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 .مطلوب تألٌف حكومة فاعلة فً أقرب وقت

 2013أٌلول  2

 

لم تسترح الهٌئات االقتصادٌة فً عطلة االسبوع، بل واصلت اتصاالتها ومشاوراتها بغٌة انجاز 
التحضٌرات الخاصة بٌوم االقفال التام الذي دعت الٌه بعد غد االربعاء، علما انها ستعقد اجتماعا الرابعة 
عصر الٌوم فً مكتب رئٌسها الوزٌر السابق عدنان القصار، على ان ٌعقبه اجتماع عصر غد الستكمال 

 .الخطوات الخاصة بهذا الٌوم واالعداد للقاء رئٌس الجمهورٌة عند العاشرة قبل ظهر االربعاء
امس، أكد القصار ضرورة التزام كل المؤسسات االقتصادٌة من مصرفٌة وسٌاحٌة وتجارٌة باالقفال 

الذي نرٌد من خالله توجٌه صرخة الى َمن ٌعنٌهم األمر لاللتفات الى الوضع المأسوي الذي "العام، 
، موضحا ان الهٌئات لٌست من هواة اللجوء الى السلبٌة وال من دعاة "وصلت الٌه البالد على كل الصعد

التعطٌل، لكنها وجدت نفسها مضطرة الى هذا الخٌار بعدما لم تتجاوب القوى السٌاسٌة مع المناشدات 
، وحذرنا فٌه من مغبة "البٌال"التً كان آخرها المؤتمر الموسع الذي عقد قبل نحو ثالثة اشهر فً 

االستمرار فً تجاهل المطالب التً ننادي بها والذي أوصلنا الى ما نحن علٌه من وضع المس الخطوط 
 ."الحمر

ضرورة ان تتلقف القوى السٌاسٌة صرخة الهٌئات االقتصادٌة هذه المرة، وان "وشدد فً بٌان على 
تتجاوب مع مطالب الشعب بتركها خالفاتها الشخصٌة جانبا، وتغلٌب المصلحة الوطنٌة بغٌة إنقاذ لبنان 

واالقتصاد الوطنً الذي ٌواجه تحدٌات غٌر مسبوقة وكارثٌة ال تحتمل االنتظار، مما ٌتطلب تألٌف 
حكومة فاعلة فً أسرع وقت ممكن، تساهم فً ترسٌخ االستقرار واالمن وتشرع فً تنفٌذ خطة إصالحٌة 

تنقذ االقتصاد وتساعده فً النهوض من جدٌد، واستعادة عافٌته وتجاوز مرحلة االنكماش التً ٌمر فٌها 
 ."منذ فترة طوٌلة
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واعتبر ان لجوء الهٌئات االقتصادٌة الى االقفال العام ال ٌعنً بأي شكل من األشكال إقفال باب الحوار 
ان الهٌئات منفتحة على كل الخٌارات "، مشددا على "الذي كنا وما زلنا من أوائل الداعٌن والداعمٌن له"

وال سٌما االقتراح المرفوع من وزراء االقتصاد والتجارة نقوال نحاس والسٌاحة فادي عبود والصناعة 
فرٌج صابونجٌان بالنسبة الى اجراء مشاورات مع اطراف االنتاج، اذا كان من شأن ذلك إٌجاد الحلول 
الناجعة، وخصوصا ان الهدف من تحرك الهٌئات المرتقب هو الدفع فً اتجاه فتح كوة فً جدار األزمة 

 ."التً تعٌشها البالد لتجنب المزٌد من الخسائر التً ٌتكبدها االقتصاد الوطنً والمواطن اللبنانً
لكنها فً الوقت "واشار الى انه فً مقابل انفتاح الهٌئات االقتصادٌة على الحوار مع األطراف كافة، 

وفً هذه الحال، . نفسه لن تظل مكتوفة األٌدي، وخصوصا إذا تجاهلت القوى السٌاسٌة مجددا هواجسنا
سنلجأ حتما الى اتخاذ خطوات تصعٌدٌة نحددها فً الوقت المناسب، ألننا نرفض ان ٌبقى االقتصاد 

 ."رهٌنة التجاذبات السٌاسٌة
وكان القصار اجرى اتصاالت بالوزراء نحاس وصابونجٌان وعبود، أكد فً خاللها استعداد الهٌئات 

 .للدخول فً حوار حول كل ما من شأنه تحقٌق مصلحة االقتصاد

 

 "المستقبل"نقابات 
ٌّد قطاع النقابات العمالٌة فً  دعوة الهٌئات االقتصادٌة الى االقفال العام االربعاء " تٌار المستقبل"وأ

فً ظل وضع أمنً وسٌاسً مأزوم، وتسارع لألحداث "واورد البٌان الذي اصدره امس، . المقبل
المحٌطة بلبنان وال سٌما التحضٌرات الدولٌة التً نترقبها بقلق والتً تطول محٌط لبنان وما سٌنتج منها 

من تداعٌات خطٌرة، نرى أن وحدة الموقف الوطنً تحمً لبنان وتبعده عن اإلحتماالت الخطٌرة 
المرتقبة، كما أن التردي اإلقتصادي والتراجع المالً اللذٌن ٌصٌبان البالد ٌشّكالن حال ضغط إضافٌة 

 أٌلول كدعوة إلى 4على المواطنٌن، وٌأتً قرار الهٌئات اإلقتصادٌة لإلقفال العام ٌوم األربعاء فً 
لذا، نجد أنفسنا فً . اإلنتباه إلى مخاطر التراجع اإلقتصادي الذي ال ٌقل خطورة عن المخاطر األمنٌة

مؤٌدٌن لهذه الخطوة وندعو جمٌع اللبنانٌٌن لدعم هذا التحرك بصرف النظر عن موقعهم " المستقبل"تٌار 
سواء كانوا أصحاب عمل أو عمال وموظفٌن لتكون صرخة مدّوٌة فً وجه َمن ٌرٌد تغٌٌب الدولة عن 

دورها من خالل العبث باألمن وإعاقة تألٌف الحكومة التً تقوم برعاٌة المواطنٌن والسهر على 
 ."مصالحهم، وٌدخل البالد فً أتون صراع لٌس له مصلحة فٌه
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 اقتصبد

 12568 انعدد 02/09/2013 تبريخ انعدد

 
 

  النتزاو انمؤسسبت كبفة ثبإلقفبل: انقصّبر

ظشٚسح اٌزضاَ اٌّؤعغبد »اٌغبثك ػذٔبْ اٌمصّبس ػٍٝ  اٌٛص٠ش« ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ»شذد سئ١ظ 
ٚع١بؽ١خ ٚرغبس٠خ فٟ اإللفبي اٌّمشس ٠َٛ ثؼذ غذ األسثؼبء، اٌزٞ ٔش٠ذ  االلزصبد٠خ وبفخ ِٓ ِصشف١خ

صشخخ إٌٝ ِٓ ٠ؼ١ُٕٙ األِش ٌالٌزفبد إٌٝ اٌٛظغ اٌّأعبٚٞ اٌزٞ ٚصٍذ إ١ٌٗ  ِٓ خالٌٗ رٛع١ٗ
 .«اٌصؼذ وبفخ اٌجالد ػٍٝ

ِٓ األشىبي إلفبي ثبة  إٌٝ اإللفبي اٌؼبَ ال ٠ؼٕٟ ثأٞ شىً»ٚإر أشبس إٌٝ أْ ٌغٛء ا١ٌٙئبد 
ا١ٌٙئبد ِٕفزؾخ ػٍٝ وً »أوذ أْ  ،«اٌؾٛاس اٌزٞ وٕب ِٚب صٌٕب ِٓ أٚائً اٌذاػ١ٓ ٚاٌذاػ١ّٓ ٌٗ

فبدٞ « اٌغ١بؽخ»ٔمٛال ٔؾبط ٚ« االلزصبد ٚاٌزغبسح» اٌخ١بساد، الع١ّب االلزشاػ اٌّمذَ ِٓ ٚصساء
ؽٛي إعشاء ِشبٚساد ِغ أغشاف اإلٔزبط، إرا وبْ ِٓ شأْ رٌه  فش٠ظ صبثٛٔغ١بْ« اٌصٕبػخ»ػجٛد ٚ

  .«إ٠غبد اٌؾٍٛي إٌبعؼخ
وٛح فٟ عذاس  اٌٙذف ِٓ رؾشن ا١ٌٙئبد اٌّشرمت ٘ٛ اٌذفغ فٟ ارغبٖ فزؼ»ٌٚفذ االٔزجبٖ إٌٝ أْ 

االلزصبد اٌٛغٕٟ ٚاٌّٛاغٓ  األصِخ اٌزٟ رؼ١شٙب اٌجالد ٌزغٕت اٌّض٠ذ ِٓ اٌخغبئش اٌزٟ ٠زىجذ٘ب



 

 

2 Septembre 2013.doc  Page | 4 of 7 

Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Office of the Chairman of the 
Board of Directors of Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any 
responsibility for the contents herein. 

 

 

اٌؾٛاس ِغ األغشاف وبفخ، ٌىٕٙب فٟ  ا١ٌٙئبد فٟ ِمبثً أفزبؽٙب ػٍٝ»، ِؼزجشاً أْ «اٌٍجٕبٟٔ
رغبٍ٘ذ اٌمٜٛ اٌغ١بع١خ ِغذداً ٘ٛاعغٕب،  اٌٛلذ ٔفغٗ ٌٓ رظً ِىزٛفخ األ٠ذٞ، ثخبصخ إرا
رصؼ١ذ٠خ ٔؾذد٘ب فٟ اٌٛلذ إٌّبعت، ألٕٔب  ٚؽزّبً عٍٕغأ فٟ ٘زٖ اٌؾبي إٌٝ ارخبر خطٛاد

  .«اٌغ١بع١خ ٔشفط أْ ٠جمٝ االلزصبد س١ٕ٘خ اٌزغبرثبد
اٌغٍج١خ، ٌُٚ رىٓ ٠ِٛبً ِٓ  ا١ٌٙئبد ١ٌغذ ِٓ ٘ٛاح اٌٍغٛء إٌٝ»ٚأشبس اٌمصبس فٟ ث١بْ إٌٝ أْ 

ثؼذِب ٌُ رزغبٚة اٌمٜٛ اٌغ١بع١خ  دػبح اٌزؼط١ً، ٌىٕٙب ٚعذد ٔفغٙب ِعطشح إٌٝ ٘زا اٌخ١بس،
ِٕبعجخ، ٚوبْ آخش٘ب اٌّؤرّش اٌّّٛعغ اٌزٞ  ِغ إٌّبشذاد وبفخ، اٌزٟ أغٍمٕب٘ب فٟ أوضش ِٓ

ٚؽزسٔب ف١ٗ ِٓ ِغجخ االعزّشاس فٟ رغبً٘ اٌّطبٌت  ػمذ لجً ؽٛاٌٟ اٌضالصخ أشٙش فٟ اٌج١بي،
 .«ٔؾٓ ػ١ٍٗ ِٓ ٚظغ الِظ اٌخطٛغ اٌؾّشاء اٌزٟ ٕٔبدٞ ثٙب، ِب أٚصٍٕب إٌٝ ِب

صشخخ ا١ٌٙئبد ٘زٖ اٌّشح، ٚأْ رزغبٚة ِغ ِطبٌت  ظشٚسح أْ رزٍمف اٌمٜٛ اٌغ١بع١خ»ٚأثشص 
اٌشخص١خ عبٔجبً، ٚرغ١ٍت اٌّصٍؾخ اٌٛغ١ٕخ ِٓ أعً إٔمبر  اٌشؼت اٌٍجٕبٟٔ، ثزشوٙب ٌخالفبرٙب

، ِطبٌجبً «اٌزٞ ٠ٛاعٗ رؾذ٠بد غ١ش ِغجٛلخ ٚوبسص١خ ال رؾزًّ االٔزظبس ٌجٕبْ ٚااللزصبد اٌٍجٕبٟٔ
فبػٍخ فٟ أعشع ٚلذ ِّىٓ، رغُٙ فٟ رشع١خ االعزمشاس ٚاألِٓ ػٍٝ  ثزشى١ً ؽىِٛخ»

اٌٍجٕب١ٔخ، ٚرششع فٟ رٕف١ز خطخ إصالؽ١خ رٕمز االلزصبد اٌٍجٕبٟٔ ٚرغبػذٖ ػٍٝ  وبًِ األساظٟ
 .«غ٠ٍٛخ ِٓ عذ٠ذ، ٚاعزؼبدح ػبف١زٗ ٚرغبٚص ِشؽٍخ االٔىّبػ اٌزٟ ٠ّش ف١ٙب ِٕز فزشح إٌٙٛض

اعزؼذاد ا١ٌٙئبد ٌٍذخٛي  ٚوبْ اٌمصبس لذ أعشٜ ارصبالد ثٕؾبط، ٚصبثٛٔغ١بْ ٚػجٛد أوذ خالٌٙب
  .اٌٍجٕبٟٔ فٟ ؽٛاس ؽٛي وً ِب ِٓ شأٔٗ رؾم١ك ِصٍؾخ االلزصبد
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مضطرون لإلقفال العام األربعاء : القصار  
 بسبب تجاهل القوى السياسية لهواجسنا

  –4793انعدد  - 2013 أيهىل 2اإلثنين - انمستقجم 

أىمية االقفال العام الذي تعتزم الييئات "أكد رئيس الييئات االقتصادية الوزير السابق عدنان القصار 
ضرورة التزام كافة المؤسسات االقتصادية من مصرفية وسياحية "، داعيا الى "تنفيذه في الرابع من أيمول

وتجارية في ىذا االقفال الذي نريد من خاللو توجيو صرخة الى من يعنييم األمر لاللتفات الى الوضع 
". المأساوي الذي وصمت اليو البالد عمى الصعد كافة

الييئات االقتصادية ليست من ىواة المجوء الى السمبية ولم تكن يوما من "وأشار القصار في بيان الى ان 
دعاة التعطيل، ولكنيا وجدت نفسيا مضطرة الى ىذا الخيار، بعدما لم تتجاوب القوى السياسية مع كافة 
المناشدات، التي أطمقناىا في أكثر من مناسبة، وكان آخرىا المؤتمر الموسع الذي عقد قبل نحو ثالثة 

، وحذرنا فيو من مغبة االستمرار في تجاىل المطالب التي ننادي بيا والذي أوصمنا الى (في البيال)اشير 
". ما نحن عميو من وضع المس الخطوط الحمراء

ضرورة ان تتمقف القوى السياسية صرخة الييئات االقتصادية ىذه المرة، وان تتجاوب مع "وشدد عمى 
مطالب الشعب المبناني، بتركيا لخالفاتيا الشخصية جانبا، وتغميب المصمحة الوطنية من اجل إنقاذ لبنان 
واالقتصاد المبناني الذي يواجو تحديات غير مسبوقة وكارثية ال تحتمل االنتظار، ما يتطمب تشكيل حكومة 

فاعمة في أسرع وقت ممكن، تسيم في ترسيخ االستقرار واالمن عمى كامل االراضي المبنانية وتشرع في 
تنفيذ خطة إصالحية تنقذ االقتصاد المبناني وتساعده عمى النيوض من جديد، واستعادة عافيتو وتجاوز 

". مرحمة االنكماش التي يمر فييا منذ فترة طويمة
ان الييئات منفتحة عمى كل الخيارات، ال سيما االقتراح المقدم من وزراء االقتصاد والتجارة نقوال "وأوضح 

نحاس والسياحة فادي عبود والصناعة فريج صابونجيان حول اجراء مشاورات مع اطراف االنتاج، اذا كان 
ان الييئات االقتصادية في مقابل انفتاحيا عمى الحوار مع "، الفتًا إلى "من شأن ذلك إيجاد الحمول الناجعة
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كافة األطراف، لكنيا في الوقت نفسو لن تظل مكتوفة األيدي، خصوصًا إذا تجاىمت القوى السياسية 
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 مطبنت انهيئبت نتشكيم حكىمة انقصّبر دعب انى اإلنتزاو انتبو ثبإلقفبل انمقرر األرثعبء وانتجبوة مع

 هـ 1434  شىال26 انمىافق 2013 أيهىل 2,االثنين
 

أوذ سئ١ظ ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ اٌٛص٠ش اٌغبثك ػذٔبْ اٌمصّبس أ١ّ٘خ االلفبي اٌؼبَ اٌزٞ رؼزضَ 
ا١ٌٙئبد رٕف١زٖ فٟ اٌشاثغ ِٓ أ٠ٍٛي، داػ١ب اٌٝ ظشٚسح اٌزضاَ وبفخ اٌّؤعغبد االلزصبد٠خ ِٓ 

ِصشف١خ ٚع١بؽ١خ ٚرغبس٠خ فٟ ٘زا االلفبي اٌزٞ ٔش٠ذ ِٓ خالٌٗ رٛع١ٗ صشخخ اٌٝ ِٓ ٠ؼ١ُٕٙ 
. األِش ٌالٌزفبد اٌٝ اٌٛظغ اٌّأعبٚٞ اٌزٞ ٚصٍذ ا١ٌٗ اٌجالد ػٍٝ اٌصؼذ وبفخ

ٌٚفذ اٌمصّبس فٟ ث١بْ اٌٝ اْ ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ ١ٌغذ ِٓ ٘ٛاح اٌٍغٛء اٌٝ اٌغٍج١خ ٌُٚ 
رىٓ ٠ِٛب ِٓ دػبح اٌزؼط١ً، ٌٚىٕٙب ٚعذد ٔفغٙب ِعطشح اٌٝ ٘زا اٌخ١بس، ثؼذِب ٌُ رزغبٚة 

اٌمٜٛ اٌغ١بع١خ ِغ وبفخ إٌّبشذاد، اٌزٟ أغٍمٕب٘ب فٟ أوضش ِٓ ِٕبعجخ، ٚوبْ آخش٘ب 
اٌّؤرّش اٌّٛعغ اٌزٞ ػمذ لجً ؽٛاٌٝ اٌضالصخ اشٙش فٟ اٌج١بي، ٚؽزسٔب ف١ٗ ِٓ ِغجخ 

االعزّشاس فٟ رغبً٘ اٌّطبٌت اٌزٟ ٕٔبدٞ ثٙب ٚاٌزٞ أٚصٍٕب اٌٝ ِب ٔؾٓ ػ١ٍٗ ِٓ ٚظغ 
. الِظ اٌخطٛغ اٌؾّشاء

ٚشذد ػٍٝ ظشٚسح اْ رزٍمف اٌمٜٛ اٌغ١بع١خ صشخخ ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ ٘زٖ اٌّشح، ٚاْ 
رزغبٚة ِغ ِطبٌت اٌشؼت اٌٍجٕبٟٔ، ثزشوٙب ٌخالفبرٙب اٌشخص١خ عبٔجب، ٚرغ١ٍت اٌّصٍؾخ 

اٌٛغ١ٕخ ِٓ اعً إٔمبر ٌجٕبْ ٚااللزصبد اٌٍجٕبٟٔ اٌزٞ ٠ٛاعٗ رؾذ٠بد غ١ش ِغجٛلخ ٚوبسص١خ ال 
رؾزًّ االٔزظبس، ِب ٠زطٍت رشى١ً ؽىِٛخ فبػٍخ فٟ أعشع ٚلذ ِّىٓ، رغُٙ فٟ رشع١خ 

االعزمشاس ٚاالِٓ ػٍٝ وبًِ االساظٟ اٌٍجٕب١ٔخ ٚرششع فٟ رٕف١ز خطخ إصالؽ١خ رٕمز االلزصبد 
اٌٍجٕبٟٔ ٚرغبػذٖ ػٍٝ إٌٙٛض ِٓ عذ٠ذ، ٚاعزؼبدح ػبف١زٗ ٚرغبٚص ِشؽٍخ االٔىّبػ اٌزٟ 

٠ّش ف١ٙب ِٕز فزشح غ٠ٍٛخ 
ٚأٚظؼ اْ ٌغٛء ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ، اٌٝ االلفبي اٌؼبَ ال ٠ؼٕٟ ثأٞ شىً ِٓ األشىبي إلفبي 

ثبة اٌؾٛاس اٌزٞ وٕب ِٚب صٌٕب ِٓ أٚائً اٌذاػ١ٓ ٚاٌذاػ١ّٓ ٌٗ، ِشذدا ػٍٝ اْ ا١ٌٙئبد ِٕفزؾخ 
ػٍٝ وً اٌخ١بساد ٚال ع١ّب االلزشاػ اٌّمذَ ِٓ ٚصساء االلزصبد ٚاٌزغبسح ٔمٛال ٔؾبط ٚاٌغ١بؽخ 
فبدٞ ػجٛد ٚاٌصٕبػخ فش٠ظ صبثٛٔغ١بْ ؽٛي اعشاء ِشبٚساد ِغ اغشاف االٔزبط، ارا وبْ ِٓ شأْ 
رٌه إ٠غبد اٌؾٍٛي إٌبعؼخ، ال ع١ّب ٚاْ اٌٙذف ِٓ رؾشن ا١ٌٙئبد اٌّشرمت ٘ٛ اٌذفغ فٟ ارغبٖ 

فزؼ وٛح فٟ عذاس األصِخ اٌزٟ رؼ١شٙب اٌجالد ٌزغٕت اٌّض٠ذ ِٓ اٌخغبئش اٌزٟ ٠زىجذ٘ب 
اْ ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ فٟ ِمبثً أفزبؽٙب ػٍٝ : ٚخزُ.االلزصبد اٌٛغٕٟ ٚاٌّٛاغٓ اٌٍجٕبٟٔ

اٌؾٛاس ِغ وبفخ األغشاف، ٌىٕٙب فٟ اٌٛلذ ٔفغٗ ٌٓ رظً ِىزٛفخ األ٠ذٞ، ثخبصخ إرا رغبٍ٘ذ 
اٌمٜٛ اٌغ١بع١خ ِغذدا ٘ٛاعغٕب، ٚؽزّب عٍٕغأ فٟ ٘زٖ اٌؾبي اٌٝ ارخبر خطٛاد رصؼ١ذ٠خ 

ٚوبْ .ٔؾذد٘ب فٟ اٌٛلذ إٌّبعت، ألٕٔب ٔشفط اْ ٠جمٝ االلزصبد س١ٕ٘خ اٌزغبرثبد اٌغ١بع١خ
اٌمصّبس اعشٜ ارصبالد ثبٌٛصساء ٔؾبط، صبثٛٔغ١بْ ٚػجٛد أوذ خالٌٙب اعزؼذاد ا١ٌٙئبد ٌٍذخٛي 

. فٟ ؽٛاس ؽٛي وً ِب ِٓ شأٔٗ رؾم١ك ِصٍؾخ االلزصبد اٌٍجٕبٟٔ
إٌمبثبد اٌؼّب١ٌخ  

فٟ اٌغ١بق ػ١ٕٗ أ٠ذ لطبع إٌمبثبد اٌؼّب١ٌخ فٟ ر١بس اٌّغزمجً دػٛح ا١ٌٙئبد االلزصبد٠خ اٌٝ 
فٟ ظً ٚظغ إِٟٔ ٚع١بعٟ ِأصَٚ، : االلفبي اٌؼبَ ٠َٛ االسثؼبء اٌّمجً، ٚلبي فٟ ث١بْ

ٚرغبسع ٌألؽذاس اٌّؾ١طخ ثٍجٕبْ ٚثخبصخ اٌزؾع١شاد اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ ٔزشلجٙب ثمٍك ٚاٌزٟ رطبي 
ِؾ١ػ ٌجٕبْ ِٚب ع١ٕزظ ػٕٙب ِٓ رذاػ١بد خط١شح، ٔشٜ أْ ٚؽذح اٌّٛلف اٌٛغٕٟ رؾّٟ ٌجٕبْ 

ٚرجؼذٖ ػٓ اإلؽزّبالد اٌخط١شح اٌّشرمجخ، وّب ٚأْ اٌزشدٞ اإللزصبدٞ ٚاٌزشاعغ اٌّبٌٟ اٌزٞ 
. ٠ص١ت اٌجالد ٠شىً ؽبٌخ ظغػ إظبف١خ ػٍٝ اٌّٛاغ١ٕٓ

 أ٠ٍٛي وذػٛح إٌٝ ٠4أرٟ لشاس ا١ٌٙئبد اإللزصبد٠خ ٌإللفبي اٌؼبَ ٠َٛ األسثؼبء فٟ :  ٚاظبف اٌج١بْ
اإلٔزجبٖ إٌٝ ِخبغش اٌزشاعغ اإللزصبدٞ اٌزٞ ال ٠مً خطٛسح ػٓ اٌّخبغش األ١ِٕخ ٌزا ٔغذ أٔفغٕب 
فٟ ر١بس اٌّغزمجً ِؤ٠ذ٠ٓ ٌٙزٖ اٌخطٛح ٚٔذػٛ ع١ّغ اٌٍجٕب١١ٔٓ ٌذػُ ٘زا اٌزؾشن ثصشف إٌظش 
ػٓ ِٛلؼُٙ عٛاء وبٔٛا أصؾبة ػًّ أٚ ػّبي ِٚٛظف١ٓ ٌزىْٛ صشخخ ِذ٠ٚخ فٟ ٚعٗ ِٓ ٠ش٠ذ 

رغ١١ت اٌذٌٚخ ػٓ دٚس٘ب ِٓ خالي اٌؼجش ثبألِٓ ٚإػبلخ رشى١ً اٌؾىِٛخ اٌزٟ رمَٛ ثشػب٠خ 
اٌّٛاغ١ٕٓ ٚاٌغٙش ػٍٝ ِصبٌؾُٙ، ٠ٚذخً اٌجالد فٟ آرْٛ صشاع ١ٌظ ٌٗ ِصٍؾخ ف١ٗ، 

ٚع١ىْٛ ر١بس اٌّغزمجً دائّب فٟ ِمذِخ اٌذاػ١ّٓ إٌٝ اٌؾشان اٌّذٟٔ اٌزٞ ٠ؼ١ذ ٌٍغّٙٛس 
 .دٚسٖ فٟ اٌزؼج١ش ػٓ ِصبٌؾٗ ٚرطٍؼبرٗ ٌٍّغزمجً



 

 

2 Septembre 2013.doc  Page | 6 of 7 

Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Office of the Chairman of the 
Board of Directors of Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any 
responsibility for the contents herein. 

 

 

 
Back to Top 

 

  
  
  
  

 

  

 
 

  القصبر للتجبوة مع مطبلت الهيئبت االقتصبدية
 

امذ سئٞظ اىٖٞئبد االقزصبدٝخ، اى٘صٝش اىغبثق ػذّبُ اىقصبس، فٜ ثٞبُ ػيٚ إَٔٞخ االقفبه اىؼبً اىزٛ رؼزضً 

اىٖٞئبد رْفٞزٓ فٜ اىشاثغ ٍِ أٝي٘ه، داػٞب اىٚ ضشٗسح اىزضاً مبفخ اىَؤعغبد االقزصبدٝخ ٍِ ٍصشفٞخ 

اىزٛ ّشٝذ ٍِ خالىٔ ر٘خٞٔ صشخخ اىٚ ٍِ ٝؼٌْٖٞ األٍش ىالىزفبد اىٚ »ٗعٞبزٞخ ٗردبسٝخ فٜ ٕزا االقفبه 

 .«اى٘ضغ اىَأع٘ٛ اىزٛ ٗصيذ اىٞٔ اىجالد ػيٚ مبفخ اىصؼذ

 

 

اىٖٞئبد االقزصبدٝخ ىٞغذ ٍِ ٕ٘اح اىيد٘ء اىٚ اىغيجٞخ ٗىٌ رنِ ٍٝ٘ب ٍِ دػبح »ٗىفذ اىقصبس، اىٚ اُ 

اىزؼطٞو، ٗىنْٖب ٗخذد ّفغٖب ٍضطشح اىٚ ٕزا اىخٞبس، ثؼذٍب ىٌ رزدبٗة اىق٘ٙ اىغٞبعٞخ ٍغ مبفخ 

اىَْبشذاد، اىزٜ أطيقْبٕب فٜ أمثش ٍِ ٍْبعجخ، ٗمبُ آخشٕب اىَؤرَش اىَ٘عغ اىزٛ ػقذ قجو ز٘اىٚ اىثالثخ 

اشٖش فٜ اىجٞبه، ٗززسّب فٞٔ ٍِ ٍغجخ االعزَشاس فٜ ردبٕو اىَطبىت اىزٜ ّْبدٛ ثٖب ٗاىزٛ أٗصيْب اىٚ ٍب 

 .«ّسِ ػيٞٔ ٍِ ٗضغ الٍظ اىخط٘ط اىسَشاء

 

 

ٗشذد اىقصبس، ػيٚ ضشٗسح اُ رزيقف اىق٘ٙ اىغٞبعٞخ صشخخ اىٖٞئبد االقزصبدٝخ ٕزٓ اىَشح، ٗاُ 

رزدبٗة ٍغ ٍطبىت اىشؼت اىيجْبّٜ، ثزشمٖب ىخالفبرٖب اىشخصٞخ خبّجب، ٗرغيٞت اىَصيسخ اى٘طْٞخ ٍِ اخو 

إّقبر ىجْبُ ٗاالقزصبد اىيجْبّٜ اىزٛ ٝ٘اخٔ رسذٝبد غٞش ٍغج٘قخ ٗمبسثٞخ ال رسزَو االّزظبس، ٍب ٝزطيت 

رشنٞو زنٍ٘خ فبػيخ ثأعشع ٗقذ ٍَنِ، رغبٌٕ فٜ رشعٞخ االعزقشاس ٗاالٍِ ػيٚ مبٍو االساضٜ اىيجْبّٞخ 

ٗرششع فٜ رْفٞز خطخ إصالزٞخ رْقز االقزصبد اىيجْبّٜ ٗرغبػذٓ ػيٚ اىْٖ٘ض ٍِ خذٝذ، ٗاعزؼبدح ػبفٞزٔ 

 . ٗردبٗص ٍشزيخ االّنَبػ اىزٜ َٝش فٖٞب ٍْز فزشح ط٘ٝيخ

 

 

ٗأٗضر اىقصبس، اُ ىد٘ء اىٖٞئبد االقزصبدٝخ، اىٚ االقفبه اىؼبً ال ٝؼْٜ ثأٛ شنو ٍِ األشنبه إقفبه ثبة 

، ٍشذدا ػيٚ اُ اىٖٞئبد ٍْفزسخ ػيٚ مو «اىزٛ مْب ٗال صىْب ٍِ أٗائو اىذاػِٞ ٗاىذاػَِٞ ىٔ»اىس٘اس 

ال عَٞب االقزشاذ اىَقذً ٍِ ٗصساء االقزصبد ٗاىزدبسح ّق٘ال ّسبط ٗاىغٞبزخ فبدٛ ػج٘د »اىخٞبساد 

ٗاىصْبػخ فشٝح صبثّ٘دٞبُ ز٘ه اخشاء ٍشبٗساد ٍغ اطشاف االّزبج، ارا مبُ ٍِ شأُ رىل إٝدبد 

اىسي٘ه اىْبخؼخ، ال عَٞب ٗاُ اىٖذف ٍِ رسشك اىٖٞئبد اىَشرقت ٕ٘ اىذفغ ثبردبٓ فزر م٘ح فٜ خذاس األصٍخ 

ٗمبُ . «اىزٜ رؼٞشٖب اىجالد ىزدْت اىَضٝذ ٍِ اىخغبئش اىزٜ ٝزنجذٕب االقزصبد اى٘طْٜ ٗاىَ٘اطِ اىيجْبّٜ

اىقّصبس قذ اخشٙ ارصبالد ثبى٘صساء ّسبط، صبثّ٘دٞبُ ٗػج٘د أمذ خالىٖب اعزؼذاد اىٖٞئبد ىيذخ٘ه فٜ 

 .ز٘اس ز٘ه مو ٍب ٍِ شأّٔ رسقٞق ٍصيسخ االقزصبد اىيجْبّٜ
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