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 إقتصاد
 السلطة التنفٌذٌة ستقوم بواجباتها:  سالم2015لسنة " الدولً- المؤتمر المصرفً العربً "

 

 

إبرهٌم الطوٌل). الهاشل ٌتسلم الدرع التكرٌمٌة من بركات فً حضور سالم، سالمة، القصار وطربٌه ) 
0 

2015تشرٌن الثانً  20  

اغتنم رئٌس الحكومة تّمام سالم التظاهرة االقتصادٌة المالٌة لٌؤكد ان السلطة التنفٌذٌة ستقوم بواجباتها، 
ٌّة" ٌّة حقٌق ٌّة داهمة واالخطار الخارج  ."كون االستحقاقات الداخل

، الذي ٌنظمه اتحاد المصارف العربٌة فً "الدولً- المؤتمر المصرفً العربً "شدد سالم خالل افتتاحه 
ٌّة من 800بحضور نحو " 2020-2015خارطة طرٌق للشمول المالً "بعنوان " فٌنٌسٌا"فندق   شخص

القوى السٌاسٌة مدعّوة إلى التواضع، والتواصل، والتوافِق على ما ٌسمح بتسٌٌر " دولة، على أن 26
ِة الكبرى ٌّ ضرورة "وفٌما أكد ". العمل الحكومً وخدمة مصالح اللبنانٌٌن، فً انتظار التسوٌِة السٌاس

لٌس باألمر الٌسٌر على أي دولة أو أي سوٍق مالٌة أن تستمر "، لفت إلى أنه "انتخاُب رئٌس للجمهورٌة
ُض إلى أزماٍت سٌاسٌٍة متوالدة، وانكماٍش اقتصادّي،  عجلُتها فً الدوران واإلنتاج فً الوقت الذي تتعرَّ

ٌّة ن رغم كل الضغوط من تثبٌت استقراره النقدّي، ونجح "، مشٌراً إلى أن "وتهدٌداٍت إرهاب لبنان تمكَّ
ًّ فً المحافظِة على َمالَءٍة عالٌٍة، وِنَسِب فوائَد منخفضة، ونموٍّ مستمّر فً  ًّ اللبنان القطاُع المصرف

، ونجاَح السٌاسة "واعتبر أن ". مٌزانٌته الُمجّمَعة ًّ ًّ اللبنان هذه المؤشرات تعِكُس كفاٌَة القطاع المصرف
لكّن ذلك ال ٌلغً أّن قطاعاٍت إقتصادًٌة أخرى، . الحكٌمة للمصرف المركزي بقٌادة الحاكم رٌاض سالمة

ٌّة، تَمّكَنْت من الصمود فً وجه الظروف الصعبة ٌّة واستثمار ٌّة وتجار ٌّة وزراع  ."صناع
أن الثقة هً األساس، فمصرف لبنان عمل على تثبٌت سعر صرف "من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان 

اللٌرة مستقرة وستبقى كذلك وأن كل الشائعات التً سرت فً الفترة األخٌر لم "، مشٌراً الى ان "اللٌرة
 قوانٌن مهمة للقطاع المالً ٌسمح 4ما قامت به الحكومة ومجلس النواب بإقرار . تترجم فً األسواق

". للبنان بأن ٌبقى منخرطا فً العولمة المالٌة فال ٌتّم إدراجه فً أي الئحة تحّذر اآلخرٌن من التعامل معه
وأكثر فً % 12 بلغت 3القطاع المصرفً سلٌم، ونسبة المالءة تبعاً لمعاٌٌر بازل "واعتبر أن 

المصارف، فٌما ٌتطلع مصرف لبنان إلى تعزٌز المالءة فً هذا القطاع فً الوقت المناسب، وبعد 
 . "%15التشاور مع جمعٌة المصارف، وٌبقى الهدف فً الوصول الى مالءة نسبتها 

والقى رئٌس مجلس إدارة االتحاد الدولً للمصرفٌٌن العرب رئٌس اللجنة التنفٌذٌة التحاد المصارف 

http://newspaper.annahar.com/section/23-??????
http://newspaper.annahar.com/section/23-??????
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من شأن الشمول المالً أن ٌساعد "العربٌة ورئٌس جمعٌة المصارف جوزف طربٌه كلمة اعتبر فٌها ان 
األفراد ذوي الدخل الضئٌل على مواجهة الفقر والتعامل بصورة أفضل مع حاالت المداخٌل غٌر 

اما بالنسبة الى المؤسسات الصغٌرة، فٌمكن أن ٌوفـّر لها . المنتظمة والمستحقات الكبٌرة الموسمٌة
المستهلك الواعً هو "واشار الى ان ". الشمول المالً األموال التً تحتاجها لتأسٌس مؤسسة ما وتوسٌعها

ومن المؤكد أنه . اكثر فهماً للمخاطر والمكاسب المرتبطة بالمنتجات المالٌة وأكثر وعٌاً لحقوقه وواجباته
سوف ٌكون للتكنولوجٌا الرقمٌة الدور األساسً فً تسرٌع عجلة الشمول العالمً للخدمات المالٌة، وان 

ما ٌقلقنا فً موضوع الشمول هو تأثٌر ظاهرة بدأت تتوسع بشكل مطرد، أال وهً ما ٌسمى بتخفٌف 
المخاطر، اذ تعمد بعض المصارف إلى قطع عالقاتها المالٌة مع جهات أو مؤسسات تعتبر انها مرتفعة 

 ."المخاطر بالنسبة الى معاٌٌر مكافحة غسل األموال وتموٌل اإلرهاب

ولفت الرئٌس الفخري لالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربٌة 
عند سماع مصطلح الشمول المالً، تتبادر الى "الوزٌر السابق عدنان القصار الى انه 

إال أن هذا المفهوم ٌحمل فً . األذهان فكرة تقدٌم الخدمات المالٌة لمن هم أقل حظا
طٌاته أكثر من ذلك بكثٌر، ال سٌما أن توسٌع دائرة المستفٌدٌن من الخدمات المالٌة 

ٌعزز االستقالل المالً لألفراد، والذي ٌعتبر مؤشرا على التقدم االقتصادي لألمم، لما 
ٌنطوي علٌه من توسٌع لقاعدة االدخار، وزٌادة االستثمارات المنتجة ومعدالت 

". االستهالك، كذلك فً رفع اإلنتاجٌة وتعزٌز النشاط المصرفً ومستوى الدخل عموما
هذا الموضوع فً غاٌة األهمٌة لعالمنا العربً الذي ٌمر حالٌا بمرحلة غٌر "واعتبر ان 

مسبوقة من التحوالت والتحدٌات، خصوصا أن مؤشرات الشمولٌة المالٌة العربٌة ال 
تزال بعٌدة عما نطمح إلٌه، وتعتبر معدالتها، وفق الدراسات المٌدانٌة للبنك الدولً، من 

 ."األضعف بٌن جمٌع مناطق العالم
تفرض علٌنا : "أما وزٌر اإلقتصاد والتجارة آالن حكٌم فافتتح الجلسة األولى من المؤتمر بكلمة جاء فٌها

أبعاد الشمول المالً األخذ فً االعتبار استراتٌجٌة القطاعٌن العام والخاص والتعاون بٌنهما، مع انفتاح 
على التكنولوجٌا فً عصر المعلومات واألدوات لمحاربة الفقر ونقل التكنولوجٌا لالقتصادات فً طور 

لكً تتحقق هذه األهداف ال بد من البحث فً العالقة بٌن مفهوم الشمول المالً بكل : "اضاف". النمو
نماذجه ودور كل من المصارف المركزٌة والقطاعٌن العام والخاص وتكنولوجٌا المعلومات 

. والمشروعات الصغٌرة والمتوسطة الحجم فً تدعٌم دور الشمول المالً وتعزٌز التنمٌة االقتصادٌة
وٌمكن ان تلعب المصارف المركزٌة دورا مهما فً تعزٌز مفهوم الشمول المالً من خالل مشاركة 

 ."المعلومات وتبادل أفضل الممارسات واستقطاب رؤوس األموال والمشاركة فً األسواق المالٌة الدولٌة
وفً ختام الجلسة االفتتاحٌة تسلم رئٌس محافظ مصرف الكوٌت المركزي محمد ٌوسف الهاشل درعا 

، الممنوحة من اتحاد المصارف العربٌة، تقدٌراً 2015لسنة " الرؤٌة القٌادٌة"تكرٌمٌة لنٌله جائزة 
 .لعطاءاته وإنجازاته فً إدارة السٌاسة النقدٌة والسٌاسة الرقابٌة فً الكوٌت
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 ٌجٕبْ

 AM 03:01 2015-11-20: ربس٠خ اٌّمبي

 ِؾبسن فٟ افززبػ اٌّؤرّش اٌّصشفٟ اٌؼشثٟ اٌغٕٛٞ 800

 اىشَىه َْطيق ٍِ اىثقخ ثبىقطبع اىَبىٍ واىْقذ اىىطٍْ

، ثؼٕٛاْ 2015افززؼ ارؾبد اٌّصبسف اٌؼشث١خ اٌّؤرّش اٌّصشفٟ اٌؼشثٟ اٌغٕٛٞ ٌٍؼبَ 

ث١شٚد، ثشػب٠خ - « ف١ٕ١غ١ب أزشوٛٔز١ٕٕزبي»فٟ فٕذق « خبسغخ غش٠ك ٌٍؾّٛي اٌّبٌٟ»

 800ؽبوُ ِصشف ٌجٕبْ س٠بض عالِخ ٚرغزّش أػّبٌٗ ا١ٌَٛ، فٟ ؽعٛس اوضش ِٓ 

. ؽخص١خ ِصشف١خ ِٚب١ٌخ ِؾ١ٍخ ٚػشث١خ

 َشّحت ثئقشاس اىقىاُِّ: سالً



 

Media Monitoring - Template (20 Nov 2015).doc  Page | 4 of 15 

Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Marketing Research Department of 
Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any responsibility for the contents 
herein. 

 

 

. اعزًٙ سئ١ظ اٌؾىِٛخ رّبَ عالَ وٍّزٗ ثبالؽبسح اٌٝ اٌزفغ١ش فٟ ثشط اٌجشاعٕخ

َٟ . فِؾٍزُ»ّٚٚعٗ والِٗ اٌٝ االس٘بث١١ٓ ثبٌمٛي  ٘ َٟ ِذ٠َٕخ اٌغالَ .. ث١شٚد ِبصاٌذ ٘

عبؽَخ .. ِذسعَخ اٌصجش ٚاٌصّٛد.. ٚالدَح اٌىفبءاد.. ٚٔبفزَح اٌّؾشق ػٍٝ اٌؼبٌُ

ِٛعٙبً اٌزؾ١خ اٌٝ ارؾبد اٌّصبسف . «ٚؽعٕبً ِفزٛؽبً ٌٍىشاَ.. اٌزاللٟ ٚاٌزفبػً ٚاٌؼطبء

ٚاٌٝ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚاٌّؤعغبد ٚاٌصٕبد٠ك . اٌؼشث١خ ٚاٌمطبع اٌّصشفٟ اٌٍجٕبٟٔ

. اٌّبٔؾخ

١ٌظ ثبألِش ا١ٌغ١ش ػٍٝ أٞ دٌٚخ أٚ أٞ عٛقٍ ِب١ٌخ، أْ رغزّش »ٚسأٜ عالَ أٔٗ 

ػغٍُزٙب فٟ اٌذٚساْ ٚاإلٔزبط، فٟ اٌٛلذ اٌزٞ رزؼشَُّض ألصِبدٍ ع١بع١ٍخ ِزٛاٌذح، 

ّٞ، ٚرٙذ٠ذادٍ إس٘بث١ّخ ألشَّ ِغٍظ إٌٛاة فٟ عٍغخ اعزضٕبئ١خ، . ٚأىّبػٍ الزصبد

ِّٕذ ٘زٖ اٌمٛا١ٔٓ، ِظٍَخ لب١ٔٛٔخ ؽبٍِخ ٌمعب٠ب . ِغّٛػخ ِٓ ِؾبس٠غ اٌمٛا١ٔٓ ٌمذ أ

ِىبفؾخ رج١١ط ٚٔمً األِٛاي ٚر٠ًّٛ اإلس٘بة، ٚصبدق اٌّغٍظ فٟ اٌغٍغخ 

اٌزؾش٠ؼ١خ ٔفغٙب، ػٍٝ ػذٍد ِٓ اٌٙجبد ٚاالرفبلبد ِغ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌّخ اٌذ١ٌّٚخ، 

ًِ ِؾبس٠َغ ظخّخ ٌٍجٕٝ اٌزؾز١خ ٔؼزمذ أٔٙب عزؤدّٞ إٌٝ خٍك فشؿ . رزؼٍك ثز٠ّٛ

ض اٌذٚسح االلزصبد٠ّخ . «ػًّ، ٚعُزؾّفِ

ّْ االعزؾمبلبد اٌذاخ١ٍّخ داّ٘خ ٚاٌّخبغَش  اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ عزمَٛ ثٛاعجبرٙب، أل

فٕٙبن الئؾٌخ غ٠ٌٍٛخ ِٓ اٌمشاساد اٌعشٚس٠ّخ ٚث١ٕٙب لشاساٌد .. اٌخبسع١َّخ ؽم١م١ٌّخ ٚخط١شح

ّْ اٌمٜٛ اٌغ١بع١خ . رؾزً أ٠ٌٛٚخ لصٜٛ ِضً رجَّٕٟ خطخ ِؼبٌغخ إٌفب٠بد ٚرطج١ِمٙب إ

ع١ّؼبً ِذػّٛح إٌٝ اٌزٛاظغ، ٚاٌزٛاصً، ٚاٌزٛافكِ ػٍٝ ِب ٠غّؼ ثزغ١١ش اٌؼًّ 

فٟ أزظبس اٌزغ٠ِٛخ اٌغ١بع١ِّخ اٌىجشٜ اٌزٟ .. اٌؾىِٟٛ ٚخذِخ ِصبٌؼ اٌٍجٕب١١ٔٓ

. «٠ؾىً ِذَخٍَٙب ؽزّبً، أزخبُة سئ١ظ ٌٍغّٙٛس٠خ اٌٍجٕب١ٔخ

َْ األٚاْ ٌٛظغ ؽّذٍ ٌٍخًٍ اٌمبئُ، ٚإلػبدح اٌشٚػ إٌٝ اٌؾ١بح »ٚاػزجش عالَ أٔٗ  آ

ّْ اٌفشصَخ ِزبؽٌخ . اٌغ١بع١خ َػجَش رفؼ١ً اٌؼًّ ثبٌّؤعغبد اٌذعزٛس٠خ إٕٔب ٔؼزجش أ

ِٓ اٌٛغٕٟ ٘زٖ، ٚاالٔطالقِ ِٓ اٌّٛالف اٌغ١بع١خ اٌّغؤٌِٚخ  ٌٍجٕبء ػٍٝ ٌؾظِخ اٌزعبِ

اٌزٟ أْػَمجَْزٙب، ٌزٛع١غ اٌزٛاصً ٚرؼ١ّك اٌؾٛاساد اٌمبئّخ أِالً ثبٌٛصٛي إٌٝ ؽٍٍٛي 

ُٕٗ إِصاء ِخبغِش األؽذاسِ االل١ّ١ٍّخ ٚرذاػ١برِٙب... رؾّٟ ثٍَذٔب . «ٚرؾصِّ

 ٍعىقبد مثُشح: ثشمبد

اْ ِؼظُ فمشاء »ِٓ عٙزٗ لبي سئ١ظ ارؾبد اٌّصبسف اٌؼشث١خ ِؾّذ ثشوبد اؽبس اٌٝ 

اٌؼبٌُ ٠فزمذْٚ ٌٍخذِبد اٌّب١ٌخ االعبع١خ، الْ ٕ٘بن اٌىض١ش ِٓ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رّٕغ 

خبسغخ »٠ٚأرٟ ٘زا اٌّؤرّش رؾذ ػٕٛاْ . إٌبط ِٓ اٌّؾبسوخ فٟ اٌمطبع اٌّبٌٟ

فٟ ظً اٌزؾٛاّلد االلزصبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ اٌزٟ ّٔشّ ثٙب، « غش٠ك ٌٍؾّٛي اٌّبٌٟ

. «وّؾبٌٚخ ٌزمذ٠ُ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ ثأعؼبس ِؼمٌٛخ ٌٍؾشائؼ اٌفم١شح فٟ اٌّغزّغ

... ِٓ عىبْ اٌؼبٌُ ١ٌظ ٌذ٠ُٙ اٌمذسح ػٍٝ اٌزّزغ ثبٌخذِبد اٌّب١ٌخ% 38»ٚلبي 

ٌزٌه فئْ رؾم١ك اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ع١ؤدٞ اٌٝ رؾغ١ٓ ِؼ١ؾزُٙ، ٚرؾغ١ٓ 

الفزبً االٔزجبٖ اٌٝ اٌزطٛس اٌؾبصً فٟ اٌمطبع اٌّصشفٟ . «٘ؾبؽخ االٔظّخ اٌّب١ٌخ

 فٟ اٌّئخ 6 ثض٠بدح ثٍغذ 2015 رش١ٍ٠ْٛ دٚالس فٟ 3.23اٌؼشثٟ، ؽ١ش ثٍغذ اٌّٛعٛداد 

«. 2014ػٓ اٌؼبَ 

 تىسُع دائشح اىَستفُذَِ: اىقصبس

وتحّذث اىشئُس اىفخشٌ التحبد اىغشف اىعشثُخ، سئُس اىهُئبد االقتصبدَخ 

عْذ سَبع ٍصطيح اىشَىه : فٍ ىجْبُ اىىصَش اىسبثق عذّبُ اىقصّبس فقبه

اىَبىٍ، قذ َتجبدس ألرهبُ اىنثُشَِ فنشح تقذٌَ اىخذٍبد اىَبىُخ ىَِ هٌ أقو 

إال أٍّْ أعتقذ أُ هزا اىَفهىً َحَو فٍ طُبته أمثش ٍِ رىل ثنثُش، ال . ححبًا 
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سَُب أُ تىسُع دائشح اىَستفُذَِ ٍِ اىخذٍبد اىَبىُخ َعضص االستقاله 

اىَبىٍ ىألفشاد، واىزٌ َعتجش ٍؤششاًا عيً اىتقذً االقتصبدٌ ىألٌٍ، ىَب 

َْطىٌ عيُه ٍِ تىسُع ىقبعذح االدخبس، وصَبدح االستثَبساد اىَْتجخ 

وٍعذالد االستهالك، مَب فٍ سفع اإلّتبجُخ وتعضَض اىْشبط اىَصشفٍ 

وٍستىي اىذخو ثشنو عبً، ثَب َجعيه فٍ صٌَُ تطيعبد اىذوه واىشعىة 

. ىحُبح أفضو

 اىتشبسك فٍ اىقيق: طشثُه

سئ١ظ اٌٍغٕخ »، «االرؾبد اٌذٌٟٚ ٌٍّصشف١١ٓ اٌؼشة»ؽجّٗ سئ١ظ ِغٍظ إداسح 

عٛصف غشث١ٗ ظشٚف « عّؼ١خ ِصبسف ٌجٕبْ»ٚسئ١ظ « اٌزٕف١ز٠خ الرؾبد اٌّصبسف اٌؼشث١خ

ؽ١ش ٔزؾبسن ع١ّؼبً اٌمٍك ٚؽؼٛس ػذَ ا١ٌم١ٓ أِبَ »ث١شٚد ثظشٚف ِٕطمزٕب اٌؼشث١خ، 

االس٘بة ٚظشثبرٗ اٌؼ١ّبء ػٍٝ األثش٠بء، ٚرٙذ٠ذارٗ ثزٛع١غ سلؼخ ٔؾبغٗ ٌزؾًّ وً 

. «اٌّؼّٛسح

ِب ٠مبسة ا١ٌٍّبسٞ ٔغّخ ال ٠ضاٌْٛ خبسط »ٚاٚسد غشث١ٗ اسلبَ دساعبد رؾ١ش اٌٝ اْ 

ِٚٓ ؽأْ .  فٟ اٌّئخ ِٓ اٌفمشاء ال ٠زؼبٍِْٛ ِغ اٌّصبسف75ٚ. االٔظّخ اٌّصشف١خ

اٌؾّٛي اٌّبٌٟ أْ ٠غبػذ ػٍٝ ِٛاعٙخ اٌفمش ٚاٌزؼبغٟ ثصٛسح أفعً ِغ ؽبالد 

اِب ثبٌٕغجخ ٌٍّؤعغبد . اٌّذاخ١ً غ١ش إٌّزظّخ ٚاٌّغزؾمبد اٌىج١شح اٌّٛع١ّخ

اٌصغ١شح، ف١ّىٓ أْ ٠ٛفـّش ٌٙب اٌؾّٛي اٌّبٌٟ األِٛاي اٌزٟ رؾزبعٙب ٌزأع١ظ 

أٚ )رأص١ش ظب٘شح ِب ٠غّٝ ثزخف١ف اٌّخبغش »ِجذ٠بً لٍمٗ ِٓ . «ِؤعغخ ِب ٚرٛع١ؼٗ

De-Risking) ٚاراً، لطغ اٌؼاللبد اٌّصشف١خ ِغ لطبػبد ثأوٍّٙب، أٚ ِٕبغك ثأوٍّٙب أ ،

دٌٚخ ثأوٍّٙب، ٠ؤدٞ إٌٝ خشٚعٙب ِٓ إٌّظِٛخ اٌّب١ٌخ ٚثبٌزبٌٟ اٌٝ رفبلُ ظب٘شح ِب 

 ؛ ٚ٘زا األِش لذ ٠ؤدٞ إٌٝ رفبلُ ٠Financial Exclusionغّٝ ثبٌـ اٌز١ّٙؼ اٌّبٌٟ أٚ

. «ظب٘شح اٌفمش ٚص٠بدح أصِخ اٌجطبٌخ

اٌغٙذ اٌىج١ش اٌزٞ ٠مٛدٖ اٌّصشف اٌّشوضٞ فٟ ٌجٕبْ ِغ اٌّصبسف »ٚرٛلف غشث١ٗ ػٕذ 

اٌّؤرّشاد »، ٚسأٜ اْ «اٌزغبس٠خ ٌزمذ٠ُ ثشاِظ رغ١ٍف رذػُ اٌؾّٛي اٌّبٌٟ

ٚإٌّزذ٠بد رؾىًّ ِؾبٚس ٌزجبدي اٌخجشاد فٟ ِغبئً اعبع١خ وبٌؾّٛي اٌّصشفٟ 

ٚاٌّبٌٟ ٌفئبد اٌؾؼٛة اٌّّٙؾخ الزصبد٠بً، ِٚؾىالد ِىبفؾخ رج١١ط األِٛاي ٚر٠ًّٛ 

. «االس٘بة ٚرطج١ك إٌظُ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌذ١ٌٚخ

 اىشَىه َْطيق ٍِ اىثقخ: سالٍه

أْ اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ٠ٕطٍك ِٓ إ٠غبد »ِٓ عٙزٗ اوذ ؽبوُ ِصشف ٌجٕبْ س٠بض عالِخ 

 800ٚصً ػذد اٌّمزشظ١ٓ ا١ٌَٛ إٌٝ أوضش ِٓ . صمخ ثبٌمطبع اٌّبٌٟ ٚثبٌٕمذ اٌٛغٕٟ

 أٌف لشض 50 أٌف لشض عىٕٟ 100ٕٚ٘بٌه أوضش ِٓ . 1993 أٌف فٟ 60أٌف، ِمبثً 

ٚلذ أصذس اٌّغٍظ اٌّشوضٞ لشاساد ِزىبٍِخ ػبِبً ثؼذ ػبَ رزؼٍك ثشصِبد . ٌٍزؼ١ٍُ

 ١ٍِبس دٚالس ٚأدد إٌٝ رأ١ِٓ إٌّٛ فٟ ٌجٕبْ 5رؾف١ض٠خ ٌٍزغ١ٍف ثٍغذ ٌغب٠خ ا١ٌَٛ اٌـ 

 4ِٚب لبِذ ثٗ اٌؾىِٛخ ِٚغٍظ إٌٛاة ثئلشاس . فٟ ظشٚف صؼجخ ٌٍجٕبْ ٚإٌّطمخ

لٛا١ٔٓ ِّٙخ ٌٍمطبع اٌّبٌٟ، ٠غّؼ ٌٍجٕبْ ثأْ ٠جمٝ ِٕخشغبً ثبٌؼٌّٛخ اٌّب١ٌخ ٚأْ ال 

ُّ إدساعٗ ػٍٝ أ٠خ الئؾخ رؾّزس ا٢خش٠ٓ ِٓ اٌزؼبًِ ِؼٗ . «٠ز

صؾ١ؼ أْ اٌذ٠ٓ اٌؼبَ ِشرفغ ٚ٘ٛ ٠ؾىً . أْ ِالءح اٌذٌٚخ ع١ذح»ٚؽذد عالِخ ػٍٝ 

ٌىٓ، إرا ؽزفٕب ِٓ ٘زا اٌذ٠ٓ اٌؼبَ ِب ٘ٛ ٍِّٛن .  فٟ اٌّئخ ِٓ إٌبرظ اٌّؾ140ٍٟ

 ِٓ ًّ  فٟ اٌّئخ ، وّب أْ األعٛق اٌٍجٕب١ٔخ 100ِٓ ِصشف ٌجٕبْ، رىْٛ ٘زٖ إٌغجخ أل

رزؼب٠ؼ ِغ ٘زا اٌذ٠ٓ، إّٔب رطبٌت ثبٌغ١طشح ػٍٝ اٌؼغض اٌغٕٛٞ ٚ٘زا ِب ٔزأٍِٗ 

. «ؽ١ّٕب ٠زؾغٓ اٌٛظغ اٌغ١بعٟ فٟ اٌجٍذ
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ٚ٘زٖ اٌّؾبس٠غ رزؼٍك . أغٍك ِصشف ٌجٕبْ ِؾبس٠غ ػذح ٚغّٛس أٔظّخ ػذح»: ٚلبي

ػٍٝ صؼ١ذ آخش، ِٚٓ . ثزأ١ِٓ لشٚض ِذػِٛخ ٌٍمطبػبد االٔزبع١خ ثفٛائذ ِٕخفعخ

خالي األعٛاق اٌّب١ٌخ، ٔؾٓ ٔؾعّش إلغالق ِٕصخ إٌىزش١ٔٚخ ٌزىْٛ ِٕصخ ٌٍزذاٚي 

اٌؾفبف ٚاٌّشالت ٌألٚساق اٌّب١ٌخ اٌٍجٕب١ٔخ، ِٕٙب األٚساق اٌّزؼٍمخ ثبٌّؤعغبد 

ٚلّٕب أ٠عب . اٌصغ١شح أٚ اٌّؤعغبد اٌزغبس٠خ أٚ عٕذاد اٌذ٠ٓ اٌزغبس٠خ ٚاٌؾى١ِٛخ

ثؼ١ٍّبد رٛػ١خ ِٚؾبظشاد فٟ اٌّذاسط ٚفٟ اٌغبِؼبد ٚأٔؾأٔب ِؼٙذ رذس٠ت ٠ٕظُّ 

فٟ وً ص١ف دٚساد رذس٠ج١خ رغزٙذف اٌطالة اٌغبِؼ١١ٓ، ٌٕؤِٓ صٍخ أوجش ث١ٓ 

 .«اٌّٛاغٓ ٚاٌمطبع اٌّصشفٟ

     
 ©2015عش٠ذح اٌغف١ش 
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 00:00 اٌغبػخ 2015 رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ 20

 

انطلبت صباح « (2020-2015)خارطة طرٌق الشمول المالً »تحت عنوان 

بٌروت، فعالٌات المؤتمر المصرفً العربً السنوي بدورته - امس فً فند فٌنٌسٌا 

 تشرٌن 20 - 19العشرٌن الذي ٌنظمه اتحاد المصارف العربٌة خالل الفترة 

الثانً، وذلك برعاٌة وحضور رئٌس مجلس وزراء لبنان تمام سالم، وحاكم 

مصرف لبنان رٌاض سالمه، والرئٌس الفخري التحاد الغرف العربٌة، ورئٌس 

الهٌئات اإلقتصادٌة فً لبنان الوزٌر السابق عدنان القصار، ورئٌس إتحاد 

المصارف العربٌة محمد بركات، ورئٌس اإلتحاد الدولً للمصرفٌٌن العرب الدكتور 

. جوزف طربٌه، واألمٌن العام إلتحاد المصارف العربٌة وسام فتوح

 شخصٌة قٌادٌة عربٌة ودولٌة من 800وشارك فً فعالٌات المؤتمر أكثر من 

 دولة ٌتقـدمهم وفد 26وزراء ومحافظً بنوك مركزٌة ورؤساء مؤسسات مالٌة من 

رفٌع المستوى من مجلس دول التعاون الخلٌجً، ووفد كبٌر من الصٌن، إضافة إلى 

ممثلٌن عن البنك المركزي الفدرالً األمٌركً والبنك األوروبً لإلنشاء والتعمٌر، 

. ومؤسسة التموٌل الدولٌة

تحدث فً حفل افتتاح المؤتمر رئٌس اتحاد المصارف العربٌة محمد كمال الدٌن 

: بركات فقال

 إستنادا 2020-2015خارطة طرٌق للشمول المالً : ٌأتً مؤتمرنا الٌوم بعنوان

إلى هذا الواقع اإلقلٌمً والعالمً، خصوصا فً ظل التحوالت اإلقتصادٌة 

واإلجتماعٌة والســٌاسٌة الكبرى التً تشهدها المنطقة العربٌة، وإنطالقا من أن 

إتحاد المصارف العربٌة ٌعتبر أن مسؤولٌة تحقٌق الشمول المالً ال تقتصر فقط 

على المؤسسات والجمعٌات ذات الصلة ولكنها من صمٌم دور المصارف الذي 
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ٌتعدى كونها تسعى فقط لتعبئة الموارد وتوفٌرها لصفوة قلٌلة من المجتــمع، إلى 

المشــاركة الفاعلة فً توسٌع قاعدة المتعاملٌن معها من فئات المجــمع كافة، 

. «وبالتالً المساهمة الفاعلة فً دفع عجلة التنمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة الشاملة

ـ طربٌه ـ 

ثم كانت كلمة لرئٌس االتحاد الدولً للمصرفٌٌن العرب الدكتور جوزف طربٌه الذي 

إن ما ٌقلقنا فً موضوع الشمول المالً الٌوم، هو تأثٌر ظاهرة بدأت بالتوسع : قال

، حٌث (De-Riskingأو )بشكل مضطرد، أال وهً ما ٌسمى بتخفٌف المخاطر 

تعمد بعض المصارف إلى قطع عالقاتها المالٌة مع جهات أو مؤسسات أو أفراد 

. تعتبرهما مرتفعة المخاطر، بالنسبة لمعاٌٌر مكافحة غسل األموال وتموٌل اإلرهاب

. وتالٌا، فبدال من القٌام بإدارة جٌدة لتلك المخاطر، تعمد المصارف إلى تجنبها كلٌا

وفً الواقع فإن قطع العالقات المصرفٌة مع قطاعات بأكملها، أو مناطق بأكملها أو 

دولة بأكملها، ٌؤدي إلى خروجها من المنظومة المالٌة وبالتالً الى تفاقم ظاهرة ما 

 وهذا األمر قد ٌؤدي إلى تفاقم Financial Exclusionٌسمى بالتهمٌش المالً أو

ظاهرة الفقر وزٌادة أزمة البطالة، مع ما ٌؤدٌان إلٌه من مشاكل اجتماعٌةواقتصادٌة 

. وربما أمنٌة وسٌاسٌة

وتشكل مؤتمرات ومنتدٌات اتحاد المصارف العربٌة واالتحاد الدولً : وختم

للمصرفٌٌن العرب محاور لتبادل الخبرات فً مسائل اساسٌة كالشمول المصرفً 

والمالً لفئات الشعوب المهمشة اقتصادٌة، ومشكالت مكافحة تبٌٌض االموال 

. وتموٌل االرهاب وتطبٌق النظم والقوانٌن الدولٌة

سالم »ونحن نعتبر أن المساهمة فً التعلٌم والشمول المالً، هً مساهمة فً صنع 

، هذا الشمول الذي ٌعتبر مدخال لتمكٌن األفراد ومنحهم الفرص، «الشجعان

. والمساهمة فً االستقرار والنمو االقتصادي

اننا نتطلع من خالل هذا المؤتمر الى رؤٌة مشتركة لتحقٌق أنظمة مالٌة اكثر شموالً 

وعدالً وانصافاً فً منطقتنا العربٌة، آملٌن ان ٌخرج مؤتمرنا الٌوم بجهودكم 

وخبراتكم وتجاربكم بمقترحات تخدم تطلعاتنا المشتركة لتعزٌز التقدم االقتصادي 

. واالجتماعً فً منطقتنا العربٌة، وتأمٌن مالذ آمن وفرص عمل ألجٌالنا الطالعة

ـ القصار ـ 

وتحدث الرئٌس الفخري التحاد الغرف العربٌة، رئٌس الهٌئات االقتصادٌة فً لبنان 

: الوزٌر السابق عدنان القصار فقال
عند سماع مصطلح الشمول المالً، قد ٌتبادر ألذهان الكثٌرٌن فكرة تقدٌم 

إال أننً أعتقد أن هذا المفهوم ٌحمل فً . الخدمات المالٌة لمن هم أقل حظا
طٌاته أكثر من ذلك بكثٌر، ال سٌما أن توسٌع دائرة المستفٌدٌن من الخدمات 

المالٌة ٌعزز االستقالل المالً لألفراد، والذي ٌعتبر مؤشرا على التقدم 
االقتصادي لألمم، لما ٌنطوي علٌه من توسٌع لقاعدة االدخار، وزٌادة 

االستثمارات المنتجة ومعدالت االستهالك، كما فً رفع اإلنتاجٌة وتعزٌز 
النشاط المصرفً ومستوى الدخل بشكل عام، بما ٌجعله فً صمٌم تطلعات 

. الدول والشعوب لحٌاة أفضل
وهذا الموضوع فً غاٌة األهمٌة لعالمنا العربً الذي ٌمر حالٌا بمرحلة غٌر 
مسبوقة من التحوالت والتحدٌات، خصوصا وأن مؤشرات الشمولٌة المالٌة 

العربٌة ال تزال بعٌدة عما نطمح إلٌه، وتعتبر معدالتها، بحسب الدراسات 
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المٌدانٌة للبنك الدولً، من األضعف بٌن جمٌع مناطق العالم، سواء بالنسبة 
لضعف نسبة البالغٌن الذٌن ٌمتلكون حسابات مصرفٌة، أم بالنسبة للفجوة 

كما هناك تفاوت كبٌر بٌن . بٌن الجنسٌن وضعف نسبة الشمول المالً للنساء
الدول العربٌة، حٌث مؤشرات الشمول المالً فً الدول الغنٌة تتجاوز المعدل 

.  أضعاف3العالمً وتفوق الدول العربٌة األخرى بأكثر من 
ثم كانت كلمة لحاكم مصرف لبنان رٌاض سالمه تطّرق خاللها الى األوضاع 

المالٌة والمصرفٌة فً لبنان، مرّكزاً على أهمٌة مشارٌع القوانٌن المالٌة التً 
. أقّرها مجلس النواب اللبنانً مؤخراً 

ـ سالمة ـ 

ان مصرف لبنان عمل فً تثبٌت سعر اللٌرة وهً ستبقى مستقرة وإن : وقال سالمه

وأكد سالمه ان ما قامت به الحكومة ومجلس . كل الشائعات لم تترجم فً األسواق

 قوانٌن مهمة للقطاع المالً ٌسمح للبنان ان ٌبقى منخرطاً بالعولمة 4النواب باقرار 

. المالٌة وأن ٌكون بعٌداً عن أي إدراج عن الئحة الدول غٌر المتعاونة

النظام المصرفً فً لبنان حافظ على استقراره الى : وأضاف حاكم مصرف لبنان

ان هدفنا األساسً كان توسع شرٌحة المستــفٌدٌن من االزدهار المصرفً فً لبنان 

. واٌجاد فرص عمل

 الفا 60 الف مقترض بٌنما كان 800ولفت سالمه الى انه فً لبنان الٌوم أكثر من 

 ألف قرض للتعلٌم 50 ألف قرض سكنً و100 وهناك ما ٌفوق الـ 1993فً عام 

حٌث أصدر المجلس المركزي قرارات متكررة عام بعد عام لرزمات تحفٌزٌة 

 ملٌارات دوالر، وهً التً أدت إلى تأمٌن النمو فً لبنان بظروف 5للتسلٌف بلغت 

واشار الحاكم الى ان القطاع المصرفً فً لبنان سلٌم، ونحن .صعبة للبنان وللمنطقة

 فً المئة من 15نتطلع الى مزٌد من المالءة فً هذا القطاع وهدفنا الوصول الى 

المالءة، مؤكداً ان مالءة الدولة جٌدة رغم ان الدٌن العام مرتفع، واذا حذفنا من 

. الدٌن العام ما هو مملوك من مصرف لبنان تكون النسبة اقل من مئة فً المئة

وختم سالمه باالشارة الى المشارٌع التً اطلقها مصرف لبنان والتً تتعلق بتأمٌن 

قروض مدعومة للقطاعات االنتاجٌة بفوائد منخفضة إما عن طرٌق دعم من الدولة 

لفرق الفائدة اواعفاءات االحتٌاط االلزامً الذي ٌفرضه مصرف لبنان على 

. المصارف

وذكر سالمه ان مصرف لبنان ٌحّضر اطالق منصة الكترونٌة للتداول الشفاف 

. والمراقب لألوراق المالٌة اللبنانٌة

ـ سالم ـ 

وتحدث دولة رئٌس الحكومة تمام سالم الذي رأى فً انعقاد المؤتمر فً بٌروت، 

بهذا الحشد المالً والمصرفً العربً والدولً الكبٌر إنما هو رّد مباشر ومؤثر على 

... أدوات االجرام االرهابٌة، وتجدٌد ثقة العرب والعالم بلبنان وبعاصمته بٌروت

. «فشلتم: لنقول للقتلة العاملٌن للفتنة»

فً قلب األزمة السٌاسٌة الشائكة، سجلنا االسبوع الماضً : وقال الرئٌس سالم

. انتصارا للحكمة والمسؤولٌة الوطنٌة والحس السلٌم

فقد أقر مجلس النواب فً جلسة إستثنائٌة، مجموعة من مشارٌع القوانٌن التً ترتدي 

. أهمٌة بالغة بالنسبة الى اقتصادنا، وبخاصة الى القطاع المصرفً والمالً

لقد أمنت هذه القوانٌن، مظلة قانونٌة شاملة لقضاٌا مكافحة تبٌٌض ونقل األموال 

وتموٌل اإلرهاب، مع العلم أن مصارفنا كانت لسنوات طوٌلة، وفً ظل الرقابة 
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الشدٌدة للمصرف المركزي، تلتزم التزاما صارما النظم والمعاٌٌر الدولٌة فً هذا 

. المجال

ولقد صادق المجلس فً الجلسة التشرٌعٌة نفسها،على عدد من الهبات واالتفاقات مع 

. المؤسسات المالٌة الدولٌة، تتعلق بتموٌل مشارٌع ضخمة للبنى التحتٌة

نحن نعتقد أن مشارٌع من هذا النوع ستنعكس إٌجابا على النمو، وسوف تؤدي إلى 

. خلق فرص عمل وستحفز الدورة االقتصادٌة

بدورها، ستقوم السلطة التنفٌذٌة بواجباتها، ألن االستحقاقات الداخلٌة داهمة 

... والمخاطر الخارجٌة حقٌقٌة وخطرة

فهناك الئحة طوٌلة من القرارات الضرورٌة التً تتعلق بالمصلحة العامة وبشؤون 

المواطنٌن، وبٌنها قرارات تحتل أولوٌة قصوى مثل تبنً خطة معالجة النفاٌات 

إن القوى السٌاسٌة جمٌعا مدعوة إلى التواضع، والتواصل، : وأضاف. وتطبٌقها

فً انتظار .والتوافق على ما ٌسمح بتسٌٌر العمل الحكومً وخدمة مصالح اللبنانٌٌن

التسوٌة السٌاسٌة الكبرى التً ٌشكل مدخلها حتما، انتخاب رئٌس للجمهورٌة 

. اللبنانٌة

لقد آن األوان لوضــع حد للخلل القائم، وإلعادة الروح إلى الحٌاة السٌاسٌة عبر 

. تفعٌل العمل بالمؤسسات الدستورٌة

لقد شكلت الدماء البرٌئة التً سالت فً برج البراجنة هزة للوجدان الوطنً، : وختم

إننا نعتبر أن . وأثارت موجة عارمة من الرفض واالستنكار لالرهاب واالرهابٌٌن

الفرصة متاحة للبناء على لحظة التضامن الوطنً هذه، واالنطالق من المواقف 

السٌاسٌة المسؤولة التً أعقبتها، لتوسٌع التواصل وتعمٌق الحوارات القائمة أمال 

. بالوصول إلى حلول تحمً بلدنا وتحصنه إزاء مخاطر األحداث االقلٌمٌة وتداعٌاتها

الدكتور محمد - هذا وتخلّل حفل إفتتاح المؤتمر تكرٌم محافظ بنك الكوٌت المركزي 

تقدٌرا لعطاءاته « 2015محافظ العام - الرؤٌة القٌادٌة »ٌوسف الهاشل لنٌله جائزة 

وتم . وإنجازاته فً رسم وإدارة السٌاسة النقدٌة والسٌاسة الرقابٌة فً دولة الكوٌت

هذا التكرٌم من قبل رئٌس مجلس الوزراء لبنان تمام سالم، وحاكم مصرف لبنان 

رٌاض سالمة، ورئٌس اتحاد مصارف العربٌة محمد بركات، ورئٌس اتحاد الدولً 

للمصرفٌٌن العرب جوزف طربٌه، عدنان القصار رئٌس مجلس ادارة فرنسبنك، 

واالمٌن العام التحاد المصارف العربٌة وسام حسن فتوح، وعصام صقر الرئٌس 

التنفٌذي لمجموعة بنك الكوٌت الوطنً والشٌخ محمد الجراح الصباح رئٌس مجلس 

 .ادارة بنك الكوٌت الدولً
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 .ِصبٌؼ اٌٍجٕب١١ٔٓ
 

 

ِغّٛػخ ِٓ ِؾبس٠غ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رشرذٞ »ٚأؽبس ثالشاس ِغٍظ إٌٛاة فٟ عٍغزٗ اٌزؾش٠ؼ١خ األخ١شح 

 .«أ١ّ٘خ ثبٌغخ ثبٌٕغجخ اٌٝ ئلزصبدٔب خصٛصبًا اٌٝ اٌمطبع اٌّصشفٟ ٚاٌّبٌٟ

 

 

ِب لبَ ثٗ ِغٍظ »٘زٖ إٌمطخ ٌم١ذ أ٠عبًا صذٜ ٌذٜ ؽبوُ ِصشف ٌجٕبْ س٠بض عالِخ اٌزٞ أٚظؼ أْ 

 لٛا١ٔٓ ِّٙخ ٌٍمطبع اٌّبٌٟ ٠غّؼ ٌٍجٕبْ ثأْ ال ٠زُ ئدساعخ ػٍٝ أٞ الئؾخ 4إٌٛاة ٚاٌؾىِٛخ ٌغٙخ ئلشاس 

ِٚؾ١شاًا اٌٝ اٌؾبئؼبد . ٚأوذ ِغذداًا أْ ا١ٌٍشح ِغزمشح ٚعزجمٝ ِغزمشح. «رؾزس األخش٠ٓ ِٓ اٌزؼبًِ ِؼٗ

 .اٌزٟ عشد فٟ اٌؾٙش األخ١ش ٚاٌزٟ ٌُ رزشعُ فٟ األعٛاق

 

 

خبسغخ »والَ عالَ ٚعالِخ عبء خالي ئفززبػ اٌّإرّش اٌّصشفٟ اٌؼشثٟ ثذٚسرٗ اٌؼؾش٠ٓ رؾذ ػٕٛاْ 

، فٟ فٕذق ف١ٕ١غ١ب أِظ ثؾعٛس ؽؾذ ِٓ اٌشع١١ّٓ «2020-2015غش٠ك اٌؾّٛي اٌّبٌٟ 

 .ٚاإللزصبد١٠ٓ ٚسعبي اٌّبي ٚاألػّبي فٟ ٌجٕبْ ٚاٌؼبٌُ اٌؼشثٟ

 

 

١ٌظ ثبألِش ا١ٌغ١ش ػٍٝ أٞ دٌٚخ، أٚ أٞ عٛق ِب١ٌخ، أْ رغزّش «:ٚاٌمٝ اٌشئ١ظ عالَ وٍّخ، لبي ف١ٙب

ػغٍزٙب فٟ اٌذٚساْ ٚاإلٔزبط، فٟ اٌٛلذ اٌزٞ رزؼشض ئٌٝ أصِبد ع١بع١خ ِزٛاٌذح ٚأىّبػ الزصبدٞ 

ٌىٓ ٌجٕبْ، رَّىٓ سغُ وً اٌعغٛغ ِٓ رضج١ذ اعزمشاسٖ إٌمذٞ، ٚٔغؼ اٌمطبع . ٚرٙذ٠ذاد ئس٘بث١خ

اٌّصشفٟ اٌٍجٕبٟٔ فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ِالءح ػب١ٌخ، ٚٔغت فٛائذ ِٕخفعخ، ّٚٔٛ ِغزّش فٟ ١ِضا١ٔزٗ 

ئْ ٘زٖ اٌّإؽشاد رؼىظ وفبءح اٌمطبع اٌّصشفٟ اٌٍجٕبٟٔ، ٚٔغبػ اٌغ١بعخ اٌؾى١ّخ »: اظبف. «اٌّغّؼخ

ٌىٓ رٌه ال ٠ٍغٟ أْ لطبػبد ئلزصبد٠خ أخشٜ، صٕبػ١خ . ٌٍّصشف اٌّشوضٞ، ثم١بدح اٌؾبوُ عالِخ

ٚصساػ١خ ٚرغبس٠خ ٚاعزضّبس٠خ، رّىٕذ ِٓ اٌصّٛد فٟ ٚعٗ اٌظشٚف اٌصؼجخ، ٚأظٙشد ؽغبػخ فبئمخ 

 . «ٚئصشاسا ٚلذسح ػب١ٌخ ػٍٝ اٌزألٍُ

 

 

فٟ لٍت األصِخ اٌغ١بع١خ اٌؾبئىخ، عغٍٕب االعجٛع اٌّبظٟ أزصبسا ٌٍؾىّخ ٚاٌّغإ١ٌٚخ اٌٛغ١ٕخ »: ٚلبي

فمذ ألش ِغٍظ إٌٛاة فٟ عٍغخ ئعزضٕبئ١خ، ِغّٛػخ ِٓ ِؾبس٠غ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رشرذٞ أ١ّ٘خ . ٚاٌؾظ اٌغ١ٍُ

ٌمذ إِٔذ ٘زٖ اٌمٛا١ٔٓ، ِظٍخ لب١ٔٛٔخ . ثبٌغخ ثبٌٕغجخ اٌٝ الزصبدٔب، ٚثخبصخ اٌٝ اٌمطبع اٌّصشفٟ ٚاٌّبٌٟ

ؽبٍِخ ٌمعب٠ب ِىبفؾخ رج١١ط ٚٔمً األِٛاي ٚر٠ًّٛ اإلس٘بة، ِغ اٌؼٍُ أْ ِصبسفٕب وبٔذ ٌغٕٛاد غ٠ٍٛخ، 

. ٚفٟ ظً اٌشلبثخ اٌؾذ٠ذح ٌٍّصشف اٌّشوضٞ، رٍزضَ اٌزضاِب صبسِب إٌظُ ٚاٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ فٟ ٘زا اٌّغبي

ٌٚمذ صبدق اٌّغٍظ فٟ اٌغٍغخ اٌزؾش٠ؼ١خ ٔفغٙب،ػٍٝ ػذد ِٓ اٌٙجبد ٚاالرفبلبد ِغ اٌّإعغبد اٌّب١ٌخ 

ٔؾٓ ٔؼزمذ أْ ِؾبس٠غ ِٓ ٘زا إٌٛع عزٕؼىظ ئ٠غبثب . اٌذ١ٌٚخ، رزؼٍك ثز٠ًّٛ ِؾبس٠غ ظخّخ ٌٍجٕٝ اٌزؾز١خ

 .«ػٍٝ إٌّٛ، ٚعٛف رإدٞ ئٌٝ خٍك فشؿ ػًّ ٚعزؾفض اٌذٚسح االلزصبد٠خ

 

 

ثذٚس٘ب، عزمَٛ اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ ثٛاعجبرٙب، ألْ االعزؾمبلبد اٌذاخ١ٍخ داّ٘خ ٚاٌّخبغش اٌخبسع١خ »: أظبف

فٕٙبن الئؾخ غ٠ٍٛخ ِٓ اٌمشاساد اٌعشٚس٠خ اٌزٟ رزؼٍك ثبٌّصٍؾخ اٌؼبِخ ٚثؾإْٚ . ؽم١م١خ ٚخط١شح

ئْ اٌمٜٛ . اٌّٛاغ١ٕٓ، ٚث١ٕٙب لشاساد رؾزً أ٠ٌٛٚخ لصٜٛ ِضً رجٕٟ خطخ ِؼبٌغخ إٌفب٠بد ٚرطج١مٙب

اٌغ١بع١خ ع١ّؼب ِذػٛح ئٌٝ اٌزٛاظغ، ٚاٌزٛاصً، ٚاٌزٛافك ػٍٝ ِب ٠غّؼ ثزغ١١ش اٌؼًّ اٌؾىِٟٛ ٚخذِخ 



 

Media Monitoring - Template (20 Nov 2015).doc  Page | 12 of 15 

Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Marketing Research Department of 
Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any responsibility for the contents 
herein. 

 

 

فٟ أزظبس اٌزغ٠ٛخ اٌغ١بع١خ اٌىجشٜ اٌزٟ ٠ؾىً ِذخٍٙب ؽزّب، أزخبة سئ١ظ ٌٍغّٙٛس٠خ .ِصبٌؼ اٌٍجٕب١١ٔٓ

ٌمذ آْ األٚاْ ٌٛظغ ؽذ ٌٍخًٍ اٌمبئُ، ٚإلػبدح اٌشٚػ ئٌٝ اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ ػجش رفؼ١ً اٌؼًّ . اٌٍجٕب١ٔخ

 .«ثبٌّإعغبد اٌذعزٛس٠خ

 

 

ٌمذ ؽىٍذ اٌذِبء اٌجش٠ئخ اٌزٟ عبٌذ فٟ ثشط اٌجشاعٕخ ٘ضح ٌٍٛعذاْ اٌٛغٕٟ، ٚأصبسد ِٛعخ ػبسِخ »: ٚربثغ

ئٕٔب ٔؼزجش أْ اٌفشصخ ِزبؽخ ٌٍجٕبء ػٍٝ ٌؾظخ اٌزعبِٓ . ِٓ اٌشفط ٚاالعزٕىبس ٌالس٘بة ٚاالس٘بث١١ٓ

اٌٛغٕٟ ٘زٖ، ٚاالٔطالق ِٓ اٌّٛالف اٌغ١بع١خ اٌّغإٌٚخ اٌزٟ أػمجزٙب، ٌزٛع١غ اٌزٛاصً ٚرؼ١ّك اٌؾٛاساد 

 .«اٌمبئّخ أِال ثبٌٛصٛي ئٌٝ ؽٍٛي رؾّٟ ثٍذٔب ٚرؾصٕٗ ئصاء ِخبغش األؽذاس االل١ّ١ٍخ ٚرذاػ١برٙب

 

 

. ئْ اٌضمخ ٟ٘ األعبط، فّصشف ٌجٕبْ ػًّ ػٍٝ رضج١ذ عؼش صشف ا١ٌٍشح»: ثذٚسٖ لبي اٌؾبوُ عالِخ

ٕٚ٘ب أس٠ذ أْ أؤوذ أْ ا١ٌٍشح اٌٍجٕب١ٔخ ِغزمشح ٚعزجمٝ ِغزمشح ٚأْ وً اٌؾبئؼبد اٌزٟ عشد فٟ اٌّبظٟ، 

ِٚب لبِذ ثٗ . خصٛصبًا فٟ اٌؾٙش األخ١ش، ٟ٘ ؽبئؼبد ٌُ رزشعُ فٟ األعٛاق ٚلذ أصجؾٕب ِؼزبد٠ٓ ػ١ٍٙب

 لٛا١ٔٓ ِّٙخ ٌٍمطبع اٌّبٌٟ، ٠غّؼ ٌٍجٕبْ ثأْ ٠جمٝ ِٕخشغب ثبٌؼٌّٛخ 4اٌؾىِٛخ ِٚغٍظ إٌٛاة ثالشاس 

ُّ ئدساعٗ ػٍٝ أ٠خ الئؾخ رؾّزس ا٢خش٠ٓ ِٓ اٌزؼبًِ ِؼٗ اٌمطبع اٌّصشفٟ فٟ ٌجٕبْ ع١ٍُ، . اٌّب١ٌخ ٚأْ ال ٠ز

ٚٔؾٓ ٔزطٍغ ئٌٝ . ٚأوضش فٟ اٌّصبسف اٌٍجٕب١ٔخ% 12 لذ ثٍغذ اٌـ 3ٚٔغجخ اٌّالءح رجؼب ٌّؼب١٠ش ثبصي 

فٙذفٕب . رؼض٠ض اٌّالءح فٟ ٘زا اٌمطبع فٟ اٌٛلذ إٌّبعت، ٚثؼذ اٌزؾبٚس ِغ عّؼ١خ اٌّصبسف فٟ ٌجٕبْ

 %. 15ثبٌفؼً ٘ٛ اٌٛصٛي ئٌٝ ِالءح ٔغجزٙب 

 

 

ِٓ إٌبرظ % 140صؾ١ؼ أْ اٌذ٠ٓ اٌؼبَ ِشرفغ ٚ٘ٛ ٠ؾىً . ِٓ عٙخ أخشٜ، ئْ ِالءح اٌذٌٚخ ع١ذح

ًّ ِٓ . اٌّؾٍٟ ٌىٓ، ئرا ؽزفٕب ِٓ ٘زا اٌذ٠ٓ اٌؼبَ ِب ٘ٛ ٍِّٛن ِٓ ِصشف ٌجٕبْ، رىْٛ ٘زٖ إٌغجخ أل

، وّب أْ األعٛق اٌٍجٕب١ٔخ رزؼب٠ؼ ِغ ٘زا اٌذ٠ٓ، ئّٔب رطبٌت ثبٌغ١طشح ػٍٝ اٌؼغض اٌغٕٛٞ ٚ٘زا % 100

 . «ِب ٔزأٍِٗ ؽ١ّٕب ٠زؾغٓ اٌٛظغ اٌغ١بعٟ فٟ اٌجٍذ

 

 

، ٚاألصِخ 2008 فٟ Subprimeأصِخ اٌشْ٘ٛ اٌؼمبس٠خ أٚ اٌـ : ٌجٕبْ رخطٝ ػذح أصِبد»: أظبف

 ٚرجؼبرٙب ػٍٝ ػذح دٚي ِٓ اٌجؾش اٌّزٛعػ، ٚاألصِبد اٌزٟ ػؾٕب٘ب فٟ اٌؼبٌُ 2011األٚسٚث١خ فٟ 

 2015اٌؼشثٟ ٚأخفبض عؼش إٌفػ ٚؽب١ٌب ٔؾٓ ثصذد رغبٚص أصِخ األعٛاق إٌبؽئخ اٌزٟ ثذأد فٟ 

٘زا ٠ؼٛد ئٌٝ إٌظبَ اٌّصشفٟ اٌٍجٕبٟٔ اٌّؾبفع  . BRICSٚاٌزٟ دفؼذ صّٕٙب اٌذٚي اٌزٟ وبٔذ رُمؼشف ثبٌـ 

ٝ اٌضمخ ٚفصً ِب ث١ٓ اٌؼًّ اٌّصشفٟ اٌزغبسٞ ٚاٌؼًّ اٌّصشفٟ  ّّ اٌزٞ ٔغؼ فٟ صْٛ االعزمشاس ٚٔ

ئٔطاللب ِٓ ٘زا اٌٛالغ ِٚٓ اٌضمخ ِٚٓ . فّصبسف ٌجٕبْ ٟ٘ فٟ األعبط ِصبسف رغبس٠خ. االعزضّبسٞ

 .«فٟ ٌجٕبْ% 6 ٚ 5رٛعغ لبػذح اٌٛدائغ اٌزٟ ٟ٘ ػٍٝ رضا٠ذ، ٔزٛلغ ٘زٖ اٌغٕخ ص٠بدح اٌٛدائغ ثٕغجخ 

 

 

 ١ٍِْٛ دٚالس ٚلذ ثذأد 250ٚأوذ ػٍّب أْ اٌّصبسف اعزضّشد فٟ ٘زا لطبع الزصبد اٌّؼشفخ أوضش ِٓ 

٘زٖ االعزضّبساد رؼطٟ ٔزبئظ ئ٠غبث١خ ٚٔأًِ أْ ٠إِٓ ٘زا اٌمطبع آالف فشؿ اٌؼًّ فٟ ٌجٕبْ ٠ٚؼطٟ ثٍذٔب 

 .ِٛلؼب ٚلذسح رٕبفغ١خ
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وّب رؾذس سئ١ظ ا١ٌٙئبد اإللزصبد٠خ ػذٔبْ اٌمصبس فٟ اٌغٍغخ اإلفززبؽ١خ ِٚب عبء فٟ 

ػٕذ عّبع ِصطٍؼ اٌؾّٛي اٌّبٌٟ، لذ ٠زجبدس ألر٘بْ اٌىض١ش٠ٓ فىشح رمذ٠ُ  (...)»: وٍّزٗ

ئال إٟٔٔ أػزمذ أْ ٘زا اٌّفَٙٛ ٠ؾًّ فٟ غ١برٗ أوضش ِٓ . اٌخذِبد اٌّب١ٌخ ٌّٓ ُ٘ ألً ؽظب

رٌه ثىض١ش، ال ع١ّب أْ رٛع١غ دائشح اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ ٠ؼضص االعزمالي اٌّبٌٟ 

ٌألفشاد، ٚاٌزٞ ٠ؼزجش ِإؽشا ػٍٝ اٌزمذَ االلزصبدٞ ٌألُِ، ٌّب ٠ٕطٛٞ ػ١ٍٗ ِٓ رٛع١غ 

ٌمبػذح االدخبس، ٚص٠بدح االعزضّبساد إٌّزغخ ِٚؼذالد االعزٙالن، وّب فٟ سفغ اإلٔزبع١خ 

ٚرؼض٠ض إٌؾبغ اٌّصشفٟ ِٚغزٜٛ اٌذخً ثؾىً ػبَ، ثّب ٠غؼٍٗ فٟ ص١ُّ رطٍؼبد اٌذٚي 

 .«ٚاٌؾؼٛة ٌؾ١بح أفعً

 

 

٘زا اٌّٛظٛع فٟ غب٠خ األ١ّ٘خ ٌؼبٌّٕب اٌؼشثٟ اٌزٞ ٠ّش ؽب١ٌب ثّشؽٍخ غ١ش »ٚأؽبس اٌٝ أْ 

ِغجٛلخ ِٓ اٌزؾٛالد ٚاٌزؾذ٠بد، خصٛصب ٚأْ ِإؽشاد اٌؾ١ٌّٛخ اٌّب١ٌخ اٌؼشث١خ ال رضاي 

 .«ثؼ١ذح ػّب ٔطّؼ ئ١ٌٗ

 

 

ٚأِبَ ٘زا اٌٛالغ، ػ١ٍٕب وّصبسف ػشث١خ ِغإ١ٌٚخ أعبع١خ ٌزؼض٠ض ِإؽشاد »: ٚربثغ

اٌؾّٛي اٌّبٌٟ فٟ ػبٌّٕب اٌؼشثٟ ثىبفخ اٌغٛأت اٌّزصٍخ ثبالدخبس ٚاالئزّبْ ٚاٌزأ١ِٓ، 

ٚاٌزٟ رّضً ؽبعخ ٍِؾخ ٌالعزمشاس، وّب رّضً فٟ اٌٛلذ ٔفغٗ فشصب ال رؾصٝ ٚال رؼذ 

ٌزٛع١غ إٌؾبغ اٌّصشفٟ اٌؼشثٟ، ٌٚزؼض٠ض ئٔزبعٗ ٚئٔزبع١زٗ ِٚغبّ٘زٗ اٌّجبؽشح ٚغ١ش 

رٌه أْ رٛف١ش فشؿ اٌؼًّ . اٌّجبؽشح فٟ رؼض٠ض ِؼذالد إٌّٛ االلزصبدٞ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ

ٚرؾغ١ٓ ِغز٠ٛبد اٌّؼ١ؾخ ٠ؾزبط ألْ ٠ّٕٛ الزصبدٔب اٌؼشثٟ ثّؼذالد أعشع ِٓ اٌّؼذالد 

٠ٚم١ٕٟ أْ اٌمطبع اٌّصشفٟ اٌؼشثٟ ٠ضخش ثؼذح رغبسة ١ِّضح ٌزؼض٠ض اٌؾّٛي . اٌؾب١ٌخ

 .«اٌّبٌٟ

 

 

ػٕذ اٌغٙذ اٌىج١ش اٌزٞ ٠مٛدٖ اٌّصشف »: ٚاٌمٝ سئ١ظ عّؼ١خ اٌّصبسف عٛصف غشث١ٗ وٍّخ رٛلف ف١ٙب

اٌّشوضٞ فٟ ٌجٕبْ ِغ اٌّصبسف اٌزغبس٠خ ٌزمذ٠ُ ثشاِظ رغ١ٍف رذػُ اٌؾّٛي اٌّبٌٟ، ثؾ١ش رغزف١ذ ِٓ 

ؾخ ٚفئبد اعزّبػ١خ ِٓ عىبْ اٌمشٜ ٚاألغشاف، ثّب ٠إدٞ اٌٝ ئدخبي ٘زٖ  ّّ ر٠ًّٛ اٌّصبسف ؽشائؼ ِٙ

اٌفئبد ظّٓ اٌؾشائؼ اٌّغزف١ذح ِٓ اٌز٠ًّٛ اٌّصشفٟ، ٠ٚؾًّ رٌه ثصٛسح خبصخ اٌز٠ًّٛ اٌّزٕبٟ٘ 

ٚاٌز٠ًّٛ اٌّغطّٝ ِٓ ِإعغخ وفبالد، ٚر٠ًّٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌّإعغبد اٌؾشف١خ  (Micro Finance)اٌصغش 

ٚلطبػبد اٌضساػخ ٚاٌغ١بؽخ ٚاٌّؼٍِٛبر١خ ٚغ١ش٘ب، ثّب ٠غبػذ ػٍٝ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ػٍٝ صؼ١ذ 

اٌغىبْ ٚإٌّبغك، ئر ئٕٔب ٔؾٓ وّصشف١١ٓ، ٠غت أْ ٔؼزجش أْ ِغإ١ٌٚخ رؾم١ك اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ال رمزصش 

فمػ ػٍٝ اٌّإعغبد ٚاٌغّؼ١بد االعزّبػ١خ، ٌٚىٕٙب ِٓ ص١ُّ دٚسٔب اٌزٞ ٠زؼذٜ وٕٛٔب ِٛفش٠ٓ ٌألِٛاي 

 .«ِٚذساء ٌٍضشٚاد، ٚئّٔب ٔؾٓ ا٠عبًا ِؾبسوْٛ فبػٍْٛ فٟ صٕبػخ االعزمشاس فٟ ِٕطمزٕب

 

 

ئٕٔب ٔزطٍغ ِٓ خالي ٘زا اٌّإرّش ئٌٝ سؤ٠خ ِؾزشوخ ٌزؾم١ك أٔظّخ ِب١ٌخ أوضش ؽّٛالًا ٚػذالًا »: ٚلبي

ٚأٔصبفبًا فٟ ِٕطمزٕب اٌؼشث١خ، آ١ٍِٓ أْ ٠خشط ِإرّشٔب ا١ٌَٛ ثغٙٛدوُ ٚخجشارىُ ٚرغبسثىُ ثّمزشؽبد رخذَ 

رطٍؼبرٕب اٌّؾزشوخ ٌزؼض٠ض اٌزمذَ االلزصبدٞ ٚاالعزّبػٟ فٟ ِٕطمزٕب اٌؼشث١خ، ٚرأ١ِٓ ِالر آِٓ ٚفشؿ 
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 .«ػًّ ألع١بٌٕب اٌطبٌؼخ

 

 

وّب اٌمٝ سئ١ظ ِغٍظ ئداسح ئرؾبد اٌّصبسف اٌؼشث١خ ِؾّذ وّبي اٌذ٠ٓ ثشوبد وٍّخ أؽبس ف١ٙب اٌٝ رطٛس 

 ؽ١ش رؾ١ش اٌج١بٔبد اٌّزٛفشح ؽزٝ ٔٙب٠خ إٌصف األٚي ِٓ 2015لطبػٕب اٌّصشفٟ اٌؼشثٟ خالي اٌؼبَ 

ػٓ % 6 رش١ٍ٠ٛٔبد دٚالس، ثض٠بدح ؽٛاٌٝ 3.23اٌؼبَ، اٌٝ رخطٟ أصٛي اٌمطبع اٌّصشفٟ اٌؼشثٟ ػزجخ 

 1.62 رش١ٍ٠ْٛ ٚاٌمشٚض ؽٛاٌٝ 2.06وّب ثٍغذ اٌٛدائغ اٌّغّؼخ ؽٛاٌٝ . 2014ٔٙب٠خ اٌؼبَ 

٠ٚجٍغ ػذد اٌّإعغبد اٌّصشف١خ »: ٚربثغ.  ث١ٍْٛ دٚالس350.53ٚثٍغذ ؽمٛق اٌٍّى١خ ؽٛاٌٝ . رش١ٍ٠ْٛ

 ِإعغخ، ٚرض٠ذ أصٌٛٙب اٌّغّؼخ ػٓ عؾُ اإللزصبد اٌؼشثٟ ؽ١ش رمّذس ثؾٛاٌٝ 500اٌؼشث١خ ؽٛاٌٝ 

ِٓ ؽغُ اإللزصبد % 72، ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ، وّب رغزٕذ اٌٝ لبػذح ٚدائغ رؼبدي ؽٛاٌٝ 109%

 .«اٌؼشثٟ

 

 

اٌؼبٌُ ال ٠ضاي دْٚ اٌّغزٜٛ اٌّطٍٛة ػٍٝ صؼ١ذ اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼبٌّٟ، «ٌٚفذ اٌٝ أْ

% 43فمػ ِٓ اٌغىبْ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ٌذ٠ٙب ؽغبة ِغ ِإعغخ ِب١ٌخ، ِمبسٔخ ثـ % 18ؽ١ش أْ ٔغجخ 

 .«فٟ دٚي ئفش٠م١ب عٕٛة اٌصؾشاء% 24ثبٌٕغجخ ٌٍجٍذاْ إٌب١ِخ وىً، ِٚمبثً 

 

 

٘زا ٚرخًٍ ؽفً ئفززبػ اٌّإرّش رىش٠ُ ِؾبفع ثٕه اٌى٠ٛذ اٌّشوضٞ ِؾّذ ٠ٛعف اٌٙبؽً ١ٌٍٕٗ عبئضح 

، رمذ٠شاًا ٌؼطبءارٗ ٚئٔغبصارٗ اٌىج١شح فٟ سعُ ٚئداسح اٌغ١بعخ «2015ِؾبفع اٌؼبَ - اٌشؤ٠خ اٌم١بد٠خ »

 .إٌمذ٠خ ٚاٌغ١بعخ اٌشلبث١خ فٟ دٌٚخ اٌى٠ٛذ
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 (٠٠:٠ )٢٠١٥رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ /  ٔٛفّجش٢٠اٌغّؼخ،  :إٌغخخدٌٟٚ- اٌٛسل١خ : إٌغخخ

  «انحٕاة»- بٕزَث (٠٠:٠ )٢٠١٥رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ /  ٔٛفّجش٢٠اٌغّؼخ،  :آخش رؾذ٠ش

٠غبػذ اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ػٍٝ اإلداسح األفعً ٌٍّذاخ١ً ٚػٍٝ رى٠ٛٓ ِغزٍٙى١ٓ أوضش ِغإ١ٌٚخ ٚٚػ١بًا ٚاٌزضاِبًا 

ِب١ٌبًا، ف١ّب ال رضاي ِغزّؼبد وض١شح خصٛصبًا فٟ اٌؾشق األٚعػ ٚؽّبي أفش٠م١ب غ١ش ِؾٌّٛخ ثبٌخذِبد 

خش٠طخ »ٌزا ؽّىً ٘زا اٌّٛظٛع ِؾٛس اٌّإرّش اٌّصشفٟ اٌؼشثٟ اٌغٕٛٞ ثؼٕٛاْ . اٌّب١ٌخ ٚاٌّصشف١خ

فٟ ث١شٚد أِظ ثشػب٠خ سئ١ظ اٌؾىِٛخ « ف١ٕ١غ١ب»اٌزٞ افززؼ أػّبٌٗ فٟ فٕذق « غش٠ك ٌٍؾّٛي اٌّبٌٟ

 .اٌٍجٕب١ٔخ رّبَ عالَ، ٚٔظّّٗ ارؾبد اٌّصبسف اٌؼشث١خ

ػٕٛاْ ٌٙزا اٌّإرّش، ٠غزىًّ ِب ثذأٔبٖ « اٌؾّٛي اٌّبٌٟ»ٚأػٍٓ سئ١ظ االرؾبد ِؾّذ ثشوبد، أْ اخز١بس 

 ثأْ اٌؾم١مخ اٌمبع١خ، ٟ٘ 2003ِٕز أوضش ِٓ خّظ عٕٛاد، ِٛاوجخ ٌال٘زّبَ اٌذٌٟٚ اٌزٞ اػزجش ِٕز اٌؼبَ 

أْ غبٌج١خ فمشاء اٌؼبٌُ ال ٠ضاٌْٛ ٠فزمشْٚ ئٌٝ اٌخذِبد األعبع١خ ٚاٌّغزذاِخ، عٛاء وبْ االدخبس أٚ 

 .«اٌؾصٛي ػٍٝ االئزّبْ أٚ اٌزأ١ِٓ

 رش١ٍ٠ْٛ دٚالس ؽزٝ ٔٙب٠خ إٌصف األٚي 3.23أصٛي اٌمطبع اٌّصشفٟ اٌؼشثٟ رخطذ »ٌٚفذ ئٌٝ أْ 

 رش١ٍ٠ْٛ دٚالس 2.06ف١ّب ثٍغذ اٌٛدائغ . 2014 فٟ اٌّئخ ػٍٝ ٔٙب٠خ ػبَ 6ِٓ اٌؼبَ اٌؾبٌٟ، ثض٠بدح 

ح ثاِىبْ اٌٛصٛي ئٌٝ اٌخذِبد »ٚأوذ أْ . « رش1.62ْٛ١ٍ٠ٚاٌمشٚض  ّٛ اٌفشؿ االلزصبد٠خ رشرجػ ثم

اٌّب١ٌخ، اٌزٞ ٠إدٞ ئٌٝ آفبق ثٕبء اٌّذخشاد ٚاٌؾصٛي ػٍٝ االئزّبْ ٚاالعزضّبس، ٚثبٌزبٌٟ رٛف١ش فشؿ 

 .«اٌؼًّ ٚص٠بدح ِغز٠ٛبد اٌّؼ١ؾخ

ٚأؽبس سئ١ظ االرؾبد اٌذٌٟٚ ٌٍّصشف١١ٓ اٌؼشة سئ١ظ عّؼ١خ ِصبسف ٌجٕبْ عٛصف غشث١ٗ، ئٌٝ دساعبد 

http://www.alhayat.com/Edition?Edition=INT
http://www.alhayat.com/Edition?Edition=INT
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 فٟ اٌّئخ ِٓ اٌجبٌغ١ٓ فٟ اٌؼبٌُ أٞ ٔؾٛ ث١ٍٟٛٔ ٔغّخ ال ٠ضاٌْٛ خبسط األٔظّخ اٌّصشف١خ، 38»رف١ذ ثأْ 

ٚرٛعذ غبٌج١زُٙ فٟ دٚي عٕٛة آع١ب ِٕٚطمخ اٌؾشق األٚعػ ٚؽّبي أفش٠م١ب، اٌزٟ ٠ؼزجش ثؼعٙب األلً 

 فٟ اٌّئخ ِٓ اٌفمشاء ال ٠زؼبٍِْٛ ِغ اٌّصبسف ثغجت اسرفبع 75ٔؾٛ »ٌٚفذ ئٌٝ . «ؽّٛالًا ِب١ٌبًا فٟ اٌؼبٌُ

فشؿ ٔؾش اٌؾّٛي اٌّبٌٟ »ٌزا سأٜ أْ . «اٌزىب١ٌف ٚثؼذ اٌّغبفبد ٚاٌّزطٍجبد اٌّش٘مخ ٌفزؼ ؽغبة ِبٌٟ

  .«فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ال رضاي وج١شح خصٛصبًا ث١ٓ إٌغبء ٚاٌفمشاء

اٌّغبػذح ػٍٝ رى٠ٛٓ ِغزٍٙى١ٓ أوضش ِغإ١ٌٚخ ٚٚػ١بًا ٚاٌزضاِبًا »ٚأوذ أْ ِٓ ؽأْ رؼ١ُّ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ 

ٓ ٌٍٕؼء اٌغذ٠ذ اٌزؼ١ٍُ اٌّبٌٟ، ٚع١ىْٛ »ٚؽذد ػٍٝ أْ اٌزضم١ف اٌّبٌٟ . «ِب١ٌبًا  ِّ ٠جذأ فٟ اٌّذاسط وٟ ٠إ

  .«ٌٍزىٌٕٛٛع١ب اٌشل١ّخ دٚس أعبط فٟ رغش٠غ ػغٍخ اٌؾّٛي اٌؼبٌّٟ ٌٍخذِبد اٌّب١ٌخ

مٍم »َاعتبز انزئٕس انفخزْ التحاد انغزف انعزبٕت عذوان انقّصار، أن انشمُل انمانٓ 

مؤشزاتً ال تشال بعٕذة مما وطمح إنًٕ، َتعتبز »نعانمىا انعزبٓ، الفتاًا إنّ أن «  ذاًا 

تفاَث كبٕز »َالحظ َ ُد . «معذالتٍا مه األضعف بٕه مىاطك انعانم َفك انبىك انذَنٓ

بٕه انذَل انعزبٕت، حٕث تتجاَس مؤشزاث انشمُل انمانٓ فٓ انذَل انغىٕت انمعذل انعانمٓ 

مسؤَنٕت انمصارف »نذا شذد عهّ . « أضعاف3َتفُق انذَل انعزبٕت األخزِ بأكثز مه 

انعزبٕت عه تعشٔش ٌذي انمؤشزاث، بكم انجُاوب انمتصهت باالدخار َاالئتمان َانتأمٕه، 

 .«َانتٓ تمثم حا ت مهحت نالستقزار

٠ٕطٍك ِٓ ئ٠غبد صمخ فٟ اٌمطبع »ٚأوذ ؽبوُ ِصشف ٌجٕبْ اٌّشوضٞ س٠بض عالِخ، أْ اٌؾّٛي اٌّبٌٟ 

 أٌف، فعالًا ػٓ ِئخ أٌف لشض 800رغبٚص ػذد اٌّمزشظ١ٓ فٟ ٌجٕبْ »ٌٚفذ ئٌٝ . «اٌّبٌٟ ٚإٌمذ اٌٛغٕٟ

 5ئصذاس لشاساد ِزىبٍِخ رزؼٍك ثشصِبد ؽبفضح ٌٍزغ١ٍف ثٍغذ »ٚأؽبس ئٌٝ . « أٌفبًا ٌٍزؼ50ُ١ٍعىٕٟ ٚ

  .«ثال١٠ٓ دٚالس ؽزٝ ا١ٌَٛ، ٚفّشد إٌّٛ فٟ ظشٚف صؼجخ ٌٍجٕبْ ٚإٌّطمخ

ا١ٌٍشح اٌٍجٕب١ٔخ ِغزمشح ٚعزجمٝ ِغزمشح، ٚأْ وً اإلؽبػبد اٌزٟ عشد فٟ اٌّبظٟ، »ٚؽذد عالِخ ػٍٝ أْ 

  .«خصٛصبًا فٟ اٌؾٙش األخ١ش، ٟ٘ ئؽبػبد ٌُ رُمزشعُ فٟ األعٛاق ٚأصجؾٕب ِؼزبد٠ٓ ػ١ٍٙب

ئلشاس اٌؾىِٛخ ِٚغٍظ إٌٛاة أسثؼخ لٛا١ٔٓ ِّٙخ ٌٍمطبع اٌّبٌٟ، ٠غّؼ ٌٍجٕبْ ثجمبئٗ ِٕخشغبًا »ٚأوذ أْ 

 فٟ اٌّئخ ٚأوضش ٚفك 12ع١ٍُ ٚثٍغذ ٔغجخ اٌّالءح ف١ٗ »ٚؽذد ػٍٝ أْ اٌمطبع اٌّصشفٟ . «ثبٌؼٌّٛخ اٌّب١ٌخ

 .« فٟ اٌّئخ15، ٚٔٙذف ئٌٝ اٌٛصٛي ٌّالءح ٔغجزٙب «3ثبصي »

 فٟ اٌّئخ 140صؾ١ؼ أْ اٌَذ٠ٓ اٌؼبَ ِشرفغ ٚ٘ٛ ٠ؾىً »، ٚلبي «ِالءح اٌذٌٚخ ع١ذح»ٚؽذد عالِخ ػٍٝ أْ 

 ِٓ ًّ . « فٟ اٌّئخ100ِٓ إٌبرظ، ٌىٓ ئرا ؽزفٕب ِٕٗ ِب ٘ٛ ٍِّٛن ِٓ ِصشف ٌجٕبْ، رىْٛ ٘زٖ إٌغجخ أل

رزؼب٠ؼ ِغ ٘زا اٌَذ٠ٓ، ئّٔب رطبٌت ثبٌغ١طشح ػٍٝ اٌؼغض اٌغٕٛٞ، ٚ٘زا ِب ٔأٍِٗ ٌذٜ »ٚأػٍٓ أْ األعٛاق 

 .« فٟ اٌّئخ ٘زٖ اٌغٕخ6 ئٌٝ 5رض٠ذ اٌٛدائغ ثٕغجخ »ٚرٛلغ أْ . «رؾغٓ اٌٛظغ اٌغ١بعٟ
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