
 

 

  
  
  

  حــــال الصــــناعة
  األمين العام –مقدمة من عبد الوھاب تفاحة 

 تحاد العربي للنقل الجويإلا
  2010أكتوبر  20القاھرة - الثالثة واألربعون  امةالجمعية الع

 
  

  ، رئيــس اإلتــحاد، حسين مسعودالمھنــدس  سعـــادة
   ،والمعـــالي والسعــــادة أصحـــاب السمـــوّ 

  سيـــــداتي ســـــادتي، 
  

ي وتقديري لسعادة المھندس حسين مسعود الذي وضع جھداً خاصاً اسمحوا لي أن أكرر شكر
ً إلى  ،كرئيس للجنة التنفيذية خاصة ًو ،كرئيس لإلتحاد ومميزاً في توجيه عمل اإلتحاد مضيفا

بحيث شعرنا  ،ھذا الجھد والتوجيه جھداً كبيراً في جعل ھذه الجمعية العامة مميزة بكل المعايير
كما أود أن . ھو واقع ملموسالذي ترفعه مصر إلستقبال زوارھا  "تكالبيت بي"فعالً بأن شعار 

مثلي الصحافة على مشاركتھم في ھذا الجمع نا ومُ ـَ نا وشركائـَ أشكر األعضاء والمتحدثين وضيوف
  . الذي يعتبر أحد أكبر التجمعات في تاريخ اإلتحاد

  
  ســيدي الرئيس، 
  ،السيـــدات والسادة

به في اإلتحاد فقد وضعنا بين أيديكم في ملفاتكم التقرير السنوي والذي جرياً على ما ھو معمول 
 ً لقضايا التي تواجھھا صناعة النقل الجوي ودور اإلتحاد في أن يكون أداة لدى ليشمل عرضا

ملفاتكم النشرة السنوية إلحصاءات النقل  ضّمناكما . األعضاء في التعامل مع ھذه القضايا
  . وأعضائه الوثيقتان معرفتكم باإلتحاد اتانالعربي آملين أن ُتغني ھ في العالم الجوي وخاصة

  
  سيــدي الرئيس، 

ً في خضّ  حكمة التقول و". مشوقة" م أوقاتٍ يبدو أن قدر صناعة النقل الجوي أن تكون دائما
ل وبالفع. بالخير دعاءً أكثر منھا  ھو لعنةٌ " قمشوّ " لعيش في زمنبا الدعاءأن  القديمةصينية ال

فمن جھة كنا في . تعدد الجوانبمُ كان العام الماضي وبداية ھذا العام في فإن عامل التشويق 
، ومن جھة أخرى، كنا نترقب في 1929م أعمق أزمة اقتصادية شھدھا العالم منذ عام خضّ 

تفاقية األمم المتحدة إلعشر فضي إليه مؤتمر األطراف الخامس نھاية العام المنصرم ما سيُ 
ة عالمية وكنا في ذات الوقت نتعامل مع بنية تحتيّ . UNFCCC)( بشأن تغّير المناخ اإلطارية

ً وأكثر  ً ومع موردين لخدمات ھذه البنية التحتية وخدمات إدارة الحركة قِ أكثر اكتظاظا دما
على يستطيعون فرض ما يريدون من رسوم أنھم مرتاحون إلى  ،في أوروبا خاصة ً ،الجوية

 نكن نتوقعه ھو ما لمإال أن . مرضيةراضية ً  أن تستوعب ذلك األخيرة وعلىشركات الطيران 
حول كيفية التعاطي السلطات األوروبية برز تقصيراً كبيراً لدى طبيعي يُ أن يأتي حدٌث 

حوالي العقد من الزمن تـُتـَّمم ل اثورة البركان في أيسلند حيث أتت .المدروس مع ھذا الحدث
بقيت واقفة على رجليھا ألن من فيھا  ھاولكن صناعة ترنـّحتباألزمة تلو األخرى ل ألامت

  .  الفرص من األزمات وألنھا صناعة ال بديل لھا استجالباستطاعوا 
  
  



 

 

  
  
    

فاألزمة اإلقتصادية . من حيث انتھينا في العام الماضي كملأ أود أن أبدأ ھذا التقرير بأنلذا، 
الوقت غابت عن أذھان البعض في لربما العالمية قد أعادت التركيز على بعض الوقائع التي 

ً على خروج مؤسساتھا الوطنيةفرأينا أن اھتمام الحكومات كان م. المعاصر من األزمة  نصبا
 وفي األولوية الثانية .كأولوية أولى الوطني قتصادإلاالتي يمكن أن تعيد تحريك  األدواتوإيجاد 

ً  نھا يمكن أنوار المباشر ألجت الحكومات على معالجة مشاكل الركزّ  على  تنعكس سلبا
كما رأينا في معالجة األزمة اليونانية من قبل  اإلقتصادي لكامل اإلقليم التي ھي فيه ستقرارإلا

إال أن الدفع  .نطلقھاالمؤسسات التي كانت مُ ن سبب عالمية ھذه األزمة ھو عالمية إ. أوروبا
إلى حٍد ما مع األسف قد تراجع  "Globalization"اإلستمرار في الترويج للعالمية  باتجاه

ً إلى  على مستوى النقل الجوي، في نفس السياق التراجعي و .األخرىالوطنية األولويات قياسا
ھذا القطاع سمعنا من بعض قادة ، علنة حيالھارية والسياسات المُ وعلى الرغم من المبادئ التحرّ 

ت أن تستجلب من األزمة فرصاً شركات طيران أخرى في العالم استطاع نموما يدعو إلى تقييد 
على أساس أنھا ال تنتمي إلى اإلقليم الذي تنتمي إليه  ،العالمي زت من موقعھا التنافسيّ جديدة عزّ 

وھي أفكار اعتقدنا أنھا أصبحت من أطالل القرن  ،شركات الطيران التي يترأسھا ھؤالء القادة
الدخول إلى األسواق وإزالة القيود عن  فھل أن الدعوة إلى العالمية وإزالة القيود عن. الماضي

وال تكون ھذه  ،مصلحة بعض شركات الطيران تقتضي ذلكعندما  فقط لكية تكون صالحةالمُ 
 خياراتعندما تستفيد منھا شركات أخرى؟ وھل أن المطلوب ھو أن تكون  الدعوة صالحة

لى القيمة التي تقدمھا لھؤالء الزبائن والمستھلكين محددة بناءاً على ھوية شركة الطيران وليس ع
  المسافرين؟ 

  
الماضية دعمه إلعالن اسطنبول وأجندة  امةجمعيته العلقد أقّر اإلتحاد العربي للنقل الجوي في 

التي أطلقتھا األياتا والتي تدعو إلى رفع القيود عن الدخول إلى األسواق وعن  تحرير األجواء
 ،وبعضھا عربيّ  ،عدد من البلدان في العالم تجاباسوقد  .لكية الوطنية لشركات الطيرانالمُ 

استراتيجياً  يفيد بأن ھذه البلدان ملتزمةٌ الذي  "لومونتيب إعالن"على ألجندة الحريات ھذه ووقعت 
وعليه  اإلتحاد األوروبي والواليات المتحدةالموقعة كان  وعلى رأس البلدان .بمبادئ ھذه األجندة

 ر، أن ُيحافظا علىراية التحرّ  لـَيبي ومن الواليات المتحدة، حامفإننا نتوقع من اإلتحاد األورو
نفس المسار، وأن ُيظھرا للعالم أن مبادئ ھذه األجندة ھي من أجل مصالح مواطني العالم وليس 

ال ّشك أن تطبيق ھذه األجندة يجب  .حصراً المصالح اإلقتصادية لشركات الطيران التابعة لھما
، النامية منھا نضوج األسواق وشركات الطيران في بعض البلدانأن يأخذ بعين اإلعتبار 

وجداولھا الزمنية التي تناسب وضعھا بحيث ال يكون تطبيق مبدأ تحرير الدخول إلى  خصوصاً،
ولكن ما يصبح . لكية الوطنية على حساب المصلحة الوطنية الكبرىاألسواق ونزع قيود المُ 

وصلت  ،متقدمة من قبل شركات طيران في أسواقمنافسة تقييد المستغرباً ھو أن تنطلق دعوات 
 .دخول إلى األسواقاللتحرير  في الضغط دولھا رائدةو ،إلى مرحلة النضوج منذ زمن طويل

 الفروعالمحور و يتھا في نموذج عملتنافسّ تشتكي اآلن من عدم واألغرب أن ھذه الشركات 
)Hub & Spoke( ه ھي وطبّقته منذ عشرات السنين وما التي ابتدعت ورية العالميةمحالو

ال و .والحق أن شركات الطيران العربية لم توجد ھذا النموذج إال أنھا استنسخته وطّورته. زالت
من قبل بعض شركات  المطالب تتبدل وجھةدعوات تحرير األسواق وأن  سحبأن تُ  يصح

مستفيدة من فتح األسواق أو ألنھا لم تكن ھي حصراً ال منه الطيران من دعم التنافس إلى الحدّ 
اتھامات إلى شركات الطيران  تساق فساعة. بنية تكاليفھا تضعھا في موقف تنافسي ضعيف ألن

ً  إلى العربية أو شركات يجري في حين أن السواد األعظم لھذه ال ،بعضھا أنھا مدعومة حكوميا
  ساعة أخرى ُيقال و .مالي حكومي◌ٍ  نشرھا علناً وال يوجد فيھا أي ما يفيد بدعمتدقيق حساباتھا و



 

 

  
  
  
  
  

 حيث يطرح ھنا السؤال ،عن الشركات الحديثة العھد والمملوكة من قبل حكومات أنھا مدعومة
 ظاھرةفي مرحلة تأسيسية  تمتلكھا حكومات ھل أن ممارسة التمويل لشركات طيران :نفسه

 ينباليوھل أن منح  ؟قريب وقتٍ  حتىطبق في أوروبا لم تُ و م العربيلمحصورة بالعا
كمساعدات في إطار إعادة  من حكومات أوروبية إلى شركات طيرانھا الدوالرات، مثالً،

القسم رقم أال يشكل  وفي الضفة األخرى من المحيط األطلسي،الرسملة ال يعتبر دعماً حكومياً؟ 
من الدائنين دعماً  ة ًفلسة حصانمن قانون اإلفالس األميركي الذي يمنح الشركات المُ  11

ُ لھا الحق بأن تإن شركات الطيران العربية القانون؟ بموجب  شركات طيران  عامل كما ُعوملتـ
ً من قبل و وبتسجيل األرباح استمرت بالنمّ أخرى في العالم وھي  ليس ألنھا مدعومة ماليا

ألموالھم، خدمات مميزة رفيعة  يمنحھم قيمة ينألنھا أعطت خياراً للمستھلكحكوماتھا، بل 
للمستھلك  روفمتنامية، طائرات حديثة وسھولة بالعبور في مطارات حديثة تُ  المستوى، شبكة

  . ة السفريمقفرصاً أخرى لإلستمتاع بالتسوق ُتضاف إلى 
  

ّ كيفية حول التساؤالت  والجواب على شركات الطيران العربية من المنافسة على األسعار  نتمكـ
كفاءة استھالك ، أوالً : ربعة أسباب رئيسيةألبكثير من منافسينا ن ھيكلة التكلفة لدينا أقل أھو 

الذي يمثل عامل  تكلفة في ھذا البنداليسھم بالتالي في خفض والذي أسطولنا الحديث الوقود في 
َ  .شركات الطيرانلكبر األتكلفة ال ، بما في ذلك التكلفة لدينا أقل لموارد البشريةاتكلفة  إن ،ثانيا

ً  25سن الــ نصف سكان العالم العربي ھم دون  فإن أكثر من االجتماعية ألنه ببساطة ، عاما
َ  .يتمتع بتنافسية عاليةسوق الموارد البشرية  فإن وبالتالي ضريبية بيئة بالعالم العربي يتمتع ، ثالثا

شركات الطيران فإن  التكاليف، وأخيراً بخفض ھم بدوره األمر الذي يسصديقة لإلستثمارات، 
في  أو الھبوط عتنتظر اإلقال دقيقة 20 ما متوسطه ديھاكل رحلة لفي  مضيال تُ العربية 

مثلما ھو عليه الحال في أوروبا  مطاراتنا ال تعاني من اإلزدحامالمطارات العربية ألن 
 دعمالب نحن قادرون على الحفاظ على ھيكل أسعار تنافسي وليس بسبب اسباأللھذه  . وغيرھا
  .شركات الطيرانل الحكومي
  

 ن، بإعتبار أليّ اإليجابي الذي تلعبه شركات الطيران العربية في اإلقتصاد الكُ ولننظر إلى الدور 
عي الطائرات خالل ھذه شبكة األمان الرئيسية لمصنّ جزء من شركات الطيران العربية قد شكلت 

األزمة وساھمت وتساھم بإيجاد عشرات اآلالف من فرص العمل سنوياً للبلدان التي تريد بعض 
إن شركات . و الشركات العربيةمن نمّ  للحدّ المتنوعة  الوسائلابتداع  يھافطيران الشركات 

و وبلعب الدور الذي كانت تلعبه بعض الشركات األخرى في الطيران العربية ستستمر بالنمّ 
وستستمر  .للقرن الحادي والعشرين عالمية محورية القرن الماضي بجعل مطاراتھا مطاراتً 

على بنية تكاليف منخفضة مقابل بنية التكاليف المرتفعة التي  محافظةبالالطيران العربية  شركات
وفي نھاية المطاف، فإن . شركاتنا من نموّ  تراكمت عبر الزمن للشركات التي تدعو اآلن للحدّ 

فة، وبأسعار تنافسية في سھم بتقديم خدمات النقل الجوي مع قيمة مضاشركات الطيران العربية تُ 
  . فلندع القرار لمن بيده الخيار .زمام القيادة المستھلكم فيه عالم تسل

  
  
  
  



 

 

  
  
  

  سيــدي الرئيس، 
لقد جرى . ھي قضية األثر البيئي لقطاع الطيرانى الثانية التي ما زلنا نواجھھا القضية الكبر إن

تعليق الكثير من اآلمال على مؤتمر األطراف الخامس عشر الذي عقد في كوبنھاغن تحت مظلة 
ھذا المؤتمر في الوصول إلى صيغة توافق ما  فشلولربما كان . (UNFCCC)ة األمم المتحد

  ل بين مسؤولية الدول المتقدمة التاريخية عن اإلحتباس الحراري ومتطلبات الدول النامية قد شكّ 
ليقوم قطاع الطيران بمعالجة القضية من خالل اإلطار الوحيد الذي يمكن أن  ◌ً  زمنية ◌ً  فسحة

خالل الفترة  طىالخُ وقد تسارعت ). اإليكاو(المنظمة الدولية للطيران المدني عالج فيه وھو تُ 
  .الماضية للوصول إلى نظام دولي لمعالجة األثر البيئي لصناعة النقل الجوي في ھذه المنظمة

  
/ أيلول 28جت ھذه الخطوات بعقد الجمعية العامة السابعة والثالثين لإليكاو ما بين وقد توّ 
الجمعية العامة لكل ھذه الفترة  احتاجتوبالفعل . 2010أكتوبر / تشرين األول 8و سبتمبر

، على صدر عنھا فيما يتعلق بقضية البيئةمن عملھا إلنجاز اتفاق حول قرار وحتى آخر يوم 
   .الرغم من التحفظات العديدة على ھذا القرار

  
قف موّحد من الصناعة فيه عدد من لقد ذھبنا إلى ھذا المؤتمر في مونتلایر تحت راية مو

ً % 1,5وھي فاعلية سنوية بنسبة  المبادئ، وثالثة أھداف محددة بيئي  من دون أثرونمو  ،سنويا
عليه عام  تإلى نصف ما كان 2050وتقليص اإلنبعاثات من الطيران عام  ،2020جماعي بعد 

رة أن يضم أي برنامج تين تتناوالن ضروحيثيّ ب كما ذھبنا إلى المؤتمر مع الصناعة. 2005
يّضم ما يعترف أن ة بشركات طيران الدول النامية وخاص إجراءاتيصدر عن اإليكاو 

ّ وخفبإنجازات شركات الطيران التي استثمرت في أساطيلھا  وبما أن . ضت من اإلنبعاثاتـ
نا اھتمام شركات الطيران العربية تنتمي إلى الدول النامية ولديھا أساطيل حديثة جداً، فقد كان لدي

ً مع دعم أھداف الصناعة األخيرتينخاص بالحيثيتين  كما ذھبنا إلى ھذا الحدث بتنسيق . طبعا
اجتماعات في  ثالث عقدنا معھاوتعاون كبيرين مع الھيئة العربية للطيران المدني والتي 

  . مونتلایر بغرض ھذا التنسيق
  

في مؤتمر األطراف الخامس عشر ال شّك أن الفوارق في المنطلقات والتي عبّرت عن نفسھا 
إال أن الجھد الكبير جداً الذي قامت به رئاسة المؤتمر وقام  .كانت موجودة أيضاً في ھذا المؤتمر

، على في ھذا المجالأولي أمين عام اإليكاو شخصياً قد أدى إلى تحقيق اختراق إيجاّبي أيضاً به 
  : إلختراق اإليجابي ھي األمور التاليةومن مظاھر ھذا ا. لعديد من الدولاالرغم من تحفظات 

  
 اً إطارباإليكاو  (UNFCCC) اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخاعتراف  - 1

ً صالح   .للتعامل مع الطيران الدولي والبيئة ا
على  متوسطة وبعيدة المدىوالطموح ألھداف اإلتفاق العام على أھداف قصيرة المدى  - 2

ً حتى % 2 عالمية سط فاعليةعلى متو أساس االتفاق والطموح لفاعلية  2020سنويا
ً بين % 2 كما نّص القرار على السعي الطموح للوصول إلى  .2050و 2021سنويا

 . بشكل إجمالي للصناعة 2020بعد  (CNG)محايد للكربون  نموّ 
للتعامل مع مسألة اإلجراءات الخاصة للدول والنصوص  لمبادئإيجاد مجموعة من ا - 3

وجوب  للقرار ، بحيث قررت الجمعية العامة لإليكاو في البند الخامس عشرالنامية
ُ شركات طيران أي دولة ال ت إعفاء الدولية  ةالكيلومتريأو أكثر من األطنان % 1مثل ـ

 والجدير بالذكر أن . المنقولة في العالم من اإلجراءات اإلقتصادية للحّد من اإلنبعاثات



 

 

 
 
 
 

% 1 حدّ  تودولة قطر ھي تح إلمارات العربية المتحدةجميع الدول العربية فيما عدا ا
وفي ھذا المجال فإننا نرى أن تقسيم الدول النامية حسب مساھمتھا لم يكن . شار إليهالمُ 

 ،ھو الحل األمثل لتطبيق مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة في مجال الطيران
الدول النامية مع تطبيق وكنا نود لو نرى اجراءات خاصة لجميع شركات طيران 

مبادىء معاھدة شيكاغو بحيث تـُطبق على الناقلين بين الدول النامية والدول المتقدمة 
ولكن  .نفس شروط التشغيل حتى ال يكون ھنالك اختالل في المعايير المعتمدة للمشغلين

ي وف. شمل مبدأ نضوج األسواق كأحد المبادئ إلعتماد اإلجراءات اإلقتصاديةيالقرار 
ھذا المجال فإنه حتى سوقّي اإلمارات وقطر ُيعتبران ناميان ولم يِصال إلى درجة 

  .الُنضج
 
الجمعية العامة لإلنجازات الماضية والمستقبلية لإلستثمارات التي قامت بھا  اعتماد - 4

ت إلى تحسين في األداء البيئي كأحد المبادئ التي يجب أن شركات الطيران والتي أدّ 
 . ت اإلقتصادية للحّد من اإلنبعاثاتتعتمدھا اإلجراءا

  
وال شّك أنه على الرغم من ھذا اإلنجاز فإن ھنالك العديد من التساؤالت التي تحيط بتفسير 
بعض بنوده، األمر الذي نتشرف أن يكون السيد ريمون بنجامن بيننا اليوم إللقاء الضوء على 

األوروبي للحّد من  المنھاجاذا سيحصل في إال أن السؤال األكبر ھو م. العديد من ھذه التساؤالت
  اإلنبعاثات وتجارتھا؟ 

  
في  فالكثيرون ممن كانوا موجودين. عقد إلى حٍد مافي الواقع أن الجواب على ھذا السؤال مُ 

 المنھاجأن ما جرى إقراره في اإليكاو لن يستبدل، في المدى المنظور،  ونالمؤتمر يعتقد
ي البرلمان األوروبي ينص على إعادة النظر في ھذا البرنامج األوروبي على أساس أن ما أقر ف

ولذا . التي أقرتھا أوروبا تلإلجراءا ةفقط حين اتخاذ بلدان أخرى إجراءات مساوية أو مشابھ
األوروبي المنھاج ھو أن  ،يناألوروبي ينالمسؤول تصريحاتوالذي عززه  فإن الرأي السائد

الدول  من قرار الجمعية العامة لإليكاو يحثّ ) 17(ن البند بالذكر أ رإال أنه من الجدي. سيستمر
إن كانت حالية أو مستقبلية وذلك  اإلقتصادية للحّد من اإلنبعاثات على إعادة النظر باإلجراءات

 قلّ تلضمان انسجام ھذه اإلجراءات مع اإلعفاءات التي ينبغي منحھا لشركات طيران الدول التي 
شّك بأننا سنتنّور أكثر حول ھذا الموضوع عندما تنعقد جلسة  وال. من النقل الدولي% 1عن 

  ". البيئة"عنوانھا والحوار بعد ظھر اليوم 
  

التساؤالت أعاله وعدم وصول قرار اإليكاو إلى أن ُيشكل اآلن البرنامج العالمي الوحيد إن 
ادئ من حيث وضع مب من أھمية ما حصل في مونتلایريجب أن ال تقلل  للطيران والبيئة،

أن ھذا اإلنجاز ال يجب أن ُيقلل  كما. كثيرةالتحفظات ال رغموإجراءات توافق عليھا العالم، 
أيضاً من ضرورة بحثنا مع الھيئة العربية للطيران المدني ومع الصناعة كيف سيتم التعامل مع 

    .نھائياً بكل جوانبه تّ لم يتم الب للبيئة مستقبل
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  سيــدي الرئيس، 
  ،ادةالسيــدات والس

التي  القضيتينعلى ال أريد أن آخذ الكثير من وقتكم حيث أردت فقط التركيز في ھذا التقرير 
الماضية إن كان على  إال أن اتحادكم قد قام بالكثير من األعمال خالل الدورة. ا أعالهمذكرتھ

ن ، أو كان على مستوى معاونة األعضاء في تعزيز اقتصاديات تشغيلھم مهعمل مستوى تطوير
من العمل خالل المشاريع المشتركة أو كان على مستوى قضية البيئة التي كانت محل جزء ھام 

  . خالل العامين الماضيين
  

ً رسالة، وأھدافوفي جدة رؤية،  الثانية واألربعون العامةالجمعية فبعد أن أقرت  وطريقة عمل  ا
وجيه مشكورين من اللجنة بإشراف وتالعامة محّدثة، قام اإلتحاد بتنفيذ توجيھات الجمعية 

إن طريقة العمل الجديدة والتي لمستموھا وستلمسوھا أكثر فأكثر في المستقبل إن شاء . التنفيذية
  : هللا، تركز على أربعة محاور

  
أن يكون اإلتحاد أداة بيد األعضاء لتعزيز اقتصاديات التشغيل في تخفيض التكاليف  ،أوالً 

  . شاريع المشتركةوفي تعزيز اإليرادات من خالل الم
 ً ً مصالحھم  ،ثانيا أن يكون اإلتحاد مّعبراً عن أرضية مشتركة تجمع األعضاء، واضعا

  . المشتركة حسبما يحددونھا ھم كأرضية وحيدة لعمله
 ً ّ أن ُيوف ،ثالثا ً للحوار مع األطر العربية والدولية وتمثيل ـ ً وعالميا ر اإلتحاد جسراً إقليميا

ء والدفاع عنھا بشكل واضح يضمن استمرارية التواصل ما بين المصالح المشتركة لألعضا
  . أعضاء اإلتحاد وھذه األطراف

 ً تعزيز تواصل المصالح المشتركة مع شركائنا في الصناعة من خالل المنتديات  ،رابعا
  . والمشاريع التي يقوم بھا اإلتحاد

  
ي لم يسمح لي الوقت المتاح إن التقرير السنوي الذي بين أيديكم يغطي الكثير من الجوانب الت
ولكن أريد أن أشير فقط إلى . بذكرھا آمالً  منكم اإلطالع  عليھا عندما يتيح الوقت لكم ذلك

بما فيھا  نقطتين إضافيتين ھما اتفاقية دمشق والعالقات العربية مع الجوار وبالذات أوروبا
حيث من المتوقع أن تتصاعد  .دلھاالتعامل مع مسألة البرنامج األوروبي للحّد من اإلنبعاثات وتبا

ً إلى توسع المشاريع المشتركة لنواحي  أھمية ھاتين النقطتين في الدورة المقبلة إضافة طبعا
  . جديدة

  
  سيــدي الرئيس،

ً بشكري العميق على توجيھكم المتواصل لعمل  في الختام، اسمحوا لي أن أتقدم منكم شخصيا
ً من خاللكم أن أشكر . الھيكلة التي قمنا بھا اإلتحاد ومساھمتكم الفاعلة في إعادة كما أود أيضا

كانوا اللجنة التنفيذية بجميع أعضائھا والذين، على الرغم من مشاغلھم الكثيرة في شركاتھم، 
ً إلعطاء اإلتحاد من وقتھم وجھدھم  كما أشكر جميع . جميع األعضاءخدمة لجاھزين دائما

على الجھد والدعم الذي لعمل والمجالس التوجيھية الرؤساء التنفيذيين وزمالئي في فرق ا
  . أعطونا إياه وعلى الجھود التي يبذلونھا لخدمة األعضاء واإلتحاد

  
  
  



 

 

  
  
  
  
  

ً لخدمه اإلتحاد وأعضائه . كما أتقدم بالشكر الجزيل لشركائنا في الصناعة الذين ُيساندون دوما
نعمل ير والشكر واإلعتزاز بأننا فلھم ولجميع األعضاء مني ومن زمالئي في األمانة العامة التقد

  .خدمتكمل
  

  والسالم عليكم،،،
  
  

  عبـــد الوھـــاب تفــاحــة
  األمـــين العـــام


