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أخجبس ئغزشاثٞخ

«هؤتور االقتصبد االغتراثً»
AM 03:01 2015-11-20

ّشش ٕزا اىَقبه ف ٜعشٝذح اىغفٞش ثزبسٝخ 2015-11-20ػي ٚاىصفؾخ سقٌ  – 5ئقزصبد
أػهىج انٍٕئبث انمىظمت َانمخؼبَوت نمؤحمز االقخصبد االغخزابٓ فٓ مؤحمز صحبفٓ امض ،ػه
اوؼقبد «مؤحمز االقخصبد االغخزابٓ ...نبىبن صظز نهخُاصم» فٓ بٕزَث (فىذق فٕىٕظٕب) فٓ 15
كبوُن األَل انمقبم ،بزػبٔت رئٕض مضهض انىُاة وبًٕ بزْ.
ذد انزئٕض انخىفٕذْ نمضمُػت االقخصبد َاألػمبل رؤَف أبُ سكٓ ػهّ أٌمٕت االغخزاة
َش ّ
ذر مب بٕه
ببنىظبت إنّ نبىبن َالطٕمب فٓ ٌذي انظزَف« ،فخحُٔالث انهبىبوٕٕه مه انخبرس حق ّ
 8 َ 7.5مهٕبراث دَالر طىُٔبًا .كمب أن رصم األػمبل انهبىبوٓ انمغخزة ،ببث ػهّ مذِ انظىُاث
انخمض انمبضٕت انمظخزمز شبً انُحٕذ فٓ نبىبن بؼذ اوكفبء انمظخزمز انؼزبٓ َانخهٕضٓ
ححذٔذاًا وخٕضت األَضبع انظٕبطٕت انمحهٕت انظبئذة».

هي جهته ،أوضح رئٍس الهٍئبد االقتصبدٌخ الرئٍس الفخري لالتحبد العبم
لغرف التجبرح والصٌبعخ والزراعخ للجالد العرثٍخ عذًبى القصّبر أى
«الوؤتور ٌهذف إلى تروٌج االستثوبر فً لجٌبى وتعزٌز العالقبد
االقتصبدٌخ هع الوغترثٍي اللجٌبًٍٍي فً الذول العرثٍخ والذولٍخ.
وسٍستقطت شخصٍبد اقتصبدٌخ اغتراثٍخ هي الجلذاى العرثٍخ واإلفرٌقٍخ
واألوروثٍخ واألهٍركٍخ وغٍرهب .والغبٌخ األسبسٍخ لٌب هً تعزٌز التىاصل
ثٍي لجٌبى الوقٍن ولجٌبى الوغترة».
ذد رئٕض اححبد انغزف انهبىبوٕت محمذ شقٕز ،فقبل« :مىذ سمه بؼٕذ َوحه فٓ نبىبن وخغىّ
َحح ّ
بٍذا االغخزاة ،نقذ آن األَان أن وبذأ بُضغ اطخزاحٕضٕت َاضحت انمؼبنم َمحذدة األٌذاف نضمغ
انطبقبث انهبىبوٕت فٓ بُحقت مىظمت ٌبدفت نإلفبدة مه ٌذي اإلمكبوٕبث انٍبئهت انخٓ حؼٕذ نهبىبن
مضذي َمُقؼً انزٔبدْ فٓ مىطقخىب َانؼبنم».
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َحطزّق رئٕض «صمؼّٕت انمصبرف انهبىبوٕت» صُسٔف طزبًٕ إنّ مب أطمبي َقبئغ أطبطٕت حشكم
مزحكشاث حُاصهٕت بٕه نبىبوٕٓ انذاخم َانخبرسَ ،أبزسٌب :نبىبن بهذ مصذر دائم نهكفبءاثَ ،نذًٔ
حزكٕبت فزٔذة مه وُػٍب ػبنمٕبًا ،حٕذ حشٔذ أػذاد انمغخزبٕه ػه رالرت أضؼبف أػذاد انمقٕمٕه.
إضبف ًات إنّ أن نبىبوٕٓ انخبرس ٔضخُن وحُ
انُطىٌٓ .ذا رقم ُٔاسْ وحُ

 8.5مهٕبراث دَالر طىُٔبًا فٓ شزإٔه االقخصبد

 20فٓ انمئت مه انىبحش انمحهٓ ٌَُ ،مه انمؼذالث األػهّ

ػبنمٕبًا».
مبص رأِ أن «أٌمٕت ٌذا انمهخقّ حكمه فٓ كُوً ٔىؼقذ
ضبر بٕزَث وقُال ش ّ
رئٕض صمؼّٕت ح ّ
ن انمزاطٕم انخطبٕقّٕت نٍذا
بؼذ أطبُع مه انخصُٔج ػهّ قبوُن اطخؼبدة انضىظّٕت انهبىبوٕت َأ ّ
ن أمىٕخىب فٓ
انقبوُن حؼطٓ مٍهت ػشز طىُاث نهمظخفٕذٔه مه اطخزصبع انضىظٕت ،نذنك فئ ّ
ٌذي انمزحهت ببنذاث ٌٓ أن وظؼّ صمٕؼبًا إنّ حُطٕذ انؼالقبث االقخصبدّٔت بٕه نبىبن
َانمغخزبٕه».
كمب أَضح رئٕض مضهض إدارة انمؤطظت انؼبمت نخشضٕغ االطخزمبراث فٓ نبىبن «أذال» وبٕم
ػٕخبوٓ أن « اوؼقبد ٌذا انمؤحمز َحظهٕطً انضُء ػهّ انطبقبث االغخزابٕت انهبىبوٕت انمىخشزة
فٓ أصقبع األرض ٌُ مه األٌمٕت بمكبن الطٕمب أن صمٕغ انذَل فٓ انؼبنم حظؼّ إلٔضبد
طبم ََطبئم نهخُاصم مغ مغخزبٍٕب فٓ إطبر بزامش انٍضزة َانخىمٕت».
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«ٍإرَش االقزصبد االغزشاث ...ٜىجْبُ عغش ىيز٘اصو» ف ٜثٞشٗد (فْذق فْٞٞغٞب) ف 15 ٜمبُّ٘ األٗه
اىَقجو ،ثشػبٝخ سئٞظ ٍغيظ اىْ٘اة ّج ٔٞثش.ٛ
ٗش ّذد اىشئٞظ اىزْفٞز ٛىَغَ٘ػخ االقزصبد ٗاألػَبه سؤٗف أث٘ صم ٜػي ٚإَٔٞخ االغزشاة ثبىْغجخ ئىٚ
ىجْبُ ٗالعَٞب فٕ ٜزٓ اىظشٗف« ،فزؾ٘ٝالد اىيجْبّ ٍِ ِٞٞاىخبسط رق ّذس ٍب ثٍ 8 ٗ 7.5 ِٞيٞبساد دٗالس
عْ٘ٝب ًا .مَب أُ سعو األػَبه اىيجْبّ ٜاىَغزشة ،ثبد ػيٍ ٚذ ٙاىغْ٘اد اىخَظ اىَبظٞخ اىَغزضَش شجٔ
اى٘ؽٞذ ف ٜىجْبُ ثؼذ اّنفبء اىَغزضَش اىؼشثٗ ٜاىخيٞغ ٜرؾذٝذاًا ّزٞغخ األٗظبع اىغٞبعٞخ اىَؾيٞخ اىغبئذح».
ٍِ عٖزٔ ،أٗظؼ سئٞظ اىٖٞئبد االقزصبدٝخ اىشئٞظ اىفخش ٛىالرؾبد اىؼبً ىغشف اىزغبسح ٗاىصْبػخ
ٗاىضساػخ ىيجالد اىؼشثٞخ ػذّبُ اىقصّ بس أُ «اىَإرَش ٖٝذف ئى ٚرشٗٝظ االعزضَبس ف ٜىجْبُ ٗرؼضٝض
اىؼالقبد االقزصبدٝخ ٍغ اىَغزشث ِٞاىيجْبّ ِٞٞف ٜاىذٗه اىؼشثٞخ ٗاىذٗىٞخٗ .عٞغزقطت شخصٞبد اقزصبدٝخ
اغزشاثٞخ ٍِ اىجيذاُ اىؼشثٞخ ٗاإلفشٝقٞخ ٗاألٗسٗثٞخ ٗاألٍٞشمٞخ ٗغٞشٕبٗ .اىغبٝخ األعبعٞخ ىْب ٕ ٜرؼضٝض
اىز٘اصو ث ِٞىجْبُ اىَقٗ ٌٞىجْبُ اىَغزشة».
ٗرؾ ّذس سئٞظ ارؾبد اىغشف اىيجْبّٞخ ٍؾَذ شقٞش ،فقبهٍْ« :ز صٍِ ثؼٞذ ّٗؾِ ف ٜىجْبُ ّزغْ ٚثٖزا
االغزشاة ،ىقذ آُ األٗاُ أُ ّجذأ ث٘ظغ اعزشارٞغٞخ ٗاظؾخ اىَؼبىٌ ٍٗؾذدح األٕذاف ىغَغ اىطبقبد
اىيجْبّٞخ ف ٜث٘رقخ ٍْظَخ ٕبدفخ ىإلفبدح ٍِ ٕزٓ اإلٍنبّٞبد اىٖبئيخ اىز ٜرؼٞذ ىيجْبُ ٍغذٓ ٍٗ٘قؼٔ اىشٝبد ٛفٜ
ٍْطقزْب ٗاىؼبىٌ».
ٗرطشّق سئٞظ «عَؼّٞخ اىَصبسف اىيجْبّٞخ» ع٘صٝف غشث ٔٞئىٍ ٚب أعَبٓ ٗقبئغ أعبعٞخ رشنو ٍشرنضاد
ر٘اصيٞخ ث ِٞىجْبّ ٜٞاىذاخو ٗاىخبسطٗ ،أثشصٕب :ىجْبُ ثيذ ٍصذس دائٌ ىينفبءادٗ ،ىذ ٔٝرشمٞجخ فشٝذح ٍِ
ّ٘ػٖب ػبىَٞبًا ،ؽٞش رضٝذ أػذاد اىَغزشث ِٞػِ صالصخ أظؼبف أػذاد اىَق .َِٞٞئظبفخًا ئى ٚأُ ىجْبّ ٜٞاىخبسط
ٝعخُ٘ ّؾ٘ ٍ 8.5يٞبساد دٗالس عْ٘ٝبًا ف ٜششا ِٞٝاالقزصبد اى٘غْٕ .ٜزا سقٌ ٘ٝاصّ ٛؾ٘  20ف ٜاىَئخ
ٍِ اىْبرظ اىَؾي ٍِ ٕ٘ٗ ،ٜاىَؼذالد األػي ٚػبىَٞب ًا».
سئٞظ عَؼّٞخ رغّ بس ثٞشٗد ّق٘ال ش َّبط سأ ٙأُ «إَٔٞخ ٕزا اىَيزق ٚرنَِ ف ٜمّ٘ٔ ْٝؼقذ ثؼذ أعج٘ع ٍِ
اىزص٘ٝذ ػي ٚقبُّ٘ اعزؼبدح اىغْغّٞخ اىيجْبّٞخ ّ
ٗأُ اىَشاع ٌٞاىزطجٞقّٞخ ىٖزا اىقبُّ٘ رؼطٍٖ ٜيخ ػشش
عْ٘اد ىيَغزفٞذ ٍِ ِٝاعزشعبع اىغْغٞخ ،ىزىل ّ
فاُ أٍْٞزْب فٕ ٜزٓ اىَشؽيخ ثبىزاد ٕ ٜأُ ّغؼ ٚعَٞؼب ًا ئىٚ
ر٘غٞذ اىؼالقبد االقزصبدّٝخ ث ِٞىجْبُ ٗاىَغزشث.»ِٞ
مَب أٗظؼ سئٞظ ٍغيظ ئداسح اىَإعغخ اىؼبٍخ ىزشغٞغ االعزضَبساد ف ٜىجْبُ «اٝذاه» ّجٞو ػٞزبّ ٜأُ
«اّؼقبد ٕزا اىَإرَش ٗرغيٞطٔ اىع٘ء ػي ٚاىطبقبد االغزشاثٞخ اىيجْبّٞخ اىَْزششح ف ٜأصقبع األسض ٕ٘ ٍِ
األَٕٞخ ثَنبُ العَٞب أُ عَٞغ اىذٗه ف ٜاىؼبىٌ رغؼ ٚإلٝغبد عجو ٗٗعبئو ىيز٘اصو ٍغ ٍغزشثٖٞب ف ٜئغبس
ثشاٍظ اىٖغشح ٗاىزَْٞخ».
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إجماع عيّ دَز اىجاىٕت اىيبىاوٕت فٓ اىخىمٕت
بٕسَث حسخضٕف مؤحمس االقخصاد االغخسابٓ فٓ  15ك1
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أػيِ اٍظ اّؼقبد «ٍإرَش االقزصبد االغزشاث ... ٜىجْبُ عغش ىيز٘اصو» ف ٜثٞشٗد ف15 ٜ
مبُّ٘ األٗه اىَقجو ،فٍ ٜإرَش صؾبفّ ٜظَزٔ ٍغَ٘ػخ االقزصبد ٗاالػَبه ف ٜفْذق فْٞٞغٞب،
ثَشبسمخ سئٞظ اىٖٞئبد االقزصبدٝخ ػذّبُ اىقصبس ،سئٞظ ارؾبد اىغشف اىيجْبّٞخ ٍؾَذ شقٞش،
سئٞظ عَؼٞخ ٍصبسف ىجْبُ ع٘صف غشث ،ٔٞسئٞظ عَؼٞخ رغبس ثٞشٗد ّق٘ال شَبط ،سئٞظ
اىَإعغخ اىؼبٍخ ىزشغٞغ االعزضَبساد (ئٝذاه) ّجٞو ػٞزبّٗ ٜاىشئٞظ اىزْفٞز ٛىَغَ٘ػخ
االقزصبد ٗاألػَبه سؤٗف أث٘ صم.ٜ
ٗشذد اىَزؾذصُ٘ ػي ٚإَٔٞخ اعزفبدح ىجْبُ ٍِ اىطبقبد االغزشاثٞخ ف ٜاىذاخو ٗاىخبسط ،ػجش
ٗظغ ئعزشارٞغٞخ ٗاظؾخ اىَؼبىٌ ٍٗؾذدح األٕذاف ىغَغ اىطبقبد اىيجْبّٞخ ف ٜث٘رقخ ٍْظَخ
ٕبدفخ ىإلفبدح ٍِ ئٍنبّٞبرٌٖ.
ثذاٝخ رؾذس أث٘ صم ،ٜفأشبس اى ٚاُ «اىَإرش عْٞبقش اى٘اقغ االغزشاثٗ ٜدسط ٍغبالد اإلفبدح
ٍِ ٕزٓ اإلٍنبّبد اىنجٞشح ،ر٘فٞش ئغبس ىزالق ٜاىَغزشث ِٞثَب ٝفغؼ ف ٜاىَغبه ىيزؼبُٗ ٗئقبٍخ
ششمبد ٍٗجبدالد فٍ ٜب ثٍ ،ٌْٖٞؾبٗىخ ثي٘سح دٗس ػشث -ٜدٗى ٜىيَغزشة اىيجْبّ ،ٜثي٘سح دٗس
عذٝذ ىيَغزشة اىيجْبّ ٜف ٜاىجيذاُ األفشٝقٞخٗ .مزىل ٍؾبٗىخ ثي٘سح صٞغ ششامبد ٍغ
اىَغزضَش ِٝاىؼشة ف ٜثيذاُ االغزشاة« ،الفزب اى ٚأّ عٞشبسك ف ٜاىَإرَش سعبه أػَبه ٍِ
ٍخزيف ثيذاُ االغزشاة العَٞب ٍِ اىخيٞظ ٗأفشٝقٞب.
صاز ،فأمد ان «االغخساب اىيبىاوٓ ٌُ دعامت أساسٕت مه دعائم االقخصاد اىيبىاوٓ ،بو
أما اىق ّ
أبعد ذىل ،ألوً ٔسمز ىيدَز اىحضازْ ىيبىان َأبىائً فٓ االوخشاز اىعاىمَٓ ،أعخبسي اىثسَة
األٌم ىيبىان ألوٍم شسماء أساسٕٕه فٓ اىُطه بنامو منُواحً«َ .قاهٔ« :أحٓ ٌرا اىمؤحمس
مسساىت قُٔت بعد اىجسٔمت اإلزٌابٕت اىخٓ اسخٍدفج مُاطىٕه ىبىاوٕٕه أبسٔاء فٓ بسج
اىبساجىت ،بأن ىبىان اىحضازة َاىبىاء أقُِ مه اإلزٌابَ ،بأوىا َإخُاوىا اىمغخسبٕه اىيبىاوٕٕه
مؤمىٕه بيبىان َباقخصادي َفسصً اىُاعدةَ ،ميخزمُن االسخثماز فًٕ َإومائً بنو طاقخىا«،
مشٕسا إىّ أنّ ٌرا اىمؤحمس سٕنُن بمثابت ححٕت َفاء ىيطاقاث االغخسابٕت اىعظٕمتَ ،اىرْ ال
ٔزاىُن ٔشنيُن أحد أٌم زمائز ىبىان االقخصادٔتَ ،اىحصاوت األساسٕت ىً عيّ مدِ
اىعصُز.«.
ٗرؾ ّذس شقٞش فقبهٝ« :غأه اىجؼط ،مٞف القزصبد ىجْبُ أُ ٝصَذ ٗٝقبًٗ مو ٕزٓ اىغْ٘اد فٜ
ظو ٕزا اىن ٌّ اىٖبئو ٍِ اىَشبمو؟ مَب ٝغأىُ٘ ،ىَبرا ؽز ٚا ُٟىٌ ٝؾصو اّفغبس اعزَبػ ٜسغٌ
اسرفبع ٍؼذالد اىجطبىخ ٗاىفقش ئىٍ ٚغز٘ٝبد قٞبعٞخ؟ ّق٘ه ،ى٘ال ٕزا االغزشاةٗ ،خص٘صب ًا
اىيجْبّ ِٞٞاىؼبٍي ِٞف ٜدٗه اىخيٞظ اىؼشث ،ٜىنبّذ اىنبسصخ االقزصبدٝخ ٗاالعزَبػٞخ ؽيذ ٍْز
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صٍِ«ٍ ،ؼزجشاًا ّ
أُ االغزشاة اىيجْبّٝ ٜشنو ػالٍخ فبسقخ ىجيذّب ٍٗٞضح خبصخ رؼط ٔٞقَٞخ
ٍعبفخ مجٞشح ال عَٞب ف ٜػالقبرٔ االقزصبدٝخ ٍغ دٗه ػشثٞخ شقٞقخ ٗأعْجٞخ صذٝقخ«.
ٗأمذ شقٞش أّ «آُ األٗاُ أُ ّجذأ ث٘ظغ ئعزشارٞغٞخ ٗاظؾخ اىَؼبىٌ ٍٗؾذدح األٕذاف ىغَغ
اىطبقبد اىيجْبّٞخ ف ٜث٘رقخ ٍْظَخ ٕبدفخ ىإلفبدح ٍِ ٕزٓ اإلٍنبّٞبد اىٖبئيخ اىز ٜرؼٞذ ىيجْبُ ٍغذٓ
ٍٗ٘قؼٔ اىشٝبد ٛفٍْ ٜطقزْب ٗاىؼبىٌ .ميْب أٍو ،أُ ّزَنِ ٍِ خاله ٕزا اىَإرَش ٍِ ٗظغ
اىقطبس ػي ٚاىغنخ اىصؾٞؾخٗ ،أػزقذ أُ فشص اىْغبػ ٍزبؽخ ال عَٞب أُ اىَ٘ظ٘ع فٝ ٜذ
اىقطبع اىخبص ٗثؼٞذا ػِ االعزضَبس اىغٞبع.«ٜ
رؾ ّذس غشث ٔٞفشمض ػيٗ ٚقبئغ أعبعٞخ رشنو ٍشرنضاد ر٘اصيٞخ ث ِٞىجْبّ ٜٞاىذاخو ٗاىخبسط،
أثشصٕب:
ٝضٝذ ػذد اىَغزشث ِٞػي ٚصالصخ أظؼبف أػذاد اىَقٝٗ .َِٞٞؾ٘ص ىجْبّ ٘ٞاىخبسط عَؼخ غٞجخ
ٍٗشٍ٘قخ ىغٖخ فؼبىٞزٌٖ ٗئعٖبٍبرٌٖ اىقَٞخ ف ٜثْبء ٍغزَؼبرٌٖ ٗرط٘سٕبٗ ،ىذ ٌٖٝصشٗاد ػيَٞخ
ٗصقبفٞخ ٍٗبىٞخ ٕبئيخ.
ثعخ ىجْبّ ٘ٞاىخبسط ّؾ٘ ٍ 8.5يٞبساد دٗالس عْ٘ٝب ف ٜششا ِٞٝاالقزصبد اى٘غْٕ .ٜزا سقٌ
٘ٝاصّ ٛؾ٘  20ف ٜاىَئخ ٍِ اىْبرظ اىَؾي ٍِ ٕ٘ٗ ،ٜاىَؼذالد األػي ٚػبىَٞب.
أدسمذ ئداساد اىَصبسف إَٔٞخ ٕزٓ اىَؼبدىخ .فنبّذ ئى ٚعبّت أٗه اىَجبدس ِٝىفزؼ قْ٘اد
اىز٘اصو ٍغ ىجْبّ ٜٞاىخبسط .ؽبىٞب رْزشش ٗؽذارْب اىَصشفٞخ ف 33 ٜثيذاًا ٍٗ 80ذْٝخ ؽ٘ه اىؼبىٌ
ٗف ٜاىقبساد اىخَظ.
رَضو ٗدائغ غٞش اىَقّ َِٞٞؾ٘ ٍ 31يٞبس دٗالس ٍِ اعَبىٗ ٜدائغ اىقطبع اىجبىغخ ّؾ٘ 152
ٍيٞبس دٗالسٗ .ىذْٝب ٍؾفظخ رغيٞفبد خبسعٞخ رْبٕض ٍ 6يٞبساد دٗالسٗ ،اىغضء أألمجش ٍْٖب
ٝغزفٞذ ٍْٖب ىجْبّ ٜٞاىخبسط.
ٗأ ّمذ غشث ٔٞإَٞخ صذٗس قبُّ٘ اعزؼبدح اىغْغٞخ العَٞب ثبىْغجخ ىيَغزضَشٗ ِٝسعبه األػَبه
اىَغزشث ِٞف ٜظو ق٘اّ ِٞاىؼ٘ىَخ ٗثخبصخ قبُّ٘ فبرنب«ٍ ،شٞشا ئى ٚأُ ٍِ ٍصيؾخ اىَغزشثِٞ
اعزؼبدح اىغْغٞخ ٗاػزَبد ٍقش ئقبٍخ ىٌٖ ف ٜىجْبُ ىإلعزفبدح ٍِ اىؼَو رؾذ ٍظيخ قبُّ٘
اىعشائت اىيجْبّ.ٜ
صٌ رؾ ّذس ش َّبط ،فأشبس ئىّ ٚ
أُ دٗس االقزصبد االغزشاث ٜف ٜدػٌ االقزصبد اىيجْبّ ٜىٞظ ؽذٝش
اىؼٖذ ثو ٝؼ٘د ئى ٚأمضش ٍِ ٍئخ ػبً ؽٞش أ ّمذ اىخجشاء ّ
أُ االغزشاة اىيجْبّ« ٕ٘ ٜاىٞذ اىخفّٞخ»
اىز ٜىطبىَب دػَذ ىجْبُ ٗؽَزٔ ف ٜأصؼت اىظشٗف ٗال عَّٞب خاله اىؾشة ؽٗ ِٞاصد
رؾ٘ٝالد اىيجْبّ ِٞٞاىَغزشثّ ِٞؾ٘  30ف ٜاىَئخ ٍِ اىْبرظ اىَؾيّٗ ٜمبّذ ٍِ اىَؼ ّذالد األػيٚ
ػبىَٞب ًا«ٍ ،إمذاًا أُ ىجْبُ ٝؾزبط ئى ٚأُ ٝزٌ ر٘ظٞف أٍ٘اه اىَغزشث ِٞفٍ ٜغبه االعزضَبس ىزىل
ٍِ اىٌَٖ ر٘غٞذ اىؼالقبد االقزصبدٝخ ٍغ اىَغزشثٗ ِٞأُ رْغؾت ػالقبرٌٖ اىغّ ٞذح ٍغ اىقطبع
اىَصشف ٜػي ٚاىقطبػبد اإلّزبعّٞخ أٝعب ًا ال عَّٞب أّّْب ٍقجيُ٘ ػيٍ ٚشؽيخ أفعو اقزصبدٝب ًا ػيٚ
ظ٘ء اىَغزغ ّذاد اىز ٜرزٌ فٍ ٜيف اىزْقٞت ػِ اىْفػ ٗاىغبص ئظبفخًا ئى ٚاىزشمٞض ػي ٚاالقزصبد
اىَؼشف.«ٜ
ٗرؾ ّذس ػٞزبّ ٜفقبه« :ئُ اّؼقبد ٕزا اىَإرَش ٗرغيٞطٔ اىع٘ء ػي ٚاىطبقبد االغزشاثٞخ
اىيجْبّٞخ اىَْزششح ف ٜأصقبع األسض ٕ٘ ٍِ األَٕٞخ ثَنبُ العَٞب ٗأُ عَٞغ اىذٗه ف ٜاىؼبىٌ
رغؼ ٚإلٝغبد عجو ٗٗعبئو ىيز٘اصو ٍغ ٍغزشثٖٞب ف ٜئغبس ثشاٍظ اىٖغشح ٗاىزَْٞخ ،ؽٞش
شٖذّب ف ٜاىغْ٘اد األخٞشح ػي ٚرؾشك ػي ٚأػي ٚاىَغز٘ٝبد ف ٜاألٌٍ اىَزؾذح ٗاالرؾبد
األٗسٗثٗ ٜاىجْل اىذٗى ٜفٕ ٜزا االرغبٓ ،ىَب ىٖزا اىز٘اصو ٍِ أصش ػي ٚعَٞغ اىَغز٘ٝبد
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االقزصبدٝخ ٗاالعزَبػٞخ«.
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إقتصاد
الهٌئات تعلن عن مؤتمر االقتصاد االغترابً
واجماع على دور الجالٌة اللبنانٌة فً التنمٌة
أعلنت الهٌئات المنظمة والمتعاونة لمؤتمر االقتصاد االغترابً انعقاد المؤتمر بعنوان االقتصاد االغترابً...
 15كانون األول المقبل.
لبنان جسر للتواصل فً فندق فٌنٌسٌا  -بٌروت فً
وشارك فً المؤتمر الصحافً كل من رئٌس الهٌئات االقتصادٌة عدنان القصار ،رئٌس اتحاد الغرف اللبنانٌة
محمد شقٌر ،رئٌس جمعٌة المصارف الدكتور جوزف طربٌه ،رئٌس جمعٌة تجار بٌروت نقوال شماس،
رئٌس المؤسسة العامة لتشجٌع االستثمارات إٌدال نبٌل عٌتانً ،والرئٌس التنفٌذي ل مجموعة االقتصاد
واألعمال رؤوف ابو زكً.
وتحدث المشاركون عن أهمٌة االغتراب اللبنانً ودوره فً االقتصاد والتنمٌة ،ونوّ هوا بأهمٌة المؤتمر من
حٌث أهدافه ،وتوقٌته ،وكونه ٌأتً بعد صدور قانون استعادة الجنسٌّة.
وبعد كلمة ألبو زكً تحدث القصار فقالٌ :هدف المؤتمر إلى تروٌج االستثمار فً لبنان

وتعزٌز العالقات االقتصادٌة مع المغتربٌن اللبنانٌٌن فً الدول العربٌة والدولٌة.
وسٌستقطب شخصٌات اقتصادٌة اغترابٌة من البلدان العربٌة واإلفرٌقٌة واألوروبٌة
واألمٌركٌة وغٌرها .والغاٌة األساسٌة لنا هً تعزٌز التواصل بٌن لبنان المقٌم ولبنان
المغترب .فاالغتراب اللبنانً هو دعامة أساسٌة من دعائم االقتصاد اللبنانً ،بل أبعد
ذلك ،ألنه ٌرمز للدور الحضاري للبنان وأبنائه فً االنتشار العالمً ،وأعتبره الثروة
مكوناته .وٌأتً هذا المؤتمر
األهم للبنان ألنهم شركاء أساسٌٌن فً الوطن بكامل ّ
كرسالة قوٌة بعد الجرٌمة اإلرهابٌة التً استهدفت مواطنٌن لبنانٌٌن أبرٌاء فً برج
البراجنة ،والتً أدمت قلوبنا حزنا ً وندٌنها بشدة كما أدانها جمٌع األفرقاء فً لبنان
الذٌن وحدهم ألم المصاب ،بأن لبنان الحضارة والبناء أقوى من اإلرهاب ،وبأننا
وإخواننا المغتربٌن اللبنانٌٌن مؤمنٌن بلبنان وباقتصاده وفرصه الواعدة ،وملتزمون
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االستثمار فٌه وإنمائه بكل طاقتنا.
وأشار إلى أنّ هذا المؤتمر سٌكون بمثابة تحٌة وفاء للطاقات االغترابٌة العظٌمة التً ال
تزال على العهد مخلصة ،وملتزمة ،ووفٌة ألصولها التً تفتخر بها ،وتشكل أحد أهم
ركائز لبنان االقتصادٌة ،والحصانة األساسٌة له على مدى العصور.
شقٌر
أما شقٌر فقالٌ :سأل البعض كٌف القتصاد لبنان أن ٌصمد وٌقاوم كل هذه السنوات فً ظل هذا الك ّم الهائل
من المشاكل؟ كما ٌسألون ،لماذا حتى اآلن لم ٌحصل انفجار اجتماعً برغم ارتفاع معدالت البطالة والفقر
إلى مستوٌات قٌاسٌة؟ نقول ،لوال هذا االغتراب ،وخصوصا ً اللبنانٌٌن العاملٌن فً دول الخلٌج العربً ،لكانت
الكارثة االقتصادٌة واالجتماعٌة حلت منذ زمن .فاالغتراب اللبنانً ٌشكل عالمة فارقة لبلدنا ومٌزة خاصة
تعطٌه قٌمة مضافة كبٌرة ال سٌما فً عالقاته االقتصادٌة مع دول عربٌة شقٌقة وأجنبٌة صدٌقة.
وأضاف :فً خالل الزٌارات التً قمنا بها إلى أوروبا والخلٌج وأخٌراً إلى مصر ،طالبنا القطاع الخاص فً
هذه الدول بمساعدتهم للدخول إلى أسواق افرٌقٌة وشرق أوسطٌة وخلٌجٌة باالعتماد على تواجد اللبنانٌٌن
القوي فٌها .والنجاحات الباهرة التً حققها اللبنانٌون فً كل أصقاع األرض والدور الممٌز الذي ٌلعبونه فً
الدول التً ٌقٌمون فٌها ،تفتح آفاقا ً واعدة للبنانٌٌن ومنتجاتهم على اختالفها.
وتابع :منذ زمن بعٌد ونحن فً لبنان نتغنى بهذا االغتراب ،لقد آن األوان ألن نبدأ بوضع استراتٌجٌة واضحة
المعالم ومحددة األهداف لجمع الطاقات اللبنانٌة فً بوتقة منظمة هادفة لإلفادة من هذه اإلمكانات الهائلة التً
تعٌد للبنان مجده وموقعه الرٌادي فً منطقتنا والعالم .كلنا أمل ،أن نتمكن من خالل هذا المؤتمر من وضع
القطار على السكة الصحٌحة ،وأعتقد أن فرص النجاح متاحة ال سٌما أن الموضوع فً ٌد القطاع الخاص
وبعٌداً من االستثمار السٌاسً .وسنبقى نردّد ،أن لبنان لن ٌحلق عالٌا ً إال بجناحٌه المقٌم والمغترب.
طربٌه
ور ّكز طربٌه على وقائع اساسٌة تشكل مرتكزات تواصلٌة بٌن لبنانًٌ الداخل والخارج وأبرزها:
 أوال ّ :لبنان بلد مصدّر دائم للكفاءات ،ولدٌه تركٌبة فرٌدة من نوعها عالمٌا ً حٌث تزٌد أعداد المغتربٌن عنثالثة أضعاف أعداد المقٌمٌن .وٌحوز لبنانٌو الخارج على سمعة طٌبة ومرموقة لجهة فعالٌتهم وإسهاماتهم
القٌّمة فً بناء مجتمعاتهم وتطورها ،ولدٌهم ثروات علمٌة وثقافٌة ومالٌة هائلة .والكثٌر منهم ٌشغلون مواقع
قٌادٌة وتقرٌرٌة فً المؤسسات التً ٌملكونها أو ٌعملون فٌها حكومٌة وخاصة.
 ثانٌا ًٌ :ضخ لبنانٌو الخارج نحو  8.5ملٌارات دوالر سنوٌا ً فً شراٌٌن االقتصاد الوطنً .هذا رقم ٌوازينحو  20فً المئة من الناتج المحلً ،وهو من المعدالت األعلى عالمٌا ً .هذه التحوٌالت تؤدي دوراً مفصلٌا ً
األسر وتنمٌة اإلستهالك وحفظ االستقرار النقدي
فً دعم الناتج المحلً وتنشٌط االقتصاد ودعم قدرات َ
وتوازن مٌزان المدفوعات.
 ثالثا ً :أدركت إدارات المصارف مبكراً أهمٌة هذه المعادلة .فكانت إلى جانب أول المبادرٌن لفتح قنواتالتواصل مع لبنانًٌ الخارج .حالٌا ً تنتشر الوحدات المصرفٌة اللبنانٌة فً  33بلداً و  80مدٌنة حول العالم
وفً القارات الخمس .نحن نحرص على توصٌل الخدمات المالٌة والمصرفٌة للبنانٌٌن ،أفراداً وشركات ،فً
كل األسواق التً نعمل فٌها ،ونستثمر التقنٌات والتكنولوجٌا المصرفٌة الحدٌثة لتعزٌز التواصل معهم بحٌث
تصبح كل مراكزنا بمنزلة فروع افتراضٌة فً كل دول العالم.
 رابعا ًٌ :مثل بند ودائع غٌر المقٌمٌن نحو  31ملٌار دوالر من اجمالً ودائع القطاع البالغة حالٌا ً نحو 152 6ملٌارات دوالر ،والجزء األكبر منها ٌستفٌد منه
ملٌار دوالر .ولدٌنا محفظة تسلٌفات خارجٌة تناهز
عمالؤنا من لبنانًٌ الخارج.
وأكد طربٌه أن هذه األرقام والمؤشرات تظهر جانبا ً من لوحة رائعة تشبه حقٌقة لبنان وشعبه وحضارته .ومن
أسمى مهماتنا العمل معا ً وتذلٌل المصاعب والمعوقات لجذب هذه القطاعات اإلغترابٌة الكبٌرة والوازنة
للتواصل المثمر مع وطنها األول لبنان.
وشدد على أهمٌة توقٌت هذا المؤتمر الذي جاء بعد أسبوع من صدور قانون استعادة الجنسٌة ،مؤكداً أهمٌة
هذه الجنسٌة ال سٌما بالنسبة إلى المستثمرٌن ورجال األعمال المغتربٌن فً ظل قوانٌن العولمة وخصوصا ً
قانون فاتكا.
وأشار إلى أن من مصلحة المغتربٌن استعادة الجنسٌة واعتماد مق ّر إقامة لهم فً لبنان لإلفادة من العمل تحت
مظلة قانون الضرائب اللبنانً.
شماس
 ١٠٠عام.
وأشار شماس الى دور االقتصاد االغترابً فً دعم االقتصاد اللبنانً والذي ٌعود الى
ولفت الى أن تحوٌالت اللبنانٌٌن المغتربٌن توازي نحو  ٣٠بالمئة من الناتج المحلً وهً من المعدالت
االعلى فً العالم.
وقال :هناك ثالثة محرّكات أساسٌة للعجلة االقتصادٌة هً :اإلستهالك واالستثمار والتصدٌر ،والواقع أن لبنان
ٌحتاج إلى أن ٌتم توظٌف أموال المغتربٌن فً مجال االستثمار لذلك من المهم توطٌد العالقات االقتصادٌة مع
المغتربٌن وأن تنسحب عالقاتهم الجٌدة مع القطاع المصرفً على القطاعات اإلنتاجٌة أٌضا ً وأن ٌستثمروا
بهذه القطاعات ال سٌما أننا مقبلون على مرحلة أفضل اقتصادٌا ً فً ضوء المستجدات التً تتم فً ملف
التنقٌب عن النفط والغاز إضافة إلى التركٌز على االقتصاد المعرفً ،ونحن نرٌد أن نغٌّر مقولة نٌال اللً
عندو مرقد عنزة بلبنان إلى نٌال اللً عندو استثمار بلبنان.
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عٌتانً
وأخٌراً تحدث عٌتانً مؤكداً أنه حسب احصاءات البنك الدولً تحوٌالت المغتربٌن وصلت فً العام
 ٧.٥ملٌارات دوالر .وهً األولى فً المنطقة والسادسة عشرة عالمٌا ً.
الى حدود
وقال :إن إٌدال وفً إطار سعٌها إلى تحقٌق هذه األهداف التً تمثل إفادة مزدوجة للمغترب وللبنان على حد
سواء ،تعمل على وضع مبادرة للربط بٌن االغتراب والتنمٌة المحلٌة بدعم تقنً من برنامج  MIEUXوهً
منظمة تابعة لالتحاد األوروبً معنٌة بشؤون الهجرة والتنمٌة .إن المؤسسة العامة لتشجٌع االستثمارات فً
لبنان مستعدة دوما ً لمساندة المشارٌع فً القطاعات اإلنتاجٌة وتقدٌم الحوافز والتسهٌالت لها .وهً تعمل
جاهدة على تفعٌل االستراتٌجٌات اإلغترابٌة وتعزٌز التواصل مع الجالٌات اللبنانٌة وإعادة ربطهم بوطنهم
األم .وهً مستعدة دوما ً من أجل تقدٌم الدعم والمساندة الالزمٌن لكل مستثمر سواء كان لبنانٌا ً مقٌما ً أو
مغتربا ً أو أجنبٌا ً.
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عقدت الهٌئات المنظمة والمتعاونة لمؤتمر االقتصاد االغترابً مؤتمرا صحافٌا فً
فندق «فٌنٌسٌا» ،لالعالن عن انعقاد «مؤتمر االقتصاد االغترابً ...لبنان جسر
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للتواصل» الذي ٌنعقد فً بٌروت فً الفندق نفسه فً  15كانون األول المقبل.
شارك فً المؤتمر الصحافً كل من :رئٌس الهٌئات االقتصادٌة الوزٌر السابق
عدنان القصار ،رئٌس اتحاد الغرف اللبنانٌة محمد شقٌر ،رئٌس جمعٌة مصارف
لبنان الدكتور جوزف طربٌه ،رئٌس جمعٌة تجار بٌروت نقوال شماس ،رئٌس
المؤسسة العامة لتشجٌع االستثمارات (إٌدال) المهندس نبٌل عٌتانً والرئٌس
التنفٌذي لمجموعة االقتصاد واألعمال رؤوف أبو زكً.
ـ رؤوف أبو زكً ـ
بداٌة ،تحدث أبو زكً فقالٌ :نعقد المؤتمر برعاٌة رئٌس مجلس النواب نبٌه بري.
كما أكد الرئٌس تمام سالم دعمه للمؤتمر ونوه بأهمٌة رعاٌة الرئٌس بري .كذلك
دعونا وزٌر الخارجٌة والمغتربٌن المهندس جبران باسٌل لٌكون متحدثا فً جلسة
االفتتاح .وٌشارك فً المؤتمر رجال أعمال من مختلف بلدان االغتراب ال سٌما من
البلدان الخلٌجٌة واألفرٌقٌة .كما تشارك األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة فً
المؤتمر بشخص مدٌرة إدارة السٌاسات السكانٌة والمغتربٌن والهجرة السٌدة اٌناس
الفرجانً.
ـ القصار ـ
ثم تحدث رئٌس الهٌئات االقتصادٌة فقالٌ« :هدف المؤتمر إلى تروٌج االستثمار
فً لبنان وتعزٌز العالقات االقتصادٌة مع المغتربٌن اللبنانٌٌن فً الدول العربٌة
والدولٌة .وسٌستقطب شخصٌات اقتصادٌة اغترابٌة من البلدان العربٌة واإلفرٌقٌة
واألوروبٌة واألمٌركٌة وغٌرها .والغاٌة األساسٌة لنا هً تعزٌز التواصل بٌن
لبنان المقٌم ولبنان المغترب .فاالغتراب اللبنانً هو دعامة أساسٌة من دعائم
االقتصاد اللبنانً ،بل أبعد ذلك ،ألنه ٌرمز الى الدور الحضاري للبنان وأبنائه فً
االنتشار العالمً ،وأعتبره الثروة األهم للبنان ألنهم شركاء أساسٌٌن فً الوطن
بكامل مكوناته».
ـ شقٌر ـ
وتحدث شقٌر فقالٌ« :سأل البعض ،كٌف القتصاد لبنان أن ٌصمد وٌقاوم كل هذه
السنوات فً ظل هذا الكم الهائل من المشاكل؟ كما ٌسألون ،لماذا حتى اآلن لم
ٌحصل انفجار اجتماعً رغم ارتفاع معدالت البطالة والفقر إلى مستوٌات قٌاسٌة؟
نقول ،لوال هذا االغتراب ،وخصوصا اللبنانٌٌن العاملٌن فً دول الخلٌج العربً،
لكانت الكارثة االقتصادٌة واالجتماعٌة حلت منذ زمن ،معتبرا أن االغتراب اللبنانً
ٌشكل عالمة فارقة لبلدنا ومٌزة خاصة تعطٌه قٌمة مضافة كبٌرة ال سٌما فً
عالقاته االقتصادٌة مع دول عربٌة شقٌقة وأجنبٌة صدٌقة».
ـ طربٌه ـ
أما رئٌس جمعٌة المصارف فقال« :لعله فأل خٌر أن ٌتزامن اإلعالن الرسمً عن
مؤتمر االقتصاد االغترابً مع إقرار مشروع قانون استعادة الجنسٌة .فالجنسٌة
الوطنٌة حق مزمن ألفواج المغتربٌن الذٌن فقدوها.
أضاف« :من موقعً ،أود التركٌز على وقائع أساسٌة تشكل مرتكزات تواصلٌة بٌن
لبنانًٌ الداخل والخارج ،وأبرزها:
أوال :لبنان بلد مصدر دائم للكفاءات ،ولدٌه تركٌبة فرٌدة فً نوعها عالمٌا اذ تزٌد
أعداد المغتربٌن عن ثالثة أضعاف أعداد المقٌمٌن.
ثالثا :أدركت إدارات المصارف مبكرا أهمٌة هذه المعادلة .فكانت إلى جانب أول
المبادرٌن لفتح قنوات التواصل مع لبنانًٌ الخارج .حالٌا تنتشر الوحدات المصرفٌة
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اللبنانٌة فً  33بلدا و 80مدٌنة حول العالم وفً القارات الخمس .نحن نحرص
على توصٌل الخدمات المالٌة والمصرفٌة للبنانٌٌن ،أفرادا وشركات ،فً كل
األسواق التً نعمل فٌها ،ونستثمر التقنٌات والتكنولوجٌا المصرفٌة الحدٌثة لتعزٌز
التواصل معهم بحٌث تصبح كل مراكزنا بمنزلة فروع افتراضٌة فً كل دول العالم.
رابعاٌ :مثل بند ودائع غٌر المقٌمٌن نحو  31ملٌار دوالر من اجمالً ودائع القطاع
البالغة حالٌا نحو  152ملٌار دوالر .ولدٌنا محفظة تسلٌفات خارجٌة تناهز 6
ملٌارات دوالر ،والجزء أألكبر منها ٌستفٌد منه عمالؤنا من لبنانًٌ الخارج.
وأكد طربٌه أن «هذه األرقام والمؤشرات تظهر جانبا من لوحة رائعة تشبه حقٌقة
لبنان وشعبه وحضارته».
ـ شماس ـ
ثم تحدث شماس فأشار إلى أن «دور االقتصاد االغترابً فً دعم االقتصاد اللبنانً
لٌس حدٌث العهد بل ٌعود إلى أكثر من مئة عام حٌث أكد الخبراء أن االغتراب
اللبنانً هو «الٌد الخفٌة» التً لطالما دعمت لبنان وحمته فً أصعب الظروف وال
سٌما خالل الحرب حٌن وازت تحوٌالت اللبنانٌٌن المغتربٌن نحو  30فً المئة من
الناتج المحلً وكانت من المعدالت األعلى عالمٌا».
وتحدث رئٌس مجلس إدارة «اٌدال» فقال« :إن مشاركتنا فً هذا المؤتمر تندرج
فً إطار الهدف العام الذي نسعى إلٌه دائما والذي ٌتمثل باإلضاءة على الفرص
االستثمارٌة التً ٌتمتع بها لبنان والحوافز والتسهٌالت التً تقدمها المؤسسة العامة
لتشجٌع االستثمارات فً لبنان ،إلى المستثمرٌن المحتملٌن .وهذا المؤتمر ٌتوجه إلى
فئة مهمة من هؤالء ،هً فئة المغتربٌن».
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االقخصاد االغخسابٓ ىخعزٔز اىخُاصو بٕه اىقٕم َاىمغخسب

ػقذد اىٖٞئبد اىَْظَخ ٗاىَزؼبّٗخ ىَإرَش االقزصبد االغزشاثٍ ٜإرَشاًا صؾبفٞبًا ف ٜفْذق فْٞٞغٞب ىإلػالُ ػِ اّؼقبد ٍإرَش االقزصبد
االغزشاث ...ٜىجْبُ عغش ىيز٘اصو» اىزْٝ ٛؼقذ ف ٜثٞشٗد ف 15 ٜمبُّ٘ األٗه اىَقجو.

شبسك ف ٜاىَإرَش اىصؾبف ٜمو ٍِ :سئٞظ اىٖٞئبد االقزصبدٝخ ػذّبُ اىقصبس ،سئٞظ ارؾبد اىغشف
اىيجْبّٞخ ٍؾَذ شقٞش ،سئٞظ عَؼٞخ ٍصبسف ىجْبُ ع٘صف غشث ،ٔٞسئٞظ عَؼٞخ رغبس ثٞشٗد ّق٘ال
شَبط ،سئٞظ اىَإعغخ اىؼبٍخ ىزشغٞغ االعزضَبساد «ئٝذاه» ّجٞو ػٞزبّٗ ٜاىشئٞظ اىزْفٞز ٛىَغَ٘ػخ
االقزصبد ٗاألػَبه.
ٗرؾ ّذس اىشئٞظ اىزْفٞز ٛىَغَ٘ػخ االقزصبد ٗاألػَبه سؤٗف أث٘ صم ٜفقبهْٝ« :ؼقذ اىَإرَش ثشػبٝخ
سئٞظ ٍغيظ اىْ٘اة ّج ٔٞثش ٕ٘ٗ ٛاىَؼشٗف ثَشعؼٞزٔ االغزشاثٞخ .مَب أمذ اىشئٞظ رَبً عالً دػَٔ
ىيَإرَش ّٗ٘ٓ ثإَٔٞخ سػبٝخ اىشئٞظ ثش .ٛمزىل دػّ٘ب ٗصٝش اىخبسعٞخ ٗاىَغزشث ِٞعجشاُ ثبعٞو ىٞنُ٘
ٍزؾذصب ًا ف ٜعيغخ االفززبػ ٗسؽت ثزىل ٍشغؼب ًا مو ٍجبدسح رغَغ اىَغزشثٗ ِٞرفؼو دٗسٌٕ ف ٜىجْبُ ٗفٜ
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ثيذاُ االغزشاة».
ئى ٚرىل ،قبه سئٞظ اىٖٞئبد االقزصبدٝخ اىشئٞظ اىفخش ٛىالرؾبد اىؼبً ىغشف اىزغبسح ٗاىصْبػخ ٗاىضساػخ
ىيجالد اىؼشثٞخ ػذّبُ اىق ّ
صبسٖٝ»:ذف اىَإرَش ئى ٚرشٗٝظ االعزضَبس ف ٜىجْبُ ٗرؼضٝض اىؼالقبد االقزصبدٝخ
ٍغ اىَغزشث ِٞاىيجْبّ ِٞٞف ٜاىذٗه اىؼشثٞخ ٗاىذٗىٞخٗ .عٞغزقطت شخصٞبد اقزصبدٝخ اغزشاثٞخ ٍِ اىجيذاُ
اىؼشثٞخ ٗاإلفشٝقٞخ ٗاألٗسٗثٞخ ٗاألٍٞشمٞخ ٗغٞشٕبٗ .اىغبٝخ األعبعٞخ ىْب ٕ ٜرؼضٝض اىز٘اصو ث ِٞىجْبُ
اىَقٗ ٌٞىجْبُ اىَغزشة .فبالغزشاة اىيجْبّ ٕ٘ ٜدػبٍخ أعبعٞخ ٍِ دػبئٌ االقزصبد اىيجْبّ ،ٜثو أثؼذ رىل،
ألّٔ ٝشٍض ىيذٗس اىؾعبس ٛىيجْبُ ٗأثْبئٔ ف ٜاالّزشبس اىؼبىَٗ ،ٜأػزجشٓ اىضشٗح األٌٕ ىيجْبُ ألٌّٖ ششمبء
أعبع ُ٘ٞف ٜاى٘غِ ثنبٍو ٍنّ٘برٔٝٗ .أرٕ ٜزا اىَإرَش مشعبىخ ق٘ٝخ ثؼذ اىغشَٝخ اإلسٕبثٞخ اىز ٜاعزٖذفذ
ٍ٘اغْ ِٞىجْبّ ِٞٞأثشٝبء ف ٜثشط اىجشاعْخٗ ،اىز ٜأدٍذ قي٘ثْب ؽضّب ّٗذْٖٝب ثشذح مَب أداّٖب عَٞغ األفشقبء
ف ٜىجْبُ اىزٗ ِٝؽذٌٕ أىٌ اىَصبة ،ثأُ ىجْبُ اىؾعبسح ٗاىجْبء أق٘ ٍِ ٙاإلسٕبةٗ ،ثأّْب ٗئخ٘اّْب
اىَغزشث ِٞاىيجْبٍّ ِٞٞإٍْ ِٞثيجْبُ ٗثبقزصبدٓ ٗفشصٔ اى٘اػذحٍٗ ،يزضٍُ٘ االعزضَبس فٗ ٔٞئَّبئٔ ثنو
غبقزْب».
ٗأشبس ئىّ ٚ
أُ ٕزا اىَإرَش عٞنُ٘ ثَضبثخ رؾٞخ ٗفبء ىيطبقبد االغزشاثٞخ اىؼظَٞخٗ ،اىز ٛال ٝضاىُ٘ ػيٚ
اىؼٖذ ٍخيصٍٗ ،ِٞيزضٍٗ ،ِٞأٗفٞبء ألص٘ىٌٖ اىزٝ ٜفزخشُٗ ثٖبٝٗ ،شنيُ٘ أؽذ إٌٔ سمبئض ىجْبُ
االقزصبدٝخٗ ،اىؾصبّخ األعبعٞخ ىٔ ػيٍ ٚذ ٙاىؼص٘س.
ٗرؾ ّذس سئٞظ ارؾبد اىغشف اىيجْبّٞخ ٍؾَذ شقٞش فأمذ أّٔ «خاله اىضٝبساد اىز ٜقَْب ثٖب ئى ٚأٗسٗثب
ٗاىخيٞظ ٗأخٞشاًا ئىٍ ٚصش ،غبىجْب اىقطبع اىخبص فٕ ٜزٓ اىذٗه ثَغبػذرٌٖ ىيذخ٘ه ئى ٚأع٘اق افشٝقٞخ
ٗششق أٗعطٞخ ٗخيٞغٞخ ثبالػزَبد ػي ٚر٘اعذ اىيجْبّ ِٞٞاىق٘ ٛفٖٞب»ٍ ،شٞشاًا ئىّ ٚ
أُ اىْغبؽبد اىجبٕشح اىزٜ
ؽققٖب اىيجْبّ ُ٘ٞف ٜمو أصقبع األسض ٗاىذٗس اىََٞض اىزٝ ٛيؼجّ٘ٔ ف ٜاىذٗه اىزٝ ٜق َُ٘ٞفٖٞب ،رفزؼ آفبقب ًا
ٗاػذح ىيجْبٍّْٗ ِٞٞزغبرٌٖ ػي ٚاخزالفٖب».
ٗربثغٍْ« :ز صٍِ ثؼٞذ ّٗؾِ ف ٜىجْبُ ّزغْ ٚثٖزا االغزشاة ،ىقذ آُ األٗاُ أُ ّجذأ ث٘ظغ ئعزشارٞغٞخ
ٗاظؾخ اىَؼبىٌ ٍٗؾذدح األٕذاف ىغَغ اىطبقبد اىيجْبّٞخ ف ٜث٘رقخ ٍْظَخ ٕبدفخ ىإلفبدح ٍِ ٕزٓ اإلٍنبّٞبد
اىٖبئيخ اىز ٜرؼٞذ ىيجْبُ ٍغذٓ ٍٗ٘قؼٔ اىشٝبد ٛفٍْ ٜطقزْب ٗاىؼبىٌ .ميْب أٍو ،أُ ّزَنِ ٍِ خاله ٕزا
اىَإرَش ٍِ ٗظغ اىقطبس ػي ٚاىغنخ اىصؾٞؾخ».
ٗرؾ ّذس سئٞظ عَؼّٞخ اىَصبسف ع٘صف غشث ٔٞفشمض ػيٗ ٚقبئغ أعبعٞخ رشنو ٍشرنضاد ر٘اصيٞخ ثِٞ
ىجْبّ ٜٞاىذاخو ٗاىخبسطٗ ،أثشصٕب:
أٗالّ :ىجْبُ ثيذ ٍصذس دائٌ ىينفبءادٗ ،ىذ ٔٝرشمٞجخ فشٝذح ٍِ ّ٘ػٖب ػبىَٞب ؽٞش رضٝذ أػذاد اىَغزشث ِٞػِ
صالصخ أظؼبف أػذاد اىَق.َِٞٞ
صبّٞب ًاٝ :عخ ىجْبّ ٘ٞاىخبسط ّؾ٘ ٍ 8.5يٞبساد دٗالس عْ٘ٝب ف ٜششا ِٞٝاالقزصبد اى٘غْٕ .ٜزا سقٌ ٘ٝاصٛ
ّؾ٘  20ف ٜاىَئخ ٍِ اىْبرظ اىَؾي ٍِ ٕ٘ٗ ،ٜاىَؼذالد األػي ٚػبىَٞبٕ .زٓ اىزؾ٘ٝالد رإد ٛدٗساًا
ٍفصيٞب ًا ف ٜدػٌ اىْبرظ اىَؾيٗ ٜرْشٞػ االقزصبد ٗدػٌ قذساد األعش ٗرَْٞخ اإلعزٖالك.
صبىضب ًا :أدسمذ ئداساد اىَصبسف ٍجنشا إَٔٞخ ٕزٓ اىَؼبدىخ .فنبّذ ئى ٚعبّت أٗه اىَجبدس ِٝىفزؼ قْ٘اد
اىز٘اصو ٍغ ىجْبّ ٜٞاىخبسط.

ساثؼب ًاَٝ :ضو ثْذ ٗدائغ غٞش اىَقّ َِٞٞؾ٘ ٍ 31يٞبس دٗالس ٍِ اعَبىٗ ٜدائغ اىقطبع اىجبىغخ ؽبىٞب ّؾ٘
ٍ 152يٞبس دٗالسٗ .ىذْٝب ٍؾفظخ رغيٞفبد خبسعٞخ رْبٕض ٍ 6يٞبساد دٗالسٗ ،اىغضء أألمجش ٍْٖب ٝغزفٞذ
ٍْٔ ػَالؤّب ٍِ ىجْبّ ٜٞاىخبسط.
صٌ رؾ ّذس سئٞظ عَؼّٞخ ر ّغبس ثٞشٗد ّق٘ال ش َّبط فيفذ ئىّ ٚ
أُ دٗس االقزصبد االغزشاث ٜف ٜدػٌ االقزصبد
اىيجْبّ ٜىٞظ ؽذٝش اىؼٖذ ثو ٝؼ٘د ئى ٚأمضش ٍِ ٍئخ ػبً ؽٞش أ ّمذ اىخجشاء ّ
أُ االغزشاة اىيجْبّ« ٕ٘ ٜاىٞذ
اىخفّٞخ» اىز ٜىطبىَب دػَذ ىجْبُ ٗؽَزٔ ف ٜأصؼت اىظشٗف ال عَّٞب خاله اىؾشة ؽٗ ِٞاصد رؾ٘ٝالد
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اىيجْبّ ِٞٞاىَغزشثّ ِٞؾ٘  30ف ٜاىَئخ ٍِ اىْبرظ اىَؾيّٗ ٜمبّذ ٍِ اىَؼ ّذالد األػي ٚػبىَٞب ًا.
ٗرؾ ّذس سئٞظ ٍغيظ ئداسح اىَإعغخ اىؼبٍخ ىزشغٞغ االعزضَبساد ف ٜىجْبُ «اٝذاه» ّجٞو ػٞزبّ ٜفقبه»:ئُ
ٍشبسمزْب فٕ ٜزا اىَإرَش رْذسط ف ٜئغبس اىٖذف اىؼبً اىزّ ٛغؼ ٚئى ٔٞدائَب ًا ٗاىزٝ ٛزَضو ثبإلظبءح ػيٚ
اىفشص االعزضَبسٝخ اىزٝ ٜزَزغ ثٖب ىجْبُ ٗاىؾ٘افض ٗاىزغٖٞالد اىز ٜرقذٍٖب اىَإعغخ اىؼبٍخ ىزشغٞغ
االعزضَبساد ف ٜىجْبُ ،ئى ٚاىَغزضَش ِٝاىَؾزَيٕٗ .ِٞزا اىَإرَش ٝز٘عٔ ئى ٚفئخ ٍَٖخ ٍِ ٕإالء ٜٕ ،فئخ
اىَغزشث.»ِٞ
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سس لعالقة استثمارٌة مع المغتربٌن
مؤتمر فً لبنان ٌؤ ّ


آخش رؾذٝش :اىغَؼخّ٘ ٢٠ ،فَجش /رشش ِٝاىضبّ - ٠٠:٠٠( ٢٠١٥ ٜثز٘قٞذ غشْٝزش )بٕسَث -
«اىحٕاة »
ٝؾزو ىجْبُ اىَشرجخ األٗى ٚف ٜاىَْطقخ ٗاىـ  16ػبىَٞب ًا ػي ٚصؼٞذ رؾ٘ٝالد اىَغزشث ِٞاىجبىغخ 7.5
ثي ُ٘ٞدٗالس ػبً  ،2014فَٞب رجيغ ٗدائغ غٞش اىَقّ َِٞٞؾ٘  31ثي ُ٘ٞدٗالس ٍِ أصو ريل اإلعَبىٞخ فٜ
اىقطبع اىَصشف ٜاىيجْبّٗ ٜرصو ئىّ ٚؾ٘  152ثيّ٘ٞب ًاٗ .أُػيْذ ٕزٓ األسقبً ف ٜاىَإرَش اىصؾبف ٜاىزٛ
ػقذرٔ اىٖٞئبد اىَْظَخ ىـ «ٍإرَش االقزصبد االغزشاثٍ »ٜغ اىٖٞئبد اىَزؼبّٗخ ثؼْ٘اُ «ٍإرَش االقزصبد
االغزشاث ...ٜىجْبُ عغش ىيز٘اصو» اىزٝ ٛفززؼ أػَبىٔ ف 15 ٜمبُّ٘ األٗه (دٝغَجش) اىَقجو ف ٜفْذق
«فْٞٞغٞب» ف ٜثٞشٗد .
ٗىفذ اىشئٞظ اىزْفٞز ٛىـ «ٍغَ٘ػخ االقزصبد ٗاألػَبه» سؤٗف أث٘ صم ،ٜئى ٚأُ «سعو األػَبه اىيجْبّٜ
اىَغزشة ثبد ػيٍ ٚذ ٙاىغْ٘اد اىخَظ اىَبظٞخ اىَغزضَش شجٔ اى٘ؽٞذ ف ٜىجْبُ ثؼذ اّنفبء اىَغزضَش
اىؼشثٗ ٜاىخيٞغٗ .»ٜأٗظؼ أُ اىَإرَش «عْٞبقش اى٘اقغ االغزشاثٍٗ ٜغبالد اإلفبدح ٍِ ٕزٓ اإلٍنبّبد
اىنجٞشح ٍِ خاله ئثشاص إَٔٞخ دٗس سعبه األػَبه اىَغزشث ِٞف ٜاالقزصبد ٗاىزَْٞخ ف ٜىجْبُٗ ،ثي٘سح دٗس
ػشث - ٜدٗى ٜىيَغزشةٗ ،دٗس عذٝذ ف ٜاىجيذاُ األفشٝقٞخ ىٞغبٌٕ ف ٜعزة سؤٗط األٍ٘اه اىؼشثٞخ ال عَٞب
اىخيٞغٞخ».
ٗأػيِ سئٞظ اىٖٞئبد االقزصبدٝخ ػذّبُ اىق ّ
صبس ،أُ االغزشاة اىيجْبّ« ٕ٘ ٜدػبٍخ أعبعٞخ ٍِ سمبئض
االقزصبد ثو أٝعب ًا ألّٔ ٝشٍض ئى ٚاىذٗس اىؾعبس ٛىيجْبُ ٗأثْبئٔ ف ٜاالّزشبس اىؼبىَٗ .»ٜاػزجش أُ
اىَإرَش «عٞنُ٘ ثَضبثخ رؾٞخ ٗفبء ىيطبقبد االغزشاثٞخ اىؼظَٞخ ».
ٗقبه سئٞظ ارؾبد اىغشف اىيجْبّٞخ ٍؾَذ شقٞش «ى٘ال االغزشاة ٗاىيجْبّ ُ٘ٞاىؼبٍيُ٘ ف ٜدٗه اىخيٞظ
اىؼشث ،ٜىنبّذ اىنبسصخ االقزصبدٝخ ٗاالعزَبػٞخ ؽيّذ ٍْز صٍِ»ٗ .مشف أُ ف ٜخاله صٝبسارْب ألٗسٗثب
ٗاىخيٞظ ٗأخٞشاًا ىَصش ،غبىجَْب اىقطبع اىخبص فٕ ٜزٓ اىذٗه ثَغبػذرٌٖ ىيذخ٘ه ئى ٚأع٘اق أفشٝقٞخ ٗششق
أٗعطٞخ ٗخيٞغٞخ ،ثبالػزَبد ػي ٚر٘اعذ اىيجْبّ ِٞٞاىق٘ ٛفٖٞب»ٗ .دػب ئى« ٚاىجذء فٗ ٜظغ اعزشارٞغٞخ
ٍؾذدح األٕذاف ىغَغ اىطبقبد اىيجْبّٞخ».
ٗاػزجش سئٞظ عَؼٞخ ٍصبسف ىجْبُ ع٘صف غشث ،ٔٞأُ ئقشاس ٍششٗع قبُّ٘ اعزؼبدح اىغْغٞخ «سعبىخ
ٍَٖخ ٗئٝغبثٞخ» ىيَغزشثٗ .»ِٞأٗظؼ أُ أػذاد اىَغزشث« ِٞرضٝذ ػي ٚصالصخ أظؼبف ػذد اىَق.»َِٞٞ
ٗأشبس ئى ٚأُ «ٍب ٝعخٔ ىجْبّ ٘ٞاىخبسط ٘ٝاص 20 ٛف ٜاىَئخ ٍِ اىْبرظ اىَؾي ٍِ ٕ٘ٗ ،ٜاىَؼذالد
األػي ٚػبىَٞب ًا»ٗ .أػيِ أُ اىَصبسف مبّذ ئى« ٚعبّت اىَجبدس ِٝاألٗائو ىفزؼ قْ٘اد اىز٘اصو ٍغ ىجْبّٜٞ
اىخبسطٗ ،رْزشش اى٘ؽذاد اىَصشفٞخ ف 33 ٜثيذاًا ٍٗ 80ذْٝخ ؽ٘ه اىؼبىٌ ٗف ٜاىقبساد اىخَظ»ٗ .مشف أُ
«ثْذ ٗدائغ غٞش اىَقَٝ َِٞٞضو ّؾ٘  31ثي ُ٘ٞدٗالس ٍِ ريل اإلعَبىٞخ ف ٜاىقطبع ٗاىجبىغخ ؽبىٞب ًا ّؾ٘ 152
ثيّ٘ٞبًا ،مَب ىذْٝب ٍؾفظخ رغيٞفبد خبسعٞخ رجيغ  6ثال ِٞٝدٗالسٗ ،اىغضء األمجش ٍْٖب ٝغزفٞذ ٍْٔ صثبئْْب ٍِ
ىجْبّ ٜٞاىخبسط».
ٗقبه سئٞظ عَؼٞخ رغبس ثٞشٗد ّق٘ال ش َّبط ،أُ اىخجشاء أمذٗا أُ «االغزشاة اىيجْبّ« ٕ٘ ٜاىٞذ اىخفّٞخ»
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اىز ٜىطبىَب دػَذ ىجْبُ ٗؽ ََزٔ ف ٜأصؼت اىظشٗف ٗال عَّٞب خاله اىؾشة ،ؽٗ ِٞاصد اىزؾ٘ٝالد ّؾ٘
 30ف ٜاىَئخ ٍِ اىْبرظ ٗمبّذ ٍِ اىَؼ ّذالد األػي ٚػبىَٞب ًا».
ٗأٗظؼ سئٞظ اىَإعغخ اىؼبٍخ ىزشغٞغ االعزضَبساد ف ٜىجْبُ (ئٝذاه) ّجٞو ػٞزبّ ،ٜأُ «ٍشبسمزْب فٕ ٜزا
اىَإرَش رْذسط ف ٜئغبس اىٖذف اىؼبًٝٗ ،زَضو ثبإلظبءح ػي ٚاىفشص االعزضَبسٝخ ف ٜىجْبُ ٗاىؾ٘افض
ٗاىزغٖٞالد اىز ٜرقذٍٖب اىَإعغخ»ٗ .أشبس ئى ٚأُ ىجْبُ «ٝؾزو اىَشرجخ األٗى ٚف ٜاىَْطقخ ٗاىـ  16ػبىَٞب ًا
ػي ٚصؼٞذ رؾ٘ٝالد اىَغزشث ِٞاىزٗ ٜصيذ ئى 7.5 ٚثي ُ٘ٞدٗالس ػبً ٗ ،2014فقبًا إلؽصبءاد اىجْل
اىذٗىٗ .ٜأٗظؼ أُ «ئٝذاه» رعغ ٍجبدسح ىيشثػ ث ِٞاالغزشاة ٗاىزَْٞخ اىَؾيٞخ ثذػٌ رقْ ٍِ ٜثشّبٍظ
MIEUXاىزبثغ ىالرؾبد األٗسٗث».ٜ
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