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حركة األسهم

مصر تخفض سعر الدوالر الجمركي إلى 15.75 جنيهًا 

 بافيت متفائل بشأن مستقبل الشركات األميركية

أرامكو تستثمر 7 مليارات دوالر 
في "بتروناس" الماليزية

بورصة لندن تعقد صفقة إدماج 
مع نظيرتها األلمانية 

االقتصاد اإليراني مهدد بتجدد 
»حالة عدم اليقين« مع قدوم ترامب

الدوالر  �سعر  اإن  امل�رصي  املالية  وزير  قال 
اجلمركي �سينخف�ض اإىل 15.75 جنيه بدءاً 
جنيها   16 مع  مقارنة  االربعاء  اليوم  من 

حاليا
وقال الوزير اإن العمل بال�سعر اجلديد للدوالر 
مار�ض  من  االأول  اليوم  من  �سيبداأ  اجلمركي 
وحتى 15 مار�ض متا�سيا مع اأ�سعار �رصف 

العملة يف البنوك
امل�ستورد  يدفعه  ما  هو  اجلمركي  وال��دوالر 
ي��وازي  مب��ا  املحلية  بالعملة  ر���س��وم  م��ن 

نظري  عليه  املفرو�سة  ال��دوالري��ة  الر�سوم 
االإفراج عن الب�ساعة امل�ستوردة واملحتجزة 

فى اجلمارك
وكانت م�رص خف�ست �سعر الدوالر اجلمركي 
جنيها   16 اإىل  احلايل  ال�سهر  منت�سف  يف 
من 18.5 جنيه وذلك و�سط حالة من الغالء 
اأدت  واملنتجات  ال�سلع  اأ�سعار  يف  الفاح�ض 

اإىل ركود يف الن�ساط التجاري
�سعر  خف�ض  يف  الرئي�سي  ال�سبب  وك���ان 
التي  الكبرية  املكا�سب  الدوالر اجلمركي هو 
منذ  ال��دوالر  اأم��ام  امل�رصي  اجلنيه  حققها 

اأواخر يناير كانون الثاين 

ال�����رصك��ات  ب��اف��ي��ت  وارن  امل��ل��ي��اردي��ر  دع���ا 
الرثوات  �سناعة  يف  اال�ستمرار  اإىل  االأمريكية 

املذهلة
بريك�ساير  جمموعة  ورئي�ض  مالك  واأع���رب 
اأن االأ�سهم  هاثاواي اال�ستثمارية عن ثقته يف 
يف  ال�سعود  م��ن  امل��زي��د  �ست�سهد  االأم��ريك��ي��ة 

ال�سنوات القليلة املقبلة
ومل يتطرق بافيت اإىل �سيا�سات الرئي�ض دونالد 
ترامب يف خطابه ال�سنوي املوجه اإىل حاملي 
"موجة  االأ�سهم يف جمموعته. لكنه حتدث عن 
وطموحني  م��وه��وب��ني  مهاجرين  م��ن  ق��وي��ة 
االق��ت�����س��اد  ازده�����ار  حت��ق��ي��ق  يف  ي�سهمون 

االأمريكي
يف  ترامب  مناف�سة  موؤيدي  من  بافيت  وكان 

االنتخابات الرئا�سية هيالري كلينتون
م�ستقبل  ع��ن  بافيت  حديث  ال��ت��ف��اوؤل  و���س��اد 

ال�سهرية  عباراته  كرر  اإذ  االأمريكي،  االقت�ساد 
يف  احلاليني  امل��وال��ي��د  اإن  فيها:  ق��ال  ال��ت��ي 

الواليات املتحدة هم اأوفر االأجيال حظا
اال�ستثمارية  ه��اث��اواي  بريك�ساير  ومتتلك 
ال�رصكات  من  كبري  عدد  يف  اأ�سهما  العمالقة 
اأكرب  اأبل وكوكاكوال واأربعة من  العمالقة مثل 
وقد  املتحدة.  الواليات  يف  الطائرات  م�سنعي 
 6.3 اأو  املئة  يف   15 بلغت  اأرب��اح��ا  حققت 

مليارات دوالر يف الربع االأخري من 2016
لالأ�سهم  ال�سعود  من  املزيد  بافيت  وتوقع 

االأمريكية خالل ال�سنوات املقبلة
وقال كول �سامياد، من �رصكة �سامياد كابيتال 
بافيت  اإن  اال�ستثمارات،  الإدارة  مانيجمنت 
اأم�سى وقتا طويال يف تعديد ف�سائل بريك�ساير 
دون اأن يو�سح ال�سبب يف ف�سل كرافت هاينز، 
بافيت  جمموعة  متتلك  التي  ال�رصكات  اإحدى 
�رصكة  على  اال�ستحواذ  يف  اأ�سهمها،  اأغ��ل��ب 

يونيليفر الربيطانية 

جنيب  حممد  املاليزي  ال���وزراء  رئي�ض  اأعلن 
ال�سعودية  اأرامكو  �رصكة  ا�ستثمار  الرزاق  عبد 
لبناء  م�رصوع  يف  دوالر  مليارات   7 النفطية 
م�سفاة نفطية �سخمة جنوب ماليزيا، موؤكًدا 

اأن العالقات مع اململكة يف اف�سل حاالتها
اأرامكو  بني  ال�سفقة  على  التوقيع  باأن  واأفاد 
للطاقة  الر�سمية  املاليزية  برتونا�ض  و�رصكة 
مليار   27 قيمته  تبلغ  ال��ذي  امل�رصوع  على 

دوالر ا�ستثمار هائل ومهم جدا
ويجري حاليا بناء "م�رصوع التكرير والتطوير 
ي�سمل امل�سفاة  البرتوكيميائي املدمج" الذي 
يف والية جوهور جنوبي ماليزيا قرب احلدود 

مع �سنغافورة
التي  امل�رصوع �رصكة برتونا�ض  وت�رصف على 
ن�سفه  من  اكرث  بان  الفائت  ال�سهر  افادت يف 

اجنز، بينما ُيتوقع بدء ت�سغيله يف 2019
ال�سوق  حمللي  كبار  اأح��د  ارالم  كريغ  وتوقع 
الوظائف  اآالف  امل�رصوع  يوفر  ان  اوان��دا  يف 
اجلديدة يف ماليزيا وان ي�سكل مناف�سة كربى 

ل�سنغافورة التي تعد مركزا مهما للتكرير
بت�رصيحاته  املاليزي  ال��وزراء  رئي�ض  واأدىل 
زيارة العاهل ال�سعودي �سلمان بن عبد العزيز 

اىل ماليزيا والتي ت�ستغرق اربعة ايام
�سرت�سخ  الزيارة  هذه  ان  لل�سحافيني  وق��ال 
م�سيفا  متني  م�سار  على  وتر�سيها  عالقتنا 
بتوقيع  و�سعيد"  "را�ض  ال�سعودي  العاهل  ان 

االتفاق
اال�ستثمارات  ج��ذب  اىل  ماليزيا  وت�سعى 
االجنبية بينما ي�سهد اقت�سادها املرتكز على 
يف  ثابتا  تباطوؤا  الطاقة  وت�سدير  التجارة 
النمو يف ال�سنوات االخرية، ما خف�ض العائدات 

وكثف ال�سغوط على العملة املحلية .

حطم��ت بور�س��ة لن��دن االآم��ال باندماجها 
)دويت�س��ه  االأملاني��ة  البور�س��ة  م��ع  املزم��ع 
اأوروب��ا،  يف  بور�س��ة  اأك��رب  لتاأ�سي���ض  بور���ض( 
مكافح��ة  ل�سلط��ات  مطل��ب  تلبي��ة  با�ستبعاده��ا 
االحت��كار االأوروبية. وكانت البور�ستان تو�سلتا اإىل 
اتفاق على �سفقة قيمتها 29 بليون يورو )30.1 بليون 
دوالر( قب��ل ما يزيد قلي��اًل على عام، يف م�سع��ى لتاأ�سي�ض 
بور�س��ة اأوروبي��ة قوية تناف���ض نظرياته��ا االأمريكية ب�سكل 

اأف�سل.
لك��ن يف خطوة غري معت��ادة اإىل حد كبري، ا�ستبق��ت بور�سة لندن 
اأم�ض قراراً من هيئة مكافحة االحتكار التابعة للمفو�سية االأوروبية، 
قائل��ة اإن م��ن امل�ستبعد اأن حت�س��ل على موافقة الهيئ��ة على االندماج 

بعدما رف�ست بور�سة لندن بيع من�سة للتداول االإلكرتوين يف اإيطاليا. 
واأ�ساف��ت اأنه��ا �ستظل تعمل على اإمتام �سفقة الدمج م��ع »دويت�سه بور�ض« 

بنجاح لكن �سي�ستحيل ذلك ما مل تغري املفو�سية موقفها 
واألق��ى خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي بظ��الل من ال�سك على خطة اإن�ساء 
م��ا و�سفه رئي���ض البور�سة االأملانية باأنه ج�رص مايل بني ال��رب الرئي�سي االأوروبي 

وبريطانيا. 

ويطال��ب ال�سيا�سي��ون االأمل��ان ب��اأن تك��ون فرانكفورت املق��ر الرئي�س��ي للمجموعة 
اجلدي��دة ولي�س��ت لندن، ب�سب��ب انف�س��ال بريطانيا ع��ن التكتل التج��اري. وتوقعت 

»دويت�سه بور�ض« �سدور قرار من املفو�سية بحلول نهاية ال�سهر 
وكانت بور�سة لندن اأعلنت يف بيان  �سحفي اإن املفو�سية طلبت منها بيع ح�ستها 
البالغ��ة 60 يف املئ��ة يف من�س��ة تداول اأدوات الدخ��ل الثابت )اإم ت��ي اإ�ض(، لتبديد 
خم��اوف �سلط��ات مكافحة االحتكار يف �ساأن اندماج اأك��رب �رصكتني لت�سغيل اأ�سواق 
االأ�سهم يف اأوروبا. وو�سفت طلب الهيئة باأنه »غري متنا�سب«، قائلة اإنها تعتقد اأنها 
�ستواج��ه �سعوبة يف بيع »اإم تي اإ�ض« واإن ه��ذا البيع �سينعك�ض �سلبًا على اأن�سطتها. 
واأ�ساف��ت: »بناًء عل��ى املوقف احلايل للمفو�سي��ة ت�ستبعد بور�سة لن��دن اأن توافق 
املفو�سية على االندماج وكانت البور�ستان اتفقتا بالفعل على بيع جزء من اأن�سطة 

املقا�سة التابعة لبور�سة لندن، لتلبية متطلبات �سلطات مكافحة االحتكار 
اىل ذل��ك، ارتفع��ت االأ�سهم االأوروبي��ة يف التعامالت املبكرة اأم���ض بدعم من نتائج 
اأرب��اح القت ا�ستح�سانًا، و�سع��ود اأ�سهم »بنك انتي�سا �سان باولو« االإيطايل بعد قرار 
البن��ك �سحب خطط لال�ستحواذ على »جين��ريايل« للتاأمني. وارتفع املوؤ�رص »�ستوك�ض 

0.1 يف املئة  600« الأ�سهم ال�رصكات االأوروبية 
لك��ّن انخفا�سًا حاداً يف بور�سة لندن والبور�س��ة االأملانية حد من مكا�سب ال�سوق. 
وقف��ز �سه��م »انتي�سا �سان باولو« اأكرث من خم�سة يف املئة، مت�سدراً قائمة الرابحني 
عل��ى املوؤ�رص »�ستوك�ض«. وتخلى اأكرب بن��ك اإيطايل للخدمات امل�رصفية لالأفراد عن 
خط��ط لالن�سم��ام اإىل »جينريايل«، معلن��ًا اإن ذلك االحتاد لن يحق��ق قيمة م�سافة 

مل�ساهميه. وهبط �سهم »جينريايل« خم�سة يف املئة 

قال »�سندوق النقد الدويل« ان االقت�ساد االإيراين »مهدد« اإىل حني ات�ساح 
�س��ورة العالقات م��ع اإدارة الرئي�ض االأمريكي دونال��د ترامب وخطر فر�ض 
عقوب��ات جدي��دة على طه��ران ، واأو�سح يف تقريره ال�سن��وي الذي ن�رص يف 
وق��ت �سابق ان »حال عدم اليقني املحيط��ة )باالتفاق النووي( وخ�سو�سًا 
بالعالقات مع الواليات املتحدة من �ساأنها اأن ت�سعف اال�ستثمار والتجارة 
م��ع اإي��ران«، ومن ث��م �سيتاأثر النمو االإي��راين »�سلبًا« من ج��راء عقوبات قد 
تعي��ق و�س��ول روؤو�ض االأم��وال االأجنبية وت��وؤدي اإىل »انقط��اع« اإيران عن 
النظ��ام املايل العاملي ، واأ�سار ال�سندوق اإىل اأن »اإنتاجًا و�سادرات نفطية 
اأك��رث قوة اأدت بعد رفع العقوبات النووية يف كانون الثاين )يناير( 2016 
اإىل انتعا���ض ه�ض يف النمو«، ويقّدر ال�سندوق منو الناجت املحلي االإجمايل 
االإي��راين 6.5 يف املئ��ة العام املا�س��ي بعد انكما�س��ه 1.6 يف املئة العام 
ال�ساب��ق ، لك��ن و�س��ول ترام��ب اإىل البيت االأبي���ض وتنديده م��راراً باتفاق 

نووي »كارثي« مع اإيران قد يهّدد هذا االنتعا�ض اله�ض
ويف بي��ان ن���رص تعليقًا على التقرير، ق��ال ممثل اإيران ل��دى �سندوق النقد 
جعف��ر جمرد اإن العقوب��ات االأمريكية ال�سارية املفع��ول وحال عدم اليقني 
ال تزاالن »تعوقان« ع��ودة البنوك الكبرية واال�ستثمارات »الوا�سعة النطاق 
خ�سو�س��ًا واأن اإيران تخ�سع لعقوب��ات غربية »النتهاكها حقوق االإن�سان« 

يف اأكرث من �سعيد  . 

الصناعة األردنية تساهم في ربع الناتج المحلي

عدنان  االأردن  �سناعة  غرفة  رئي�ض  ع��ّد 
دوراً  ال�سناعي   للقطاع  اأن  الراغب،  اأب��و 
االقت�سادية  التنمية  حتقيق  يف  رئي�سيًا 
�سحفي  حديث  يف  ولفت  واالجتماعية«. 
القطاع »ي�ساهم مبا�رصة  اأن هذا  اإىل  النظر 
ب�25 يف املئة من الناجت املحلي االإجمايل، 
يف  امل��ب��ا���رصة  غ��ري  م�ساهمته  اأخ���ذ  ل��دى 
االعتبار واملتمثلة بدعم عدد من القطاعات 
دوراً  والتجارة، وميثل  النقل  االأخرى منها 
اأكرب لت�سل م�ساهمته اإىل 40 يف املئة من 

الناجت  
نتيجة  اأزم��ًة  »ي�سهد  االقت�ساد  اأن  واأعلن 
عمومًا  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  يف  ال��ظ��روف 

احلدود  اأن  اإىل  م�سرياً  خ�سو�سًا«،  واالأردن 
باإيجاد  اآماًل  العراق«،  االأردنية »مغلقة مع 
���رصي��ان��ًا  مت��ث��ل  لكونها  لفتحها  »اآل��ي��ة 
لل�سادرات«. ومل يغفل اأي�سًا احلدود املقفلة 
اإىل  الت�سدير  بوابة  متثل  التي  �سورية  مع 
ف�ساًل  اخلليجية،  ال��دول  وبع�ض  اأوروب���ا 
املقيدة  الغربية  ال�سفة  مع  احل��دود  عن 
من  يحد  ال��ذي  باري�ض،  بروتوكول  ب�سبب 
مو�سحًا  اإليها«،  االأردنية  ال�سادرات  قيمة 
مليون  و80   70 بني  ت��رتاوح  »قيمتها  اأن 
ال�سفة  بني  التبادل  يبلغ  حني  يف  دوالر، 

واإ�رصائيل 4 باليني دوالر
االأردنية  ال�سناعات  اأن  الراغب  اأبو  واأك��د 
�سواء  اأخ��رى  دول  يف  مثيالتها  »ت�ساهي 
العامل  اأ�سواق  اأن  كما  اأوروبية،  اأو  عربية 

»منا  القطاع  ب��اأن  واأف��اد  لها«.   مفتوحة 
الت�سعة  االأ�سهر  يف  املئة  يف   0.6 بن�سبة 
الناجت  لي�سل  املا�سي،  العام  من  االأوىل 
دينار.  مليون   4.164.8 اإىل  ال�سناعي 
ال�سناعية  ال�سادرات  قيمة  بلغت  حني  يف 
مقارنة   ،2016 عام  دينار  باليني   5.17
برتاجع  اأي   ،2015 عام  باليني  ب�5.34 

ن�سبته 3.2 يف املئة  
وراأى اأن القطاع  ي�ساهم ب�سكل ملحوظ يف 
من  وا�ستقراره،  الدينار  �رصف  �سعر  تعزيز 
الر�سمية من  خالل رفد احتياطات اململكة 
العمالت االأجنبية، مبا يزيد على 9 باليني 
 90 على  ا�ستحواذه  نتيجة  �سنويًا،  دوالر 
ف�ساًل  الوطنية،  ال�سادرات  من  املئة  يف 
عن اأكرث من 65 يف املئة من اال�ستثمارات 

ال�سناعي  القطاع  اأن  وذك��ر   ، املتدفقة 
اأغلبهم  عامل  األف   250 من  اأكرث  »يوظف 
من االأردنيني العاملني يف 18 األف من�ساأة 
املحافظات،  ك��ل  يف  منت�رصة  �سناعية 
دوالر  بليون   1.5 من  اأك��رث  ويتقا�سون 
خاللها  من  يعيلون  وتعوي�سات،  اأج���وراً 

خم�ض عدد �سكان االأردن«.
على  ق��درة  االأك��رث  هو  القطاع  اأن  واأعلن   
اإيجاد  من  متّكن  اإذ  عمل،  فر�ض  ا�ستحداث 

 2014 10 اآالف وظيفة خالل عام 
االأي��دي  »ن�سبة  اأن  ال��راغ��ب،  اأب��و  واأو���س��ح 
ال�سناعي  القطاع  يف  ال��واف��دة  العاملة 
تختلف عن القطاعات االأخرى، اإذ ال ت�سكل 
املناطق  با�ستثناء  املئة،  يف   15 من  اأكرث 
اتفاقات  �سمن  العاملة  املوؤهلة  ال�سناعية 

معينة، وفيها �رصوط ت�سغيل ن�سبة يد عاملة 
وافدة كبرية 

احلكومة  فر�ستها  التي  »الر�سوم  اأن  وراأى 
العراق  اإىل  الواردة  الب�سائع  على  العراقية 
���رصراً  �ست�سّبب  امل��ئ��ة،  يف   30 بن�سبة 
ا�ستمرارها«.  حال  يف  االأردنية  لل�سناعة 
لكنه لفت النظر اإىل وعود لالأردن با�ستثنائه 
من هذه الر�سوم خالل زيارة الوفد الر�سمي 
برئا�سة رئي�ض الوزراء اأخرياً، يف ظل وجود 
 - االأردنية  العالقات  يحكم  ثنائي  اتفاق 

العراقية، و�سيكون التعامل على اأ�سا�سه 
وعن اتفاق تب�سيط قواعد املن�ساأ، اأو�سح اأن 
�ساماًل  م�سحًا  »تنّفذ  االأردن  �سناعة  غرفة 
االحتاد  اإىل  للت�سدير  املوؤهلة  للم�سانع 
املنا�سبة  الب�سائع  ودرا���س��ة  االأوروب����ي، 

»وجود  يخِف  مل  لكن  واأذواق���ه«.  الأ�سواقه 
ويتمثل  االتفاق،  تنفيذ  اأم��ام  واحد  معّوق 
عن  تعزف  التي  ال�سورية  العاملة  باليد 
العمل يف امل�سانع، مع وجود �سعوبة يف 
15 يف املئة منها ال�ستكمال  تاأمني ن�سبة 

ال�رصوط 
و�سدد على اأهمية »التخفيف من العبء على 
ال�سناعة من خالل اأ�سعار الطاقة والر�سوم 
العاملة وتقدمي  واليد  وال�رصائب  اجلمركية 
الدول  مع  املناف�سة  من  تتمكن  كي  الدعم، 
امل��ج��اورة«. ودع��ا االحت��اد االأوروب���ي اإىل 
م�سرتكة  ا�ستثمارات  تاأ�سي�ض  على  »العمل 
يف االأردن، كي ي�ستطيع الت�سدير اإىل الدول 
املجاورة، خ�سو�سًا اأن االأردن يعد البوابة 

الرئي�سة الإعادة اإعمار العراق و�سورية 

لبنان: إتاحة فرص العمل من أولويات الحكومة 

اأكد وزير املال اللبناين علي ح�سن خليل »مرونة االقت�ساد واملوؤ�رصات 
رعايته  خالل  النظر  الفتًا  لل�سنةاحلالية«،  االإيجابية  االقت�سادية 
املوؤمتر التمهيدي لتح�سري اإطالق اإ�سدارات يوروبوند للدولة اللبنانية 
للعام احلايل الذي نظمته الوزارة، اإىل اأنه »املوؤمتر االأول من هذا النوع 
اجلديدة  املرحلة  اأهمية  على  يّدل  ما  �سنوات،  غياب  بعد  ُيعقد  الذي 
التي بداأت يف لبنان بدفع �سيا�سي قوي الإعادة ال�سوؤون الوطنية اإىل 

م�سارها ال�سحيح، ويف طليعتها امل�سائل االقت�سادية«.
 واأ�ساد بح�سور »هذا العدد الكبري من ممثلي البنوك الدولية، وكذلك 
ممثلي امل�سارف اللبنانية املعنيني باإ�سدار �سندات يوروبوند يف اآذار 

)مار�ض( املقبل
غروب«  و»�سيتي  مورغن«  بي  »جي  لبنوك  ممثلون  املوؤمتر  وح�رص 
و»ناتيك�سي�ض«  بنك«  و»دويت�سه  �سوي�ض«  و»كريدي  و»باركليز« 
ت�ساردرد«  و»�ستاندرد  بنك«  و»كومرت�ض  ج��رال«  و»�سو�سييته 

و»نومورا«، ف�ساًل عن ممّثلي امل�سارف اللبنانية املعنية باالإ�سدار
االقت�ساد بعد  اإحياء  »اإعادة  و�سدد خليل على ت�سميم احلكومة على 
والتي  ال�سورية،  االأزم��ة  انطالق  منذ  بها  مّر  التي  ال�سعبة  املرحلة 
انعك�ست �سلبًا على النمو االقت�سادي والبنية التحتية، مع تدفق اأكرث 

من 1.5 الجىء �سوري اإىل االأرا�سي اللبنانية«. 
وا�ستطاعت  مرونته  اأثبت  االقت�ساد  اأن  راأى  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
االأخرية،  ال�ست  ال�سنوات  يف  النمو  يف  اال�ستمرار  امل�رصفية  الودائع 
م�رصف  احتياطات  زادت  كما  اخلارجية،  التحويالت  من  مدعومة 
مع  االإجمايل  املحلي  الناجت  ثلثي  لتتجاوز  االأجنبية  بالعملة  لبنان 

نهاية عام 2016
اإيجابية  اأنها  خليل  اأعلن  احل��ايل،  للعام  املرتقبة  املوؤ�رصات  وعن 
مدفوعة بعزم احلكومة على دعم االقت�ساد وخلق فر�ض عمل جديدة، 
واإعادة اإحياء املوؤ�س�سات الد�ستورية وت�سحيح حاالت ال�سواذ ال�سائدة، 

بدءاً بالت�سويت على املوازنة العامة التي ُتناق�ض حاليًا يف 
جمل�ض الوزراء، مع احلفاظ على اال�ستقرار املايل والنقدي. 

واأ�سار اإىل اأن من اأهم قرارات جمل�ض الوزراء التي اُتخذت 
حتى االآن اإقرار مرا�سيم النفط والغاز التي كانت عالقة 

زمني  ج��دول  وحتديد  �سنوات،  ثالث  من  اأك��رث  منذ 
اإىل  الطريق  ميهد  ما  االأوىل  الرتاخي�ض  ل��دورة 

ان�سمام لبنان اإىل نادي الدول النفطية
تنفيذ  من  »متّكنت  الدولة  ب��اأن  خليل  وذّك��ر 

 6.8 بقيمة  االأجنبية  بالعملة  اإ���س��دارات 
و2016«،   2015 عامي  دوالر  باليني 

االإ���س��دارات  ب�نجاح  ت��ف��اوؤل��ه  م��وؤك��داً 
التي  احلالية،  ال�سنة  خالل  اجلديدة 

نح�رّص لها مع در�ض دقيق لالأ�سواق 
جلهة  خ�سو�سًا  العاملية  املالية 

التطورات يف الواليات املتحدة 
وال��رتق��ب ال�����س��دي��د ل��ق��رارت 

االأمريكي  املركزي  البنك 
املتّعلقة باأ�سعار الفوائد، 

ال�����س��ب��اب��ي��ة  ظ���ل  يف 
ال�سيا�سية

م�����ن ال���ن���اح���ي���ة 
ال���ق���ان���ون���ي���ة، 

اأو���س��ح وزي��ر 
امل�������������ال 

اإ�سدار جديد  العمل على و�سع برنامج  الدولة يف مرحلة  اأن  اللبناين 
برنامج  يلغي  ال  اجلديد  الربنامج  ان  علمًا  الربيطاين،  القانون  حتت 

االإ�سدار حتت قانون والية نيويورك املّتبع حاليًا
يف  اتباعًا  االأك��رث  الربيطاين  القانون  حتت  االإ�سدار  "اأ�سبح  وق��ال 
تعامالتنا  يف  يوؤثر  لن  وهو  وم�رص،  تون�ض  اعتمدته  بعدما  املنطقة 
مع امل�ستثمرين االأمريكيني، الأنه ي�سمح لهم ب�رصاء ال�سندات اللبنانية 
من خالل �رصكات مرتابطة يف لندن كما جرت العادة اأو مبا�رصة من 

الواليات املّتحدة، حتت مظلة الربنامج اجلديد اذا ما اخرتنا ذلك"
ولفت خليل االنتباه اإىل اإ�سافة بنود الدعوة اجلماعية

 املعتمدة يف اأمنوذج اجلمعية الدولية لالأ�سواق املالية 
وتلغي هذه البنود تّفرد اأقلية من حاملي ال�سندات بقرارت ذات اأهمية 
على  االأ�سا�سية  ال�رصوط  تعديل  اأو  الهيكلة  اإع��ادة  كقرارات  ق�سوى، 
ال�سندات، فهي تفر�ض موافقة 75 يف املئة من حاملي ال�سندات على 

قرارات كهذه
االن�سمام  نيّتكم  واإعالن  بيننا  " اأن وجود هذا احل�سور  اىل  وخُل�ض 
اىل الربنامج اجلديد الذي �ساأر�سله قريبًا اإىل جمل�ض الوزراء للموافقة، 
تتو�سطون  الذين  وامل�ستثمرين  الكبرية  املالية  املوؤ�س�سات  ثقة  يوؤكد 
تخطي  على  لبنان  قدرة  يف  كما  باإ�سداراتنا،  م�ساركتهم  عند  لهم 

ال�سعوبات وبناء اقت�ساد م�ستدام"
واكد وزير العمل �سجعان قزي  يف وقت �سابق ان “عمله يف الوزارة 
يندرج حتت خانة الواجبات ولي�ض االإجنازات، فاالإجنازات هي ثمرة 
عمل م�سرتك وهي تقوم على ثالثية التعاون وال�رصاكة والت�سامن بني 

فريق العمل داخل املوؤ�س�سة 
ولفت االنتباه يف حديث اىل برنامج “بانوراما” عرب “اإذاعة لبنان”، 
انخفا�ض  25 يف املئة وان  البطالة و�سلت اىل حدود  ن�سبة  ان   اىل 
اليوم  يواجهنا  ال��ذي  التحدي  وان  ال�سفر،  ح��دود  اىل  و�سل  النمو 
ال�سوري يف لبنان، وخلق فر�ض عمل  النزوح  يتمثل مبواجهة تثبيت 

للبنانيني وحماية حقوقهم 
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