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الإفتتاحية

األمن االقتصادي

بداية  اإىل  لبنان  يف  احلكم  العربية،  الدول  بع�ض  يف  الأمنية  ال�ضطرابات  عن  الناجمة  التحولت  تدفع  هل 

الهتمام بالأمان الوطني؟

�ضوؤال بداأ يطرحه كل مواطن لبناين بعدما غاب اأمانه القت�ضادي، واأدخله يف م�ضتقبل جمهول،ول �ضيما يف ظل 

ان�رصاف الدولة اإىل اقت�ضاد اخلدمات الذي رهن البلد جلملة من املتغريات:

-1 التحكم ب�ضعر �رصف العمالت، والفائدة هنا تعود اإىل الأقوى، اأي الأكرث قدرة على التكيف ب�ضعر ال�رصف، 

ولبنان لي�ض الأقوى يف هذا املجال.

ال�ضلعة،  الذي ن�ضرتي منه  املنتج  لإرادة  امل�ضتوردة من اخلارج، وهي هنا مرهونة  ال�ضلعة  ب�ضعر  التحكم   2-

ول�ضنا نحن الذين نقرر �ضعر ال�رصاء.

-3 التحكم بالو�ضع الأمني، ونحن يف منطقة غري قابلة لال�ضتقرار، ونحن غري قادرين على �ضمان ال�ضتقرار 

يف لبنان ما دام الو�ضع ال�ضيا�ضي يعي�ض حال من الهتزازات.

-4 التحكم بالأمن الغذائي على خمتلف وجوهه، كتوفري ال�ضلعة، و�ضمان ال�ضالمة ال�ضحية لل�ضلعة الغذائية.

ال�ضناعات املتو�ضطة  الغذائية، ثم  الزراعة، وال�ضناعات  القت�ضادي تتمثل يف قواعد  الفكر  ان بداهة  ل �ضك 

لبلد مثل لبنان وال�ضناعات التحويلية التي يربع فيها اللبنانيون. ولهذا تاأتي �ضيا�ضة اقت�ضاد اخلدمات لتكمل 

توظف  رئي�ضية  و�ضيلة  جمرد  ال�ضعب  يكون  اأن  من  بدًل  ال�ضعب،  خدمة  يف  جميعها  وتكون  املقد�ض،  الثالوث 

حل�ضاب قطاع اخلدمات. وخ�ضو�ضًا اأن لبنان منغم�ض يف حركة ال�ضتعمار القت�ضادي، مرغمًا ومكرهًا. بعد 

اأن احدث احلكم خلاًل يف التوازن القت�ضادي حني جتاهل م�ضلحة املواطن، وجعله جمرد و�ضيلة لتغطية فوائد 

الديون التي وظفت جميعها يف قطاع اخلدمات، حتى بات هذا القت�ضاد عبئًا على احلكم وعلى املواطن معًا، 

حني اختنقت العا�ضمة �ضكانيًا نتيجة املركزية ال�ضيقة يف القطاعني العام واخلا�ض، كما اختنقت العا�ضمة 

واملدن الخرى نتيجة �ضغط املوا�ضالت التي مل تتوفر فيها اأب�ضط ال�رصوط ال�ضحية والت�ضهيالت امل�ضجعة.

حيث  تنظيم  واإىل  العمق،  يف  النتاجي  القت�ضاد  تنظيم  خالل  من  البالد  اقت�ضاد  تطوير  اإىل  لبنان  يحتاج 

اأي م�رصوع منتج مهما كان متوا�ضعًا. فهل تتفتح عيون احلكم على  الفائدة الجتماعية، عند قيام  تتعاظم 

املخاطر الناجمة عن غياب الهتمام بالزراعة وال�ضناعة، وهما القطاعان اللذان ميلكان القدرة الكبرية على 

ا�ضتيعاب العمالة واخلربة يف البالد، كما ميلكان كل �رصوط الأمن الغذائي والأمن القت�ضادي.

لقد ا�ضتطاع لبنان بني العام 2005 والعام 2010، على الرغم من الإهمال التاريخي يف حق قطاعه ال�ضناعي 

% �ضنويا. وعلى الرغم من احلروب والأزمات   20 15 اإىل  اأن ي�ضجل منواً ثابتًا وملحوظًا راوح بني  الإنتاجي، 

نات القت�ضاد الوطني، وخ�ضو�ضًا اأن لبنان بلد 
ّ
القت�ضادية العاملية، اأثبت اأن ال�ضناعة ركن اأ�ضا�ضي من مكو

�ضناعي بكل ما للكلمة من معنى.

التي تطرح  العناوين املهمة  اأحد  الفرتة، هو  يتم طرحه بقوة خالل هذه  الذي  ال�ضناعية  املدن  لعل م�رصوع 

لتحقيق الأمن القت�ضادي الذي �ضي�ضتوعب العمالة واخلربة اللبنانيتني، فهل �ضيحمل هذا امل�رصوع بداية حتقيق 

ر القطاع ال�ضناعي املخنوق يف عنق 
ّ
الآمان القت�ضادي للبنان واللبنانيني؟  وهل �ضيفتح اآفاق العمل ويحر

الزجاجة ؟
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العــالــم فــي �شهــر

طرحت نتائج انتخابات الربملان الأوروبي التي جرت موؤخرا 

يف اأكرث من عا�ضمة اأوروبية، العديد من الأ�ضئلة املحورية التي 

ت�ضري اإىل مدى تنامي و�ضعود اأحزاب اليمني الأوروبي املتطرفة، 

خ�ضو�ضًا بعد ح�ضولها على ن�ضب انتخابية عالية من املقاعد، 

فاقت عدد املقاعد التي ح�ضلت عليها اأحزاب عريقة يف القارة 

الوروبية، كما هي احلال يف فرن�ضا وبريطانيا. 

وقد اأثار هذا الأمر اأكرث من عالمة ا�ضتفهام، حول بروز ظاهرة 

ومن  بالتحديد.  الوقت  هذا  ويف  اأوروبا،  يف  املتطرف  اليمني 

ت�رصيعية  �ضلطة  اأعلى  ميثل  الأوروبي  الربملان  ان  املعروف 

يف الأحتاد الأوروبي، وهو الأعلى �ضلطة اأي�ضا من الربملانات 

الوطنية، ويبلغ عدد اأع�ضائه يف الوقت احلا�رص )751( ع�ضوا، 

يتم انتخابهم بطريقة الت�ضويت املبا�رص كل خم�ض �ضنوات من 

قبل جمهور الحتاد الأوروبي الذي ي�ضم 28 دولة اأوروبية. 

وقد �ضكل �ضعود اأحزاب اليمني املتطرفة اىل الربملان الأوروبي 

�ضدمة كبرية لالأحزاب ال�ضيا�ضية احلاكمة يف العديد من الدول 

من  متقدمة  ن�ضبة  �ضفوفه  يف  ي�ضم  بات  ان  بعد  الأوروبية، 

الأحزاب اليمينية، وللمرة الأوىل يف تاريخه. واأعترب ذلك وعلى 

يهدد  �ضيا�ضي  زلزال  مبثابة  اأوروبي  م�ضوؤول  من  اأكرث  ل�ضان 

اليمينية  الأحزاب  غالبية  ان  اأعتبار  على  الأوروبية،  القارة 

تعار�ض فكرة الحتاد الأوروبي. 

مراتب  على  ح�ضلت  التي  اليمينية  الأحزاب  اأبرز  بني  ومن 

متقدمة يف النتخابات الأخرية للربملان الأوروبي كان حزب 

والذي ميثل  لوبان  مارين  بقيادة  فرن�ضا،  الوطنية يف  اجلبهة 

على  بذلك  تقدما 
ُ
م الأول،  املركز  احتل  حيث  اليمني،  اأق�ضى 

فران�ضوا  الرئي�ض  اإليه  ينتمي  الذي  احلاكم،  ال�ضرتاكي  احلزب 

من  باملئة   25 من  اأكرث  بلغت  قيا�ضية  ن�ضبة  وحقق  هولند، 

اإجمايل الأ�ضوات. املفاجاأة الأخرى متثلت بفوز حزب بريطانيا 

امل�ضتقلة، بعد ان احتل هو الآخر املركز الأول، متجاوزاً احلزبني 

الرئي�ضيني يف بريطانيا، وهما حزب املحافظني وحزب العمال، 

اذ ح�ضل على ن�ضبة بلغت 29 باملئة من ال�ضوات النتخابية، 

ما  قبل، وهو  بريطانيا من  ت�ضهدها  تاريخية مل  �ضابقة  وهذه 

دعا احلكومة الربيطانية اىل اإجراء ا�ضتفتاء �ضعبي حول امكانية 

ان�ضحاب بريطانيا من الحتاد الوروبي. كما حققت بقية اأحزاب 

واليونان،  واأملانيا،  اأخرى، كالنم�ضا،  اأوروبية  اليمني يف دول 

واأ�ضبانيا، والدمنارك، ح�ضوراً مهما يف هذه النتخابات.

التي �ضاعدت على تنامي  الأ�ضباب  وبالتاأكيد هناك جملة من 

م�رصح  على  وظهورها  العجوز،  القارة  يف  اليمينية  الأحزاب 

الأحداث بهذه الكيفية، وتقف الأزمة الأقت�ضادية التي تعي�ضها 

نتج  وما  واملعي�ضية،  الإجتماعية  تداعياتها،  بكل  اأوروبا، 

الي�ضارية  الأحزاب  البطالة،  وف�ضل  ن�ضبة  ارتفاع يف  عنها من 

تلك  مقدمة  يف  الأزمة  هذه  معاجلة  يف  املعتدلة  واليمينية 

تتخل�ض  مل  الأوروبية  الدول  غالبية  وان  خ�ضو�ضا  الأ�ضباب، 

بعد من هذه الأزمة.

كن الأحزاب اليمينية من احل�ضول على هذه 
َ
 الأمر الآخر الذي م

الأحزاب من  الن�ضبة املرتفعة يف النتخابات، هو موقف هذه 

طرحت  حيث  الأوروبي،  ال�ضارع  َت�ضغل  التي  الق�ضايا  بع�ض 

ومتطلبات  حاجات  مع  تتناغم  انتخابية  وبرامج  �ضعارات 

ال�ضباب  البطالة بني �ضفوف  ، واملتمثلة بانت�ضار  ال�ضارع  هذا 

اإذ اأكدت الأحزاب اليمينية يف براجمها النتخابية،   الأوروبي، 

ان �ضبب انت�ضار البطالة يف الدول الأوروبية يعود اىل مناف�ضة 

العمل  �ضوق  على  الأ�ضليني  لل�ضكان  والأجانب  املهاجرين 

والوظائف، كما اعتربت ان وجود هوؤلء على الأرا�ضي الأوروبية، 

وبعد ان تزايدت اأعدادهم، وباتوا ميثلون اأقليات عرقية ودينية، 

متار�ض طقو�ضها، وتتم�ضك بعاداتها وتقاليدها داخل املجتمع 

�ضوء  يف  خ�ضو�ضا  الأوروبية،  للهوية  تهديداً  ميثل  الأوروبي 

تراجع النمو ال�ضكاين يف غالبية الدول الأوروبية. 

اإلتحاد األوروبي..
  أزمة وعي 

تصيب شياطين الماضي
بقلــم وسـام سعــد
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ال�ضعبة،  والأجتماعية  القت�ضادية  لالأو�ضاع  كان  وهكذا 

املوؤ�ض�ضة  هذه  ا�ضعاف  يف  دور  الأوربية  القارة  بها  متر  التي 

اليمني  تقوية  اىل  الأمر  اأدى هذا  املقابل  ولكن يف  الأوروبية، 

املتطرف على ال�ضاحة الأوروبية، ومن ثم و�ضوله بهذا احلجم 

من  ذلك  اأعترب  وقد  الأوروبي.  الربملان  قبة  اىل  ن�ضبيا  الكبري 

قبل املراقبني مبثابة جر�ض اإنذار يهدد الأ�ض�ض التي قام عليها 

الحتاد الأوروبي.

ولكن ت�ضاعد اليمني �ضكل بدوره دافعًا جديداً اإىل و�ضع احللم 

الأوروبي يف الطريق نحو الأفول، وهو احللم الذي راود خميلة 

النخب ال�ضيا�ضية والثقافية يف هذه القارة خالل الن�ضف الأول 

اىل  عدة  اأوروبية  اأطرافا  دفع  الذي  الأمر  املا�ضي،  القرن  من 

اعتقد  الذي  الحتاد  انقاد �رصح  اأجل  ا�ضتغاثة من  نداءات  بث 

الرواد املوؤ�ض�ضون له، اأنه ميثل ح�ضنًا منيعًا ميكنه جمابهة كل 

املزمنة  القت�ضادية  الأزمات  اأن  بيد  والتحديات؛  العوا�ضف 

القارة، ما فتئت تثري يف نفو�ض قطاع  التي باتت تواجه هذه 

 . والريبة  ال�ضك  من  م�ضبوقة  غري  موجة  الأوروبيني  من  وا�ضع 

انتخابات  يف  املتطرف  اليمني  لقوى  الباهر  الفوز  ويوؤرخ 

الربملان الأوروبي الأخرية، لعهد جديد لعله يذكرنا اإىل حد ما 

ب�ضعود النزعات القومية يف اأوروبا قبل اندلع احلرب الكونية 

فاإن  الفرن�ضي،   - الأملاين  املتعة«  »زواج  فبا�ضتثناء  الثانية، 

فكرة الحتاد بداأت تخبو يف نفو�ض الأوروبيني، الذين اأ�ضحوا 

منق�ضمني اإىل فريقني اأ�ضا�ضيني:

ل معاٍد ب�ضكل �رصيح لالحتاد وملوؤ�ض�ضاته يف بروك�ضل.
ّ
 الأو

تتبناها  التي  الإ�ضالحات  واثق مب�ضار  والثاين مت�ضكك وغري   

اإن فرن�ضا نف�ضها تبدو الآن غري قادرة على  الدول الكربى؛ بل 

جلم اندفاع اأتباع اجلبهة الوطنية املتطرفة، الذين ينددون مبا 

ي�ضفونه ا�ضتبداد القوى املالية اأو الأوليغار�ضية املهيمنة على 

ال�ضيا�ضة القت�ضادية لالحتاد. 

ب�ضكل  ت�ضارعت  اأوروبا  يف  ال�ضارة  غري  الأحداث  تطورات 

الحتاد  من  بالن�ضحاب  بريطانيا  هددت  فقد  للنظر،  لفت 

احتجاجًا على تعيني جان كلود جانكري على راأ�ض املفو�ضية 

الت�ضنج  هذا  وجاء  باروزو،  مانويل  خلو�ضيه  خلفًا  الأوروبية 

الحتاد  مل�ضار  املعار�ضة  القوى  فوز  بعد  مبا�رصة  الربيطاين 

يف النتخابات الربملانية الأوروبية . وقد خلق كل ذلك اأجواء 

متوترة بني الدول املوؤثرة يف ر�ضم �ضيا�ضات الحتاد، حيث اإنه 

وبالرغم من حماولة امل�ضت�ضارة الأملانية اأجنيال مريكل اإيجاد 

الغالبية  اأن  اإل  الربيطاين،  للموقف  املقنعة  التربيرات  بع�ض 

ال�ضلوك الربيطاين ميثل  اإن  العظمى من الدول الأوروبية قالت 

الت�رصف  هذا  اأن  نف�ضه  ال�ضياق  يف  واأكدت  لالحتاد،  ابتزازاً 

الربيطاين لي�ض الأول من نوعه، فقد �ضبق للمملكة املتحدة اأن 

ابتزت نظراءها الأوروبيني يف منا�ضبات عدة، وما زالت حتى 

الآن ترف�ض الن�ضمام اىل اتفاقية �ضنغن واىل العملة الأوروبية 

املوحدة اليورو. 

رف�ضهم  يف  الربيطانيني  جراأة  اإن  القول  اإىل  حمللون  ويذهب 

الكيان  هذا  يهدد  بات  الأوروبي،  لالحتاد  امل�ضريية  للقرارات 

دون  فمن  والطويل،  املتو�ضط  املديني  على  باملوت  الوليد 

لهيمنة  الأوروبية عر�ضة  ال�ضعوب  �ضتكون  دميقراطية حقيقية 

اأن  الأطراف  بقية  ُتقنع  اأن  تريد  التي  الكربى،  الغربية  الدول 

م�ضالح املجموعة تكمن يف التوافق مع املطالب التي ترفعها 

�ضاغط  �ضعور  الأحوال  كل  يف  هناك  الكربى.  التقليدية  القوى 

باحلرج، من طرف ق�ضم كبري من دول الحتاد، جتاه �ضيا�ضات 

اململكة املتحدة، لكن هناك اأي�ضًا - يف ال�ضياق نف�ضه - اإ�رصار 

من اأجل األ تتحول اأملانيا اإىل ربان وحيد لل�ضفينة الأوروبية، 

اإىل  يهدف  حمموم،  �ضعي  مقابل  اجتاه  يف  هناك  اأن  وخا�ضة 

من  باخلوف  اأوروبا،  �رصق  دول  لدى  احلايل  ال�ضعور  تر�ضيخ 

م اأنه يدعم ب�ضكل 
ُ
التهديدات املحتملة لرو�ضيا، وهو �ضعور، نزع

موؤ�ض�ضات  داخل  املتحدة  للمملكة  املت�ضلبة  اخليارات  كبري 

اأن معطيات  تقدم،  ما  كل  على  بناء  ويبدو  الأوروبي.  الحتاد 

ال�ضيا�ضية،  اجلغرافيا  ورهانات  املقلقة  وهواج�ضه  التاريخ 

عادت مرة اأخرى لتوؤثر يف امل�ضهد الأوروبي ب�ضكل لفت.  

اللحظة  موؤثرة ومقلقة يف  باتت  الأوروبي  اإن �رصخة الحتاد 

الفجوة  تزايد  اأولهما  رئي�ضيني:  عاملني  نتيجة  نف�ضها، 

ورف�ض  وجنوبيها،  القارة  �ضمايل  بني  واملالية  القت�ضادية 

اآثار  من  التخفيف  يف  اأكرب  ب�ضكل  ت�ضهم  اأن  الغنية،  الدول 

وانعكا�ضات ديون الدول املتعرّثة على م�ضار تنميتها الداخلية؛ 

اأما العامل الثاين فيتمثل يف العودة الكبرية للحركات القومية 

املت�ضددة، يف حلظة تاريخية مف�ضلية اعتقد فيها الكثريون اأن 

الدول القومية يف اأوروبا باتت قاب قو�ضني اأو اأدنى من الزوال. 

وعليه فاإن الأوروبيني يف حاجة الآن، اأكرث من اأي وقت م�ضى، 

القومية  هويتهم  عنا�رص  بني  مو�ضوعي  توازن  حتقيق  اإىل 

والوطنية من جهة، ومعامل ومكونات انتمائهم احل�ضاري اىل 

اأوروبا التاريخية من جهة اأخرى.

 اأجل، لقد �ضبق اأن كتب املفكرون الأوروبيون عن اأزمة الوعي 

الأوروبي، يف فرتات �ضابقة، لكنهم باتوا يواجهون الآن حتدي 

�ضكل الرد الأمثل 
ُ
اأن ي املحافظة على كيان كان من املفرت�ض 

ت�ضعى  التي  املرحلة  هذه  يف  وحتديداً  املا�ضي،  �ضياطني  لكل 

فيها اأطراف عدة اإىل حتويل القارة اإىل رقعة �ضطرجن كبرية، من 

اأجل ك�ضب رهانات الألفية اجلديدة.
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بقلم فارس سعد

التي  التحولت  اأن  حقيقة  اإنكار  ميكن  ل 

ال�ضيني،  الرو�ضي  بال�ضعود  ارتبطت 

اإقليمية ودولية مهمة،  ا�ضتحدث ترتيبات 

التنني  �ضعود  ظاهرة  ا�ضتقرار  اأك��د  اإذ 

يف  الرو�ضي  ال��دب  دور  تنامي  ال�ضيني، 

حتول  عملية  خالل  من  الدولية  ال�ضيا�ضة 

اجتاه  يف  العاملي  النظام  لبنيان  عميقة 

القطبية  الأح��ادي��ة  ن��ظ��ام  م��ن  التحول 

نظام  اإىل  املتحدة  الوليات  تقوده  الذي 

هذه  تزامنت  وقد  الأقطاب،  متعدد  دويل 

التي  القت�ضادية  الأزم��ة  مع  التحولت 

ثم  الأم��ريك��ي،  القت�ضاد  منها  ي��ع��اين 

وولوج  جهة،  من  الأوروبية  القت�ضادات 

اأ�ضواق  اأك��رب  من  واح��دة  الرو�ضي   الغاز 

�ضخم  عقد  خالل  من  العامل  يف  الطاقة 

جاء  وق��د  ال�ضني.  م��ع  توقيعه  مت  ج��داً 

طويلة  مفاو�ضات  بعد  التوقيع  توقيت 

وم�ضنية بني البلدين له اأهميته الق�ضوى، 

اأوكرانيا  اأزمة  تداعيات  ب�ضبب  فقط  لي�ض 

بل  لأوروبا،  الرو�ضي  الغاز  امدادات  على 

�ضينعك�ض  الذي  الدولية لالتفاق،  لالأبعاد 

على م�ضالح اوروبا واأمريكا، ناهيك عن 

الدول امل�ضدرة للغاز يف اآ�ضيا.

االتفاقية األوراسية
رو�ضيا  اأبرمتها  التي  الغاز  �ضفقة  اأثارت 

الرو�ضي  الرئي�ض  زي��ارة  خالل  وال�ضني 

فالدميري بوتني الأخرية لل�ضني الكثري من 

الأ�ضخم  تعد  لأنها  فقط  لي�ض  الهتمام، 

يف تاريخ الطاقة عامليا، بل ولأنها حتمل 

اأبعادا �ضيا�ضية واقت�ضادية مهمة. 

الرو�ضية  »غازبروم«  �رصكة  اأبرمت  فقد 

ال�ضينية  الوطنية  والغاز  النفط  و�رصكة 

 400 بنحو  تقدر  �ضفقة  )�ض.اأن.بي.�ضي( 

مليار دولر، �ضتتلقى ال�ضني مبوجبها 38 

مليار مرت مكعب من الغاز الرو�ضي �ضنويا 

على مدار 30 عاما اعتبارا من عام 2018. 

وال�ضينية  الرو�ضية  الإع����الم  و���ض��ائ��ل 

تداعيات صفقة الغاز الروسية الصينية على أوروبا وأميركا و»إسرائيل«
 تحالف الدب والتنين يغّير قواعد 

اللعبة بين أميركا وأوروبا

بالغ  باهتمام  ال�ضفقة  تناولت  والغربية 

رو�ضيا  دفعت  التي  الأ�ضباب  حيث  من 

وال�ضني اإىل اإمتامها بعد ع�رص �ضنوات من 

املفاو�ضات املتقطعة: وت�ضاءلت: من هو 

الطرف امل�ضتفيد اأكرث يف ح�ضابات الربح 

على  انعكا�ضاتها  هي  وم��ا  واخل�ضارة؟ 

عالقة رو�ضيا مع الغرب؟

ال�ضينية  الرو�ضية  ال�ضفقة  اأن  والغريب 

القت�ضادي  الحتاد  اتفاقية  مع  تزامنت 

الأورا�ضي التي وقعتها رو�ضيا مع كل من 

بذلك  لتن�ضئ  وكازاخ�ضتان،  بيالرو�ضيا 

اأكرب �ضوق موحدة يف ف�ضاء رابطة الدول 

�ضناعية  اإمكانات  متلك  التي  امل�ضتقلة، 

وم��وارد  �ضخمة  وتكنولوجية  وعلمية 

طبيعية هائلة، على اأن تفتح امكانية نحو 

امل�ضتقبل  يف  وقرغيزيا  اأرمينيا  ان�ضمام 

القريب. و�ضيعمل هذا الحتاد القت�ضادي 

ووا�ضحة  �ضفافة  مب��ب��ادئ  الأورا����ض���ي 

للجميع، مبا فيها اأحكام ومبادئ منظمة 

التجارة العاملية، على ما يقول من�ضئوه.
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الدول  التزام  واأهم ما يف هذه التفاقية، 

الب�ضائع  حرية  �ضمان  املوقعة  الثالث 

العاملة  والقوة  املال  وراأ���ض  واخلدمات 

على  تعمل  واأن  الحت�����اد،  ح���دود  يف 

تن�ضيق �ضيا�ضاتها يف القطاعات احليوية 

وال�ضناعة  ال��ط��اق��ة  مثل  لالقت�ضاد، 

والزراعة والنقل.

أهمية الصفقة الروسية الصينية
بني  الغاز  اتفاق  �ضاحبت  التي  الأهمية 

رو�ضيا وال�ضني، قلما ظهرت يف اتفاقات 

متكن  عوامل:  ثالثة  فيه  وب��رزت  اأخ��رى. 

رو�ضيا، الدولة ذات اكرب احتياطي غازي 

اأ�ضواق  اأكرب  عاملي، من ولوج واحدة من 

الطاقة يف العامل من خالل عقد �ضخم جداً. 

مفاو�ضات  بعد  التوقيع  توقيت  ان  كما 

اأهميته  له  البلدين  بني  وم�ضنية  طويلة 

الق�ضوى، لي�ض فقط ب�ضبب تداعيات اأزمة 

الرو�ضي  الغاز  ام���دادات  على  اأوكرانيا 

اذ  الدولية لالتفاق،  لالأبعاد  لأوروبا، بل 

واأمريكا،  اوروب��ا  م�ضالح  على  تنعك�ض 

ناهيك عن الدول امل�ضدرة للغاز يف اآ�ضيا.

الق�ضري،  الأم����د  يف  امل��م��ك��ن  غ��ري  م��ن 

الرو�ضية  الغازية  الإم����دادات  تعوي�ض 

لأوروبا. فالبديل لرو�ضيا لن يربز ال بعد 

الأمريكي،  ال�ضخري  الغاز  وهو  �ضنوات، 

مناف�ضة،  واأ�ضعاره  وافية،  اإمداداته  اإن  اذ 

وهو غري مرتبط حتى الآن بعقود طويلة 

احل��ال مع  كما هي  اأخ���رى،  اأ���ض��واق  مع 

اإمكان حتويلها  ما مينع  اأخرى،  اإمدادات 

اإىل الأ�ضواق الأوروبية يف املدى املنظور.

توافر اإمدادات غاز كافية، ما اأبقى رو�ضيا 

دها الرئي�ض حتى الآن.
ّ
مزو

م��ا ع��ن��اه ال��رئ��ي�����ض ب��وت��ني ب��الأه��م��ي��ة 

�ضوق  اإت��اح��ة  ه��و  لالتفاق،  التاريخية 

ال�ضوق  غري  الرو�ضي  للغاز  �ضخمة  بديلة 

الأوروبية. اإذ يتيح التفاق مرونة كافية 

للغاز الرو�ضي يف الجتاه �رصقًا او غربًا. 

اإىل  و�ضت�ضيد  للغرب  جاهزة  فالأنابيب 

غازية  احتياطات  ت��واف��ر  اإن  ال�����رصق. 

يعطي  اأن��اب��ي��ب،  ومنظومتي  ع��م��الق��ة 

دولة  لأي  متاحة  غري  كربى  قوة  رو�ضيا 

اأهم الأ�ضواق  اأخرى يف تزويد اثنتني من 

اأهمية  وتكمن  الطبيعي.  بالغاز  العاملية 

رو�ضيا الغازية يف موقعها ال�ضرتاتيجي، 

اإذ اإن با�ضتطاعتها ت�ضييد الأنابيب بينها 

العبور  دون  من  امل�ضتهلكة  ال��دول  وبني 

الأوكراين  اخلالف  )ي�ضكل  ثالثة  دول  يف 

ا�ضتثناء، لأنها كانت جزءاً من املنظومة 

ال�ضرتاكية �ضابقًا، وهي جزء من اأوروبا(.

م�ضدر  ال��غ��از  يتحول  اأن  املحتمل  م��ن 

اإىل  نظراً  م�ضتقباًل،  من��واً  الأك��رث  الطاقة 

الرغم  وعلى  بها.  يتمتع  التي  امل��زاي��ا 

تتمكن  لن  الأوروب��ي��ة،  امل��ح��اولت  من 

الرو�ضي.  الغاز  ال�ضتغناء عن  اأوروبا من 

من  املنظور،  امل�ضتقبل  يف  تتمكن  وقد 

دول  من  غازية  اإم��دادات  على  احل�ضول 

اأخرى، لكن ي�ضتبعد تعوي�ض جممل الغاز 

املتوقع  غري  فمن  امل�ضتورد.  الرو�ضي 

الأمريكي،  ال�ضخري  الغاز  ت�ضدير  بدء 

الإمدادات  بع�ض  تعوي�ض  ي�ضتطيع  الذي 

الرو�ضية باأ�ضعار مناف�ضة. لكن من ال�ضعب 

الصفقة الروسية الصينية 

تزامنت مع اتفاقية االتحاد 

االقتصادي األوراسي التي 

وقعتها روسيا مع كل من 

بيالروسيا وكازاخستان، 

لتنشئ بذلك أكبر سوق 

موحدة في فضاء رابطة 

الدول المستقلة

بليون   55 »غازبروم«،  تنفق  اأن  ويتوقع 

اأنابيب  خط  وت�ضييد  التنقيب  يف  دولر 

الرئي�ض  و���رصح  ال�ضني.  اإىل  للت�ضدير 

الرو�ضي فالدميري بوتني بعد التوقيع باأن 

»هذا حدث تاريخي )...( انه اكرب عقد يف 

تاريخ قطاع الغاز يف الحتاد ال�ضوفياتي 

ال�ضابق«. واأ�ضاف: »متكنا عرب حل و�ضط 

من التو�ضل اىل �رصوط مقبولة ومر�ضية 

للطرفني«.

حتقيق  يف  لرو�ضيا  التفاق  اأهمية  تكمن 

�ضوق  يف  وا���ض��ع  �ضكل  ع��ل��ى  وج��وده��ا 

الدول  من  غريها  قبل  ال�ضينية  الطاقة 

ت�ضتورد  ال�ضني  اأن  العلم  مع  امل�ضدرة، 

الغاز من دول عدة، لكن يف �ضكل حمدود 

ن�ضبيًا. وتركزت �ضادرات رو�ضيا الغازية 

يف  املا�ضي  القرن  من  الثمانينات  منذ 

اأوروبا.  اإىل  ت�ضييد خطوط الأنابيب غربًا 

الأمريكية  التحذيرات  من  الرغم  وعلى 

اأوروب��ا  اعتماد  خطورة  من  امل�ضتمرة 

يف  القارة  ا�ضتمرت  الرو�ضي،  الغاز  على 

رو�ضيا.  م��ن  ال��غ��ازي��ة  واردات��ه��ا  زي���ادة 

تبني  الأوروبية  الدول  قرار  هو  وال�ضبب 

تقلي�ض  خالل  من  نظيفة  بيئية  �ضيا�ضة 

والتحول  والفحم،  النفط  على  العتماد 

دول  حاولت  طبعًا  الطبيعي.  الغاز  اإىل 

ال�ضم�ضية  الطاقة  ا�ضتعمال  اأوروب��ي��ة 

العتماد  اإم��ك��ان  لكن  ال��ري��اح،  وط��اق��ة 

يزال  ل  ه��ذه  امل�ضتدامة  الطاقات  على 

الغاز،  اأمام  الباب  حمدوداً جداً، ما يفتح 

اأوروبا  لكن  هيدروكربوين.  م�ضدر  اأنظف 

واجهت مع�ضلة كبرية م�ضتمرة، هي عدم 
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و�ضول كميات �ضخمة من هذا الغاز غري 

اأوروبا يف �ضكل غاز م�ضال  اإىل  التقليدي 

اأو  اأوروبا  ت�ضتطيع  ول  العقد،  نهاية  قبل 

غريها النتظار كل هذه املدة.

كما هو معتاد، مل تعلن املعادلة ال�ضعرية 

التي مت التو�ضل اإليها. لكن وفق ما قاله 

بوتني: »... قبلنا باحلل الو�ضط«. اإن الذي 

الوقت  ه��و  هنا  بوتني  الرئي�ض  يعنيه 

التوقيع.  تاأخري  اإىل  اأدى  ال��ذي  الطويل 

اإمكان  اأخ���رياً م��ع  وق��د ت��اأج��ج اخل��الف 

ت�ضدير الغاز ال�ضخري الأمريكي باأ�ضعار 

مناف�ضة.

تسوية حول األسعار
مبوجب هذه التفاقية، التي تبقى بع�ض 

بنودها من »الأ�رصار التجارية« على حد 

قول رئي�ض جمل�ض اإدارة �رصكة »غازبروم« 

الك�ضي ميلر � »قي�رص النفط الرو�ضي« كما 

�ضتنفق   � ت�ضميته  الغربيني  لبع�ض  يحلو 

ال�ضني 50 مليار دولر على البنية التحتية 

النفطية لل�ضفقة، ومن بني ذلك تقدمي 25 

�ضبكة  لتطوير  فوري  ب�ضكل  دولر  مليار 

احلدودية  املنطقة  عند  الواقعة  الأنابيب 

بني الدولتني اجلارتني.

الغاز  �ضعر  ع��ن  اجل��ان��ب��ان  يك�ضف  ومل 

م�ضاألة  وهي  التفاقية،  مبوجب  ر 
ّ
امل�ضد

يف  اأ���ض��ا���ض��ي��ًا  ح��ي��زاً  اح��ت��ل��ت  ح�ضا�ضة 

املفاو�ضات التي بداأت حول ال�ضفقة منذ 

ت�رص  رو�ضيا  كانت  حيث  اأعوام،   5 قرابة 

تتقا�ضاه  ال��ذي  ل��ذاك  م�ضابه  �ضعر  على 

األف  لكل  دولراً   350( اأوروب��ا  دول  من 

حني  يف   ،)2013 العام  يف  مكعب  مرت 

كانت ال�ضني ت�رص على �ضعر يقل عن ذاك 

الذي تدفعه ل�رصكائها يف اآ�ضيا الو�ضطى. 

كان  النقطة  تلك  فاإن  املراقبني  وبح�ضب 

من  اأك��رث  ال�ضفقة  اإب��رام  توؤخر  اأن  ميكن 

اإىل ت�ضوية  اأن الطرفني تو�ضال  ذلك، لول 

»فوربس«  والخطر الكبير 
الأمريكية  القت�ضادية  »فورب�ض«  جملة 

رو�ضيا  ت��ق��ارب  اإن  جهتها،  م��ن  ق��ال��ت 

على  كبريا  خطرا  ي�ضكل  معا  وال�ضني 

الغرب، فبعد اأن جمعهما تاريخ طويل من 

العداء والريبة، علمتهما التجارب الأخرية 

ت�ضكل  اأمريكا  مع  الأمنية  التحالفات  اأن 

بع�ض اخلطر.

ال�ضني  وازدراء  خوف  تزايد  اأن  وت�ضيف 

الغاز  �ضفقة  عقد  يف  ال�ضبب  هو  للغرب، 

بني  اأي  رو���ض��ي��ا  وب��ني  بينها  ال��ك��ربى 

الوطنية  ال��ب��رتول  و�رصكة  »غ��ازب��روم« 

ال�ضينية والبالغة 400 مليار دولر، والتي 

مت توقيعها ، مو�ضحة اأنه مل تتوفر �رصوط 

ال�ضفقة لأي اأحد خارج ال�ضفقتني، وذلك 

ما هو متوقع من اأي �ضفقة بني �رصكتني 

على  احلفاظ  تف�ضالن  حيث  حكوميتني، 

اأ�رصارهما.

حنق أميركي
من  حنقهم  الأمريكيون  امل�رصعون  اظهر 

اتفاقية الغاز بني مو�ضكو وبكني، وقالوا 

اإنذار  جر�ض  تكون  اأن  يجب  ال�ضفقة  بان 

لوا�ضنطن ، لأنها �ضتعزز مكانة رو�ضيا يف 

جمل�ض  وحثوا  اأوكرانيا،  يف  الأزم��ة  ظل 

الكونغر�ض للموافقة على زيادة �ضادرات 

الغاز الأمريكية. واأ�ضافوا ان التفاقية مع 

ال�ضني متنح رو�ضيا خيارا اآخر، ومتنحها 

اأي�ضا قوة ملا تريد القيام به يف »اأوروبا 

ال�رصقية«، لذا على وا�ضنطن اأن ت�ضارع يف 

بزيادة �ضادرات  ت�ضمح  ت�رصيعات  تقدمي 

حتى  اأوروب��ا  اإىل  امل�ضال  الطبيعي  الغاز 

تكون لديها م�ضادر بديلة .

بالغاز  ال�ضني  اإمداد  اتفاقية  اأثارت  وقد 

الرو�ضي خماوف من قيام مو�ضكو بقطع 

الأوروبيني.  جريانها  عن  الغاز  اإم��دادات 

الرد  اإن  الأم��ريك��ي��ون  امل�رصعون  وق��ال 

أثارت صفقة الغاز التي أبرمتها 

روسيا والصين الكثير من 

االهتمام، ليس فقط ألنها 

تعد األضخم في تاريخ الطاقة 

عالميا، بل وألنها تحمل أبعادا 

سياسية واقتصادية مهمة

تالقي  فر�ضها  الأخ���رية،  اللحظات  يف 

القائم  امل�ضالح بينهما، يف ظل ال�رصاع 

الأزمة  خلفية  على  والغرب  رو�ضيا  بني 

يف اأوكرانيا من جهة، والتوتر املت�ضاعد 

من  املدعومني  وجريانها  ال�ضني  ب��ني 

اليابان،  )الفلبني،  املتحدة  ال��ولي��ات 

جزر  على  التنازع  خلفية  على  فيتنام( 

املحيط الهادئ وثرواته. وبدا اأن الرئي�ض 

الرو�ضي كان م�رصاً على عدم العودة من 

�ضنغهاي بخفي حنني، فهو يريد ا�ضتباق 

الأم��ريك��ي  الرئي�ض  م��ع  املرتقب  لقائه 

الأملانية  وامل�ضت�ضارة  اأوب��ام��ا  ب���اراك 

اجنيال مريكل يف حزيران املقبل، بتغيري 

لديه  اأن  الغربيني  واإفهام  اللعبة،  قواعد 

خياراً اآخر غري العتماد على الأوروبيني 

خزينته.  اإىل  ال�ضعبة  العمالت  �ضخ  يف 

»ال�رص  الغربيون متحرقني ملعرفة  ويبدو 

مو�ضوع  الغاز  ب�ضعر  املتعلق  التجاري« 

الثمن  اأ�ضح  مبعنى  اأو   � الع�رص«  »�ضفقة 

الذي دفعه بوتني � وهو ما مل يف�ضح عنه 

اإن  بالقول  مكتفيًا  الكرملني،  »قي�رص« 

»ال�ضعر مر�ٍض للطرفني على حد �ضواء«.

ب�ضيطة  ح�ضابية  بعملية  ميكن  وفيما 

لكل  350 دولراً  يقارب  �ضعر  احلديث عن 

األف مرت مكعب من الغاز )400 مليار دولر 

/ 30 عامًا / 38 مليار مرت مكعب(، فاإن 

على  التعقيدات  من  مزيداً  اأ�ضفى  بوتني 

�ضعر  »معادلة  اإن  قال  احل�ضبة، حني  هذه 

الغاز، كما وردت يف العقود املربمة بيننا، 

مرتبطة ب� )اأ�ضعار( �ضوق النفط وامل�ضتقات 

اأ�ضعار  ارت��ف��اع  اأن  يعني  ما  النفطية«، 

الثالثني  ال�ضنوات  )خالل  العاملية  النفط 

املقبلة( �ضينعك�ض حتمًا على اأ�ضعار الغاز 

ّر اإىل ال�ضني. وبانتظار الك�ضف عن 
امل�ضد

بني  التباين  يبقى  التجاري«  »ال�رص  هذا 

جهة،  من  وال�ضينية  الرو�ضية  التقديرات 

والأوروبية من جهة ثانية، �ضا�ضعًا جداً.
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�ضادرات  زي��ادة  هو  الوحيد  الأم��ريك��ي 

نفوذ  اأ�ضعاف  اجل  من  الطبيعي  الغاز 

الوقت  ويف  الطاقة،  جم��ال  يف  رو�ضيا 

املتحدة  الوليات  حلفاء  م�ضاعدة  نف�ضه 

يف اأوروبا.

الأم��ريك��ي،  ال�ضيوخ  جمل�ض  يف  النائب 

بني  الغاز  اتفاق  اإن  قال  غاردنز،  كوري 

ال�ضني ورو�ضيا يبني اأن الوليات املتحدة 

قادرة  تظل  لكي  الغاز  لت�ضدير  بحاجة 

على املناف�ضة عامليا. واأ�ضاف »الوليات 

الطاقة  جم���ال  تنمية  ت��دف��ن  امل��ت��ح��دة 

بالبريوقراطية والعامل يتحرك ابعد منا«. 

الرو�ضية  التفاقية  اأن  من  غاردنز  وحذر 

املتحدة  للوليات  اإ�ضارة  هي  ال�ضينية 

بان عليها التحرك اإىل الأمام ب�رصعة لكي 

ومنح  عامليا  املناف�ضة  على  قادرة  تظل 

احللفاء خيارات اإ�ضافية .

وتقدم غاردنز بعدة مقرتحات لت�رصيعات 

على  املوافقة  عملية  ت�رصيع  اىل  تهدف 

الغاز  ت�ضدير  حمطات  اإقامة  ت�ضاريح 

ك�ضبت  خطة  �ضمن  امل�ضال،  الطبيعي 

تاأييد احلزب اجلمهوري بالإجماع تقريبا 

وبدعم من بع�ض الدميقراطيني اأي�ضا.

حراك إسرائيلي
ازدادت مطامع  ال�ضفقة،  هذه  ويف �ضوء 

ال�����رصك��ات الإ���رصائ��ي��ل��ي��ة والأم��ريك��ي��ة 

و«متار«.

اأن  على  الإ�رصائيليون  اخل��رباء  وي�ضدد 

عواقب  ال�ضني  مع  الرو�ضي  الغاز  لتفاق 

اأوروب��ا  على  امل��دى  بعيدة  اإ�ضرتاتيجية 

جهة  من  فهو  »اإ�رصائيل«.  على  واأي�ضا 

اأوروب��ا  يف  القت�ضادية  املخاطر  يزيد 

التي �ضت�ضطر لالعتماد على ا�ضترياد غاز 

يف  تكلفة  واأكرث  �ضعراً  اأغلى  وهو  م�ضال، 

�ضت�ضهد  رو�ضيا  فاإن  املقابل  ويف  نقله. 

ازدهاراً يف القطاعات املرتبطة بالطاقة 

ن من اأداء القت�ضاد الرو�ضي الذي 
ّ
ما يح�ض

اأما  الأوكرانية.  الأزمة  ت�رصر من عواقب 

بالن�ضبة اإىل »اإ�رصائيل« فاإن ارتفاع اأ�ضعار 

الإ�رصائيليني  الغاز  منتجي  �ضيفيد  الغاز 

واخلزينة الإ�رصائيلية.

اإنرجي«،  »نوبل  �رصكة  عام  مدير  وكان 

»لفيتان«،  امتياز  يف  الأمريكي  ال�رصيك 

موؤمتر  يف  عر�ض  قد  دافيد�ضون  ت�ضارلز 

»يو  م�رصف  عقده  ال��ذي  والنفط  الغاز 

على  يقوم  ت�ضوراً  ال�ضوي�رصي  اأ���ض«  بي 

برميل  مليارات  ثالثة  وج��ود  احتمال 

يف  ال�رصكة  امتياز  منطقة  يف  النفط  من 

هناك  اأن  واأ�ضاف  املتو�ضط.  البحر  �رصق 

قدم  تريليونات  اأرب��ع��ة  بحواىل  زي��ادة 

يف  الغاز  مكت�ضفات  يف  الغاز  من  مكعب 

مناطق امتياز »نوبل اإنرجي« يف »متار« 

و»لفيتان« و»بلوك 12« القرب�ضي.

إن تقارب روسيا والصين 

يشكل خطرًا كبيرًا على الغرب، 

فبعد أن جمعهما تاريخ طويل 

من العداء والريبة، علمتهما 

التجارب األخيرة أن التحالفات 

األمنية مع أمريكا تشكل 

بعض الخطر

يشدد الخبراء اإلسرائيليون 

على أن التفاق الغاز الروسي 

مع الصين عواقب إستراتيجية 

بعيدة المدى على أوروبا وأيضا 

على »إسرائيل«.

�ضاحبة حق المتياز يف حقل »لفيتان« 

اأك��رب.  مكا�ضب  بتحقيق  املتو�ضط،  يف 

ال�رصكات  ه��ذه  طموحات  ت��زاي��دت  وق��د 

احتمال  عن  حتدثت  تقارير  اأعقاب  يف 

النفط  من  برميل  مليارات  ثالثة  وج��ود 

اأربعة  زي��ادة  عن  ف�ضاًل  املتو�ضط  �رصق 

يف  ال��غ��از  م��ن  مكعب  ق��دم  تريليونات 

مناطق المتياز. وبدت �رصاكة »لفيتان« 

»وود�ضايد«  �رصكة  باإبطال  �ضعادة  اأكرث 

لفيتان  امتياز  ربع  �رصاء  عقد  الأ�ضرتالية 

بحواىل 2،7 مليارين دولر وهناك خمطط 

لإجناز تطوير احلقل بحلول العام 2017.

وترى »اإ�رصائيل« اأن اتفاق الغاز الرو�ضي 

اأ�ضعار  يف  كبرياً  تناف�ضًا  يخلق  ال�ضيني 

الغاز يف اأوروبا واملتوقع ارتفاعها ب�ضكل 

الإ�رصائيلية.  الغاز  �ضناعة  يفيد  ما  كبري 

و�ضتوفر رو�ضيا لل�ضني 1،4 تريليون قدم 

 20 ت�ضكل حواىل  �ضنويا  الغاز  مكعب من 

احلالية  ال�ضني  احتياجات  من  املئة  يف 

من الغاز وربع ال�ضادرات الرو�ضية.

الأكرب  الثاين  الزبون  بذلك  ال�ضني  وتغدو 

الرو�ضية.  الغاز  ل�ضادرات  اأملانيا  بعد 

�ضعبة  يراأ�ض  ال��ذي  كالين  عوفر  واأعلن 

»هارئيل  �رصكة  يف  والبحث  القت�ضاد 

للتاأمني وال�ضتثمار« اأن التفاق الرو�ضي 

�ضيقود اإىل ارتفاع اأ�ضعار الغاز يف حو�ض 

البحر املتو�ضط، ما يفيد �رصاكة »لفيتان« 
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هنا تربل من البقاع

الحدث

هل بدأ عصر المدن الصناعية في لبنان؟
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كتب: فارس سعد

ة 
ّ

ح�ض اللبنانية،  ال�ضناعة  �ضكلت  لطاملا 

يف القت�ضاد وحمركًا ا�ضا�ضيًا لال�ضتثمار 

الوظائف،  وخلق  القت�ضادي  والنمو 

هذه  ا�ضتقطاب  على  اأق��در  �ضيء  ل  ولكن 

ال�ضناعية  امل���دن  مثل  ال���ض��ت��ث��م��ارات 

لإط��الق  اأف��ع��ل  و�ضيلة  ول  النموذجية، 

املدن  من  امل�ضافة  القيمة  وخلق  النمو 

اأجنح  طريق  ول  النموذجية.  ال�ضناعية 

اأر�ض  على  لبنان  �ضباب  طاقات  لتفجري 

لبنان، ل خارجه، من اإن�ضاء مدن �ضناعية 

ر القطاع 
ّ
منوذجية تفتح اآفاق العمل وحتر

ال�ضناعي املخنوق من عنق الزجاجة.

ف��امل��دن ال�����ض��ن��اع��ي��ة ه��ي اح����دى اأه��م 

لل�ضناعة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��رت��ك��زات 

منذ  احللم  ه��ذا  عا�رص  وق��د  اللبنانية، 

ع�رصين عامًا وحتى اليوم عدداً من وزراء 

ورعاية  ���ض��وؤون  تولوا  الذين  ال�ضناعة 

القطاع ال�ضناعي.

عقبات  يف  دخل  قد  امل�رصوع  هذا  وكان 

اأبرزها  املا�ضية،  ال�ضنوات  يف  عديدة 

ال�ضناعية(  )املنطقة  القريعة  ف�ضيحة 

التي �ضكلت �ضدمة يف منهجية �ضري املدن 

ال�ضناعية، مع العلم اأن هذا امل�رصوع ي�ضكل 

ال�ضتثمارات  جذب  يف  اأ�ضا�ضيًا  عن�رصاً 

بارتفاع  املعروفة  لبنان،  يف  ال�ضناعية 

ان�ضاء  يف  العقار  ا�ضتثمار  كلفة  يف  كبري 

امل�ضانع، حيث ت�ضل ن�ضبة الكلفة احيانًا 

اإىل ما يزيد عن ن�ضف راأ�ض املال ما يدفع 

ال�ضتثمار  عن  الحجام  اإىل  امل�ضتثمرين 

ال�ضناعي.

ورغ��م ذل��ك ف��اإن ه��ذا امل�����رصوع ت�ضدر 

ميشال شمعون فادي خوري رئيس بلدية تربل ميشال ضاهر فادي الجميل الوزير حسين الحاج حسن

المدينة الصناعية في منطقة تربل

الهدف الأ�ضا�ضي من ان�ضاء املدن ال�ضناعية ب�ضكل عام هو:

- تطوير وتنمية قطاع ال�ضناعة من خالل:

- ت�ضجيع اقامة �ضناعات ذات احجام خمتلفة

- ال�ضتفادة من مزايا ت�ضهيالت النتاج واخلدمات العامة املتوفرة فيها

- تطوير وتنمية املناطق املحيطة بها حيث ت�ضتفيد هذه املناطق من تطوير البنية 

التحتية وازدهار عمراين.

- كما توفر الكثري من اجلهد و املال على ا�ضحاب ال�ضناعة يف البحث عن ان�ضب 

املواقع ال�ضناعية مل�رصوعاتهم لأن ذلك قد مت �ضلفًا.

ميزات
وتبلغ م�ضاحة امل�رصوع 2،000،000 م2 مما ي�ضمح بالتجزئة لأق�ضام م�ضاحتها من 

ة الدمج بني القطع بح�ضب احلاجة )ق�ضمة 
ّ
2،000 م2  لغاية 50،000 م2، مع اإمكاني

 وفرز(. 
ّ
ة دون �ضم

ّ
حبي

ة باملياه.
ّ
- اأر�ض غني

الفوائد المشروع:
- ت�ضهيل اخلدمات لل�ضناعيني

- ر�ضم تاأجريي ت�ضجيعي وطويل الأمد

- تخفي�ض كلفة الت�ضنيع من خالل الر�ضوم املنخف�ضة

- توفري اأموال لال�ضتثمار بالليات بدل ر�ضوم ايجار العقارات املرتفعة

ة مالئمة
ّ
- بنى حتتي

- تكامل �ضناعي بني �ضناعات خمتلفة

- منطقة جذب للعمال

- فر�ض عمل

ة
ّ
- اإعفاءات �رصيبي

- تنمية متوازنة

 من الهجرة للمدن
ّ
- احلد

- حماية البيئة

ال�ضنوات  يف  ال�ضناعيني  اهتمامات 

الأربع املا�ضية حيث اطلق رئي�ض جمعية 

ال�ضناعيني ال�ضابق نعمة افرام اإن�ضاء اأربع 

القطاع  من  كامل  بتمويل  �ضناعية  مدن 

النتاجية  الباقة  خالل  من  ال�ضناعي، 

ال�ضابقة.  الإدارة  جمل�ض  عهد  نهاية  يف 

الحاج حسن: ستكون هذه 

المنطقة الصناعية نموذجًا للبنان

ضاهر: ستوفر المنطقة 

الصناعية آالف فرص العمل

الجمّيل: كل صناعي مشروع نجاح

خوري: حلم تربل والبقاع يتحقق
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المختارجورج فرج وبيار صغبيني وطانيوس حبيب مساعد

المهندس علي مرتضى ووليد قمبريس جورج فرج وعدنان نصار

ميشال صياح وغابي فرج وإيلي سيدي

الروؤية  الدائمة كانت غياب  العقبة  اإل ان 

خالفًا  اللبنانية،  الدولة  لدى  ال�ضناعية 

وزارة  على  تعاقبو  الذين  ال��وزراء  لروؤى 

ال�ضناعيني  يثِن  مل  ذلك  وكل  ال�ضناعة، 

تعاطي  خربة  اكت�ضبوا  الذين  اللبنانيني 

حيث  ال�ضناعي  ال��ق��ط��اع  م��ع  ال��دول��ة 

خا�ضة  جلنة  ال�ضناعيني  جمعية  ان�ضئت 

ع�ضو  برئا�ضة  اإدارتها  جمل�ض  �ضمن  من 

مع  اأعلن  ال��ذي  �ضاهر،  مي�ضال  الإدارة 

الزيارة  اثناء  ح�ضن  احلاج  الوزير  معايل 

املزمع  ال�ضناعية  للمدينة  امليدانية 

امل�����رصوع  اإن ه��ذا  ت��رب��ل.  اإق��ام��ت��ه��ا يف 

كل  جت����اوز  ب��ع��دم��ا  حقيقة  �ضي�ضبح 

ال�ضعوبات، خ�ضو�ضًا بوجود وزير ميتلك 

الوطني، ووجود  قناعة واميان بالإنتاج 

اجلميل  فادي  ال�ضناعيني  جمعية  رئي�ض 

اأحد  باعتباره  توجهه،  بجدية  املعروف 

اأهم ال�ضناعيني. 

عصر المدن الصناعية
اإطالق  التوجه، هل �ضيكون  يف �ضوء هذا 

بداية  تربل  يف  ال�ضناعية  امل��دن  اإن�ضاء 

لع�رص املدن ال�ضناعية يف لبنان وتعبرياً 

ال�ضناعة،  ووزارة  ال�ضناعيني  روؤى  عن 

ومبا يوؤدي اإىل �ضفاء الدولة من »العمى« 

ال�ضيا�ضات  اإل  بالن�ضبة  اأ�ضابها  ال��ذي 

ال�ضناعية، كما يعترب الوزير احلاج ح�ضن؟

من  ظهرت  التي  واجل��دي��ة  الت�ضميم  اإن 

نهج  اإىل  يوؤ�رص  قد  امل��رة،  هذه  املعنيني 

ع�رصاً  خالله  من  �ضن�ضهد  بحيث  جديد، 

�ضناعيًا جديداً.

إطالق المشروع
فبدعوة من رئي�ض جلنة املناطق ال�ضناعية 

يف جمعية ال�ضناعيني اللبنانيني مي�ضال 

�ضاهر، اأطلق وزير ال�ضناعة ح�ضني احلاج 

اخلوري  فادي  تربل  بلدية  ورئي�ض  ح�ضن 

امل��زم��ع  ال�ضناعية  املنطقة  م�����رصوع 

اإن�ضاوؤها يف تربل.

ميشال شمعون 
معرفًا  �ضمعون  مي�ضال  تكلم  البداية  يف 

البقاعية،  تربل  تنتظره  ال��ذي  باحلدث 

وبعدها قدم املتحدثني. 

الوزير الحاج حسن
وبعد اإطالق امل�رصوع، اأّكد احلاج ح�ضن اأّن 

اأجل  من  جهداً  تاألو  »لن  ال�ضناعة  وزارة 

توفري الأموال الالزمة لهذه الدرا�ضة يف ظّل 

�ضة 
ّ

وجود اأموال يف وزارة ال�ضناعة خم�ض

لتمويل الدرا�ضات، اإل اأّنها مل ت�ضتخدم اأبداً 

متوافرة  و�ضتكون  ال�ضناعة،  تاريخ  يف 

بت�رصف هذه املنطقة ال�ضناعية«. وقال: 

»�ضاأطلع على الإجراءات والآلية املطلوبة 

هذه  حتويل  لت�رصيع  يلزم  مبا  و�ضاأقوم 

الأر�ض،  على  ملمو�ض  واقع  اإىل  املنطقة 

من  املطلوب  كل  على  ا�ضتح�ضلت  بعدما 

الر�ضمية  وامل�ضتندات  الت�ضنيف  خ��الل 

ال�ضناعية  املنطقة  هذه  لإن�ضاء  املطلوبة 

التي �ضتكون منوذجًا ومثاًل لكل املناطق 

ال�ضناعية الأخرى يف لبنان«.

ميشال ضاهر
املنطقة  اأّن  �ضاهر  اأو���ض��ح  جهته،  من 

م�رصوع  اأك��رب   
ّ
»تعد تربل  يف  ال�ضناعية 

البقاع،  تاريخ  يف  اقت�ضادي  نه�ضوي 

�ضتوفره من فر�ض عمل يقدر عددها  مبا 

والنتعا�ض  التطور  اإىل  اإ�ضافة  ب��الآلف، 

الزراعي من جراء  بالقطاع  �ضيلحق  الذي 

تركز ع�رصات املعامل التي ترتبط بخطوط 

الغذائي،  ال��زراع��ي  ال�ضناعي  الإن��ت��اج 

واقع  على  اإيجابًا  �ضينعك�ض  الذي  الأم��ر 

الحدث
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ميشال ضاهر في الموقع الميداني يشرح للوزير الحاج حسن عن المشروع 
ويبدو الوزير طابوريان وفادي خوري وعدنان عطايا وابراهيم مالح

نزاريت صابونجيان وغارو سلخنيان والوزير آالن طابوريان ونقوال ابي نصر

 ميشال ضاهر وفادي خوري رئيس بلدية تربل 
في استقبال الوزير حسين الحاج حسن

هيكل العتل وخليل شري وعدنان عطايا ومنير البساط

ميشال صّياح وميشال ضاهر وابراهيم ماّلح والوزير آالن طابوريان

سعد الدين العويني والعميد وسام سمعان

عبداهلل حداد وفارس سعد وميشال صياح

ميشال ضاهر يرحب بالضيوف ويبدو السيد نبيل التيني في الوسط

 الوزير الحاج حسن وجويس الجمال 
والنائبان طوني ابو خاطر وعاصم عراجي

 ميشال ضاهر وشوقي شدياق والنائب طوني أبو خاطرجانب من الحضور
والنائب عاصم عراجي

فادي الجميل والوزير الحاج حسن وميشال ضاهر والنائب 
السابق سليم عون

داً على اأّن »هذه 
ّ
الزراعة يف البقاع«، م�ضد

ع طوائفها تطالب 
ّ
املنطقة املعروفة بتنو

ب��الإ���رصاع يف ت��اأم��ني الأم���وال لإط��الق 

الأو�ضط  البقاع  يف  القت�ضادية  العجلة 

و�ضائر قرى البقاع«.

فادي الخوري
املنطقة  اأّن  على  اخل��وري  د 

ّ
�ضد وب��دوره، 

بفعل  فعليًا  واقعًا  اأمراً  »باتت  ال�ضناعية 

من  ا�ضتح�ضلت  اأن��ه��ا  كما  ت�ضنيفها، 

على  »اإيدال«  لال�ضتثمار  العامة  املوؤ�ض�ضة 

املنطقة هي  واأّن هذه  اإعفاءات �رصيبية، 

حلم تربل والبقاع باأكمله«.

فادي الجمّيل
لبنان  »اإنني فخور يف  اأما اجلميل فقال: 

اأن »كل  بلد الطاقات، نخو�ض مب�رصوعنا 

مببادراتنا  جن���اح«.  م�����رصوع  �ضناعي 

مهمتنا  اإن  اأرجلنا.  على  وقفنا  اخلا�ضة 

ربط طاقاتنا من اأجل النهو�ض. اإن لبنان 

وموجودات  الب�رصية،  بالطاقات  يزخر 

امل�ضارف تبلغ 167 مليار دولر. 

اأنني اأحيي مبادرة اإطالق املدن ال�ضناعية 

التي اأطلقها جمل�ض الإدارة ال�ضابق.
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ن�شاطات �شناعية

ال�ضناعية واملركز  البحوث  اأقام معهد 

النظف برعاية وزير  اللبناين لالنتاج 

ويف  ح�ضن  احل��اج  ح�ضني  ال�ضناعة 

ح�ضوره، احتفال توزيع ال�ضهادات على 

التي  ال�ضناعية  واملوؤ�ض�ضات  اخل��رباء 

الذي  النظف  النتاج  برنامج  تابعت 

منظمة  مع  بالتعاون  املركز  ينظمه 

ال�ضناعية  للتنمية  امل��ت��ح��دة  المم 

)اليونيدو( و�ضفارة النم�ضا.

اور���ض��ول  النم�ضا  ���ض��ف��رية  و����ض���ارك 

ممثلة  �ضربا  ندى  وال�ضيدة  فاهرينغر، 

اليونيدو  ملنظمة  القليمي  املمثل 

العام  امل��دي��ر  با�ضيني،  كري�ضتيانو 

العام  امل��دي��ر  ال��ف��رن،  ب�ضام  للمعهد 

املدير  هاجتيان،  بريج  البيئة  ل��وزارة 

العام ملوؤ�ض�ضة املوا�ضفات واملقايي�ض 

املركز  مدير  درغ���ام،  لينا  بالنابة 

علي  د.  الن��ظ��ف  ل��الن��ت��اج  ال��ل��ب��ن��اين 

النتاجية  املوؤ�ض�ضات  ممثلو  يعقوب، 

�ضناعيون  ال��دورة،  يف  �ضاركت  التي 

وخرباء.

الحاج حسن
فيها:  ق��ال  كلمة  ح�ضن  احل��اج  واألقى 

مقيا�ض  هما  وال�ضناعة  »الن��ت��اج 

املتقدمة  وال��ب��ل��دان  ال�����دول.  ت��ط��ور 

ي�ضجل  التي  ال�ضناعية  البلدان  هي 

بالن�ضبة  فائ�ضا  �ضادراتها  م��ي��زان 

تبني  نريد  لبنان،  ويف  ال��واردات.  اىل 

لتجنب  امل�����ض��ت��دام  الن��ت��اج  م��ع��ادل��ة 

خلف�ض  الطبيعية  امل���وارد  ا�ضتنفاد 

الأ�ضعار.  على  وال�ضيطرة  التلوث  ن�ضبة 

ال�ضناعية  البحوث  معهد  اإمكان  ويف 

النظف،  لالنتاج  اللبناين  وامل��رك��ز 

مع  وبالتعاون  الب��ح��اث،  خ��الل  من 

من  وب��دع��م   ،UNDP�وال ال��ي��ون��ي��دو 

املعادلة  هذه  تطوير  ال�ضديقة،  الدول 

تطبيقها.  على  ال�ضناعيني  وم�ضاعدة 

منخف�ضة  بتكلفة  ولكن  النتاج  هدفنا 

لنتمكن من املناف�ضة وزيادة الت�ضدير. 

كما ان هدفنا هو النتاج النظيف، ول 

�ضيما يف ظل عدم توافر موارد طبيعية 

كالنفط  توافرت  واإن  لبنان.  يف  بكرثة 

والغاز املكت�ضف اخريا، يتواجد البع�ض 

لنكايات  ا�ضتخراجه  يريدون  ل  ممن 

ال�ضعيد  وع��ل��ى  �ضيا�ضية.  وا���ض��ب��اب 

م�ضتوى  على  م�ضاكل  نواجه  البيئي، 

مناطق  وجود  عدم  ب�ضبب  ال�ضناعات 

يجب،  كما  وم�ضنفة  منظمة  �ضناعية 

فانت�رصت املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية يف كل 

الأمر  وهذا  اللبنانية،  والقرى  البلدات 

يتطلب املعاجلة«. 

واأ�ضاف: »نريد جتارة متكافئة. ونحن 

التبادلية  عالقاتنا  تعزيز  اىل  ن�ضعى 

ولكن  والجنبية،  العربية  ال��دول  مع 

املطلوب من هذه الدول اي�ضا ان تفتح 

اأن  دون  من  منتجاتنا  ام��ام  ا�ضواقها 

وحواجز  م��وان��ع  ا�ضتخدام  اىل  تلجاأ 

بحجة  متنوعة،  ب��ذرائ��ع  اأو  مبا�رصة 

املوا�ضفات مثال، اأو التقيد بالتفاقات، 

فيما هي تخرقها حلماية انتاجها«. 

ورد احلاج ح�ضن ارتفاع كلفة النتاج 

يف لبنان اىل »اعتماد �ضيا�ضة عقارية 

العقارات  ارت��ف��اع  اىل  ادت  وريعية 

ارب��اح  على  �ضوابط  و�ضع  دون  م��ن 

فر�ض  دون  من  او  العقاري  التح�ضني 

ر�ضوم و�رصائب على ارباح الدخل من 

هذه  ط��رح  وعند  العقاري.  التح�ضني 

الق�ضية، يقوم ا�ضحاب املال ويتكتلون 

ملنع اقرار هذه الجراءات ال�ضالحية«. 

وقال: »هناك �ضبب ثان رئي�ضي لرتفاع 

كلفة  بارتفاع  مرتبط  الإن��ت��اج،  كلفة 

اكت�ضفنا  وعندما  لبنان.  يف  الطاقة 

البرتول والغاز، عمد البع�ض اىل تاأخري 

ا�ضتخراجه ل�ضباب ونكايات �ضيا�ضية«. 

يعقوب
فيها  اّكد  كلمة  يعقوب  علي  د.  والقى 

للو�ضول  ال���دوؤوب  العمل  اهمية  على 

وا�ضتثمار  ا�ضالح �رصيبي حقيقي  اىل 

تنمية  اىل  للولوج  الب�رصية  املوارد  يف 

بني  عبور  وج�رص  حقيقية  م�ضتدامة 

املركز  ان  حيث  والبيئة،  ال�ضناعة 

خالل  من  النظف-  لالنتاج  اللبناين 

عمله املرتاكم والناجح- اأ�ض�ض لأر�ضية 

�ضلبة لالرتقاء بالقطاع ال�ضناعي اىل 

بنمو  مبا�رص  �ضكل  يف  ي�ضاهم  م�ضتوى 

على  واملحافظة  اللبناين  القت�ضاد 

يعقوب  ا�ضار  كما  اف�ضل.  ب�ضكل  البيئة 

خالل  من  القليمي  املركز  دور  على 

تراأ�ضه وانتخابه لتمثيل الدول العربية 

المم  ملنظمة  العاملية  ال�ضبكة  يف 

وبرنامج  ال�ضناعية  للتنمية  املتحدة 

احتفال المركز اللبناني لالنتاج االنظف 
 الحاج حسن: معادلة اإلنتاج المستدام 
لخفض التلوث والسيطرة على االسعار

ندى صبرا بسام الفرن الوزير حسين الحاج حسن
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اعطى  ال���ذي  للبيئة،  امل��ت��ح��دة  المم 

للبحث  ا�ضتثنائية  ودينامكية  الية 
ّ
فع

اجلاد يف اآليات العمل الهادفة للو�ضول 

اىل ا�ضتهالك وانتاج م�ضتدام واقت�ضاد 

 
ً
اخ�رص يبني املجتمع واملوؤ�ض�ضات بناء

�ضحيحًا.

واأكد: »ان جتربة املركز حققت توفريا 

على  �ضنويا  دولر  م��الي��ني   4 بنحو 

القطاع ال�ضناعي امل�ضارك يف برنامج 

املركز لالنتاج النظف«. 

الفرن
ما  »اإن  فيها:  قال  كلمة  الفرن  واألقى 

البحوث  اإجنازات يف معهد  بنيناه من 

مع  املا�ضي  العقد  خ��الل  ال�ضناعية 

والطموح،  املتعلم  ال�ضباب  من  نخبة 

اأزعج البع�ض، ودفعه اإىل ت�ضويه �ضورة 

املعهد، فلم يجد مكانا لتحقيق ماأربه 

اإل العالم. فتجاهل بع�ض هذا العالم 

عن  وتخلى  املهنية،  القواعد  اأب�ضط 

مو�ضوعيته، وفتح �ضفحاته لتهجمات، 

اأقل ما يقال فيها اإنها بعيدة عن الواقع 

يف  بالتق�ضري  املعهد  اإتِهم  واحلقيقة. 

هو  املعهد  بينما  مثاًل.  الإبتكاِر  جمال 

الذي اأ�ض�ض مركز الإبتكار والتكنولوجيا 

وميدهم  املبتكرين،  وي�ضجع   ،)CIT(

يف  الإ�ضتمرار  على  حلفزهم  بجوائز 

م�ضاعدة  بعدم  املعهد  الإبتكار.اإتِهم 

العمل على خف�ض  ال�ضناعيني، وبعدم 

تكاليف اإنتاجهم، بينما يعرف اجلميع 

يف  ال�ضناعيني  املعهد  �ضاعد  كم  جيدا 

مركز  عرب  �ضواء  اإنتاجهم  كلفة  خف�ض 

اأو املركز الأوروبي -  الإنتاج الأنظف 

ف�ضاًل  ال�ضناعي...  للتحديث  اللبناين 

املعهد  يقدمها  التي  امل�ضاعدات  عن 

اإىل ال�ضناعيني على �ضعيد املختربات 

بتكلفة اقل من ن�ضف الكلفة احلقيقية... 

حقوق  ���ض��ون  على  حري�ض  املعهد 

ونقاباتهم  وجمعيتهم  ال�ضناعيني 

املجالت  يف  وقطاعاتهم  وجتمعاتهم 

كافة«. 

ال�ضناعة  تطوير  »ه��دف��ن��ا  اأن  واأك���د 

م�ضلحة  �ضمان  وك��ذل��ك  وحتديثها، 

امل��واط��ن��ني. وب����ات م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 

وعربيا،  اوروب��ي��ا  معتمدا  ال�ضناعية 

مبنظمات  اأ���ض��وة  معه  التعاقد  ويتم 

عاملية معروفة، ليتوىل مهام التدريب 

وخم��ت��ربات  م��وؤ���ض�����ض��ات  يف  العلمي 

م�ضابهة يف بلدان افريقية وعربية، كما 

دولية،  منتديات  يف  موظفونا  ي�ضارك 

حيث تكون لهم ا�ضهامات تلقى التهنئة 

كثرية  اأحيان  يف  ويعودون  والتقدير، 

منتزعني جوائز عاملية«. 

سفيرة النمسا
واأكدت �ضفرية النم�ضا ا�ضتمرار التعاون 

على  وامل��رك��ز  واملعهد  النم�ضا  ب��ني 

�ضعيد تفعيل برنامج النتاج النظف، 

امل�ضتمر  ودعمه  املركز  بنجاح  منوهة 

لل�ضناعة، وحفاظه على البيئة.

باسيني
املمثل  كلمة  ���ض��ربا  ال�ضيدة  وال��ق��ت 

»ان  وقالت:  ل«اليونيدو«،  القليمي 

من  النظف  لالنتاج  اللبناين  املركز 

خالل انتخابه ممثال عن الدول العربية 

الوطنية  للمراكز  العاملية  ال�ضبكة  يف 

منظمة  ا�ض�ضتها  التي  النظف  لالنتاج 

املتحدة  المم  وب��رن��ام��ج  ال��ي��ون��ي��دو 

يف  القليمي  لبنان  دور  ر�ضخ  للبيئة، 

هذا املجال«. 

الشهادات
على  ال�ضهادات  ح�ضن  احل��اج  ووزع 

التالية:  ال�ضناعية  املوؤ�ض�ضات  ممثلي 

خوري دايري، و�رصكة عريبي للتجارة 

وال�ضناعة، و�رصكة تنمية.

الوزير الحاج حسن وصبرا يسلمان شهادة اإلنتاج

الوزير الحاج حسن ود. يعقوب يسلمان شهادة اإلنتاج
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ن�شاطات �شناعية

العشاء السنوي لتجمع صناعيي المتن الشمالي

�ضناعيي  جتمع  اأق���ام  �ضنة  ك��ل  كما 

يف  ال�ضنوي  الع�ضاء  ال�ضمايل  امل��ن 

ح�ضور  يف  ال�ضبية   - روي��ال  فندق 

ح�ضني  ال��دك��ت��ور  ال�����ض��ن��اع��ة  وزي����ر 

ال�ضابق  ال�ضناعة  ووزير  ح�ضن  احلاج 

جمعية  ورئي�ض  �ضابوجنيان،  فريج 

اجلميل،  فادي  اللبنانيني  ال�ضناعيني 

ال�����رصاف،  ج��اك  ال�ضناعيني  وعميد 

ال�ضناعيني  جلمعية  ال�ضابق  والرئي�ض 

نعمت افرام، والنائبني ابراهيم كنعان 

وهاغوب بقرادونيان، ورئي�ض جمعية 

عربيد  ���ض��ارل  الم��ت��ي��از  ت��راخ��ي�����ض 

وفاعليات.

الحاج حسن
ح�ضني  د.  ال�ضناعة  وزي��ر  خالله  اأعلن 

احلاج ح�ضن: »ان معاجلة م�ضكلة الإغراق 

التي تواجهها  واملناف�ضة غري امل�رصوعة 

ال�ضناعة الوطنية، تاأتي من خالل خيار 

اأو  التكافوؤية  الر�ضوم  فر�ض  هو  واح��د 

الإ�ضترياد...  اإج��ازات  اأو  النوعي  الر�ضم 

وبهذه الطريقة نحمي ال�ضناعة الوطنية«. 

واأ�ضاف احلاج ح�ضن: »الدولة لي�ضت لديها 

�ضيا�ضة �ضناعية، وكلنا يعرف ان العجز يف 

امليزان التجاري و�ضل اىل 15 مليار دولر 

يف الوقت الذي بلغت فاتورة ال�ضترياد 45 

مليار دولر«. وا�ضاف »الدولة ل ت�ضتطيع 

دعم الطاقة وكلنا نعلم ما يح�ضل، وكيف 

اخليار  ال�ضناعة.  ملف  نعالج  ان  يجب 

والدع��اء  احلمائية،  الر�ضوم  هو  الأف�ضل 

بان النفتاح على ال�ضواق العاملية مينع 

ذلك، فالواقع غري ذلك متاما«.

صراف
»�رصورة  فاأكد  ال�رصاف،  جاك  وحتدث 

ان�ضاء وزارة لل�ضناعة والتجارة اخلارجية 

تفعيل  اأجل  من  لل�ضناعيني  الأفق  لفتح 

الت�ضدير«، م�ضددا على ان »ال�ضناعي هو 

ال�ضا�ض للنهو�ض القت�ضادي«.

ملر 
حتدث رئي�ض التجمع �ضارل ملر وقال »يف 

القلق واخلوف على  املتلبد من  اجلو  هذا 

امل�ضري، ن�ضعى اإىل حتقيق النمو والإزدهار 

الرفاهية والإ�ضتقرار  الإقت�ضادي لتاأمني 

م�ضددا  اللبنانيني«،  جلميع  الإجتماعي 

على �رصورة ان »ت�ضطلع الدولة بدورها 

يف خلق مناخات �ضيا�ضية واأمنية �ضليمة، 

توحي بالثقة والطماأنينة للم�ضتثمرين«.

ث��م ق���دم م��ل��ر مب�����ض��ارك��ة ال�����رصاف اىل 

قدم  كما  التجمع.  درع  �ضابوجنيان 

مب�ضاركة اجلميل درعا اىل افرام.

شارل ملر جاك الصراف د. حسين الحاج حسن

فارس سعد والعميد وسيم سمعان وأحمد الموسوي

نزاريت صابونجيان وفريج صابونجيان وآغوب بقرادونيان 
ولورانس تتونجيان وغارو سلخنيان

سامي عساف وأكرم الخوري وفريج صابونجيان وشارل ملر وأنطوان بارود 
وطوني حاج ونبيل الجمّيل

نزاريت صابونجيان وفريج صابونجيان وغارو سلخنيان وزياد بكداش

أعضاء تجّمع صناعيي المتن الشمالي مع الوزير حسين الحاج حسن وفادي الجميل
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فارس سعد وأحمد الموسوي والوزير حسين الحاج حسن والبرتو غوارتيللي

 فادي الجمّيل وزينة ونعمت افرام وحسين الحاج حسن وشارل واستير ملر 
وسيمون شحادة واحمد الموسوي

أميرة عارج وفؤاد صعب ورنا وشفيق صعبوليد وبياريت خنيصر والبرتو غوارتيللي

رؤى الحاج ومحمد كركي وتوبيا زخيا وهاني أبو جودة

جهاد عبود وغابي قزي وربيع حيدر وداني عبود

طوني سركيس وريمون أسعد ولينا عقيقي ودارين ملكي

منير منصور وجنيفر ملر وادريان ملر

جورج نصراوي ونزاريت صابونجيان ولورانس توتنجيان

الوزير حسين الحاج حسن ونعمت وزينة افرام

تسليم درع للوزير فريج صابونجيان

رفيف وعلي برو وبيار سعد

تسليم درع لنعمت افرام
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ن�شاطات �شناعية

ابراهيم كنعان وفريج صابونجيان وفادي الجميل

شارل ملر وبيار وفارس سعد

نخلة الحسيني واندريه وروبي سابيك

ابراهيم صادر وجوني صايغ وأكرم صّقال وعبد السالم شبارو

غازي وهال يحيى

غارو وريتا سلخنيان

جوّيس جّمال

منير وكارين افرام

مازن ودانا سنو

الياس وجاندارك الحايك

ربيع وماري جويل اسطا

أنطوان ومارلين بارود

ناجي وليلى معلوف
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ن�شاطات �شناعية

ت��اري��خ  يف  م���رة  لأول  ل��ب��ن��ان  ���ض��ه��د 

معامالت  اج��راء  اللبنانية،  اجلمهورية 

اإخراج املنتج الغذائي بالطرق القانونية 

املتبعة، بعد ان د�ضنت �ضحنة منتج غذائي 

ممهور بعبارة »�ضنع يف فل�ضطني« كاأول 

تبادل جتاري بني لبنان ودولة فل�ضطني. 

يف  اي�ضت«  »امليدل  طائرة  حطت  حني 

قادمة  ال��دويل«،  احلريري  رفيق  »مطار 

معها  حتمل  الدويل«،  عمان  »مطار  من 

مل�ضلحة  الفل�ضطينية  التمور  من  طنًا 

و�ضكلت  لبنان،  يف  ال�����رصك��ات  اح��دى 

هذه ال�ضحنة ا�ضتغرابًا لدى العاملني يف 

نوا 
ّ
تخلي�ض معامالت اجلمارك حني دو

ا�ضم املن�ضاأ »دولة فل�ضطني«. 

من  ال���ض��ت��رياد  عملية  يف  م��ا  واأه����م 

التبادل  باكورة  �ضتكون  التي  فل�ضطني 

واإن  وفل�ضطني،  لبنان  ب��ني  التجاري 

من  جدا  متوا�ضعة  كمية  على  اقت�رصت 

التمور، باأنها و�ضلت اإىل لبنان من دون 

اأي  على  اإ�رصائيلية  عبارة  اأو  ختم  اأي 

جواً  انطلقت  اأن  بعد  كرتونة،  اأو  م�ضتند 

من مطار عمان قادمة من اأريحا براً عرب 

ج�رص امللك ح�ضني، وبذلك تكون ال�ضحنة 

منتجًا فل�ضطينيًا 100 يف املئة.

فقد تبلورت فكرة ال�ضترياد من فل�ضطني 

واآخرين  لبنانيني  جّت��اراً  جمع  لقاء  يف 

الدويل  دبي  »معر�ض  يف  فل�ضطني،  من 

خالد  اأ�ضار  فقد  الغذائية«،  لل�ضناعات 

�ضنو �ضاحب ال�رصكة اللبنانية امل�ضتوردة 

املراجعات  من  بعدد  قيامه  اإىل  للتمور 

بهدف  ال�ضترياد،  قبل  وال�ضتف�ضارات 

التاأكد من قانونيتها، فكان الرد اإيجابيًا 

بدءاً  املعنية،  الر�ضمية  الإدارات  كل  من 

من الإدارة اجلمركية، و�ضول اإىل دائرة 

ال�ضترياد والت�ضدير يف وزارة الزراعة.

من  »لال�ضترياد  نعم  عبارة  �ضنو  تبلغ 

الر�ضمية،  الإدارات  كل  من  فل�ضطني« 

ال��ت��ي اأك���دت اإم��ك��ان��ي��ة ال���ض��ت��رياد من 

تختلف  ل  التي  العربية،  فل�ضطني  دولة 

اإجراءات ال�ضترياد منها عن �ضواها من 

الدول العربية.

�ضهادة  ومنها  امل�ضتندات  �ضنو  ز 
ّ
جه

من  امل��وق��ع��ة  الفل�ضطينية  امل��ن�����ض��اأ 

ومن  الفل�ضطينية،  القت�ضاد  وزارة 

اأري��ح��ا، ث��م با�رص  ال��ت��ج��ارة يف  غ��رف��ة 

التي  ال���ض��ت��رياد  م��ع��ام��الت  ب���اإج���راء 

للمنتج  والعادية«  ب�»الطبيعية  ي�ضفها 

الفل�ضطيني املعفى من �رصيبة ال�ضترياد 

املعفية  العربية  النتاجات  من  ك�ضواه 

التي�ضري  اتفاقية  اإط��ار  يف  الر�ضوم  من 

العربية التي وقعت عليها دولة فل�ضطني 

ولبنان اأي�ضًا.

باكورة التبادل بين لبنان وفلسطين طن من تمور

إنتاج صناعة المفروشات الطرابلسية إلى فرنسا

اطلق وزراء ال�ضناعة ح�ضني احلاج ح�ضن والعدل اأ�رصف ريفي 

وال�ضوؤون الجتماعية ر�ضيد دربا�ض، بح�ضور وفد من نقابة 

اأ�ضحاب املفرو�ضات يف طرابل�ض، م�رصوعًا مموًل من الحتاد 

المم  »منظمة  من  ومنفذاً  الي��ط��ايل  والتعاون  الوروب���ي 

املتحدة للتنمية ال�ضناعية« )اليونيدو( لتدريب وتاأهيل بع�ض 

النتاج وت�رصيف  باأزمة على �ضعيد  قطاعات �ضناعية متر 

النتاج. ويوؤمن هذه امل�رصوع م�ضرتيًا دوليًا.

من  »املرحلة  ه��ذه  يف  ح�ضن،  احل��اج  يقول  الختيار،  وق��ع 

امل�رصوع على قطاع املفرو�ضات يف ال�ضمال. واأبدت موؤ�ض�ضة 

فرن�ضية هي موؤ�ض�ضة »Habitat«جهوزيتها ل�رصاء الإنتاج »بعد 

ال�ضعيد  على  تطبيقها  املمكن  واملوا�ضفات  ال�رصوط  تاأمني 

الفني«. موؤكداً ان »امل�رصوع ل يرمي اىل الدعم او احلماية«، 

باعتبار ان »هناك جهة دولية جاهزة ل�رصاء النتاج املحلي 

وفق �ضعر مقبول، لن�ضل اىل املواءمة بني متطلبات املوؤ�ض�ضة 

العاملية والنتاج املحلي من حيث املوا�ضفات«، مو�ضحًا ان 

»امل�رصوع اإقليمي ي�ضم عدداً من الدول. و�ضناعة املفرو�ضات 

يف ال�ضمال تتمتع باجلودة. وحتتاج اىل موؤازرة«.

ن دربا�ض »انطالق هذا امل�رصوع يف طرابل�ض، على ا�ضا�ض 
ّ
وثم

مقاربة علمية ومدرو�ضة. واأن وزارة ال�ضناعة تعمل وفق هذا 

ال�ضناعيني على املوا�ضفات املطلوبة  تاأهيل  الربنامج على 

توؤمن  ث��م  وم��ن  اخل��ارج��ي.  ال�ضوق  يف  الإن��ت��اج  لت�رصيف 

امل�ضرتي. واإن كان هناك تناف�ض قوي جداً، فاإن اجلودة هي 

املفتاح للت�رصيف، ولكن العمل وفق معايري اجلودة، هو اأي�ضًا 

عامل للمناف�ضة«. 

اما ريفي ف�رصح و�ضع قطاع �ضناعة املفرو�ضات يف طرابل�ض 

الإنتاج، لكنه »يعاين من مناف�ضة  الذي كان مميزاً من حيث 

خارجية من دون وجود �ضيا�ضة حمائية لل�ضناعة اللبنانية«. 
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اللبنانيني  ال�ضناعيني  جمعية  ادارة  جمل�ض  عقد 

»بهدف  م��ري   بيت  الب�ضتان-  فندق  يف  خلوة 

وبرنامج  ا�ضرتاتيجية  وخطة  �ضاملة  روؤية  و�ضع 

دور  من  »انطالقا  املقبلة،  الربع  لل�ضنوات  عمل 

ال�ضناعة  واهداف اجلمعية املتمثلة بالدفاع عن 

وم�ضاحلها،  حقوقها  على  واملحافظة  اللبنانية 

وتفعيل  اللبناين  النتاج  ع�رصنة  اىل  وال�ضعي 

القدرات ال�ضناعية«، بح�ضب بيان للجمعية.  

وناق�ض املجتمعون على مدى ثالثة ايام، خمتلف 

على  م�ضددين  ال�ضناعيني،  تهم  التي  الق�ضايا 

»�رصورة حتديث القوانني واملرا�ضيم القت�ضادية، 

الطاقة  مو�ضوع  معاجلة  النتاج،  كلفة  تخفي�ض 

تنمية  والتهريب،  الغ���راق  مكافحة  املكثفة، 

ال�ضادرات، التمويل املي�رص، البيئة، املوا�ضفات واجلودة، البحوث والتطوير، العمالة غري 

اللبنانية واملدن ال�ضناعية التي بو�رص مبعاجلتها فعليًا«.

ويف كلمته الفتتاحية، �ضدد رئي�ض اجلمعية الدكتور فادي اجلميل على ان »ال�ضناعيني 

وهمومهم  ق�ضاياهم  م�ضوؤولية  اي�ضا  حملوه  ثقتهم،  الدارة  جمل�ض  منحوا  الذين 

لنكون  ناجعة  وتو�ضيات  مقررات  اىل  اخللوة  هذه  يف  »التو�ضل  اآمال  وطموحاتهم«، 

جمعية قوية متجددة ونربهن ان كل �ضناعي هو م�رصوع جناح«. 

بدءا  واملعنيني  الفرقاء  خمتلف  مع  التوا�ضل  »اهمية  اىل  املجتمعون  تطرق  ذلك  اىل 

القت�ضادية  الهيئات  اىل  ال�ضناعة،  وزارة  وخا�ضة  وادارات��ه��ا  الدولة  مبوؤ�ض�ضات 

واملنظمات املحلية والقليمية والدولية ومنظمات املجتمع املدين، و�ضوًل اىل الحتاد 

العمايل العام، واعتربوا ان ا�ضحاب العمل والعمال هم يف خندق واحد«. 

وناق�ض املجتمعون مو�ضوع النزوح ال�ضوري اىل لبنان ومدى تاأثريه ال�ضلبي، خا�ضة يف 

ا�ضكالية عمالة ال�ضوريني ما يزيد من بطالة اليد العاملة اللبنانية، ا�ضافة اىل انتقال 

بع�ض امل�ضانع ال�ضورية اىل الرا�ضي اللبنانية حيث تعمل ب�ضورة غري �رصعية ما يوؤثر 

�ضلبًا على تناف�ضية ال�ضناعة الوطنية.

كما متت مناق�ضة عملية ربط القطاعات ال�ضناعية اللبنانية يف ما بينها والفادة من 

النجاحات اللبنانية حول العامل لت�ضكل رافعة لل�ضناعة الوطنية. 

ومتييزت اخللوة با�ضت�ضافتها عدداً من اخلرباء والخت�ضا�ضيني، فعر�ض الوزير ال�ضابق 

دميانو�ض قطار واقع ال�ضناعة و�ضبل تطويرها، رئي�ض جمعية امل�ضارف الدكتور فرن�ضوا 

با�ضيل دور امل�ضارف والتمويل، الأمني العام للمجل�ض الأعلى للخ�ضخ�ضة الدكتور زياد 

احلايك ال�ضيا�ضة القت�ضادية والجتماعية، املدير العام لوزارة ال�ضناعة داين جدعون 

م�رصوع اخلطة ال�ضرتاتيجية لوزارة ال�ضناعة، وممثال اجلمعية يف جمل�ض ادارة ال�ضندوق 

الوطني لل�ضمان الجتماعي غازي يحيى وهاين ابو جودة واقع ال�ضندوق الوطني. 

وقبل اختتام اعمال اخللوة مت حتديد اللجان املخت�ضة وتعيني روؤ�ضائها وبع�ض اع�ضائها 

على ان ين�ضم اليها لحقا من يرغب من ال�ضناعيني، كما مت تاأليف جلان موقتة ملتابعة 

املوا�ضيع امللحة والآنية كقانون دمج امل�ضانع، الطاقة املكثفة والر�ضوم النوعية، ومتت 

�ضياغة م�ضودة للمقررات والتو�ضيات لتكون منطلقًا خلارطة طريق لعمل جمل�ض الدارة 

القطاعات  وارتكازه على  القت�ضاد  للبننة  روؤية  املقبلة، مت�ضمنة  الربع  ال�ضنوات  يف 

النتاجية خا�ضة القطاع ال�ضناعي يف ظل الظروف القليمية الراهنة لرفع م�ضاهمته 

يف الناجت الوطني من 11 % اىل 18 %«.

خلوة لمجلس إدارة جمعية الصناعيين: 

خطة استراتيجية للسنوات االربع المقبلة

»البساط« و »حكيم« 

يناقشان قضية 

الصناعات الغذائية 

بحث منري الب�ضاط مع وزير القت�ضاد 

والتجارة الدكتور اآلن حكيم اأو�ضاع 

اأثناء  وذل��ك  الغذائية،  ال�ضناعات 

نقابة  وف��د  برفقة  بها  ق��ام  زي���ارة 

يف  لبنان،  يف  الغذائية  ال�ضناعات 

عليا  لالقت�ضاد  العام  املدير  ح�ضور 

عبا�ض. مت البحث لو�ضع اآلية ملواجهة 

�ضمن  من  تعترب  والتي  ال�ضعوبات، 

الولويات التي اعتمدها الوزير حكيم 

وزارة  راأ���ض  على  مهامه  توليه  منذ 

القت�ضاد والتجارة.

واثر الجتماع قال الب�ضاط »اجتمعنا 

مع الوزير الدكتور اآلن حكيم وبحثنا 

يف اربعة نقاط ا�ضا�ضية هي مو�ضوع 

التعاون مع وزارة القت�ضاد  برنامج 

الذي  »كواليب«  اجل��ودة  برنامج  يف 

يوفر م�ضاعدة تقنية للم�ضانع للح�ضول 

على �ضهادة اليزو، وحاليًا هناك 30 

يف  وطالبنا  منه،  ي�ضتفيدون  م�ضنعا 

الربنامج  لهذا  الدعم  زيادة  امكانية 

اكرب  ل�ضم  الوروب����ي  الحت���اد  م��ن 

الغذائية. ال�ضناعات  من  ممكن  عدد 

م�ضاركة   2015 ميالنو  وم��ع��ر���ض 

والتعاون  فيه  الغذائية  ال�ضناعات 

اللبناين  اجلناح  لتنظيم  ال��وزارة  مع 

القت�ضاد  وزارة  دع��م  اىل  .ا�ضافة 

يف  املتخ�ض�ضة  للمعار�ض  والتجارة 

حماية  ومو�ضوع  وخ��ارج��ه.  لبنان 

التجارية  والعالمات  الفكرية  امللكية 

عمل  بتحديث  وطالبنا  للم�ضانع 

اآلية  من  الفكرية  احلماية  م�ضلحة 

ايداع العالمات اىل حمايتها« 
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ن�شاطات �شناعية

اأحيت موؤ�ض�ضة »بدر ح�ضون – خان ال�ضابون » اليوم الدبلوما�ضي 

الثالث يف القرية البيئية يف منطقة �ضهر العني – الكورة، برعاية 

وزير ال�ضياحة مي�ضال فرعون وح�ضوره، والرئي�ض جنيب ميقاتي 

ممثاًل بالدكتور عبدالإله ميقاتي، الرئي�ض �ضعد احلريري ممثال 

امل�ضنوق،  البيئة حممد  ال�ضابق م�ضطفى علو�ض، وزير  بالنائب 

ممثال  حكيم  األن  الإقت�ضاد  وزي��ر  ريفي،  اأ���رصف  العدل  وزي��ر 

بزهري حلي�ض، وزير ال�ضباب والريا�ضة عبداملطلب حناوي ممثال 

كات�ضيا،  غابريال  البابوي  ال�ضفري  عبو�ضي،  يا�رص  بامل�ضت�ضار 

النواب حممد كبارة، نعمة اهلل اأبي ن�رص، حممد ال�ضفدي ممثال 

بالعميد �ضمري ال�ضعراين، فادي كرم ممثال بالدكتور جان عودة، 

اليا�ض عون،  نقيب املحررين  الأحدب،  ال�ضابق م�ضباح  النائب 

وليد  بالدكتور  ممثال  احلريري  اأحمد  امل�ضتقبل  تيار  عام  اأمني 

ال�ضفراء  من  وح�ضد  ن�رص  ب�ضري  الهرمل  بعلبك  حمافظ  قدماين، 

والديبلوما�ضيني والنقابيني ورجال الأعمال والإعالم.

البيئية  القرية  اأرج��اء  يف  بجولة  الدبلوما�ضي  اليوم  ا�ضتهل 

وعدة  الأي��زو  �ضهادة  نالت  التي  ال�ضابون  خ��ان  وخمتربات 

�ضهادات عاملية وحملية ومت عر�ض �ضابونة الذهب واملا�ض، ثم 

توجه اجلميع اىل الق�ضم املخ�ض�ض يف القرية ل�ضتقبال ال�ضواح 

والديبلوما�ضيني تتقدمهم فرقة فنية.

والوزراء  بفرعون  فيها  رحب  كلمة  ح�ضون  بدر  الدكتور  واألقى 

يوم دبلوماسي في خان الصابون 
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والنواب، و�ضدد: على الدور الذي يوؤديه ال�ضناعيون واحلرفيون 

واملوقع  املقبلة  املرحلة  »تطلعات  عن  وحت��دث  ال�ضمال،  يف 

الإ�ضرتاتيجي الذي متثله القرية ودورها النا�ضط الذي ت�ضتعد له 

على م�ضتوى ال�ضياحة البيئية يف لبنان والعامل« 

بخري،  لبنان  يكون  بخري  ال�ضمال  يكون  »عندما  فرعون:  وقال 

وعندما تطغى �ضناعة احلياة على �ضناعة املوت يف طرابل�ض 

يكون لبنان بخري ، نحن القوة احلية يف البالد ،

وحتدث اأمري ح�ضون عن فكرة �ضناعة �ضابونة الذهب واملا�ض 

هي  وناعمة  خمملية  لب�رصة  ع�ضوية  »�ضابونة  اأنها:  موؤكداً 

ح�ضون  ب��در  الدكتور  خمتربات  يف  واأب��ح��اث  درا���ض��ات  نتيجة 

واولده وقد مت اإعداد درا�ضتها وت�ضميمها وتنفيذها يف »خان 

التميز  بهدف  هذا  كل  البيئية«  ح�ضون  بدر  قرية  يف  ال�ضابون 

ال�ضابون  خان  اأهل  ما  واجلمال  الفخامة  عامل  اىل  والدخول 

 PART OF WORLD LUXURY( ليكون  بكل فخر 

اللبنانية«  »ال�ضناعة  نقل  بهدف  به  قمنا  هذا  كل   ،)EXPO
وا�ضم »خان ال�ضابون بدر ح�ضون واأولده« اىل املحافل الدولية 

ومن اأجل اإثبات وجودنا واأننا رعاة لالأناقة والفخامة يف هذا 

العامل اجلميل وهي تقتحم الأرقام لتدخل يف مو�ضوعة غيني�ض 

لالأرقام القيا�ضية«.

ختاما قدم الدكتور بدر ح�ضون واأبناوؤه ال�ضابونة الذهبية اىل 

درعا  ح�ضون  اىل  اإ�ضماعيل  عبدالرزاق  الدكتور  وقدم  فرعون، 

على  دروع  توزيع  ومت  العربي  ال�ضباب  احتاد  با�ضم  تقديرية 

عن  عبارة  وهي  والنواب  وال��وزراء  والديبلوما�ضيني  ال�ضفراء 

دروع م�ضنوعة من ال�ضابون وحمفورة يدويا.

الزيتون  الرئي�ضية يف قطاع زيت  الفاعلة   جتمعت اجلهات 

واملن�ضاأ  اجل��ودة  ختم  لتطوير  مبادرة  لإط��الق  لبنان  يف 

لزيت الزيتون اللبناين. ت�ضكل هذه املبادرة جزء من برنامج 

LIVCD املمول من  تنمية القطاعات الإنتاجية يف لبنان 

مع  بالتعاون   USAID الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة 

الربنامج  متكن  لل�ضهادة.  املتو�ضط  الأبي�ض  البحر  معهد 

زيت  منتج  ثمانني  من  اأك��رث  ح�ضد  من  احل��دث  ه��ذا  خ��الل 

بني، م�ضدرين، وممثلني  اأ�ضحاب املعا�رص، مو�ضّ الزيتون، 

لقطاع  ع��دة  منافع  اخلتم  ي�ضكل  زراع��ي��ة.  تعاونيات  عن 

اإىل  امُلنتج  ت�ضهيل و�ضول  اللبناين من خالل  الزيتون  زيت 

الأ�ضواق، يف حني بناء ثقة امل�ضتهلك من اجلودة واملن�ضاأ. 

جاين  الربنامج   مديرة  اأو�ضحت  الإفتتاح،  كلمة  خالل 

حتديات  اللبناين  الزيتون  زيت  منتجي  »يواجه  غلي�ضون: 

املحلية  الأ�ضواق  اإىل  والو�ضول  منتجاتهم  بيع  يف  كبرية 

واأ�ضواق الت�ضدير ب�ضبب املناف�ضة مع الزيوت غري اللبنانية 

ذات �ضعر اأقل. يعترب عدد كبري من زيت الزيتون اللبناين ذات 

جودة متدنية ب�ضبب �ضوء عملية الإنتاج. فال يدرك امل�ضتهلك 

اأو  لبناين،  اأ�ضل  من  زيتون  زيت  ي�ضرتي  كان  اإذا  اللبناين 

حتى اإذا كان هذا  الزيت حقا زيت زيتون بكر. �ضوف يفتح  

تطوير وتعزيز ختم اجلودة واملن�ضاأ فر�ض جديدة ملنتجي 

زيت الزيتون البكر اللبناين. ناأمل من خالل برنامج تنمية 

القطاعات الإنتاجية يف لبنان LIVCD املمول من الوكالة 

الأمريكية للتنمية الدولية USAID يف حتقيق هذه الأهداف 

، بدعم من م�ضتثمرين من القطاع اخلا�ض«.

�ضوف ي�ضع برنامج LIVCD  بالتعاون مع IMC يف الأ�ضهر 

املقبلة اللم�ضات الأخرية وتوزيع ختم اجلودة على املنتجني 

بني، املطاعم، والفنادق. واأولئك  واأ�ضحاب املطاحن، املو�ضّ

الذين يحققون ال�رصوط �ضوف يدعمون �ضناعة زيت الزيتون 

زيت  اأن  امل�ضتهلك  اإىل  ي�ضري  مما  امل�ضتويات  جميع  على 

الزيتون هذا يتمتع بجودة عالية وذات من�ضاأ لبناين.  

 USAID برنامج تنمية للقطاعات اإلنتاجية في لبنان بالتعاون بين 

 LIVCD ومعهد البحر المتوسط للشهادة

خالصة عن برنامج تنمية القطاعات اإلنتاجية في لبنان

لبنان  يف  الإن��ت��اج��ي��ة  القطاعات  تنمية  برنامج  ميتد 

 Feed the Future املمول  من املبادرة الرئا�ضية LIVCD((

على خم�ض �ضنوات وتبلغ موازنته 41.7$ مليون دولر. 

يهدف الربنامج اإىل حت�ضني ال�ضتقرار القت�ضادي يف لبنان 

وخلق  مداخيلها  لزيادة  ال�ضغرية  لل�رصكات  فر�ض  وتوفري 

وال�ضباب.    الن�ضاء  �ضيما  ل  الأري��اف،  ل�ضكان  عمل  فر�ض 

دي 
ّ
م��زو امل��زارع��ني،  بني  الروابط  اإقامة  الربنامج  ل 

ّ
ي�ضه

التجار،  اخل��دم��ات،  مي 
ّ
مقد امل�ضّنعني،  الأول��ي��ة،  امل��واد 

رين وختامًا 
ّ
بني، املوّزعني، امل�ضد ناقلي الب�ضائع، املو�ضّ

امل�ضتهلكني.
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 »2014 لبنان  »بروجكت  معر�ض  ل 
ّ
�ضج

للمعار�ض  ب��ريوت  مركز  يف  نظم  ال��ذي 

دورته  يف  ا�ضتثنائيًا  ح�ضوراً  »بيال« 

جمال  يف  املتخ�ض�ضة  ع�رصة  التا�ضعة 

م���واد وم��ع��دات وت��ق��ن��ي��ات ال��ب��ن��اء يف 

جهة  من  وذلك  الأو�ضط،  وال�رصق  لبنان 

اأكرث من  امل�ضاركة التي متيزت بح�ضور 

150 �رصكة دولية  400 �رصكة من بينها 
متثل 20 دولة )اأملانيا، ا�ضبانيا، ايطاليا، 

لوك�ضمبورغ،  بلجيكا،  �ضوي�رصا،  فرن�ضا، 

بولندا،  ال��ي��ون��ان،  روم��ان��ي��ا،  النم�ضا، 

الإم��ارات  م�رص،  اإي��ران،  تركيا،  ال�ضني، 

والأردن(.  البحرين  املتحدة،  العربية 

خالل  من  الدولية  امل�ضاركة  وج��اءت 

البعثات  باإ�رصاف  ة 
ّ
اأجنحة وطنية ر�ضمي

يف  لها  التابعة  التجارية  وامللحقيات 

لبنان واملنطقة. بال�ضافة اىل احل�ضور 

املحلي لل�رصكات اللبنانية. 

املعر�ض  م 
ّ
ق��د الن�ضاطات  �ضمن  وم��ن 

ه����ذا ال���ع���ام ن�����دوة »م��ن��ت��دى رج���ال 

كبري  فيها  حتدث  ال�ضوريني«  الأعمال 

التنمية  »اإدارة  وم��دي��ر  القت�ضاديني 

عبد  الإ�ضكوا«  يف  والعوملة  القت�ضادية 

اهلل الدردري.

وحظي املعر�ض بدعم وم�ضاركة حملية 

البيئة  وزارة  �ضيما  ول  بارزة،  واإقليمية 

والزراعة  وال�ضناعة  التجارة  و»غرفة 

و»نقابة  ل��ب��ن��ان«،  وج��ب��ل  ب���ريوت  يف 

امل��ه��ن��د���ض��ني يف ب�����ريوت«، و»امل��رك��ز 

و»اجلمعية  ال��ط��اق��ة«،  حلفظ  اللبناين 

و»جمل�ض  ال�ضم�ضية«،  للطاقة  اللبنانية 

و»اجلمعية  اخل�����رصاء،  لالأبنية  لبنان 

والتربيد -  التدفئة  الأمريكية ملهند�ضي 

فرع لبنان«، و»اجلمعية العربية للتنمية 

امل�ضتدامة«.

ال�رصكة  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  وق���ال 

املنظمة للمعر�ض األبري عون خالل حفل 

الفتتاح الذي رعاه وزير الطاقة واملياه 

البيئة  وزي��ر  وح�رصه  نظاريان،  اأرت��ور 

وح�ضد  وديبلوما�ضيون  امل�ضنوق  حممد 

وم�ضوؤولون  واملعنيني  املهتمني  م��ن 

ونا�ضطون يف قطاع البناء واأدواته: »اإن 

ع 
ّ
ل اىل حدث �ضامل ومتنو

ّ
املعر�ض حتو

والقت�ضادية  التجارية  النواحي  يغطي 

وال���ض��ت��ث��م��اري��ة م���ن خ����الل ال��ع��م��ل 

املتوا�ضل، دورة بعد اأخرى لرفع م�ضتواه 

املتزامنة  الن�ضاطات  عرب  �ضي 
ّ

التخ�ض

التي تقام فيه«.

الفتتاح  �رصيط  نظاريان   
ّ

ق�ض وبعدما 

بع�ض  على  واحل�ضور  امل�ضوؤولون  جال 

اأق�ضام املعر�ض.  

 تحقيق معرض 
»بروجكت ليبانون 2014«

جالت  الأرب��ع��ة  املعر�ض  اأي���ام  خ��الل 

عدد  على  والقت�ضاد«  »ال�ضناعة  عد�ضة 

من امل�ضاركني من املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية 

حول  بع�ضهم  ا�ضتفتت  حيث  والتجارية، 

م�ضاركتهم  وتاأثري  واأهميته  املعر�ض 

على ال�ضوق اللبنانية. 

»بروجكت لبنان« خطوة بّناءة لإلنشاءات اللبنانية 
ألبير عون: المعرض تحّول الى حدث شامل ومتنّوع

ن�شاطات �شناعية
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 )Softwater جوزف حويس )شركة

 ،swiming poolsو  ،water Treatment املياه،  تكرير  عملنا يف 

ونقوم  اأوروب��ا  من  املعدات  ن�ضتورد  نحن  ووت��ر،  واندا�ضرتيال 

بت�ضميم الأجهزة يف لبنان، ويبداأ العمل يف اأجهزتنا لتكرير املياه 

من املنازل وننتهي يف امل�ضانع وامل�ضاريع الكربى، بال�ضافة 

% وبجودة عالية.    30 انتاجها من احلليب  اىل املزارع ما يزيد 

واأجهزتنا مرخ�ضة من FDA، وهي اأجهزة توفر املال اأي�ضًا، لأن 

كل بيت �ضي�ضتغني عن �رصاء املياه بالغالونات البال�ضتيكية. 

اأو  كهرباء  دون  من  طبيعي  ب�ضكل  املياه  يعقم  اأجهزتنا  فنظام 

طاقة  ويعطي  للمياه،  حتلية  نظام  ولي�ض  )كلور(  كيمائية  مواد 

للج�ضم، واملياه ت�ضري »الكالين« اأي PH  بي�ضري  7،48 اىل  8، 

ويخّف�ض ORP اىل 200، يعني يزيل الأك�ضدة من اجل�ضم، واملواد 

ال�ضامة ويفرزها عرب الورانيوم، وينقي الدم وي�ضهل حركته . 

بالن�ضبة اىل حركة املعر�ض مل جند الكثري من احلركة املتوقعة، 

والباقي  نقدم  ما  اىل  ويتعرف  ليقراأ  الرواد  من  اإذ يتوقف 5% 

باأهمية  النا�ض  يتفرج، املعر�ض »حركة بال بركة، ونحن نخرب 

يجد  انه  يكون  اجلواب  ولكن  ا�ضتعمالها  واع��ادة  املياه  تكرير 

ال�رصاء اأرخ�ض له، فلماذا �ضي�ضرتي؟.

 Pastel Paints ليلي حرفوش

اأن��واع  كل  �ضناعة  جم��ال  يف  �رصكتنا  تعمل 

 1988 ال��ع��ام  يف  تاأ�ضي�ضها  منذ  ال��ده��ان��ات، 

م��ادة  ال��ع��ام  ه��ذا  طرحنا  عائلي.  كم�رصوع 

للخارج )وتري بيز( مينا �ضتون تعطي �ضكال مثل 

احلجر، ولدينا مادة مثل الزفت لال�ضطح ومادة 

لبنان،  يف  بعد  منهما  يوجد  ل  احلديد  لدهن 

املادة  هذه  كون  ال�ضداأ  فوق  الأخري  وي�ضتعمل 

مادة  اىل  فيتحول  ال�ضداأ  على  مبا�رصة  تدهن 

توفري  وهو  احلف.  ور�ضة  بدل  ي�ضتخدم  ثانية، 

للوقت واملال.

بروجكت  يف  م�ضاركتنا  خ��الل  م��ن  وج��دن��ا 

�ضابقه،  من  اأف�ضل  يكون  قد  اإقباًل  ليبانون 

من  املعر�ض  بعد  النتيجة  �ضرنى  اأننا  خ�ضو�ضًا  املحلية  بال�ضوق  نتفاءل  ونحن 

خالل التفاقات.

 )Aquatreat( سامي الشويري

من  امل��ج��اري��ر   ملياه  تكرير  حمطات  ال��ع��ام  ه��ذا  قدمنا 

ا�ضتوردناها  حديثة  تقنية  وهي  الكهرباء،  ا�ضتخدام  دون 

ل مياه 
ّ
لبنان، حتو كمحطات من لوك�ضمبورغ ونركبها يف 

املجارير اىل مياه لري املزروعات، وهي تعمل على الهواء 

وتركيب،  حفر  اىل  بل  �ضيانة  اىل  حتتاج  ول  والباكترييا، 

وبهذه الطريقة ي�ضبح بامكان كل بناية معاجلة جماريرها 

بنف�ضها بدل �ضخ مياه املجارير اىل البحر. 

الذين  زوارنا  من  �ضهدناه  ما  وهذا  جيدة،  املعر�ض  حركة 

تعرفوا اىل األية جديدة لعادة ا�ضتخدام املياه و�ضار كل بيت 

بدل اأن يحفر )جورة( للمياه امل�ضتخدمة �ضار ي�ضع حمطات التكرير هذه، فهي اأوفر 

ماًل عليه واأوفر وقتًا. واعتقد اأن ال�ضوق اللبنانية تتجه نحو هذا النوع من النتاج. 

 علي أحمد قاسم
Panda Plast  

جديداً  انتاجًا  نطلق  مرحلة  كل  يف 

خ�ضو�ضًا اننا كاأول م�ضنع بال�ضتيك 

»بروجكت  يف  وعر�ضنا  لبنان،  يف 

�ضناعتنا  م��ن  الكثري  ل��ي��ب��ان��ون« 

)على  كرا�ضي  وهو  جديدنا  وبينها 

�ضكل رزين( معها طاولة جديدة من 

ت�ضكيلة  اىل  بال�ضافة  البال�ضتيك  

كبرية يف الأدوات املنزلية.

ما  نوعًا  املعر�ض  حركة  وجدنا   

وما  مهمة،  الزائرين  فنوعية  جيدة، 

�ضهدناه هذا العام ح�ضور امل�ضدرين 

م��ن اخل��ل��ي��ج وال��ي��م��ن وم���ن م�رص 

وافريقيا، فحركة املعر�ض نعتربها 

ال�ضوق  على  اإيجابًا  و�ضتوؤثر  جيدة 

اللبنانية.
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 ميرنا دالل 
)شركة دالل لإلنشاءات( 

املعر�ض  خ��الل  طرحنا  ال�ضنة  ه��ذه 

با�ضلوب جديد �ضاندوي�ض بانل ب�ضكل 

اأ�ضبح  حتى  م�ضنعنا  وو�ضعنا  احلجر 

م��رب��ع، و���ض��ار �ضحب  األ���ف م��رت   52
متوا�ضاًل  خ��ط��ًا  ب��ان��ل  �ضاندوي�ض 

يتطلب العمل عليه �ضخ�ضًا واحداً، لن 

التقطيع يتم عرب برجمة الكمبيوتر.

فقد  املعر�ض  حركة  اىل  بالن�ضبة  اأما 

كانت هذا العام جيدة والقبال مهم. 

TA Group نور رسالن

منتج  اط���الق  ك��ان  ال�ضنة  ه��ذه  ج��دي��دن��ا 

وهي   Tradecc �رصكة  من  فايرب  الكاربون 

يف  ار�ضائها  نحاول  العهد،  حديثة  تقنية 

ترميم  على  للم�ضاعدة  اللبنانية  ال�ضوق 

من  تعاين  التي  اأو  القدمية  املباين  وتدعيم 

اأ�رصار ان�ضائية.

�رصكة  تكون  اأن  يف    TA GROUP تفتخر 

رائدة يف توريد وتنفيذ اأنظمة منع ن�ض، عزل 

الوزن  خفيفة  واخلر�ضانة  و�ضوت،  ح��رارة 

بجودة عالية جدا.

م�ضاركتنا هذه ال�ضنة يف معر�ض »بروجكت ليبانون« كانت فعالة جداً ان جلهة احل�ضور 

اأو جلهة اهتمام النا�ض بالتقنيات املعرو�ضة، وهذه اخلطوة تاأتي ا�ضتكماًل خلطتنا يف 

تقدمي اأف�ضل احللول واأحدث التقنيات  لزبائننا.

محمد حمية )شركة 
الموسوي- فرع بيروت( 

للتجارة  امل��و���ض��وي  ���رصك��ة  ن��ح��ن 

جتارة  يف  نتخ�ض�ض  البناء  وم��واد 

�ضيما  ال��ب��ن��اء ل  م���واد  وا���ض��ت��رياد  

ال�ضناعي  واحلديد  املجدول  احلديد 

والقرميد، وجديدنا املعدات اليدوية 

حاليًا  نفتتح  حيث  واخل�����ردوات، 

كل  تخ�ض  معدات  تت�ضمن  �ضالت 

و�ضمكرة  وحدادة  جنارة  القطاعات، 

ن�ضتورد  نحن  وغ��ريه��ا.  وكهرباء 

املواد مبوا�ضفات عاملية ون�ضّنعها 

ونطور فيها

فنحن  ال�ضوق.  احتياجات  لنلبي 

ونعمل  فيها،  ن�ضاط  بوجود  نن�ضط 

طلبات  تلبية  على  الم��ك��ان  ق��در 

زب��ائ��ن��ن��ا يف خم��ت��ل��ف امل��ج��الت 

 . البناء  م��واد  ع��امل  يف  املخت�ضة 

البناء  م��واد  على  للطلب  بالن�ضبة 

ي�ضهد ال�ضوق حالة ا�ضتقرار ول يوجد 

اي زيادة تذكر يف الطلب .راأينا يف 

املعر�ض تطوراً تدريجيًا يف حركته 

من خالل اقبال العاملني يف ال�ضوق 

ليتعرفوا  يتوافدون  وهم  اللبنانية 

اأكرث اىل جمالت عملنا.

هاشم فتوح )األوائل للتجارة والتعهدات( 
بروجكت  معر�ض  يف  اطلقناه  الذي  اجلديد 

للمطابخ    3D ف��ي��ربك��ال���ض  ه��و  ل��ي��ب��ان��ون 

وت��ل��ب��ي�����ض اجل�������دران، ون��ح��ن ���ض��ّن��ع��ن��اه 

لال�ضتغناء عن اخل�ضب الذي ل يعطي املظهر 

الت�ضميم نعطي حياة  النعكا�ضي، ففي هذا 

للمطبخ وت�ضعر �ضت البيت ان املطبخ يتحرك 

ويعي�ض معها، وحاليًا لدينا لونان )فانغيه 

ال�ضناعة  هذه  �ضنطور  وقريبًا   )Mogonoو

لنعطي �ضورة اأف�ضل واأرقى للمطبخ اللبناين. 

ليبانون  بروجكت  يف  م�ضاركتنا  خالل  من 

للتعرف  ق�ضمنا  على  النا�ض  اقبال  لحظنا 

بعد  واطلقناها  ابتكرناها  التي  الفكرة  اىل 

جمهود قوي. 

ن�شاطات �شناعية
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 ريمي خليل
 Nakhoul Corporation 

دواخ��ني  ق�ضاطل  �ضناعتنا  جم��ال 

ننتج  كما  وال��دواخ��ني،  للمولدات 

ذات  الهواء  توزيع  منتجات  ونركب 

هوائية  وحم����ولت  ع��ال��ي��ة  ج���ودة 

ملكيفات وكوامت �ضوت.. 

املعر�ض ككل �ضنة حركته جيدة مع 

هذه  اأكرث  تكون  اأن  نتوقع  كنا  اننا 

وهناك  زادوا  زبائننا  ولكن  ال�ضنة، 

من تعرف اىل منتجاتنا. 

نادين نجار - ترابة سبلين 

اىل  بال�ضافة  اجلديد  �ضعارها   2014 ليبانون  بروجكت  معر�ض  خالل  �ضبلني  طرحت 

اطالق ق�ضمني جديدين لديها: » كيماويات البناء« و«حلول البناء باحلجر اخلفيف«.

تت�ضمن »كيماويات البناء« عالية اجلودة لدى �ضبلني، يف الوقت احلايل، املواد الال�ضقة 

بتكنولوجيا  للمياه  العازلة  املواد  اىل  بال�ضافة  باألوان متعددة،  للبالط وروبة بالط 

وانتاج ال�رصكة الأم »�ضي�ضيل اأرغم�ضا« - الربتغال.

اما بالن�ضبة حللول البناء باحلجر اخلفيف، فقد ان�ضاأت �ضبلني م�ضنعًا هو الول من نوعه 

يف لبنان واملنطقة لنتاج حجٍر ا�ضمنتي خفيٍف، عازل للحرارة واملياه ومقاوم للحريق.

الأحمال  انقا�ض  اىل  يوؤدي  و«خّفان«،  »ه��وردي«  من  اخلفيفة  احلجارة  ا�ضتخدام  ان 

امليتة يف املبنى ب�ضكل كبري، ما ي�ضاعد على تخفيف ال�ضغط على العمدة وال�ضا�ضات.

لقد لقت هذه املنتجات اقباًل كثيفًا من زوار املعر�ض، ويتوًقع ان تلقى رواجًا لدى بدء 

النتاج يف القريب العاجل.

 )phoenix ابراهيم باز )شركة

اقبال  هناك  كان  نهار  اأول  منذ  قوية  املعر�ض  حركة 

عندنا،  خ�ضو�ضًا  املعرو�ضة  املنتجات  بكل  واهتمام 

اخل�ضبي  املنزل  ال�ضنة  هذه  مرة  لأول  عر�ضنا  كوننا 

كله  بيئي  املعر�ض، وهو منزل  رواد  اهتمام  نال  الذي 

اأو احلجر،  اأو الباطون  من  اخل�ضب ل يدخل فيه احلديد 

وهو م�ضّنع لبنانيًا، ويتم ت�ضنيعه ح�ضب الت�ضميم الذي 

يريده ال�ضاري، وتتفاوت كلفته ح�ضب م�ضاحة املطلوبة. 

وهو معزول 28 �ضنتيمرتا �ضماكة اجلدار اخلارجي تدخل 

واخل�ضب  واحل��رارة،  والرطوبة  للمياه  عازلة  مواد  فيه 

معالج �ضد احل�رصات، ويطلى من الداخل واخلارج مبادة 

لتدفئة  يحتاج  ل  لنه  املحروقات،  ا�ضتخدام  وحل  للبيئة  حّل  وهو  احلريق.  توؤخر 

و�ضيفًا  غريه،  اأو  احلجر  بيت  من  اأف�ضل  مرة   40 بن�ضبة  احلرارة  يحفظ  فهو  كثرية، 

يحفظ الربودة يف املنزل. 

تاأتي �ضناعة هذا املنزل بال�ضافة اىل ما ن�ضنعه من طاقة �ضم�ضية للمياه ال�ضاخنة 

ولتوليد الكهرباء، كما ان لدينا معدات للتدفئة واملياه ال�ضاخنة على جفت الزيتون. 

وكلها �ضناعات حديثة لتوفري ا�ضتخدام الطاقة، وت�ضجيع ا�ضتخدام الطاقات البديلة.  

 )Green Dynamics( غاسيا بستاني

الطاقة  على  الكهرباء  توليد  جم��ال  يف  نعمل  نحن 

ال�ضم�ضية،  الطاقة  على  املياه  وت�ضخني  ال�ضم�ضية 

LED، وكل منتجاتنا م�ضتوردة  الليد  وال�ضاءة على 

من ال�ضني. 

للتعرف  النا�ض  من  اقباًل  �ضهدنا  املعر�ض  خالل 

على  الطلب  وك��ان  لدينا،  املتوافرة  ال�ضناعة  اىل 

والنا�ض  الكهرباء،  توليد  من  اأكرث  املياه  ت�ضخني 

واملدار�ض  ال�ضكنية،  بامل�ضاريع  خ�ضو�ضًا  يهتمون 

 LED اىل  ا�ضاءتها  تنقل  ب���داأت  وامل�ضت�ضفيات 

للتوفري. 
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 محمد عفيف غدار 
)مؤسسة غدار للمعدات(

حركة املعر�ض جيدة حتى اأن نوعية رواده 

عن  ال�ضتف�ضار  يريد  ممن  ومعظمهم  جيدة 

عر�ض  على  يح�ضل  ان  يريد  اأو  ال�ضناعات 

مميز، بال�ضافة اىل البحث عن معلومات.

لي�ض  ليبانون  بروجكت  يف  ا�ضرتكنا  نحن 

بل  فقط  الكهربائية  للمجموعات  كمجمعني 

الديزل،  ملحركات  بركنز  ل�رصكة  كوكالء 

اأن  ميكن  ال��ي��وم  نعر�ضه  ال���ذي  وامل��ح��رك 

ي�ضتخدم يف عدة تطبيقات �ضناعية وزراعية 

وان�ضائية بال�ضافة اىل تطبيقات جمموعات التوليد الكهربائية.

بالن�ضبة اىل ال�ضوق اللبنانية فهي منفتحة على �ضناعاتنا، ولكن التطبيقات ال�ضناعية  

لدينا ل تزال تبحث عن طريقها يف ال�ضواق، ل�ضباب عدة منها اننا ل�ضنا بلداً منتجا 

للمعدات ال�ضناعية الثقيلة كما هو احلال بالن�ضبة لتجميع وت�ضنيع جمموعات التوليد 

الكهربائية التي تزال مطلوبة اأكرث. 

 روي خوري
Allied Diesel   

العام   تاأ�ض�ضت منذ  ال�رصكة  اأن  مع 

خططا  نتبع  بداأنا  ولكننا   1973
مرة  اأول  وه��ذه  اك��رث  انت�ضارية 

بروجكت  م��ع��ر���ض  يف  ن�����ض��ارك 

ليبانون الذي كانت حركته جيدة، 

اأجهزتنا  اأطلقنا  املعر�ض  ويف 

لت�ضخني املياه والتربيد والتكييف 

اجهزة  وه��ي  ال��دي��زل،  طريق  عن 

ف��ات��ورة  تخفي�ض  يف   ت�ضاهم 

املازوت على القل اىل ن�ضفها، اأي 

اق 
ّ
باحلر % مقارنة   50 توفر  اأنها 

ال�ضوق  تقبل  ومل�ضنا  التقليدي، 

اللبنانية لهذا النوع من ال�ضناعات 

توليد  جمموعات  اي�ضا  ولدينا 

  John Deere مبحركات جون دير 

حيث   ح�رصاً،  امريكية  او  فرن�ضية 

ان ���رصك��ة  ج���ون دي���ر ه��ي من 

ال�رصكات القليلة التي  لي�ض لديها 

معمل يف ال�ضني.

GEO Tech جوزف ناصيف

يف   GPS اأ�ضغر  الأ���ض��واق  يف  اطلقنا 

�ضناعة  وهو  اأي�ضًا  والأرخ�ض  العامل، 

  Pentax �رصكة  وك��الء  ونحن  �ضينية، 

وهي �رصكة يابانية. اإن اأجهزتنا حتتل 

حيث  م��ن  لبنان  يف  الأوىل  امل��رت��ب��ة 

املبيعات ونتعامل مع كل ما له عالقة 

املعر�ض  خالل  و�ضهدنا  النقل.  بنظام 

اإقباًل جيداً.

جمالنا حمدود بع�ض ال�ضيء لأن تعاملنا 

كامل�ضاحة  معينة  اخت�ضا�ضات  م��ع 

لذا  وامل��ق��اول��ني،  املدنية  والهند�ضة 

ف��ال��دع��وات ك��ن��ق��اب��ة وج��ه��ن��اه��ا اىل 

املنتمني لهذه النقابة. 

 AQUABLUE محمد صالح 

اىل  بال�ضافة  وامل�ضخات،  وامل�ضايف  امل�ضابح  ل�ضناعة  وك��الء  نحن 

الديكورات املائية مثل النوافري للحدائق وكل ما يجذب النا�ض يف احلديقة 

ويجعل لها رونقًا. 

املياه  خ�ضو�ضًا  املياه  تكرير  وحمطات  والنوافري،  للم�ضابح  عام  ب�ضكل 

املاحلة والكل�ضية، وحمطات مياه الآبار التي هي بديلة من مياه الدولة. 

لأن  ن�ضتعملها  التي  بالطرق  اعجب  النا�ض  من  اإقبال  هناك  املعر�ض  يف 

م�ضاريعنا تنفع لكل اأنواع امل�ضاريع ولكل امليزانيات والنا�ض، ولي�ض لفئة 

معينة. 

ن�شاطات �شناعية





العدد 140 تموز 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L30

مجلة الصناعة واالقتصاد والدليل الصناعي

Al Nasr

Arcom al Moussawy Co.

Bey Trade Poland

Elements

Advanced Solutions sarl

AlGeco Ltd

BCC

Choucair Group sarl

Essco sarl

Acemco

Allied Diesel Lebanon ltd.

مؤسسة رفيق خليفة واوالده للتجارة

مؤسسة المراد

Ets.Louis Eid Eng. Sal

ن�شاطات �شناعية
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Guardia Systems

IFP

Joueidi Development

Kozaily Group

Nasrallah Engineering sarl

Hajj Art Stone

Image Systems

Kappa

LEEDS

Panoramic sarl

Hardwood Flooring Co.

International Machinery & 
Generators LTD IMG

Kimmco

Metron Lifts

Rousse Trading Co.
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Schneider APC

هولدركيم الكيماويات

Teletrade Holding Group-
Securatel

DEUTZ-Power Pero -اميل عكر واوالده

بيترز براس ساينز

يونيغاز

TA Group

API-ادفانسد بالستيك

باندا بالست

ترابة سبلين

Societe Acsons sarl- GREE

Technibat sarl Teletrade Holding 
Group-Securatel

Arison-اريسون

بلمارك

دالل ستيل

ن�شاطات �شناعية
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دهانات باستل

شركة دويهي بور لو بوا

فونييكس انرجي

Bemtc s.a.r.l

شركة الديوان

عازار فاير سيكورتي

نقابة تجار االدوات الصحية ومشتقاتها

Dawtec

شركة الموسوي للتجارة ومواد البناء

غدار للمعدات

Ahmed Knio & Fils

SMSSpan
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حركة  ت��راج��ع  اأن  ق��اع��ي  ج���ان  ي���رى 

القطاعات  معظم  يف  �ضلبًا  اأث��رت  البناء 

قطاع  �ضيما  ول  لبنان  يف  ال�ضناعية 

وعن  اجل��ب��الت،  و�ضناعة  ال��ك�����ض��ارات 

ال�ضيا�ضي  »الو�ضع  ق��ال:  العام  الواقع 

العام يوؤثر �ضلبًا يف كل �ضيء، فبدًل من 

لبنان  يف  والقت�ضاد  ال�ضناعة  تدعيم 

�ضي،  كل  فينهار  الت�ضعيد  على  يعملون 

يقراأون  ل  لبنان  يف  ال�ضيا�ضيني  وك��اأن 

ب�ضكل  املرتبط  اللبناين  القت�ضاد  طالع 

مبا�رص باخلطابات ال�ضيا�ضية. 

اىل  الو�ضول  عن  اأخ��ره��م  ما  ه��ذا  رمب��ا 

للمخططات  املفرت�ضة  للدرا�ضات  حل 

الك�ضارات.  قطاع  لتنظيم  التوجيهية 

القت�ضاد  ي��وؤخ��ر  الإداري  ف��ال��روت��ني 

ويعطل امل�ضالح العامة«. 

واأ�ضاف: »تاأثر قطاعنا مبا�رصة برتاجع 

هذه  يف  الأ���ض��ا���ض  لأن��ن��ا  البناء  حركة 

احلركة كك�ضارات بح�ض وجمبل باطون 

وغريها. وبكل اأ�ضف كل اتكالنا هو على 

به. فبعد  ونتاأثر مبا متر  ال�ضوق املحلية 

�ض عملنا 
ّ
لنكر اخلارج عدنا  جولتنا يف 

لأبنائه.  الأف�ضل  ال�ضبيل  لنه  لبنان  يف 

كل  على  اعتاد  اللبناين  ال�ضعب  اأن  مع 

وال�ضيا�ضية،  القت�ضادية  النك�ضات  اأنواع 

ك�ضناعي  متّكنه  و�ضائل  عن  يبحث  لهذا 

من ال�ضمود على الرغم من الإهمال الذي 

يتعر�ض له«.

هذا  تنمية  يف  املطلوب  ال��ت��وازن  وع��ن 

يتطلب  »عملنا  ق��اع��ي:  ق��ال  ال��ق��ط��اع 

احلاجات  ومواكبة  قطاعنا  تطوير  منا 

لهذا  اإن��ت��اج��ن��ا،  ح��رك��ة  يف  ال��ع�����رصي��ة 

)MIC) Modern Industries For Concrete شركة المصانع الحديثة للباطون الجاهز
 جان قاعي: عملنا يتطلب تطوير القطاع

ومواكبة الحاجات العصرية

يرتب���ط قطاع الك�س���ارات 

العمرانية  التنمية  بحركة 

ب�سكل مبا�رش، ويعترب اأكرث 

قط���اع يتاأثر بالتاأرجحات 

خ�سو�س���ًا  االقت�سادي���ة، 

لناحية تعر�ض هذا القطاع 

للأزمات الت���ي تخفف من 

حرك���ة البن���اء وتقلل من 

تداول البيع وال�رشاء. 

ويرى جان قاعي يف لقائه 

مع “ال�سناعة واالقت�ساد” 

اأن قط���اع الك�س���ارات اأكرث 

القطاعات التي تتعر�ض الأزم���ة يف ظل عدم تنظيم قطاع اجلباالت 

والباطون واالو�ساع ال�سيا�سية املرتدية التي اأدت بالتايل اىل تراجع 

قطاع االإعمار، باال�ساف���ة اىل اخلطابات ال�سيا�سية التي توؤثر �سلبًا 

يف اأي حركة اإقت�سادية.

ت�ضهيالت  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  ا�ضتطعنا 

لبنان  م�رصف  من  املدعومة  القرو�ض 

التي خ�ض�ضها لت�ضجيع ال�ضناعة وتغطية 

حاجات ال�ضناعيني«. 

للنهو�ض  ال�ضناعية  امل��ط��ال��ب  وع��ن 

اأن  ميكن  التي  واملقرتحات  بال�ضناعة 

اجلبالت  �ضناعة  قطاع  تن�ضيط  تعيد 

والك�ضارات قال قاعي: »ل تزال مطالبنا 

ملفات  نقدم  اإذ  �ضنوات،  منذ  نف�ضها  هي 

وقطاع  وامل��ح��اف��ر  ال�ضناعة  لقطاع 

تنظيم قطاع  اهم مطلب هو  الإت�ضالت. 

التحميل  قانون  تطبيق  مثاًل  الك�ضارات، 

النا�ض،  بع�ض  على  ولي�ض  اجلميع  على 

اأحيانًا ل مينعون �ضاحنة من حتميل اأكرث 

من قدرتها. ومن ناحية اخرى يعرت�ضون 

على اأن الطرقات مليئة باحلفر ب�ضبب نقل 

مواد البناء، ول ينظرون اىل توقيت تعبيد 

خالل  تكون  اأن  واملفرت�ض  الطرقات 

الربيع اأو مع بداية ال�ضيف، لكن عمليات 

بداية  يف  اأو  اخل��ري��ف  يف  تتم  التعبيد 

ال�ضتاء، وهذا ما ي�رص بالزفت ول يجعله 

على  اللوم  يقع  النهاية  ويف  متما�ضكًا، 

هناك  تكون  وعندما  الأعمال.  اأ�ضحاب 

حفرة على مقربة من امل�ضانع ل تردم.

فكل ما نريده اأن توؤمن لنا الدولة البنى 

العالقة،  بامللفات  والإهتمام  التحتية 

العام  يف  م�ضنعنا  اأ�ض�ضنا  عندما  مثاًل 

ب��دورة  ليقوم  �ضخ�ضًا  ار�ضلنا   1993
تدريبية يف �ضوي�رصا يف جمال الك�ضارات 

منذ  ال��وزرات  معظم  اىل  درا�ضة  وقدمنا 

جوابًا  جند  مل  اليوم  ولغاية   ،1994 �ضنة 

لأن امللف اختفى، واأتوجه اأنا اىل وزارة 

ويرد  يهتم  اأح��د  ول  لهم  واأ���رصح  البيئة 

علينا«. 

واأ�����ض����اف: »ك��م��ا اأن���ن���ا ن��ط��ال��ب ب���اأن 

اخلا�ضة  الطاقة  اأ���ض��ع��ار  هناك  تكون 

غري  �ضناعي  �ضيء  فكل  بال�ضناعيني، 

املازوت  يف  ول  الكهرباء  يف  ل  مدعوم 

للمولدات ال�ضناعية«. 
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بهذا اخل�ضو�ض حتدث اىل »ال�ضناعة والقت�ضاد« رميوند اأبي عاد، 

�ضاحب »�رصكة  Space Lab sarl« ل�ضناعة امل�ضاعد ال�ضهرية، 

عن ال�ضباب املبا�رصة لالأزمة التي تعي�ضها �ضناعة امل�ضاعد يف 

لبنان واملتعلقة ب�ضكل مبا�رص بالأحوال والتاأرجحات ال�ضيا�ضية. 

التي  اأ�ضدق الح�ضاءات  اأن  بداية قال عن واقع �ضناعته: »اأود 

تقول اإن ال�ضناعة اللبنانية متقدمة اأو لنفرت�ض اأنها �ضحيحة، 

واعترب اأن الآلت ال�ضناعية امل�ضّنعة يف لبنان هي اآلت جانبية 

ولي�ضت ا�ضا�ضية، ول متت اىل ال�ضناعة الأ�ضا�ضية ب�ضلة، نحن لي�ض 

ال�ضلع  غالبا«  بها  ن�ضّنع  اآلت  ن�ضتورد  بل  �ضناعية  اآلت  لدينا 

الإ�ضتهالكية، فالدولة اللبنانية ل تعطي حافزاً لي�ضبح بلدنا بلداً 

�ضناعيًا، اإل اأن اللبناين نف�ضه هو طموح ويقوم ب�ضناعة هام�ضية 

اأنه ي�ضتطيع  الخ.، ومن اجليد  الرباد واملكيفات والغ�ضالت  مثل 

بيعها، اإذا«، لبنان ن�ضبة لعدد �ضكانه يبيع األف غ�ضالة مثاًل فهذا 

جيد، ولكن هذا ل يكفي لأنه اإذا اأراد اأن ي�ضارب فعليه اأن ينتج 

عددا« اأكرب. 

وقد  ال�ضناعة  تريد  ل  الدولة  »لكن  نف�ضه:  ال�ضياق  يف  واأ�ضاف 

يكون البع�ض يعتقد اننا ن�ضتطيع العتماد اقت�ضاديًا فقط على 

ال�ضياحة وت�ضجيع ال�ضهر ومراكز ال�ضهر واحلفالت وتوابعها، وكل 

ما  لإزده��ار  ل  واأي�ضًا  ال�ضناعة،  باإزدهار  ي�ضاهم  ل  ت�رصفهم 

اأجل ال�ضياحة؟ ل �ضيء تقريبا«  يريدونه هم، فماذا يفعلون من 

اإل باملدة الأخرية حني عندما قفزوا فوق خيالهم وعملوا اخلطة 

الأمنية ولكن بعد �ضو؟ 

»ماريونيت«  بخيوط  معلقة  دمى  كاأنهم  يتحركون  غالبيتهم 

اخليوط هل هناك  بهذه  املا�ضكني  ر�ضى  على  للمحافظة  وذلك 

من �ضبب اآخر؟؟ اأنا ل اأجد �ضببًا«. 

الذي  الوحيد  البلد  »لبنان  امل�ضاعد:  �ضناعة  �ضعيد  وعلى 

اآلة م�ضّنعة حمليًا وجودتها  ي�ضتهزء ب�ضناعته، فاإذا قارن بني 

تفوق بع�رصة ا�ضعاف ال�ضناعة الأجنبية فهو يفاخر بالجنبية، 

وحتى لو كانت ال�ضناعة مبوا�ضفات وحدود و�رصوط �ضناعية 

ل  لأنه  الزبون  يرف�ضها  الأجنبية،  الطريقة  على  متفرقة  معينة 

يريد ال�ضناعة املحلية معتقدا« اأنه ل ي�ضتطيع اأن يفاخر بها على 

طريقة كل فرجني برجني ، وهنا يجب اأن حتا�ضبه الدولة عليه 

ولو معنويا« لأنه معقد ويحتقر من�ضاأ وطنه ، وهذا ما يوؤثر على 

ال�ضعب اللبناين عامة.

وهنا دور ال�ضيا�ضي الذي ي�ضاهم بت�ضجيع التجارة الجنبية ول 

يدعم ال�ضناعة اللبنانية، وال�ضيا�ضي الذي ي�ضاهم بتحقري ال�ضناعة 

وال�ضناعات  املحلية  ال�رصكات  بانقاذ  ي�ضاهم  ان  بدل  املحلية، 

مهند�ضني  لدينا  نحن  اإذ  التهجري  يدعم  باحلقيقة  اإنه  اللبنانية 

لهم  م�ضتقباًل  يجدون  ل  كربى  كفاءات  واأ�ضحاب  و�ضناعيني 

يف لبنان بل يف اخلارج- هل نحن ملزمني بتخلي�ض �رصكات 

عاملية من الإفال�ض اأو اإ�ضتعمال قدراتنا مل�ضلحة الغري ؟؟

بكل ا�ضف لدينا يف لبنان بع�ض املهند�ضني ل يعرفون ما يحتاج 

املبنى من ت�ضهيالت خلدمته يف كل احلالت الطارئة يتدخلون 

الكثري  بها ويرتكون  �ضاأن ومعرفة  لهم  لي�ض  وتفا�ضيل  باأ�ضياء 

فلدينا  املبنى  اأمور  لت�ضهيل  ملزما«  يكون  اأن  املمكن  من  الذي 

النا�ض داخلها ل يعرفون  اذا تعطلت و�ضجن  لبنان  م�ضاعد يف 

النا�ض  ي�ضطر  امل�ضعد  فيها  تعطل  اإذا  واأبنية  ينقذونها،  كيف 

لل�ضعود 21 طابقا« على الدرج. ل ي�ضنعون و�ضيلة نقل لالأثاث 

اأو  الطارئة  للحوادث  �ضحيحة  نقل  و�ضيلة  ول  �ضحيح  ب�ضكل 

املر�ضى اأو احلرائق، ل يوجد تن�ضيق مثال« اإذا مر�ض اأحد ال�ضكان 

اأو مات فهناك اأبنية كثرية توجب حمل املري�ض اأو امليت على 

 Space Lab sarl  صاحب شركة 
 ريموند أبي عاد: ليس لدينا صناعات أساسية 

والدولة ال تدعم صناعاتها

م�ستوى  اىل  لبنان  يف  امل�ساعد  �سناعة  احتلت 

لكن  العريقة،  االأوروبية  ال�سناعات  بجودته  فاق 

هذا القطاع تعر�ض ب�سكل كبري لنوع من التجاهل 

اأو املحاربة بطرق خمتلفة، واأي�سًا تراجع ب�سبب 

التجارية  العمرانية  واحلركة  االنتاج  �سيا�سات 

التي اإعتمدت على عن�رش التجارة ال اجلودة. 
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الأكتاف حيث اأن الدرج �ضيق وامل�ضعد �ضغري ل 

ي�ضتوعب الطوارئ.

يعطونا  ب��اأن  املهند�ضني  بع�ض  على  اإق��رتح��ت 

ح�ضابنا  على  �ضناعية  درا�ضات  لتقدمي  جمال 

وكاأنهم  املهند�ضني،  نقابة  م��ن  رداً  جن��د  ومل 

�ضيء وقادرون  بكل  �ضيء ويفهمون  يعرفون كل 

املهند�ضني  بع�ض  هناك  اأن  اإل  �ضيء.  كل  على 

ويرتكوننا  ذك��ره  يجب  وه��ذا  عملهم  يفهمون 

نعمل مبجالنا لأننا نفهم به، وهم يعرفون كيف 

الأ�ضول،  وعلى  جيد  ب�ضكل  م�ضاريعهم  يدر�ضون 

ي�ضتعني  جديدة  بافكار  الإ�ضتعانة  اأحد  اراد  واإذا 

ليكون  مكاتبهم،  خ��ارج  اللبنانية  اخل��ربات  من 

�ضواء  عنا�رصه  كل  وي�ضتكمل  متكامل  امل�رصوع 

الأدوات  اأو  امل�ضاعد  اأو  الكهرباء  بخرائط  كانت 

ال�ضحية فيكون البناء على قدر كبري من اجلودة. 

غري  وخرائطهم  ودرا�ضاتهم  اوراقهم  معظم  فرنى  البع�ض  اأما 

اأو  الإداري  التجاري  امل�رصوع  مبهمة  تاما«  اإرتباطا«  مرتبطة 

ال�ضكني الذي ينفذونه، مثاًل عمارة �ضغرية ي�ضعون لها برجمة 

كمبيوتر واإ�ضافيات ل تنا�ضبها ، مقا�ضات اآبار ، عدد امل�ضاعد 

، حمولة ، �رصعة الخ املهم اأن يكون ال�رصح على �ضفحات كثرية 

ولو كان ل داعي لها ولكنها توؤثر اإيجابا« على املالك اإذ اأنه يظن 

اأن كاتبها »فهمان«. 

�ضناعة  لبنان  يف  »لدينا  عاد:  اأبي  قال  ال�ضناعة  تطور  وعن 

ال�ضناعي  ال�ضاأن  عن  الغائبة  الدولة  من  ودعم  لرقابة  حتتاج 

عامة، وال�ضيا�ضيون ل يهمهم ال�ضاأن العام. 

امل�ضافة،  وال�رصيبة  ال�رصيبة  لقانون  تخ�ضع  �رصكة  لدي  اأنا 

برتكيب  وتقوم  كالفطر  تنبت  �رصكات  لبنان  يف  لدينا  بينما 

غري  الرقابة  اأ�ضف  وبكل  رقابة،  اأو  م�ضوؤولية  اأي  بدون  م�ضاعد 

الفو�ضى  تعمها  املناطق  وباقي  ب��ريوت،  يف  �ضوى  موجود 

العارمة. مثاًل يكون لدينا عامل م�ضاعد يرتكنا ليوؤ�ض�ض �رصكة 

على  املعتدين  من  اأي�ضا«  هم  الذين  البع�ض  عند  ويفلح  له« 

)»الكار«( دون اأن يبني اأية برهان عن م�ضتوى معرفته.

فيما اأو�ضح واقع املناف�ضة: »لي�ض لدي م�ضكلة اإذ �ضّنع ال�ضخ�ض 

مكيف، لأنه ل ي�ضكل خطراً على الإن�ضان، بينما امل�ضاعد خطرة 

لت�ضليح  وحتتاج  لتتعطل  وجدت  م�ضاعد  فهناك  احلياة،  على 

ا�ضحاب  �ضاأن  وه��ذا  وتتوقف،  تتعطل  م�ضاعد  وهناك  دائ��م، 

الأبنية الذين يختارون امل�ضاعد اإرتكازا« على الثمن ولي�ض على 

وال�ضوابط  العالية  باملوا�ضفات  امل�ضعد  �ضّنع 
ُ
ي مل  اإذا  اجلودة  

الالزمة للحماية كما هو معتمد ر�ضميا« فهو ي�ضكل خطراً داهما« 

على احلياة. 

لدينا 150 األف قتيل يف لبنان معروفني وهناك ثالثة اأ�ضعاف مل 

تعرف اأ�ضباب وفاتهم ومل ت�ضاأل عنهم باملطلق الدولة اللبنانية 

�ضاأقول  القيميني عليها، ومن قتلهم ل يزالون بيننا، فماذا  ول 

لهم ب�ضاأن ال�ضناعة رمبا ل يهمهم ذلك واإن بع�ضهم وهم ميلكون 

مكافاآت ر�ضمية بعد قوانني العفو التي اعطتهم �ضهادات بانهم 

لي�ضوا جمرمني اأو اأ�ضبحوا قدي�ضني.

يزالوا  ومل  احلرب  احلرب حاكموا جمرمي  بعد  املانيا  مثاًل يف 

على  وعملوا  عاما«،  و�ضتون  ت�ضعة  بعد  اأي  ه��ذا  يومنا  حتى 

البلد  اعمار  واعيد  ال�ضناعات كافة،  فن�ضطت  العمرانية  النه�ضة 

ب�ضكل ع�رصي وح�ضاري، فماذا فعلوا عندنا بعد احلرب؟ تركوا 

فكرة  اأح��د  يقدم  مل  كما  وميرحون  ي�رصحون  بيننا  املجرمني 

تكون  وكيف  والبناء  الإعمار  وكيفية  للبنانيني  لبنان  لإعمار 

تقنية البناء. بالإخت�ضار كل ما قدم هو مل�ضلحة خا�ضة اأولها 

ال�ضخ�ضية  احلقوق  اىل  بالإ�ضافة  معينة  مناطق  على  ال�ضيطرة 

لكل النافذين

وعن اقرتاحاته لتح�ضني الو�ضع ال�ضناعي قال: »بخ�ضو�ض ما 

بواقعه  لبنان  لأن  القرتاحات  من  اي  لدي  لي�ض  وذكرت  �ضبق 

ال�ضيا�ضة  م�ضار   
ّ

تغري اجتماعية  ث��ورة  حت�ضل  مل  اإذا  احل��ايل 

اأي  تنمية  ن�ضتطيع  ول  البلد،  تغيري يف  يح�ضل  لن  وال�ضيا�ضيني 

اقت�ضاد وطني يف لبنان بعيداً عن الأخطار اخلارجية املتمثلة 

بالعتداءات ال�رصائيلية على لبنان والتي توؤثر على القت�ضاد 

ب�ضكل مبا�رص، وم�ضوؤولينا يتفرجون عليها. 

واملغرب  لبنان  من  جاء  عربي  ال�رصائيلي  اإن  القول  اأود  وهنا 

وبع�ض  العربية   ال��دول  ومعظم  وفل�ضطني  و�ضورية  واليمن 

املهاجرين من مدة طويلة اىل مدن اأخرى بالعامل ، واأ�ض�ض دولته 

وجاورنا، وعمل على حماربة القت�ضاد واملجتمع وال�ضيا�ضة يف 

ولكن  املقابلة  اجلهة  احد من  بوجهه  يقف  لبنان وجواره  ومل 

يبقى هذا خطاأ اإ�رصائيلي فادح كان الأجدر بها اأن تقوم بعك�ضه . 

هنا اأقول اإن ا�رصائيل عندها خيارين ل ثالث لهما وهما :

1- اإعطاء كل ذي حق حقه والعي�ض ب�ضالم مع اأخواتها باملنطقة 
مل  والذي  به  يحتفظ  ثمنه  ُدفع  والذي  اإعتداء  اأو  تو�ضع  اأي  دون 

ع له اإذا اأراد.
ّ

رج
ُ
دفع للمت�رصر ثمنه مع اخليار اأن ي

ُ
دفع ثمنه ي

ُ
ي

كاملعتدي  والعي�ض  الأول  باخليار  جاء  ما  بعك�ض  الت�ضبث   -2
الدائم على حاله مكررا«  اإخوانه وجريانه واخلائف  الدائم على 

اإذ  الزوال  هذا  اإ�رصائيل«،  »زوال   - زوالها  حتى  الأخطاء  نف�ض 

اأرادوا العرب من اأ�ضهل ما يكون .

باحلقيقة  هم  عمنا  اأولد  اأنهم  عرفات  يا�رص  املرحوم  يقل  اأمل 

كذلك ! ولكن العداوة بني القرايب اأ�ضد بكثري من ما بني الغرباء 

)الغرايب(. 
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�صـنـاعــات لـبنــانـيـة
السلع  منافسة  من  ومتّكنت  انتاجها،  بجودة  متّيزت  لبنانية  صناعات  على  الضوء  تسليط  واالقتصاد«  »الصناعة  تتابع 
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد،

الصابون،  والتجارة، ومؤسسة خان  والتعهدات، ومؤسسة عضاضة للصناعة  مؤسسة ياسر يوسف واخوانه للديكور 
وشركة مغّني للثريات.

الديكور  يف  العمل  يعترب 

من  الداخلي  والت�ضميم 

املطلوبة  احلرفية  الأعمال 

اأنها  خ�ضو�ضًا  دائم،  ب�ضكل 

تن�ضط مع حركة العمار، ول 

اجلمود.  فرتات  يف  تتوقف 

يو�ضف  يا�رص  يوؤكده  ما  هذا 

يا�رص  »موؤ�ض�ضة  �ضاحب 

للديكورات  واخوانه  يو�ضف 

والتعهدات«. 

يو�ضح يا�رص يو�ضف اأن ن�ضاط 

 ،2007 موؤ�ض�ضته بداأ يف العام 

حيث قرر بعد �ضنوات من العمل كم�ضوؤول عن اأعمال عدة يف 

به،  خا�ض  عمل  �ضمن  ن�ضاطه  يحدد  ان  متعددة  موؤ�ض�ضات 

الهتمامات  من  العديد  لي�ضمل  احلريف  العمل  مراحل  فطور 

املرتبطة بالديكور الداخلي والت�ضميم اخلارجي اأي�ضًا. 

الديكورات  انواع  جميع  وتنفيذ  بت�ضميم  »اهتمت  واأ�ضاف: 

بورد  اإن  واجلب�ض  واجلف�ضني  امل�ضتعارة  والأ�ضقف 

والبال�ضتيك والفوبالفون والقناطر، بطريقة فنية واحرتافية، 

فنحن ننفذ الديكور �ضواء اأكان مطلوبًا من اأ�ضحاب ال�ضقق اأم 

اأننا ن�ضممه وفق حاجة الزبون نف�ضه. ول يقت�رص عملنا على 

الديكورات الداخلية للمنازل بل اي�ضًا ن�ضمم وننفذ لل�رصكات 

واملوؤ�ض�ضات واملحال مبختلف اأنواعها ومتطلباتها«. 

وعن طريقة ت�ضميمهم يقول يو�ضف: »ت�ضميم وتنفيذ الديكور 

هو فن حريف بحد ذاته، ويعتمد يف الدرجة الأوىل على الذوق 

على  الثانية  الدرجة  ويف  الألوان،  وخلط  الر�ضم  طريقة  يف 

�رصعة البديهة با�ضتيعاب ما يريده الزبون ليكون مرتاحًا يف 

منزله اأو موؤ�ض�ضته«. 

وعن ت�ضويق اعمال موؤ�ض�ضته قال يو�ضف: »طريقة تنفيذ عملنا 

اأعمالنا  اإن  اإذ  الأوىل،  الدرجة  يف  اللبنانية  الأ�ضواق  تكفي 

اأعمال  ان  خ�ضو�ضًا  لبنان،  يف  البناء  حركة  على  تعتمد  ل 

حاجة  هي  بل  مبو�ضم  ترتبط  ل  الداخلي  والديكور  الرتميم 

عائلية دائمة 

الذاتي،  اإنتاجنا  خالل  من  نعمل  فاإننا  حر  عملنا  اأن  ومبا 

ومدخولنا من الأرباح ي�ضاعدنا يف تاأمني م�ضتلزمات الديكور 

من املواد الولية، فنحن كموؤ�ض�ضة ولغاية اليوم مل نحتج اىل 

الدخول يف عمليات القرو�ض اأو الت�ضليفات امل�رصفية، وهذا 

ال�ضناعة  تواجه  قد  التي  امل�ضاكل  الكثري من  اأبعدنا عن  امر 

يف لبنان عامة.

مؤسسة ياسر يوسف واخوانه للديكور والتعهدات 
ياسر يوسف: عائدات العمل الحرفي اغنتنا عن القروض
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 (مؤسسة عضاضة للصناعة والتجارة( 
خالد عضاضة: تطورت صادراتنا نظرًا للجودة والسعر رغم المنافسة

اأهم  من  عامة  اللبنانية  ال�ضناعة  تعترب 

العربية  ال�ضوق  يف  املناف�ضة  ال�ضناعات 

من  بالرغم  عامة،  الدولية  وال�ضوق  خا�ضة 

اأثرت  والتي  بالوطن  ع�ضفت  التي  الأحداث 

البع�ض  واأجربت  اللبنانية  ال�ضناعة  على 

وقلل  وم�ضانعهم،  موؤ�ض�ضاتهم  اقفال  على 

وافتتح  لبنان  يف  ن�ضاطه  الآخر  البع�ض 

بلده  يف  ي�ضتمر  لكي  اخلارج،  يف  له  مركزاً 

من  الرغم  وعلى  عنها،  له  غنى  ل  الذي 

اللبناين  ال�ضانع  واجهها  التي  ال�ضعوبات 

من اقفال للموانئ  واملطار حينها.

�ضادرات  جمال  يف  الأخري  التطور  وعن 

خالد  قال  عامة  اللبنانية  ال�ضناعة 

ع�ضا�ضة املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة ع�ضا�ضة 

اىل  التطور  هذا  »اأدى  والتجارة:  لل�ضناعة 

ال�ضناعات  بع�ض  يف  الإ�ضتثمار  زيادة 

الأ�ضا�ضية والكثري من ال�ضناعات التكميلية. 

املطبخية  التجهيزات  �ضناعة  وتعترب 

ال�ضناعية املتعلقة بالفنادق وامل�ضت�ضفيات 

وال�ضوبرماركت واملطاعم  من اأهم ال�ضناعات 

الأ�ضا�ضية يف جمال التربيد واجهزة الطبخ، 

لهذه  مة 
ّ
املتم ال�ضناعات  بع�ض  كما 

الإهتمام  الدولة  توليها  ل  والتي  ال�ضناعة 

الالزم اأو تدعمها، رغم التطور امللحوظ يف 

املناف�ضني  وال�ضعر  للجودة  نظراً  �ضادراتها 

بع�ض  ويف  امل�ضتوردة،  بالب�ضائع  مقارنة 

البلد  دار  عقر  يف  املناف�ضة  تكون  الأحيان 

الأوروبي الذي ن�ضتورد منه«.

»بالرغم  ع�ضا�ضة:  قال  تقدمياتهم  وعن 

هذه  واجهتها  التي  ال�ضعبة  الظروف  من 

يف  وا�ضتمررنا  البلد  نرتك  مل  ال�ضناعة، 

وطورنا  الكرام  لعمالئنا  الأف�ضل  تقدمي 

وقمنا  حينه،  يف  امل�ضتطاع  قدر  �ضناعتنا 

مبوا�ضفات  عديدة  ت�ضاميم  بانتاج 

جممدات  من  مناف�ضة،  واأ�ضعار  اوروبية 

وبرادات ال�ضوبرماركت واملطاعم واملالحم 

التربيد  غرف  اىل  اإ�ضافة  والباتي�رصي، 

واللحوم  والفاكهة  باخل�ضار  اخلا�ضة 

على  تعمل  والتي  خالفها  على  وال�ضوايات 

الغاز والكهرباء«.

فاأو�ضح  تواجهه  التي  امل�ضاكل  عن  اأما 

تواجه  التي  امل�ضاكل  ابرز  »من  ع�ضا�ضة: 

�ضناعتنا هي التعرفة اجلمركية على املواد 

من  ال�ضناعة  هذه  عليها  تعتمد  التي  اخلام 

التربيد،  غاز  و�ضاغطات  و�ضتانل�ض  حديد 

والزجاج والأخ�ضاب، بالإ�ضافة اىل تاأرجح 

ا�ضعارها بح�ضب �ضعر �رصف العملة اليومي 

ح�ضب بلد املن�ضاأ«.

ما  »جّل  قال:  للحلول  مقرتحاتهم  وعن 

نتمناه ان تعود الأو�ضاع ال�ضيا�ضية والأمنية 

اىل ما كانت عليه يف �ضابق عهدها، لترتبع 

ال�ضناعات  راأ�ض  على  اللبنانية  ال�ضناعة 

العربية، وليبقى لبنان وجهة العرب وغريهم 

يف طلب �ضناعاته املميزة.

ال�ضناعة  »جملة  على  للقائمني  نتمنى  كما 

لدعم  ر�ضالتهم  يف  النجاح  والإقت�ضاد« 

املنتج اللبناين والتعريف عنه على  الأ�ضعدة 

كافة.

خان الصابون: صابونة الذهب واأللماس ينقي البشرة 

ال�ضناعات  من  ال�ضابون  �ضناعة  تعترب 

خ�ضو�ضًا  لبنان،  يف  الفاخرة  التقليدية 

بدر  ال�ضابون-  »خان  تو�ضل  اأن  بعد 

ارقى  اىل  طرابل�ض  يف  واأولده«  ح�ضون 

»قطر   �ضابونة  خالل  من  �ضناعة 

امللكية«. 

�ضناعة  فكرة  عن  ح�ضون  اأمري  يقول 

»�ضابونة  اإنها:  واملا�ض  الذهب  �ضابونة 

هي  وناعمة  خمملية  لب�رصة  ع�ضوية 

خمتربات  يف  واأبحاث  درا�ضات  نتيجة 

الدكتور بدر ح�ضون واولده، وقد مت اإعداد 

درا�ضتها وت�ضميمها وتنفيذها يف »خان 

البيئية«،  بدر ح�ضون  قرية  ال�ضابون يف 

اىل عامل  والدخول  التميز  كل هذا بهدف 

الفخامة واجلمال، ما اأّهل خان ال�ضابون 

 PART OF WORLD( بكل فخر ليكون 

به  قمنا  هذا  كل   ،)LUXURY EXPO
واإ�ضم  اللبنانية«  »ال�ضناعة  نقل  بهدف 

واأولده«  ح�ضون  بدر  ال�ضابون  »خان 

اإثبات  اأجل  ومن  الدولية،  املحافل  اىل 

وجودنا واأننا رعاة لالأناقة والفخامة يف 

الأرقام  تقتحم  وهي  اجلميل،  العامل  هذا 

لالأرقام  غيني�ض  مو�ضوعة  يف  لتدخل 

القيا�ضية«.

وكانت  عديدة  الذهب  »فوائد  وي�ضيف: 

واملعا�رص  القدمي  الطب  يف  ت�ضتعمل 

الب�رصة  وي�ضاعد  اخلاليا  يجدد  فالذهب 

تهيج  ويخفف  مبرونتها،  الإحتفاظ  على 

اجللد ويعالج التقرحات والبهاق ويعطي 

عن  وي�ضدر  للب�رصة.  ل�ضنوات  ن�ضارة 

الأنوثة  هرمون  من  يزيد  اإ�ضعاع  الذهب 

باجل�ضم«. 

بودرة  فاإن  املا�ض  اىل  بالن�ضبة   اأما 

الأملا�ض غنية باملعادن الالزمة للب�رصة. 

هذه البودرة ت�ضاعد يف اإزالة الكلف ويف 

توحيد لون الب�رصة وتقوي اأن�ضجة الب�رصة 

الداعمة. وهي اأي�ضا تكافح جتاعيد الوجه 

وجتعل الب�رصة اأكرث تاألقا واإ�رصاقًا«. 
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وهي   1942 عام  مغني   �رصكة  تاأ�ض�ضت 

احلرفية  ال�ضناعة  وتتعاطى  عائلية  �رصكة 

وتعتمد  الآلت(،  )مثل  الإنتاجية  ولي�ض 

احلريف  العمل  على  للرثيات  املغني  �رصكة 

الفخمة،  التقليدية  الرثيات  ت�ضنيع  يف 

نادرة،  عملة  تعترب  �ضناعتها  باتت  والتي 

من  الرغم  على  كبريا  عليها  الطلب  يزال  ول 

ندرة م�ضانعها. وهذا ما �ضجع �رصكة مغني 

تتعر�ض  مما  الرغم  على  الفاخرة،  ال�ضناعة  بهذه  لالهتمام 

اليد العاملة املتخ�ض�ضة، واملناف�ضة  اإيجاد  اأزمات يف  له من 

الأجنبية. 

طوين  ال�ضيد  ال�رصكة  عام  مدير  حتدث  الرثيات  �ضناعة  عن 

مي�ضال مغني اىل »ال�ضناعة والقت�ضاد« واجلديد الذي اأدخلوه 

على �ضناعة الرثيات، قائاًل: »اأدخلنا كل ما هو كروم، واأ�ضبحنا 

نلبي جميع الطلبات للديكور احلديث، مع اأن تخ�ض�ضنا ثريات 

تقليدية، وهي �ضناعة مطلوبة اأكرث من غريها«.

واأكد اأن ل�ضناعة الرثيات حرفيني متخ�ض�ضني بهذه ال�ضناعة، 

حرفيني  حمرتفني  تتطلب  التي  ال�ضناعات  اأكرث  »هي  وقال: 

يعملون بدقة وحذر، ولدينا م�ضكلة باأننا ل جند �ضخ�ضًا جديداً 

ح�ضا�ضة  فم�ضلحتنا  ال�ضناعة،  من  النوع  هذا  يتعلم  ب�ضهولة 

بع�ض ال�ضيء وتعتمد على العمل اليدوي اأكرث، فالتلحيم مثاًل 

 بال�ضحة لذا ل بد من العمل بروية لأن اخلطاأ ل يحتمل 
ّ
م�رص

يف هذا املجال«. 

ت�ضعى  التي  احلديثة  التقنيات  ك�ضناعيني  مواكبتهم  وعن 

لتوفري الطاقة نفى مغني قائاًل: »ل نواكب هذه التقنيات من 

ناحية الت�ضميم اأو تغيري ال�ضكل العام ل�ضناعتنا، لأن الرثيات 

ا�ضتقدام  �ضدد  يف  نحن  لكن   ،LED على  تعتمد  ل  التقليدية 

ال�ضوق  يف  متوافرة  غري  وهي  اأوروبية  �ضناعة   LED ملبات 

الرثيات  من  ا�ضكاًل  نقدم  ومعها  املحلية، 

تنا�ضب هذا النوع من الإ�ضاءة«.

وعن امكانيتهم يف ت�ضنيع املواد الزجاجية 

والكري�ضتال اأم يف�ضلون ا�ضتريادها، اأكد: »مل 

نتو�ضل لغاية اليوم اىل ت�ضنيع الكري�ضتال، 

مع اأن كل املواد الأولية التي نحتاجها يف 

زينة  وحديد  برونز  من  الرثيات  �ضناعة 

الكري�ضتال،  اأحجار  اإل  لبنان،  يف  متوافرة 

طلب  ح�ضب  وم�رص،  والت�ضيكيا  النم�ضا  من  ن�ضتوردها  لذا 

الزبائن«.

واخت�رص مغني امل�ضاكل التي يعانون منها ك�ضناعيني: »اأهم 

م�ضاكل ال�ضناعيني هي عدم حماية ال�ضناعة اللبنانية، وفتح 

والزجاج،  احلديد  من  امل�ضّنعة  ال�ضينية  ال�ضلع  ا�ضترياد  باب 

ونحن نعتمد يف �ضناعتنا على الزجاج والربونز، اإن ب�ضاعتنا 

ت�ضاهي الب�ضاعة الأوروبية«.

مدير عام شركة »مغني للثريات« طوني ميشال مغني: 
نحتاج إلى حماية الصناعة المحلية مقابل االستيراد
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الرتكية  اإ�ضطنبول  ا�ضت�ضافت مدينة  التوايل،  التا�ضعة على  لل�ضنة 

»امللتقى القت�ضادي الرتكي-العربي«، والذي انعقد يف 28 و29 

مايو 2014. ح�رصه ح�ضد الوزراء والنواب وال�ضفراء والدبلوما�ضيني، 

اإ�ضافة اإىل قادة امل�ضارف وموؤ�ض�ضات الأعمال واملال وال�ضتثمار 

من تركيا ودول املنطقة، وموؤ�ض�ضات التمويل والتنمية الإقليمية 

والدولية.

وجريًا على عادته يف كل عام، ا�ضتقطب املوؤمتر نحو 400 م�ضارك 

العرب  احلكوميني  امل�ضوؤولني  وكبار  الوزراء  من  عدد  بينهم  من 

والأتراك، وقادة امل�ضارف وموؤ�ض�ضات الأعمال واملال وال�ضتثمار 

من تركيا ودول املنطقة، وموؤ�ض�ضات التمويل والتنمية الإقليمية 

والدولية.

امل�ضوؤولني  كبار  بني  والتوا�ضل  للحوار  من�ضة  املوؤمتر  و�ضكل 

يف  القت�ضادية  الهيئات  ممثلي  من  والعديد  الأتراك  احلكوميني 

العرب  الأعمال  ورجال  امل�ضتثمرين  من  وا�ضع  جمع  مع  تركيا 

وال�ضياحية  والقت�ضادية  التجارية  عالقاتهم  بتطوير  املهتمني 

كما  فيها،  املتاحة  ال�ضتثمار  فر�ض  على   والطالع  تركيا  مع 

ي�ضتعر�ض املوؤمتر عرب جل�ضة خا�ضة فر�ض ال�ضتثمار يف عدد من 

الأ�ضواق العربية الرئي�ضية. 

نظم امللتقى جمموعة القت�ضاد والإعمال بال�ضرتاك مع احلكومة 

بور�ضة  من  كل  مع  وبالتعاون  املال  بوزارة  ممثلة  الرتكية 

اإ�ضطنبول، الوكالة احلكومية لدعم وت�ضجيع ال�ضتثمارات يف تركيا 

.DEIKوجمل�ض العالقات القت�ضادية اخلارجية يف تركيا ،ISPAT
ل�»جمموعة  التنفيذي  الرئي�ض  من  كل  الفتتاح  يف  وحتدث 

القت�ضاد والأعمال« روؤوف اأبو زكي، ممّثل جامعة الدول العربية 

النا�رصي، وكيل وزارة القت�ضاد  الفاحت  ال�ضفري حممد  يف تركيا 

والتجارة القطرية �ضلطان بن را�ضد اخلاطر، الوزراء: الردين اأمية 

طوقان، عبداهلل حممد نور، جمدي ح�ضن يا�ضني، واملالية الرتكي 

�ضم�ضك.

روؤوف  والأعمال  القت�ضاد  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  واأعلن 

وبا�ضتقطاب  املنتظم  ال�ضنوي  با�ضتمراره  امللتقى  »اأن  اأبوزكي 

القيادات العليا احلكومية واخلا�ضة على مدى ت�ضع �ضنوات يوؤكد 

العربية- العالقات  عمق  يوؤكد  كما  امللتقى  هذا  وجناح  اأهمية 

الرتكية. واإذا كانت هذه العالقات متر يف مرحلة فتور بني تركيا 

وبع�ض دول الربيع العربي، فاإن ذلك ل يعدو كونه غيمة �ضيف 

هذه  جتاوز  على  �ضت�ضاعد  وامل�ضالح  والرغبات  القناعات  اأن  اإذ 

املرحلة ال�ضتثنائية«. 

حكومات:  روؤ�ضاء  ال�ضابقة  دوراته  يف  ا�ضتقطب  امللتقى  وكان 

لبنان، �ضورية، قطر، العراق، فل�ضطني، ال�ضومال اإ�ضافة اإىل حواىل 

وال�ضتثمار  والقت�ضاد  واخلارجية  املالية  وزراء  من  وزيراً   50
الأعمال  قيادات  من  اآلف  ال�ضتة  حواىل  م�ضاركة  عن  ناهيك 

العربية والرتكية.

الملتقى االقتصادي التركي – العربي
منصة للحوار والتواصل
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 ت�ضلم وزير الأ�ضغال العامة والنقل 
»جتمع  نقابتي  وفد  من  زعيرت،  غازي 

و»م�ضتوردي  البقاع«  يف  املزارعني 

مذكرة  والفاكهة«،  اخل�ضار  وم�ضدري 

املطالب  وبحث  مبطالبهم  تتعلق 

عيدمون،  ال�ضويفات،  بلديات:  مع  املناطقية  الإمنائية 

جرمانة، الرامي، �ضفينة القيطع والقرية.

 �رصح وزير ال�ضياحة مي�ضال فرعون 
يزرن  �ضعوديات  اأعمال  �ضيدات  لوفد 

لبنان  يف  ال�ضياحية  الربامج  لبنان، 

ال�ضيف،  لهذا  املقررة  واملهرجانات 

لإعادة  »فر�ضة  وجود  اإىل  لفتًا 

العالقات اإىل طبيعتها بعد �ضوء التفاهم الذي ح�ضل �ضابقًا«. 

رافق الوفد ال�ضعودي قن�ضل لبنان يف جدة زياد اأيوب، وعميد 

اجلالية اللبنانية يف اململكة العربية ال�ضعودية �ضمري كريدي، 

ورئي�ضة  ال�رصدوك،  ندى  لل�ضياحة  العامة  املديرة  بح�ضور 

م�ضلحة الإمناء ال�ضياحي منى فار�ض.

»تقنيات  موؤمتر  من  اخلام�ضة  الدورة  فعاليات  اختتمت   
نظمته  الذي  رويال«،  »لو  فندق  يف  امل�ضتقبلية«  اخلر�ضانة 

 )ACTS( املتطورة«  الإن�ضاءات  تكنولوجيا  »خدمات  �رصكة 

�ضة بتوفري اخلدمات ال�ضت�ضارية يف جمال مواد البناء 
ّ

املتخ�ض

اخلرباء  فيها  واأّكد  الأو�ضط.  ال�رصق  يف  اجليوتقنية  والهند�ضة 

 قطاع الإن�ضاءات على الرغم من الأو�ضاع ال�ضعبة.
ّ
ا�ضتمرار منو

ببعثته  ممثاًل  لبنان،  �ضارك   
الديبلوما�ضية يف ال�ضعودية، يف الدورة 

الدويل«  الريا�ض  ل�»معر�ض  الأوىل 

للموؤمترات  الدويل  الريا�ض  »مركز  يف 

ال�ضعودي  امللك  برعاية  واملعار�ض«، 

عبداهلل بن عبد العزيز.

وت�ضمن اجلناح اللبناين، اإ�ضافة اإىل �ضا�ضة تلفزيونية تعر�ض 

اأفالمًا وثائقية عن لبنان، جمموعة من اللوحات لأبرز املناطق 

من�ضورات  من  والعديد  اللبنانية 

من  كل  مب�ضاركة  بلبنان،  التعريف 

وزارة ال�ضياحة اللبنانية و»املوؤ�ض�ضة 

يف  ال�ضتثمارات  لت�ضجيع  العامة 

ال�رصق  و»طريان  )اإيدال(،  لبنان« 

الأو�ضط - اخلطوط اجلوية اللبنانية« 

)امليدل اإي�ضت(.

موجز اقتصادي

انتاج الكهرباء 14 ساعة 
أو زيادة التعرفة

بروز  عدم  مع  �رصيع  ب�ضكل  لبنان  يف  الكهرباء  ق�ضية  تتفاعل 

نتائج اإيجابية، خ�ضو�ضًا اأنها دخلت مرحلة اأزمة جديدة من باب 

املوازنة العامة للدولة التي و�ضعتها وزارة املال التي تخ�ض�ض 

لبنان«،  كهرباء  »موؤ�ض�ضة  لتغطية عجز  لرية  مليار   2500 حواىل 

عجزها  تقدر  التي  املوؤ�ض�ضة  موازنة  مع  الأرقام  هذه  وت�ضارب 

للعام 2014 بحواىل 3097 مليار لرية بعد تخفي�ضها حواىل 500 

بحواىل  العجز  يقدر  كان  الذي  الأول  م�رصوعها  عن  لرية  مليار 

اأن  قبل  بكامل طاقتها  املعامل  انتاج  لتغطية  لرية  مليار   3600
قراره  يف  لرية  مليار   2800 حواىل  اإىل  الوزراء  جمل�ض  يخف�ضها 

يوم 22 اأيار 2014، وهو حدود عجز ال�ضنة املا�ضية. علمًا اأن وزارة 

على  لرية  مليار   2500 حواىل  اإىل  العجز  تخفي�ض  طلبت  املال 

اأ�ضا�ض املوازنة العامة للعام املا�ضي، وهو ما تعتربه املوؤ�ض�ضة ل 

يغطي الحتياجات ل�ضتمرار التغذية يف و�ضعها الراهن.

الطاقة  ووزارة  الكهرباء  بني  مرا�ضالت  عنوان  كان  املو�ضوع 

وجمل�ض الوزراء حول الق�ضية املالية التي حتتاجها كهرباء لبنان 

للم�ضي بالتغذية يف و�ضعها الراهن، مع اإ�ضافة كلفة البواخر وكلفة 

ا�ضتهالك النزوح ال�ضوري التي مل تكن تدخل يف املوازنات ال�ضابقة.

حاجتها  باأن  املال  وزارة  لبنان«  كهرباء  »موؤ�ض�ضة  اأفادت  فقد 

موازنتها  يف  لرية  مليار   3097 بحوايل  املقدر  العجز  لتغطية 

البالغة حوايل 4889.2 مليار لرية للعام 2014، يف حني مت�ضكت 

وزارة املال بتحديد �ضقف للعجز بحدود 2500 مليار لرية قبل اأن 

يخرج جمل�ض الوزراء بحل و�ضطي، ومبوجب قرار ملجل�ض الوزراء 

الأخري بح�رص العجز بحوايل 2800 مليار لرية، وهو العجز املحقق 

اإىل  كتبها  يف  اأ�ضارت  »الكهرباء«  لكن  تقريبًا.   2013 العام  يف 

مليار   2800 بحوايل  الدعم  تخ�ضي�ض  اأن  اإىل  املعنية،  ال�ضلطات 

لرية �ضيوؤدي اإىل تغذية مبعدل 14 �ضاعة يوميًا لكل املناطق مبا 

فيها بريوت الإدارية. واإذا كان الدعم بحدود اأقل �ضت�ضل التغذية 

اإىل معدل 9 �ضاعات يوميًا.

تلحظ الكتب اإىل وزارة الطاقة، ومن ثم جمل�ض الوزراء واملال، اأن 

البواخر  تاأخذ يف العتبار كلفة ت�ضغيل  العجز مل  الكلفة يف  هذه 

دولر  ماليني   10 حوايل  �ضهري  اإيجار  بدل  تكلف  التي  الرتكية 

كلفة  اإليها  م�ضافًا  دولر،  مليون   120 اإىل  ت�ضل  �ضنوية  بكلفة 

األف طن من الفيول الذي تتحمله كهرباء لبنان. مع   500 حوايل 

يف  املعامل  وت�ضاعد  النتاجية  لتزيد  جاءت  البواخر  اأن  العلم 

زيادة اإنتاج الطاقة ولي�ض لوقف املعامل.
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أعّدها القسم اإلقتصادي في بلوم بنك

تناولت  اقت�ضادية  علمية  درا�ضة  ك�ضفت 

الر�ضوم اجلمركية  ر ال�ضترياد مقابل 
ّ
تطو

ت�ضخيمًا  الخرية  الثالث  ال�ضنوات  خالل 

ئ 
ّ
ترب اأن  دون  من  والتهامات  لالأرقام 

مطالعة  اإنها  بالكامل.  امل�ضوؤولني  ذمة 

احد  يف  ون 
ّ
اإخت�ضا�ضي بها  قام  ودرا�ضة 

اكرب امل�ضارف اللبنانية.

للر�ضوم  حاداً  تراجعًا  الدرا�ضة  واأظهرت 

اجلمركية املح�ضلة �ضنويًا ن�ضبة اىل قيمة 

ال�ضترياد خالل ال�ضنوات الثالثة الخرية، 

2011 و2013. وياأتي هذا  ي 
َ
اي بني عام

الرتاجع خمالفًا لأب�ضط القواعد احل�ضابية 

ت�ضاوؤلٍت  يطرح  ما  والقت�ضادية 

ال�ضيا�ضية  ال�ضاحات  بها   
ّ
ت�ضج كبرية 

والقت�ضادية يف لبنان.

ول تزال قيمة ال�ضترياد ال�ضنوي يف لبنان 

ت�ضكل نحو ن�ضف حجم القت�ضاد الوطني. 

منذ  اللبنانيون  عليه  اإعتاد  اجتاه  وهو 

ال�ضنوات الع�رص املا�ضية رغم ارتفاعه من 

43 يف املئة اىل 50 يف املئة.
وكانت قيمة ال�ضترياد اىل لبنان ارتفعت 

ال�ضنوات  خالل  املئة  يف   130 بن�ضبة 

الع�رص املا�ضية لتبلغ 21 مليار دولر يف 

ترتفع  مل  املقابل  ولكن يف   .2013 العام 

قيمة الر�ضوم اجلمركية خالل هذه الفرتة 

�ضوى بن�ضبة 33 يف املئة اي اىل 1،4 مليار 

دولر يف العام 2013.

لة 
ّ

وكانت ن�ضبة الر�ضوم اجلمركية املح�ض

تراجعت  الجمايل  ال�ضترياد  قيمة  على 

اىل   2004 العام  املئة يف  11،41 يف  من 

اأدنى م�ضتوى لها عند 6،53 يف املئة يف 

العام 2008.

ال�ضترياد  على  الر�ضوم  ن�ضبة  اأّن  علمًا 

تراجعت اىل ما دون ال�ضبعة يف املئة يف 

ال�ضترياد  انواع  اأما  الفائت.   2013 العام 

الرئي�ضة يف لبنان فهي النفط ثم ال�ضيارات 

ال�ضا�ضية  املواد  اىل  و�ضوًل  الذهب  ثم 

الخرى.

الر�ضوم  قيمة  بني  الن�ضب  تعديل  ومع 

الر�ضوم  فاإّن  ال�ضترياد،  وقيمة  اجلمركية 

البيانية لالعوام بني 2010 و2013 تظهر 

يف  لة 
ّ

املح�ض اجلمركية  للر�ضوم  حت�ضنًا 

العام  يف  للرتاجع  عادت  والتي   ،2012
املذكورة  التعديالت  فاإّن  وعليه   2013
دقيقة  ح�ضابية  اقت�ضادية  علمية  وهي 

دون  من  املغالطات  من  الكثري  د 
ّ
تبد

الكافية  الجوبة  تعطي  او  تغطي  اأن 

اجلمركية  للر�ضوم  ال�ضليم  ر 
ّ
التطو حول 

ولكنها  الخرية.  ال�ضنوات  يف  لة 
ّ

املح�ض

توؤكد وجود بع�ض املبالغات يف تو�ضيٍف 

اأف�ضل للن�ضاط اجلمركي اأقّله الذي تعك�ضه 

الرقام الر�ضمية املتوفرة.

ارتفاع اإلستيراد وتراجع اإليرادات الجمركية

التبغ المهّرب من الجوار يغزو لبنان و»الريجي« ُتقاضي الشركة المسؤولة
قامت  الريجي،  ان�ضاء  منذ  نوعها  من  الوىل  هي  �ضابقة  يف 

م�ضت�ضارها  اىل  ملف  باإر�ضال  والتنباك  التبغ  ح�رص  ادارة 

التي  التبغ  �رصكات  كربى  احدى  مبقا�ضاة  يتعلق  القانوين 

غلواز/  ل�ضجائر  املنتجة  توباكو  )امربيال  معها  تتعامل 

دافيدوف/ جيتان( طالبة منه احالته اىل املراجع الق�ضائية 

املخت�ضة. 

 على مالحظة املدير العام للريجي املهند�ض نا�ضيف 
ً
وذلك بناء

اأن مبيعات �رصكة »امربيال توباكو« تقل�ضت على  �ضقالوي 

الرغم من تزايد وجود ب�ضائع لها مهربة يف ال�ضوق اللبنانية، 

فاأر�ضل اىل ال�رصكة كتابًا بتاريخ 12/2/2014 يلزمها فيه اما 

برفع ا�ضعارها يف البلدان املجاورة، او تخفي�ض ا�ضعارها يف 

لبنان واما حتميلها قيمة اخل�ضائر التي ت�ضببت بها اخلزينة. 

لكن ال�رصكة ا�ضتمهلت الريجي، وقررت رفع ا�ضعارها بن�ضبة 

�ضئيلة جداّ يف البلدان املجاورة للبنان وذلك بكتاب ار�ضلته 

لالدارة بتاريخ 4/3/2014.
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 بحث رئي�ض »جمعية ال�ضناعيني« 
�ضناعيي  من  عدد  مع  ل 

ّ
اجلمي فادي 

يف  لبنان،  يف  اخل�ضبية  املفرو�ضات 

الذي  ال�ضناعي  القطاع  هذا  »تفعيل 

العاملة  اليد  يف  نق�ض  من  ي�ضكو 

املفرو�ضات«.  �ضناعة  جمال  يف  والخت�ضا�ضيني  املاهرة 

خا�ضة  تقنية  معاهد  فتح  اإمكان  اإىل  البحث  تطرق  كذلك 

ل�ضناعة املفرو�ضات حيث يتم تدريب العمال على املهارات 

�ضه 
ّ

خم�ض �ضناعية  عات 
ّ
جتم خلق  اإىل  اإ�ضافة  املطلوبة، 

لإنتاج املفرو�ضات )Cluster(، بحيث يتم التعاون بني العديد 

من امل�ضانع وامل�ضاركة يف ت�ضنيع املفرو�ضات.

 اطلع وزير ال�ضياحة مي�ضال فرعون 
وال�ضناعة  التجارة  »غرفة  رئي�ض  من 

لبنان«  وجبل  بريوت  يف  والزراعة 

حممد �ضقري على املوؤمتر الذي �ضيعقده 

احتاد الغرف اللبنانية يف ت�رصين الأول 

برعاية  الأو�ضط،  ال�رصق  منطقة  يف  ال�ضياحة  لوزراء  املقبل 

من  وفد  مع  فرعون  بحث  كما  �ضالم.  متام  احلكومة  رئي�ض 

جمعية »درب اجلبل اللبناين« يف تطوير اخلدمات والن�ضاطات 

على درب اجلبل املمتد من عندقت يف عكار اإىل مرجعيون يف 

اجلنوب، بالتعاون مع وزارة ال�ضياحة.

العمل  منظمة  اإدارة  »جلنة  نت 
ّ
عي  

ليلى  الدكتورة  اللبنانية«  الدولية 

اخلرباء  هيئة  يف  ع�ضواً  عازوري 

الدولية«  العمل  ل�«منظمة  التابعة 

التفاقيات  تطبيق  متابعة  واملكلفة 

و�ضتتبواأ  ومقرراتها.  وتو�ضياتها 

عازوري اأحد املنا�ضب ال�ضاغرة يف جلنة اخلرباء ملدة ثالث 

�ضنوات.

 ا�ضتكملت اللجنة الفرعية املنبثقة من »جلنة ال�ضغال العامة 
�ضيانة  مو�ضوع  يف  البحث  النيابية«،  واملياه  والطاقة  والنقل 

وا�ضتبدالها،  املنزيل  الغاز  قوارير 

جوزف  النائب  تراأ�ضها  جل�ضة  خالل 

املعلوف.

موجز اقتصادي

اللبناين  التجاري  امليزان  عجز  يف  ة 
ّ
ال�ضنوي دة  الزيا  بلغت 

الأوىل  الأربعة  الأ�ضهر  نهاية  اأمريكي مع  مليون دولر   194
من العام 2014 بح�ضب اإح�ضاءات املجل�ض الأعلى للجمارك، 

اأمريكي  5.95 مليار دولر  ال�  بحيث تخّطى هذا العجز عتبة 

مع نهاية �ضهر ني�ضان.

 530 بحوايل  ال�ضادرات  فاتورة  اإنخفا�ض  اىل  ذلك  ويعود 

مليون دولر اأمريكي اإىل 1072 مليون دولر اأمريكي قد طغى 

على الرتاجع بقيمة 336 مليون دولر اأمريكي يف امل�ضتوردات 

اإىل حوايل 7.03 مليار دولر اأمريكي

الزيادة السنوّية في عجز الميزان 

 التجاري اللبناني 

بلغت 194 مليون دوالر أميركي

اللبنانية  التبغ والتنباك  ادارة ح�رص  اأ�ضهر جنحت  اربعة  بعد نحو 

جتاوبت  اإذ  التبغ،  تهريب  مكافحة  حيال  جهودها  يف  »الريجي« 

�رصكة »امربيال توباكو« مع مطالبها ووعدت ببذل كل اجلهود يف 

�ضبيل مكافحة التهريب. وتعهدت ال�رصكة يف حال تدنت مبيعاتها 

عن ال�ضقف الذي فر�ضته الدارة، فانها �ضتتحمل الفائت من ارباح 

اخلزينة والدارة نتيجة تراجع املبيعات.

معركة »الريجي« ضد تهريب التبغ: 

»أمبريال توباكو« تتحّمل فائت األرباح
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التنموي«  للعمل  والتدريب  الأبحاث  »جمموعة  عقدت   
املدنية  الهيئات  من  امل�ضغرة  العمل  ملجموعة  اجتماعًا 

الفر�ض  تعزيز  م�رصوع  يف  ال�رصيكة  العربية  والن�ضائية 

 11 الجتماع  يف  و�ضاركت  للن�ضاء.  امل�ضتدامة  القت�ضادية 

فل�ضطني،  ليبيا،  اليمن،  املغرب،  م�رص،  من  كل  من  هيئة 

يف  الن�ضاء  اأو�ضاع  اإليه  اآلت  ما  ملراجعة  ولبنان،  الأردن 

املنطقة العربية منذ العام 2011، وكيفية دفع عمل اجلمعيات 

القت�ضادية. و�ضددت  الن�ضاء  لتعزيز حقوق  الرامي  الأع�ضاء 

جديدة  واقت�ضادية  �ضيا�ضية  خيارات  بلورة  »�رصورة  على 

القوى املحافظة  الأطر احلالية املتمثلة بازدواجية  تتجاوز 

اأو النظام الر�ضمي القدمي«.

حممد  �ضيدا  بلدية  رئي�ض  اأعرب   
�ضري  عن  »ر�ضاه  عن  ال�ضعودي 

�ضيدا«،  يف  تنفيذها  اجلاري  امل�ضاريع 

»مدينة  اأ�ضحت  �ضيدا  اأن  مو�ضحًا 

التخل�ض  اأ�ضبح  بعدما  بامتياز،  بيئية 

النفايات، يف  البيئية، التي كانت متمثلة بجبل  من كارثتها 

مراحله النهائية، ويتم حاليا التح�ضري لإقامة احلديقة العامة 

على  �ضيكون  حاليا  »الرتكيز  اأن  اإىل  النتباه  ولفت  مكانه«. 

اإن�ضاء احلديقة العامة والتلة وراء احلديقة وم�ضاحتها 65 األف 

مرت مربع بارتفاع 8 اأمتار ون�ضف املرت«. واأعلن عن »اإقفال 

وبذلك  معاجلته،  بعد  القملة  يف  ال�ضحي  ال�رصف  جمرى 

مبو�ضم  يب�رص  الذي  الذهبي  النظيف  �ضاطئها  �ضيدا  ت�ضتعيد 

�ضباحة واعد خال من روائح وتلوث املجاري يف البحر«.

قزي  �ضجعان  العمل  وزير  اتفق   
خالل اجتماع مع »هيئة اإدارة البرتول 

م�ضرتكة  جلنة  ت�ضكيل  على  لبنان«  يف 

الأطر  لو�ضع  والهيئة  الوزارة  من 

بحيث  البرتولية،  للعمالة  القانونية 

اللبنانية  القوانني  مع  من�ضجمة  تاأتي 

وم�ضلحة اليد العاملة اللبنانية. كما تقرر اأن تت�ضل الوزارة 

لها،  التابعة  لال�ضتخدام«  الوطنية  »املوؤ�ض�ضة  خالل  من 

توفر  مدى  ملعرفة  باجلامعات، 

الطاقة  مو�ضوع  يف  اخت�ضا�ضيني 

ال�ضحة  ومو�ضوع  جهة،  من 

اأخرى،  جهة  من  العامة  وال�ضالمة 

الخت�ضا�ض  اأ�ضحاب  ل�ضتقطاب 

يف  للعمل  املادتني  هاتني  يف 

القطاع النفطي.

موجز اقتصادي

اأعلنت جمموعة »زين« يف خدمات الت�ضالت املتنقلة يف 

من�ضور  و�ضيم  تعيني  عن  واأفريقيا  الأو�ضط  ال�رصق  منطقة 

يف من�ضب املدير العام ل�رصكة »تات�ض« يف لبنان - وهي 

ال�رصكة التي تديرها زين بالنيابة عن احلكومة اللبنانية، 

خلفًا لكلود با�ضيل الذي �ضين�ضم اإىل املجموعة لت�ضلم مهام 

عمل اأخرى.

واأفادت »زين« يف بيانها ال�ضحايف اأن من�ضور �ضين�ضم اإىل 

�رصكة تات�ض حامال معه م�ضرية غنية مدعومة ب� 20 عامًا 

من اخلربة التنفيذية يف جمال �ضناعة الت�ضالت، وقد �ضغل 

من�ضب كبري م�ضت�ضاري جمموعة زين خالل فرتة العامني 

التنفيذي لل�رصكة يف  املا�ضيني، مبا فيها من�ضب الرئي�ض 

جنوب ال�ضودان لفرتة انتقالية، وقد جنح من�ضور خالل هذه 

الفرتة النتقالية الق�ضرية يف اأن يدفع ال�رصكة نحو ريادة 

ال�ضوق يف دولة جنوب ال�ضودان.

التنفيذية  القيادات  من  »من�ضور  اأن  املجموعة  واأو�ضحت 

التي متتلك �ضجاًل حافاًل يف �ضناعة الت�ضالت، فعلى مدار 

العقدين الأخريين توىل منا�ضب اإدارية رفيعة يف كيانات 

وموؤ�ض�ضات مرموقة يف جمال احللول والإبداع التكنولوجي 

على امل�ضتوى املحلي والإقليمي.«

وذكرت اأن »من�ضور الذي اأ�ضبح قرار تعيينه �ضاري املفعول 

من الآن، �ضتعول ال�رصكة عليه كثرياً يف موا�ضلة البناء على 

والذي  با�ضيل،  �ضلفه  اأر�ضاها  التي  القوية  النجاح  قاعدة 

حقق اإجنازات وا�ضحة خالل فرتة توليه الإدارة التنفيذية«.

 وسيم منصور 

مديراً عامًا لشركة »تاتش« 

في لبنان
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من �شهر اإلى �شهر

اأرتيور  واملياه  الطاقة  وزير  كرر 

»لبنان  ان  التاأكيد:  نظريان 

من  املنطقة،  يف  رائدا  دورا  �ضيلعب 

للنفط  منتج  بلد  اإىل  حتوله  خالل 

امل�ضوحات  اأثبتت  اأن  بعد  والغاز، 

والثالثية  الثنائية  الزلزالية 

لبنان  اأن  حتليلها،  ونتائج  الأبعاد 

البرتولية  اخلارطة  على  اأ�ضبح 

رعايته  خالل  وذلك  املنطقة«،  يف 

موؤمتر »LIPE & AAPG« الذي عقد بالتعاون مع »اجلمعية 

اجليولوجية  »الأبحاث  حول  البرتول«  جليولوجي  المريكية 

واجليوفيزيائية للمنطقة العربية ال�ضمالية«، يف فندق »احلبتور 

هيلتون«. 

واأكد »ال�ضعي امل�ضتمر اإىل ال�ضتفادة من اخلربات الدولية التي 

البرتولية«.  ال�ضناعة  يف  العاملون  اجليولوجيون  يوفرها 

مع  املقبل  العام  موؤمتر  فعاليات  »تتزامن  اأن  اأمله يف  مبديا 

جناح دورة الرتاخي�ض الوىل يف لبنان«. 

روبرت  للجيولوجيني  الأمريكية  اجلمعية  رئي�ض  حتدث  ثم 

البرتول  هيئة  مدير  كو�ضينك�ضي، 

يف وزارة الطاقة القرب�ضية الدكتور 

الذي  نيكوليد�ض  �ضتيليو�ض 

احلفر  تطورات  عن  نبذة  عر�ض 

قرب�ض  مياه  يف  وال�ضتك�ضاف 

هيئة  مع  للتعاون  بالده  وا�ضتعداد 

اإدارة قطاع البرتول. 

قطاع  اإدارة  هيئة  رئي�ض  وعر�ض 

حطيط  نا�رص  الدكتور  البرتول 

تطورات قطاع النفط يف لبنان. وتناول رئي�ض وحدة التخطيط 

امللف  يف  اأجنزت  التي  املراحل  ن�رص  وليد  الإ�ضرتاتيجي 

النفطي والتحديات امل�ضتقبلية والطلب املحلي املحتمل على 

وحدة  رئي�ض  عر�ض  ثم  الطاقة،  اإنتاج  معامل  لتزويد  الغاز 

الدرا�ضات  �ضباط  و�ضام  املهند�ض  واجليوفيزيا  اجليولوجيا 

خماطر  تخفيف  بغية  امل�ضتقبلية  وامل�ضاريع  اجليوفيزيائية 

ال�ضتك�ضاف وجذب اأكرب ال�رصكات امل�ضتثمرة.

دار نقا�ض وحوار وافتتح املعر�ض الذي �ضم كربيات  واأخرياً 

ال�رصكات العاملية يف قطاع النفط والغاز.

نظريان: لبنان أصبح على الخريطة البترولية

�شـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
البهـارات - الماأكوالت الجـاهزة والحبـوب على انـواعهـا - ا�صتيراد وت�صدير

Address: Haret Hryk - Rwais Street - P.O.Box : 24171/ - Borj el barajneh - Tel : 961 (1) 556058 
Telfax : 961 (1) 556059 - Cell : 961 (3) 220896 /95/ 93

E-mail : helbawi@helbawibros.com
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  اأبرز رئي�ض جمل�ض اإدارة »املوؤ�ض�ضة 
)ايدال(  ال�ضتثمارات«  لت�ضجيع  العامة 

معايري  »التزام  اأهمية  عيتاين  نبيل 

اللبناين  املنتج  �ضمعة  لتعزيز  ال�ضالمة 

ال�ضعيد  على  املناف�ضة  من  ومتكينه 

جديدة«.  اأ�ضواق  ودخول  ال�ضادرات  حجم  وزيادة  العاملي، 

واأعلن خالل ور�ضة عمل حول »مربرات �رصوط ال�ضالمة«، يف 

»غرفة التجارة وال�ضناعة والزراعة يف زحلة والبقاع«، من 

 TUV HELLAS اإيدال بالتعاون مع �رصكة املراقبة تنظيم 

فرع لبنان اأن »�ضادرات زيت الزيتون بلغت 2500 طن، بزيادة 

�ضادرات  و�ضلت  فيما  املئة،  يف   495 اإىل  ن�ضبتها  و�ضلت 

الع�ضل اإىل 9.7 اأطنان، بعدما مت ت�ضدير ن�ضف طن منه فقط 

وال�ضتول،  الأزهار  من  88 طنا  ت�ضدير  2012. ومت  العام  يف 

وهي املرة الأوىل التي يتم فيها ت�ضدير هذه املنتجات عرب 

الربنامج«. 

قزي  �ضجعان  العمل  وزير  عر�ض   
هي�ضرت  لبنان  يف  هولندا  �ضفرية  مع 

بني  الثنائية  العالقات  �ضام�ضون، 

البلدين وال�ضبل الآيلة اإىل تطويرها يف 

اخلربات  وتبادل  العمل  �ضوق  جمالت 

النازحني  ملف  اإىل  اللقاء  وتطرق  املهنية.  والدرا�ضات 

ال�ضوريني.

�ضهيب  اأكرم  الزراعة  وزير  اأعلن   
خالل تروؤ�ضه وفد لبنان اإىل الجتماع 

الأغذية  »منظمة  ملجل�ض  ال�ضنوي 

يف  )الفاو(  املتحدة«  لالأمم  والزراعة 

لأعمال  لبنان  »ا�ضت�ضافة  عن  روما، 

يف  الأدنى  لل�رصق  الإقليمي  الجتماع 

وعر�ض  بداأت«.  لبنان  يف  ال�ضتعدادات  واأن   2016 العام 

امل�ضتويات«.  جميع  على  بالقطاع  للنهو�ض  الوزارة  »روؤية 

غرات�ضيانو  املنظمة  عام  مدير  مع  اللبناين  الوفد  وتناول 

دا�ضيلفا خمتلف �ضوؤون وحاجات القطاع الزراعي يف لبنان 

يف  لبنان  دعم  على  التفاق  ومت 

ودعم  الغابات،  حرائق  مكافحة 

مليون   40 لغر�ض  لبنان  م�رصوع 

م�رصوع  تنفيذ  متابعة  �ضجرة، 

ودعم  املوا�ضي  وتلقيح  حت�ضني 

الأعالف. كما زار الوفد »ال�ضندوق 

الدويل للتنمية الزراعية« )ايفاد(.

موجز اقتصادي

افتتاح اعمال مؤتمر 
»البيئة والطاقة«

الدويل  املوؤمتر  اعمال  افتتحت 

البيئية  للتقنيات  الثالث 

النظيفة  والطاقة  وال�ضتدامة 

Ecorient 2014  بعنوان: »البنية 
امل�ضتدامة«،  والتنمية  اخل�رص 

حممد  البيئة  وزير  برعاية 

»بيال«  مركز  يف  امل�ضنوق، 

تنظيم  من  بريوت،   - للمعار�ض 

للمعار�ض  الدولية  ال�رصكة 

 )CCI( بال�رصاكة مع »غرفة التجارة وال�ضناعة« يف باري�ض

»غرفة  من  وبدعم   ،»2014 لبنان  »بروجكت  مع  وبالتزامن 

لبنان«  وجبل  بريوت  يف  والزراعة  وال�ضناعة  التجارة 

حلفظ  اللبناين  و«املركز  بريوت«  يف  املهند�ضني  و«نقابة 

و«جمل�ض  ال�ضم�ضية«  للطاقة  اللبنانية  و«اجلمعية  الطاقة« 

ملهند�ضي  المريكية  واجلمعية  اخل�رص«  لالبنية  لبنان 

للتنمية  العربية  لبنان« و«اجلمعية  التدفئة والتربيد - فرع 

امل�ضتدامة«. 

يف  املهند�ضني  نقيب  امل�ضنوق،  الوزير  اىل  الفتتاح،  ح�رص 

العام  املدير  الدارة  جمل�ض  رئي�ض  �ضهاب،  خالد  بريوت 

»غرفة  رئي�ض  عون،  البري  للمعار�ض«  الدولية  ل�«ال�رصكة 

من  وح�ضد  بول فريم  باري�ض« جان  وال�ضناعة يف  التجارة 

حماية  منظمات  كربى  ميثلون  الذين  واخلرباء  املهند�ضني 

البيئة واملوؤ�ض�ضات الرائدة يف جمال الطاقة النظيفة والبديلة 

من  مندوبني  اىل  ا�ضافة  واوروبيا،  عربيا  بلدا   30 ميثلون 

العلمية  واملعاهد  البيئية  والدرا�ضات  البحوث  موؤ�ض�ضات 

وروؤ�ضاء بلديات ف�ضاًل عن ممثلني للوزارات املعنية. وحتدث 

يف الفتتاح كل من امل�ضنوق و�ضهاب وعون.

البناء  قانون  بعنوان:«  الوىل  اجلل�ضة  عقدت  الفتتاح  بعد 

لالبنية  لبنان  جمل�ض  رئي�ض  واأدارها  لبنان«  يف  الخ�رص 

اخل�رص املهند�ض ربيع خري اهلل وجرى نقا�ض حول دور نقابة 

للبناء ف�رصح املهند�ض  ار�ضاء قانون اخ�رص  املهند�ضني يف 

و�ضام طويل دور النقابة يف هذا املجال.

وعر�ض نائب رئي�ض بلدية بريوت ندمي ابو رزق خطة البلدية 

القى مدير  »�ضوليدير« لال�ضتدامة يف املدينة. بينما  و�رصكة 

اليا�ض  والنقل  العامة  ال�ضغال  وزارة  يف  املدين  التخطيط 

الطويل ال�ضوء على ق�ضية تبني املعايري اخل�رص.

اما اجلل�ضة الثانية فناق�ضت م�ضاألة م�ضتقبل »ت�ضميم املباين 

لبنان لالبنية  وادارها ع�ضو »جمل�ض  لبنان«  امل�ضتدامة يف 

اخل�رص« زياد حداد و�ضارك فيها اخلبري البيئي انطوان �ضعيا 

ورئي�ض  دحدح  انطوان  الدكتور  الخ�رص«  »البناء  وم�ضت�ضار 

»جمل�ض لبنان لالبنية اخل�رص« اآرام يريتزيان.
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من �شهر اإلى �شهر

ت�ضعى �ضبكات الدفع اللكرتوين اىل ابتكار و�ضائل جديدة لت�ضجيع 

الدفع  اىل  وحتويله  النقد  ا�ضتخدام  من  التقليل  على  عمالئها 

اللكرتوين. هذا المر ت�ضعى اليه �رصكة »فيزا« الرائدة عامليا يف 

يف  اأطلقتها  التي  اجلديدة  املبادرات  خالل  من  التجزئة،  قطاع 

ال�ضوق اللبنانية لتعزيز جتربة الدفع لدى العمالء.

يف  البطاقات  اعتماد  العمالء  ت�ضجيع  على  المر  يقت�رص  ول 

احلكومة  ومنها  احلكومات  ت�ضجيع  كذلك  بل  ال�رصاء،  عمليات 

اللبنانية على هذا التوجه وخ�ضو�ضا ان دول كثرية يف املنطقة 

�ضى 
ُ
بداأت تعتمد هذا اخليار مبا يخفف من ن�ضبة الف�ضاد وتلقي الر

يف الدوائر احلكومية، وفق ما قال املدير العام ل�«فيزا« املعنّي 

حديثا يف امل�رصق العربي نبيل طبارة.

واأكد طبارة  »اأن لبنان ميثل �ضوقًا رئي�ضية ل�رصكة  »فيزا«، وتكمن 

اللكرتونية  التجارة  حلول  تعزيز  يف   2014 ل�ضنة  اأولوياتنا 

والتجار  العمالء  من  للمزيد  اللكرتوين  الدفع  فوائد  و�ضمان 

القطاع من  هذا  الرتكيز على  »�ضن�ضتمر يف  وقال:   املنطقة.  يف 

عرب  خ�ضو�ضا  البطاقات  ا�ضتخدام  عملية  ونعزز  معًا،  الأعمال 

الحتاد  ينظمها  التي  بالأحداث  املرتبطة  امل�ضتمرة  ن�ضاطاتنا 

الدويل لكرة القدم فيفا«.

اللكرتوين  الدفع  و�ضائل  ا�ضتخدام  فاإن  الدرا�ضات،  ووفق بع�ض 

ن�ضبة  يف  تاليا  وي�ضاهم  وال�رصاء،  البيع  حركة  حجم  من  يزيد 

%. من هنا تركيز املعنيني يف   13 و15   النمو القت�ضادي بني 

»فيزا« على ت�ضجيع اللبنانيني على ا�ضتخدام بطاقات الدفع، مع 

اأكرث  اأن  بدليل  نقدي  جمتمع  »جمتمعنا  ان   العتبار  يف  الخذ 

% من عمليات البيع وال�رصاء هي عمليات نقدية«، كما    90 من 

اأو�ضح مدير  »فيزا« يف لبنان رمزي ال�ضبوري. ولكن هذا الجتاه 

لعام  »فيزا«  درا�ضات   اأحدث  ان  بدليل  تدريجيا  يتغري  اأنه  يبدو 

2013 بينت ارتفاعا يف حجم ا�ضتخدام اللبنانيني لبطاقات الدفع 
اللكرتوين و�ضل اىل 510 ماليني دولر عند �ضفرهم لل�ضياحة اأو 

التي  »فيزا«  اح�ضاءات   بينت  الطار،  هذا  ويف  الأعمال.  بهدف 

تاأتي  اأن فرن�ضا  ا�ضتخدام زبائنها لبطاقاتها  ا�ضتندت اىل حجم 

يف طليعة الوجهات التي ي�ضافر اليها اللبنانيون، تليها الوليات 

املتحدة المريكية والمارات العربية املتحدة ولندن وتركيا. اما 

الوافدون اىل لبنان فهم من فرن�ضا والمارات وا�ضبانيا واملانيا.

 جائزة أبي اللمع لريادة األعمال 

اختراع يستعمل دود األرض لتحويل الفضالت إلى أسمدة

 زوال الدفع النقدي مقابل الفيزا 

طالبة  موليدور،  �ضاره  فازت 

يف  البيئية  العليا  الدرا�ضات 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت، 

اأبي  وكلود  �ضمري  بجائزة 

البيئية  الأعمال  لريادة  اللمع 

مل�رصوعها »فرميكومبو�ضتنغ« 

الأر�ض  دود  ي�ضتعمل  الذي 

الع�ضوية  الف�ضالت  لتحويل 

�ضماد  اإىل  الطعام  بقايا  مثل 

ي�ضتعمل  املئة  يف  مئة  طبيعي 

احلاجة  دون  من  املحا�ضيل  لتغذية 

اأية مواد كيماوية �ضارة،  اإىل ا�ضافة 

ما يوّفر على املزارع كلفة �رصاء هذه 

زيادة  عرب  ربحه  من  ويزيد  املواد 

الناجت الزراعي من دون �رصر بيئي.

وقد ت�ضّلمت �ضاره موليدور جائزتها، 

احتفال  األف دولر يف  وهي ع�رصون 

اأقيم  يف قاعة حما�رصات املعماري 

لدارة  العليان  �ضليمان  كلية  يف 

اأن  �ضارة   واأو�ضحت  الأعمال. 

عملي  تطبيق  بب�ضاطة  هو  م�رصوعها 

مهتمة  عديدة  بلديات  واأن  للنظرية، 

به.

ت�ضجيع  اإىل  اجلائزة  وتهدف 

املمار�ضات ومبادرات الأعمال 

الوعي  ون�رص  للبيئة،  ال�ضديقة 

ال�ضتثمار  وزيادة  البيئي، 

وهي  البيولوجي.  التنوع  يف 

�ضغار  مل�ضاعدة  خم�ض�ضة 

اأ�ضحاب املبادرات وامل�ضاريع 

البيئية ذات التاأثري املحلي. 

اجلائزة  م�ضابقة  وكانت  هذا 

 2013 حزيران  يف  اأُطلقت  قد 

وتقدم لها  57 م�رصوعا ا�ضُتبقي اأربعة 

واختريت  النهائي،  الدور  اىل  منها 

منهم �ضاره موليدور كفائزة اأوىل. وقد 

نظرت يف كل امل�ضاريع املقدمة جلنة 

حكم موؤلفة من 11 ع�ضواً من قطاعات 

الأعمال واملبادرات والأكادمييا.
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مع  بالتعاون  اللبنانية«  ال�رصائب  »جمعية  اأقامت   
»وزارة املال - مديرية ال�رصيبة على القيمة امل�ضافة«، 

تتعلق  ح�ضابات  باإ�ضافة  اخلا�ض  القرار  عن  ندوة 

 2 رقم  امللحق  اىل  امل�ضافة  القيمة  على  بال�رصيبة 

)الت�ضميم املحا�ضبي العام للموؤ�ض�ضات لئحة احل�ضابات(. 

»اأن  �ضقر  �رصكي�ض  اجلمعية  رئي�ض  اأمل  الإطار،  هذا  يف 

والتو�ضل  اللبنانية  ال�رصائح  كل  ال�رصيبية  التوعية  تعم 

اىل قانون �رصيبي متميز يف عاملنا العربي، يوازن بني 

ال�رصيبية«.  العدالة  ويحقق  اللبناين،  املجتمع  �رصائح 

»الزيادة  من  املكمل  ه�ضام  اجلمعية  عام  اأمني  وحذر 

الأموال  توفري  اىل  ال�ضعي  اطار  يف  لل�رصائب  الع�ضوائية 

املطلوبة لتغطية �ضل�ضلة الرتب والرواتب«، لفتًا النتباه 

اإىل ان »اي ر�ضوم جديدة قد تطال �رصائح املجتمع وذوي 

ال�ضتقرار  على  �ضلبًا  ترتد  ان  �ضاأنها  من  املحدود  الدخل 

يف البالد«.

امل�رصيف«،  »العزم  قطاع  نظم   
التجارة  »غرفة  مع  بالتعاون 

طرابل�ض  يف  والزراعة  وال�ضناعة 

وال�ضمال«، ندوة بعنوان »دور م�رصف 

املبادرة  وحتفيز  ت�ضجيع  يف  لبنان 

يف  املحا�رصات  قاعة  يف  الفردية«، 

اللبنانية  الغرف  عام  امني  من  لكل  كلمة  وكانت  الغرفة. 

توفيق دبو�ضي، ع�ضو »جلنة الرقابة على امل�ضارف« ع�ضو 

»الهيئة امل�رصفية العليا« الدكتور اأمني عواد، األمني العام 

»قطاع  ومن�ضق  �ضهاب،  عماد  العربية«  الغرف  ل�«احتاد 

العزم امل�رصيف« نزيه جنا.

يف  »املهند�ضني  نقيب  افتتح   
العقود  دورة  �ضهاب،  خالد  بريوت« 

النزاعات  ف�ض  وو�ضائل  واملطالبات 

التي  الإن�ضائية  الهند�ضية  العقود  يف 

يف  الإن�ضائيني«  »رابطة  تنظمها 

»يف  اأنه  اإىل  �ضهاب  واأ�ضار  النقابة. 

اأمناط  برزت  الخرية  ال�ضنوات 

متعددة من النزاعات واخلالفات 

الأ�ضا�ضي  �ضببها  يعود  التي 

املعلومات  اكتمال  عدم  اإىل 

وحجم  املفهوم  يف  ال�رصورية 

العقود والعطاءات يف املوؤ�ض�ضات 

العامة واخلا�ضة«. 

موجز اقتصادي

اأطلق »معهد كارنيغي لل�رصق الأو�ضط« تقريرا اأعدته »جلنة الأمم 

املتحدة القت�ضادية والجتماعية لغرب اآ�ضيا« يف ال�ضكوا، لأول 

مرة عن »التكامل العربي: �ضبيل لنه�ضة اإن�ضانية«، �ضمن احتفال 

اأقيم يف فندق فيني�ضيا، بح�ضور الرئي�ض فوؤاد ال�ضنيورة، والنائبة 

اجنيلنا  لبنان«  يف  الأوروبي  »الحتاد  وممثلة  احلريري،  بهية 

ايخهور�ضت، ومهتمون، وعر�ضت الباحثة يف »معهد كارنيغي« 

الق�ضايا  حول  احلوار  ت�ضجيع  يف  املعهد  دور  يحيى  مهى 

ال�ضيا�ضية والجتماعية ومناق�ضة التحولت الكربى التي ت�ضهدها 

املنطقة العربية.

رؤية استراتيجية
ويت�ضمن التقرير حتليال واقعيًا جديداً للتكامل العربي، وتقدمي 

بعد  مثاًل،  يبينه  فما  التكامل.  هذا  لتكري�ض  ا�ضرتاتيجية  روؤية 

كلفة  كتخفي�ض  ب�ضيطة  اإجراءات  اأن  الدقيق،  العلمي  التحليل 

النقل، وزيادة حجم العمالة املتبادلة بني الدول العربية، ترفع 

الناجت العربي اأكرث من 750 مليار دولر يف غ�ضون �ضنوات قليلة، 

وتوفر اأكرث من �ضتة ماليني فر�ضة عمل جديدة.

وثلثهم  الفقر،  خط  حتت  العرب  خم�ض  اأن  املقابل،  يف  ويلحظ 

يعانون من الأمية، واأن ال�ضباب العربي يعاين من اأعلى معدلت 

�ضوء  واأن  اقت�ضادية،  م�ضاركة  الن�ضب  اأقل  من  والن�ضاء  البطالة، 

عدد  واأن  عربي،  مواطن  مليون  خم�ضني  بني  ينت�رص  التغذية 

الأطفال املهددين باملوت جوعًا يف اليمن وحده، يبلغ اأكرث من 

ن�ضف مليون طفل، واأكرث من مليون طفل يف ال�ضومال، ناهيك 

عن اأعداد القتلى يف �ضوريا والنازحني يف بلدهم وخارج بلدهم، 

والو�ضع املماثل يف العراق وم�رص وغريها من الدول العربية.

وي�ضري التقرير اإىل اأنه وبعد عقود من التنمية، مل تنجح املنطقة 

العربية يف تنويع اقت�ضاداتها، ول يف بناء اقت�ضادات املعرفة، 

القرن  �ضتينيات  يف  عليه  كانت  مما  ت�ضنيعًا  اأقل  اليوم  وهي 

املا�ضي، ول يتجاوز ن�ضيبها من الن�رص العلمي يف العامل واحداً 

يف املئة.

»طريق  اأن  التقرير  اإطالق  حفل  يف  امل�ضاركون  يوؤكد  وفيما 

التكامل القت�ضادي العربي لي�ضت ترفًا، ومل تعد م�ضاألة اختيارية 

فاإن  العربي«،  امل�ضتوى  على  وم�ضريية  ملحة  حاجة  باتت  بل 

العربي  التكامل  تناوله  امل�ضاألة، عرب  يوؤكد  هذه  نف�ضه،  التقرير 

الواقع باإجنازاته واإخفاقاته وم�ضكالته املزمنة والطارئة.

اإلسكوا تطلق تقريرها األول بعد تحليل واقعي جديد

التكامل االقتصادي العربي 

ليس ترفًا بل حاجة مصيرية



من �شهر اإلى �شهر

الأخ�رص«  »ال�ضطح  الرئي�ضي  مركزه  يف  لبنان  م�رصف  اأطلق 

املتحدة  الأمم  ل�»برنامج  التابع  »�ضيدرو«  م�رصوع  مع  بالتعاون 

اأن  »مبا  اأنه  الإطالق،  اإثر  بيان  يف  »املركزي«  واعترب  الإمنائي«. 

زيادة امل�ضاحات اخل�رصاء يف بريوت واملدن اللبنانية الأخرى قد 

اأ�ضبحت حتديا كبريا، باتت ال�ضطوح اخل�رصاء ت�ضكل بديال لتجميل 

اأمر م�ضتحيل«، لفتا النتباه اإىل  املدينة، حيث ا�ضتحداث احلدائق 

اأنه »م�رصوع ريادي يف لبنان واملنطقة«، اآمال اأن »ي�ضجع ويعتمد 

من القطاعني العام واخلا�ض«.

اأن  �ضالمة  ريا�ض  د.  لبنان  م�رصف  حاكم  اأو�ضح  املنا�ضبة،  ويف 

�ضاأنها  برامج متويل من  ا�ضتحداث  اإىل  »ي�ضعى  امل�رصف املركزي 

الإطار،  هذا  ويف  لبنان.  يف  البيئة  قطاع  تطوير  يف  ت�ضاهم  اأن 

اعتمدنا مقاربة اقت�ضادية باعتبار اأن قطاع البيئة ي�ضاعد يف خلق 

الوظائف وفر�ض العمل وميثل م�ضدر ثروة للبالد، اإذ اإنه قد ي�ضكل 2 

اإىل 3 يف املئة من اإجمايل الناجت املحلي. ويوؤثر هذا القطاع تاأثرياً 

غري مبا�رص على خمتلف القطاعات القت�ضادية، ل �ضيما ال�ضياحة«.

واأكد �ضالمة اأن »م�رصف لبنان ي�ضجع امل�ضارف على منح قرو�ض 

لأية م�ضاريع �ضديقة للبيئة، بعد درا�ضة معمقة للم�رصوع«، م�ضرياً 

الطاقة  ا�ضترياد  تتطلب  احلالية  لبنان  احتياجات  »تغطية  اأن  اإىل 

مببلغ 6 مليارات دولر �ضنويًا. فاإن ا�ضتطعنا توفري 10 اإىل 20 يف 

املئة من هذا املبلغ، �ضيتح�ضن ميزان املدفوعات بن�ضبة ملحوظة، 

كما ي�ضاهم التطور البيئي يف خف�ض الفاتورة ال�ضحية«.

ومت جتهيز املقر ب�ضطح اأخ�رص م�ضاحته 834 مرتاً مربعًا، وهو �ضطح 

مزروع بالنبات لتجميل املبنى وتعزيز اأداء الطاقة، ما يزيد ح�ضة 

امل�ضاحات اخل�رصاء. ويعترب ال�ضطح الأخ�رص عازل يتيح تخفي�ض 

التي  الطبقات  عدد  بف�ضل  املئة،  يف   10 بن�ضبة  الطاقة  ا�ضتهالك 

ويخفف  احلرارة  ميت�ض  فهو  واملياه(.  والنباتات  )الرتبة  نه 
ّ
تكو

بالتايل من احلاجة اإىل املكيفات يف الطابق الواقع مبا�رصة حتت 

ال�ضطح، وحتى يف الطوابق ال�ضفلى ولو بدرجة اأقل.

اأما من الناحية البيئية، فال�ضطح الأخ�رص يخفف من انبعاثات ثاين 

اأك�ضيد الكربون )CO2(  من خالل احلد من ا�ضتعمال املكيفات.

ي�ضار اإىل اأن املرحلة الأوىل من امل�رصوع ت�ضمل غطاء اأفقيًا موؤلفًا 

من نباتات حملية متنوعة الألوان والأحجام وموا�ضم الإزهار، فيما 

اأ�ضجار  تركز املرحلة الثانية على ال�ضكل العمودي عرب زرع ثالث 

زيتون اأوروبية.

سالمة يطلق »السطح األخضر للمركزي«:

السطوح الخضراء تشكل بديالً لتجميل المدينة
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م بنك بيبلو�ض رئي�ض »جمعية 
ّ
  كر

اجلميل  فادي  الدكتور  ال�ضناعيني« 

يف  غداٍء  يف  الإدارة،  جمل�ض  واأع�ضاء 

بح�ضور  الأ�رصفية،  مايون«  »لو  مطعم 

ح�ضن  احلاج  ح�ضني  ال�ضناعة  وزير 

»دعمه  ح�ضن  احلاج  واأكد  نظريان.  اأرتيور  الطاقة  ووزير 

لكل ما من �ضاأنه دفع عجلة ال�ضناعة اللبنانية وم�ضاعدتها 

م�ضالح  وتاأمني  والعاملية  املحلية  التحديات  مواجهة  على 

رئي�ض  و�ضدد  �ضواء«.  حد  على  الإنتاج  وجهات  امل�ضتهلكني 

الدكتور  بيبلو�ض  بنك  جمموعة  عام  ومدير  اإدارة  جمل�ض 

توفري  على  امل�رصيف  القطاع  »حر�ض  على  با�ضيل،  فرن�ضوا 

باأف�ضل  ال�ضناعي  للقطاع  الالزمة  التمويلية  الحتياجات 

 يف 
ُّ
ال�رصوط املمكنة، ودعم ال�ضيا�ضات احلكومية التي ت�ضب

ل، بنك بيبلو�ض على اإيالئه 
ّ
هذا الجتاه«. من جهته، �ضكر اجلمي

ال�ضناعة اأهمية خا�ضة وتبنيه برامج دعم ال�ضناعيني. 

الأوروبي«   جالت �ضفرية »الحتاد 
اأجنيلينا اإيخهور�ضت، يف عدد من القرى 

القبيات  �ضيما  ول  العكارية،  والبلدات 

واأكروم ووادي خالد، متفقدة امل�ضاريع 

الإمنائية املمولة من الحتاد.

 تطرق وزير الطاقة واملياه اأرتيور 
كاترين  اليونان  �ضفرية  مع  نظريان 

قرب�ض  �ضفارة  باأعمال  والقائم  بورا 

بوياتزي�ض يرافقهما رئي�ض جمل�ض اإدارة 

مدير عام ال�رصكة اليونانية القرب�ضية 

اإىل  جواّنو،  خري�ضتوف   J&Pavax
اأ�ضباب التاأخري يف م�رصوع اإن�ضاء املحطة الكهربائية يف دير 

عمار، التي متت املوافقة عليها م�ضبقًا �ضمن خطة الطوارئ، 

واأقرها جمل�ض الوزراء يف حزيران 2010، و�ضدر بها القانون 

181 يف ت�رصين الأول 2011. وهذه املحطة �ضتكون من اأكرب 
حمطات الإنتاج يف لبنان، وت�ضمح بتخفي�ض �ضاعات التقنني 

حواىل 5 �ضاعات يوميًا.

عر�ض رئي�ض »ملتقى الت�ضامن 
عامر  لبنان«  يف  القت�ضادي 

يف  الرتكي  ال�ضفري  مع  ار�ضالن 

العالقات  اأوزيلديز،  اإينان  لبنان 

امل�ضرتكة والأو�ضاع يف طرابل�ض.

موجز اقتصادي

واملياه  الطاقة  وزير  اأو�ضى 

اأرتيور نظريان باعتماد اإجراءات 

الذي  ال�ضح  ملواجهة  عملية 

تدين  ب�ضبب  لبنان  له  يتعر�ض 

املت�ضاقطات يف اإطار ما تواجهه 

الأمطار  قلة  جراء  من  املنطقة 

هذا العام.

وعقد لهذه الغاية عدة اجتماعات 

الإدارات  م�ضوؤوليات  لتحديد 

تاأليف  ومت  املعنية،  والوزارات 

مياه  »م�ضلحة  املياه،  موؤ�ض�ضات  عن  ممثلني  من  طوارئ  جلنة 

العامة، الرتبية،  الزراعة، ال�ضناعة، ال�ضحة  الليطاين«، ووزارات: 

الداخلية والبلديات، البيئة، الإعالم وجمل�ض الإمناء والإعمار. 

لإدارة  بعدة خطوات  للقيام  املياه  موؤ�ض�ضات  اإىل  نظريان  واأوعز 

الأزمة املرتقبة على اأكرث من م�ضتوى »ول �ضيما اأننا على اأبواب 

حملتي  اإطالق  اأبرزها  تو�ضيات  جملة  واأ�ضدر  ال�ضيف«.  ف�ضل 

املياه،  وا�ضتخدام  ا�ضتعمال  وتنظيم  وتر�ضيد  الإعالم  عرب  توعية 

اإر�ضادات لال�ضتعمال اجليد  اإجراءات عمالنية من  �ضل�ضلة  وو�ضع 

للمياه يف املنازل ويف الزراعة وغريها.

اأما اأبرز القرتاحات والتو�ضيات التي خل�ضت اإليها جلنة الطوارئ 

فت�ضمنت:

اإجناز  الإ�رصاع يف  التوعية،  ال�ضتهالك عرب ن�رص  تر�ضيد  �رصورة 

ال�ضيانة  اأعمال  تكثيف  التنفيذ،  قيد  هي  التي  املائية  امل�ضاريع 

اإ�ضافية  مياه  م�ضادر  تاأمني  الهدر،  من  للحد  املائية  للمن�ضاآت 

عرب تنظيف وتعميق الآبار وتاأمني التيار الكهربائي واملحروقات 

ملحطات املياه والآبار.

منظمات  مرا�ضلة  فتمت  املياه  ا�ضتهالك  تر�ضيد  اىل  بالن�ضبة  اأما 

يف  توعية  حملة  وتنفيذ  متويل  لتاأمني  اخلا�ض  والقطاع  دولية 

هذا ال�ضدد.

اإىل دعم مايّل  اأعربت موؤ�ض�ضات املياه عن حاجتها  يف املقابل، 

للتمكن من مواجهة الأزمة يف ما خ�ض اأعمال ال�ضيانة وتنظيف 

الآبار وتاأمني املحروقات.

لجنة طوارئ لمواجهة شح المياه

أرتيور نظريان
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من �شهر اإلى �شهر

 ،»Cr group« عقدت جمعية »دعم ال�ضباب اللبناين« بالتعاون مع

موؤمتراً �ضحافيًا لإطالق م�رصوع بعنوان »بدك بيت ب� 40.000 $؟«، 

العمار.  كلفة  ب�ضعر  �ضكنية  �ضقق  �رصاء  من  اللبناين  ال�ضباب  ميكن 

فبعد الدرا�ضات املعمقة للواقع الإجتماعي اللبناين، التي توؤكد اأن 

80  % من ال�ضباب اللبناين ال�ضاكن يف الوطن ل ي�ضتطيع �رصاء �ضقق 
اأ�ضعاف  تتجاوز  كونها  ال�ضوق،  يف  املطروحة  بالأ�ضعار  �ضكنية 

قدرته ال�رصائية، ولدت فكرة م�رصوع دعم ال�ضباب اللبناين«. 

 واأ�ضارت امل�ضوؤولة الإعالمية رمي حرب اىل اأن »امل�رصوع يقوم 

خارج  خمتلفة،  ريفية  مناطق  يف  �ضكنية  جممعات  اإن�ضاء  على 

الكبري  ال�ضكاين  الإكتظاظ  لتخفيف  حماولة  يف  الكربى  املدن 

والأرا�ضي  امل�ضاعات  من  العديد  يوجد  يزال  ل  وكونه  فيها، 

الأمريية، يف تلك املناطق الريفية«. 

 وقالت: »اإن كل جممع �ضكني �ضيتاألف من 500 وحدة �ضكنية، ومن 

اأ�ضواق جتارية، ما �ضي�ضكل قرية منوذجية. وان هذه ال� 500 عائلة 

�ضت�ضكل قوة اقت�ضادية كبرية �ضتجذب امل�ضتثمرين ل�رصاء املحال 

التجارية ب�ضكل ح�رصي فيتم تعوي�ض اخل�ضارة يف �ضعر ال�ضقق، 

من الربح املح�ضل من بيع املحال، فنكون بذلك قد لبينا حاجة 

ال�ضباب لل�ضكن واأمنًا فر�ض عمل وا�ضتثمارات جديدة اآمنة«. 

ال�ضقق  »م�ضاحات  اأن  واكيم  �ضامر  املهند�ض  اأكد  جهته،  من 

م2   100 دولر،  األف   40 �ضعرها:  م2،   80 ال  بني  ما  �ضترتاوح 

�ضعرها: 65 األف دولر، 120 م2 �ضعرها: 85 األف دولر، 140 م2 

اأربعة  من  اأبنية  على  موزعة  و�ضتكون  دولر.  األف   110 �ضعرها 

واحلدائق،  واملالعب  ال�ضوق  حول  منت�رصة  طوابق،  خم�ضة  اأو 

وخا�ضعة  املتانة  موا�ضفات  باأعلى  مبنية  �ضتكون  انها  كما 

لقانون التنظيم املدين والنظم الهند�ضية العاملية، وتتنا�ضب مع 

احتياجات الفرد اليومية«. 

 سكن في القضاء فقط
وت�ضجيعًا لعدم نزوح ال�ضباب من مناطقهم وبقائهم يف قراهم، 

تطرق املحامي �رصبل �ضواح، اىل القانون اخلا�ض الذي �ضيخ�ضع 

يجب  بحيث  ال�ضكن.  اىل  ال�ضباب  حاجة  حلماية  امل�رصوع،  له 

على من يريد ال�رصاء األ يكون مالكًا ل�ضقة اأخرى يف لبنان، واأن 

يتعهد باأل يوؤجر اأو يبيع العقار اأو ي�ضتعمله لأية غاية جتارية. 

لل�ضباب امل�ضجلني  % من املجمع    60 القانون خ�ض�ض  ان  كما 

بح�ضب النفو�ض يف هذا الق�ضاء، وال� 40  % لل�ضباب الذين كانوا 

10 �ضنوات وما فوق، وذلك  من ال�ضاكنني يف الق�ضاء لأكرث من 

حفاظًا على الدميوغرافيا اللبنانية«. 

لدرا�ضة  متخ�ض�ضة  جلنة  تاأليف  »�ضيتم  اأنه  اإىل  �ضواح  واأ�ضار 

اننا  موؤكداً  ال�ضقق«،  اىل  حاجتهم  من  للتاأكد  ال�ضباب  اأو�ضاع 

جميع  منه  وي�ضتفيد  جامعًا،  يكون  اأن  امل�رصوع  هذا  من  »نريد 

ال�ضباب اللبناين«، مطالبًا »برعاية الدولة اللبنانية لدعم جميع 

اللبنانيني �ضبابًا كانوا اأم م�ضثمرين اأم �ضيا�ضيني«. 

يف  امل�ضوؤولني  من  العديد  على  الفكرة  بطرح  »قمنا  واأ�ضاف: 

وامل�ضارف  امل�ضتثمرين  كل  بزيارة  و�ضنقوم  اللبنانية،  الدولة 

تنفيذه،  على  والعمل  امل�رصوع  لطرح  اللبنانية  النيابية  والكتل 

ومواقف  الأجوبة  مبح�ضلة  اجلميع  لإعالم  لحقا  و�ضنعود 

ال�ضيا�ضيني منه«. 

مشروع »بدك بيت«: إنقاذ للشباب وتشجيع مناطقي 

تأهيل محمية أرز الشوف

اأطلق »بنك ببيلو�ض« ملنا�ضبة اليوم العاملي للبيئة، مبادرة 

بالتعاون  ال�ضوف«  اأرز  »حممية  يف  احليوي  املمر  لتحريج 

 )LRI( مع حممية اأرز ال�ضوف وم�رصوع التحريج يف لبنان

 )USAID( ل من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
ّ
املمو

 
ّ
واملنفذ من قبل مديرية الأحراج الأمريكية )USFS(. �ضي�ضم

و�ضٍل  �ضلة  �ضت�ضّكل  �ضجرٍة  اآلف  ع�رصة  احليوي   
ّ
املمر هذا 

بني غابتي اأرز الباروك ومعا�رص ال�ضوف من جهة وغابات 

هذا  وي�ضكل  اأخرى.  جهة  من  عميق  بلدة  اأعايل  يف  البلوط 

املمر احليوي، الذي يغطي م�ضاحة جرداء تبلغ 15 هكتاراً، 

امل�ضاحات اخل�رصاء  تعزيز  اأجل  للبنان من  م�رصوعًا مهمًا 

فيه والتي تاآكلت على مر ال�ضنني بفعل عوامل عديدة اأبرزها 

التو�ضع املدين واحلرائق.



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 140 تموز 2014
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 55

  اّطلع وزير الطاقة واملياه اأرتيور 
نظريان من مدير اإدارة ال�رصق الأو�ضط 

يف البنك الدويل فريد بلحاج على راأ�ض 

وفد من البنك الدويل، على �ضري الأعمال 

العائدة  الدرا�ضات  وتقدمي  التح�ضريية 

واإعداد  امل�رصوع،  متويل  ذلك  يف  مبا  ب�رصي،  �ضد  مل�رصوع 

اأقرب وقت ممكن، واإن�ضاء  التنفيذ يف  للبدء باأعمال  ما يلزم 

معامل كهرباء جديدة.

العام  لالأمن  العام  املدير  عر�ض   
من  وفد  مع  ابراهيم  عبا�ض  اللواء 

العمومية  ال�ضاحنات  مالكي  »نقابة 

يف مرفاأ بريوت« برئا�ضة نعيم �ضوايا، 

اأو�ضاع النقابة وقطاع النقل، ول �ضيما 

ويف  العام،  والأمن  النقابة  بني  القائم  والتعاون  املرفاأ  يف 

تذكارية عربون  ابراهيم درعًا  للواء  الوفد  قدم  اللقاء  نهاية 

�ضكر وتقدير.

والتجارة  القت�ضاد  وزير  بحث   
املقداد  علي  النائب  مع  حكيم  اآلن 

لنقابات  العطاء  »احتاد  وفد  يرافقه 

عامر  برئا�ضة  لبنان«،  يف  التجارة 

التجاري  الو�ضع  يف  ح�ضن  احلاج 

اأن  اإىل  النتباه  املقداد  ولفت  بعلبك.  مدينة  يف  وال�ضياحي 

مهرجان  رعاية  يف  لال�ضرتاك  حلكيم  دعوة  وجه  »الحتاد 

الت�ضوق وال�ضياحة يف بعلبك يف متوز اأو اآب املقبلني«، م�ضرياً 

والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  الو�ضع  اىل  ق 
ّ
»تطر اللقاء  اأن  اإىل 

وجوجلة لالأو�ضاع القائمة يف املنطقة«. 

التجارة  »غرفة  رئي�ض  اأطلق   
طرابل�ض  يف  والزراعة  وال�ضناعة 

»اليوم  الدبو�ضي  توفيق  وال�ضمال 

ال�ضياحي الطويل يف املدينة القدمية«، 

التاريخ  »طرابل�ض  عنوان:  حتت 

رحلة  يت�ضمن  الذي  واحل�ضارة«، 

�ضياحية يف املدينة، بالتعاون مع 

و«القرية  طرابل�ض  وبلدية  الغرفة 

وهيئات  ح�ضون«،  لبدر  البيئية 

الفنانني  و«نقابة  املدين  املجتمع 

املحرتفني يف لبنان« و«نادي اآثار 

طرابل�ض« ونقابات املهن احلرة.

موجز اقتصادي

مناحل عكار تخسر 40 % من 

قطاع النحل بسبب المناخ

مر�ض  اأبرزها  عديدة  ل�رصبات  النحل  تربية  قطاع  تعر�ض 

»فرواز« الذي يفتك باملناحل خ�ضو�ضًا يف منطقة عكار، ويوؤدي 

لأيام  بيو�ضها  و�ضع  من  مينعها  ما  امللكة،  حرارة  ارتفاع  اإىل 

عدة، قبل اأن يت�ضبب بنفوقها. وي�ضبب هذا املر�ض خ�ضارة ما بني 

األفني وثالثة اآلف بي�ضة يوميًا. ول�ضتبدال امللكة، ت�ضع اإحدى 

النحالت بيو�ضًا غري ملقحة، فينخف�ض الإنتاج الذي ينجم عنه 

العديد من الأعباء وال�ضتحقاقات الإ�ضافية.

ما  اأن  اخلطيب،  ال�ضمال حممد  النحالني يف  احتاد  رئي�ض  وذكر 

يزيد الأمور �ضوءاً هو عدم وجود اأدوية فعالة ملكافحة املر�ض، 

غياب  اأن  اإل  فعالية،  الأدوية  اأكرث  من  »الأبيفار«  دواء   
ّ
عد

ُ
ي اإذ 

رقابة وزارة الزراعة عن الأدوية امل�ضتوردة التي ل تتوافر فيها 

وانت�ضار  النحل  قطاع  انهيار  اىل  اأدت  العاملية،  املوا�ضفات 

بني ترتاوح  خ�ضارة  حتمل  وبالتايل  وا�ضعًا،  انت�ضاراً   املر�ض 

30 % و40 %.
املناخية  التقلبات   

ّ
ُتعد بل  احلد،  هذا  عند  املخاوف  تقف  ل 

احلادة من اأخطر العوامل ال�ضلبية على املناحل التي تنت�رص يف 

اإىل  املزارعون  يعمد  حيث  وجرداً،  �ضاحال  عكار  اأرجاء  خمتلف 

نقل مناحلهم اىل �ضاحل عكار خالل ف�ضل ال�ضتاء واإعادتها اىل 

اجلبال خالل ف�ضل ال�ضيف.

ان 
ّ
عد

ُ
وي�ضيف اخلطيب اأن مر�ض »فرواز« والتقلبات املناخية ي

القطاع  اإنتاج املناحل وتدهور  الأ�ضا�ضيني يف تراجع  العاملني 

عمومًا، م�ضريا اإىل اأن الدواء املوجود يف ال�ضوق اللبنانية م�ضتورد 

من الأرجنتني، ول يكافح املر�ض على الإطالق، لأنه ل يتالءم 

اأن  النحل، يف حني  لبنان ول مع طبيعة  مع طبيعة املناخ يف 

الأدوية التي كانت متوافرة �ضابقا كانت تكافح املر�ض بن�ضبة 

80 يف املئة.
النحل  التعاونية ملربي  »اجلمعية  رئي�ض  يلحظ  الإطار،  هذا  يف 

يف القبيات« اإميل زهر اأن »التقلبات املناخية اأثرت كثريا على 

املناحل، اإذ اإن النحل يتاأقلم مع تقلبات املناخ الف�ضلية ولي�ض 

مع التقلبات احلادة والفروقات الكبرية يف درجات احلرارة بني 

الليل والنهار«.

وي�ضيف زهر اأن »خ�ضارة النحالني املتعاقبة على مدى ال�ضنوات 

ال 
ّ
الثالث املا�ضية باتت ل حتتمل، حيث ترتاوح خ�ضارة كل نح

ما بني 30 % اإىل 40  %، والدولة غائبة كليًا عن القيام باأي دور 

فاعل، بالرغم من اأن العمل يجب اأن يكون بهدف اإنقاذ ما تبقى 

من هذا القطاع«.
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تزامنًا مع الدورة 19 ملعر�ض »بروجكت لبنان« 

ال�ضوريني«  الأعمال  رجال  »منتدى  انطلق 

مرحلة  ملتطلبات  مبّكرة  اإ�ضتجابًة  لي�ضّكل 

حول  خ�ضو�ضًا  �ضورية.  يف  املقبلة  التنمية 

زاً 
ّ
اإعادة الإعمار يف �ضوريا التي باتت ت�ضغل حي

ا�ضتعداداً  الأو�ضاط  هذه  اهتمامات  من  وا�ضعًا 

جمع خمتلف اخلرباء واملراقبون على 
ُ
ملرحلة ي

اإّن الكثري من �رصكات  اأّنها مقبلة بال �ضك. بل 

لهذه  فعليًا  ة 
ّ
العد يعد  بداأ  قد  اخلا�ض  القطاع 

�ضات الدولية 
ّ
املرحلة، فيما اأطلقت بع�ض املوؤ�ض

ال�ضتعدادات  هذه  تواكب  عمل  برامج  املعنية 

حت�ضرياً لنطالق �ضافرة الإعمار.

اإطار  توفري  وبهدف  اجلهود،  لهذه  ومواكبًة 

من  بنظرائهم  ال�ضوريني  الأعمال  رجال  فيه  يلتقي  جامع 

املنطقة والعامل لبحث اخليارات والإمكانات املتاحة للتنمية، 

ال�ضوريني  الأعمال  رجال  بني  العالقات  �ضبكة  وتطوير 

الدولية  ال�رصكة  اأطلقت  والإقليميني،  الدوليني  وال�رصكاء 

للمعار�ض )IFP Group( »منتدى رجال الأعمال ال�ضوريني«، 

الذي بداأ اأعماله يف مركز »بيال« للمعار�ض.

اإنطالقة املنتدى مع ندوة خا�ضة �ضارك فيها كبري  وجاءت 

اإدارة التنمية القت�ضادية والعوملة يف  القت�ضاديني ومدير 

»الإ�ضكوا«، عبد اهلل الدردري، الذي ي�رصف على 

�ضوريا«  مل�ضتقبل  الوطنية  »الأجندة  م�رصوع 

احلاجات  لتقييم  »الإ�ضكوا«  اأطلقته  الذي 

من  جمموعة  جانب  اإىل  �ضوريا،  يف  الإمنائية 

اخلرباء ال�ضوريني العاملني يف امل�رصوع. 

واأدار وزير املال والقت�ضاد والتجارة ال�ضابق، 

ح�رصتها  التي  الندوة  قّطار،  دميانو�ض 

جمموعة من رجال الأعمال ال�ضوريني والعرب 

اأكرث  عن  ممّثلون  فيها  و�ضارك  والأجانب، 

التجارة  �رصكات  من  �ضورية  �رصكة   50 من 

واملقاولت، وعلى راأ�ضها اإحتاد غرف التجارة 

ال�ضورية.

الجتماع حول  اأّن  الفتتاحية  كلمته  واأكد يف 

حتديداً،  بريوت  ويف  �ضوريا،  يف  والتنمية  الإعمار  مو�ضوع 

 
ّ
مهم مو�ضوع  وهو  البلدين،  لكال  تاريخية  حلظة  يف  ياأتي 

اآفاق التنمية املرتقبة يف �ضورية للبنان  اأن  وحيوي. خا�ضة 

والإقت�ضاديني اللبنانيني دور مفرت�ض يوؤدونه يف هذا الإطار.

واأكد عبداهلل الدردري كبري الإقت�ضاديني ومدير اإدارة التنمية 

الإقت�ضادية والعوملة يف »الإ�ضكوا«: »ل�ضنا هنا لتقا�ضم كعكة 

 
ٌ
خريي  

ٌ
م�رصوع هي  �ضورية  اإعمار  فاإعادة  �ضورية،  اإعمار 

م�ضاريع  عدة  ولي�ضت  برمّته،  جمتمع  م�رصوع  وا�ضع،   
ٌ
وطني

»رجال األعمال السوريين« يتحّضرون إلعادة اإلعمار

الدردري: إعادة إعمار سورية مشروع مجتمع برمّته 
وكلفتها بين 165 و 200 مليار دوالر

من �شهر اإلى �شهر
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اإن�ضائية هنا وهناك«. 

عانته  الذي  القت�ضادي  النزف  الدردري  عر�ض  وبالأرقام، 

ن�ضف  خ�رص  القت�ضاد  اأّن  اإىل  فاأ�ضار  الأزمة،  نتيجة  �ضوريا 

طاول  ال�رصر  واأّن  تقريبًا،  الأزمة  بداية  منذ  املحلي  الناجت 

رة 
ّ
جميع القطاعات بن�ضب خمتلفة. واأ�ضار اإىل اأّن الكلفة املقد

لعملية الإعمار والتنمية تراوح بني 165 و 200 مليار دولر، 

ة التي يفرت�ض اأن 
ّ
منها نحو 60 ملياراً من ال�ضتثمارات العام

ل كلفتها الدولة.
ّ
تتحم

ومن هذه النقطة، انطلق الدردري ليعر�ض خيارات التمويل، 

الأ�ضئلة  من  جملة  طارحًا  وال�ضتثمار،  الإنفاق  واأولويات 

مرحلة  بدء  عند  القرار  اأ�ضحاب  �ضتواجه  التي  اجلوهرية 

قتامة  ورغم  اأّنه  اإىل  مداخلته  ختام  يف  وخل�ض  العمار. 

ول  �رصوريًا،  بل  ممكنًا،  �ضوريا  بناء  يبقى  احلايل  امل�ضهد 

خيار اآخر �ضواه بالن�ضبة اىل كامل املنطقة العربية، م�ضرياً اإىل 

والتي  والدرا�ضات  الأرقام  توؤّكد  ما  وفق  ذلك  حتقيق  امكان 

من  الأول  الربع  يف  تقريبًا  توّقف  قد  التدهور  اأّن  اإىل  ت�ضري 

ال�ضنة اجلارية.

واأ�ضاف يف مداخلة حول الإقت�ضاد الكلي ملا بعد الأزمة يف 

م بروؤى واأفكار هي 
ّ
�ضورية: »ل نخطط بدًل عن �ضورية، نتقد

ال�ضوريني  اخلرباء  مئات  من  عدد  واجتماعات  تالقي  نتاج 

الذي �ضيعملون مع م�رصوع الأجندة الوطنية مل�ضتقبل �ضورية 

ال�ضوري  املجتمع  اىل  م 
ّ
�ضُتقد الروؤى  وهذه  »الإ�ضكوا«،  يف 

علمًا  البناء«.  يف  �رصكاوؤه  هم  ومن  نبني  كيف  �ضيقرر  وهو 

اأن الدردري ي�رصف على م�رصوع »الأجندة الوطنية مل�ضتقبل 

�ضورية«، الذي اأطلقته »الإ�ضكوا« لتقييم الإحتياجات الإمنائية 

يف �ضورية.

ثم حتدث خبري الأ�ضواق املالية، ونائب املدير التنفيذي ال�ضابق 

لهيئة الأوراق والأ�ضواق املالية ال�ضورية، �ضقر اأ�ضالن، حول 

التهديدات والفر�ض يف ال�ضوق املالية ال�ضورية م�ضتقباًل.

بني  ال�رصاكة  �ضوؤون  يف  املتخ�ض�ض  امل�ضت�ضار  الندوة  وختم 

حول  خونده،  علي  »الإ�ضكوا«،  يف  واخلا�ض  العام  القطاعني 

الطاقة والبنى التحتية يف �ضورية بعد الأزمة.

مي�ضال  ال�ضياحة  وزير  تراأ�ض   
اأو�ضاع  يف  للبحث  اجتماعًا  فرعون، 

مع  خمايل،  ومار  اجلميزة  منطقتي 

روؤ�ضاء جلان املطاعم. ومت التفاق على 

اجلميزة  منطقة  يف  الزدحام  معاجلة 

�ضارل حلو، ومار خمايل عرب  تاأمني مواقف يف حمطة  عرب 

الت�ضالت التي �ضيقوم بها فرعون. واطلع املجتمعون على 

املنطقة  لإعمار  اجلميزة  امناء  جلنة  تعدها  التي  الربامج 

امل�ضكالت  عر�ضت  وبعدما  جديد.  من  واإنعا�ضها  وتطويرها 

فرعون  اأكد  واملالهي،  واملقاهي  املطاعم  منها  تعاين  التي 

التعاون بني  اطار  »اإيجاد احللول املالئمة �ضمن  اإىل  �ضعيه 

فيه  ملا  المنية  والقوى  اللجان  عن  وامل�ضوؤولني  الهايل 

هذه  عمل  ا�ضتمرار  وتاأمني  الهايل،  انزعاج  �ضبط  امكان 

املطاعم«. 

تتمّثل  مبادرة  عوده«  »بنك  اأطلق   
لطاّلب  حما�رصات  �ضل�ضلة  عقد  يف 

ات 
ّ
»تكنولوجي بعنوان  اجلامعات، 

متها 
ّ
قد واليوم«،  الأم�ض  بني  الدفع: 

ة 
ّ
الإلكرتوني الدفع  حلول  مديرة 

وخدمات البطاقات يف امل�رصف رندة بدير، لتعريف ال�ضباب 

ًا وم�ضتقبل و�ضائل 
ّ
قة عاملي

ّ
ات اجلديدة املطب

ّ
اإىل التكنولوجي

الدفع.

 طالب نقيب »معلمي �ضناعات الذهب واملجوهرات يف 
وجمعية  القت�ضادية  الهيئات  كورديان  يوغو�ض  لبنان« 

لقاء  »بعقد  وال�ضناعية  احلرفية  والنقابات  ال�ضناعيني 

اقت�ضادي بح�ضور الوزراء املعنيني يف ال�ضناعة والقت�ضاد 

الأزمة  من  اخلروج  كيفية  يف  للبحث  والزراعة،  وال�ضياحة 

القت�ضادية التي تعاين منها البالد ول�ضتمرار هذه املوؤ�ض�ضات 

التي تخ�رص يوميًا اأمواًل باهظة«. ومتنى على الدول الأجنبية 

والعربية واخلليجية »العودة اإىل ال�ضتثمار يف لبنان وتعزيز 

ال�ضيف،  هذا  لبنان  زيارة  اىل  »ال�ضياح  داعيًا  به«،  الثقة 

لتعزيز وتن�ضيط احلركة القت�ضادية والتجارية، بعد انقطاع 

الأو�ضاع  ب�ضبب  ل�ضنوات  طال 

الأمنية وانعكا�ض الأحداث ال�ضورية 

على لبنان«. 

موجز اقتصادي
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اآلن  والتجارة  القت�ضاد  وزير  تراأ�ض 

اطالق  عن  لالإعالن  موؤمتراً  حكيم 

الوزارة،  يف  لالنرتنت«  اللبناين  »املركز 

ملنظمة  التنفيذي  املدير  بح�ضور 

املخ�ض�ضة  والرقام  لالأ�ضماء  النرتنت 

رئي�ض  نائب  �ضحادة،  فادي   )ICANN(

يف  والزراعة  وال�ضناعة  التجارة  غرفة 

فهد،  نبيل  الدكتور  لبنان  وجبل  بريوت 

بو  نبيل  الدكتور  LINk)لبنان(  م�ضوؤول 

 خالد وممثلي الوزارات والدارات املعنية.

اإ�ضدار  على »�رصورة  الوزير حكيم  و�ضدد 

والبيانات  اللكرتونية  املعامالت  قانون 

ذات الطابع ال�ضخ�ضي، الذي يرعى تنظيم 

اأ�ضماء  فيها  مبا  اللكرتونية،  املعامالت 

املواقع على �ضبكة الإنرتنت«.

ال�ضعي  اأهمية هذا احلدث يف  واأبرز حكيم 

نحو حتقيق التايل:

� زيادة عدد املواقع اللكرتونية امل�ضجلة 

خيارات  زيادة  خالل  من  لبنان،  يف 

ت�ضجيل النطاقات، الأمر الذي يعطي قيمة 

مرتبة  من  ويرفع  م�ضافة،  اقت�ضادية 

لبنان يف الرتتيب العاملي للدول النا�ضطة 

يف التجارة الإلكرتونية.

� امل�ضاهمة يف اإ�ضفاء الطابع املوؤ�ض�ضاتي 

املواقع  ا�ضماء  ت�ضجيل  خدمة  لتنظيم 

اللكرتونية يف لبنان.

ا�ضماء  ت�ضجيل  خدمة  ا�ضتمرارية  �ضمان   �

خدمات  لت�ضمل  وتطويرها  املواقع 

ا�ضافية، مل تكن متوفرة من قبل، تتما�ضى 

مع التطور التكنولوجي احلا�ضل.

للقطاعني  النطاق  وا�ضع  متثيل  حتقيق   �

ال�ضيا�ضات  و�ضع  يف  واخلا�ض  العام 

املرتبطة بتنظيم القطاع«.

ل  »القت�ضاد  باأّن  اإميانه  حكيم  واأبدى 

اأبناء  بني  والتكاتف  بالتعاون  اإل  يقوم 

وتطوير  »حترير  اأن  اىل  م�ضرياً  الوطن«، 

ال�ضفافية  يوؤمن  ان  �ضاأنه  القطاع من  هذا 

يف التعامل والنفتاح على العامل، ملا يف 

املوؤ�ض�ضات  تطوير  يف  م�ضاهمة  من  ذلك 

والت�ضجيع  احلجم  وال�ضغرية  املتو�ضطة 

الآفاق  وفتح  والتناف�ضية  البتكار  على 

واخلدمات  والتجارة  ال�ضناعة  لعوملة 

املحلية«.

و�ضكر حكيم فادي �ضحادة، على ا�ضتعداده 

مواقع  ا�ضماء  ت�ضجيل  تفوي�ض  لإعادة 

اىل  لبنان  يف  العاملة  النرتنت  نطاقات 

والدكتور  لالإنرتنت«،  اللبناين  »املركز 

نبيل ابو خالد على جهوده خالل ال�ضنوات 

وتقدميه  القطاع  هذا  حفظ  يف  املا�ضية 

جمانًا  املواقع  ا�ضماء  ت�ضجيل  خلدمة 

للعموم.

وفيما اعلن �ضحادة انه �ضيبداأ بدعوة »الدول 

يف املنطقة اىل ان تاأخذ لبنان كنموذج يف 

وعلى  متينة  اأ�ض�ضًا  اعتمد  الذي  النرتنت 

»ال�ضعي  بوخالد  اكد  العاملي«،  امل�ضتوى 

اىل تنظيم لينك لبنان واإطالق اعمالها«.

..ويطلق مهرجان الشوف 

اأطلق وزير القت�ضاد والتجارة اآلن حكيم 

»مهرجان ال�ضياحة والت�ضوق يف ال�ضوف«، 

الذي تنظمه »جمعية جتار ال�ضوف«، من 12 

حزيران لغاية 17 اآب، وذلك يف احتفال يف 

ق�رص املري اأمني - بيت الدين. 

القت�ضادي  »الدور  على  حكيم  واأثنى 

املهم الذي تقوم به جمعية جتار ال�ضوف«، 

موؤّكداً »ا�ضتعداد الوزارة ملواكبة ن�ضاطات 

يف  اجلمعيات  بباقي  اأ�ضوة  اجلمعية، 

املناطق اللبنانية، مبا ي�ضاهم يف تن�ضيط 

احلركة القت�ضادية يف ال�ضوف«.

اأرز  حممية  املرافق  والوفد  حكيم  وزار 

ال�ضوف، حيث زرع اأرزة با�ضمه. 

حكيم يطلق »المركز اللبناني لإلنترنت«

لبنان يشارك في مؤتمر »مستقبل مشمس في البحر المتوسط«
�ضارك وفد لبناين برئا�ضة مدير املركز 

اللبناين حلفظ الطاقة بيار اخلوري يف 

»م�ضتقبل  عن  الدويل  املوؤمتر  اأعمال 

الأبي�ض  البحر  منطقة  يف  م�ضم�ض 

�ضيتم خالله عر�ض  والذي   « املتو�ضط 

م�رصوع التطوير املتو�ضطي خلطط دعم 

والطاقات  ال�ضم�ضية  الطاقة  مبادرات 

والذي  العام  للراأي  ر�ضميا  املتجددة 

يعقد يف باري - اإيطاليا.

الطاقوي�ة  ال�ضيا�ض�ات  ملناق�ض�ة  فر�ض�ة  املوؤت�مر  ي�ض�ك�ل 

والف�ر�ض  امل�ض�روع  واأهداف  والدولي�ة  والإقليمي�ة  الوطني�ة 

التجاري�ة لتقني�ات الطاق�ة ال�ضم�ضي�ة يف منطق�ة حو�ض الب�حر 

الأبي��ض املتو�ضط.

4،192 ماليني  تبلغ ميزانية امل�رصوع 

اورو وهو ممول من الحتاد الأوروبي 

التعاون عرب احلدود  اإطار برنامج  يف 

ويهدف  املتو�ضط  الأبي�ض  البحر  يف 

اإىل دعم اإ�ضتخدام تكنولوجيات الطاقة 

ا�ضتخدام  كفاية  وحت�ضني  ال�ضم�ضية 

الطاقة يف اأنحاء منطقة البحر الأبي�ض 

متويل  اآليات  ا�ضتحداث  عرب  املتو�ضط 

مبتكرة واأدوات حتفيز لل�ضوق.

يذكر اأن ال�رصاكة يف هذا امل�رصوع تبلغ ت�ضعة اأع�ضاء من خم�ض 

دول هي ايطاليا وا�ضبانيا وتون�ض ولبنان و م�رص(.

من �شهر اإلى �شهر
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  �ضارك رئي�ض جتمع رجال الأعمال 
يف  زمكحل  فوؤاد  الدكتور  اللبنانيني 

لحتاد  الأوىل  العامة  اجلل�ضة  اجتماع 

نظمه  الذي   »2030 املتو�ضط  »البحر 

لعامل  القت�ضادي  ال�ضتب�ضار  »معهد 

»فريق  زمكحل  ودعا  باري�ض.  يف  املتو�ضط«  الأبي�ض  البحر 

اإدارة املعهد اىل زيارة لبنان يف متوز املقبل لتوقيع اتفاق 

تعاون و�رصاكة مع جتمع رجال الأعمال اللبنانيني وحتديد 

كانت  »مهما  اأنه  وراأى  امل�ضرتكة«.  العمل  وخطة  امل�ضاريع 

لبنان،  يواجهه  الذي  الد�ضتوري  الفراغ  ووقع  امل�ضاعب 

األوان  ورفع  باملثابرة  اللبنانية  ال�رصكات  اأ�ضحاب  �ضي�ضتمر 

علم بلدهم يف العامل، وبناء �رصاكات اإ�ضرتاجتية على امل�ضتوى 

الإقليمي والعاملي«.

�ضهيب  اأكرم  الزراعة  وزير  اأ�ضدر   
ت�ضدير  باآلية  تتعلق  اإدارية  مذكرة 

املوا�ضي احلية، بحيث تخ�ضع عمليات 

موافقة  اىل  احلية  املوا�ضي  ت�ضدير 

م�ضبقة من وزير الزراعة، وت�ضّكل جلنة 

فنية من مديرية الرثوة احليوانية وامل�ضلحة القليمية ذات 

ال�ضلة )دائرة الرثوة احليوانية( للتاأكد من مطابقة املوا�ضي 

من  املفرو�ضة  ال�ضحية  ال�رصوط  جلميع  ت�ضديرها  املراد 

ملكية  من  والتاأكد  امل�ضتوردة،  واجلهات  الزراعة  وزارة  قبل 

نع 
ُ

ا�ضتثمار املزرعة، كما مي اأو عقد  للمزرعة  الطلب  �ضاحب 

اإل من  الوزارة  اإذن الت�ضدير املعطى من قبل  ال�ضتفادة من 

قبل امل�ضتفيد الول حتت طائلة حرمانه من اإعادة الت�ضدير 

لحقا. وين�ض القرار على اأن مدة �ضالحية اإذن الت�ضدير هي 

�ضهران من تاريخ اإعطائه، على اأن تتوافر امل�ضتندات املطلوبة 

عند تقدمي الطلب.

 تراأ�ض وزير الدولة ل�ضوؤون التنمية 
عمل  اجتماع  فريج  دي  نبيل  الإدارية 

الوزراء  جمل�ض  موافقة  عن  لالعالن 

و�ضيانة  ت�ضغيل  م�رصوع  متديد  على 

ال�ضلبة  النفايات  معاجلة  معامل 

من  وجتهيزها  ت�ضييدها  مت  التي 

الحتاد  من  بتمويل  الوزارة  قبل 

املجال�ض  مل�ضلحة  الأوروبي، 

املناطق،  يف  والحتادات  البلدية 

وذلك  امل�رصوع  موازنة  وزيادة 

ملدة ثالث �ضنوات اإ�ضافية. 

موجز اقتصادي

عملت »بلدية حارة حريك« على اإنعا�ض املنطقة من خالل تنظيمها 

مهرجان »لقينا باحلارة وت�ضوق ب�ضطارة 2« يف �ضارع املقاومة 

اقت�ضادية  موؤ�ض�ضة   223 من  اأكرث  فيه  �ضاركت  وقد  والتحرير، 

واجتماعية واأفراد.

من  امل�ضاركني  ولدى  املنطقة  يف  كبرياً  جناحا  املعر�ض  لقى 

املهرجان،  زائري  اىل  اإ�ضافة  واجتماعية،  اقت�ضادية  موؤ�ض�ضات 

و�ضم 69 خيمة على امتداد ال�ضارع، ومت توزيع 257 جائزة مقدمة 

من 57 من املوؤ�ض�ضات القت�ضادية يف املنطقة عبارة عن ق�ضائم 

�رصائية وهدايا. كما مت �ضحب قرعة على عدد من املنح الدرا�ضية 

ملعهد احل�ضني بن علي.

كما واكب املهرجان ن�ضاطات قام بها مركز املطالعة والتن�ضيط 

الثقايف، خم�ض�ضة لالأطفال من جميع الفئات العمرية، كما اأجرى 

املهرجان،  يومي  مدى  على  البلدية  يف  ال�ضحية  الرعاية  مركز 

فحو�ضات جمانية »لل�ضكري وال�ضغط«، وتوجه املركز اىل جميع 

تناول  وكيفية  ال�ضليم،  الغذاء  اأهمية  �ضارحًا  ال�ضارع  يف  املارة 

الأطعمة ال�ضحية.

وافتتح املهرجان ع�ضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، 

بح�ضور رئي�ض »احتاد بلديات ال�ضاحية اجلنوبية« حممد درغام، 

رئي�ض »بلدية حارة حريك« زياد واكد، نائب رئي�ض »بلدية حارة 

املهند�ض  وعد«  »جمعية  مدير  حاطوم،  اأحمد  املهند�ض  حريك« 

ح�ضن ج�ضي، املدير العام ل�»جمعية جهاد البناء« املهند�ض حممد 

احلاج، رئي�ض جمموعة ال�ضاحل فادي عالمة.

بلدية  »ا�ضتمرار  على  واكد  زياد  حريك  حارة  بلدية  رئي�ض  و�ضدد 

ابناء  اجل جميع  الهلي من  املجتمع  العمل مع  حارة حريك يف 

البلدة«. 

من  يقوم  الذي  الن�ضاط  هذا  »اأهمية  عمار   علي  النائب  اكد  كما 

يف  ال�رصائيلي  للعدو  ا�ضرتاتيجيا  هدفا  كانت  التي  ال�ضاحية 

التكفرييون  اي  خطورة  يقل  ل  اآخر  عدو  وفاجاأها  عدة  حمطات 

الذين ا�ضتهدفوا وحدة النا�ض على م�ضاحة الأمة جمعاء«، قائاًل »ل 

ي�ضتخفن اأحد  بن�ضاطات كهذه لأنه يف الوقت الذي تعطي ر�ضالة 

اأبلغ واأعظم من  لتن�ضيط احلركة القت�ضادية، تعطي ر�ضالة اأخرى 

خالل التعبري عن اإرادة ال�ضمود وال�ضتمرار والبقاء واإرادة احلياة 

يف مواجهة كل التحديات وا�ضتحقاقات احلياة«.

مهرجان التسوق في حارة حريك
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قيمته  ما  املال  وزارة  خ�ض�ضت 

عجز  ل�ضد  لرية  مليار   2800
ل�ضنة  لبنان«  كهرباء  »موؤ�ض�ضة 

2014 الذي يزيد عن 3100 مليار 
لرية، ما قد ينعك�ض على و�ضعية 

التيار الكهربائي، وياأتي ا�رصاب 

امل�ضاألة  ليزيد  الكهرباء  مياومي 

تاأزمًا، وهذا ما ينذر ب�ضيف حار.

واعد  �ضياحي  ف�ضل  بداية  مع 

وفق توقعات املعنيني بالقطاع، 

وزارة  بني  املرا�ضالت  تب�رص 

من  الكهرباء  وموؤ�ض�ضة  الطاقة 

جهة  من  املال  ووزارة  جهة 

يف  و�ضيكة  كهرباء  باأزمة  ثانية، 

حول  و»املال«  »الكهرباء«  بني  اجلدل  مو�ضوع  ح�ضم  عدم  حال 

قيمة الدعم لتغطية العجز خالل ال�ضنة اجلارية. وهذا المر �ضيوؤدي 

مبا  يوميًا،  �ضاعة   14 اىل   10 مبعدل  التقنني  يف  زيادة  اىل  حتما 

يعني اأن �ضيف لبنان �ضيكون حاراً »كهربائيًا«. 

ورجحت بع�ض امل�ضادر يف وزارة املال ان الوزير علي ح�ضن خليل 

موؤ�ض�ضة  تظهر  فيما  للموؤ�ض�ضة،  الدعم  قيمة  من  موقفه  على  م�رص 

الكهرباء باأنها يف حاجة اإىل م�ضاهمة اأكرب من الدولة نتيجة زيادة 

لبنان على  يكلف  ال�ضوري )مبا  النزوح  نتيجة  الطاقة  الطلب على 

�ضعيد الطاقة الكهربائية وبح�ضب تقديرات البنك الدويل نحو 500 

مليار لرية(، و ا�ضتئجار البواخر املنتجة للطاقة وما يرتبه ذلك من 

2013 والأعوام  العام  اإ�ضافية عن  اإيجار وكميات حمروقات  بدل 

ال�ضابقة.

ووفق »امل�ضادر« فاإن هذا الواقع يفر�ض حال من ثالثة:

- زيادة م�ضاهمة الدولة لكهرباء لبنان لتبلغ 3550 مليار لرية، مبا 

يتيح للموؤ�ض�ضة الإنتاج باحلدود الق�ضوى اأي بقدرة 1800 ميغاواط 

وتاليا تاأمني 18 اىل 19 �ضاعة تغذية.

- خف�ض الإنتاج مبا يتالءم مع 

جمل�ض  من  املحددة  امل�ضاهمة 

الوزراء اأي نحو 2850 مليار لرية، 

مبا يوؤمن التغذية من 10 اإىل 12 

اإىل  ال�ضطرار  اإمكان  مع  �ضاعة 

املعطاة  التغذية  �ضاعات  خف�ض 

 21 والبالغة  الإدارية  لبريوت 

العتمادات  اأن  علما  �ضاعة. 

موؤ�ض�ضة  موازنة  يف  املطلوبة 

مليار   3097 اأي  لبنان  كهرباء 

تاأمني  من  املوؤ�ض�ضة  متّكن  لرية، 

يوميا  تغذية  �ضاعة   15 نحو 

خارج بريوت الإدارية.

يتنا�ضب  مبا  التعرفة  زيادة   -

جزئيا مع تكاليف الإنتاج.

واأكدت امل�ضادر اأن هذا املو�ضوع �ضيبحث يف جمل�ض اإدارة املوؤ�ض�ضة 

و�ضيتم عر�ضه عرب وزارة الطاقة على مقام جمل�ض الوزراء نظرا اىل 

اهميته القت�ضادية والجتماعية وحتى الأمنية.

خ�ضوعها  وبعد  الإنتاج،  جمموعات  كامل  فان  التغذية  ولناحية 

اإىل  الإ�ضارة  مع  ال�ضبكة.  على  للو�ضع  الالزمة، جاهزة  لل�ضيانات 

والزهراين  عمار  دير  معملي  يف  الإنتاج  جمموعات  �ضيانة  اأن 

اأن  نت زيادة قدرتها الإنتاجية واإطالة عمرها. وتاليا ميكن 
ّ
ت�ضم

ي�ضل الإنتاج حاليا اإىل حدود ال� 1800 ميغاواط يف حال مت توفري 

الأموال الالزمة ملوؤ�ض�ضة كهرباء لبنان، اأي بالإمكان زيادة التغذية 

نحو ثالث �ضاعات اإ�ضافية.

وبعلبك  �ضور  معملي  وقف  مت  انه  اىل  نف�ضها  امل�ضادر  وت�ضري 

اإيقاف  اإمكانات مالية لت�ضغيلهما كما مت  ب�ضورة نهائية، لأنه ل 

ال�ضتجرار من �ضوريا لل�ضبب عينه. وحذرت اأنه يف املرحلة املقبلة، 

اإطفاء جمموعات  اإيجاد حل للم�ضكلة املالية، �ضيتم  ويف ظل عدم 

الإنتاج يف الزوق واجلية تدريجيًا.

عجز الكهرباء ينتظر المالية

لجنة المال تقر »تعديل بازل«
وزير  وح�ضور  كنعان،  ابراهيم  النائب  برئا�ضة  النيابية،  واملوازنة  املال  جلنة  ت 

ّ
اأقر

البيئة حممد امل�ضنوق »م�رصوع القانون الوارد يف املر�ضوم رقم 10002 الرامي اإىل طلب 

النفايات  نقل  يف  »التحكم  ب�ضاأن  »بازل«  اتفاقية  تعديل  اإىل  الن�ضمام  على  املوافقة 

اخلطرة والتخل�ض منها عرب احلدود«.

واأو�ضح كنعان بعد اجلل�ضة اأن »هذه التفاقية مهمة جدا وموقع عليها من اأكرث من 176 

دولة، وهي حتمي البلدان املنت�ضبة اليها من الأخطار وال�ضموم عند نقل املواد اخلطرة 

امل�ضتوردة، وهي ت�ضع اآلية اأخطار لهذه الدول املن�ضوية اإليها ولكيفية حمايتها«.

بريوت،  يف  التعليمية  بالأبنية  املتعلقني  امل�رصوعني  بت  كنعان  متنى  املقابل،  يف 

واإعادة تاأهيل من�ضاآت الكهرباء املت�رصرة من العدوان الإ�رصائيلي، »حتى ل ت�ضتمر يف 

تاأجيل امل�ضاريع التي فيها م�ضلحة كبرية للبنان، خ�ضو�ضًا اإذا كنا نتحدث عن �ضناديق 

وقرو�ض طويلة الأجل وفوائد مدعومة وم�ضجعة«.

من �شهر اإلى �شهر
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 حذر نائب رئي�ض »املجمع الدويل – العربي للمحا�ضبني 
النعكا�ضات  »من  طبارة  اأ�ضامة  الدكتور  القانونيني« 

اللبناين«،  القت�ضاد  ال�ضيا�ضي على  للفراغ  ال�ضلبية واخلطرة 

املو�ضمني  للتحركات املطلبية قبل  »باإيجاد احللول  مطالبًا 

ال�ضياحي وال�ضطيايف«. و�ضاأل يف ت�رصيح »األ يكفي اجلمود 

العربية  الأ�ضواق  معظم  على  اليوم  يطغى  الذي  القت�ضادي 

للبنانيني،  حافزا  ليكون  الأمريكية،  وحتى  والأوروبية 

يتخبط  مما  لبنان  اإنقاذ  اإىل  ليبادروا  امل�ضوؤولني،  خ�ضو�ضا 

يف  الدائر  ال�رصاع  عن  وحتييده  وحت�ضينه  اأزمات  من  فيه 

ه من زيادة الر�ضوم وال�رصائب على الطبقات 
ّ
املنطقة؟«. ونب

بيد  »الإعطاء  طريقة  وعلى  املحدود  الدخل  وذوي  العاملة 

الزمة  تعميق  اإىل  يوؤدي  �ضوف  ذلك  لن  بالأخرى«  والأخذ 

القت�ضادية وتراجع اأكرث يف حركة النمو وتاليا دفع لبنان 

نحو املجهول ماليا و�ضيا�ضيا.

 خ�ض�ض وزير الزراعة اأكرم �ضهيب 
موازنة  من  لرية  مليون   500 مبلغ 

احلرجية  املناطق  لتنظيف  الوزارة 

وت�ضحيل  للحرائق،  عر�ضة  الأكرث 

البلديات  مع  بالتن�ضيق  الأحراج 

منظمة  بعثة  مع  �ضهيب  واجتمع  الأهلية.  واجلمعيات 

وركز  الغابات.  حرائق  يف  لتبحث  )الفاو(  والزراعة  الأغذية 

الغابات،  يف  الداهمة  احلرائق  اأخطار  حول  النقا�ض  على 

ال�ضغط  وزيادة  اجلفاف  ب�ضبب  ال�ضنة  هذه  »املتنامية 

ال�ضكاين على الغابات، مع تزايد عدد النازحني ال�ضوريني يف 

البعثة م�ضودة خطة  بالغابات«. وعر�ضت  املحيطة  الأماكن 

متكاملة حتتاج اإىل متويل �رصيع يقدر ب�3.3 ماليني دولر. 

لتعوي�ض  التعا�ضد  قد بحث مع وفد »�ضندوق  �ضهيب  وكان 

املزارعني من الكوارث«، برئا�ضة ح�ضن عطوي يف اإمكان دعم 

ال�ضندوق مبوازنة �ضنوية تقدر ب�3 مليارات لرية، تو�ضع يف 

من  ال�ضندوق  ليتمكن  للتعاونيات  العامة  املديرية  موازنة 

دفع التعوي�ضات للمزارعني املنت�ضبني عن الأ�رصار الناجتة 

من كوارث طبيعية.

الت�ضالت  وزارة  و�ضعت   
»ليبان  �رصكة  مع  وبالتن�ضيق 

بو�ضت«، يف التداول 30 األف طابع 

الأب،  عيد  مبنا�ضبة   
ّ

عادي بريدي 

يف كل املكاتب الربيدية.

موجز اقتصادي

اأبدى وزير ال�ضياحة مي�ضال فرعون خ�ضيته على مغارة جعيتا من 

»تراخي�ض البناء من دون مراعاة الإجراءات ال�رصورية حلماية 

املغارة والإن�ضاءات القائمة فوقها واملحاذير الناجتة من ذلك«. 

وقال اإن مغارة جعيتا »معلم �ضياحي ووطني وبيئي وجزء من 

اأف�ضل واأكرب �ضبعة معامل  اأن تكون من  الرتاث العاملي، وكادت 

�ضياحية يف 

لكل  اجلذرية  املعاجلة  »�رصورة  على  فرعون  و�ضدد  العامل«. 

الأمور وو�ضع خطة تف�ضيلية لل�ضنوات الع�رصين املقبلة«.

وجاء ت�رصيح فرعون خالل دعوته »جلنة من اأهم خرباء املغاور 

مغارة  يف  جلولة  للمغاور«،  العاملي  »الحتاد  يف  العامليني« 

ومبعاج  اأفقا  ومغارتي  اجلنوب،  يف  الريحان  ومغارة  جعيتا، 

اللجنة  اأجرت  وقد  ب�رصي.  قادي�ضا يف  ومغارة  يف جرود جبيل 

تاأكدت من  الأوىل يف مغارة جعيتا حيث  اختباراتها امليدانية 

ال�ضالمة  لناحية  الإلزامية  العاملية  باملقايي�ض  التام  التقيد 

العامة والعتناء املميز بالبيئة الداخلية للمغارة.

ان  من  برتولين�ض  بيار  جان  الحتاد  �ضكرتري  حّذر  جهته،  من 

�ضطح  فوق  تن�ضاأ  �ضوف  والتي  القائمة،  الإ�ضمنتية  »امل�ضاحات 

الأمطار  مياه  وان�ضياب  جتمع  منع  اإىل  �ضتوؤدي  جعيتا،  مغارة 

اإىل جوف املغارة، ما �ضيت�ضبب باجلفاف ل�ضقف املغارة الداخلي 

وارتفاع احلرارة«، متطرقا اإىل »التلوث امل�ضت�رصي فوق �ضطحها 

وعدم احرتام عنا�رص البيئة الطبيعية«.

اأما م�ضت�ضار الحتاد الدكتور اأريغو �ضينيا فقد طالب اللبنانيني 

ب�»حماية البيئة التي ت�ضكل ثروة لبنان الوطنية«.

فرعون يخشى على مغارة 

جعيتا من اإلسمنت
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واجهة  اىل  الليطاين«  »م�رصوع  يف  التداول  عاد 

التداولت خالل »يوم العاملي للبيئة« الذي عقدت 

ملنا�ضبته وزارة البيئة طاولة م�ضتديرة يف ال�رصايا 

احلكومي ورعاها رئي�ض جمل�ض الوزراء متام �ضالم، 

الطريق  خارطة  »تطبيق  مناق�ضة  تناولت  حيث 

ملكافحة تلوث بحرية القرعون وحو�ض الليطاين«. 

ح�رص اللقاء وزراء البيئة حممد امل�ضنوق، والتنمية 

رين األي�ض �ضبطيني، 
ّ
الإدارية نبيل دو فريج، واملهج

ام طلي�ض ممثاًل رئي�ض جمل�ض النواب نبيه بري، 
ّ
وب�ض

اح، وزياد 
ّ
اأبو خاطر، وجمال اجلر والنواب روبري غامن، واأنطوان 

القادري، واأمني وهبي، و�ضانت جنجنيان، واأنطوان �ضعد، ويا�ضني 

ورئي�ض  اجل�رص،  و�ضمري  فيا�ض،  وعلي  املو�ضوي،  ونواف  جابر، 

للمجل�ض  العام  والأمني  اجل�رص،  نبيل  والإعمار  الإمناء  جمل�ض 

للمجل�ض  العام  والأمني  حمزة،  معني  ة 
ّ
العلمي للبحوث  الوطني 

الأعلى للخ�ضخ�ضة زياد حايك، و�ضفراء وم�ضوؤولون يف برنامج 

المم املتحدة المنائي وممثلون عن املنظمات الدولية، وروؤ�ضاء 

بلديات بقاعية و�ضخ�ضيات اأكادميية ونا�ضطون وجمعيات بيئية.

عن  يتحدث  »اجلميع  اأن  اإىل  امل�ضنوق  حممد  البيئة  وزير  ولفت 

اإزالة  اىل  يوؤدي  ما  الآن  حتى  يح�ضل  مل  لالأ�ضف  ولكن  الليطاين 

الواقع الذي ن�ضكو منه، تفاو�ضنا مع البنك الدويل وح�ضلنا على 

للمو�ضوع«.  ا�ضا�ضية  درا�ضة  معهم  وبداأنا  املوافقة 

يف  طريقه  ي�ضّق  القانون  اقرتاح  »فيما  واأ�ضاف 

تاأمني  على  ة 
ّ
املعني الإدارات  اأكبت  النواب،  جمل�ض 

ة خارجية لتخفيف العبء 
ّ
اأوًل، موارد مالي اأمرين: 

على املوازنة العامة، وتكّللت هذه اجلهود بقرو�ض 

وهبات تناهز ال�100 مليون دولر وهي بالطبع ل 

تكفي وحدها لتغطية حجم امل�ضكلة، اإذ حلظ اقرتاح 

القانون نحو 730 مليون دولر لهذه الغاية. وثانيًا، 

الإطار املوؤ�ض�ضاتي املنا�ضب ملواكبة ح�ضن التطبيق، 

على  بناء   2014 اأيار  يف  �ضدر  الذي  الوزراء  جمل�ض  قرار  فكان 

ة 
ّ
اقرتاح وزارة البيئة لت�ضكيل جلنة من الإدارات والبلديات املعني

م 
ّ
تقد عن  الدورية  التقارير  ورفع  التطبيق  ح�ضن  على  لالإ�رصاف 

العمل اإىل جمل�ض الوزراء«. 

يف  لكننا  كبرية،  امل�رصوع  كلفة  تكون  »قد  فقال:  اح 
ّ
اجلر اأما 

على  ث 
ّ
التلو هذا  ل�ضتمرار  اخلطرية  التداعيات  ر 

ّ
نقد ذاته  الوقت 

�ضحة اللبنانيني وحياتهم وبيئتهم ومياههم اجلوفية وعلى مياه 

واقت�ضادنا  حياتنا  جوانب  كل  وعلى  الزراعي  والنتاج  ال�رصب 

و�ضياحتنا«. 

وك�ضف جابر عن اأن »الق�ضم الأول من م�رصوع الليطاين بداأ وهو 

اأن تكون املياه نظيفة  �ضي�ضّكل حياة جديدة لأهل اجلنوب. نريد 

الليطاني يعود الى واجهة المناقشة في »يوم البيئة العالمي« 
المشنوق: القروض والهبات ال تكفي لتغطية حجم المشكلة

اأجنزت وزارة املال م�رصوع قانون موازنة �ضنة 2014 الذي رفعته 

اىل جمل�ض الوزراء للم�ضادقة عليه واإحالته على جمل�ض النواب، 

غياب  من  �ضنوات   9 بعد  قانون  اىل  ويتحول  يقر  اأن  اأمل  على 

منعت  التي  ال�ضيا�ضية  اخلالفات  نتيجة  اللبنانية  الدولة  موازنة 

املجل�ض من اإقرار اأي موازنة، ما اأجرب على النفاق وفق القاعدة 

اخر موازنة  الواردة يف  الرقام  اىل  ت�ضتند  والتي  الثني ع�رصية 

عامة �ضدقها املجل�ض وهي موازنة 2005.

 2014 موازنة  يف  املتوقع  العجز  فاإن  املال،  وزارة  اأرقام  بح�ضب 

�ضريتفع اإىل 7669 مليار لرية ) 4،88 مليارات دولر( اأي ما ن�ضبته 

دولر(  مليارات   4،1( لرية  مليار   6150 بحواىل  مقارنة   %   35،9
املتوقع يف  العجز  ن�ضبة  ت�ضل  وقت  2013. يف  جل خالل 

ُ
�ض كعجز 

موازنة 2014 ل�10،7 % من الناجت املحلي الجمايل مقارنة ب�9 % 

يف العام املا�ضي. كما تلحظ موازنة 2014 منواً بالإنفاق اىل حواىل 

21927 مليار لرية )منها 8120 مليار لرية للرواتب والجور و حواىل 
 21300 ب�  مقارنة  ال�ضتثماري(  البنود  ملجموع  لرية  مليار   2200
اليرادات   2014 موازنة  وُتقدر  ال�ضابق.  املايل  للعام  لرية  مليار 

العامة ب�14257 مليار لرية اإرتفاعًا من 14100 خالل 2013.

بالن�ضبة اىل خدمة الدين العام، فقد قدرتها موازنة هذه ال�ضنة عند 

 2013 لعام  ب�5700 مليار لرية  5890 مليار لرية مقارنة  حواىل 

اأي بزيادة 190 مليار لرية مع ارتفاع الدين العام اىل قرب 65،1 

2013. ومن  34،9 مليار دولر يف نهاية  ب�  مليار دولر مقارنة 

بالن�ضبة  العام  والدين  املتوقع  العجز  ارتفاع  اإ�ضتمرار  هنا، ومع 

اىل الناجت املحلي، يواجه لبنان واقت�ضاده مرة جديدة امتحانا 

هذه ال�ضنة اأمام وكالت الت�ضنيف الئتماين لناحية اإمكان خف�ض 

)اأي ت�ضنيف ديونه( وبالتايل م�ضاريفه، وما يزيد من  ت�ضنيفه 

الذي  الرئا�ضة  �ضدة  يف  الفراغ  ا�ضتمرار  المر،  هذا  ح�ضول  خطر 

القت�ضادية  ال�ضاحة  على  لبنان  �ضورة  بزعزعة  اأي�ضا  ي�ضاهم 

الدولية.

واجلدير ذكره اأن موازنة 2014 مل تلحظ اإجراءات �رصيبة اأ�ضا�ضية 

النواب،  جمل�ض  عليها  وافق  قد  كان  املهمة  الجراءات  لكون 

تها الهيئة العامة عند در�ض م�رصوع �ضل�ضلة الرتب والرواتب 
ّ
واأقر

العقارية  امل�ضاربات  على  ال�رصائب  ومنها  متويلها  وكيفية 

�ضتت�ضمن  ال�ضنة  هذه  موازنة  ولكن  وغريها.  امل�رصفية  والفوائد 

ومنها  ال�ضافية  ال�رصيبية  الجراءات  بع�ض  ب، 
ّ ُ
�رص ما  بح�ضب 

وزارة المال أحالت مشروع موازنة 2014 على مجلس الوزراء 

وتصنيف لبنان في خطر مع ارتفاع العجز المتوّقع والدين العام

من �شهر اإلى �شهر
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 تناول وزير القت�ضاد والتجارة األن 
برئا�ضة  اأملاين  اقت�ضادي  وفد  مع  حكيم 

القت�ضادية  للعالقات  العام  املدير 

الأملانية  اخلارجية  وزارة  يف  والتنمية 

ديرت هولر، تطوير العالقات ال�ضتثمارية 

والقت�ضادية، وت�ضجيع اللبنانيني والأملان على تاأ�ضي�ض �رصكات 

م�ضرتكة. وعر�ض حكيم املوؤ�رصات القت�ضادية اليجابية »على 

الإيجابي  احلكومة  ودور  بلبنان  املحيطة  الأزمات  من  الرغم 

ع عملية النمو«، موؤكداً »�رصورة تنظيم معر�ض لبناين 
ّ
الذي �رص

يف اأملانيا«. من جهة اأخرى، تناولت املديرة العامة للوزارة عليا 

اأنيتا  لبنان  يف  الهند  �ضفرية  برئا�ضة  الهند  من  وفد  مع  عبا�ض 

نايار، جمالت التعاون امل�ضرتك بني الوزارة وجمتمع الأعمال 

الهندي وموؤ�ض�ضات تنمية التجارة بني البلدين.

حلود  لوي�ض  الزراعة  لوزارة  العام  املدير  مكتب  يف  ُعقد   
العلوم  الوزارة وعميدة كلية  اجتماع �ضم اىل حلود فريق عمل 

الزراعية والغذائية يف جامعة الروح القد�ض ��� الك�ضليك لرا حنا 

واأُطلقت  قزي،  ديزيريه  الدولية  للعالقات  وم�ضاعدتها  واكيم 

ور�ضة حت�ضريات للموؤمتر الثاين للنبيذ اللبناين الذي ي�ضت�ضيفه 

لبنان للمرة الثانية من 17 اأيلول املقبل وحتى 21 منه، بالتعاون 

مع املنظمة العاملية للكرمة والنبيذ.

 وزعت نقابة الو�ضطاء وال�ضت�ضاريني العقاريني يف كازينو 
 Real Estate Awards Lebanon »لبنان، »جوائز لبنان العقارية

للعام 2014، �ضمن 12 فئة بلغ اإجمايل املر�ضحني لها 58 م�رصوعا 

عقاريا، بح�ضور الوزير ال�ضابق ناظم اخلوري، الربوف�ضور جا�ضم 

عجاقة ممثال وزير القت�ضاد والتجارة اآلن حكيم. وكانت كلمة 

لكل من نقيب الو�ضطاء وال�ضت�ضاريني العقاريني م�ضعد فار�ض، 

عميد الو�ضطاء وال�ضت�ضاريني العقاريني موؤ�ض�ض �رصكة »رامكو« 

ل�«جوائز  املنظمة  اللجنة  رئي�ض  مكارم،  رجا  العام  ومديرها 

لبنان العقارية« اأمني �رص النقابة وليد مو�ضى.

يورومينا  و�ضناديق  تر�ضت«  »كابيتال  جمموعة  احتفلت   
ل�ضندوقهما  الأوىل  الكتتاب  جولة  باختتام  ال�ضتثمارية، 

 »3 »يورومينا  الرابع  ال�ضتثماري 

الأو�ضط  ال�رصق  ملنطقتي  املخ�ض�ض 

جمموع  وو�ضل  افريقيا.  و�ضمال 

الكتتاب الأول اإىل 100 مليون دولر 

حتقيق  اإىل  املجموعة  تهدف  فيما 

مليون  150 و200  مبلغ يرتاوح بني 

قبل نهاية العام اجلاري.

موجز اقتصادي

و�ضاحلة لل�رصب وهذا يقت�ضي اأن نقوم باملعاجلة من املنبع اىل 

اأن »العتماد على اخلزينة ل يكفي فنحن يف  امل�ضب«. مو�ضحًا 

والإعمار،  الإمناء  جمل�ض  تعاون  واإىل  اأجنبي  متويل  اىل  حاجة 

وناأمل يف اإقرار القانون«.

 وطني كبري، وكلنا 
ّ
ثم اأكد اأبو خاطر »اأن مو�ضوع الليطاين هو هم

�ضاركنا يف املعاجلة ولي�ض لنا ف�ضل يف ذلك لأن امل�رصوع يعني 

ا�ضرتاتيجية، ول يكفي و�ضع ت�رصيعات  الوطن ككل، وهو ق�ضية 

وقوانني بل يجب التزام التنفيذ«.

املوجودة  امل�ضاريع  »اإقرار  اهمية  على  املو�ضوي  د 
ّ
�ضد بدوره، 

بعد  والهواء  املياه  نوعية  على  احلفاظ  جلهة  النواب  جمل�ض  يف 

ة«، م�ضرياً اإىل اأن »امل�ضتفيدين 
ّ
اإقرار م�رصوع النيابة العامة البيئي

اإىل لبنان باأ�رصه  اأبناء اجلنوب والبقاع  الليطاين يتجاوزون  من 

وبالتايل نحن نعمل، ومع كل اجلهات، كيد واحدة ملكافحة التلوث 

 من دون التمييز بني منطقة واأخرى«. 
ّ
من املنبع اإىل امل�ضب

واأخرياً عر�ضت امل�ضت�ضارة يف وزارة البيئة وبرنامج الأمم املتحدة 

التي  وامل�ضاريع  الطريق  خارطة  تفا�ضيل  م�ضّلم  منال  الإمنائي 

مة لهذه الغاية. واأجاب 
ّ
با�رص تنفيذها يف هذا املجال والهبات املقد

الوزراء والنواب يف ختام اللقاء عن ا�ضتف�ضارات احلا�رصين.

رفع التقديرات املبا�رصة لالأمالك املبنية وزيادة ر�ضوم رخ�ض 

ا�ضتثمار املياه اجلوفية وتعبئتها، كما تقرتح املوازنة رفع ر�ضم 

التوكيالت وفر�ض ر�ضوم على عقود اليجار التمويلي ولوحات 

ال�ضيارات اخل�ضو�ضية املميزة وا�ضتهالك املازوت. وللذكر اأي�ضًا، 

عالقة  لها  اإ�ضافية  كلفة  اأي  تلحظ  ل   2014 العام  موازنة  اإن 

العامة  الهيئة  اأقرته  حال  يف  والرواتب  الرتب  �ضل�ضلة  مب�رصوع 

�ضيتم  واإن حتول اىل قانون  النواب لكون هذا امل�رصوع  ملجل�ض 

املتوقعة(  واإيراداته  )نفقاته  للعام  العامة  باملوازنة  اإحلاقه 

املوازنة  هذه  و�ضع  عند  العتبار  يف  اأخذت  املال  وزارة  ولكن 

والنفقات  اليرادات  على  وتداعياته  امل�رصوع  هذا  اإقرار  اإمكان 

وخ�ضو�ضًا على العجز.

وبح�ضب الرقام، ا�ضتندت وزارة املال عند و�ضع م�رصوع موازنة 

بن�ضب  يتعلق  ما  يف  املركزي  لبنان  م�رصف  اأرقام  اىل   2014
النمو والت�ضخم، حيث اأخذت املوازنة يف العتبار منو القت�ضاد 

توقعة عند 2 % هذه ال�ضنة، مع معدل ت�ضخم عند 
ُ
اللبناين بن�ضبة م

3 %. وللتذكري، بلغ متو�ضط النمو القت�ضادي يف لبنان 8 % يف 
الفرتة ما بني العام 2007 حتى 2010 لكنه تراجع ب�ضدة منذ ذلك 

احلني حيث و�ضل العام املا�ضي اىل دون م�ضتويات 1 % نتيجة 

قطاعاته  بكل  اللبناين  القت�ضاد  على  ال�ضورية  الزمة  تداعيات 

والنق�ضامات ال�ضيا�ضية التي �ضاهمت يف التوترات الأمنية التي 

�ضهدتها ال�ضاحة الداخلية.
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ك�ضف امل�ضاركون يف ندوة »قانون المتثال ال�رصيبي الأمريكي 

على احل�ضابات الأجنبية« فاتكا )FATCA(، التي عقدت  يف فندق 

فيني�ضيا، اأن التخّلي عن ال�ضفة الأمريكية ل يجّنب حاملي ال�»غرين 

مع  ال�رصيبية  النتائج  لبنان  يف  املقيمني  والأمريكيني  كارد« 

م�ضلحة ال�رصائب الأمريكية.

وتناولت الندوة التي نظمتها »غرفة التجارة اللبنانية الأمريكية«، 

كيفية تاأثري القانون يف الأفراد املقيمني يف لبنان، من مواطنني 

اأمريكيني اأو حاملي البطاقة اخل�رصاء )Green Card(، وما يجب 

على  قادرة  تكون  كي  اللبنانية  املالية  املوؤ�ض�ضات  تعرفه  اأن 

امل�ضوؤول  من:  كّل  مب�ضاركة  وذلك  القانون.  ملتطلبات  المتثال 

ة والتحّقق يف »بنك عودة« )جمموعة 
ّ
الرئي�ضي عن ال�ضوؤون القانوني

ومارك  باري  جون  واملحاميني  اجلبيلي،  �ضهدان  �رصادار(  عودة 

�رصير من مكتب »بريان كايف« الأمريكي للمحاماة، واملحامي 

اأند موريتي« الأمريكي  ال�رصيك يف مكتب »خميرب  األربت خميرب، 

للمحاماة والرئي�ض ال�ضابق ل�»اللجنة الأمريكية العربية ملكافحة 

» )ADC( التمييز

يف  د 
ّ
املحد المتثال  موعد  »اقرتاب  اإىل  باري  اأ�ضار  كلمته،  ويف 

م�ضلحة  عن  ال�ضادرة  التف�ضريات  اآخر  وتناول  مّتوز«،  من  ل 
ّ
الأو

ال�رصائب الأمريكية )IRS( ب�ضاأن »فاتكا«، فقال: »احلكومة منحت 

ل من مّتوز، لكّن هذا الإعفاء 
ّ
ا ملا بعد مهلة الأو

ًّ
ا اإعفاء مرحلي

ً
اأخري

لهذه  المتثال  نية ح�ضنة يف  التي تظهر  امل�ضارف  يقت�رص على 

القواعد املعّقدة للغاية«.

ا 
ً
ا�ضتمرار اللبنانية،  »امل�ضارف  اأن  اجلبيلي  اأو�ضح  جهته،  من 

املالية،  بالأ�ضواق  ة 
ّ

اخلا�ض الدولية  للمعايري  المتثال  للتزامها 

ا بالمتثال لقانون فاتكا، وفًقا لل�رصوط التي ين�ض 
ً
تبدي التزام

»جمعية  جتربة  عن  وحتدث  به«.  اخلا�ض  الزمني  اجلدول  عليها 

اأّن  اإىل  ا 
ً
م�ضري املجال،  هذا  يف  عوده«  و»بنك  لبنان«  م�ضارف 

باملوؤ�ض�ضات  لئحة  ا 
ً
اأخري اأ�ضدرت  الأمريكية  ال�رصائب  م�ضلحة 

 امل�ضارف اللبنانية.
ّ
لة مبوجب قانون »فاتكا«، ت�ضم

ّ
املالية امل�ضج

للقوانني  الأمريكية  العدل  وزارة  تطبيق  فتناول  �رصير  ا 
ّ
اأم

ال�رصيبية، فقال: »الوليات املتحدة ترفع الدعاوى اجلزائية يف 

وم�ضت�ضاريهم  واملودعني  امل�ضارف  م�ضوؤويل  �ضد  املجال  هذا 

ع نطاق تركيزها 
ّ
وحماميهم.« واأو�ضح اأّن »الوليات املّتحدة تو�ض

يف هذا املجال اإىل املراكز امل�رصفية خارج �ضوي�رصا، وباتت تبدي 

تركيًزا مماثاًل يف هذا الإطار على بريوت وهونغ كونغ«.

كذلك، تناول خميرب خمتلف امل�ضائل املتعّلقة بالهجرة، واكت�ضاب 

الوليات  يف  دائمة  اإقامة  احلائزون  يواجهها  التي  اجلن�ضية 

فالحظ  لبنان،  يف  املقيمون  الأمريكيون  واملواطنون  املّتحدة، 

 )Green card( اأن »عدداً من حاملي البطاقة اخل�رصاء الأمريكية

�ضفتهم  عن  التخّلي  د 
ّ
جمر اأّن  يعتقدون  الأمريكيني  واملواطنني 

نتائج �رصيبية مع م�ضلحة   
ّ

اأي يجّنبهم  اأن  �ضاأنه  الأمريكية من 

انه  غري  الواقع«.  يف  خمتلف  الو�ضع  لكّن  الأمريكية،  ال�رصائب 

اأّن »التخطيط املالئم يف جمال ال�رصيبة والهجرة من  �ضدد على 

عة اأو تخفيفها«. واأ�ضار اإىل 
ّ
�ضاأنه حّل عدد من هذه النتائج املرو

�ضبل اأخرى لالحتفاظ بال�ضفة الأمريكية اأثناء الإقامة يف لبنان، 

الأمريكية يف بريوت  اجلامعة  موّظفي  اىل  بالن�ضبة  ذلك  مبا يف 

غري  واملنّظمات   )LAU( الأمريكية  اللبنانية  واجلامعة   )AUB(

احلكومية.

ندوة قانون فاتكا

شقير في »منتدى المتوسط«: المواد األولية حجر زاوية االنتاج 
التجارة  غرف  »احتاد  رئي�ض  �ضارك 

املتو�ضط،  البحر  لدول  وال�ضناعة 

منتدى  يف  �ضقري  حممد  )اأ�ضكامي( 

اللوج�ضتية  للخدمات  املتو�ضط  دول 

بر�ضلونة،  يف  عقد  الذي  والنقل، 

بح�ضور م�ضوؤولني حكوميني معنيني 

كثيف  بح�ضور  وكذلك  بالقطاع، 

العاملة  وال�رصكات  اخلا�ض  للقطاع 

اللوج�ضتية  اخلدمات  جمال  يف 

والنقل.

فيما وقع �ضقري على هام�ض املنتدى 

»ا�ضكامي« ومركز  اتفاق تعاون بني 

بنائب  ممثال  املتو�ضطي  التعاون 

 Marta Coracgan املركز  رئي�ض 

امل�ضاريع  تطوير  اىل  يهدف   ،Cuyas
املتو�ضط.  يف  امل�ضرتك  والتعاون 

واو�ضح يف افتتاح املنتدى: »اليوم كل 

من  تنتقل  اجلاهزة  والب�ضائع  ال�ضلع 

دون قيود، كما ان املواد الولية ت�ضكل 

نقل  فيما  الإنتاجية،  الزاوية يف  حجر 

ال�ضلع عرب احلدود بتكلفة متدنية  هذه 

مرتكزاً  ي�ضكل  و�ضهل  �رصيع  وب�ضكل 

التجاري«،  التبادل  لتنمية  ا�ضا�ضيًا 

اأهمية  اىل  ال�ضياق  هذا  يف  م�ضرياً 

هذه  ترافق  التي  اللوج�ضتية  اخلدمات 

العملية.

من �شهر اإلى �شهر
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تخفيضات جديدة في أسعار الخلوي
الأر�ضية  املكاملات  كلفة  خف�ض  بعد 

والدولية للهواتف الثابتة اعتبارا من اأول 

ني�ضان، والتي تراوحت ن�ضبتها بني 30 % 

»تات�ض«  اخللوي  �رصكتا  كررت   ،% و50 

قرار  تطبيق  خالل  من  التجربة  و»األفا« 

القا�ضي  حرب  بطر�ض  الت�ضالت  وزير 

بخف�ض الكلفة، والتي ترتاوح بني 28 و50 

الثابتة  اخللوية  اخلطوط  على  املئة  يف 

وامل�ضبقة الدفع على ال�ضواء.

امل�ضتخدم  ويبداأ 

بال�ضتفادة 

من  مبا�رصًة 

ل 
ّ
اأو منذ  اخلدمات 

حاجٍة  دون  من  احلايل،  اإىل حزيران 

واأ�ضارت  بها.  الت�ضال  اأو  ال�رصكة  زيارة 

م�ضادر من ال�رصكتني اإىل اأّن »اخلف�ض طاول 

لقي  وقد  اخللوي،  عرب  والنرتنت  الت�ضال 

رواجًا بني امل�ضتخدمني«.

متاحة  اأ�ضبحت  التي  التخفي�ضات  وتاأتي 

من  ال�رصكتني،  يف  نف�ضها  هي  للم�ضتخدمني 

ميكن  وبذلك  اخلدمة،  ونوعية  الكلفة  حيث 

ماليني   3.8 عددهم  البالغ  للم�ضتخدمني 

ال�ضتفادة من اخلدمات ب�ضكٍل مت�ضاٍو.

�ضعر  الدفع، خف�ض  امل�ضبقة  اخلطوط  اىل  من بالن�ضبة  الدقيقة 

36 اإىل 25 �ضنتًا )28.20 يف املئة( من ال�ضاعة الثامنة �ضباحًا 
حتى العا�رصة لياًل، و20 �ضنتًا من العا�رصة حتى الثانية ع�رصة 

لياًل، و15 �ضنتًا حتى الثامنة �ضباحًا.

 5 اإىل   9 من  كلفتها  فخّف�ضت   ،)sms( الن�ضية   الر�ضائل  اأما 

العا�رصة  حتى  �ضباحا  الثامنة  من  املئة(  يف   44.44( �ضنتات 

لياًل، و4 �ضنتات من العا�رصة حتى الثانية ع�رصة ليال، و3 �ضنتات 

حتى الثامنة �ضباحًا، للخطوط الثابتة وامل�ضبقة 

الدفع على ال�ضواء.

ذلك،  موازاة  يف 

الدقيقة  �ضعر  اأ�ضبح 

بالن�ضبة اىل اخلطوط 

 11 الثابتة  اخللوية 

�ضنتًا اإن كان الت�ضال من �ضمن 

من  اأو  األفا،  اإىل  األفا  )من  نف�ضها  ال�ضبكة 

تات�ض اإىل تات�ض(، و12 �ضنتًا اإذا كان اإىل �ضبكة 

من  اأو  العك�ض،  اأو  تات�ض  اإىل  األفا  )من  اأخرى 

خلوي اإىل خط ثابت(. 

 60 على  الثابتة  اخللوية  اخلطوط  وحت�ضل 

ملبلغ  جزئيًا  تعوي�ضًا  وذلك  جمانًا،  دقيقة 

الذي  دولرا،   15 والبالغ  ال�ضهري  ال�ضرتاك 

اأول كل �ضهر من  كان يدفعه امل�ضتخدم يف 

دون ال�ضتفادة من اأي خدمة.

كما »خف�ض كلفة التخابر الدويل بالن�ضبة 

الدفع  وامل�ضبقة  الثابتة  اخللوية  للخطوط 

ميكن  البلدان،  بح�ضب  متفاوتة  بن�ضب 

تقديرها بني 40 و50 يف املئة«.

النرتنت  ن خدمة 
ّ
اىل »حت�ض ذلك  �ضيوؤدي 

بكلفة  للجميع  متاحًة  لت�ضري  اخللوي  عرب 

امل�ضرتك  بامكان  وبات  الأخرى«،  الدول  مقبولة، مقارنًة مع 

دولرات  ب�10   ،150 من  بدل  ميغابايت   500 على  »يح�ضل  اأن 

دولراً  ب�19  ميغابايت   750 من  بدل  جيغابايت  و1.5  �ضهريًا، 

 تو�ضيع كمية الداتا املتاحة للم�ضرتك اأكرث من 
ّ
�ضهريًا، وبذلك يتم

ال�ضعف، واأحيانا ثالثة اأ�ضعاف من دون امل�ض ب�ضعر اخلدمة«.

ا�ضتخدام هواتف قدمية، من دون  امل�ضرتك  باإمكان  اأ�ضبح  كما 

احلاجة اإىل ت�ضجيلها يف ال�رصكة، وذلك بعدما األغى حرب اإلزامية 

ت�ضجيل الهوية الإلكرتونية لأجهزة اخللوي.

من �شهر اإلى �شهر

ل�»ال�ضندوق  العام  املدير  بحث 

حممد  الجتماعي«  لل�ضمان  الوطني 

بريوت  يف  الأطباء  نقيب  مع  كركي 

 النقابة ماجد 
ّ
اإميل ب�ضتاين واأمني �رص

�ضندوق  مع  الأطباء  عالقة  يزبك، 

وتعزيزها  تطويرها  وكيفية  ال�ضمان 

ملا فيه من م�ضلحة م�ضرتكة للطرفني. 

مي 
ّ
ومقد ال�ضمان  بني  ما  يف  للتوا�ضل  جلنة  ت�ضكيل  مت 

اأطباء  نقابات  من  معه  املتعاقدين  ال�ضحية  اخلدمات 

ومعاجلني  و�ضيادلة  وم�ضت�ضفيات 

التوا�ضل  تتوىل  وغريهم،  فيزيائيني 

املوا�ضيع  ودر�ض  معهم  والت�ضاور 

العالقة اأو املقرتحة. و�ضدد كركي على 

اأهمية تطبيق الأطباء قانون ال�ضمان 

يف  به  املعمول  الطبي  والنظام 

ق البحث اإىل م�رصوع 
ّ
ال�ضندوق. وتطر

لالأطباء  الطبية  العناية  لتقدمي  النقابة  ته 
ّ
اأعد قانون 

املتقاعدين.

الضمان االجتماعي يبحث المصلحة الصحية
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جمع »منتدى م�ضتقبل لبنان القت�ضادي - الأولويات، ال�ضيا�ضات، 

وال�ضناعة  التجارة  لغرف  العام  الحتاد  نظمه  الذي  والتطلعات«، 

واحتاد  لبنان،  م�رصف  مع  بالتعاون  العربية،  للبالد  والزراعة 

ال�ضناعيني  لبنان، وجمعية  التجارة وال�ضناعة والزراعة يف  غرف 

اللبنانيني، وجمعية م�ضارف لبنان، وجمعية جتار بريوت، واملوؤ�ض�ضة 

�ضخ�ضية   300 من  اأكرث  لبنان،   يف  ال�ضتثمارات  لت�ضجيع  العامة 

وح�ضورا  اللبنانية،  الغرف  قيادات  من  حا�ضدة  ونخبة  ر�ضمية، 

واملوؤ�ض�ضات  اجلمعيات  ومن  اللبناين،  اخلا�ض  القطاع  من  وا�ضعا 

والحتادات املن�ضوية يف الهيئات القت�ضادية اللبنانية، وعددا من 

الأعمال،  اأ�ضحاب  والعربية ومن  اللبنانية  ال�رصكات 

واملنظمات العربية والدولية املتخ�ض�ضة.

رئي�ض  ممثاًل  امل�ضنوق  حممد  البيئة  وزير  ولفت 

عدم  من  الرغم  على  انه  اىل  �ضالم،  متام  احلكومة 

رئي�ض  على  التوافق  من  ال�ضيا�ضية  القوى  متكن 

حكومة  طاولة  حول  تالقت  انها  ال  للجمهورية، 

امل�ضلحة الوطنية، ما �ضمح بفر�ض المن واجناز عدد 

كبري من التفاقيات وامل�ضاريع والتعيينات الدارية 

التي ت�ضاعد قوى النتاج والهيئات القت�ضادية يف 

تطوير اعمالها ومتابعتها.

وتناول امل�ضنوق يف كلمته، ملف النازحني ال�ضوريني، 

ملف  يف  فاكد  والرواتب،  الرتب  �ضل�ضلة  ومو�ضوع 

امل�ضلحة  حكومة  ورثته  امللف  هذا  ان  ال�ضل�ضلة 

الوطنية �ضاأنه �ضاأن ملفات عديدة اخرى، معتربا يف 

هذا ال�ضاأن انه ل بد من اعطاء احلقوق ل�ضحابها ولكن 

القت�ضادية.  والقوى  الدولة  خزينة  ارهاق  دون  من 

ويف مو�ضوع الالجئني ال�ضوريني، لفت اىل ان قيام 

الوزارية  اللجنة  عمل  وتو�ضيع  بتفعيل  احلكومة 

لتخفيف  وا�ضحة  �ضيا�ضة  وو�ضع  لذلك،  املخ�ض�ضة 

وطاأة الزمة التي لن ي�ضمح ان تكون مواجهتها على 

ح�ضاب القت�ضاد اللبناين.

للجمهورية  رئي�ض  انتخاب  وجوب  على  و�ضدد 

املوعد  يف  نيابية  انتخابات  واجراء  وقت،  با�رصع 

لبنان  ح�ضور  لتكري�ض  املحدد، 

والتخفيف  الدولية  املحافل  يف 

للتطورات  ال�ضلبية  التاأثريات  من 

القليمية.

صابونجيان
املنتدى  ا�ضتهل  قد  وكان 

للموؤمتر  العام  للمن�ضق  بكلمة 

فريج  ال�ضابق  ال�ضناعة  وزير 

اأن  اإىل  فيها  اأ�ضار  �ضابوجنيان، 

ويف  احلياة  يف  ا�ضتثمار  منه  جانب  يف  القت�ضاد 

الأمل ويف الغد الأف�ضل، وبالتايل، فاإن اأهل القت�ضاد 

وباأن  باحلياة،  موؤمنون  املنتدى  هذا  يف  امل�ضاركني 

اإذا عرفنا كيف  النجاح،  الكثري من فر�ض  الغد يحمل 

نخطط له. ودعا لأن يكون هذا املنتدى مبثابة منتدى 

عقول  من  يجمع  مبا  العاملي،  القت�ضادي  دافو�ض 

للتحاور  والدويل  اللبناين  املجتمع  من  اقت�ضادية 

وو�ضع القرتاحات والتو�ضيات لتكون بيد امل�ضوؤولني.

القصار 
العام  لالحتاد  الفخري  الرئي�ض  حتدث  بعدها 

العربية  للبالد  والزراعة  وال�ضناعة  التجارة  لغرف 

فنوه  الق�ضار،  عدنان  القت�ضادية  الهيئات  ورئي�ض 

الفرتة  خالل  حتققت  التي  البارزة  بالإجنازات 

الأمنية  �ضيما اخلطة  الق�ضرية من عمر احلكومة، ول 

والنجاح برفع احلظر عن �ضفر اخلليجيني اإىل لبنان. 

والتطلعات  وال�ضيا�ضات  الأولويات  حتديد  اإىل  ودعا 

التي ت�ضكل منطلقا ملعاجلة واقعية وعملية للتحديات 

ال�ضوريني،  النازحني  باأزمة  املتعلقة  الداهمة 

واملوؤ�رصات  واملايل  القت�ضادي  الو�ضع  وتفاقم 

الأوان  »اآن  وقال:  بذلك«.  املرتبطة  املطمئنة  غري 

والواقع  ال�ضيا�ضية  القوى  النف�ضام بني  لوقف حالة 

النا�ضئ  والجتماعي  القت�ضادي 

يرتبه  وما  كافة،  امل�ضتويات  على 

الأطراف  ذلك من م�ضوؤوليات على 

اإىل  »فلننظر  وا�ضاف:  كافة«. 

امل�ضتقبل،  بعني  الأمور  جميع 

عربه،  املا�ضي  من  ناأخذ  بحيث 

امل�ضتقبلية  التطلعات  وجنعل 

بذلك  فن�ضع  لأعمالنا،  ميزانا 

وعينني  املا�ضي  على  ثاقبة  عينا 

ب�ضريتني على امل�ضتقبل«.

 »منتدى مستقبل لبنان االقتصادي« 
ُيحّدد األولويات والسياسات 

سالمة : الشغور سوف ينال من الثقة ويؤثر 

على النمو االقتصادي

المشنوق: ال بد من اعطاء الحقوق الصحابها 

دون ارهاق خزينة الدولة 

القّصار: فلننظر إلى جميع األمور بعين 

المستقبل 

من �شهر اإلى �شهر

عدنان القصار

محمد المشنوق
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سالمة
وحتدث حاكم م�رصف لبنان الدكتور 

ريا�ض �ضالمة فقال: م�رصف لبنان 

�ضعى ومتكن من ار�ضاء الثقة بالعملة 

اللبناين  املايل  وبالقطاع  اللبنانية 

وطور امكانياته.

 ،2013 والعام   1992 العام  بني  ما 

 5 ارتفعت ا�ضول م�رصف لبنان من 

مليارات د.اأ اىل 80 مليار د.اأ.

املركزي  امل�رصف  اأموال  وارتفعت 

 3،4 اإىل  د.اأ  مليون   43 من  اخلا�ضة 

تراجع  الفرتة  هذه  ويف  د.اأ.  مليار 

اللرية  مقابل  الدولر  �رصف  �ضعر 

ارتفاع  مع   1507 اإىل   1850 من 

من  الأجنبية  بالعمالت  موجوداتنا 

1،4 مليار د.اأ اإىل 36 مليار د.اأ. واكب 
اأي�ضا  الفرتة  هذه  ويف   ،2013  -  1993 من  الأ�ضول  ارتفاع  ذلك 

ارتفعت اأ�ضول القطاع امل�رصيف من 11 مليار د.اأ اإىل 165 مليار 

د.اأ . وقد نتج من ذلك تراجع يف الفوائد ومنو يف الناجت املحلي من 

7،5 مليار اإىل 45 مليار د.اأ.
الذي ح�ضل  باأو�ضاع �ضيا�ضية �ضعبة جت�ضدت بال�ضغور  مير لبنان 

يف �ضدة رئا�ضة اجلمهورية. اإن هذا ال�ضغور وما ينتج منه من تاأثري 

على املوؤ�ض�ضات الد�ضتورية الأخرى �ضوف ينال من الثقة ويوؤثر على 

اإبان  حت�ضن  قد  القت�ضادي  الن�ضاط  كان  بينما  القت�ضادي  النمو 

ت�ضكيل حكومة الرئي�ض متام �ضالم.

توقع  مع  امل�رصيف  القطاع  يف  الودائع  تزداد  اآخر،  �ضعيد  على 

اأننا  كما   .6% وال�  ال�5  بني  احلالية  للمعطيات  تبعا  ارتفاعها 

ن�ضهد ا�ضتقرارا يف الفوائد مع اإقبال ل�رصاء �ضندات الدولة اللبنانية 

بالدولر وباللرية اللبنانية، وقد حت�ضنت اأ�ضعار �ضندات اليوروبوند 

موؤخرا، وانخف�ضت وتراجعت كلفة التاأمني على املخاطر اللبنانية.  

شقير 
كما كانت كلمة لرئي�ض احتاد غرف التجارة وال�ضناعة والزراعة 

يف لبنان حممد �ضقري فاعترب انه رغم �ضعوبة ال�ضتثمار والعمل 

يف بيئة غري م�ضتقرة ل ت�ضمح با�ضت�رصاف الغد، ل تزال القطاعات 

ال  للتقدم  و�ضيلة  من  امامنا  يعد  مل  انه  واكد  ومنتجة.  فاعلة 

اجلميع  على  باملنفعة  يعود  والذي  وال�رصيع  ال�ضامل  ال�ضالح 

يتطلب  الغد  بناء  ان  اىل  وا�ضار  ال�ضل�ضلة.  فاعلية من  اكرث  ويكون 

تغيري اولويات ال�ضلطة، داعيا اىل التالقي حول امل�ضلحة امل�رصكة 

اىل  جمددا  وللعودة  والنتاج  العمل  خلري  والتعاون  للبنانيني 

خريطة البالد اجلميلة.

باسيل 
الكبرية  ثقته  با�ضيل  فرن�ضوا  لبنان  رئي�ض جمعية م�ضارف  واأبدى 

املرافق  بع�ض  خ�ضخ�ضة  عملية  لإطالق  احلكومة  توؤ�ض�ض  باأن 

الت�ضالت، ولإعادة هيكلة بع�ضها  احليوية، ومنها حتديدا قطاع 

الجتماعي  التقاعد  ونظام  الكهرباء،  قطاع  وحتديدا  الآخر، 

اأو�ضاع  �ضبط  اىل  الطبيعي  املدخل  لي�ضكل  الجتماعية،  واحلماية 

املالية العامة، وحتى اىل تعزيز القدرة التناف�ضية لل�ضلع واخلدمات 

النقدية  »بال�ضيا�ضة  ونوه  اخلارجية.  الأ�ضواق  اللبنانية حمليا ويف 

النهو�ض  »مواكبة  على  اللبنانية  امل�ضارف  قدرة  موؤكدا  املتبعة«، 

توطد  ما  اإذا  اخلا�ض،  القطاع  وتو�ضع  التحتية  البنى  وحتديث 

ال�ضتقرار، واأوىل عالماته انتخاب رئي�ض للجمهورية«. 

الجميل 
القت�ضاد  ان  اجلميل  فادي  ال�ضناعيني  جمعية  رئي�ض  واعتري 

�ضلطة  امرين:  على  ترتكز  ايجابية  �ضدمة  اىل  يحتاج  الوطني 

المكانية  توفر  مالية  وحوافز  والثقة،  توفرال�ضتقرار  �ضيا�ضية 

القت�ضاد من  لبننة  اىل  واملناف�ضة. ودعا  والنتاجية  لالنطالق 

املقيمني  اللبنانيني  بني  متكاملة  اقت�ضادية  دورة  خلق  خالل 

ربط  اولها  ا�ضا�ضية.  حماور   3 على  ارتكازا  والعمل  واملغرتبني، 

عملية ت�ضحيح الجور مع برنامج ا�ضالح اداري �ضامل ومتكامل، 

الوطنية  وال�ضناعة  القت�ضاد  لتحفيز  برنامج  مع  بالتوازي 

يت�ضمن �ضلة حتفيزات مالية للقطاعات املنتجة، وو�ضع اجراءات 

حتفيزية م�ضتقبلية ت�ضتهدف برامج اجلودة، وانخراط املهم�ضني 

البداع،  وتنمية  التدريب  وبرامج  والنتاج،  العمل  �ضوق  يف 

حا�ضنة  بيئة  توفري  على  يركز  الثاين  واملحور  البيئة،  وحماية 

امل�رصوعة،  غري  واملناف�ضة  الكالف  من  حتد  الوطنية  لل�ضناعة 

واقرار  ال�ضحن،  لدعم  واخر  الطاقة  لدعم  �ضندوق  ان�ضاء  وعلى 

دور  وتفعيل  اللبنانية،  ال�ضادرات  لتنمية  وكالة  ان�ضاء  قانون 

اما  اللبناين.  النتاج  ت�ضويق  يف  اللبنانية  واجلاليات  ال�ضفارات 

املحور الثالث، فريكز على تفعيل ال�رصاكة بني القطاعني اخلا�ض 

تناف�ضية  وتعزيز  التحتية  البنى  لتطوير  ا�ضا�ضية  كركيزة  والعام 

القت�ضاد وحتقيق النمو والرفاه.

إيدال
واألقى رئي�ض جمل�ض اإدارة املوؤ�ض�ضة العامة لت�ضجيع ال�ضتثمارات يف 

لبنان )اإيدال( نبيل عيتاين كلمة يف اخلتام .
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افتتح وزير اخلارجية واملغرتبني جربان با�ضيل املوؤمتر الغرتابي 

الول الذي حمل عنوان »الطاقة الغرتابية« يف فندق هيلتون – 

حبتور، يف ح�ضور اأكرث من 200 �ضخ�ضية اغرتابية من اأ�ضل لبناين، 

راأى با�ضيل »اأّن اأول ما يحتاج اإليه لبنان هو هذا ال�ضعور بالبقاء، 

اإل اأّن هذا ل يكفي طبعًا. اإنها رابطة الروح بهذا البلد وهي الأ�ضا�ض 

رابطة  هو  هنا  واخلبز  الإن�ضان،  يحيا  وحده  بالروح  لي�ض  ولكن 

امل�ضلحة اأي رابطة القت�ضاد، وما بني الثنني هناك رابطة الهوية 

ت�ضتعاد  التي  الأر�ض  ورابطة  باجلن�ضية  ت�ضتعاد  التي  والنتماء 

بال�ضتثمار ورابطة اللغة التي ت�ضتعاد بالثقافة«. 

واعترب وزير اخلارجية واملغرتبني جربان با�ضيل اأّن »لبنان مهدد 

على  للحفاظ  اإنقاذيًا  عماًل  نطلق  مل  اإن  ووجوده  هويته  بتغيري 

الهوية عرب اإعطائها مل�ضتحقيها اللبنانيني املنت�رصين يف العامل«.

من  م�ضاغ  عمل  برنامج  اإىل  املوؤمتر  يخل�ض  اأن  با�ضيل  واأمل 

املغرتبني والوزارة يتم الإعالن عنه كتو�ضيات يف اختتام املوؤمتر 

ال�ضيا�ضية،  واحلقوق  اجلن�ضية.  حقوق  هي:  خم�ضة،  حماور  على 

وماأ�ض�ضة  الغرتابية،  التحتية  والبنى  الغرتابي،  والقت�ضاد 

التوا�ضل.  كما اأعلن با�ضيل عن موعد املوؤمتر املقبل يف 20 و21 

�ضباط 2015.

الجلسات
وحتدث وزير النفط القرب�ضي يورغو�ض لكوتريبي�ض عن اأن حقول 

وعن  جديدة،  حقول  ا�ضتك�ضاف  عملية  وعن  جدا  مهم  اأمر  النفط 

التنقيب عن  القليمية من اجل عملية  اأهمية تر�ضيم حدود املياه 

النفط وال�ضتفادة منه. 

الذي  من�ضور  خوان  الأرجنتيني  ال�ضحة  لوزير  مداخلة  وكانت 

يف  يعي�ضون  لبناين  اأ�ضل  من  متحدر  مليوين  حواىل  اأن  اإىل  اأ�ضار 

الأرجنتني.

ونظمت يف اليوم الأول جل�ضتان الأوىل بعنوان »حقوق اللبنانيني 

بني  التنموي  »الربط  والثانية  املنت�رصين«، 

لبنان املقيم واملغرتب«. 

اإطالق  �ضيتم  للموؤمتر  الثاين  اليوم  ويف 

»بيت املغرتب« خالل اجلل�ضة التي انعقدت 

بعنوان »النجاح والتفوق يف اخلارج«. 

اجمل  »ق�ضة  الوزارة  اأطلقت  وللمنا�ضبة 

�ضورة  امل�ضرتك  يلتقط  ان  على  جناح«، 

الغرتاب،  يف  جناحه  ق�ضة  ويدون   ،selfie
اف�ضل  و�ضاحب   .Instagram موقع  على 

ق�ضة �ضتكون من ن�ضيبه تذكرة �ضفر جمانية 

املوقع  الوزراة  ان�ضاأت  كما  لبنان.  اىل 

للراغبني   www.lde2014.com اللكرتوين 

يف  امل�ضاركة  او  بامل�ضابقة  ال�ضرتاك  يف 

املوؤمتر للتعرف اىل التفا�ضيل.

التوصيات
ويف اخلتام �ضدرت عن املوؤمتر التو�ضيات الآتية:

الديبلوما�ضية  موؤمتري  عن  ال�ضادرة  التو�ضيات  تاأكيد  اأوًل: 

القت�ضادية والغرتابية بتاريخ 2014-4-30، و2014--5 1.

اخلارجية  وزارتي  بني  ال�رصاكة  اتفاقية  تفعيل  تاأكيد  ثانيًا: 

واملغرتبني، والرتبية والتعليم العايل الهادفة اإىل تاأ�ضي�ض واإن�ضاء 

مدار�ض لبنانية يف بلدان الغرتاب.

مقيمني  اللبنانيني،  بني  الإلكرتوين  التوا�ضل  اأهمية  تاأكيد  ثالثًا: 

م�رصوع  خلق  خالل  من  اجتماعيًا  يبداأ  توا�ضال  ومغرتبني، 

اأن ينتهي اقت�ضاديًا، �ضيا�ضيًا واإن�ضانيًا،  »ليبانون كونكت«، على 

يف  اللبنانيني  جناحات  ق�ض�ض  فتتحول 

اإىل  يوؤدي  ما  للبنان  جناح  ق�ضة  اخلارج، 

خلق »لوبي لبناين فاعل«.

رابعًا: مواكبة جمعية ال�ضناعيني يف لبنان 

»جمل�ض  تاأ�ضي�ض  اإىل  الهادف  اقرتاحها  يف 

املنتجني املغرتبني اللبنانيني«.

خام�ضًا: التوا�ضل مع اأهل الفكر والثقافة من 

اللبنانيني يف اخلارج، ملا ميكن اأن يكون لهم 

من دور يف اإبراز الوجه احل�ضاري للبنان.

بجولة  املوؤمتر  يف  امل�ضاركون  وقام 

�ضياحية ر�ضمية برفقة الوزير با�ضيل، وبداأت 

اللبناين«  املغرتب  »غابة  بتد�ضني  اجلولة 

»بيت  بتد�ضني  با�ضيل  قام  ثم  �ضاتني،  يف 

املغرتب اللبناين« يف البرتون.

المؤتمر االغترابي األول يدرس الطاقة االغترابية 

باسيل: لبنان مهدد إن لم نطلق عمالً انقاذيًا

من �شهر اإلى �شهر
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 AXAاأطلقت �رصكة اك�ضا ال�رصق الو�ضط

VISAاأول  فيزا   مع   بالتعاون   .M.E
بطاقة ائتمان لقطاع التاأمني يف امل�رصق 

العربي بهدف ت�ضهيل خدمات املتعاملني 

مع الزبائن.

امل�رصوع  هذا  تفا�ضيل  عن  ولالإعالن 

�ضارك  موؤمتراً  ال�رصكات  عقدت  امل�ضرتك 

فيه كل من: روجيه ن�ضنا�ض رئي�ض جمل�ض 

  ،AXA M.E ادارة  اك�ضا  ال�رصق الو�ضط

دكتور مروان قدوره رئي�ض جمل�ض ادارة 

عام  مدير  ن�ضنا�ض  ايلي   ،CSC �رصكة 

اك�ضا ال�رصق الو�ضط AXA M.E   ورمزي 

�ضبوري مدير عام  �رصكة VISA فيزا – 

من  كبري   عدد   اىل  بالإ�ضافة   ، لبنان 

و�ضطاء  التاأمني والإعالميني واملهتمني 

بال�ضاأن القت�ضادي والتاأمني.

روجيه نسناس 
»اإننا  كلمته:  يف  ن�ضنا�ض  روجيه  وقال 

والبتكار  باجلهد  اأننا  معًا  نثبت  اليوم 

نتغلب على ال�ضعوبات، وجندد ح�ضورنا 

املميز، فنوؤكد اإمياننًا  بالدور امل�ضتقبلي 

لالقت�ضاد اللبناين«.

العادية  الظروف  يف  كنا  »اإذا  واأ�ضاف: 

واملجتمع  املواطنني  خدمة  يف  نعمل 

املرحلة  هذه  يف  الجدى  فمن  والوطن، 

اأو�ضاعنا  ت�ضهدها  التي  الدقيقة 

نتكاتف  ان  والجتماعية،  القت�ضادية 

من اجل تعزيز الثقة بالنهو�ض والتعايف  

خدمة  يف  رائداً  يبقى  لبنان  باإن  و 

الإن�ضان.

وهنا نوؤكد مرة اخرى، ان ما حققناه، هو 

ال�رصكة  اك�ضا،  تقدمه  الذي  الدعم  بف�ضل 

اعمالها  ارقام  جتاوزت  التي  العاملية 

91 مليار يورو، والتي ت�ضم اكرث من  ال 

مائة و�ضتني الف من املعاونني اخلرباء، 

العامل.   يف  بلدا«   56 يف  املنت�رصين 

بيننا  التفاعل  على  ين�ضب  واهتمامنا 

وبني زبائننا.

التامني  برامج  اطلقنا  �ضنوات  ع�رص  قبل 

نحتفل  واليوم   ،VIVA احلياة  على 

 Axa ME.– Visa Platinum باعتماد  

امل�رصق  يف  ائتمان  بطاقة  اول   card
بني  الوثيق  التعاون  ثمرة  اإنها  العربي. 

اأك�ضا ال�رصق الأو�ضط و�رصكة فيزا العاملية 

الرائدة يف جمال اخلدمات املالية، بهدف 

لزبائننا،  التاأمينية  اخلدمات  ت�ضهيل 

معتمدين  وال�ضتمرارية.  الثقة  يزيد  مبا 

البتكار،  »الحرتاف،  اك�ضا:  مبادئ 

احرتام الوعود واللتزام بها وروح فريق 

رهان  التزام  يف  نهجنا  وتاأكيد  العمل« 

التقدم والتحديث والتعاون«.

ختم: »واأردنا من هذا التعاون اأن يح�ضل 

املتعاملون معنا على املزيد من اخلدمة 

الجناز،  هذا  لهم،  الأمان  ومن  ال�ضهلة 

التقدم  رهان  التزام  يف  نهجنا  يوؤكد 

والتحديث والتعاون«.

إيلي نسناس
البطاقة  عن  ف 

ّ
فعر ن�ضنا�ض  ايلي  اما 

الأ�ضهر  خالل  حر�ضنا  »لقد  قائال: 

الثني ع�رص املا�ضية  اأن تكون البطاقة 

البالتينية من �رصكة اأك�ضا ال�رصق الأو�ضط 

باأعلى  VISAتفي  وفيزا    .AXA M.E
هذه  اإطالق  والر�ضا.  اخلدمة  م�ضتويات 

فريداً  منتجًا  ت�ضّكل  الئتمانية  البطاقة 

من نوعه من حيث املزايا واخل�ضائ�ض 

واخلدمات التي تقدمها. اإّن املنتج الذي 

الأخري  التعاون  ثمرة  هو  اليوم  نطلقه 

  .AXA M.E الأو�ضط  ال�رصق  اأك�ضا  بني 

اطالقه  ويجري   ،VISAفيزا و�رصكة 

بطاقة  وهو   – عمالئنا  حاجات  لتلبية 

جمموعة  الأع�ضاء  تعطي  ائتمانية 

معرتف  بينها:  من  املزايا  من  وا�ضعة 

–  تاأمني  العامل  اأنحاء  بها  يف جميع 

جماين لل�ضفر اإىل اأنحاء العامل كافة )مبا 

 يف ذلك تاأ�ضرية ال�ضنغن( –   كا�ض باك

1 % + 1 % ( ت�ضبح موؤهاًل للح�ضول على 
ق�ضط  ت�ضديد  عند  الإ�ضافية   %  1 قيمة 

جمانية  بالتينية  بطاقة    – التاأمني( 

مدى احلياة«. 

صبوري 
»نحن  كلمته:  يف  �ضبوري  رمزي  وقال 

�ضتلقى  املبتكرة  البطاقة  اأن  من  واثقون 

ال�رصكة،  عمالء  لدى  كبريا  ا�ضتح�ضانا 

عليها  القبال  من  املزيد  لروؤية  ونتطلع 

يف امل�ضتقبل. ولكي حتافظ الأعمال على 

تطّلعات  تواكب  اأن  ينبغي  التناف�ضية، 

منتجاتها  تطوير  خالل  من  عمالئها 

البطاقة  هذه  جديدة.  افكار  وابتكار 

تعبري  وهي  باملزايا  لة 
ّ
حمم الفريدة 

تعاون  عن  نتج  فريد  اإجناز  عن  حقيقي 

خطوة  اإنها  الأو�ضط.  ال�رصق  واأك�ضا  فيزا 

العتماد  تعزيز  م�ضرية  يف  المام  نحو 

على بطاقات الدفع اللكرتوين«. 

ثم �رصح قدورة الآلية العملية التي �ضتتبع 

يف ا�ضتعمال هذه البطاقة يف كل املراكز 

يف لبنان واخلارج

أكسا الشرق األوسط وفيزا تطلقان أول بطاقة 
إئتمان لقطاع التأمين

بيتك بعيدا عن البيتمن �شهر اإلى �شهر

املكان االمثل لك ولعائلتك

 عروض خاصة لالقامة الشهرية والسنوية

٥٠ مترا من محطة املترو النهدة

خدمات املراقبة واالمن
على مدار الساعة 

خدمة الغسيل 
خدمة الغسيل اجملاني 

صيدلية 

٦٤٠ جناح مؤثث بشكل كامل مع خدمات 
قاعة رجال االعمال  
طابق رجال االعمال 

خدمات احلفالت واملؤمترات 
مركز خدمات االعمال 

مركز جتاري يتضمن ٩٥ متجر 
موقف سيارات حتت االرض 

خدمات بنكية 
ملعبي تنيس مزودة باالضائة الليلية  

  
خدمة التوصيل الى الغرف على

مدار الساعة  
مطعم ومقهى الفاونتني 

ركن القهوة  
مقهى البايستري شوب 

ركن املطاعم 
سوبرماركت 

خدمات الرحالت السياحية  

شارع النهدة- الطوار, صندوق بريد : ٢٠١٠٧, دبي – االمارات العربية املتحدة تل: ٠٠٩٧١٤٢٦٣٠٠٠٠, فاكس : ٠٠٩٧١٢٦٣٠٠٠٥ 

خدمة تنظيف الغرف 
خدمة الستاليت
نادي صحي خاص

للنساء وآخر للرجال 
مسبح خارجي 
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مسبح خارجي 
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امل�ضاواة  عدم  »معاجلة  الإقليمي  املنتدى  اعمال  اأختتمت  

جديد  تنموي  منوذج  اإىل  واحلاجة  والقت�ضادية«  الجتماعية 

مع  بالتعاون  الإدارية،  للتنمية  العربية  املنظمة  عقدته  الذي 

– احلكومية  غري  املنظمات  مع  لالت�ضال  املتحدة  الأمم  جلنة 

اآ�ضيا  لغرب  والجتماعية  القت�ضادية  واللجنة   ،UN-NGLS
احلكومية  غري  العربية  املنظمات  و�ضبكة   ،UN- ESCWA  –

للتنمية  ANNDيف بريوت. 

امينة  لل�ضيدة  متلفزة  بكلمة  بداأت  قد  املنتدى  اأعمال  وكانت 

املتحدة  لالمم  العام  لالمني  اخلا�ضة  امل�ضت�ضارة   - حممد 

اأعقبتها كلمة   .2015 بعد عام  المنائي ملا  بالتخطيط  املكلفة 

للجودة  املنظمة  م�ضت�ضار  الفي�ضل  ب�ضمان  الدكتور  لالأ�ضتاذ 

رفعت  الدكتور  الأ�ضتاذ  �ضعادة  عن  نيابة  وال�ضرتاتيجية 

لل�ضيدة علياء غنام - مديرة  الفاعوري مدير عام املنظمة، ثم 

ادارة منظمات املجتمع املدين يف جامعة الدول العربية، وال�ضيد 

فريد نيتو- مدير �ضعبة التنمية الجتماعية يف ال�ضكوا، وال�ضيد 

زياد عبد ال�ضمد - املدير التنفيذي- ل�ضبكة املنظمات العربية 

غري احلكومية للتنمية.

 كما ت�ضمنت اجلل�ضات اأوراق عمل للدكتور �رصبل نحا�ض، وزير 

الإقليمية  املديرة  اللقي�ض  و�ضيلفانا  الأ�ضبق،  اللبناين  العمل 

العام  الأمني  املحفوظ  و�ضلمان  للمعوقني،  الدولية  للمنظمة 

لالحتاد العام لنقابات عمال البحرين )TBC(، وم�ضطفى تليلي 

ماري  والدكتورة  احلرة،  للنقابات  الدولية  الكونفدرالية  من 

150من  من  اكرث  وم�ضاركة  الدولية،  العمل  منظمة  من  قعوار 

الدولية، وممثلي  ممثلي موؤ�ض�ضات املجتمع املدين، واملنظمات 

اليمن،  تون�ض،  عربية  دول  ت�ضع  من  الإن�ضان  حقوق  هيئات 

الأردن، �ضلطنة عمان، املغرب، م�رص، العراق، لبنان، فل�ضطني.

»المنتدى اإلقليمي« حول المساواة االجتماعية واالقتصادية: 

لتعزيز الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني 

علياء غنامزياد عبد الصمدبسمان الفيصلفريد نيتو

تكريم الشاعر أنطوان سعادة في انطلياس 
الألف  جتاوز  املحبني  من  ح�ضد 

امل�رصح  جوقة  رئي�ض  موا 
ّ
كر �ضخ�ض 

�ضعادة،  اأنطوان  ال�ضاعر  الزجلية 

من  قطف   « ديوانه  �ضدور  ملنا�ضبة 

زهر«، يف قاعة كني�ضة مار اليا�ض يف 

انطليا�ض، بدعوة من التجمع الوطني 

ورعاية  والرتاث،  والبيئة  للثقافة 

كما  عريجي.  روين  الثقافة  وزير 

�ضارك وفد كبري من اجلنوب موؤلف من 

مئة �ضخ�ض معظمهم من ال�ضعراء.

ثم  الوطني،  بالن�ضيد  الإحتفال  افتتح 

ال�ضاعر  الحتفال  عريف  ق�ضيدة  كانت 

التجمع  كلمة  كانت  وبعده  حنا،  اإيلي 

الوطني للثقافة والبيئة والرتاث القاها 

ال�ضتاذ  وتاله  عبداهلل،  علي  الدكتور 

نقيب  ق�ضيدة  وكانت  الها�ضم،  جوزيف 

اأنطون.  بو  ال�ضاعر جورج  الزجل  �ضعراء 

زغيب  مو�ضى  ال�ضعراء  من  كل  والقى 

علي  والدكتور  �ضادق  توفيق  وحممد 

بال�ضاعر  فيها  اأ�ضادوا  كلمات  �ضعيب 

دار  مالك  اعترب  كما  �ضعادة.  اأنطوان 

ال�ضاعر  الكتاب  اأ�ضدر  الذي  الرمك 

»انه  اجلريفاين  اإبراهيم  ال�ضعودي 

احل�ضاري  امل�ضهد  بهذا  جدا  �ضعيد 

وكبار  باملحبة  املميز  واحلفل 

ال�ضعراء ». 

ومن  ق�ضيدة  �ضعادة  ال�ضاعر  والقى 

الديوان  بتوزيع  حلفل  اختتم  بعدها 

على احل�ضور وبحفل كوكتيل .

يذكر ان ال�ضاعر �ضعادة خدم يف املنرب 

الزجلي اللبناين طيلة 46 عاما ول زال، 

واأم�ضية  حفلة،   1500 يقارب  ما  واقام 

يف كافة املناطقة اللبنانية، ا�ضافة اإىل 

جولته الإغرتابية.

من �شهر اإلى �شهر



موؤ�ش�شة كفوري لل�شناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.

زحلة - البقاع - املدينة ال�سناعية �سارع الب�ساتني

هاتف: 479292 70 961 - 421444 70 961

E-mail:jad.jo.kfoury@gmail.com
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افتتح وزير الأ�ضغال العامة غازي زعيرت معر�ض »درمي 2014« 

يف بيال، وهو من تنظيم»Promofair«  بالتعاون مع »جمعية 

بح�ضور  لبنان«،  عقارات  و»نقابة  لبنان«  يف  العقار  ري 
ّ
مطو

العقاريني،  وال�ضت�ضاريني  والو�ضطاء  رين 
ّ
املطو من  كبرياً  عدداً 

املعر�ض  وتخّلل  وامل�ضارف.  التمويل  موؤ�ض�ضات  اإىل  اإ�ضافًة 

جل�ضات حوار تناولت موا�ضيع متعّلقة بالقطاع العقاري.

م املعر�ض فر�ضًة للم�ضتثمرين كما للراغبني يف �رصاء بيوت 
ّ
وقد

من ال�ضباب وذوي الدخل املحدود، لال�ضتفادة من العرو�ض التي 

مها 55 �رصكة لبنانية، بينها �رصكتان تركيتان.
ّ
تقد

بها   
ّ
متر التي  والقت�ضادية  الأمنية  الأو�ضاع  من  الرغم  على 

على   
ّ
ميتد العام  هذا  »درمي«  فاإّن  الأخرية،  الآونة  يف  البالد 

عدد  على  املئة  يف   20 بزيادة  ع، 
ّ
مرب مرت  اآلف   10 م�ضاحة 

امل�ضاركني يف معر�ض العام 2012.

ناطحات  من  للم�ضرتين،  وا�ضعة  خيارات  ال�رصكات  م 
ّ
تقد

اأبراج  ال�ضحاب الفخمة اإىل امل�ضاريع ال�ضكنية التي ترتاوح بني 

مقبولة،  اأ�ضعارها  التي  ال�ضغرية  وال�ضقق  ال�40 طابقًا،  تتجاوز 

بريوت  يف  التمّلك  من  املحدود  الدخل  اأ�ضحاب  لتمكني  وذلك 

من  العديد  املعر�ض  ي�ضاعد  كما   .
ّ
اأ�ضا�ضي ب�ضكٍل  و�ضواحيها، 

القيام  البناء على  العقاريني و�رصكات  امل�ضرتين وامل�ضتثمرين 

ون�ضائح  اإر�ضادات  بف�ضل  املنا�ضبة،  والقرارات  باخليارات 

ة 
ّ

اد القطاع العقاري وال�ضتثماري، اإ�ضافة اإىل اأجنحة خا�ض
ّ
رو

بامل�ضارف، لالّطالع على تفا�ضيل القرو�ض ال�ضكنية.

حلول ألزمات السكن في »معرض دريم 2014«

املدير  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  كرم 

العام للموؤ�ض�ضة العامة لالإ�ضكان روين 

وزير  الو�ضاية  وزير  بح�ضور  حلود، 

دربا�ض،  ر�ضيد  الإجتماعية  ال�ضوؤون 

رئي�ض جمل�ض اإدارتها ال�ضابق عبد اهلل 

العام حممد يون�ض،  حيدر، ومديرها 

يف  املوؤ�ض�ضة  مبنى  يف  لقاء  يف 

العدلية، و�ضارك فيه روؤ�ضاء امل�ضالح 

والدوائر وموظفو املوؤ�ض�ضة.

ا�ضاد  املنا�ضبة  يف  كلمة  حلود  األقى 

فيها مبزايا املكرمني حيدر ويون�ض، 

ال�ضتمرار  على  »ت�ضميم  عن  معربًا 

هذه  مداميك  من  املزيد  بناء  يف 

املوؤ�ض�ضة التي ا�ض�ض لها كبار قادوا 

اآمال ع�رصات  هذه املوؤ�ض�ضة وحققوا 

لئق  مب�ضكن  اللبنانيني  من  الألوف 

لبنانية  عائلة  تاأ�ضي�ض  على  ي�ضهد 

�ضاءت  لعائلة  منزل  او  جديدة 

موؤكداً  انتظار«،  طول  بعد  ال�ضتقرار 

نهاية  حتى  قدمت  »املوؤ�ض�ضة  ان 

ل�62066 م�ضتفيدا  اأيار قرو�ضا  �ضهر 

انهم  يعني  ما  نهائية  عقودا  وقعوا 

متلكوا منازلهم، وتقدم اليها 75809 

ل  رقم  وهو  قر�ض.  طلب  ا�ضحاب 

جدال يف اأهميته وحجمه وخ�ضو�ضا 

يف  �ضخت  موؤ�ض�ضة  بانها  علمنا  اإذا 

�ضهر  نهاية  حتى  العقارية  ال�ضوق 

لرية  مليار   6612 املن�رصم  ايار 

لبنانية«.

لفت وزير ال�ضوؤون الجتماعية ر�ضيد 

»املوؤ�ض�ضة  ان  اىل  النتباه  دربا�ض، 

مليون  ربع  اأوت  لالإ�ضكان  العامة 

ان�ضان على الأقل من ال�ضعب اللبناين، 

ذي  العمل  يف  ناجح  منوذج  وهذا 

القطاعني  بني  املختلطة  الطبيعة 

الأ�ضلح  وهو  واخلا�ض،  العام 

للتعميم«.

دربا�ض  الوزير  حيدر  �ضكر  بعدما 

ال�ضكنية  القرو�ض  »ان  اأكد  وحلود، 

التي توفرها املوؤ�ض�ضة بالتعاون مع 

جمعية امل�ضارف حالت دون هجرة 

ع�رصات اآلف ال�ضباب اللبناين«.

به  قامت  »ما  ان  يون�ض  واو�ضح 

املوؤ�ض�ضة �ضي�ضجل للدولة وقوفها يف 

مواجهة اأخطر الأزمات الجتماعية، 

وهي الأزمة ال�ضكنية«.

دربا�ض  �ضلم  الحتفال  نهاية  ويف 

وحلود درعني تكرمييتني اىل كل من 

التي  حيدر ويون�ض تقديرا للخدمات 

اأدياها يف موقعيهما.

تكريم عبداهلل حيدر ومحمد يونس

من �شهر اإلى �شهر



E-mail: pvc.konnen@gmail.com
امل�سنع: منطقة دور�ض ال�سارع الرئي�سي

هاتف: 827589 3 961 - 376655 8 961

املكتب: بدنايل ال�سارع الرئي�سي

تلفاك�ض: 912453 8 961 البقاع - لبنان
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يف  تع�ضف  التي  الأزمات  متنع  مل 

يف  جهوده  لبنان  تكري�ض  من  املنطقة 

امل�ضاريع  اأمام  بابًا  تفتح  اأمل  كوة  فتح 

ال�ضتثمارات  وت�ضتجلب  القت�ضادية، 

لبناء مرتكز اقت�ضادي يحمي لبنان من 

التداعيات العا�ضفة التي تواجه املنطقة. 

احلكومة  رئي�ض  افتتح  ذلك  �ضوء  يف 

العربي«  القت�ضاد  »منتدى  �ضالم،  متام 

ال�22 يف فندق الفيني�ضيا، يف  يف دورته 

ح�ضور زهاء 600 م�ضارك من امل�ضوؤولني 

وامل�ضتثمرين ورجال الأعمال اللبنانيني 

و�ضط  بلداً،   14 من  والأجانب  والعرب 

العربية  اململكة  من  لفتة  م�ضاركة 

ال�ضعودية والكويت.

الذي  املنتدى،  افتتاح  جل�ضة  يف  حتدث 

القت�ضاد  »جمموعة  �ضنويًا  تنظمه 

والأعمال«، كل من: الرئي�ض �ضالم، حاكم 

رئي�ض  �ضالمة،  ريا�ض  لبنان  م�رصف 

والرئي�ض  اللبنانية  القت�ضادية  الهيئات 

الوزير  العربية  الغرف  لحتاد  الفخري 

الغرفة  رئي�ض  الق�ضار،  عدنان  ال�ضابق 

ال�ضيخ  جدة  يف  ال�ضناعية  التجارية 

الأمني  وكيلة  كامل،  عبداهلل  �ضالح 

التنفيذية  الأمينة  املتحدة  لالمم  العام 

رئي�ض  خلف،  رميا  الدكتورة  ل�«ال�ضكوا« 

فرن�ضوا  الدكتور  امل�ضارف  جمعية 

ل�«جمموعة  التنفيذي  والرئي�ض  با�ضيل، 

القت�ضاد والأعمال« روؤوف اأبو زكي.

عدد  تكرمي  الفتتاح  بعد  املنتدى  و�ضهد 

جائزة  ت�ضلموا  الذين  ال�ضخ�ضيات،  من 

اإ�ضم  حتمل  والتي  والأعمال  القت�ضاد 

رئي�ض  وهم:  الإجناز«،  يف  »الريادة 

النائب  الإنرتبول  موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�ض 

اليا�ض  الوزراء  جمل�ض  لرئي�ض  ال�ضابق 

احتاد  رئي�ض  خلف،  الدكتورة  املر، 

التمويل  »بيت  ورئي�ض  الكويت  م�ضارف 

الكويتي« حمد املرزوق.

سالم
�ضالم  متام  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  واأكد 

حكومة  »يف  اننا  الفتتاح،  كلمة  يف 

بالتالعب  ن�ضمح  لن  الوطنية،  امل�ضلحة 

باأمن لبنان وا�ضتقراره، و�ضنعمل، بكل ما 

اأوتينا من قوة واإرادة، على حت�ضني بلدنا 

جوارنا  يف  امل�ضتعلة  النريان  اآثار  من 

جي�ضنا  على  معتمدين  والبعيد،  القريب 

القوى  »جميع  داعيًا  الأمنية«،  وقواتنا 

احل�ضابات  عن  التخلي  اىل  ال�ضيا�ضية 

على  العليا  امل�ضلحة  وتغليب  ال�ضيقة، 

هذا  اإجناز  يف  التاأخر  وعدم  عداها،  ما 

الواجب الوطني«. 

سالمة
القت�ضاد  اأن  �ضالمة  راأى  جهته  من 

اللبناين يواجه »حتديات �ضتى من اأهمها 

وقد  اخلا�ض.  القطاع  مديونية  خف�ض 

ي�ضاوي  ما  القطاع  هذا  مديونية  بلغت 

ورمبا  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   100
القطاع  يف  املديونية  فاإن  يتعداه.  ما 

وبالتايل  ال�ضتثمار  تعوق  قد  اخلا�ض 

النمو يف القت�ضاد. كما ت�ضكل عبئا على 

العائلة ول �ضيما يف ما يتعلق بالقرو�ض 

»منتدى االقتصاد العربي« في دورته الـ 22

سالم: لنتخلى عن الحسابات الضيقة وانجاز االستحقاق الرئاسي

سالمة: المديونية تعوق االستثمار والنمو في االقتصاد

القصار: لبنان مثل طائر الفينيق قادر على النهوض

صفير:للمصارف اللبنانية دور اساسي في مواجهة التحديات

أبو زكي: المنتدى يؤكد مركز بيروت كمنصة للتالقي

رؤوف ابو زكي عدنان القصار

ريما خلف

فرنسوا باسيل

صالح كامل

بهيج أبوغانم رياض سالمة

سليم صفير

من �شهر اإلى �شهر
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ما  ت�ضكل  اأ�ضبحت  التي  ال�ضتهالكية 

مدخول  من  املئة  يف  ال�50  يقارب 

العائلة«.

القصار
»اإن  كلمته:  يف  الق�ضار  عدنان  وقال 

لبنان ورغم كل الأزمات التي ع�ضفت به 

مثل  قادر  املا�ضية،  املرحلة  مدى  على 

جديد،  من  النهو�ض  على  الفينيق  طائر 

واإنني على يقني، ل بل على اقتناع تام 

جديد  رئي�ض  للبنان  يكون  �ضوف  باأنه 

اأقرب فر�ضة، واإن الفراغ  للجمهورية يف 

يدوم  لن  الرئا�ضة  موقع  يف  ال�ضغور  اأو 

ورغبتهم  اللبنانيني  اإرادة  لأن  طويال، 

اخلالف  رغم  على  والتطوير  البناء  يف 

من  بكثري  اأقوى  بينهم  القائم  ال�ضيا�ضي 

�ضي�ضاعد  الذي  الأمر  التعطيل،  منطق 

ال�ضائد  الوفاق  تر�ضيخ  يف  فاأكرث  اأكرث 

اإ�ضاعة املزيد  اأي�ضا يف  اليوم. و�ضي�ضاعد 

امل�ضتثمرين  لدى  الإيجابية  الأجواء  من 

يف  جمددا  لال�ضتثمار  والأجانب  العرب 

الراهنة  الظروف  اأن  وخ�ضو�ضا  لبنان، 

تبني باأن لبنان ما يزال الأكرث اأمانا بني 

�ضائر البلدان العربية التي ت�ضهد تغريات 

وا�ضطرابات واأحداث األيمة«. 

املنطلق  هذا  »ومن  الق�ضار:  واأ�ضاف 

الأ�ضواق  لهيئة  رئي�ضا  ب�ضفتنا  نن�ضط، 

بحيث  الأ�ضواق  هذه  لتطوير  املالية، 

وال�ضفافية  احلكيمة  بالإدارة  تت�ضم 

وت�ضبح �ضاحة قابلة لتمويل املوؤ�ض�ضات 

يف القطاع اخلا�ض من طريق امل�ضاهمة 

ورمبا حتويل بع�ض الدين 

اإىل م�ضاهمة«. 

كامل
وقال �ضالح كامل: »اإن كل الدول العربية 

متنوعة  طبيعية  برثوات  اهلل  حباها  قد 

للمواد  مزارع  مازلنا  ولكننا  ومتوزعة 

اخلام تعود الينا هذه املواد التي �ضدرناها  

بعد اأن ت�ضاف عليها من املناطق املختلفة 

ال�ضعاف  بع�رصات  امل�ضافُة  القيمُة 

م�ضتوردين  ومازلنا  مزارع  ومازلنا 

لرثوات اأر�ضنا العريبة«. 

واأعمال  مال  كرجال  »ركزنا  واأ�ضاف: 

على الإ�ضتثمارات التي ل حتمل اأي قيمة 

م�ضافة، مثل البور�ضات علي �ضبيل املثال 

من  فيها  ال�ضهم  ينتقل  التي  احل�رص  ل 

�ضخ�ض اىل اآخر، ونتفاخر بقيمة التداولت 

الثانوية الطفيلية ولي�ضت  ال�ضوق  يف هذه 

لدينا اأي �ضوق اأولية ن�ضطة«. 

باسيل
اأنه: »لي�ض مقبوًل  واعترب فرن�ضوا با�ضيل 

اأن نكتفي مبعدلت منو متوا�ضعة يقدرها 

يف   1،5 بني  مبا  الدويل  النقد  �ضندوق 

املئة و 2 يف املئة للبنان ومبا بني 2،4 

يف املئة و 3،3 يف املئة للمنطقة العربية 

امل�ضتوى  هذا   .2015 و   2014 لعامي 

القوى  ل�ضتيعاِب  كافيا  لي�ض  النمو  من 

العاملة ال�ضابة املتدفقة اىل اأ�ضواق العمل 

تفاوت  من  ت�ضكو  النمو  وثمار  العربية. 

يفاقم  للدخل  توزيع  �ضوء  ومن  كبري 

الدول  ويفقد  الجتماعية،  الأو�ضاع 

معا  اآن  يف  احلقيقية  ال�رصعية  والأنظمة 

من  املزيد  اىل  فتلجاأ  الكافية  املداخيل 

ال�ضتدانة. ما يعني ان ن�ضب العجز العام 

املحلي  الناجت  اىل  العامة  واملديونية 

الجمايل متجهة اىل مزيد من التدهور«. 

خلف
اأن:  الدكتورة خلف من جهتها  واعتربت 

متاأ�ضل  الإبداع  لأن  ممكن  »«النهو�ض 

ما  املنال  �ضعب  لكنه  الأمة.  هذه  يف 

والتهمي�ض  الإق�ضاء  �ضيا�ضات  ا�ضتمرت 

فتزين  اجلامعة  الهويات  ت�رصب  التي 

على  حرب  من  امل�ضعى  وت�ضوه  الإرهاب 

الآخر  اإبادة  اإىل  والقهر،  والتخلف  الفقر 

اأف�ضل من  اأهل الدار. ول اأرى حمفال  من 

هذا لإعالن النفري على اخلطاب الطائفي 

للذات  املهلك  الإيديولوجي  وال�ضتقطاب 

هذه  من  اأن�ضب  نخبة  اأرى  ول  ولالأمة. 

حلمل م�رصوع نه�ضة حتيي ثقافة الإبداع 

والبتكار والحتفاء بالآخر، فتبني نظم 

ملواطنني  والكرامة  احلرية  ت�ضون  حكم 

اإن�ضانيتهم،  ويف  حقوقهم  يف  مت�ضاوين 

ومتنوعة  قوية  اقت�ضادية  بنية  وتن�ضئ 

حتقق الرفاه للجميع«. 

أبو زكي
وكان اأبو زكي قد افتتح املنتدى يف كلمة 

يف  املنتدى  هذا  »انعقاد  اأن:  فيها  راأى 

بريوت يوؤكد مركز بريوت من�ضة للتالقي 

اأن  �ضحيح  واأعمال.  مال  ومركز  العربي 

دور لبنان مل يعد كما كان ب�ضبب اأزمات 

املنطقة وتنامي القت�ضاد اخلليجي، لكن 

رقعة  وات�ضعت  كثريا  زاد  اللبنانيني  دور 

املوؤثر  وح�ضورهم  اللبنانيني  اقت�ضاد 

يف معظم عوا�ضم العامل، وبطبيعة احلال 

فاإن ازدهار اللبنانيني يف اخلارج �ضاعد 

الكثري  تعوي�ض  يف  اللبناين  القت�ضاد 

عرب  اإقليمية  امتدادات  واأعطاه  فاته  مما 

التي  الناجحة  واملوؤ�ض�ضات  ال�رصكات 

اأنحاء  خمتلف  يف  لبنانيون  اأ�ض�ضها 

العامل«.

محاضرة
حما�رصة  »املنتدى«  اعمال  وت�ضمنت 

بريوت«  »بنك  اإدارة  جمل�ض  لرئي�ض 

امل�ضارف  دور  �ضليم �ضفري عن  الدكتور 

تواجهها  التي  والتحديات  اللبنانية 

حمليًا واقليميًا ودوليًا.

رؤوف أبو زكي والياس المر  والرئيس تمام سالم



العدد 140 تموز 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L80

بنك عودة يكّرم المشاركين في المنتدى االقتصادي 

حّل امل�ضاركون يف املنتدى القت�ضادي ال�ضنوي  �ضيوفا على 

القت�ضادي  املحرك  امل�رصيف  عقله  يعترب  الذي  عودة  بنك 

الكبري �ضمري حنا. 

كبار  من  ال�ضيوف  بتكرمي  عودة  رميون  ال�ضابق  الوزير  وقام 

وقد  واملنطقة.  لبنان  يف  والقت�ضاد  والعمال  املال  رجال 

حدائق  عودة،  فيال  يف  الدعوة  �ضاحب  حول  املدعوون  حتلق 

�ضوفيل. وكان لفتا ح�ضور ال�ضاب الديناميكي مارك عودة. 

وجتدر ال�ضارة اىل ان مثل هذه احلفالت ا�ضبحت تقليدا �ضنويا، 

حيث يكون �ضيوف املنتدى القت�ضادي على موعد مع الذوق 

وامل�ضتوى الرفيع واملميز. وحتول املنتدى القت�ضادي ال�ضنوي 

عودة،  بنك  جمموعة  عليه  حتر�ض  لل�ضيوف  ثابت  موعد  اىل 

فيجمعهم، بعد عناء املباحثات القت�ضادية، يف لقاء اجتماعي. 

ميثل  منهم  كل  �ضخ�ض  الفي  حواىل  ال�ضتقبال  حفل  وح�رص 

واقت�ضادية  واعالمية  �ضيا�ضية  وجوه  ح�رصته  كما  �رصكة، 

واجتماعية. 

كبار  من  وهي  مميزاً،  احلمي�ضي  �ضعاد  ال�ضيخة  ح�ضور  وكان 

امل�ضاهمني يف بنك عودة. 

ال�ضوفيل،  يف  عودة  بنك  فرع  مدير  الندا،  �ضالم  ال�ضيد  وكان 

يجول بني املدعوين مرحبًا بهم فرداً فرداً. 

مربوك لبنك عودة احتفاله ال�ضنوي.. على اأمل ان يكون موعده 

ال�ضتقرار  من  مبزيد  لبنان  عابقا  املقبلة،  ال�ضنة  يف  اجلديد 

والتاألق والزدهار لبنك عودة.

مي وريمون عودة ومارك عودة وسالم ندا

انطوان شمعون ومجدي جدع وسامي خصيري

نزار يونس وهال ابو زكي وجانيت يونس ورؤوف ابو زكي وفؤاد زمكحل

أمين حمود وياسين جابر ورؤوف أبو زكي

جان سعد والسفير السعودي علي العسير ونائلة معوض وانطوان شمعون

سالم بيضون ومونييت شعيا وهنري حلو

فارس سعد واحمد الموسوي وياسين جابر وناصر نويس وسالم بيضون

من �شهر اإلى �شهر
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من �شهر اإلى �شهر

التجاري  التعاون  تعزيز  اطار  �ضمن 

والثقايف  وال�ضناعي  والقت�ضادي 

وجمهورية  اللبنانية  اجلمهورية   بني 

ومدير  �ضاحب  قام  ال�ضعبية،  ال�ضني 

ال�ضناعية  اماكو  جمموعة  عام 

رجال  جتمع  وموؤ�ض�ض  وال�ضياحية، 

ال�ضيني  اللبناين-  الأعمال  و�ضيدات 

بدعوة  العبداهلل  حممود  علي   LCBA
بريوت  يف  ال�ضينية  ال�ضفارة  من  وفد 

والتجارية  ال�ضناعية  املن�ضاآت  لزيارة 

يف �ضيدا واجلنوب. 

متثل الوفد ال�ضيني بالقن�ضل التجاري 

ال�ضيدة  Zhang Fenglingو  ال�ضيدة  

 Meng Fanwei وال�ضيد   Wang Rong
. Li Bing وال�ضيد

الأ�ضا�ضي  املقر  من  اجلولة  بداأت 

مدخل  على  الكائن  اأماكو  ملجموعة 

ا�ضتقبال  اقيم  حيث  �ضيدا  مدينة 

العبد  ال�ضيد  قبل  من  ال�ضيني  للوفد 

املوؤ�ض�ضني  الأع�ضاء  وبع�ض  اهلل، 

ع�ضريان  م�ضلم  فاروق  ال�ضادة  للتجمع 

اىل  بال�ضافة  �ضالح،  ف�ضل  وح�ضن 

وكانت  اماكو،  جمموعة  عمل  فريق 

اجلنوبي  اليوم  لالإنطالق يف  ا�ضرتاحة 

توجه  بعدها  بامتياز.   ال�ضناعي 

اىل  ال�ضيني  الوفد  برفقة  احلا�رصون 

والزراعة  وال�ضناعة  التجارة  غرفة 

يف  كان  حيث  واجلنوب،  �ضيدا  يف 

ال�ضتقبال رئي�ض غرفة التجارة حممد 

حممود  عمر  الرئي�ض  ونائب  �ضالح 

�ضمري  ال�ضيد  املال  واأمني  دند�ضلي 

م�ضطفى قطب، واع�ضاء هيئة املكتب 

عماد  واحلاج  جوين  جمال  الغرفة  يف 

باجراء  اهلل  العبد  بادر  حيث  ق�ضري، 

الزيارة  هذه  ت�ضمنت  بينهم.  التعارف 

كلمات ترحيبية من الرئي�ض �ضالح مع 

الت�ضديد على �رصورة التعاون اللبناين 

ال�ضيني يف املجالت كافة وال�ضتفادة 

من التجارب واخلربات ال�ضينية الناجحة التي غزت العامل، 

خا�ضة على ال�ضعيد ال�ضناعي و التقني الفني و الإنتاجي. 

ح�ضن  على  احل�ضور   Zhang Fengling �ضكرت  وبدورها 

الروابط والعالقات  الفر�ضة لتوطيد  اتاحة  ال�ضتقبال وعلى 

ال�ضيد  اللبناين وال�ضيني، متوجهًة بال�ضكر اىل  ال�ضعبني  بني 

ال�ضيداوية  واجلولة  الزيارة  هذه  لتنظيمه  اهلل  العبد  علي 

واجلنوبية. 

الوفد على  بعدها جال احل�ضور مع  و 

عدد من املن�ضاآت ال�ضناعية يف �ضيدا 

م�ضنع  من  البداية  فكانت  واجلنوب، 

الورق  حتويل  اآلت  ل�ضناعة  اماكو 

اأ�ضاد  حيث  اجلنوب(،  )فرع  ال�ضحي 

ال�ضناعة  هذه  باأهمية  ال�ضيني  الوفد 

القطاع  تن�ضيط  يف  دور  من  لها  ملا 

عن  معربين  لبنان  يف  ال�ضناعي 

اآلت  ونوعية  وتقنية  بجودة  اعجابهم 

اأماكو. 

ثم كانت وقفة لزيارة املخترب اخلا�ض 

التابع للغرفة، حيث اخذ الرئي�ض �ضالح  

املبادرة  املخترب  يف  وامل�ضوؤولون 

يقدمها  التي  اخلدمات  عن  لل�رصح 

الغذائية  املواد  مل�ضنعي  املخترب 

واملزارعني، للتاأكد من �ضالمة و جودة 

النتاج قبل عملية الت�ضدير.

موؤ�ض�ضة  لزيارة  جولته  الوفد  تابع  ثم 

التجارية  �ضالح  ف�ضل  احلاج 

والأدوات  البناء  مواد  يف  املتخ�ض�ضة 

ح�ضن  احلاج  قام  حيث  ال�ضحية، 

يف  جولة  اىل  بدعوتهم  �ضالح  ف�ضل 

�ضالة العر�ض، �رصكة جبيلي اغروتيك 

اخوان  وجبيلي  الزراعية  للمنتجات 

يف  كان  اذ  الكهربائية،  للمولدات 

وال�ضيد  حمود  جبيلي  لرا  ا�ضتقبالهم 

رجب جبيلي، وهو من موؤ�ض�ضي جتمع 

 - اللبناين  الأعمال  و�ضيدات  رجال 

مدراء  من  وعدد   ،LCBA ال�ضيني 

ال�رصكة، م�ضنع البحر املتو�ضط ل�ضناعة 

الذي  )تفاحتا(  الكهربائية  الكابالت 

جال فيه الوفد ال�ضيني برفقة �ضاحبه 

امل�ضوؤولني  واملهند�ضني  كوثراين  احمد 

يف امل�ضنع، حيث ا�ضادوا مب�ضتوى هذه 

وم�ضنع  العالية،  وتقنيتها  ال�ضناعة 

واملعجنات  �ضيب�ض  للبطاطا  رينغو 

غدار  عبا�ض  ا�ضتقبلهم  حيث  )البابلية( 

اعجابه  الوفد  وابدى  امل�ضنع.  داخل  جولة  يف  ورافقهم 

والوقاية  النظافة  ون�ضبة  امل�ضنع  هذا  يف  النتاج  مب�ضتوى 

واجلودة العالية.

هذا وقد اقام العبد اهلل ماأدبة غداء على �رصف الوفد ال�ضيني 

رئي�ض  احل�ضور  تخلل  حيث  ال�ضياحية،  �ضيدا  ا�ضرتاحة  يف 

جمعية جتار �ضيدا علي ال�رصيف ومن�ضق عام تيار امل�ضتقبل 

اليوم الصيني -الصيداوي الجنوبي

حسن فضل صالح، عماد قصير، عمر دندشلي،   محمد صالح

 Zhang Fengling - فاروق عسيران - علي العبد اهلل – عباس غدار
 li Bing- Meng Fanwei -  Wang - محمد بشار العبد اهلل -

غدار لما   -Rong

محمد بشار العبد اهلل، وعلي العبد اهلل،و الرا جبيلي، ورجب جبيلي

 محمد بشار العبد اهلل،  Meng Fanwei، علي العبد اهلل،
 محمد صالح
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نقابة  ورئي�ض  حمود  نا�رص  الدكتور  واجلنوب  �ضيدا  يف 

ال�ضناعات الغذائية يف لبنان منري الب�ضاط، وعدد من رجال 

الأعمال وم�رصفيني وفاعليات من مدينة �ضيدا واجلنوب.

الذي   “ “عودة  ال�ضابون  متحف  بزيارة  اجلولة  وانتهت 

التي  تاريخها  وعن  احلرفية  ال�ضناعات  عن  �ضورة  يعك�ض 

املركز  زيارة  اىل  ا�ضافة  �ضيدا،  مدينة  به  ت�ضتهر  كانت 

DPNA، حيث قام  اجلديد جلمعية التنمية لالن�ضان والبيئة 

بال�رصح عن م�ضاريعها كافة،  الن�ضاطات يف اجلمعية  فريق 

ون�ضاطاتها و اهدافها.

ختاما قامت ال�ضيدة Zhang والوفد املرافق بتهنئة العبد اهلل 

على تاأ�ضي�ضه لتجمع رجال و�ضيدات الأعمال اللبناين ال�ضيني 

LCBA. كما قدمت له هدية حرفية من الرتاث ال�ضيني ترمز 
اىل مهنية ودقة واحرتاف ال�ضعب ال�ضيني، ووتوجهت بال�ضكر 

اخلا�ض له على ح�ضن تنظيم هذا اليوم ال�ضيداوي اجلنوبي، 

وعلى اجلهود التي بذلها يف تقدمي �ضورة ايجابية عن اهمية 

القطاع ال�ضناعي يف لبنان.

 IntelliSoft �رصكة  نّظمت 

�رصكة  مع  بالتعاون   Lebanon
يف  )الع�ضو  الملانية    SebaKMT
ندوة  العاملية(.     Megger جمموعة

�ضيانة  ادارة  »ا�ضرتاتيجية  بعنوان: 

ك�ضف  الكهربائية  الطاقة  كابالت 

وت�ضخي�ض العطال«.

الندوة عدد من املهند�ضني  وقد ح�رص 

تقدمي  حقل  يف  العاملني  والفنيني 

الطاقة  كابالت  �ضيانة  خدمات 

الكهربائية يف لبنان.

�رصكة  عام  مدير  ها�ضم  ها�ضم  واأّكد 

IntelliSoft Lebanon« التزام ال�رصكة 
بالدعم  زبائنهم  بتزويد  و�رصكائها 

باآخر  التعريف  عرب  وذلك  امل�ضتمر، 

املعتمدة  التكنولوجيا  م�ضتجدات  

الطاقة  كابالت  �ضيانة  جمال  يف 

اخلا�ضة  املنتجات  واحدث  الكهربائية، 

بذلك.

ف Daniel Salathé املدير القليمي 
ّ
وعر

ل�رصكة SebaKMT-Megger يف ال�رصق 

الو�ضط بال�رصكة، عار�ضًا ا�ضرتاتيجيتها 

والتزامها  الو�ضط  ال�رصق  منطقة  يف 

امل�ضتمر بتقدمي احدث املنتجات، والدعم 

كابالت  �ضيانة  حقل  يف  الالزمني 

وحمطات الطاقة الكهربائية. 

 Helmuth الملاين  اخلبري  م 
ّ
قد وقد 

 SebaKMT �رصكة  من     Engelstätter
عدداً من املحا�رصات يف جمال �ضيانة 

على  مركزاً  الكهربائية  الطاقة  كابالت 

عر�ض  كما  الوقائية،  ال�ضيانة  اأهمية 

عدد  يف  النموذجية  التجارب  بع�ض 

وال�ضني،  �ضنغافورة  ومنها  البلدان  من 

ت�ضخي�ض  حقل  يف  احلديثة  واملنتجات 

وك�ضف  للكابل  ال�ضحية  احلالة 

 Daniel Salathé �ضارك  العطال. وقد 

يف عدد من هذه املحا�رصات.

ن برنامج الندوة:
ّ
ت�ضم

SebaKMT ع�ضو  التعريف ب�رصكة   -

جمموعة Megger العاملية 

للكابالت  الوقائية  ال�ضيانة  اهمية   -

الت�ضخي�ض  اجهزة  اعتماد  عرب  وذلك 

املتخ�ض�ضة.

وو�ضالتها  الكابالت  م�ضاكل   -

 Partial( تهرم  عندما  لها  ومايحدث 

 )Tan Deltaو  Discharge
SebaKMT  اجلديد  - تعريف بجهاز 

بت�ضخي�ض و�ضع  اخلا�ض   )TDS NT(

الكابل ال�ضحي واختباره.

تقدمها  التي  لالجهزة  مراجعة   -

ال�رصكة يف جمال ك�ضف العطال.

 ندوة SebaKMT حول 

»استراتيجية ادارة صيانة كابالت الطاقة الكهربائية«



م�شارف

القطاع  يواجهها  التي  واحل�ضا�ضة  الكبرية  التحديات  رغم 

ات الأمنية التي ي�ضهدها  امل�رصيف اللبناين، اإن لناحية اخل�ضّ

هذه  اأن  اإل  ال�ضيا�ضية،  التحولت  لناحية  اأو  العربي..،  العامل 

التحولت مل متنع امل�ضارف اللبنانية من الدخول يف دائرة 

امل�رصيف  القطاع  اأن  باعتبار  العاملية،  امل�ضارف  اهتمام 

ومن  العاملية،  القت�ضادية  املنظومة  من  ج��زء  اللبناين 

ما  وهو  التحديات،  هذه  ويواجه  عمله  يتاأثر  اأن  الطبيعي 

ميكن ا�ضت�رصافه من زيارة رئي�ض البنك الدويل جيم يونغ كيم 

الأوروبي  البنك  رئي�ض  نائب  وتوقيع  بريوت، من جهة،  اإىل 

متويل  اتفاقات  اأربعة  فيف،  فونتني  دي  فيليب  لال�ضتثمار 

مببلغ اإجمايل مقداره 121 مليون يورو مع كل من »فرن�ضبنك« 

»يورومينا  و�ضندوق  بنك«  نا�ضيونال  و«فر�ضت  و«بيبلو�ض« 

يف  اخلا�ض  للقطاع  الرئي�ضي  للدور  تاأكيداً  وذلك  الثالث«، 

تعزيز النمو امل�ضتدام.

مرجعيات  اأن  اإىل  ت�ضري  الدوليني  للم�ضوؤولني  الزيارتان  هاتان 

تلقت  امل�ضتوى،  رفيعة  وحملية  دولية  واقت�ضادية  م�رصفية 

اللبناين  الو�ضع امل�رصيف  باأن  تفيد  درا�ضات  تقارير من مراكز 

�ضيبقى يف املدى املنظور يف دائرة الهتمام العاملي حلمايته 

القطاع  ي�ضكله  ملا  وذلك  املنطقة،  تواجه  التي  الهتزازات  من 

امل�رصيف اللبناين من اأهمية يف املنطقة.

ولكن كيف واجه القطاع امل�رصيف اللبناين كل هذه التحديات، 

وحقق ن�ضبة منو لم�ضت 1 % يف الف�ضل الأول. هذا التقرير يقدم 

قراءة للموؤ�رصات القت�ضادية اللبنانية للف�ضل الأول للم�ضارف 

اللبنانية:

القطاع المصرفي
يف نهاية اآذار 2014، ارتفعت املوجودات /املطلوبات الجمالية 

واملجتمعة للم�ضارف التجارية العاملة يف لبنان اىل ما يعادل 

251005 مليارات لرية )ما يوازي 166،5مليار دولر( يف مقابل 
250258 مليار لرية يف نهاية ال�ضهر الذي �ضبق و248468 ملياراً 
 .)2013 اآذار  نهاية  يف  لرية  مليار   234325(  2013 نهاية  يف 

وبذلك، يكون اجمايل ميزانية امل�ضارف التجارية الذي ي�ضري اىل 

حجم الن�ضاط امل�رصيف، قد �ضجل ارتفاعًا بن�ضبة 1 % يف الف�ضل 

الول من 2014، يف مقابل ارتفاعه بن�ضبة اعلى بلغت 2،3 % يف 

الف�ضل الول من 2013.

بنك عودة: تأمين اختراق اقتصادي مواٍز
الوطيد  والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  للرتابط  نظراً  الطبيعي،  كان من 

�ضلبًا من جراء  اللبناين  اأن يتاأثر القت�ضاد  بني لبنان و�ضوريا، 

ال�ضطرابات ال�ضورية التي اندلعت يف اآذار 2011، وجتاوزت للتو 

عامها الثالث من احلرب الأهلية ال�رص�ضة.

يف هذا ال�ضياق، فاإن نظرة �رصيعة على فرتة ال�ضنوات الثالث 

زيارات دولية داعمة لمواجهة التحديات المرحلة
 تقرير المصارف اللبنانية: 
تعزيز النمو المستدام
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لبنان  على  ال�ضورية  الأزمة  تداعيات  اأن  اإىل  ت�ضري  املا�ضية، 

يف  حمدودة  كانت  واإن  الأمنية،  النحرافات  ببع�ض  جتّلت 

املحلية  ال�ضيا�ضية  التجاذبات  وبتفاقم  واحلجم،  النطاق 

اقت�ضادية  بيئة  مع  بالتوازي  ال�ضوري،  بالو�ضع  املتعلقة 

امل�ضتثمرين  لدى  واحلذر  الرتقب  من  حالة  ت�ضوبها  �ضائكة 

وترتجم بنمو اقت�ضادي واهن اإىل حد بعيد و�ضع حداً حلقبة 

مع  ترافقت  قد  كانت  البالد  يف  القت�ضادي  الزده��ار  من 

الكمية  النظرية  اإن  ملحوظة.  اقت�ضادية  ماكرو  مكت�ضبات 

للنقد توؤكد  الوهن ال�ضائد يف النمو القت�ضادي خالل ال�ضنوات 

الكتلة  يف  ال�ضنوية  الزيادة  متو�ضط  اإن  اإذ  املا�ضية.  الثالث 

النقدية بن�ضبة 6.5 يف املئة خالل ال�ضنوات الثالث املن�رصمة 

قد قابلها تراجع يف �رصعة دوران النقد بن�ضبة 5.9 يف املئة 

و�ضطي  ت�ضخم  بن�ضبة  ا�ضتتبعت  الفرتة،  تلك  خالل  �ضنويًا 

�ضعيف.  فعلي  اقت�ضادي  ومنو  املئة،  يف   4.6 ن�ضبته  �ضنوي 

اإن التقل�ض يف �رصعة دوران النقد الذي يعك�ض اإنفاقًا اإجماليًا 

منو  من  خا�ض  ب�ضكل  تاأتى  الوطني،  القت�ضاد  يف  واهنًا 

املئة  يف   2.4 ن�ضبته  املتقا�ضة  ال�ضيكات  قيمة  يف  �ضعيف 

�ضنوي  الودائع امل�رصفية مبتو�ضط  �ضياق منو يف  �ضنويًا يف 

يرتافق  مل  الودائع  منو  اأن  يعني  ما  املئة،  يف   8.8 ن�ضبته 

�ضيا�ضية  بيئة  ظل  يف  النقد  تداول  عملية  يف  مماثل  منو  مع 

واقت�ضادية حذرة.

خا�ض  ب�ضكل  يعزى  ال�ضعيف  القت�ضادي  النمو  اإن  الواقع،  يف 

اإىل تداعيات الأزمة ال�ضورية. اإذ تربز ثالث قنوات تاأثري اأ�ضا�ضية 

خا�ض  ب�ضكل  وهي  اللبناين،  القت�ضاد  على  ال�ضورية  لالأزمة 

ال�ضياحة وال�ضتثمار وال�ضادرات. 

اإن الناجت الفائت من جراء هذه التداعيات قد عو�ضه ب�ضكل جزئي 

فقط منو ال�ضتهالك اخلا�ض الذي زاد بحواىل 6 يف املئة �ضنويًا 

على مدى ال�ضنوات الثالث املا�ضية، مدعومًا ب�ضكل ن�ضبي باإنفاق 

والأدوية  وامل�رصوبات  الغذائية  املواد  ال�ضوريني على  الالجئني 

والطاقة واخلدمات التعليمية.

غري اأن هذا النمو ال�ضعيف يف القطاع احلقيقي ل ياأتي على 

ح�ضاب �ضعر ال�رصف التوازين الأ�ضا�ضي للعملة الوطنية. فعلى 

مدى ال�ضنوات الثالث املا�ضية، كان متو�ضط منو الكتلة النقدية 

)م3( البالغ 6.3 مليارات دولر �ضنويًا يعادل الزيادة ال�ضنوية 

يف املجاميع املحلية املقابلة للكتلة النقدية، اأي الت�ضليفات 

لالقت�ضاد املحلي ب�ضقيه القطاع اخلا�ض والقطاع العام. يف 

حني اأن منو الكتلة النقدية كان يتجاوز منو املجاميع املحلية 

املقابلة لها بن�ضبة 30 يف املئة على مدى ال�ضنوات الع�رصين 

املا�ضية، فاإن التقارب النا�ضئ بني منو الكتلة النقدية ومنو 

املجاميع املقابلة لها على مدى ال�ضنوات الثالث املا�ضية ل 

�ض ا�ضتقرار �ضعر �رصف اللرية ملخاطر جمة، خ�ضو�ضًا اأن 
ّ
يعر

الأخري مدعوم مب�ضتويات قيا�ضية من املوجودات اخلارجية 

الكتلة  من  املئة  يف   80 ت�ضكل  والتي  لبنان  م�رصف  لدى 

النقدية باللرية و20 �ضهراً من ال�ضترياد.

فرنسبنك أداء االقتصاد اللبناني جيد
اللبناين  القت�ضاد  اأن  »اإىل  فرن�ضبنك:  تقرير  اأ�ضار  جهته  من 

�ضجلت  حيث  القت�ضادية،  املوؤ�رصات  بع�ض  يف  حت�ضنًا  �ضجل 

عمليات  وعدد   % ب18  املرخ�ضة  البناء  م�ضاحات  يف  زيادة 

البيع العقارية ب16.3 % وعدد امل�ضتوعبات ب8.1 % عرب مرفاأ 

بريوت، وعدد ال�ضيارات املباعة ب4.2 %، وموجودات م�رصف 

وودائ��ع  وم��وج��ودات   % ب2.8  الأجنبية  العملة  من  لبنان 

القطاع امل�رصيف ب7.1 % و6.6 % على التوايل، وعدد عمليات 

التبادل يف بور�ضة بريوت ب84.2 %، وحجم التدفقات املالية 

ب15.76 %.

اأو�ضاعها  اأن املالية العامة �ضهدت تراجعًا يف  واأو�ضح التقرير 

ن�ضبة  زادت  ال�ضابق، حيث  العام  2013 باملقارنة مع  العام  يف 

العامة  الإي��رادات  حجم  ارتفاع  نتيجة  الإجمايل  املايل  العجز 

اإجمايل  بلغ  اإذ  العامة.  النفقات  حجم  زي��ادة  من  اأق��ل  بن�ضبة 

الإنفاق نحو 13.64 مليار دولر، بارتفاع �ضنوي ن�ضبته 2.4 % 

خالل الفرتة قيد النظر. هذا يف الوقت الذي ارتفعت فيه اإيرادات 

الدولة بن�ضبة 0.3 % لت�ضل اإىل 9.42 مليارات دولر خالل الفرتة 

اإىل   %  7.5 ذاتها ،  فرتتب على ذلك زيادة العجز املايل بن�ضبة 

4.22 مليارات دولر.
واأ�ضار التقرير اإىل اأن الدين العام الإجمايل بلغ 65.1 مليار دولر 

حتى نهاية اآذار )مار�ض( 2014، بزيادة �ضنوية ن�ضبتها 12.7 % 

القطاع  ا�ضتبعاد ودائع  2013. وبعد  العام  ذاتها من  الفرتة  عن 

اإجمايل  من  التجارية  وامل�ضارف  املركزي  امل�رصف  يف  العام 

ن�ضبتها زيادة  حقق  قد  العام  الدين  �ضايف  يكون  العام،   الدين 

8.4 % لي�ضل اإىل 54.3 مليار دولر.

 رئيس البنك الدولي في لبنان.. 

بنود لخطة طريق 
رئي�ضه  برئا�ضة  الدويل  البنك  من  وفد  زار 

جيم يونغ كيم بريوت يف اإطار جولة ت�ضمل 

اململكة العربية ال�ضعودية والأردن.

اأب���رز م��ا ج��اء يف ج��ول��ة كيم هو  ول��ع��ل 

�ضالم،  احلكومة متام  رئي�ض  اأمام  ت�ضديده 

ع��ل��ى �����رصورة »رف���ع ال��دع��م امل���ايل يف 

اإىل  اللبنانية  »احلكومة  نف�ضه،  الوقت  يف  داعيًا  لبنان«، 

القيام باإ�ضالحات«.

البنك  و�ضعها  التي  الطريق  »خارطة  اأهمية  كيم  واأب��رز 

الدويل مع احلكومة اللبنانية، وهي عبارة عن خطة ل تركز 

على ا�ضتجابات للتنمية املبا�رصة فقط، بل اأي�ضًا على بناء 

امل�ضتقبل«.  يف  البلد  لهذا  والزده��ار  النمو  اأ�ض�ض  واإن�ضاء 

وحتدث عن �رصورة قيام احلكومة باإ�ضالحات �رصورية ل 

ترتبط بالأزمة ال�ضورية، وقال: »ما زال العمل طويال اأمامنا 

خ�ضو�ضًا يف جمال الطاقة والنقل والتوا�ضل واملوا�ضالت«.

يف  باإ�ضالحات  احلكومة  قيام  ���رصورة  اإىل  كيم  ودع��ا 

يكون  كي  والت�ضالت،  والنقل  والكهرباء  املاء  جمالت 

لبنان يف م�ضار ي�ضمح له باختبار النمو القت�ضادي الذي 

ي�ضمل اجلميع والذي ي�ضتحقه هذا البلد«.
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مؤشر »بلوم بي.إم. إي« يسجل 48 نقطة
اأيار لزخم  اأظهر تراجعًا يف  BLOM PMI« فقد  اأما »موؤ�رص 

اقت�ضاد القطاع اخلا�ض الذي بداأ يف ني�ضان ، م�ضجاًل 48 نقطة 

مقابل 48.5 نقطة يف ني�ضان، كونه تاأثر ب�ضكل مبا�رص بالو�ضاع 

ال�ضيا�ضية والجتماعية التي احتدمت خالل ال�ضهر، فظل املوؤ�رص 

حتت حافة ال� 50 نقطة التي تف�ضل بني النمو والنكما�ض. واأبلغت 

املوؤ�ض�ضات امل�ضاركة يف امل�ضح عن انخفا�ض اقوى يف م�ضتويات 

الأعمال اجلديدة لديها والنتاج.

اأ�ضار مدير عام »بلوم انف�ضت« الدكتور فادي ع�ضريان، تعليقّا 

الطلب،  وبالتايل  امل�ضتهلكني  »تاأثر  اىل  امل�ضح،  نتائج  على 

ومب�ضري  الرئا�ضي  بال�ضتحقاق  املحيطة  بال�ضبابية  �ضلبًا 

من  ًا 
ّ
جلي ذلك  وظهر  العام،  للقطاع  والرواتب  الرتب  �ضل�ضلة 

والطلبيات  النتاج  م�ضتويات  هبوط  وت��رية  ت�ضارع  خالل 

ت بدورها اىل تخفي�ض 
ّ
الواردة لدى القطاع اخلا�ض، والتي اأد

ي�ضدره  الذي  املوؤ�رص  ويهدف  مبيعاتها«.  لأ�ضعار  املوؤ�ض�ضات 

قيا�ض  اىل  ماركيت  �رصكة  به  وتقوم  �ضهريًا  انف�ضت  بلوم 

اأكرث  م�ضح  اللبناين عرب  اخلا�ض  للقطاع  القت�ضادي  الن�ضاط 

من 400 �رصكة يف لبنان.

مصارف »ألفا«: ارتفاع نمو الودائع بشكل طفيف
يف  بطيئًا  منواً  »األفا«  املجموعة  م�ضارف  �ضجلت  ناحيتها  من 

2014، يف حني حافظت  العام  الأول من  الف�ضل  الن�ضاط خالل 

على مكانتها املالية القوية.

مل�ضارف  املجمعة  امل��وج��ودات  منو  اأن  من  الرغم  وعلى  لكن 

املجموعة كان متوا�ضعًا وبن�ضبة 1.5 يف املئة يف الف�ضل الأول 

وذلك  موؤاتيًا  بقي  للموجودات  ال�ضنوي  النمو  اأن  اإل  العام،  من 

بن�ضبة 9.2 يف املئة بني اآذار 2013 واآذار 2014. كذلك، فاإن النمو 

ال�ضنوي امل�ضجل يف كل من قاعدة الودائع والت�ضليفات قد حافظ 

على معدلت جيدة اأي بن�ضبة 8.7 يف املئة و14.1 يف املئة على 

التوايل يف نهاية اآذار 2014.

ويفيد التقرير اجلديد للمجموعة باأن النمو ال�ضنوي للموجودات 

املجمعة بني اآذار 2013 واآذار 2014 يعزى اإىل منو الن�ضاط املحلي 

7.4 يف املئة، يف حني منا ن�ضاط امل�ضارف التابعة يف  بن�ضبة 

اخلارج بن�ضبة 17.3 يف املئة. ومبوازاة هذا النمو، �ضجلت ودائع 

م�ضارف األفا املحلية منواً بن�ضبة 6.7 يف املئة مقارنة مع منو 

قدره 19.4 يف املئة يف امل�ضارف التابعة يف اخلارج، يف حني 

يف  و36.6  حمليًا  املئة  يف   6.5 بن�ضبة  منواً  الت�ضليفات  �ضجلت 

املئة يف اخلارج.

مدفوعًا  للودائع،  ال�ضنوي  النمو  فاإن  اإذاً،  املحلي  ال�ضعيد  على 

املئة، يف  7.3 يف  بن�ضبة  الأجنبية منا  بالعمالت  الودائع  بنمو 

ب�ضكل طفيف  رفع  ما  املئة،  5.6 يف  باللرية  الودائع  حني منت 

ن�ضبة دولرة الودائع من 63.1 يف املئة يف اآذار 2013 اإىل 63.5 

يف املئة يف اآذار 2014.

على �ضعيد الربحية، �ضجلت امل�ضارف األفا تراجعًا يف اأرباحها 

الأرب��اح  اأن  حني  يف  املئة،  يف   2.6 بن�ضبة  املجمعة  ال�ضافية 

الف�ضل  يف  املئة  يف   5.0 تراجعًا  �ضجلت  قد  املحلية  ال�ضافية 

الأول من العام 2014 مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام 2013. 

اإن هذا الرتاجع يف الربحية يف ظل منو اإيجابي يف الن�ضاط، قد 

اأدى اإىل انخفا�ض يف ن�ضب املردودية ب�ضكل عام. 

كما اأ�ضار اإىل اأن »البنك الأوروبي لال�ضتثمار قدم قر�ضا بقيمة 

القطاع  تنمية  لدعم  بنك  نا�ضونال  لفر�ضت  يورو  مليون   11
لبنان من خالل امل�ضاهمة يف متويل املوؤ�ض�ضات  اخلا�ض يف 

ال�ضغرية واملتو�ضطة، ما ي�ضمح با�ضتحداث الوظائف. واأخريا، 

املالية،  الأوراق  �ضابقا يف  البنك  الذي حققه  النجاح  وبف�ضل 

قرر تقدمي 20 مليون يورو لدعم �ضندوق يورومينا الثالث، وهو 

تتمتع  التي  املوؤ�ض�ضات  اإقليمي يركز على  ا�ضتثماري  �ضندوق 

امل�ضتوى  على  رائد  بدور  لال�ضطالع  توؤهلها  منو  باإمكانات 

الإقليمي. 

وقال نائب رئي�ض البنك الأوروبي لال�ضتثمار فيليب دي فونتني 

فيف خالل زيارته لبريوت: »نحن واثقون من قوة �رصاكتنا ونلتزم 

العمل يف لبنان اأكرث من اأي وقت م�ضى. وياأتي دعمنا للقطاع 

اخلا�ض يف �ضدارة اأولوياتنا، اإذ اإنه يعد من اأهم القطاعات يف 

لبنان التي �ضت�ضهد منوا، وت�ضبح بف�ضل ال�ضتثمارات قادرة على 

والدويل.  الإقليمي  امل�ضتويني  التطور والبتكار واملناف�ضة على 

�ضيما جليل  العمل اجلديدة، ول  وا�ضتحداث فر�ض  النمو  اأن  كما 

ال�ضباب، يندرجان يف اإطار اأولوياتنا امل�ضرتكة. فهذا هو ال�ضبيل 

الذي �ضنمهد به الطريق اإىل م�ضتقبل اأف�ضل«. 

 البنك األوروبي لالستثمار 

شريك مالي في لبنان 

دي  فيليب  لال�ضتثمار  الأوروب��ي  البنك  رئي�ض  نائب  وقع 

فونتني فيف، اأربعة اتفاقات متويل مببلغ اإجمايل مقداره 

مع«بنك  »فرن�ضبنك«  اىل  بال�ضافة  ي��ورو  مليون   121
»يورومينا  و�ضندوق  بنك«  نا�ضيونال  و«فر�ضت  بيبلو�ض« 

الثالث«، وذلك تاأكيدا للدور الرئي�ضي للقطاع اخلا�ض يف 

تعزيز النمو امل�ضتدام. 

واأفاد بيان للبعثة العالمية لالحتاد الوروبي »اأن قر�ضا 

املوؤ�ض�ضات  دع��م  يف  �ضي�ضاهم  ي��ورو  مليون   90 قيمته 

املحلية، وا�ضتحداث فر�ض العمل من طريق توفري خطوط 

هذا  و�ضيتاح  وفرن�ضبنك.  بيبلو�ض  بنك  ل�ضبكات  ائتمان 

والتكنولوجيا  ال�ضناعة  قطاعات  للموؤ�ض�ضات يف  التمويل 

واخلدمات، مبا فيها ال�ضياحة وال�ضحة والتعليم«.
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اإ����ض���ت���ه���ّل���ت الأ�����ض����واق 

اجلديدة  ال�ضنة  التجارية 

ي�ضوبه  ي����زال  ل  ب��وق��ع 

احل��رك��ة  يف  ال����رتاج����ع 

املبيعات  يف  وال��ه��ب��وط 

قطاعاتها.  م��ع��ظ��م  يف 

ويف احل��ني ال��ذى ه��داأت 

ف��ي��ه الأخ���ط���ار الأم��ن��ي��ة 

بالرغم  ن�ضبيًا،  اليومية 

على  امل��ت��ق��ل��ب��ات  م���ن 

وتكاثر  ال�ضورية  ال�ضاحة 

مل  لبنان،  يف  الواقع  اأر���ض  على  �ضوريا  من  النزوح  ذي��ول 

تزل العوامل ال�ضلبية الأ�ضا�ضية ال�ضائدة منذ حوايل ال�ضنتني، 

�ل ن�ضاط الأ�ضواق 
ّ
وخا�ضة ال�ضيا�ضية منها والإجتماعية، تكب�

وتدّك عافية الإ�ضتهالك.

وجاءت اأرقام الف�ضل الأول من �ضنة 2014 لتوؤكد على تزايد 

الإنكما�ض يف الطلب يف الأ�ضواق التجارية، وعلى اإ�ضتمرارية 

املنحى الإنهياري اخلطري الذى بات ي�ضكل جزءاً بنويًا، بعدما 

�ف.  
ّ
كان ظرفيًا، من امل�ضهد التجاري اللبناين منذ �ضنتني وني�

خالل  بالتجزئة  التجاري  القطاع  يف  الن�ضاط  اىل  بالنظر 

�ضنة  2014 مقارنة بالف�ضل ذاته من  �ضنة  الأول من  الف�ضل 

ما  هبوطًا  له،  ال�ضابقة  كالف�ضول  �ل، 
ّ
�ضج� اأنه  نرى   ،2013

زال مقلقًا بلغت ن�ضبته احلقيقية 7.2 % )مع التذكري باأن هذا 

�ل هو الآخر تراجعًا يف الف�ضل الأول من 
ّ
الن�ضاط كان قد �ضج�

2013 بن�ضبة 14.40 % عن الف�ضل الأول ل�ضنة 2012(.
يف  الإنكما�ض  تفاقم  اىل  ت 

ّ
اأد التى  الرئي�ضية  العوامل  اأما 

الإ�ضتهالك فهي:

رئي�ضًا  اإنتخاب  لإ�ضتحقاق  املرافقة  التعقيدات  تفاقم   -

للجمهورية واإزدياد الإن�ضقاق ال�ضيا�ضي. 

�ضل�ضلة  باإقرار  واملطالبة  املتتالية  النقابية  كات 
ّ
التحر  -

�ة وامل�رصوعة من جهة، والال منطقية 
ّ
الرتب والرواتب – املحق�

بتمويلها املقرتح من جهة اأخرى، والتى مل يكن من �ضاأنها اإل 

القطاع املزيد  التجارية، ملحقة بهذا  الأ�ضواق واحلركة  �ضلل 

من اخل�ضائر املرقومة. 

م�ضهد  خلفية  على  الأج��واء  تلك  اإنعكا�ض  جاء  بالطبع،   -

على  التاأثري  ال�ضديدي  اخلليجيني  الزائرين  اإنكفاء  اإ�ضتمرار 

لعدد  م��واٍز  تراجع  مع  بالتزامن  املحلي،  الإ�ضتهالك  عجلة 

اللبنانيني املغرتبني يف املجيء اىل لبنان خالل هذه الفرتة. 

ي والن�ضاط 
ّ
يف حني اإ�ضتمر ال�ضلل الذى ي�رصب قطاع النقل الرب

ال�ضياحي – التجاري املعهود والآتي عرب الأرا�ضي ال�ضورية.  

 %  20 ال�  ن�ضبتها  جتاوزت  التى  البطالة،  اإرتفاع  ت�ضارع   -

وف��ق��ًا لآخ���ر ال��ت��ق��اري��ر، 

وزيادة التدهور يف القوة 

ال�����رصائ��ي��ة ل���دى الأ����رص 

تراجع  نتيجة  اللبنانية 

امل���داخ���ي���ل، وذل����ك مع 

املناف�ضة  رقعة  اإنت�ضار 

قبل  من  امل�رصوعة  غري 

النازحة  العاملة  ال��ي��د 

جمموعة  يف  لبنان  اإىل 

�ضيما  ل  القطاعات  من 

التجارية منها. 

معظم  اأن  ن��رى  ح��دة،  على  قطاع  كل  نتائج  اىل  وبالنظر 

يف  اأً 
ّ
ح��اد تباطوؤاً،  �لت 

ّ
�ضج� بالتجزئة  التجارية  القطاعات 

للتف�ضيل  وفقًا  الآخر،  البع�ض  يف  وملمو�ضًا  منها،  البع�ض 

التايل: 

امل�رصوبات  مبيعات  يف   %  25 بن�ضبة  حقيقي  تراجع   -

الروحية و 15 % للتبغ ومنتجاته.

الأح��ذي��ة  مبيعات  يف   %  15.5 بن�ضبة  حقيقي  هبوط   - 

و 2.5 % يف مبيعات املالب�ض )وذلك بالرغم من احل�ضومات 

الهائلة التى منحت يف هذين القطاعني خالل هذه الفرتة(.

يف  التجزئة  مبيعات  يف   %  3 الرتاجع  ن�ضبة  بلغت  كما   -

)بالتعريف  الغذائية  املواد  مع  ال�ضلع  املتعدد  ال�ضوبرماركت 

اأع��داد  يف  �رب 
ّ
امل�ضط� التزايد  من  بالرغم  وذل��ك  الر�ضمي( 

الالجئني ويف اإحتياجاتهم املعي�ضية الأ�ضا�ضية.

- هبوط حاد اأي�ضًا يف قطاع بيع الكتب وال�ضحف واملجالت 

... بلغ 12.5 % واإنخفا�ض يناهز ال� 10 % يف قطاع بيع الأجهزة 

�فة �ضمن 
ّ
املنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون، وامل�ضن�

�رة.
ّ
ال�ضلع املعم�

�ل 
ّ
- وطال الإنخفا�ض اأي�ضًا قطاعات مثل املطاعم الذى �ضج�

تراجعًا بن�ضبة 10 % وال�ضلع الريا�ضية واأدوات الت�ضلية حيث 

بلغ 7.5 %.

يف املقابل، جتدر الإ�ضارة اىل اأن :

- قطاع املحروقات قد �ضهد زيادة يف الكميات بلغت 3.8 % .

�ت املبيعات بالتجزئة لل�ضلع ال�ضيدلنية اإرتفاعًا 
ّ
- كما �ضجل�

بن�ضبة 20 % يف الفرتة ذاتها.

ل�ضنة  الرابع  الف�ضل  يف  الن�ضاط  اآخر  منظار  من  قاربنا  واإذا 

اأن  ن��رى   ،2014 ل�ضنة  الأول  الف�ضل  مع  باملقارنة   2013
ن�ضبته اإجماليًا موؤملًا  تراجعًا  �ل 

ّ
�ضج� �ته 

ّ
برم� التجزئة   قطاع 

ه 
ّ

 13.44 % بني الف�ضلني، وهو تراجع يفوق ما ميكن اأن تف�رص

احلركة التجارية من جراء العوامل املو�ضمية، ول �ضيما تلك 

�قة مبوا�ضم اآخر ال�ضنة، والتى كانت على اأي حال �ضبه 
ّ
املتعل�

»مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنَسبنك لتجارة التجزئة« للفصل األول من سنة 2014

تراجع في حركة التجارة بالتجزئة يسود األسواق
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بنك ح�رصيا اأ�ضخم حملة 
َ
اأطلق فرن�ض

اأبطال  دوري  لنهائيات  ترويجية 

حتمله  ما  بكل   2014 ل�ضنة  اأوروبا 

كرة  لع�ضاق  وت�ضويق  اإثارة  من 

بنك 
َ
اإدراك فرن�ض القدم. وانطالقًا من 

الذي  والهتمام  احلدث  هذا  حلجم 

منح  عمالئه،  اأو�ضاط  يف  به  يحظى 

بنك بحملته هذه فر�ضة ذهبية 
َ
فرن�ض

بطاقات  حاملي  من  منهم   12 ل 

حل�ضور  الئتمانية  ما�ضرتكارد 

املجموعات،  دوري  مبارايات 

ون�ضف  النهائية   ربع  واملباريات 

النهائية لدوري اأبطال اأوروبا 2014 

، وفر�ضة ا�ضتثنائية حل�ضور املباراة 

النهائية يف ل�ضبونة. 

مدفوعة  رحالت  اجلوائز  �ضملت 

12 عميال مبا  ل  بالكامل  التكاليف 

واإيابًا،  ذهابًا  ال�ضفر  تذاكر  ذلك  يف 

واإقامة بفندق خم�ض جنوم، وتذاكر 

ما�ضرتكارد،  من  تقدمة  املباريات 

اإ�ضافة  امللعب،  واىل  من  والتنقل 

واحلفاوة  اخلا�ضة  املعاملة  اإىل 

ما�ضرتكارد  فريق  بها  خ�ضهم  التي 

مغادرتهم.  وحتى  و�ضولهم  منذ 

الكربى  باجلائزة  الفائزان  اأما 

الذين  وابنه  يون�ض  يا�رص  الأ�ضتاذ 

املباراة  و�ضاهدا  احلظ  حالفهما 

اأوروبا  اأبطال  دوري  من  النهائية 

لوز  دا  ا�ضتاد  من  مبا�رصة   2014
اأيار  يف24  الربتغال   ل�ضبونة،  يف 

بالفريدة  التجربة  في�ضفان  الفائت، 

�ضيتذكرانها  والتي  امل�ضبوقة  وغري 

مدى احلياة.

وقد لقت احلملة حما�ضة كبرية من 

بطاقات  حاملي  بنك 
َ
فرن�ض عمالء 

على  اأقبلوا  الذين  ما�ضرتكارد 

نقاط  لدى  بطاقاتهم  ا�ضتعمال 

احلملة  فرتة  طوال  املعتمدة  البيع 

لي�ضاعفوا فر�ضهم يف الربح. واأكدت 

الديك  ملى  الئتمان  ق�ضم  مديرة 

لبطاقات  املتزايد  ال�ضتخدام  اأن 

يعك�ض  احلملة  فرتة  خالل  بنك 
َ
فرن�ض

امل�رصف  مبنتجات  العمالء  ثقة 

الئتمان  وببطاقات  عموما 

بنك ريادته 
َ
خ�ضو�ضا. ويكر�ض فرن�ض

الئتمانية  البطاقات  جمال  يف 

حمليا من خالل حر�ضه الدائم على 

واملزايا  اخلدمات  من  املزيد  تقدمي 

بنك 
َ
التف�ضيلية حلاملي بطاقات فرن�ض

و�ضعيه الدائم لبتكار وطرح عرو�ض 

وتطلعات  احتياجات  تلبي  جمزية 

قاعدة العمالء لديه.

»فرنَسبنك« يكافئ 12 من عمالئه بحضور بطولة  دوري 
أبطال أوروبا بالتعاون مع ماستركارد

راكدة يف الف�ضل الرابع من �ضنة 2013. 

الأ�ضا�ض  املوؤ�رص  اأن  اىل  الإ�ضارة  وبعد  �ضبق،  ما  لكل  نتيجة 

�يه هو للف�ضل الرابع ل�ضنة 2011، واأن 
ّ
)100( الذى قد مت تبن�

وفقًا   ،2014 �ضنة  من  الأول  الف�ضل  خالل  الأ�ضعار  ت�ضخم 

لإدارة الإح�ضاء املركزي، بلغ 1.3 % . 

»مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنَسبنك لتجارة 
التجزئة« هو :  58.90 للفصل األول من سنة 2014

واأن  و�ضاق،  قدم  على  ة 
ّ
م�ضتمر زالت  ما  الإنكما�ضية  الوترية 

اجلرعة الإيجابية التى نتجت عن ت�ضكيل حكومة جديدة، كما 

تويل  منذ  الأمنية  اجلهة  من  �ضاد  الذى  الن�ضبي  الهدوء  وعن 

ال�ضلبية  العوامل  هذه احلكومة،  مل تكن كافية لقلب موازين 

يف الأ�ضواق التجارية بالتجزئة. واإن دّل ذلك على �ضيء، فهو 

احلاجة املا�ضة للرجوع اىل حياة موؤ�ض�ضاتية �ضليمة وتفعيل 

اإقت�ضادية تعالج الأزمة الراهنة املتزامنة، وذلك  خلية عمل 

والزائر  اللبناين كما  امل�ضتهلك  الثقة والرجاء لدى  لإ�ضتعادة 

الأ�ضواق  يف  �ى 
ّ
املتوخ� للتعايف  اأ�ضا�ضية  كخطوة  اخلليجي، 

التجارية. 
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 »لبنان والمهجر« يفوز بجائزة 

 »أفضل مصرف في لبنان للعام 2014« 

Euromoney من مجلة العالمية

م�شارف

 لقاء في قصر الصنوبر 

مع أمبرواز فايول

الفرن�ضية  ال�ضفارة  تنّظمها  التي  اللقاءات  �ضل�ضلة  يف 

واملركز الفرن�ضي يف لبنان بالتعاون مع البنك اللبناين 

ال�ضنوبر،  الفرن�ضي يف ق�رص  ال�ضفري  بيت  الفرن�ضي يف 

اخلزينة  لوكالة  العام  املدير  فايول،  اأمربواز  األقى 

الفرن�ضية، حما�رصة حتت عنوان : »الإقت�ضاد الفرن�ضي: 

ة وال�ضعف«.
ّ
نقاط القو

يف  الفرن�ضي  ال�ضفري  ح�رصه  الذي  املوؤمتر  هذا  خالل 

لبنان باتري�ض باويل وح�ضد من الفعاليات القت�ضادية 

ق فايول اإىل ال�ضيا�ضة التي تعتمدها وكالة 
ّ
واملالية، تطر

واإنعا�ض  امليزانية  عجز  لتقلي�ض  الفرن�ضية  اخلزينة 

القت�ضاد الفرن�ضي، قبل اأن يجيب على اأ�ضئلة احل�ضور.  

فرن�ضية  �ضخ�ضيات  ال�ضنوبر  ق�رص  لقاءات  ت�ضتقبل 

لوران  توبون،  جاك  مثل  عديدة  جمالت  من  معروفة 

فابيو�ض، األن جوبيه، اإ�ضافة اإىل باتريك بوافر دارفور، 

تيكول هولو وطهار بن جّلون وقد اأتوا اإىل لبنان ملالقاة 

ني. 
ّ
اللبناني

ملجلة  الداري  واملدير  املجموعة  نا�رص  اأوزب��ورن،  نيل  م 
ّ
قد

خالل  امل�ضاعد،  النا�رص  نيومان  وجيم�ض   ،Euromoney
زيارتهما اىل لبنان، جائزة »اأف�ضل م�رصف يف لبنان للعام 

2014« لبنك لبنان واملهجر، وهي ال�ضنة الثانية على التوايل 
املجلة  من  التقديرية  اجلائزة  بهذه  البنك  فيها  يفوز  التي 

اأزهري رئي�ض  ال�ضيد �ضعد  العاملية املرموقة. وت�ضّلم اجلائزة 

جمل�ض اإدارة ومدير عام بنك لبنان واملهجر.

اأوق��ات  يف  للبنك  واملتزن  الر�ضني  الأداء  اجلائزة  وتعك�ض 

وتثني  واملنطقة،  لبنان  بها   
ّ
مير �ضعبة  واقت�ضادية  �ضيا�ضية 

على النمو امل�ضتدام، واملوقع املايل املتني، والتو�ضع اخلارجي 

توؤكد  لبنان واملهجر. وكذلك  بنك  اأداء  به  يت�ضم  الذي  الناجح 

كاأف�ضل  واملهجر  لبنان  بنك  اختيار  اأخ��رى  م��رة  اجل��ائ��زة 

والتي  العاملية  املرجعيات  اأهم  باإجماع  لبنان  يف  م�رصف 

emeafinance و  و   Global Finance The Bankerو  تت�ضمن 

 .The Banker Middle East

مفاو�ضات  الأخرية  الفرتة  يف  جرت 

والبنك  والعمل«  »ال�ضناعة  بنك  اندماج 

اإي�ضت  »نري  او  الأدنى«  لل�رصق  »التجاري 

كومري�ضال بنك »N.E.C.B اإنتهت بنجاح. 

»نري  ح�ضة  �ضتكون  املعلومات  وبح�ضب 

اإي�ضت كومري�ضال بنك« من عملية الندماج 

 49 والعمل  ال�ضناعة  بنك  وح�ضة   ،%  51
التفاق  مّت  الذي  اجلديد  امل�رصف  يف   %
وبراأ�ضمال   B.I.T با�ضم  تاأ�ضي�ضه  على 

200 مليون دولر يف وقت مت تعيني فوؤاد 
البنك اجلديد  ادارة  اخلازن رئي�ضًا ملجل�ض 

بعد توقيع الربوتوكول بني امل�رصفني.

جتدر ال�ضارة اىل ان بنك ال�ضناعة والعمل 

لبنان، يف وقت  فرعًا يف   11 ميلك حاليًا 

ميلك »نري اإي�ضت كومري�ضال بنك« 6 فروع. 

 »BIT« وبعد عملية الدمج اأ�ضبح لدى بنك

اجلديد 17 فرعًا على الرا�ضي اللبنانية.

اخلازن  فوؤاد  امل�رصف  اىل  اإن�ضم  وكذلك 

»بنك  ادارة  ملجل�ض  رئي�ضًا  يزال  ل  الذي 

ال�ضناعة والعمل« حتى اليوم . 

اما يف ما يخ�ض »البنك التجاري لل�رصق 

بنك  كومري�ضال  اإي�ضت  »نري  اي  الدنى« 

العمال  رجل  ا�ضرتاه  فقد    »NECB
»جمموعة  مع  �رصادار  ماريو  امل�رصيف 

جنيب  الرئي�ض  ميلكها  التي  ميقاتي« 

غ�ضن  كارلو�ض  العمال  ورجل  ميقاتي 

حواىل  قبل  غروب«  »�ضوي�ض  �رصكة  من 

بلغت قيمتها حينها  عامني �ضمن �ضفقة 

نحو 44 مليون دولر. وبلغت قيمة ودائع 

الدنى«  لل�رصق  التجاري  »البنك  م�رصف 

دولر،  مليون   320 حواىل   2012 نهاية 

ثم ارتفعت اىل اأكرث من 400 مليون دولر 

نهاية 2013.

مصرف B.I.T نتيجة اندماج بين »الصناعة والعمل« و»البنك التجاري للشرق األدنى« 
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م�شارف

افتتح حاكم م�رصف لبنان الدكتور ريا�ض �ضالمة 

املوؤمتر الدويل الثاين للطباعة و�ضك العمالت، يف 

فندق »فور�ضيزن�ض« – بريوت بح�ضور 25 ممثاًل 

للم�ضارف املركزية. ويف كلمته الفتتاحية، قال 

خمتلف  من  الخت�ضا�ضيني  وجود  »اإن  �ضالمة: 

يعّلقها  التي  الأهمية  على  دليل  خلري  اجلن�ضيات 

اجلهات  مع  اخلربات  تبادل  على  لبنان  م�رصف 

العاملية املتخ�ض�ضة. فت�ضافر اجلهود والتوا�ضل 

الدائم هما �ضمانة لتو�ضيع اآفاق العمل وتطويره«.

خالل  لبنان  م�رصف  تبّنى  �ضالمة،  وبح�ضب 

اللرية  حماية  اإىل  تهدف  نقدية  �ضيا�ضة  املا�ضيني  العقدين 

وتعزيز ا�ضتخدامها من خالل املحافظة على قدرتها ال�رصائية، 

وقد جنح يف عدة اختبارات يف املحافظة على قيمتها احلقيقية 

ال�36  تخطى  الذي  لديه  الأجنبي  الحتياطي  قيمة  رفع  عرب 

�ضمام  ي�ضكل  الذي  الذهب  احتياطي  خالل  ومن  دولر  مليار 

اأمان. كما اأعاد اليها دورها كعملة ت�ضليف بعدما كانت لفرتة 

طويلة عملة ادخار فقط، وذلك من خالل مبادراته التحفيزية 

املوجهة اىل القطاع اخلا�ض.

زيادة  التي عك�ضت  اليجابية  التطورات  ومتا�ضيا مع كل هذه 

احلاكم  بح�ضب  لبنان  م�رصف  خر 
ّ
يد مل  الوطني،  بالنقد  الثقة 

جهدا لتطوير العملة اللبنانية، اإميانا منه باأن العملة الوطنية 

حقيقة  تعك�ض  ما  غالبا  وخ�ضائ�ضها  ب�ضماتها 

واحل�ضاري  والقت�ضادي  الجتماعي  الو�ضع 

يف البلد امُل�ضدر. فقام با�ضتخدام اأحدث تقنيات 

 �ضمات الآمان يف الأوراق 
ّ
الطباعة وباإدخال اأهم

النقدية والنقود املعدنية التي ي�ضدرها، م�ضتثمرا 

ما يلزم من خربات واأموال لبلوغ هذا الهدف.

ف�ضال عن ذلك، وحر�ضا منه على �ضون موقعه 

ر 
ّ
طو والإمتياز،  احلداثة  جمال  يف  الريادي 

م�رصف لبنان اأداءه بتطبيق خطة حتديث �ضاملة 

والأق�ضام ب�ضورة  املديريات  على م�ضتوى جميع 

النقدية  العمليات  مديرية  قامت  املنطلق،  هذا  ومن  م�ضتمرة. 

العملة  باإ�ضدار  املتعلقة  والآليات  التقنيات  خمتلف  بتطوير 

ها وفرزها واإتالفها واإيداعها و�ضحبها. وقد نتج من ذلك 
ّ
وعد

انخفا�ض يف ن�ضبة الدولرة النقدية وزيادة يف التداول بالعملة 

اللبنانية بن�ضبة 10 % �ضنويا خالل الأعوام ال�5 الأخرية.

هذه  من  والفادة  الزخم  هذا  لغتنام  »�ضعيا  واأ�ضاف: 

الجنازات، اأن�ضاأ م�رصف لبنان متحفا للنقد والعمالت ي�ضتخدم 

العملة  تاريخ  على  الزوار  لتعريف  احلديثة  التقنية  الو�ضائل 

 الع�ضور، ويلجاأ اأي�ضا اإىل الأفالم الوثائقية 
ّ
اللبنانية على مر

والألعاب التثقيفية التي ت�ضتهدف طالب املدار�ض واجلامعات 

خ�ضو�ضا«.

سـالمة في المؤتمر الدولي الثاني لطباعة وصك العمالت: 

»المركزي« أعاد لليرة دورها كعملة تسليف

اإىل  با�ضيل  فران�ضوا  امل�ضارف  جمعية  رئي�ض  لفت 

»تاأثري الفراغ الرئا�ضي على الأو�ضاع العامة يف البالد 

اأن »الإ�ضتثمارات يف  وعلى ثقة امل�ضتثمرين به«، وراأى 

ظل  يف  حت�ضل  اأن  ميكن  ل  واخلا�ض،  العام  القطاعني 

اجلميع  لدى  مطروح  »�ضوؤال  اإىل  م�ضرياً  القائم«،  الفراغ 

ن يفكر 
َ
»اإىل اأين يوؤخذ لبنان واقت�ضاده؟ كذلك يت�ضاءل م

يف مت�ضية ف�ضل ال�ضيف يف لبنان »هل �ضيح�ضل �ضيء 

يف �ضوء هذا الفراغ؟«. 

واإذ اأمل با�ضيل اأن »يتو�ضل جمل�ض الوزراء اإىل الإتفاق على 

اآلية عمل لت�ضيري �ضوؤون البالد، اإىل حني �ضّد الفراغ وانتخاب رئي�ض 

ا�ضتحقاق  اإىل  الفراغ ون�ضل  اأمد  �ضيطول  للجمهورية«، و�ضاأل »هل 

للجمهورية؟  رئي�ض  لدينا  يكون  اأن  دون  من  النيابية  الإنتخابات 

وهل �ضيدعو جمل�ض الوزراء اإىل اإجراء الإنتخابات؟«. 

يجوز  »ل   ،2005 العام  منذ  العامة  املوازنات  غياب  اإىل  واأ�ضف 

الكبرية  »امل�ضكلة  اإىل  لفت  كما  النحو«،  هذا  على  البلد  ي�ضتمر  اأن 

واملعقدة يف �ضل�ضلة الرتب والرواتب«، �ضائاًل »هل تتمكن احلكومة 

باسيل: المصارف ال تعيش في جزيرة
من حل م�ضكالت كبرية من هذا النوع وتفر�ض �رصائب 

دون  من  ال�ضل�ضلة  لأن  بالإ�ضالحات؟  القيام  اأو  جديدة 

اإ�ضالح هي خراب للبلد«. 

واأكد با�ضيل تاأثر امل�ضارف بفراغ �ضدة الرئا�ضة قائاًل: 

تتفاعل  اإمنا  منفردة،  جزيرة  يف  تعي�ض  ل  »امل�ضارف 

امل�رصيف  القطاع  �ضيتاأثر  وبالتايل  القائم  الو�ضع  مع 

اأن  واعترب  زبائنها«.  كما  متامًا  الفراغ،  من  بالتاأكيد 

جديدة  ودائع  اأو  ا�ضتثمارات  لبنان  ا�ضتقطب  حال  »يف 

من اخلارج، ف�ضتكون �ضئيلة طبعًا، وبداأنا ن�ضعر بذلك منذ 

مطلع العام.«

ونفى با�ضيل خروج ودائع من لبنان اإىل اخلارج، م�ضيفًا “لو كان 

اأكرب بكثري مما هي عليه  الودائع  لكانت  ال�ضيا�ضي م�ضتقراً  الو�ضع 

اخلارج  يف  وم�ضاريع  مكاتب  لبنانيني  افتتاح  اإىل  م�ضرياً  اليوم«، 

كالعراق واإفريقيًا، “لكن ذلك ل يوؤثر على معدل الودائع يف القطاع 

امل�رصيف، لكونهم يح�ضلون على ت�ضهيالت من اخلارج وحتى من 

امل�ضارف اللبنانية.«
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ال�ضيا�ضي  التدهور  حالة  و�ضلت 

والقت�ضادي يف لبنان اىل حالة �ضعبة 

اأثرت فيها ب�ضكل مبا�رص على تو�ضيات 

 Merrill امل�رصف ال�ضتثماري العاملي

مبا  للبنان،  اخلارجية  للديون   Lynch
 »Market Weight« جعله يخف�ضها من

اإىل »Under Weight«، معترباً اأن الفراغ 

على امل�ضتوى الرئا�ضي لي�ض هو ال�ضبب 

اخلارجي،  الدين  اأداء  ل�ضعف  الوحيد 

 بحالت م�ضابهة 
ّ
علمًا باأن لبنان قد مر

اليقني  اأن عدم  يف املا�ضي. ولفت اىل 

جمل�ض  ف�ضل  مع  ت�ضاعد  قد  ال�ضيا�ضي 

انتخاب رئي�ض للجمهورية،  النواب يف 

مبا من �ضاأنه اأن يزيد يف تقوي�ض اأ�ض�ض 

القت�ضاد. واأ�ضار اإىل اأن الفراغ الرئا�ضي 

يعك�ض ا�ضتمرار ال�ضلل ال�ضيا�ضي يف ظل 

الأزمة ال�ضورية امل�ضتمرة. وحذر من اأن 

التوترات  املزيد من  اإىل  يوؤدي  قد  ذلك 

ما  املوؤ�ض�ضاتي،  ال�ضلل  ات�ضاع يف  واإىل 

الن�ضاط  على  ا 
ً
�ضلب يوؤثر  اأن  �ضاأنه  من 

القت�ضادي والثقة. واأ�ضار اإىل اأن تدهور 

الأو�ضاع ال�ضيا�ضية على مدى العامني 

القت�ضاد  على  بثقله  األقى  املا�ضيني، 

مو�ضحا  الإ�ضالحات،  غياب  ظل  يف 

انخفا�ض  اإىل  اأدت  التطورات  هذه  اأن 

مردود الدين اخلارجي ن�ضبًة للمخاطر 

مقارنة باأداء الأ�ضواق النا�ضئة الأخرى.

اإجمايل   Merrill Lynch ر 
ّ
قد واإذ 

ب�14  للحكومة  التمويلية  احلاجات 

يعادل  ما  اأي   ،2014 يف  دولر  مليار 

نحو 30 % من الناجت املحلي الإجمايل، 

ت�ضمل  الحتياجات  هذه  اأن  اإىل  اأ�ضار 

9،8 مليارات دولر يف ا�ضتحقاق الدين، 
و0،3  الدين  خلدمة  دولر  مليار  و3،9 

يف  الأويل  العجز  لتمويل  دولر  مليار 

انخفا�ض  اأن  واعترب  العامة.  املوازنة 

و  العام  الدين  خدمة  تكاليف  من  كل 

اأديا اإىل  اآجال ت�ضديد الدين املحلي قد 

كبح احلاجات التمويلية احلكومية رغم 

ل ر�ضيد 
ّ
ات�ضاع العجز يف املوازنة وحتو

املوازنة الأويل لعجز منذ العام 2012. 

ا�ضتحقاقات  يف  اخلف�ض  “اأن  وقال 

اإطالة  يعك�ض  اللبنانية  باللرية  الدين 

 1،6 الدين من  ت�ضديد ر�ضيد هذا  اآجال 

مدة  يف  وثبات  �ضنوات،   3،5 اإىل  �ضنة 

مبا  الوروبند  �ضندات  ا�ضتحقاقات 

ووفق  �ضنوات.   5،9 و   5،6 بني  يراوح 

التقرير الذي ورد يف الن�رصة الأ�ضبوعية 

 Lebanon This ملجموعة بنك بيبلو�ض

العام  الدين  “هيكلية  فاإن   ،Week
ا�ضتبدال  قدرة  من  يعززان  وملكيته 

اأن  اإىل  واأ�ضار  ا�ضتحقاقه«.  عند  الدين 

على   ت�ضتحوذ  التجارية  امل�ضارف 

52% من الدين العام املحّلي يف نهاية 
املركزي البنك  يليها   ،2014 اآذار   �ضهر 

 ،)%18  ( املايل  غري  والقطاع   )%  30(

نحو  ميلكون  الأجانب  اأّن  اىل  لفتا 

املحلي  العام  الدين  ر�ضيد  من   %  2
ر من الأ�ضواق، م�ضيفا اأن �ضندات 

َّ
د

َ
امل�ض

الديون  من   %  84 متثل  اليوروبند 

منها   %80 واأن   الأجنبية،  بالعمالت 

ا.
ً
مملوكة حملي

اأن  اىل   Merrill Lynch اأ�ضار  ذلك  اىل 

اخلارجية  التمويلية  احلاجات  اإجمايل 

عجًزا  تت�ضمن   2014 العام  يف  للدولة 

يف احل�ضاب اجلاري مقداره 7 مليارات 

دولر، اأي ما يعادل 15،5 % من الناجت 

املحلي الإجمايل، و0،4 مليار دولر اأو 

من  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %  1

من  املحمولة  اخلارجية  الديون  مبلغ 

غري املقيمني على املدى املتو�ضط. كما 

اعترب اأن احلاجات التمويلية اخلارجية 

غري  ودائع  يف  دولر  مليار   50 ت�ضم 

 %  110 اأو  الأجل،  الق�ضرية  املقيمني 

واأ�ضار  الإجمايل.  املحلي  الناجت  من 

اجلاري  احل�ضاب  يف  العجز  اأن  اإىل 

خالل  من  كاف  ب�ضكل  تغطيته  يتم 

املبا�رص  الأجنبي  ال�ضتثمار  تدفقات 

الأخرى  اخلا�ض  القطاع  م�ضادر  ومن 

ن�ضبة  اأّن  واأ�ضاف  اخلارجي.  للتمويل 

على م�ضتقرة  بقيت  الودائع   دولرة 

تزال  ل  الودائع  اإجمايل  واأن   %  65،4
الف�ضل  يف  ا 

ً
�ضنوي  %  7 بن�ضبة  تنمو 

الأول من ال�ضنة. ولفت اأن مرونة القطاع 

لديه كما  امل�رصيف وال�ضيولة املرتفعة 

الكبرية  الأجنبية  العملة  واحتياطات 

 يف تخفيف 
ّ
لدى م�رصف لبنان ت�ضتمر

خماطر التمويل اخلارجي. واأ�ضار اإىل اأن 

تقديراته لودائع غري املقيمني الق�ضرية 

القطاع  ودائع  من   %  35 متثل  الأجل 

وهي اأعلى من احل�ضة الر�ضمية البالغة 

اإذ بع�ض   ،2013 23% يف نهاية  ن�ضبة  

الودائع حتت�ضب �ضمن الودائع املحلية 

امل�رصيف  احل�ضاب  فتح  يتم  عندما 

بعنوان حملي، حتى ولو اأ�ضبح �ضاحب 

احل�ضاب غري مقيم يف وقت لحق.

»ميريل لينش« يخفض توصياته للديون الخارجية اللبنانية: 

الفراغ الرئاسي يزيد من تقويض أسس االقتصاد
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م�شارف

الأو�ضاط  تعي�ضها  الرتّقب  من  حالة 

امل�رصفية يف لبنان بعد ق�ضية بيع ودمج 

العديد من امل�ضارف الأجنبية ومغادرة 

ل طرح 
ّ
فروع م�رصفية اأخرى. وهذا التبد

ت�ضاوؤلت ل تزال بدون اجابات. 

والالفت ان هذه امل�ضارف اأجنبية وغري 

اللبنانية  ال�ضوق  وملغادرتها  لبنانية 

بالو�ضع  تاأثرها  منها  كبرية.  دلئل 

ال�ضيا�ضي والمني يف لبنان خالل العوام 

على  �ضلبًا  اإنعك�ض  ما  املا�ضية،  القليلة 

اأرباح ودائعها واإ�ضتثماراتها. بال�ضافة 

اىل اأن ال�ضوق اللبنانية حمدودى وبنيتها 

م�ضارف  وجود  ظل  يف  التناف�ضية  غري 

من   %  80 حواىل  على  ت�ضيطر  كبرية 

على  حكمًا  ينعك�ض  المر  وهذا  ال�ضوق. 

عمل واأرباح امل�ضارف الجنبية العاملة 

اأي  حجمها  ي�ضهد  مل  والتي  لبنان  يف 

تغيري خالل �ضنوات عملها يف لبنان.

مغادرة  ان  ترى  الو�ضاط  بع�ض  اأن  اإل 

هذه امل�ضارف لبنان ل عالقة له ب�ضعف 

بل  اللبنانية  امل�رصيف  القطاع  يف  ما 

العك�ض، هذه امل�ضارف تغادر يف معظم 

م�ضارفها  تكون  التي  ال�ضواق  الحيان 

مناف�ضتها،  ميكن  ول  وحم�ضنة  كبرية 

واأرباحها  اأدائها  على  �ضلبُا  ينعك�ض  مما 

لإيجاد  التو�ضعية  اإ�ضرتاتيجيتها  فتعدل 

اأ�ضواق اأخرى تنا�ضب عملها. 

م�ضري  يزال  ل  اأخرى  ناحية  ومن 

امل�ضارف  هذه  موظفي  من  العديد 

من  حالة  �ضيعي�ضون  فهم  التداول،  قيد 

اطار  خارج  �ضيكون  بع�ضهم  لن  التاأزم 

اللبنانية  امل�ضارف  يف  اجلديدة  املهام 

ومن  اأخرى.  فروع  مع  �ضيدجمون  او 

اأو  بيعت  التي  امل�ضارف 

دجمت لغاية الآن: 

»البنك االهلي 
الدولي«

البيع  عمليات  اأبرز  ومن 

م�رصف  بني  كانت 

البنك  وم�رصف  فرن�ضبنك 

ت�ضمنت  الدويل،  الهلي 

غ الثاين مل�ضلحة الأول 
ّ
تفر

يف  م�ضاهمته  كامل  عن 

»البنك الأهلي الدويل«، واأدت اىل ح�ضول 

اأ�ضهم امل�رصف  % من   98 فرن�ضبنك على 

 100 ب�  ُقدرت  اإجمالية  بقيمة  الردين 

يف  ت�ضاهم  ال�ضفقة  وهذه  دولر.  مليون 

رفع اإجمايل موجودات فرن�ضبنك اإىل اأكرث 

نحو  اىل  وودائعه  دولر،  مليار   18 من 

عملية  اإمتام  عند  وذلك  دولر  مليار   15
ترخي�ض  واإلغاء  اأ�ضهر،  خالل  الدمج 

اإجناز  مع  لبنان  يف  الردين  امل�رصف 

دمج احل�ضابات.

 »ستاندر تشارترد«
بنك«  انف�ضت  »�ضيدرز  م�رصف  وقع  كما 

على  لالإ�ضتحواذ  النهائي  الربوتوكول 

م�رصف »�ضتاندر ت�ضارترد«، ومت اإر�ضاله 

اىل م�رصف لبنان للموافقة عليه. وعملية 

قوانني  مع  تتعار�ض  ل  هذه  البيع 

على  البقاء  اىل  الهادفة  لبنان  م�رصف 

احلدود  اللبنانية �ضمن  امل�ضارف  حجم 

و�ضيطرته  مراقبته  لتكون حتت  املقبولة 

وال�ضتقرار  المان  من  املزيد  ولتوفري 

املدى  على  اللبناين  امل�رصيف  للقطاع 

الطويل. 

»بنك اإلمارات ولبنان«
ل يزال »بنك المارات ولبنان« يتفاو�ض 

على  لال�ضتحواذ  امل�ضارف  من  عدد  مع 

فرعه، وتتجه النظار نحو بنك العتماد 

العرب  امل�ضتثمرين  من  و�ضل�ضلة  اللبناين 

بال�ضتحواذ على هذا امل�رصف.

بنك  حمفظة  ان  الرقام  بع�ض  وت�ضري 

ت�ضل  ودائع  تت�ضمن  ولبنان  الإمارات 

ت�ضليفات  مع  دولر  مليار  اىل  قيمتها 

ُتقدر بحواىل 650 مل3دامج مع امل�رصف 

الماراتي والتي قد تت�ضمن اإلغاء رخ�ضة 

العمل يف لبنان والن�ضمام اىل امل�رصف 

الإمارات  »بنك  كان  وللتذكري،  اللبناين. 

 ،BNPI  ولبنان« ميلكه بالكامل م�رصف

لكن يف العام 2008 قرر الخري بيع ح�ضة 

ولبنان«  الإمارات  »بنك  ا�ضهم  % من   79
امل�رصف  ملكية  من   %  51 لتتحول 

 % و30  الإماراتي،  ال�ضارقة«  »بنك  اىل 

لتبقى  الإماراتية،   EL Capital ل�رصكة 

العام  ونهاية   .  %  19 عند   BNPI ح�ضة 

 2013، عاد واإ�ضتحوذ »بنك ال�ضارقة« على
 EL % من امل�رصف واإرتفعت ح�ضة   80

Capital اىل 20 %.

»بنك قطر االسالمي« 
هذه  اىل  وي�ضاف 

الذي  القرار  امل�ضارف 

قطر  »بنك  اإتخذه  كان 

اأ�ضهر  قبل  ال�ضالمي« 

فروع  من  عدد  باإغالق 

العربي«  التمويل  »بيت 

ميتلكه،  والذي  لبنان  يف 

ال�ضتغناء  اىل  بال�ضافة 

املوظفني  من  عدد  عن 

التكاليف  خف�ض  بحجة 

وحمدودية الرباح.

لبنان يفقد مصارف أجنبية تدريجيًا
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ي�ضلط الدكتور نعمان الأزهري رئي�ض 

يف  واملهجر«  لبنان  بنك  »جمموعة 

لبنان  على  املالية  »املخاطر  كتابه: 

متاحة«،  تزال  ل  تداركها  فر�ض 

العميقة  امل�ضاكل  على  الأ�ضواء 

والبنيوية التي تثقل كاهل القت�ضاد 

نحو  التقدم  عجلة  وتعرقل  اللبناين، 

على  ي�ضدد  واإذ  والزدهار،  ال�ضتقرار 

حافة  على  ال�ضري  عن  الكف  اأهمية 

نف�ضه،  الوقت  يف  يطرح  الهاوية، 

العديد من الإجراءات العاجلة لتدارك 

واملالية  القت�ضادية  املخاطر 

الداهمة.

 86 يف  وقع  الذي  الكتاب  يت�ضمن 

�ضفحة، مقدمة و�ضبعة ف�ضول وخامتة، 

يطرح فيها الأزهري املوا�ضيع الآتية: 

اأف�ضل  املخاطر  على  الأ�ضواء  ت�ضليط 

من الت�رصف كالنعامة، فر�ض ذهبية 

قمة  تتاآكل،  للم�ضاكل  وحلول  �ضاعت 

عن  �ضنوات   10 �ضنتاأخر  ال�ضتهتار: 

بينما  الغاز  ا�ضتخراج  يف  اإ�رصائيل 

ا على حافة 
ً
املخاطر داهمة، كفى �ضري

ازدهار:  لأي  امل�ضبق  ال�رصط  الهاوية، 

ال�ضتقرار الأمني، م�رصف لبنان يوّفر 

ال�ضتقرار النقدي وامل�رصيف فحافظت 

عالية  مالءة  معايري  على  امل�ضارف 

واأو�ضاع متينة، ن�ضوء وتطور امل�ضكلة 

الأ�ضا�ض: عجز املوازنة، تبقى منجزات 

احلريري مهمة جداً، مبادئ واإجراءات 

ال�ضفحات  ويف  املايل،  الإ�ضالح 

الجراءات  يطرح  الكتاب  من  الأخرية 

املالية  املخاطر  لتدارك  العاجلة 

الداهمة.

ال�ضادر  كتابه  يف  الأزهري   يرى 

ت 
ّ
حديثًا عن دار النهار، اأن لبنان قد فو

على نف�ضه الفر�ض التي وفرها اأمامه 

الربيع العربي، بدًل من اأن تكون بيئته 

ملناخ  حا�ضنة  والأمنية  ال�ضيا�ضية 

ا اأن لبنان 
ً

اقت�ضادي مزدهر، خ�ضو�ض

اإقليمية  ظروف  من  ي�ضتفيد  برح  ما 

ال�ضتثمارات  ل�ضتقطاب  موؤاتية 

والأموال العربية لتوظيفها يف القطاع 

املايل اأو العقاري اأو ال�ضياحي.

»المخاطر المالية على لبنان« كتاب نعمان األزهري

ق 
ّ
ل الذي يطب

ّ
اأ�ضبح »بنك عوده« امل�رصف الأو

الدفع،  بطاقات  على  ويف«  باي  »فيزا  ة 
ّ
تقني

اآمنة،  و�ضيلة  توّفر  ًا 
ّ
مقبولة عاملي ة 

ّ
تقني وهي 

ة 
ّ
اليومي بامل�ضرتيات  للقيام  و�ضهلة  �رصيعة 

بات  اجلديدة،  ة 
ّ
التقني هذه  وبف�ضل  الب�ضيطة. 

باإمكان الزبون اأن يوّفر الوقت عند نقاط البيع 

ق فريدة.
ّ
واأن ي�ضتمتع بتجربة ت�ضو

بوا�ضطة هذه التقنية العالية يقدم »بنك عوده« 

للزبائن حالًّ جديداً للدفع بهدف ت�ضهيل �ضوؤون 

ثمن  بها  يدفعون  بطاقة  بوا�ضطة  حياتهم 

اجلهاز  اأمام  بها  التلويح  د 
ّ
مبجر م�ضرتياتهم 

.»Wave pay  القارئ لبطاقات »فيزا

الدفع  حلول  مديرة  قالت  ال�ضياق،  هذا  يف 

ة وخدمات البطاقات يف بنك عوده 
ّ
الإلكرتوني

ز 
ّ
تتمي اجلديدة  ة 

ّ
التقني هذه  »اّن  بدير:  رندة 

عند  الوقت  وتوفري  الأمان  من  عاٍل  مب�ضتوى 

نقاط البيع«.

رمزي  لبنان،   � فيزا  ل�رصكة  العام  املدير  قال  جهته،  من 

ة 
ّ
ة الذكي

ّ
نا اأن نتمّكن من اإطالق هذه التقني

ّ
ال�ضبوري: »ي�رص

ة الأوىل بف�ضل �رصاكتنا 
ّ
ة للمر

ّ
الة يف ال�ضوق اللبناني

ّ
والفع

م�ضتوى  على  الأكرب  امل�رصف  عوده،  بنك  مع  الطويلة 

يف  الأو�ضع  هي  فروع  ب�ضبكة  يتمّتع  والذي  املوجودات، 

لبنان«.

»عوده«:  بطاقات بتقنّية »فيزا باي ويف«
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اأنور جّمال  يف لقاء »ال�ضناعة والقت�ضاد« مع 

بنك« حتدث  تر�ضت  اإدارة »جمال  رئي�ض جمل�ض 

عن الو�ضع امل�رصيف عامة، وعن و�ضع م�رصفهم 

يقدمها  التي  اخل��دم��ات  وع��ن  خ��ا���ض،  ب�ضكل 

التو�ضعية اخلارجية قال:  امل�رصف وعن اخلطة 

ال�ضنوات  للم�رصف يف  املالية  البيانات  “تظهر 
تلك  فاقت  منو  ن�ضب  حتقيق  املا�ضية  اخلم�ض 

ويف  اللبناين  امل�رصيف  القطاع  يف  املحققة 

.)Peer Group( امل�ضارف امل�ضابهة

فعلى �ضعيد الودائع فانها منت بن�ضب تراوحت 

بني 15 % و 20  % وهي زيادة فعلية تركزت يف 

زيادة حجم ودائع الفراد التي �ضكلت على الدوام 

اكرث من 95 % من امل�ضادر املالية للم�رصف.

بوترية  منت  فلقد  الت�ضليفات  �ضعيد  على  اما 

وتراوحت  امل��ذك��ورة  الفرتة  خ��الل  ت�ضاعدية 

% وهذا الإرتفاع يف�رص توجه    45 % و   15 بني 

القطاعات  كل  متويل  يف  التو�ضع  اىل  امل�رصف 

ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  وحت��دي��دا«  القت�ضادية 

.) SME’s( واملتو�ضطة احلجم

حققت  فقد  اخلا�ضة  الم��وال  �ضعيد  على  اأم��ا 

ن�ضب منو مقبولة وذلك من خالل ر�ضملة الرباح 

مل  تاأ�ضي�ضه  ومنذ  امل�رصف  ان  علمًا  املحققة 

اأمن  ما  وه��ذا  امل�ضاهمني  على  اأرب��اح��ًا  ي��وزع 

الن�ضب  الحيان  بع�ض  يف  تخطت  مالءة  ن�ضب 

من  ام��ن  كما   ، لبنان  م�رصف  من  املفرو�ضة 

كلفة  لتغطية  حرة  خا�ضة  امواًل  اخرى  ناحية 

خطة التو�ضع املر�ضومة واملتمثلة باإن�ضاء فروع 

غري  امل�رصيف  القطاع  يف  امل�ضاهمة  اأو  جديدة 

املقيم.

فاأي�ضًا حقق امل�رصف  الربحية  اأما على �ضعيد 

اىل  امل��ردود  ن�ضبة  خ��الل  من  مقبولة  اأرب��اح��ًا 

 .)R.O.E( الأم�وال اخلا�ضة

امل�ضتوى  على  امل�رصف  اأداء  ف��اإن  باملقابل 

متثل  ملحوظًا  تطوراً  �ضهد  والتنظيمي  الداري 

يف الوقائع التالية:

خ��ربات  ي�ضم  فاعل  ادارة  جمل�ض  ت�ضكيل   -

م�رصفية وقانونية ومالية واقت�ضادية. 

جمل�ض  من  منبثقة  متخ�ض�ضة  جلان  ت�ضكيل   -

الدارة.

- تعزيز الدارة العليا التنفيذية بعنا�رص متلك 

خربات م�رصفية وا�ضعة.

- تعزيز اجلهاز الب�رصي وتاأهيله وتدريبه على 

جميع امل�ضتويات الدارية.

- اعتماد برامج معلوماتية متطورة.

م�رصفنا  يقدمها  التي  امل�رصفية  اخلدمات  اما 

فهي ا�ضا�ضًا من�ضجمة مع اأهدافه التي تركز على 

وبالخ�ض  القت�ضادية  القطاعات  كافة  متويل 

وامل��ت��و���ض��ط��ة احلجم  ال�����ض��غ��رية  امل��وؤ���ض�����ض��ات 

دوراً  وت��وؤدي  ادت  بقناعتنا  والتي   )SME’s(

تنمويًا خا�ضة يف املناطق البعيدة عن العا�ضمة 

واملدن الكربى.

كما ان امل�رصف واإن�ضجاما« مع اميانه بالدور 

يف  ي�ضاهم  بامل�ضارف  امل��ن��اط  الجتماعي 

رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لـ »جمال ترست بنك«:

 أنور جّمال: أداء المصرف اإلداري والتنظيمي 
شهد تطوراً ملحوظًا

يعت����رب القطاع امل�����رشيف يف لبنان من اأكرث القطاعات ثباتًا يف ظل االأزم����ة االقت�سادية املتنامية ب�سبب الو�سع 

االإقليم����ي العام والو�سع االأمني الذي اأثر ب�سكل مبا�رش على العديد من القطاعات االقت�سادية. ويعود هذا التوازن 

والثب����ات اإىل ال�سيا�سة املالية والنقدية التي ينتهجها امل�رشف املرك����زي باالإ�سافة اإىل ال�سيا�سات الر�سيدة التي 

متار�سها امل�سارف اللبنانية، خ�سو�سًا يف م�ساألة التعاملت واخلدمات التي يقدمونها. 

متويل القرو�ض ال�ضكنية واحلرفية �ضواء املمولة 

خالل  من  مبا�رص  غري  ب�ضكل  او  منه  مبا�رصة 

م�رصف لبنان )تخفي�ضات الحتياطي اللزامي( 

م�رصف  من  املمنوحة  القرو�ض  اىل  بال�ضافة 

قبل  من  ت�ضليفها  لعادة  امل�ضارف  اىل  لبنان 

الخرية على القطاعات الإنتاجية.

التي يقدمها م�رصفنا  اما املنتجات امل�رصفية 

�ضعاره  م��ع  تن�ضجم  اي�����ض��ا«  ف��ه��ي  لعمالئه 

 WE SPEAK YOUR( لغتك  منحكي  املعتمد 

وموجهه  م�ضمونة  وه��ي   )LANGUAGE
ال�ضغرية  املدخرات  ا�ضحاب  اىل  رئي�ضي  ب�ضكل 

ب�   2010 ع���ام  ب��ا���رصه��ا  ول��ق��د  وامل��ت��و���ض��ط��ة 

Depositor Plus ومت تعزيز هذا الربنامج مطلع 
.Depositor Premium العام 2013 حتت ا�ضم

ويف مطلع العام احلايل اطلق امل�رصف جمموعة 

 My Gift بطاق�ة  منها  املميزة  البطاقات  من 

وهي متوفرة لكل العمار وجلميع املنا�ضبات.

 MasterCard World بطاقة  ا�ضدار  مت  اأي�ضًا 

التي توؤمن للزبائن راحة البال ملا تتمتع به من 

واي�ضًا  والت�ضوق.  ال�ضفر  اثناء  حماية وطماأنينه 

 Green( للبيئة  �ضديق  جديد  منتج  اط��الق  مت 

Loan ( وهو مدعوم من م�رصف لبنان.
بناء على املعطيات اعاله نال م�رصفنا جائزة 

 Best New Banking Product Lebanon(

 Global Banking &موؤ�ض�ضة م��ن   )2013
  Finance Review- London

كما نال جائزة اف�ضل م�رصف يف متويل فئتي :

 Best  )املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة احلجم(

SME Bank Lebanon 2014
 Bestال�ضغر امل��ت��ن��ام��ي��ة  وامل���وؤ����ض�������ض���ات 

من   Microfinance Bank Lebanon 2014
 International Financial Magazine

فمجل�ض  امل�ضتقبلية  امل�رصف  عمل  خطة  اأم��ا 

الدارة هو الذي ي�ضعها بناء على درا�ضات معمقة 
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تاأخذ يف العتبار الظروف املحلية والإقليمية.

خطة  ايجاز  ميكنني  املبادئ  هذه  من  انطالقًا 

عمل امل�رصف لعام 2014 على النحو التايل.

- تو�ضيع �ضبكة فروعنا احلالية )24 فرع( وذلك 

من خالل فتح فرعني جديدين الول يف منطقة 

ال�رصفية والثاين �ضيكون اما يف املن ال�ضمايل 

او يف مدينة زحلة. 

من  احلالية  امل�رصف  ف��روع  اأعمال  تطوير   -

طريق تقدمي خدمات م�رصفية جديدة.

لزبائننا  امل�����رصف��ي��ة  اخل���دم���ات  ت��اأم��ني   -

والذين  افريقيا  دول  بع�ض  يف  املتواجدين 

ي�ضكلون دعامة ا�ضا�ضية لالقت�ضاد الوطني.

احدى  يف  مل�رصفنا  خارجي  تواجد  تاأمني   -

يف  امل�ضاهمة  خ��الل  م��ن  اأفريقيا  غ��رب  دول 

بتاأ�ضي�ض  امل�ضاهمة  او  القائمة  امل�ضارف  احد 

م�رصف جديد.

زبائننا  العراق )خلدمة  لنا يف  تواجد  تاأمني   -

الذين لديهم اأعمال وا�ضعة هناك(.

- تاأمني تواجد لنا يف اإحدى دول اأوروبا )ليكون 

نافذة مل�رصفنا على الأ�ضواق العاملية(.

ال�ضلبية  وانعكا�ضاتها  املنطقة  تطورات  وع��ن 

على القت�ضاد عامة والقطاع امل�رصيف خا�ضة، 

والجراءات التي يتخذها امل�رصف ليبعد قطاعه 

املنطقة  “متر  جّمال:  ال�ضيد  قال  العوا�ضف،  عن 

منذ خم�ض �ضنوات يف ظروف غري م�ضتقرة �ضيا�ضيًا 

على  �ضلبا«  اأثر  الو�ضع  وهذا  واإقت�ضاديًا  واأمنيًا 

بالنظر  لبنان  يف  كافة  الإقت�ضادية  القطاعات 

للعالقات التي تربطه مع دول املنطقة.

خا�ضة  ملحوظ  ب�ضكل  تراجع  ال�ضياحة  فقطاع 

املعامالت  تراجعت  كذلك  الخ��ري،  املو�ضم  يف 

اأن  كما  املتوافرة.  الإح�ضاءات  وفق  العقارية 

وال�ضناعية  الزراعية  املنتجات  ت�ضدير  حركة 

تراجعت وهذا انعك�ض �ضلبًا على امليزان التجاري 

.) Balance of Trade(

لبنان  اىل  ال����واردة  ال��ت��ح��وي��الت  ف��ان  اي�����ض��ًا 

اللبنانيني  اي���رادات  تراجع  نتيجة  انخف�ضت 

املقيمني يف اخلارج .

لبنان  يواجهها  التي  الرئي�ضية  امل�ضكلة  اأم��ا 

تدفق  فهو  امل�ضتقر  غري  الو�ضع  هذا  ج��راء  من 

الالجئني ال�ضوريني اىل لبنان باعداد كبرية مما 

ي�ضتدعي من الدولة اللبنانية اعداد خطة طوارئ 

ل�ضتيعاب م�ضاكل هوؤلء.

الفقري  العمود  القطاع امل�رصيف يعترب  اأن  ومبا 

الأح��داث  ه��ذه  ذي��ول  ف��ان  اللبناين  لالقت�ضاد 

�ضتوؤثر يف تطور هذا القطاع ومنوه ب�ضكل مبا�رص 

وغري مبا�رص.

التقليل  يف  القطاع  هذا  جنح  ذلك  من  بالرغم 

التي  املناعة  بف�ضل  املحتملة  اخل�ضائر  من 

املحافظة  بال�ضيا�ضات  واملتمثلة  بها  يتمتع 

وبال�ضيا�ضات  امل�ضارف  اإدارات  تنتهجها  التي 

على  الرقابة  وجلنة  لبنان  مل�رصف  احلكيمة 

امل�ضارف.

اأو  امل�ضارف  عن  ال�ضادرة  الإح�����ض��اءات  اأم��ا 

اإ�ضتمرار  اإىل  فت�ضري  لبنان  عن جمعية م�ضارف 

امل�ضارف يف منح ت�ضهيالت م�رصفية للقطاعات 

كافة، كما ان تلك الح�ضاءات ت�ضري اىل حتقيق 

امل�ضارف ن�ضب منو مقبولة على �ضعيد الودائع 

والت�ضليفات والربحية.

وقد عمد م�رصف لبنان اىل خلق حوافز ت�ضجيعية 

مبا�رصة  قرو�ضًا  منحها  طريق  من  للم�ضارف 

1،7 مليار دولر امريكي بفوائد خمف�ضة  لغاية 

املجالت  يف  القرو�ض  هذه  ل�ضتعمال  وذل��ك 

المنائية والجتماعية وذلك بهدف تاأمني ن�ضب 

منو مقبولة خالل العامني 2013 و 2014. 

باعتقادي ان الجراءات املتخذة من امل�ضارف 

وبتوجيهات من م�رصف لبنان ح�ضنت القطاع 

امل�رصيف وخف�ضت من الثار ال�ضلبية لالحداث 

اجلارية يف املنطقة.

اتخذتها  التي  الج��راءات  بع�ض  اىل  ا�ضري  وهنا 

امل�ضارف واثبتت فاعليتها يف ا�ضتيعاب الثار 

ال�ضلبية لالحداث اجلارية:

 Collective( اجمالية  م��وؤون��ات  تكوين   -

على  حمتملة  خ�ضائر  اي  لتغطية   )Provision
امل�ضارف اللبنانية املتواجدة يف كل من �ضوريا 

، م�رص، تركيا، ال�ضودان وقرب�ض.

- اجراء اختبارات �ضغط )Stress Testing( بناء 

على تعليمات م�رصف لبنان وجلنة الرقابة على 

امل�ضارف.

اىل  امل�ضطربة  ال��دول  يف  التواجد  تقلي�ض   -

على  العامة  النفقات  لتخفيف  الدنيا  احل��دود 

امل�ضتويات كافة.

وعن قدرة امل�ضارف اللبنانية على التوفيق بني 

ك�ضوريا  املنطقة  دول  على  الغربية  العقوبات 

وايران وبني واقع احلركة املالية والقت�ضادية 

للدول التي تتعر�ض لهذه العقوبات خا�ضة وان 

مع  حيوي  اقت�ضادي  فعل  لها  املعاقبة  الدول 

امل�رصيف  القطاع  ان  “مبا  قائاًل:  اأو�ضح  لبنان 

ا�ضبح  فانه  اقليمي ودويل  تواجد  لديه  اللبناين 

جزءا« من القطاع امل�رصيف العاملي وهذا يحتم 

عليه ما يلي:

عن  ال�ضادرة  الدولية  باملعايري  الل��ت��زام   -

والبنك  ال��دويل  النقد  �ضندوق  مثل  موؤ�ض�ضات 

الدويل وجلنة بازل.

- التقيد بالعقوبات الدولية التي قد تفر�ض على 

بع�ض الدول واملوؤ�ض�ضات والفراد.

امل�ضارف  كما  م�رصفنا  فان  ذلك  من  اإنطالقًا 

بكل  كاماًل  اإلتزامًا  تلتزم  الخ��رى  اللبنانية 

ب��ال��ت��داب��ري  ال�����ض��ل��ة  ذات  ال��دول��ي��ة  ال���ق���رارات 

مع  التعامل  يف  تطبيقها  املقرر  والج���راءات 

بع�ض الدول واملوؤ�ض�ضات والأفراد.

هذا المر يوؤكد على ما يلي :

اللبناين  امل�رصيف  اجلهاز  ومتانة  �ضالبة   1-

كما  الطارئة  الزم��ات  مواجهة  على  وقدرته 

تظهره الوقائع التالية:

العاملية  املالية  الزم��ة  تداعيات  ا�ضتيعاب   -

عام 2008 

يف  ح�ضلت  التي  الزم��ة  تداعيات  ا�ضتيعاب   -

قرب�ض 

اللبناين  البنك  ازم���ة  ت��داع��ي��ات  ا�ضتيعاب   -

الكندي وعدم حتويلها اىل ازمة قطاع م�رصيف  

) Systemic Risk(

ح�ضلت  التي  الح��داث  تداعيات  ا�ضتيعاب   -

وق��درة  وتركيا  وال�����ض��ودان  وم�رص  �ضوريا  يف 

على  هناك  امل��ت��واج��دة  اللبنانية  امل�����ض��ارف 

حمفظة  على  املحتملة  اخل�ضائر  امت�ضا�ض 

القرو�ض والتوظيفات 

والرقابية  النقدية  ال�ضيا�ضات  �ضوابية   2-

الرقابة  لبنان وجلنة  قبل م�رصف  املتخذة من 

على امل�ضارف من خالل الوقائع التالية.

والتي  عنهما  ال�ضادرة  التعاميم  فاعلية   -

امل�ضتجدة  الزم��ات  امل�رصيف  القطاع  جنبت 

وهذا ب�ضهادة املراجع الدولية التي ا�ضادت بتلك 

ال�ضيا�ضات يف منا�ضبات عديدة.

- �ضيا�ضة التعاون والتن�ضيق مع املراجع الدولية 

وبالخ�ض امل�ضارف املركزية يف العامل

الرقابية  ال�ضلطات  - توقيع مذكرات تفاهم مع 

�ضمن  واخلربات  املعلومات  لتبادل  اخلارج  يف 

املحافظة على ال�رصية امل�رصفية يف لبنان.

على  الرقابة  وجلنة  لبنان  م�رصف  مواكبة   -

با�رص  التي  املت�ضددة  لل�ضيا�ضات  امل�ضارف 

الفدرايل المريكي  البنك  الحتياطي  بتطبيقها 

يف ما خ�ض :

 مكافحة تبيي�ض الموال ومتويل الرهاب 

 اتفاقية بازل 3

على   )Stress Testing( ال�ضغط  اإختبارات   

امل�ضارف المريكية وغري المريكية.

انطالقًا من ذلك فاإن القطاع امل�رصيف اللبناين 

بع�ض  على  املفرو�ضة  الدولية  العقوبات  جتنب 

دول املنطقة من خالل احرتامه للقرارات الدولية 

مقابل  وال�ضتقرار  ال�ضالمة  ام��ن  خيار  وه��و 

الت�ضحية بارباح فائتة.
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م�شارف

 European(منح البنك الأوروبي للتثمري

لفرن�ضبنك   )Investment Bank
مليون   45 بقيمة  ائتمان  �ض.م.ل. خط 

ال�ضتثمارية  امل�ضاريع  لتمويل  يورو 

لل�رصكات ال�ضغرية واملتو�ضطة احلجم 

 500 اإىل  موظفيها  ع��دد  ي�ضل  )التي 

موظف(. و�ضيتم تخ�ضي�ض اأموال البنك 

م�ضاريع  لتمويل  للتثمري  الأوروب���ي 

وال�ضناعات  ال�ضناعة،  قطاعات  يف 

ال���زراع���ي���ة، وال�����ض��ح��ة، وال��ت��ع��ل��ي��م، 

والتكنولوجيا، واخلدمات.

وهذه هي املرة اخلام�ضة التي يتعاون 

مع  للتثمري  الأوروب����ي  البنك  فيها 

فرن�ضبنك �ضمن اإطار �ضيا�ضته يف دعم 

ال�ضغرية واملتو�ضطة احلجم  ال�رصكات 

من اأجل تعزيز النمو القت�ضادي وخلق 

فر�ض عمل جديدة يف لبنان.

�ضيمول  للتثمري  الأوروبي  البنك  فاإن  التفاق،  هذا  ومبوجب 

من    %  50 اإىل  ي�ضل  ما  م�ضجعة،  وب�رصوط  طويل  اأمد  على 

كلفة امل�ضاريع الإ�ضتثمارية. ومن املتوقع اأن ي�ضتفيد من هذا 

التمويل حواىل اأربعون م�رصوعا.

دو فونتين فيف 
وقد �رصح نائب رئي�ض البنك الأوروبي للتثمري الأ�ضتاذ فيليب 

التمويل اجلديدة  دو فونتني فيف: »هدفنا هو دعم م�ضاريع 

تطوير  يف  امل�ضاهمة  قررنا  لذلك  والتوظيف.  النمو  لت�ضجيع 

يزال  ول  لبنان.  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�رصكات  قطاع 

النمو القت�ضادي عرب القطاع اخلا�ض ي�ضكل حجر الزاوية يف 

البحر  منطقة  فر�ض عمل يف  تخلق  من�ضفة  ا�ضرتاتيجية  اأي 

يتما�ضى  اإن��ه  بل  املتو�ضط.  الأبي�ض 

الأوروبي  »الربنامج  هدف  مع  متامًا 

 European( اجل������وار«    مل�����ض��اع��دة 

 Neighborhood and Partnership
Instrument(، والذي ي�ضجع ال�ضتثمار 

والتجارة العاملية للقطاع اخلا�ض.  

القصار 
فرن�ضبنك  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اإعترب 

الأ�ضتاذ عدنان الق�ضار اأن : »ال�رصكات 

العمود  متثل  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 

وت�ضكل اللبناين،  لالقت�ضاد   الفقري 

امل��وؤ���ض�����ض��ات،  جم��م��وع  م���ن   %  97
 %  50 من  لأك��رث  الوظائف  م�ضتحدثة 

ال�رصكات  دع��م  اإن  العاملة.  اليد  من 

احلجم  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  اللبنانية 

عرب حت�ضني فر�ضها يف احل�ضول على 

امل�ضاهمة  اإىل  الرامية  ا�ضرتاتيجيتنا  �ضمن  يندرج  التمويل 

القطاع اخلا�ض يف  العمل وتنمية  بفاعلية يف زيادة فر�ض 

املوؤ�ض�ضات  الأمد واملميزة مع  الطويلة  واإن عالقاتنا  لبنان. 

يف  ت�ضاعد  للتثمري  الأوروبي  البنك  وحتديدا  الدولية  املالية 

حتقيق اأهدافنا يف هذا ال�ضدد«. 

اإن دعم تنمية القطاع اخلا�ض من خالل منح خطوط اإئتمان 

للم�ضاريع املتو�ضطة و ال�ضغرية و ال�ضغرية جدا ومن خالل 

ال�ضت�ضارية هي واحدة  راأ�ض املال واخلدمات  امل�ضاركة يف 

من اأولويات البنك الأوروبي للتثمري يف منطقة البحر الأبي�ض 

اخلارجي  الإقرا�ض  خالل  من  تعزيزها  مت  والتي  املتو�ضط، 

�ضبيل  يف  وذل��ك  و2020،    2014 بني   ما  للفرتة  للم�رصف 

تاأمني م�ضتقبل اأكرث ازدهارا جليل ال�ضباب.

توقيع خط ائتمان بقيمة 45 مليون يورو بين البنك 
األوروبي للتثمير و»فرنسبنك« 

إدارة المصرف مع البعثة األوروبية عادل القصار و فيليب دو فونتين فيف وعدنان القصار
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م�شارف

رعى حاكم م�رصف لبنان الدكتور ريا�ض 

والقت�ضادي  امل�رصيف  املوؤمتر  �ضالمة 

»فري�ضت  نظمته  ال���ذي  ع�����رص  احل����ادي 

لبنان  »م�����رصف  ب��ع��ن��وان  ب��روت��وك��ول« 

»فين�ضيا  ف��ن��دق  يف  ق���رن«  ن�ضف  بعد 

ح�ضور  يف  ب��ريوت،  انرتكونتيننتال«- 

والنائبني  جريج،  رم��زي  الع��الم  وزي��ر 

ال��وزراء  الهرب،  وف��ادي  العري�ضي  غ��ازي 

قرم،  ج��ورج  الق�ضار،  عدنان  ال�ضابقني: 

ريا احل�ضن، ووليد الداعوق، رئي�ض جمل�ض 

الأو���ض��ط  ال�����رصق  ط���ريان  ���رصك��ة  اإدارة 

للمجل�ض  ال��ع��ام  الأم���ني  احل���وت،  حممد 

رئي�ض  حايك،  زياد  للخ�ضخ�ضة  الأعلى 

ف��وؤاد  العامة  الأ���ض��غ��ال  م��ق��اويل  نقابة 

التاأمني  �رصكات  جمعية  رئي�ض  اخل��ازن، 

اللبنانية  اجلمعية  رئي�ض  م��ريزا،  ا�ضعد 

رئي�ض  عربيد،  �ضارل  المتياز  لرتاخي�ض 

جارودي،  ح�ضن  البحريني  الوكالء  نقابة 

ع رجال الأعمال فوؤاد زمكحل، 
ّ
رئي�ض جتم

وروؤ�ضاء جمال�ض اإدارات عدد من امل�ضارف 

وفاعليات. 

سالمة
�ضالمة  ريا�ض  لبنان  م�رصف  حاكم  اأكد 

ال�ضتحقاقات  ك��ل  د 
ّ
�ضي�ضد »لبنان  ان 

خري  وال�ضوق  عليه،  املتوجبة  املالية 

اأن »ما يتبقى  اإىل  دليل على ذلك«، لفتًا 

منها حتى اآخر العام، اأ�ضل دين ل يتعدى 

خدمة  مقابل  يف  دولر،  مليون  ال�500 

800 مليون دولر«. وذّكر  دين تبلغ نحو 

�ضل�ضلة  مللف  واقعيًا«  »ح��اًل  باقرتاحه 

يق�ضي  العام،  للقطاع  وال��روات��ب  الرتب 

ح  
ّ
»بتق�ضيطها خم�ضة اعوام، على ان ُت�ضح

اإىل اأن »امللف يف  الأجور �ضنويًا«، م�ضرياً 

القرار  �ضيتخذ  الذي  النواب  جمل�ض  عهدة 

ه اإىل اإقرار ال�ضل�ضلة 
ّ

املنا�ضب، اإذ هناك توج

ب�ضكل من الأ�ضكال، لكن مل يتم التوافق بعد 

ل 
ّ
على ال�ضيغة النهائية«. واعترب ان »حتم

مبفرده  ال�ضوري  النزوح  م�ضوؤولية  لبنان 

يربز مدى �ضالبة اقت�ضاده«.

اللبنانية  الأ���ض��واق  »واق��ع  اأّن  اىل  ولفت 

يفر�ض على م�رصف لبنان اإدارة ال�ضيولة  

اللرية  اإىل  اإ�ضافة  الأم��ريك��ي  ب��ال��دولر 

الأدوات  رن��ا 
ّ
»ط��و وق���ال:  اللبنانية«.  

الالزمة  التي متكّننا من التحّكم  بال�ضيولة 

جت  
ّ
على املديني الق�ضري والطويل. وقد تو

مبادرتنا الأخرية  بخلق من�ضة للتوظيفات 

الق�ضرية الأجل بالنجاح، يف جزئها الأول 

ملياري  ا�ضتقطبت  وقد  بالدولر.  املنّفذ 

اجلزء  الآن  اأطلقنا  وق��د  اأم��ريك��ي.  دولر 

يوما   30 اإىل   7 من  بالتوظيفات  املتعّلق 

يف  م�ضتمرون  ونحن    . اللبنانية  باللرية 

هذه العمليات بالعملتني«.

اأ�ضاليب  اأخ��رياً  »ظهرت  �ضالمة:  اأ�ضاف 

���ض��واء  امل��دف��وع��ات  ل��ت�����ض��دي��د  خمتلفة 

الكرتونيا اأو من خالل اجلوال اأو من خالل 

لبنان   م�رصف  حدد  وقد   .BITCOIN�ال

امل�ضتحدثة  الو�ضائل  هذه  كل  من  موقفه 

على  هذا  حر�ضنا  امل�ضتهلك.  يحمي  مبا 

تهتم  وحدة  اإن�ضاء  اإىل  دفعنا  امل�ضتهلك، 

مب�ضاحله«.

 -3 بازل  معايري  بتطبيق  ملتزم   لبنان 

و�ضعنا  بل  ذلك.  على  ق��ادرة  وم�ضارفه 

يف  املطلوب  تتعدى   للمالءة  معايري 

اللبنانية  امل�ضارف  ق 
ّ
تطب  .-3 ب��ازل 

نظرا  �ضعوبات  دون  من  املعايري  ه��ذه 

منذ  املطبق  امل�رصيف  منوذجنا  اأن  اىل 

مقررات  اإليه  اآل��ت  ملا  قريب  الت�ضعينات 

بازل 3-«.

�ضليم،  امل�رصيف  »نظامنا  �ضالمة:  وختم 

واملحلية  الإقليمية  الأزم����ات  جت���اوز 

الأ�ضا�ض  حجر  وه��و  النمو.  يف  وا�ضتمر 

لتمويل القطاعني اخلا�ض والعام«.

البلعة
وحتدثت يف اجلل�ضة الفتتاحية بعنوان »50 

عاما على التاأ�ضي�ض« مديرة ال�ضرتاتيجيا 

يف ال�رصكة املنظمة فيوليت غزال البلعة، 

اعتربت فيها ان »اأهمية البنوك املركزية 

ا�ضتداد الزمات«.  تقع حتت ال�ضواء عند 

لبنان،  عن  قوُله  ميكن  الذي  »ما  وقالت: 

بلُد اخل�ضات وال�ضتحقاقات من ال�ضيا�ضة 

اىل المن فالقت�ضاد؟«

منا�ضبة  ال  »لي�ض  املوؤمتر  اأن  واو�ضحت 

مفهوم  ر 
ّ
ت��ط��و م��ع   

َ
ر

ّ
ت��ط��و اأداٍء،  ل��در���ض 

يزال  ل  مل�ضتقبٍل  ع��ربة  ليكون  الزم��ات 

التي  ال�ضتحقاقات  من  بالكثري  يحفل 

تركزت  عربي«  »ربيع  وقع  على  ت�ضغلنا، 

لفتة  امل���ج���اور«،  الق��ل��ي��م  يف  وح��ول��ه 

بروتوكول«  »فري�ضت  �رصكة  تركيز  اىل 

على  املتخ�ض�ضة  موؤمتراتها  اهتمامات 

�ضل�ضلة  »تاأتي  وقالت:  م�ضريية«.  ملفات 

الرتب والرواتب لتوؤكد حجم ال�ضغوط التي 

باعباء  امل�رصفية  ال�ضناعة  كاهل  تثقل 

ا�ضافية«.   

طربيه
للم�رصفيني  الدويل  رئي�ض الحتاد  واألقى 

احتاد  يف  التنفيذية  اللجنة  رئي�ض  العرب 

لبنان  مب�رصف  فنوه  العربية  امل�ضارف 

فارقة  عالمة  ت�ضكل  التي  املوؤ�ض�ضة  »هذه 

يف حياة لبنان القت�ضادية«. 

اأن »القطاع امل�رصيف اللبناين  واأ�ضار اىل 

مل ي��ع��رف ا���ض��ت��ق��راراً ت��ام��ًا ب��ع��ي��داً من 

�ضالمة  ريا�ض  ت�ضلم  منذ  ال  الهتزازات، 

وجنح  بحكمته،  نها 
ّ

ح�ض التي  احلاكمية 

»فيرست بروتوكول« افتتحت مؤتمر »مصرف لبنان بعد نصف قرن« 
سالمة: لبنان ملتزم  بتطبيق معايير بازل 3- ومصارفه 

قادرة على ذلك
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تكري�ض  يف  متتالية  وليات  ثالث  خالل 

منوذج خا�ض لل�ضلطة النقدية«.

شقير 
اللبنانية  الغرف  احتاد  رئي�ض  حتدث  ثم 

»ال�ضمعة  ان  اع��ت��رب  ال���ذي  �ضقري  حممد 

م�رصف  عمل  �ضبغت  التي  وال�ضفافية 

لبنان طوال ن�ضف قرن كانت نتيجة توايل 

على  لبنان  رج��الت  خرية  من  جمموعة 

�ضيا�ضة  وانتهاجها  امل�رصف  هذا  قيادة 

نقدية جنبت لبنان كوارث اقت�ضادية«.

وق����ال: »ا���ض��ت��ط��اع م�����رصف ل��ب��ن��ان يف 

الوقوع  لبنان  جتنيب  الخ��رية   ال�ضنوات 

�رصبت  التي  العاملية  املالية  الزمة  يف 

الدول  اكرب  واقت�ضاد  امل�ضارف  كربيات 

ال�ضناعية. جاء ذلك نتيجة �ضيا�ضة نقدية 

م�رصف  قبل  من  ا�ضتباقية   واج���راءات 

بقطاعنا  الثقة  تعزيز  يف  �ضاهمت  لبنان 

الزم��ة  تداعيات  م��ن  وح��دت  امل�����رصيف 

املالية العاملية«.

خيرالدين
الدين  ال�ضابق مروان خري  الوزير  واو�ضح 

اأ�ضا�ض عمل اي م�رصف  يف كلمته اأن يف 

العملة  فيها  تكون  اأ�ضواق  خلق  مركزي 

الوطنية م�ضتقرة والفوائد مقبولة، اإ�ضافة 

�ضليم  ب�ضكل  امل�رصيف  القطاع  اإدارة  اىل 

والإدارة  احلوكمة  معايري  لأعلى  وفقا 

الر�ضيدة«.

ناجحا  يكن  مل  لبنان  »م�رصف  وق��ال: 

جناحا عاديا يف حتقيق كل هذه الأهداف 

بل جنح بامتياز وباعرتاف اجلميع«. 

م�رصف  حاكم  اإ�ضدار  مو�ضوع  وتناول 

متنع   2004 ال��ع��ام  يف  تعاميم  لبنان 

يف  ال�ضتثمار  من  اللبنانية  امل�ضارف 

الأدوات املالية املركبة.

تكريم
ال�ضرتاتيجيا  مديرة  من  �ضالمة  ت�ضلم  ثم 

العام  واملدير  بروتوكول«  »فري�ضت  يف 

تقديرية  درع��ا  البلعة،  م��ارون  لل�رصكة 

مطلية  النحا�ض  من  �ضبيكة  عن  كناية 

عبارة  عليها  ن���ت 
ّ
ُدو اخلال�ض  بالذهب 

وع�رصون  التاأ�ضي�ض،  على  �ضنة  »خم�ضون 

�ضنة من الثقة«.

البنك اللبناني الفرنسي ونمر أبو نصار يضحكان الشباب اللبناني

الفرن�ضي  اللبناين  البنك  دعا  ال�ضباب،  من  ب 
ّ
للتقر منه  �ضعيًا 

300 �ضابًا و�ضابة اإىل عر�ض اأحياه الكوميدي منر اأبو ن�ضار يف 
ج هذا احلدث الذي تلته جل�ضة ت�ضوير 

ّ
زة، وقد تو

ّ
م�رصح اجلمي

مع منر، بالنجاح.

عالقات  لبناء  عديدة  مببادرات  الفرن�ضي  اللبناين  البنك  يقوم 

املنتجات  تقدمي  على  فعالوة  حاجاتهم.  ودعم  ال�ضباب  مع 

 ،Youth Package�ال مثل  لهم  خ�ضي�ضًا  مة 
ّ
امل�ضم واخلدمات 

ينّظم امل�رصف موؤمترات ومعار�ض فر�ض العمل يف اجلامعات 

يف  امل�رصيف  العمل  اىل  لتعريفهم  مفتوحة  اأيام  اإىل  اإ�ضافة 

ن�ضاطات  الفرن�ضي  اللبناين  البنك  ويدعم  ومديرياته.  فروعه 

 Kunhadi ة
ّ
عديدة مثل �ضهرة Taxi Night التي تنّظمها جمعي

ة 
ّ
ة جبل مو�ضى الطبيعي

ّ
اأو النزهات �ضرياً على الأقدام يف حممي

 .2013 Mashrouh Leila يف العام  اأواحلفلة املو�ضيقية لفرقة 

وي�ضجعهم  ال�ضباب  مع   
ّ
م�ضتمر ب�ضكل  امل�رصف  يتوا�ضل  كذلك 

الإجتماعي  التوا�ضل  قنوات  عرب  اأرائ��ه��م  عن  التعبري  على 

 .Instagramو Twitterو Facebook�اخلا�ضة به ك

مديرة  رزق،  تانيا  ال�ضيدة  قالت  املبادرة،  هذه  على  تعليقًا 

باأن  الفرن�ضي  اللبناين  البنك  جمموعة  يف  والإع��الن  الإع��الم 

ركيزة  ي�ضكلون  ال�ضباب  اأن  يوؤمن  الفرن�ضي  اللبناين  “البنك 
يكون  اأن  اىل  ي�ضعى  ذلك،  من  وانطالقًا  املجتمع  يف  اأ�ضا�ضية 

الطريق لهم نحو  �رصيك طموحاتهم من خالل دعمهم ومتهيد 

م�ضتقبل اأف�ضل«. 

.. خالل جلسة اإلفتتاحفيوليت ومارون بلعة يسلمان الدرع إلى سالمة
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من   2013 ال��ع��ام  �ضهده  م��ا  ظ��ل  يف 

وما  وجنوبًا  �ضماًل  اأمنية  خ�ضات 

تراجعت  �ضيا�ضية،  توترات  من  رافقها 

بعدما  لبنان  اىل  املالية  التدفقات 

كانت قد �ضهدت حت�ضنًا لفتًا يف اعوام 

2012 و2011 وبلغت ذروتها يف 2009.
ال���دويل  ال��ت��م��وي��ل  معهد  اأ����ض���ار  ف��ق��د 

 Institute of International Finance
الأموال  روؤو�ض  تدفقات  اأن �ضايف  اىل 

 net private( ة الوافدة اإىل لبنان
ّ

اخلا�ض

مليارات   4،9 بلغ    )capital inflows
دولر يف 2013، ما �ضّكل تراجعًا بن�ضبة 

30 % عن 6،9 مليارات دولر يف 2012، 
وذلك مقارنة بتدفقات و�ضلت اإىل 7،5 

مليارات  و4،9   ،2011 يف  م��ل��ي��ارات 

مليار   12 بلغت  ذروة  واإىل   ،2010 يف 

ن�ضبة  لبنان  ل 
ّ
و�ضج  .2009 يف  دولر 

الأكرب حيال  احلادي ع�رص  الإنخفا�ض 

بني  الأم���وال  روؤو���ض  تدفقات  �ضايف 

هذه  فيها  ت��واف��رت  نا�ضئة  �ضوقًا   30
الإنخفا�ض  ل 

ّ
�ضج حني  يف  الأرق���ام، 

الثاين الأكرب من حيث �ضايف تدفقات 

روؤو�ض الأموال يف العام املا�ضي بني 

�ضبع دول يف ال�رصق الأو�ضط واأفريقيا، 

اأفريقيا فقط  اأف�ضل من جنوب  ما جاء 

يف  الرتاجع  املعهد  وعزا   .)%44،5-  (

�ضايف تدفقات روؤو�ض الأموال اخلا�ضة 

اإىل لبنان اإىل تراجع بن�ضبة  22،4% يف 

املبا�رص  الأجنبي  ال�ضتثمار  تدفقات 

 2،9 اإىل   2012 يف  مليارات   3،7 من 

تراجع  اإىل  اإ�ضافة   ،2013 مليارين يف 

18% يف ودائع امل�ضارف غري  بن�ضبة  

املقيمة من نحو 10 مليارات يف 2012 

اإىل 8،2 مليارات يف 2013.

يف موازاة ذلك، ارتفعت ودائع القطاع 

من  املقيم  وغ��ري  امل��ايل  غري  اخلا�ض 

 4،4 اإىل   2012 يف  دولر  ملياري   2،8
خفف  الذي  الأم��ر   ،2013 يف  مليارات 

ال�ضتثمار  تدفقات  النخفا�ض يف  من 

الأجنبي املبا�رص ويف ودائع امل�ضارف 

التي  ال��درا���ض��ة  ووف���ق  املقيمة.  غ��ري 

ملجموعة  الأ�ضبوعية  الن�رصة  اأوردتها 

 Lebanon This Week بيبلو�ض  بنك 

الأم��وال  روؤو���ض  تدفقات  �ضايف  �ضّكل 

اخلا�ضة الوافدة اإىل لبنان ن�ضبة 0،4 % 

من اإجمايل التدفقات اإىل القت�ضادات 

اإجمايل  من   %  5.6 ون�ضبة  النا�ضئة 

الأو�ضط  ال�رصق  منطقة  اإىل  التدفقات 

واأفريقيا يف العام 2013. واأ�ضار املعهد 

احلادي  امل�ضتقطب  كان  لبنان  ان  اإىل 

الأموال  روؤو�ض  لتدفقات  الأ�ضغر  ع�رص 

وال��ث��اين  النا�ضئة  الق��ت�����ض��ادات  ب��ني 

الأ�ضغر بني دول منطقة ال�رصق الأو�ضط 

 2،8( م�رص  على  متقدمًا  واأفريقيا، 

مليار دولر( فقط، اإ�ضافة اإىل ذلك، بلغ 

�ضايف تدفقات روؤو�ض الأموال اخلا�ضة 

الوافدة اإىل لبنان ن�ضبة 11 % من الناجت 

املحلي الإجمايل يف 2013، وهي ثاين 

النا�ضئة،  القت�ضادات  بني  ن�ضبة  اأعلى 

الناجت  % من   11،5( �ضيلي  ا عن 
ً
متاأخر

بني  ن�ضبة  واأعلى  الإجمايل(،  املحلي 

دول ال�رصق الأو�ضط واأفريقيا.

�ضايف  املعهد  ر 
ّ
ق��د ذل��ك،  م���وازاة  يف 

اخلا�ضة  الأم����وال  روؤو�����ض  ت��دف��ق��ات 

الوافدة اإىل لبنان ب� 5،2 مليارات دولر 

اإج��راء  اىل  توقعاته  واأ�ضند   .2014 يف 

اإىل  �ضيوؤدي  ما  الرئا�ضية  النتخابات 

والأو���ض��اع  ال�ضيا�ضية  البيئة  حت�ضن 

ال�ضيناريو،  ه��ذا  اإط���ار  يف  الأم��ن��ي��ة. 

�ضي�ضّكل �ضايف تدفقات روؤو�ض الأموال 

ن�ضبة لبنان  اإىل  ال��واف��دة   اخل��ا���ض��ة 

اإىل  ال��ت��دف��ق��ات  اإج��م��ايل  م��ن   %  0،5
من   %  5.4 ون�ضبة  النا�ضئة  الأ���ض��واق 

ال�رصق  دول  اإىل  التدفقات  اإج��م��ايل 

الأو�ضط واأفريقيا. وا�ضار املعهد اإىل اأن 

�ضايف تدفقات روؤو�ض الأموال اخلا�ضة 

التا�ضعة  �ضتكون  لبنان  اإىل  ال��واف��دة 

يف  النا�ضئة  القت�ضادات  بني  الأدن��ى 

هذه ال�ضنة، فيما �ضتكون الثالثة الأدنى 

واأفريقيا،  الأو�ضط  ال�رصق  منطقة  يف 

مليارات   4،1( م�رص  على  متقدمًا 

دولر ( واملغرب )4،5 مليارات دولر(. 

يبلغ  اأن  املعهد  توّقع  اإىل ذلك،  اإ�ضافة 

�ضايف تدفقات روؤو�ض الأموال اخلا�ضة 

من   %  11،2 ن�ضبة  لبنان  اإىل  الوافدة 

 ،2014 يف  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت 

وهي ثاين اأدنى ن�ضبة بني القت�ضادات 

من   %  11،5( �ضيلي  خلف  النا�ضئة، 

الناجت املحلي الإجمايل(، واأعلى ن�ضبة 

بني دول ال�رصق الأو�ضط و اأفريقيا.

معهد التمويل الدولي: 4,9 مليارات دوالر حجم تدفقات رؤوس 
األموال إلى لبنان في 2013 بانخفاض 30 % عن 2012



من �ضهر الى �ضهر
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العاملي،  القت�ضادي   
ّ
النمو يف  الدويل  البنك  توقعات  تتغري  مل 

مقارنًة مع   ،2014 عام  املئة يف  2.8 يف  اإىل  ي�ضل  اأن  توقع  اإذ 

 بحدود ال�3.2 يف املئة. 
ٍّ
توّقعاته ال�ضابقة لن�ضبة منو

ة 
ّ
ة العاملي

ّ
وعنون يف تقرير اأ�ضدره الأخري ب� »الآفاق القت�ضادي

ات وبناء امل�ضتقبل«، توقع اأن 
ّ
2014 – تغيري الأولوي – حزيران 

لي�ضل  ًا 
ّ
تدريجي العاملي  الإجمايل  املحّلي  الناجت   

ّ
منو يتعافى 

املئة يف  3.5 يف  اإىل   
ّ
ثم ومن   2015 عام  املئة يف  3.4 يف  اإىل 

ة 
ّ
ات املناخي

ّ
 اإىل التغري

ّ
عام 2016. ويعزى هذا التدهور بالأخ�ض

اإىل ال�ضطرابات  اإ�ضافًة  العام،  الوليات املّتحدة منذ بداية  يف 

ة يف اأوكرانيا والتقّلبات يف الأ�ضواق 
ّ
الناجمة عن الأزمة ال�ضيا�ضي

ة.
ّ
املالي

ًا 
ّ
اإقليمي ًا، فقد �ضّنف التقرير لبنان يف املرتبة الثامنة 

ّ
ا حملي

ّ
اأم

باأن  توّقعاٍت  مع   ،2014 لعام  املرتقب  القت�ضادي   
ّ
النمو جلهة 

 اإىل 1.5 يف املئة مع نهاية هذا العام، متخّطيًا 
ّ
ت�ضل ن�ضبة النمو

 بحدود ال�8.6- يف املئة 
ّ
 �ضلبي

ّ
 اقت�ضادي

ّ
بذلك كاًل من �ضورية منو

 بن�ضبة 9.7- يف املئة . كما يرتقب التقرير 
ّ

 اقت�ضادي
ّ
وليبيا منو

 القت�ضادي يف لبنان خالل عام 2015، مع 
ّ
ن ن�ضبة النمو

ّ
اأن تتح�ض

 اإىل 2.5 يف املئة، قبل اأن 
ّ
توّقعات ت�ضري اإىل زيادة يف ن�ضبة النمو

ًا اإىل 3.5 يف املئة يف نهاية عام 2016.
ّ
ت�ضل تدريجي

من جهٍة ثانية، يتوّقع »البنك الدويل« اأن يرتفع العجز يف ر�ضيد 

احل�ضاب اجلاري اإىل 6.8 يف املئة، و 7.0 يف املئة، و7.2 يف املئة 

من الناجت املحّلي الإجمايل خالل اأعوام 2014، و2015، و2016 

ة يف �ضورية ل تزال 
ّ
على التوايل. اإّل اأّن تداعيات احلرب امل�ضتمر

ني اإىل 
ّ
تنعك�ض �ضلبًا على لبنان من خالل تدّفق النازحني ال�ضوري

البالد، والذين ي�ضّكلون 20 يف املئة من عدد ال�ضّكان.

تقرير البنك الدولي 
لبنان في المرتبة الثامنة إقليميًا لجهة النمّو االقتصادي 

 سالمه يترأس اجتماعات 
»محافظي المصارف المركزية«

 وكالة التصنيف الدولية »فيتش«: 
لبنان ثالث أعلى نسبة دين عالميًا

لبنان  م�����رصف  ح��اك��م  ت��راأ���ض 

ري���ا����ض ���ض��الم��ه، الج��ت��م��اع 

ملجل�ض  الدائم  للمكتب  ال��دوري 

املركزية  امل�ضارف  حمافظي 

يف  العربية  النقد  وموؤ�ض�ضات 

مقر  يف  العربي  النقد  �ضندوق 

ال�����ض��ن��دوق يف اأب���و ظ��ب��ي ي��وم  

 .2014 ح��زي��ران   22 يف  الأح����د 

وح�رصه حمافظون وممثلون عن 

وموؤ�ض�ضات  املركزية  امل�ضارف 

النقد ووزارات املالية يف بع�ض الدول العربية.

والنقدية  املالية  املو�ضوعات  من  عدداً  النقا�ض  تناول  وقد 

على  بحث  مو�ضوع  ت�ضكل  التي  الأهمية،  ذات  وامل�رصفية 

ال�ضاحتني الدولية والإقليمية، والتي تنعك�ض على القطاعني 

ال�ضمول  كق�ضايا  العربية،  املنطقة  يف  وامل�رصيف  امل��ايل 

املوؤ�ض�ضات  مع  التعامل  الظل،  �ضريفة  على  الرقابة  املايل، 

لت�ضوية ومقا�ضة  اآلية  اإن�ضاء  النظامية حمليا،  ذات املخاطر 

املدفوعات العربية البينية، اإن�ضاء مفو�ضية م�رصفية عربية 

وغريها...

الأخري  تقريرها  »فيت�ض«  ة 
ّ
الدولي الت�ضنيف  وكالة  اأ�ضدرت 

ة نحو لبنان، 
ّ
منت�ضف �ضهر حزيران، الذي ت�ضمن نظرة �ضلبي

ة تعديالت اإيجابية على ت�ضنيف 
ّ
لكنها اأ�ضارت اإىل اأّن »اإجراء اأي

لبنان ال�ضيادي يبقى رهن توافر مناخ من ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي 

اإىل  اإ�ضافًة  القت�ضادي،  لبنان   
ّ
منو يف  وانتعا�ض  البالد  يف 

ة دينه العام«، وفق ما جاء يف »ن�رصة وحدة 
ّ
ن دينكاميكي

ّ
حت�ض

اأبقت  كما  اللبناين«.  العتماد  بنك  يف  القت�ضادية  الأبحاث 

ة 
ّ
الوطني بالعملة  الأمد  الطويل  الئتماين  ت�ضنيفها  الوكالة 

 .)B( ة على
ّ
وبالعمالت الأجنبي

كما حافظت على كلٍّ من ت�ضنيف �ضندات الدين غري امل�ضمونة 

 »B« الجنبية  وبالعمالت  ة 
ّ
اللبناني باللرية  واملعنونة 

على  ة 
ّ
الأجنبي بالعمالت  الأمد  الق�ضري  الئتماين  والت�ضنيف 

)B(. واأ�ضارت الوكالة اإىل اأّن الت�ضنيف ال�ضيادي للبنان ينبثق 

ة 
ّ
من ال�ضتقرار املايل يف البالد، بالرغم من التوّترات الأمني

ة يف املنطقة. وبح�ضب التقرير، يعود هذا ال�ضتقرار 
ّ
وال�ضيا�ضي

املايل اإىل �ضالبة القطاع امل�رصيف الذي ل يزال ي�ضّكل م�ضدر 

بن�ضبة  التقرير  واأ�ضاد  ة. 
ّ
اللبناني للدولة  الرئي�ضي  التمويل 

ة 
ّ
ال�ضيولة املرتفعة لدى القطاع امل�رصيف بالإ�ضافة اإىل فعالي

ة املعتمدة من قبل م�رصف لبنان.
ّ
ة والرقابي

ّ
الأنظمة الت�رصيعي



 مطعم 

�صاج جدودنا

Restaurant

SAJ JDODNA





المكتب الرئي�سي

االدارة والتحرير - لبنان - بيروت كليمن�سو - �سارع االمير عمر - بناية ت�سبحجي

00961   1 00961  - فاك�س: 370602     1   370318  - هاتف:  370452-370604 

13/8385 - �سوران- بيروت-لبنان  -  2070  - �س.ب:  1102 

 Info@Sinaaiktisad.Com - www.Sinaaiktisad.Com

رئي�س مجل�س االإدارة / المدير العام

رئي�س التحرير الم�سوؤول

فار�س �سعد

Chairman Of The Board / G. Manager
Responsible  Editor-In-Chief

Fares Saad

نائب رئي�س التحرير / المدير التنفيذي

و�سام �سعد

Deputy Editor / Executive Director
Wissam Saad

 

 المدير االإداري 

ل�سوؤون العالقات العامة واالإ�ستراكات

طارق معّنا

مدير التحرير

نظام مارديني

Editorial Manager
Nizam Mardini

�سكرتير تحرير

هناء حاج

Editorial Secretary
Hanaa Hajj

المدير الفني

علــي خــزام

Art Director
Ali khouzam

الم�ست�سار القانوني

المحامي نبيل �سم�س

Legal Advisor
Mr. Nabil Chamas

هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هذا امللحـــق هـــو امل�ساهمة يف 

خلـــق ق�سية ذات ٌبعّد وطني مبـــا يتعلق بالتعريف 

 عـــن املنتـــج اللبنـــاين ومنحـــه هويـــة خا�ســـة، 

ومن ثم الرتويج له ملا يحمله من قيمة م�سافة تظهر 

عراقته يف قالب من اجلودة والتميز اإىل جانب الأناقة 

والريادة والإبداع. 

�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

الدارة العامة: بريوت - كليمن�سو - �سارع الأمري عمر - بناية ت�سبحجي  - هاتف : 370318 1 961+ - 370452 1 961 +

info@sinaaiktisad.com :فاك�ص: 370602 1 961+ �ص.ب: 13/5838 )�سوران( - بريوت - لبنان - الربيد الكرتوين 

الرتتيب القطاعي للم�صانع امل�صاركة:

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية واالأحذيةال�صناعات الكيميائية والبال�صتيكيةال�صناعات الغذائية

امل�صنوعات اخل�صبية

�صناعة الغزل والن�صيج وااللب�صة�صناعات الورق والكرتون والطباعة

�صناعة املجوهرات

�صناعة و�صائل النقل

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�صائل النقل

�صناعة املفرو�صات

�صناعة االآالت واالأجهزة الكهربائية

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان اآخر

ً نا
ـا

ــ
ــ

جم
ع 

وز
ــ

ــ
يـ

www.sinaaiktisad.Com

5

insert issue 138.indd   1 5/26/14   12:51 PM

انطلقًا من املبداأ الذي بنيت على اأ�سا�سه فكرة اإ�سدار هذا امللحق 

والهادف اأ�سا�سًا اإىل ت�سويق االنتاج ال�سناعي اللبناين باأ�رشع 

الو�سائل واأقل كلفة.

عمدت اإدارة املجلة اإىل مراعاة النقاط التالية لت�سهيل الو�سول 

اإىل ال�سلعة اللبنانية:

دوليًا  املعتمد  القطاعي  الت�ضنيف  خ��الل  م��ن  املنتجات  عر�ض  مهنيًا:   1
H.S.Code مبا ي�ضهل على امل�ضتفيد الو�ضول اإىل ال�ضلعة ال�ضناعية ب�ضهولة.

اأو�ضع  لهذا امللحق من خالل توزيعه يف  القراء  اأكرب عدد من  جذب  ت�سويقيًا:    2
نطاق ممكن على املوؤ�ض�ضات واجلهات املعنية بناًء على قاعدة معلومات خا�ضة مت 

تكوينها عرب اأختيار موؤ�ض�ضات ذات ن�ضاطات جتارية تتوافق مع وجهة املنتجات 

ال�ضناعية اللبنانية امل�ضمولة يف امللحق. وذلك اأما من خالل طبعه داخل املجلة اأو 

بطبع كميات اإ�ضافية منف�ضلة توزع وفق قاعدة املعلومات املكونة.

3 الكلفة: تخفي�ض الكلفة على ال�ضناعيني ب�ضكل كبري جداً بحيث ت�ضل اإىل الرمزية 
مما يحفز اأكرب عدد منهم لعر�ض منتجاتهم من خالل امللحق املذكور.

للمجلة الإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  ع��ل��ى  امل��ل��ح��ق  ه����ذا  و���ض��ع  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ًا:     4
املرات  األ��وف  ع�رصات  اأ�ضتعماله  ي�ضاعف  مبا   www.sinaaiktisad.com
اآلف  على  جمانًا  امللحق  توزيع  اإىل  بالإ�ضافة  املطبوعة.  الن�ضخ  اإىل  بالإ�ضافة 

املوؤ�ض�ضات.

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

ملحــق �صنع يف لبنان

Made In Lebanon

www.sinaaiktisad.Com

جبل لبنان

البقاع

ال�سمال

 بيروت  

وال�ساحية الجنوبية

اإعالنات ملحق �سنع في لبنان

االإ�ستراكات

عبداهلل حداد 

عبا�س عبد الح�سين

كو�ستي عاقلة

ح�سن دقيق

زينب وهبي

جومانة نادر، دالل النجار

منال طالب

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

داتا المعلومات
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الصادرات الصناعية اللبنانية خالل األربعة أشهر األولى من العام 2014 

�شادرات �شناعية

بلغ جمموع ال�سادرات ال�سناعية 

من  االأوىل  اأ�سهر  االأربعة  خلل 

العام 2014 ما قيمته 1013.7 مليون 

 1163.8 مقابل  )د.اأ(  اأمريكي  دوالر 

اأ�سهر  االأربعة  خلل  )د.اأ(  مليون 

و1030.8   2013 العام  من  االأوىل 

من  ذاتها  الفرتة  د.اأ خلل  مليون 

العام 2012، اأي بانخفا�ض ون�سبته 

الفرتة  هذه  مع  مقارنة   %  12.9
 من العام 2013 وانخفا�ض ون�سبته

1.7 % مقارنة مع العام 2012.

كرمية  اأحجار  لوؤلوؤ،  االأوىل:  املرتبة 

ومعادن ثمينة ، اإذ بلغت قيمتها 201.2 

مليون د.اأ خالل هذه الفرتة.

�ضناعة  منتجات  الثانية:  املرتبة 

الأغذية، اإذ بلغت قيمتها 170.1 مليون 

د.اأ.

واأجهزة  اآلت  الثالثة:  املرتبة 

قيمتها  بلغت  اإذ  كهربائية،  ومعدات 

145.3 مليون د.اأ.

عادية  معادن  الرابعة:  املرتبة 

وم�ضنوعاتها بقيمة 128.5 مليون د.اأ.

منتجات  اخلام�سة:  املرتبة 

 105.8 بقيمة  الكيماوية  ال�ضناعات 

مليون د.اأ.

أواًل: أهم المنتجات المصدرة حسب أقسام التعرفة الجمركية خالل األربعة أشهر األولى من العام 2014



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 140 تموز 2014
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 111

للمنتجات  امل�ضتوردة  للدول  بالن�ضبة 

اأ�ضهر  الأربعة  خالل  اللبنانية  ال�ضناعية 

ت�ضدرت  فقد    2014 العام  من  الأوىل 

جاء  وقد  الدول  هذه  لئحة  ال�ضعودية 

ترتيب الدول كما يلي:

ال�ضعودية  ت�ضدرت  االأوىل:  املرتبة 

بلغت  حيث  املرتبة  هذه  ذكرنا  كما 

قيمة ال�ضادرات اإليها هذه الفرتة 108.6 

من   %  10.7 يوازي  ما  اأي  د.اأ  مليون 

القيمة الإجمالية لل�ضادرات ال�ضناعية.

الإمارات  احتلت  الثانية:  املرتبة 

قيمة  بلغت  حيث  املرتبة  هذه  العربية 

خالل  د.اأ  مليون   94.1 اإليها  ال�ضادرات 

من   %  9.3 يوازي  ما  اأي  الفرتة  هذه 

القيمة الإجمالية.

بلغت  حيث  العراق،  الثالثة:  املرتبة 

الفرتة  هذه  خالل  اإليه  ال�ضادرات  قيمة 

78.1 مليون د.اأ اأي مايوازي 7.7 %.

بلغت  حيث  �ضوريا،  الرابعة:  املرتبة 

الفرتة  اإليها خالل هذه  ال�ضادرات  قيمة 

66.5 مليون د.اأ اأي مايوازي 6.6 %.

ثانيًا: أسواق الصادرات الصناعية حسب الدول حيث تصدرت السعودية 
الئحة الدول المستوردة

اكواتيرماابناء محمد فريد العطار
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�شادرات �شناعية

ثالثًا: أسواق الصادرات الصناعية حسب تكتالت الدول خالل األربعة أشهر األولى من العام 2014

حيث تصدرت الدول العربية المرتبة األملى

العربية  الدول  �ضكلت  االأوىل:   املرتبة 

خالل هذه الفرتة من العام 2014 ال�ضوق 

الرئي�ضية لل�ضادرات ال�ضناعية اللبنانية 

ن�ضبة اإىل الدول الأجنبية، فقد بلغت قيمة 

ال�ضادرات اإليها 491.5 مليون د.اأ اأي ما 

ال�ضادرات  جمموع  من   %  48.5 ن�ضبته 

ال�ضناعية.

املرتبة الثانية: احتلت الدول الأفريقية 

ا�ضتوردت  اإذ  املرتبة  هذه  عربية  الغري 

مان�ضبته 23.4 %.

الأوروبية  الدول  الثالثة:  املرتبة 

وا�ضتوردت مان�ضبته 19.1 %.

املرتبة الرابعة: الدول الآ�ضيوية الغري 

عربية مبا ن�ضبته 3.8 %.

الدول  اإىل  امل�سدرة  املنتجات  اأبرز  اأما 

العربية فهي:

- منتجات �سناعة االأغذية بقيمة 113.7 

مليون د.اأ.

- اآالت واأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 

82.6 مليون د.اأ.
- منتجات ال�سناعات الكيماوية بقيمة 

69.3 مليون د.اأ.
- منتجات الورق والكرتون وم�سنوعاتهما 

بقيمة 52.7 مليون د.اأ.

2014جدول توزیع الصادرات الصناعیة اللبنانیة خالل األربعة أشھر األولى من العام 

المجموع
(ألف $)

الدول األفریقیة  مختلف
 الغیر عربیة

الدول 
 األمریكیة

الدول اآلسیویة 
 الغیر عربیة

الدول 
 األوقیانیة

الدول
 األوروبیة

الدول
 العربیة

 

11.580 وزیوتودھونشحوم 8.312 1.111 165 57 1.460 455 1  

170.064 األغذیةصناعةمنتجات 113.656 26.161 2.707 516 13.803 11.534 127  

12.120 معدنیةمنتجات 5.941 510 8 146 43 175 -  

105.759 الكیماویةالصناعاتمنتجات 69.274 27.914 239 448 960 5.934 1  

47.095 مطاطومصنوعاتھا،لدائن 21.421 5.822 201 1.045 6.697 10.367 36
 ومصنوعاتھ

7.756 ومصنوعاتھابفراءجلودجلود، 2.603 2.806 0 2.173 99 45 -  

4.481 ومصنوعاتھخشب 2.920 70 2 95 10 1.332 -  

67.477 ومصنوعاتھماوكرتونورق 52.697 7.091 44 1.202 98 5.067 166  

36.167 ومصنوعاتھانسیجیةمواد 22.899 8.918 15 327 1.048 1.868 -  

6.488 ریشرأس،أغطیةأحذیة، 5.760 415 0 1 88 211 -  

12.092 اسمنتجبسحجرمنمصنوعات 7.081 1.443 9 40 312 3.145 -  

201.202 كریمة،وشبھكریمةأحجارلؤلؤ، 33.238 35.945 - 2.474 1.308 127.995 -
(دون ألماس الخام ثمینةمعادن

وسبائك الذھب والفضة بشكلھا 
 الخامي)

128.491 ومصنوعاتھاعادیةمعادن 28.388 53.460 224 26.662 1.077 17.099 71  

145.342 كھربائیةومعداتوأجھزةآالت 82.601 15.921 228 1.915 1.526 39.007 16   

12.091 نقلمعدات 6.345 2.358 68 2 137 2.948 -  

7.235 للبصریاتوأجھزةأدوات 3.329 1.793 1 1.008 477 359 -  

108 وذخائرأسلحة 108 - - - - - -  

38.161 سلع ومنتجات مختلفة 24.879 1.742 183 260 413 9.688 4

1.013.709 423 237.229 29.555 38.373 4.095 193.478 491.452 المجموع

 

مصانع عساف الحديثة
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 رابعًا: توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدرة إليها 
خالل األربعة أشهر األولى من العام 2014

ال�ضناعية  ال�ضادرات  اأن  اإىل  هنا  ن�ضري 

اأ�ضهر  الأربعة  خالل  اأهمها  كان  والتي 

الأوىل من العام 2014، الأحجار الكرمية 

 201.2 قيمتها  بلغت  اإذ  واملجوهرات، 

اأفريقيا  جنوب  ت�ضدرت  وقد  د.اأ  مليون 

املنتج  لهذا  امل�ضتوردة  البلدان  لئحة 

د.اأ  مليون   128.0 ماقيمته  ا�ضتوردت  اإذ 

 26.4 بقيمة  العربية  الإمارات  ثم  ومن 

 21.1 بقيمة  �ضوي�رصا  وتليها  د.اأ  مليون 

مليون د.اأ.

الغذائية  ال�ضناعات  �ضادرات  تليها   -

مليون   170.1 قيمتها  بلغت  والتي 

الدول  �ضدارة  ال�ضعودية  واحتلت  د.اأ، 

 26.7 بقيمة  املنتج  لهذا  امل�ضتوردة 

 24.3 بقيمة  �ضوريا  ثم  ومن  د.اأ  مليون 

مليون د.اأ والعراق بقيمة 20.0 مليون د.اأ.

والأجهزة  الآلت  �ضادرات  تليها  ثم   -

تركيا  واحتلت  الكهربائية،  واملعدات 

اإذ  لهذا املنتج  البلدان امل�ضتوردة  لئحة 

ا�ضتوردت ماقيمته 32.6 مليون د.اأ، ومن 

ثم كوريا الدميقراطية بقيمة 16.2 مليون 

د.اأ، و الإمارات العربية بقيمة 7.7 مليون 

د.اأ والأردن بقيمة 5.7 مليون د.اأ.

الرابع وهو معادن عادية  اأما املنتج   -

العراق  ت�ضدرت  فقد  وم�ضنوعاتها 

اإذ  لهذا املنتج  البلدان امل�ضتوردة  لئحة 

ا�ضتوردت ماقيمته 25.7 مليون د.اأ. تليه 

ال�ضعودية بقيمة 17.4 مليون د.اأ ومن ثم 

د.اأ  مليون   9.6 بقيمة  العربية  الإمارات 

و�ضوريا بقيمة 8.4 مليون د.اأ.

بحر للصناعة والتجارة

الومكو
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Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

 من�ضورية املنت - املكل�س - بريوت - لبنان   

هاتف : ٦٨٠٦٨٠ )١( ٩٦١  - �س.ب : ٦٦  -     فاك�س: ٦٨٥٠٩٠ )١( ٩٦١

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

طحينة - راحة حلقوم - حالوة - �ضم�ضمية - دب�س خروب

Tahini - Loukoum - Halawa -  Semsmia - Carob’s Rolases
بريوت - هاتف :٥٤٥٣٣١- ٠١/٢٧٣٦٤٩ - فاك�س :  ٠١/٥٤٥٣٣١ - �س.ب.: ١١٤٧٢٠

E-mail: ghandour.lb@gmail.com

Abdul KAder ghAndour & sons s.A.l

 �شركة �شدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
�ضناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�ضترياد وت�ضدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - �ضارع اق�ضي�س - بريوت لبنان - تلفون: ٢٧٨٢٤٨-٠١/٥٤٢٥٤٢ ٩٦١  

فاك�س: ٠١/٥٤٣٠٣٠ ٩٦١  

www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com

فرع اأول: حتويطة الغدير جانب حمطة ها�ضم - هاتف: ٤٧٥١٧٢ ١ ٩٦١ 

فرع ثاين: الكفاءات مقابل مدر�ضة الفرير - هاتف: ٤٧٥١٧٣ ١ ٩٦١

حلويات غربية و�ضرقية

patisserie-lolita@hotmail.com    -    www.patisserielolita.com
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مخلالت - كبي�س - مربيات - معلبات طازجة  ورق عنب 

 زيتون - زيت زيتون

�شركة منتوجات ال�شيعة �ش.م.م

Al Dayaa

Pickles-Jams-Canned Food 
Grape Leaves Olives-Olives Oil

aldayaa@hotmail.com       Website : www.aldayaa.com

الكورة - كفرعقا - لبنان ال�ضمالي - هاتف : ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ 

 فاك�س : ٩٥٢٨٢٨ )٦( - خليوي : ٣٠٣٨٤٢ )٣( ٩٦١  

�س.ب : ١٢ اميون - لبنان

E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com

اأفخر اأنواع البهارات

طريق الجديدة الملعب البلدي -  بيروت - لبنان - هاتف: ٧٧١٥١٩ ٠٣ ٧٠٥٢٧٧ ١ ٩٦١

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

العنوان: املريجات - طريق بيروت الشام - هاتف:  636105/ 03 - 08/544836 بيروت - جسر املطار 
- سنتر بزي - هاتف: 03/895395 - 01/834222 - خلدة - اوتستراد بيروت اجلنوب - 71/894898

البان واجبان جابر ابناء جابر

م�صوار اجلودة منذ 1951
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�شـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
تو�صيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات )ا�صتيراد وت�صدير(

حارة حريك - �سارع الروي�س الرئي�سي - �س.ب : ٢٤/١٧١  - برج الرباجنة 

   هاتف : ٥٥٦٠٥٨ )١( ٩٦١ - تلفاك�س : ٥٥٦٠٥٩ )١( ٩٦١  

E-mail : helbawi@helbawibros.com خلوي : ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ )٣( ٩٦١

مطاحن الدورة �ش.م.ل

Dora Flour Mills SAL
دقيق و�ضميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�ضب واأعالف

الدورة - برج حمود -هاتف: ٢٥٢٥٧٧ )١(  ٩٦١ - فاك�س : ٢٥٢٥٨٠ )١( ٩٦١

�س.ب : ٠٦٣٠-١١  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

ذ م ل�شناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL
دقيق و�ضميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�ضب واأعالف

ذوق م�ضبح - ك�ضروان -هاتف: ٢٥٢٥٨٠ )١(  ٩٦١ - فاك�س : ٢٥٢٥٨٠ )١( ٩٦١

�س.ب : ٠٦٣٠-١١  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

مطاحن الفتوح-غبرية غروب �ش.م.م

Ftouh Mills-Ghbayra Group S.a.r.l

جبل لبنان - ك�ضروان - جديدة غزير - ال�ضارع العام 

هاتف : ٩٢٥٩٦٥ )٩( ٩٦١ - ٦٤٣٥٠٢ )٣( ٩٦١ - فاك�س: ٩٢٥٣٦١ )٩( ٩٦١

E-mail: joseph@ftouhmills.com-Website: ftouhmills.com

�شركة اإبراهيم واأحمد اأبوغنيم

Ibrahim & Ahmad Abou Gheneim Co.

املناره - البقاع الغربي  

طريق عام را�سيا 

هاتف: ٥٦٣١٩٠ ٨ ٩٦١  

  ٦٠٩٠٠١ ٣ ٩٦١ 

فاك�س: ٥٦٣١٣٤/٥ ٨ ٩٦١

E-mail:aboughouneim_co@hotmail.com 
website:www.manaradairy.com

�ضناعة م�ضتقات احلليب والأجبان

Yougurt & Cheese Products

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

موؤ�ش�شة خزعل للتجارة

مكعبات ثلج بجميع الأحجام

بعلبك - �ضاحة نا�ضر - هاتف:٥٦٤٩٤٨ ٧٦ ٩٦١

�ضتورة - مقابل اجلمارك - هاتف:٤٦٧٤٥٥ ٧٦ ٩٦١

ال�ضياح - مقابل معمل غندور - هاتف: ٣٥٥٥٦٣ ٣ ٩٦١
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�شركة ال�شمال للألبان والأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Productsاألبان واأجبان وكافة م�ضتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام

 هاتف: ٢٨٦٤٢٢ ٣ ٩٦١+ -٩٨٢٤٢٠ ٣ ٩٦١+ 

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Serhal For Trading         شركة �شرحال للتجارة�

داريا - ال�ضوف - جبل لبنان - ال�ضارع العام - مبلكه - خليوي: ٢٣٤٧٥٦ ٣ ٩٦١  

serhaltradinglebanon@hotmail.com - تلفاك�س: ٢٤١٢١٢ ٧ ٩٦١

جتارة زيت وزيتون وكبي�ش و�شابون  /  زيت نباتي
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SED EL BAUCHRIEH – INDUSTRIAL CITY STREET. FREIHA BLDG – 3RD FLOOR
TEL/FAX: +961 1 484009 – P.O.B. 90261 - BEIRUT - LEBANON

WWW.LEBANESEPOULTRY.COM – SALES@LEBANESEPOULTRY.COM

THE CHICKEN YOU CAN TRUST
Ohó`M Ó`H á≤`K

.Tivoli Co�شركة تيفويل لل�شناعة والتجارة
�ضناعة حلويات عربية �ضكاكر، حلويات غربية، بوظة �ضوكول

 جبل لبنان - ال�ضوف - ج�ضر القا�ضي

ال�ضارع العام - مبلكه

  هاتف: ٤٣٠٥٦٠ - ٣٤٠٤٤٠ )٥(  ٩٦١ 

 ٣٤٠٤٤٠ )٣(  ٩٦١ فاك�س : ٣٤٠٤٤٠ )٥( ٩٦١

www.tivolisweet.com

Candies, Arabic Sweets Chocolat & Ice Cream

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Foods Industrial Corporation Sarl

�ضركة فودز اند�ضرتيال كوربوري�ضن �س.م.م

Chweifat - Tiro Street - Jirdi Bldg. - Down Floor
Tel: 05 - 433535 , Fax: 05 - 433636

P.O.Box: 30087 Chweifat - Lebanon
e-mail: info@fodico.net , Web: www.fodico.net        
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -٢١٥٨٨٨ ٣ ٩٦١ 

فاك�س : ٦٠٠٣٤٦ ٥ ٩٦١ - �س.ب : ١٤/٥٤٤٥ بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل لفلوك�ش

   ال�شناعية

احمد عطايا

Matador Road, Ankoun, Saida, Lebanon
Tel: 00961 7 205054 - Fax: 00961 7 205579

Cell: 00961 3 248993 - 03 905271
E-mail: info@matador-chocolate.com

www.matador-chocolate.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�شركة الكار �ش.م.ل  

العنوان:  املتني - الشارع العام -هاتف: 296176  )4( 866277-961 )3( 961

�شناعة الم�شروبات الروحية والكحولية

E-mail:bousleiman@hotmail.com -  chateauvictor@hotmail.com - alcartsal@hotmail.com

  AL CART S.A.l شلوم اخوان لل�شناعة والتجارة�

Salloum Bros For Industry & Trading

دب�س خروب وعنب، 

تني معقود 

Grapes Molasses 

 البرتون 

�ضلعاتا - ال�ضارع العام

 هاتف : ٦٤٢٠٤٢ )٦( ٩٦١

٧٤٠٦٩٢ )٦( ٩٦١ 

خلوي : ٧٢٢٠٧٧ )٣( ٩٦١ 

فاك�س : ٦٤٢٠٤٢ )٦(٩٦١

جبل لبنان - بعبدا - املريجة ال�ضارع العام بناية خليل �ضعادة

هاتف: ٢٦٨٥٥٨- ٤٧٨٥٨٢ )٠٣( - ٤٨٣٣٠٥ )٠٥( ٩٦١

م�شنع هوانا لغزل البنات

Hawana Cotton Candy Factory
Ghazel El Banat Sweets Industry  /  ضناعة غزل البنات�  

cotton-candy-factory@outlook.sa

حلويات البابا املمتازة

Al Baba Al Mumtaza Sweets
�سناعة وبيع احللويات

Manufacturing & Selling Sweets

info@albaba-sweets.com - www.albaba-sweets.com

 لبنان اجلنوبي  

�ضيدا - بوليفار نزيه 

البزري - مبنى ال�ضركة

هاتف: ٧٣٥٢٢٦ ٧ ٩٦١  

فاك�س: ٧٣٥٢٢٨ ٧ ٩٦١

�س.ب: ٢٨٩
كفر�ضيما - �ضارع فليمون وهبي 

هاتف: ٤٣٠٦٧٥ - ٤٣١٠٤٨ ٥ ٩٦١ - فاك�س: ٤٣٧١٣٤ ٥ ٩٦١

www.dairyday.com

موؤ�ش�شة رميا لل�شكاكر

Rima Confectioneries Est.
Chocolate-Candies-Nougat-Malban Industry-Roastin

صناعة الشوكوال والسكاكر والنوغا وامللنب - تعبئة وحتميص بن

زحلة - البقاع - تعلبايا ال�ضارع العام بناية جمعة حامد هاتف : ٥٠٦٢٩٨ )٨( ٩٦١ 

فاك�س: ٥٠٦٢٩٨ )٨(  ٩٦١ - ٦٤٠٧٧٥ )٣(  ٩٦١
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

املركز التجاري لل�شرق الأو�شط

Middle East Commercial Center-MECC

info@conservetaanayel.com-www.conservetaanayel.com

اليقاع - زحلة - �ستورا ال�سارع العام  - هاتف : 514502 )8( 961  

410412 )3( 961 - فاك�ص : 514504 )8( 961 -�ص.ب : 72 زحلة

زيت زيتون، �ضابون، ومنظفات

   كفر عقا - الكورة  -لبنان ال�ضمايل  

 هاتف: ١٧٨٥٥٠ ٣ ٩٦١  

تلفاك�س: ٩٥١٢٩٠ ٦ ٩٦١

greijn@olivera-leb.com  -  www.olivera-leb.com

موؤ�ش�شة انطوان اللقي�ش 

ل�شناعة الزيتون والزيت

لبنان ال�ضمايل - زغرتا الزاوية - منطقة كفرزينا - ال�ضارع العام

 961  6 961 - تلفاك�س: 555777   3 خليوي: 686644 
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موؤ�ش�شة كفوري لل�شناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.
�ضناعة وجتارة جميع اأنواع الرخام والغرانيت واحلجر امل�ضري

زحلة - البقاع - املدينة ال�ضناعية �ضارع الب�ضاتني

هاتف: ٣١٥٤٣٤ ٣ ٩٦١ - ٤٢١٤٤٤ ٧٠ ٩٦١

E-mail:jad.jo.kfoury@gmail.com

All Kinds Of Granite

 

Modern Industries For Concrete sal (MIC)
  Ready Mix Concrete - Laboratory      مجبل باطون جاهز - مختبر لفح�ص الباطون

 العنــوان : جبل لبنان - املنت - ابو ميزان - الطريق العام  

هاتف : ٩٨٢٦٣٣-٤- ٩٦١         فاك�س: -٩٨٢٦٣٣ -٤- ٩٦١ 
 Email: mic-concrete@kahy-holding.com

�شركة امل�شانع احلديثة للباطون اجلاهز �ش.م.ل

�ضد البو�ضرية - مارتقال -  �ضنرت عبد امل�ضيح - بلوك A - هاتف: ٨٨٥٨١١ ١  - ٨٨٦٨١١ ١ ٩٦١ 

املعمل - جزين - طريق كفر حونة - هاتف: ٨١٢٤٩٠ ٣ - ٧١٠٦٨٥ ٣ ٩٦١

Email: info@alnasrnet.com - alnasr@wise.net.lb

الن�شـــــر

Tiles & Marbel - بلط ورخام

ال�صناعات المنجمية 

تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغرامار للرخام والغرانيت �ص.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�ضناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�ضخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �ضارع جرج�س نعوم  

بناية جوزف الق�س - ط. ١.

�ضالة العر�س وامل�ضنع: ال�ضويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�س : ٤٣٣٥٧٨ )٥( ٩٦١  

خليوي: ٧٥٣٥٧٨ )٣( ٩٦١

�س.ب.: ٧٣٥٤/ ١١ انطليا�س

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com
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�ضارع �ضيدة احلقلة- م�ضتيتا- جبيل – لبنان

هاتف : ٧٩٦١٤٤ - ٧٩٦٥٠٢ )٩(  ٩٦١ 

فاك�س: ٧٩٦١٤٦ )٩( ٩٦١ 

روبن�شون اأغري �ش.م.م

�صناعة البيوت البال�صتيكّية- �صناعة �صتول الخ�صار المطعمة 

Robinson agri
Agricultural Products & Services

توؤّمن روبن�ض��ون اأغري ت�ضميم،ت�ضنيع 

وتركي��ب البيوت البال�ض��تيكّية وف��ق اأحدث 

الأخ��رى  والبل��دان  لبن��ان  ف��ي  التقني��ات 

اأ�ض��تراليا  جورجي��ا،  روماني��ا،  كالع��راق، 

وغيرها. كما ت�ض��اهم في اإنتاج اأجود اأنواع 

ال�ض��تول المطعم��ة )البن��دورة والباذنج��ان 

والبطيخ وال�ض��مام...( مما يكفل  للمزارعين 

توّف��ر  اأمث��ل.    لح�ض��اد  مثالي��ة  بداي��ة 

روبن�ضون اأغري كافة الم�ضتلزمات الزراعّية 

والبذورالمهجّن��ة   ال��ري  كم�ض��تلزمات 

والأ�ض��مدة الكيماوية والع�ضوّية بالإ�ضافة 

اإلى الإر�ض��اد الزراعي لم�ضاعدة المزارع في  

الح�ضول على اإنتاج اأف�ضل ونوعّية ممّيزة. 

�سناعة وتجارة 

مواد التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �ضارع الق�ضي�س 

هاتف : ٩٢٦٨٣٠)٣( ٩٦١ - ٢٧٩٣١٤ )١( ٩٦١ - فاك�س : ٢٧٩٣١٤ )١( ٩٦١  

الفتى كو
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials
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لـوريجين �ش.م.ل 
م�صتح�صرات التجميــل والعطــورات  والمنظفــات

 العنوان: البقاع - تعنايل  املنطقة ال�ضناعية -  هاتف : ٥١٣٢٠١ - ٥١٣٢٠٢ )٨( ٩٦١ 

 فاك�س  : ٥١٣٢٠٠ )٨( ٩٦١ خلوي : ٨٣٣٦٢١ )٣( ٩٦١

E-mail : info@loriginecos.com - Website : www.loriginecos.com

  العنــوان : بريوت - �ضاقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام  

هاتف: ٠١/٨٠٩٤٥٤ - خليوي : ٠٣/٢٨٤٦٩٠ - فاك�س: ٠١/٨١٠٤٥٤

E mail : info@plastiban-lb.com   -  www.plastiban-lb.com

Plastiban �شركة بل�شتيبون
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

املعمل: كفر�ضيما 

املنطقة ال�ضناعية 

هاتف :

٤٣٦١١٥/١١٤ )٥( ٩٦١ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاك�س:

 ٥٥٧٥٢٣)١( ٩٦١ 

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة

 �شركة ايكو للتجارة وال�شناعة 

والمقاولت �ش.م.م

     E-Mail: echo_painting@hotmail.com     echo.paint@gmail.com 
www.echopaint.com

�شناعة وطباعة كافة انواع البل�شتيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

العنــــــوان : بريوت - لبنان - هاتف : ٨٥١٤٠٩ )١( ٩٦١ خلوي : ٨٤٩٧٠٠ )٣( ٩٦١

E-mail : abbasmiski@gmail.com

 موؤ�ش�شة ع.م. للبل�شتيك

ABBAS MISKI PLASTIC EST. 
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املنت، ال�ضارع العام، هاتف: ٢٩٦٩٠١/٢/٣ ٤ ٩٦١ - فاك�س: ٢٩٦٩٠٤ ٤ ٩٦١

email: tony@ldi-lb.com

موؤ�ش�شة بل�شتيك راما

Plastic Rama Est.
�ضناعة وطباعة جميع اكيا�س النايلون  وال�ضولوفان

 را�ضيا الوادي - �ضهر الحمر - طريق كفرقوق

هاتف : ٢٣٣٦٩٢ )٣( ٩٦١ - تلفاك�س : ٥٦١١١١ )٨( ٩٦١
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيك

Factory: kafarhata, El -Koura, north Lebanon.  T: +961 6 922 682
 Office: Amioun, El -Koura, North Lebanon, T: + 961 6 952 959, Fax +961 6 651 250

Email:ziad.w@chammas.org

 Zouk Mosbeh - Industrial City - Tabet Bldg. - Tel: 961 09 220857
 - 03 943773 - 775019 - Fax: 961 09 220860   P.O.B: 2161 Jounieh

contact@api.com.lb     www. api.com.lb
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�صناعة االألب�صة والن�صيج

نيو كانون 

كومفورت-تك�ش

New Cannon 
Comfort Tex

البقاع - زحلة - قاع الرمي ال�ضارع العام بناية جماع�س

هاتف: ٨١٢٢٦٠ )٨( ٩٦١ - فاك�س: ٨١٢٢٦٠ )٨( ٩٦١

E-mail:  comfort@terra.net.lb

بيا�ضات منزلية - اأجهزة عرائ�س - مطرزات على اأنواعها

Linen - Brides Equipment - All Kinds of Embroidery

جممـوعـة الب�شن  �شركة ابناء عبدالرحيم الب�شن

Bodon Group
 Clothes  /  ضناعة اللب�ضة واملن�ضوجات�

طرابل�س - امليناء - املحطة

هاتف : ٦٠٠٥٥٨ )٦( ٩٦١ - فاك�س :  ٢٢٠١١٤ )٦(٩٦١ - �س.ب : ٢٥٧٤

www.boodongroup.com

دباغة اجللود جميع الأ�ضناف والأنواع والألوان

Moucarri Center - Autostrade Dora - P.O.Box: 80-767 - Bourj Hammoud  
Office Phone: 961 1 264287 / 240707 / 240808 - Fax: 961 1 240909
Factory: Wadi Chahrour - Tel: 961 5 940099 - Fax: 961 5 940692

Email: salem_sit@hotmail.com

�شـركـة زيـاد بـو عـز لل�شنـاعـة والتـجـارة �ش.م.م
ziad bou ezz co.for Ind.& commerce sarl 

صناعة كافة امللبوسات القطنية
 Manufacturing All Kind of Under Wear - Linens - Baby Set - Blanket

العنوان: بتلون-الشوف- الطريق العام - هاتف:   )5(961 619681)3(961 
 خليوي: 671265)3(961- ص.ب. 1503-33
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb
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Lingerie     الب�صة داخلية

بريوت - برج ابي حيدر 

 �شارع ابن خلدون  - بناية العبري

هاتف : 3١5084-5 )١( ٩٦١  

٩٦١ )3( 045٩٩٩

  فاك�س: 3١5085 )١( ٩٦١ 

�س.ب.: ٦282/١4

 rimoda.est@gmail.com
www.rimoda.com.lb

                  موؤ�ش�شة رميودا لل�شناعة والتجارة   

Rimoda Manufacturing  

& Trading Est. 

بريوت - الب�سطا التحتا - �سارع اال�ستقالل  - بناية امل�ؤ�س�سة  - هاتف : 666660- 

644207 (1) ٩61  -  فاك�ض: 65٩200 (1) ٩61 �ض.ب.: 11/7238 ريا�ض ال�سلح

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

بيروت - الب�صطا التحتا - بناية بي�صون

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.
P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

فاك�س

بريد الكرتوين

هاتف

موؤ�ش�شة 

جاين �شيك�ش

Jany Six

بريوت - امل�ضيطبة - �ضارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : ٣٠٠٨٧٤ )١( ٩٦١ - ٨١٦٨٤٥ )١( ٩٦١ - �س.ب.: ١٤ -٥٧٤١     

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

  Jany Six ¢ùµ«°S ÊÉL á°ù°SDƒe

á°ùÑdG 

á«FÉ°ùf

Women 
Wear

 ájô◊G êôH ájÉæH - ∂Hõj ´QÉ°T - áÑ£«°üŸG - ähÒH

     5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

 -666660 : ∞JÉg -  á°ù°SDƒŸG ájÉæH -  ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähÒH

í∏°üdG ¢VÉjQ 11/7238 :.Ü.¢U 961 (1) 659200 :¢ùcÉa  -  961 (1) 644207

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

¿ƒ°†«H ájÉæH - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähô«H

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

¢ùcÉa

»fhôàµdG ójôH

∞JÉg

  Jany Six ¢ùµ«°S ÊÉL á°ù°SDƒe

á°ùÑdG 

á«FÉ°ùf

Women 
Wear

 ájô◊G êôH ájÉæH - ∂Hõj ´QÉ°T - áÑ£«°üŸG - ähÒH

     5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

 -666660 : ∞JÉg -  á°ù°SDƒŸG ájÉæH -  ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähÒH

í∏°üdG ¢VÉjQ 11/7238 :.Ü.¢U 961 (1) 659200 :¢ùcÉa  -  961 (1) 644207

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

¿ƒ°†«H ájÉæH - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähô«H

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

¢ùcÉa

»fhôàµdG ójôH

∞JÉg

تكنوتك�ش

TECHNOTEX
Industry, Trade & Printing Of Non-Woven Fabric 

صناعة وطباعة وجتارة النسيج غير املنسوج 

 داريا - ك�ضروان - املنطقة ال�ضناعية- لبنان

هاتف :  ٢٣١٥٤٢ )٩( ٩٦١ - فاك�س: ٢٣٣٧٦١ )٩( ٩٦١  

technotex@asia.com   -   www.technotexlebanon.com

�صناعة االألب�صة والن�صيج

HATTAB TRADING EST
INDUSTRIAL WEARS & COMMERCE

Factory: 961 7 530849 Turkey: 90 5378981449
Telefax: 961 7 530585 India: 91 9958632606
Office: 961 1 389598 China: 86 13539890600
Mobile: 961 3 788859 E-mail :mhattab@gmail.com 

www.a3hattab.com

BOUCHRIEH-ASSAILY Str.
St. BAKHOS Bldg.

961-1-890117
www.uniformslb.com
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Snic@dm.net.lb    www.snic.net

�صناعة ماكينات Plasma - Water-Jet لق�ص المعادن 

وماكينات مختلفة لن�صر وجلي الرخام والغرانيت

�شركة نحا�ش لل�شناعة والتجارة )�شنيك(

املنت - عني �شعادة 

 املدينة ال�شناعية  - بناية امل�ؤ�ش�شة 

هاتف :  878800-8٩0٦٩٦ )١( ٩٦١  

 فاك�س: 87880١ )١( ٩٦١

�س.ب.: ١١5٩-٩0- جديدة

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�ش�شة �شلح الدين احللبي التجارية

جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

Hamra - Comodor Street - Near Comodor Landry - Tel: 961 1 354551 - Fax: 961 1 752179   
Mobile: 961 3 329990 - P.O.Box: 113-5385 - E-mail: salahhalabi1@hotmail.com

�شركة �شب�شبي لل�شناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة االن�ساءات املعدنية

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�ضمايل

 هاتف : ٤٦١٤١٦ )٦( ٩٦١

  ٤٦١٤١٥ )٦( ٩٦١   

 فاك�س :

٤٦١٤١٧ )٦( ٩٦١ 

 خلوي :

٦٦٦٧٣٣- )٣( ٩٦١ 

٧٠٩٧٤٥- ٣٦٧٦٧٣ - )٣( ٩٦١ 

E-mail: Osabsaby@yahoo.com - Osabsaby@sabsaby.com     
Website : www.sabsaby.com

Oussamco Addada Est.
Equipment & Industry

Beirut: 03 231087 - 01 854092
Dohat Aramoun: 70 969166 - 05 807752

info@oussamco.com
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  حريري رادياتور

�ضيدا - عني 

الدلب ملك 

حممد احلريري  

هاتف : 

   ٧٢٣٠٠٧ )٧( ٩٦١

 ٢٤٧٨٤٧ )٣( ٩٦١

�س.ب : ٤٩٩

HARIRI 
RADIATOR

�ضناعة رادياتورات واك�ض�ضواراتها لكافة

 ال�ضيارات والمولدات والمعدات

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�ضر ال�ضناعية - هاتف وفاك�س : ٤٥٥٠٠١ )١(٩٦١+  

E.Mail: elissaco@live.com - +خلوي : ٢٨٨٣٤٤)٣(٩٦١

�شركة الي�شا 

لل�شناعة والتجارة
�ضناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

املركز الرئيسي: صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  
تلفاكس: ٧٣٠٢٥٣)٧(٠٠٩٦١ -  ٧٢٢٢٥٣)٧(٠٠٩٦١ - ص ب: ٣٧١ صيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�شركة اآماكو غروب الم�شاهمة �ش.م.ل.     

�صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

 AMACO GROUP S.A.L.

Manufacturing All 
Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

Beirut - Lebanon   
Tel: +961 3 549586
+961 70 549586
+961 3 212439
+961 70 212439
Fax: +961 1 660736
Email: info@libanfour.com  
liban_four@hotmail.com
Web: www.libanfour.com
Egypt 
Tel: +20 1098919528
+20 1151516691
Kingdom Saudi Arabia
Tel: +966 508904230

 ليبان فور  

Liban Four  
�ضناعة الأفران الآلية

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

Saida - Ain Al Deleb - Mohammad Hariri Bldg.
Tel : 961 (7) 723007 - 961 (3) 247847  P.O.Box : 499 
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

لبنان - حارة حريك - هاتف: ٥٥٠٩٥٠ )١(٩٦١ - تلفاك�س: ٥٥٠٨٥٠ )١( ٩٦١ - خليوي: ٨١٢٨٤٢ )٧٠( ٩٦١

امل�ضنع: ال�ضويفات - العمرو�ضية - تلفاك�س: ٤٩٠١١١/٢٢٢ )٥( ٩٦١

Specialized in Manufacturing Electrical Distribution Boards & Sheet Metal Works

 E-mail: info@electraco.com - Web: www.electraco.com

�شركة �شتيم لل�شناعة والتجارة �ش.م.ل

Steam Company  
Industry & Commerce sal

1 - املكتب الرئي�ضي: بريوت - بناية العازارية  
ط2 – بلوك 02 ب - تلفون: 03266322 

 009611999511 - 009613514752
فاك�س: 009611999522  

2- امل�ضنع الرئي�ضي: منطقة الكفور  النبطية 
جنوب لبنان

3- م�ضنع ما بعد البيع/ال�ضيانة: 
بريوت – الكفاءات  - تلفون: 009611472582 

فاك�س:009611468475

info@steamindustry.com
 www.steamindustry.com

�ضناعة مراجل البخار والزيت احلراري  

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters 

صالة العرض: ضبية - األوتوستراد  - يميناً بإتجاه بيروت
هاتف:  223376 3 961 - 407417 4 961

المصنع: الدكوانة - نيو روضة  - هاتف:   613956 3 - 683184/5 1 961 
E-mail: moughanni@moughannilighting.com 

Website: www.moughannilighting.com

MF �شركة مغني اإخوان �ش.م.م
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

بريوت - لبنان البو�ضرية - �ضارع املدينة ال�ضناعية

تلفون: ٤٩٧٠٦٦ - ٤٨٧٤٦٨ ١ ٩٦١+ - فاك�س: ٥٠٢٨٢٣ ١ ٩٦١+

nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

Lª«™ Gd≤«ÉS°Éä

All Sizes
Mù°Ö Gd£∏Ö

To Order

Qbº Gdù°éπ GdàéÉQ…:

GdªØƒV¢ HÉdàƒb«™ hGdªójô Gd©ÉΩ:Gdµù°É¿ U°ƒU°Éf»

C.R. : 51335 Baabda

AUTHORIZED SIGNATURE & General Manage : Alexan Soussani

Gd©æ``ƒG¿ :ADDRESS :
Bauchrieh - Industrial City

Tel : 961 (1) 497066 - 487468 - Fax : 961 (1) 502823

P.O.Box : 90/1808 - 

E-mail : nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

GdÑƒT°ôjá - T°ÉQ´ Gdªójæá Gdü°æÉY«á 

gÉJ∞ : 660794- 864784)1( 169- aÉcù¢ : 328205)1( 169

U¢.Ü. : 8081/09LójóI

Y†°``ƒ :MEMBERS :
Association of Leb.Industrialists
Chamber of Commerce & Industry of Beirut

Lª©«á Gdü°æÉY««ø Gd∏ÑæÉf««ø

Zôaá Gdü°æÉYá hGdàéÉQI a» H«ôhä

53315H©ÑóG

fÉaµƒ Gjæƒcù¢ T¢.Ω.∫NAFCO INOX S.A.L.

e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉênoitamrofnI noitcudorp e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉê

GdÑæó Gdéªôc»
H.S.Code

G’U°æÉ±
ITEMS

GdªƒGU°ØÉä
SPECIFICATION

Gd≤«ÉS°Éä
Sizes

,senihcam gnissecorp lacituecamrahp & doof fo gnirutcafunaM
enil etsap otamot dna eciuj ,eseehc ,truhgoy detamotua ylluF

sevlav citamuenp dna CLP yb dellortnoc

maj & etalocohc ,srexim redwop – maerc ,sretnec noitcelloc kliM
.sknat retaw sretil00058 ot pu dna sknat reeb & eniw ,srekooC
gnideef retaw eht fo lortnoc citamotua ylluf htiw reliob maetS

.renrub eht & pmup

02/48/38

02/48/38

11/02/48
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اآلت ل�ضناعة املواد الغذائية والكيماوية

Machinery for food 
& chemical manufacturing

Alfa Steelاألفا �شتيل

البقاع - زحلة - تعنايل - ال�ضارع العام قرب معمل الزجاج - بناية اأديب معتاد

هاتف: ٩٨٠٢٦٧ - ٦٤٥٠٩٤ )٣( ٩٦١

mohdـjoumaa@hotmail.com

�ضناعة الت تعبئة وتغليف
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Bouchrieh - Industrial City - Street 88 - Beirut - Lebanon 
Telfax: 961 1 480652 - 03 385119

info@ambar-group.com  -  www.ambar-group.com

Coffee & Nut Roasters, Nut Grinder, Hydraulic Baler, Horizontal 
& Vertical Mixer, Shredder, Horizontal Hammer Mill, Sorting 
Machines  & Semi-Automatic Filling Machine.
حمام�س بن و مك�ضرات، مطاحن بن و مك�ضرات و جميع اأنواع اأحلبوب، مكاب�س 

ماكينة  اأحلبوب،  تعريب  ماكينة  فرامات  وعامودي،  اأفقي  خالط  هيدروليكية، 

تعبئة اأحلبوب و البودرة. 

High Speed Coffee Roaster
حمم�س بن �ضريع

Nut Roaster
حمم�س بزورات اآيل

Horizontal Hammer 
Mill – Dust Proof
مطحنة �ضواكي�س اأفقية

Hydraulic Bailing Press
مكب�س هيدروليكي عامودي    

Velox شركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-Heatersت�ضنيع قازانات و�ضخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �ضارع جامع العرب بناية �ضهاب

 هاتف : ٤٧٢٠٤٢ )١( ٩٦١ - ٣٧٥١٢٣ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٤٧٢٠٦٠ )١( ٩٦١  

veloxco@hotmail.com

موؤ�ش�شة جوزف �ش ابوزيد واولده ال�شناعية

Joseph S. Abouzeid & sons industrial EST
Livestock & Poultry feed machinery & equipment

Lebanon-Zahle-Industrial City - Tel/fax: 00961 8 930138 
Mob: 00961 3 665989 - KSA: 00966 500586554
Email:info@Abouzeidco.com - web:www.abouzeidco.com

Grinding and Mixing feed units, 
Horizontal & Vertical mixers, 
Grinders & Hammer mills,  
conveying machines, Manual  
poultry processing equipment, 
Feather picker, poultry housing 
equipment such as nests,  
drinkers & feeders

وحدات خلط وجر�س، خالطات افقية و عامودية، جواري�س ومطاحن،معدات لنقل الب�ضاعة، 

معدات يدوية لذبح الدواجن، معدات داخل املزرعة مثل مباي�س ومعالف وم�ضارب

Le Geant   لو جيانت
ت�ضنيع وجتميع وجتارة جميع اأنواع املولدات وكوامت ال�ضوت وعلب

جبل لبنان - جبيل م�ضتيتا �ضارع ب�ضلة 

هاتف: ٧٩٥٥٠٠ )٩(  ٩٦١ - ٦٠٨٠١٢ )٣( فاك�س : ٧٩٥٥٠٠ )٩( ٩٦١ 

Manufacturer of Panel Boards & Mineral Boxes

legeant_echo@hotmail.com          www.legeant.biz
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�شركة جي�شا لل�شناعة وللتجارة �ش.م.م

Jesa Industrial & Trading Co. s.a.r.l
HVAC Air Filters فالتر هواء للمكيفات

info@jesairfilters.com     www.jesairfilters.com

املنت - مزرعة ي�ضوع - املنطقة ال�ضناعية - بناية جي�ضا

هاتف : ٢٨٢٩٩١ )٣( ٩٦١ - ٩١٥٤١٩/٢٠ )٤( ٩٦١

فاك�س : ٩٢٢٤٣٣ )٤( ٩٦١ - �س.ب.:١٠٩ عني عار

موؤ�ش�شة طرابل�شي ل�شناعة الربادات وال�شوايات

Traboulsi Est. For Manufacturing Fridges & Broi 

النبطية - دير الزهراين - ال�ضارع العام مبنى ال�ضركة

 هاتف : ٥٣٠٩٨٦ )٧( ٩٦١ - ٨٢٩٩٠٦ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٥٣٠٩٨٦ )٧( ٩٦١  

traboulsi_est@hotmail.com - www.traboulsi-est.com

أفران للمخابز، شوايات وغيرها، برادات ومجمدات صناعية ومنزلية
Ovens, Boiler, Fridges, Home & Industrial Freezers

موؤ�ش�شة مظلوم ال�شناعية

البقاع - اأبلح - مفرق النبي اأيال - قرب �ضوبرماركت مظلوم

هاتف: ١٦٨٢٣٠ - ٦٤٥٤٥٦ )٣( ٩٦١ - ٩٥٠٤٢٤ )٨( ٩٦١

ت�ضنيع جبالت - مكاب�س وقوالب باطون - ك�ضارات وخالطات علف  

Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

Ghaddar

Bir Hassan: Near Golf Club Elissar Bldg. Telfax: 961 1 854286 /8 
P.O.Box: 15-5101 - info@paclb.com - www.paclb.com
Doha - Qatar:   St.38 Industrial Area - Gate No.43, P.O.Box: 40587 
C.R.34078  Tel: 974 44506084 - Fax: 974 44683021  
info@pacqa.com-www.pacqa.com

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation
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Water Treatment, Water Pumps
Beirut - Tel: 961 5 411100

info@rafco.com

موؤ�ش�شة الإ�شكندر - اأبناء حممد مظلوم

مكاب�س بالط، وجاليات بالط، مكاب�س اأحجار باطون، ك�ضارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�ضغال امليكانيكية، جواري�س بح�س وبرغل، مطاحن ك�ضك وحبوب

 طريق عام رياق - ج�ضر الليطاين - قرب اللبول

هاتف : ٨٥٨١٥٢ )٧١( ٩٦١

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
Strech Film & Cling Film  /  شناعة تلزيق الورق وال�شفاف و�شريط تربيط�

  املكتب: املن�ضورية - �ضارع �ضامي ال�ضلح -  هاتف : ٤٠١٧٧٧ )٤( ٩٦١ - ٤٠١٠٧٧ )٤( ٩٦١ 

 فاك�س: ٥٣٢٣٩٩ )٤( ٩٦١  - خليوي :٢٨٦٢٥٢ )٣( - ٨٠٨٠٧٧ )٣( ٩٦١ �س.ب.: ٠١٦٢ - من�ضورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�ضناعية - هاتف: ٨٢٥٢٤٥ )٤( ٩٦١

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive TapeFlow Pack

�شويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م
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موؤ�ش�شة ب�شام حممد �شربي كّنو للتجارة وال�شناعة

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�سناعية  

 هاتف:

961 3 080961 

961 70 942245 

961 71 656931 

961 71 293502

961 8 513155

صناعة كافة أنواع الكسارات وتوابعها  - تصنيع اكسسوار كسارات
Manufacture of All Type of Crushers & Related Accessories - Manufacturing Accessories Crushers

BAKERY EQUIPMENT

Follow us on                

P.O. Box 166 Ain Aar, Lebanon, Mazraat Yashouh, Industrial Zone, Matn, 
T +961 4 925 111- F +961 4 926 222 - Ext: 148       sales@saltek.com.lb      www.saltek.com.lb 



Aluminum Joinery Works
واجهات املنيوم، اشغال معادن، زجاج و تلبيس معد�

info.lebanon@alumcogroup.com - www.alumcogroup.com

جبل لبنان - عاليه - الشويفات - القبة طريق صيدا القد�ة
٤٣٣٣٣٥ (٥) ٩٦١ - فاكس: ٤٣٣٣٣٦ (٥) ٩٦١ ص. بريد: ٣٠٠٩ هاتف :

معمل باريري عي�شى عم�شيت

Barriere Issa Amchit Factory
Fences  /  جتهيز وتركيب وت�ضنيع �ضياج

 جبل لبنان  

 جبيل - عم�ضيت  

 حي ال�ضهر  

بناية عي�ضى

هاتف: ٨٦٩٤٦٩ ٣ ٩٦١ 

  ٦٢٢٠٦٩  ٩ ٩٦١ 

فاك�س: ٦٢٢٠٦٩ ٩ ٩٦١

E-mail: info@biafence.com   -   Website: www.biafence.com

 جبل لبنان - ك�ضروان - بلونة - مفرق داريا - مبلكه 

هاتف : ٧١٢٢٣٧ ٤ - ٨٩١٩٠٠ )٣( ٩٦١ - فاك�س : ٧١٧٥٧٧ )٤( ٩٦١ - �س.ب: ٧٠٧٠٤ انطليا�س

mas@assadsaliba.com - www.assadsaliba.com
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اأدوني�س - املنطقة ال�ضناعية - تلفون: ٢٢٣٠٤٠ ٩ ٩٦١ 

جديدة غزير - تلفون: ٩٢٥٣٩١ ٩ ٩٦١

اأربيل - عنكاوه - تلفون: ٤٦٠٠٨٦ ٧٧٠٠ ٠٠٩٦٤

E-mail: info@azarsteel.com - Website: www.azarsteel.com

 تجهيز وتركيب الهنغارات والمخازن 

ت�ضنيع وتركيب البوابات 

الأوتوماتيكية وكافة الأ�ضغال 

الحديد ال�ضناعي والقرميد

Zouk Mosbeh - Industrial State
Tel/Fax: 09 218 404 Mobile: 03 224 818

www.atcoalu.com     -     email: z.attallah@atcoalu.com

Aluminium - Glass

& Stainless Steel
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بريوت  -  لبنان - �ضد البو�ضرية- املدينة ال�ضناعية - ملك اليا�س حبو�س

هاتف: ٤٩٧٢٠٧ ١ ٩٦١ -  تلفاك�س: ٤٨٨٦١١ ١ ٩٦١

خليوي: ٦٦٦٦٦٤  ٣ ٩٦١ - ٤٧٥٢٢٢  ٧٠ ٩٦١

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic

املنت - املدينة ال�ضناعية - �ضد البو�ضرية 

هاتف: ٤٨٠٦٨١ ١ ٩٦١ - خليوي: ٨٣٩٨٦٠ ١ ٩٦١

O.G.Kاأو.ج.ك
  خراطة اأوتوماتيكية جلميع اأنواع املعادن، �ضناعة جميع اأنواع الر�ضورات 

مبختلف اأ�ضكالها واأنواعها

Email: ogk_springs@hotmail.com

Al Sokhen Aluminiumأملنيوم السخن 

جبيل - حالت - طريق قرطبا

هاتف: ٧٥٧١٨٣ ٧١ ٩٦١ - ٢٣٢٩٦٨ ٧٠ ٩٦١

www.machabois.com - machabois@hotmail.com

اأ�ضغال جميع اأنواع الأملنيوم والزجاج، �ضيكوريت، ومطابخ واأليكوبوند وبرادي زجاجية

Gerges Kfoury

البقاع - زحلة  - تربل - ال�ضارع العام - مبلكه

هاتف:  ٩٥٥٦٣٨ ٨ ٩٦١ - خليوي: ٢٦٧٨٢٨ ٣ ٩٦١

Aluminum Irrigation Pipes  /  ضناعة اأنابيب اأملنيوم للري�

جرج�ش كفوري
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Hosrayel, Lebanon - Tel: 961 9 790326/7 - 961 3 317591
Fax: 961 9 790328 - P.O.Box: 99 Jbeil

info@steelwirelebanon.com - www.steelwirelebanon.com

موؤ�ش�شة ميلد اأبورجيلي- تعهدات عامة �ش.م.م

Est. Milad Abou Rjeily
General Contracting s.a.r.l

Marine Works - Steel Works  /  اأعمال بحرية واأعمال حديدية

info@marcontracting.com - www. marcontracting.com

 جبيل - �ضيخان  

ال�ضارع العام - بناية ال�ضركة

هاتف: ٦١٤٦٨٠ ٣ ٩٦١ 

  ٧٩٠٦٧٤ ٩ ٩٦١  

 فاك�س: ٧٩٠٨٦٦ ٩ ٩٦١ 

 �س.ب: ١٠٠ جبيل

م�شنع علي الربجي واأولده ل�شناعة اخلزنات احلديدية

Ali Bourji & Sons Factory For Metal Tanks

البقاع - زحلة - رياق - �ضارع املحطة - بناية ال�ضركة

هاتف: ٧٨١٣٣٣ )٣( - ٩٠٠٤١٥ )٨( ٩٦١ - فاك�س: ٩٠٠٣٧١ )٨( ٩٦١

E-mail :  houssambourji@hotmail.com

خزنات حديدية، أبواب غرف مسلحة



موؤ�ش�شة جميل نهرا 

Jamil Nohra Est - Nohra Group Design
Furniture, Decore, & Curtains  /  مفروشات، ديكور، وبرادي

 امل�ضنع: جبل لبنان - ال�ضوف - دير القمر - طريق بيت الدين

بناية طوين جميل نهرا - هاتف: ٥١١٨٣٤ ٥ ٩٦١ - فاك�س: ٥١٠٨٣٤ ٥ ٩٦١

�ضالة العر�س: الدامور - مدخل ال�ضوف - هاتف: ٦٠٢٨٣٤ ٥ ٩٦١

E-mail: tony.j.nohra@hotmail.com
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Yaacoub El Asmar موؤ�ش�شة يعقوب الأ�شمر
�ضناعة الفمرو�ضات وهند�ضة داخلية - ديكور من خ�ضب الدهانات للموبيليا

Furniture-Decoration-Wood Work-& Paints for Furnitures

جبل لبنان - املنت- �ضد البو�ضرية �ضارع الكهرباء بناية حامت رزق اهلل

 هاتف : ٨٧٥٥١٤ )١( ٩٦١ - ٦١٠٧٥١ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٨٧٥٥١٤ )١( ٩٦١  

Galerie Adonis
Antelias Highway 

Tel: 04-412330



ال�صناعات الورق والكرتون والطباعة 142

Shreif Bros Factoryمعمل �شريف اخوان
ورق �ضحي - حمارم

بعلبك الهرمل - الكيال - ال�ضارع العام - مبلكه

هاتف: ٣٧٩٤٦٥ ٨ ٩٦١ - ٣٧٩٤٦٥ ٣ ٩٦١

Toilet Paper - Tissues

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�صويق 

ال�صناعي

�صنع يف لبنان





اإبتكارات اليا�ص بدر
�سناعة االآالت املعدنية لع�سر املوا�سم الزراعية

منقل خاروف ستنلس ستيل

مكنة عصر البندورة، فصل العصير عن الشوائب

منخل كشك

كركة عرق منزلية

محماص بزورات

كركة عرق وسط

ماكينة زعتر وسماق

ماما مونة )عصر بندورة – 
فليفلة – عنب – رمان – توت 
شامي . تقطيع البندورة – 

فليفلة – تفاح – سفرجل . 
طحن زعتر و سماق )تفصل 

الشوائب عن البودرة والعصير( 

مطحنة بهارات

قطاعة خضار

كركة ماء زهر وماء ورد

مطحنة كشك

مكبس باذنجان

عصارة فاكهة

نشافة كشك

البقاع - قب الياس - جانب الصليب األحمر - هاتف: 395173 03 961 - 976796 71 961

منخل برغل



 العنــــــوان : البقاع - تعنايل - املنطقة الصناعية - تلفاكس : ٥١٢١٨٢ )٨( ٩٦١ خليوي : ٩١٠٩٥٢ )٣( ٩٦١
ADDRESS : Bekaa - Taanayel - Industrial area -  TelFax: 961 )8( 512182 - Mobile: 961 )3( 910952

E-mail : asilstone@yahoo.com

Manufacturing  Stones - Marbles & Granite   /  ضناعة حجر - رخام - غرانيت�

الأ�شيـــــــــــــــــل 
للحجر الطبيعي والغرانيت
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ر�شالة الإمارات

جت������اوزت م���ع���دلت من���و ال��ت��دف��ق��ات 

ال�ضتثمارية الأجنبية املبا�رصة، والتجارة 

العاملية،  امل��ع��دلت  للدولة،  اخلارجية 

اأربعة  من  باأكرث  املا�ضي،  العام  خالل 

لال�ضتثمار،  مرة  و2،5  للتجارة،  اأ�ضعاف 

امل�ضاعد  الوكيل  الكيت،  جمعة  بح�ضب 

ل�ضوؤون التجارة اخلارجية بوزارة التجارة 

اخلارجية.

واأكد الكيت، اأن التفوق يف تنمية التجارة 

اخلارجية للدولة، وزيادة حجم التدفقات 

دليل  املبا�رصة  الأجنبية  ال�ضتثمارية 

قوي على جناح تكاملية و�ضمولية اخلطط 

اأن  يف  ب��داأت  التي  للدولة،  القت�ضادية 

خمتلف  يف  القت�ضادية  ثمارها  توؤتي 

املجالت، وخلق مناخ اقت�ضادي تناف�ضي 

املنظمات  م��ن  ع��دي��د  ب�ضهادة  ع��امل��ي 

الدولية املتخ�ض�ضة.

الإح�ضائية  البيانات  اأن  الكيت،  واعترب 

ل��ل��ع��ام امل��ا���ض��ي ت��ع��د م��ن امل���وؤ����رصات 

القت�ضادية املهمة على تعايف القت�ضاد 

التناف�ضية  ال��ق��درة  وت��زاي��د  ال��وط��ن��ي، 

العاملية،  الأ�ضواق  الوطنية يف  للمنتجات 

لال�ضتثمارات  الدولة  جلاذبية  وتر�ضيخ 

جناح  يعك�ض  م��ا  امل��ب��ا���رصة،  الأجنبية 

ال�ضيا�ضات التي اتبعتها الدولة يف اأعقاب 

القيادة  وجناح  العاملية،  املالية  الأزمة 

التنوع  �ضيا�ضة  حت��وي��ل  يف  ال��ر���ض��ي��دة 

القت�ضادي اإىل واقع ملمو�ض، ترتبت عليه 

ن�ضاط  على  الإيجابية  الآث��ار  من  العديد 

للمنتجات  التناف�ضية  والقدرة  الأ�ضواق 

املحلية.

النفطية  غري  اخلارجية  التجارة  وحققت 

للدولة خالل عام 2011 منواً كبرياً، مقداره 

23 % مقارنة بالعام 2010، ما ي�ضري اإىل 
القت�ضاد  على  طراأ  الذي  الكبري  التح�ضن 

الوطني خالل العام املا�ضي. 

ونوه اإىل اأن اأهم ما مييز منحنى النمو يف 

التجارة اخلارجية غري النفطية للدولة هو 

ثابتة،  مبعدلت  ال�ضنة  اأ�ضهر  خالل  النمو 

ما  �ضهريًا،   %  23 و   ،%  20 بني  ت��رتاوح 

املتحقق ال�ضنوي  النمو  معدل  اأن   يوؤكد 

23 % لي�ض منواً عار�ضًا اأو وليد امل�ضادفة، 
بل نتيجة ل�ضيا�ضات ناجحة وم�ضتقرة.

اخلارجية  التجارة  يف  النمو  معدل  ويعد 

للدولة خالل العام املا�ضي كبرياً للغاية، 

التي  التحديات  العتبار  يف  اأخذ  ما  اإذا 

ترتبت على الأزمة املالية العاملية التي ما 

زالت تعانيها العديد من الدول الأوروبية 

التحديات  اإىل  اإ���ض��اف��ة  والآ���ض��ي��وي��ة، 

يف  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  واملتغريات 

تراجع  م��ن  عليها  ترتب  وم��ا  املنطقة، 

حركة التجارة، نتيجة عدم ال�ضتقرار يف 

العديد من دول العامل العربي.

التجارة  وزارة  ق���راءة  اإط���ار  يف  وذك���ر 

اخلارجية لتقرير ال�ضتثمار العاملي للعام 

2012، اأن التقرير ير�ضد دخول 2،2 مليار 
عام  يف  الإم��ارات��ي  القت�ضاد  يف  دولر 

2011 مبعدل منو 40 %، وهذا املعدل 2،5 
�ضعف املعدل العاملي، حيث حقق الأخري 

معدًل للنمو بلغ 16 % . واأ�ضاف: اأن التفوق 

الأجنبية  ال�ضتثمارات  من��و  معدل  يف 

اخلارجية  التجارة  منو  معدل  مع  يتوافق 

 %  23 بلغ  وال��ذي   ،2011 عام  عن  للدولة 

اأربعة اأ�ضعاف ون�ضف املعدل العاملي.

املوؤ�رصات  تلك  كل  اأن  اإىل  الكيت  ولفت 

توثق تناف�ضية املناخ القت�ضادي للدولة 

كموؤ�رص  العاملية  امل��ع��دلت  ي�ضع  ال��ذي 

لقيا�ض اأدائه القت�ضادي.

امل��ت��ح��دة  الأمم  م��وؤمت��ر  اأن  واأ����ض���اف 

للتجارة التنمية �ضنف يف تقريره الأخري 

 ،2012 لعام  املبا�رص  الأجنبي  لال�ضتثمار 

دولة الإمارات يف املرتبة العا�رصة عامليًا 

ل�ضتقطاب  املر�ضحة  ال���دول  اأك��رث  ب��ني 

ا�ضتثمارات خارجية مبا�رصة خالل الفرتة 

من عام 2012 اإىل 2014.

اإلمارات تتخطى المعدالت العالمية 
في نمو التجارة الخارجية
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ووف���ق���ًا ل��ل��ت��ق��ري��ر، ف��ق��د من��ت ت��دف��ق��ات 

اإىل  املبا�رصة  الأجنبية  ال�ضتثمارات 

% يف العام املا�ضي   40 الإمارات بن�ضبة 

لت�ضل اإىل 7،68 مليار »الأونكتاد«.

وجاءت الإمارات بذلك يف املرتبة الثالثة 

لال�ضتثمارات  ج��ذب��ًا  ال���دول  اأك���رث  ب��ني 

منطقة  م�ضتوى  على  املبا�رصة  الأجنبية 

 16،4 ال�ضعودية بقيمة  اآ�ضيا ت�ضبقها  غرب 

تركيا  ثم  الأول  املركز  يف  دولر  مليار 

لبنان  وتليها  دولر،  مليار   15،9 بنحو 

ثم  الرابع  املركز  يف  دولر  مليار  ب�3،2 

العراق بحوايل 1،6 مليار دولر. 

يف  ي��اأت��ي  النمو  ه��ذا  »اإن  الكيت  وق��ال 

القت�ضادي  امل�ضهد  فيه  ي�ضهد  وق��ت 

كبرية،  تغريات  العاملي  وال�ضتثماري 

توجيه  اإىل  امل�ضتثمرين  دفع  الذي  الأمر 

البلدان  اإىل  ال�ضتثمارات  ا�ضتثماراتهم 

عنا�رص  وتوافر  بال�ضتقرار،  تتمتع  التي 

اجلذب الالزمة وبيئة الأعمال التناف�ضية«.

واأ�ضار اإىل اأن النمو الذي �ضجلته الإمارات 

الأجنبية  ال�ضتثمارات  ا�ضتقطاب  يف 

عك�ض  امل��ا���ض��ي،  ال��ع��ام  خ��الل  املبا�رص 

ال�ضتثمار  واق���ع  ���ض��اد  ال���ذي  الجت����اه 

الأجنبي املبا�رص يف دول جمل�ض التعاون 

واإلغاء  العمل،  تعليق  نتيجة  اخلليجي، 

العديد من امل�ضاريع التي كان خمطط لها، 

وذلك يف اأعقاب الأزمة املالية العاملية.

العديد  واإل���غ���اء  تعليق  »���ض��اه��م  وق���ال 

انخفا�ض  يف  باملنطقة  امل�ضاريع  م��ن 

اإليها بن�ضبة زادت  التدفقات ال�ضتثمارية 

من  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  وق���اد   ،%  35 ع��ن 

ال�ضتثمارات  اإجمايل  من  تراجع ح�ضتها 

املتدفقة اإىل املنطقة من 69 % يف العام 

2010 اإىل 53 % العام املا�ضي«.
واأظهر تقرير ال�ضتثمار العاملي 2012، اأن 

تدفقات ال�ضتثمارات اخلارجية املبا�رصة 

امل�ضدرة من دولة الإمارات منت بحوايل 

8 % يف العام املا�ضي، لت�ضل اإىل نحو 2،8 
مقابل  دره��م(،  مليارات   8( دولر  مليار 

2،02 مليار دولر )7،41 مليار درهم( يف 
.2010

ج��اءت  ال��ت��ق��ري��ر،  يف  ال��ق��راءة  وبح�ضب 

م�ضتوى  على  اخلام�ضة  املرتبة  الإم��ارات 

تدفقات  حيث  م��ن  اآ�ضيا  غ��رب  منطقة 

من  اخلارجية  املبا�رصة  ال�ضتثمارات 

الدولة، وذلك بعد الكويت التي بلغت قيمة 

 8،7 نحو  فيها  املبا�رصة  ال�ضتثمارات 

مليار دولر، وقطر 6 مليارات، وال�ضعودية 

3،4 مليار، وتركيا 2،5 مليار.
اخلارجية  التدفقات  اإج��م��ايل  وو���ض��ل 

للدولة  الرتاكمية  الإمارات  اإىل  املبا�رصة 

 313،46( دولر  مليار   85،41 نحو  اإىل 

املا�ضي،  العام  نهاية  يف  دره��م(  مليار 

 ،2000 عام  يف  دولر  مليار   1،1 مقابل 

وحوايل 751 مليون دولر يف 1990.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ اإجمايل التدفقات 

اخلارجية املبا�رصة اخلارجة من الإمارات 

حوايل 57،74 مليار دولر )211،91 مليار 

درهم( يف نهاية 2011، مقابل 1،94 مليار 

دولر يف 2000، وحوايل 14 مليون دولر 

يف1990. 

و�ضل  »الأون���ك���ت���اد«،  ت��ق��ري��ر  بح�ضب 

ال��ت��ي وظ��ف��ت فيها  ع���دد امل�����رصوع��ات 

التي  املبا�رصة  اخلارجية  ال�ضتثمارات 

تدفقت اإىل الإمارات حوايل 369 م�رصوعًا، 

2010، كما  323 م�رصوعًا يف عام  مقابل 

توظيف  مت  التي  امل�رصوعات  عدد  و�ضل 

اإىل  فيها  اخلارجية  الإمارات  ا�ضتثمارات 

دول اأخرى يف العامل حوايل 257 م�رصوعًا 

يف 2011، مقابل 214 م�رصوعًا يف 2010.

يف  املنفذة  امل�����رصوع��ات  قيمة  وبلغت 

يف  دولر  مليار   11،58 حوايل  الإم��ارات 

يف  دولر  مليار   12،87 مقابل   ،2011
2010، يف حني و�ضلت قيمة امل�رصوعات 
نحو  اخل��ارج  يف  الإم���ارات  نفذتها  التي 

مقابل   ،2011 يف  دولر  مليار   14،99
23،96 مليار دولر يف 2010.

�ضفقة   31 يف  كم�ضرٍت  الإم��ارات  ودخلت 

دمج وحيازة يف العام املا�ضي، مقابل 18 

�ضفقة يف 2010، فيما بلغت قيمة �ضفقات 

من  موؤ�ض�ضات  بها  قامت  التي  ال�ضتحواذ 

مليار   21،1( دولر  مليار   5،74 الإمارات 

 %  218 بنمو  املا�ضي  العام  يف  دره��م( 

عن عام 2010 عندما بلغت قيمة �ضفقات 

 1،8 حوايل  الإماراتية  لل�رصكات  ال�رصاء 

مليار دولر )6،62 مليار درهم(.

ال�ضنوية  ال�ضتق�ضائية  الدرا�ضة  واأوردت 

عن  ال�ضتثمار  لجتاهات  ل�«الونكتاد« 

لغرب  املبا�رص  الأجنبي  ال�ضتثمار  هبوط 

على  الثالثة  لل�ضنة   2011 عام  يف  اآ�ضيا 

التوايل. 

الأجنبي  ال�ضتثمار  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 

انخف�ض  قد  املنطقة  اإىل  املتجه  املبا�رص 

بن�ضبة 16  % يف عام 2011 اإىل 49 مليار 

ال�ضيا�ضي  ال�ضتقرار  بعدم  متاأثراً  دولر، 

لتوقعات  ال��ع��ام  والن���ح���دار  امل�ضتمر، 

الثاين  الن�ضف  خالل  العاملي  ال�ضتثمار 

من عام 2011.

وقال التقرير »اإن النخفا�ض يف التدفقات 

الهبوط  كبري  ب�ضكل  يف�رصه  املنطقة  اإىل 

ال�ضتثمار  تدفقات  يف   %   35 بن�ضبة 

دول  اإىل  املتجهة  امل��ب��ا���رص  الأج��ن��ب��ي 

وب�ضكل خا�ض  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض 

مليار   16 – ل�   %   42 بن�ضبة  النخفا�ض 

دولر – اإىل املتلقي الأعلى، وهي اململكة 

العربية ال�ضعودية«.

دول  ن�ضيب  انخف�ض  ذلك  »نتيجة  وتابع 

اإجمايل  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 

الأجنبي  ال�ضتثمار  تدفقات  من  املنطقة 

اإىل  2010 ع��ام  يف   %   69 من   املبا�رص 

53  % يف عام 2011«.
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 ARCAN والبناء.  والهند�س���ة 

ه���ي �سرك���ة خا�ّس���ة، وله���ا 
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

اأظهر تقرير احتاد غرف التجارة للعام 

من  ال�ضوري  القت�ضاد  معاناة   2013
منذ  وال�ضعوبات  امل�ضاكل  من  العديد 

اإىل  املعاناة  هذه  وعزا  الأزمة  بداية 

وهو  الواقع  هذا  اأفرز  رئي�ضي  م�ضبب 

الإنتاج يف خمتلف  الذي طال  الرتاجع 

�ضبب  ما  الوطني  القت�ضاد  قطاعات 

على  اجلوهرية  امل�ضاكل  من  العديد 

والجتماعي  القت�ضادي  ال�ضعيد 

�ضاهمت  التي  الآثار  من  الكثري  وخلق 

يف تفاقم البطالة والفقر وارتفاع كبري 

امل�ضاكل  وهذه  الت�ضخم  معدلت  يف 

اإن وجدت يف اأي بلد لبد اأن توؤدي اإىل 

اإرهاق املجتمع كله.

ال�ضوري  القت�ضاد  اأن  التقرير  وبني 

نحو  خالل   %  40 بحدود  انكم�ض  قد 

ثالث �ضنوات من عمر الأزمة مع بطالة 

عدم  ظل  يف   %  50 حدود  من  اقرتبت 

وجود بيانات ر�ضمية ت�ضاعد يف دح�ض 

هذه الأرقام ال�ضادرة عن �ضندوق النقد 

لفت  التقرير  اأن  اإل  تاأكيدها  اأو  الدويل 

اليومية  احلياة  اأن  اإىل  ذاته  الوقت  يف 

توؤكد وجود واقع قد يقرتب مما ير�ضمه 

التقرير املذكور.

اإح�ضاءات  �ضعيد  وعلى  التقرير  وبني 

ملعدل  القيا�ضي  الرقم  اأن  الت�ضخم 

والأ�ضعار   %  90 اإىل  و�ضل  الت�ضخم 

نهاية  حتى  الأزمة  بداية  منذ  ارتفعت 

عام 2013 نحو 173 % ملختلف ال�ضلع 

القيا�ضي  الرقم  كان  حيث  واخلدمات 

 142.1 نحو  واخلدمات  ال�ضلع  ملختلف 

وعزا   2011 عام  الأزمة  بداية  يف 

العديد  اإىل  الكبري  الت�ضخم  هذا  التقرير 

من الأ�ضباب اأهمها توقف عجلة الإنتاج 

وبالتايل  القطاعات  من  العديد  يف 

ما  وهو  بالعر�ض  ال�ضديد  النخفا�ض 

يتم  اأن  م�ضابهة  حالت  يف  يفرت�ض 

تاأمني الفرق مابني العر�ض والطلب من 

خالل ال�ضترياد وهذا ما كان يتم ن�ضبيا 

�ضعر  �ضهده  الذي  الكبري  الرتفاع  اأن  اإل 

اللرية  مقابل  اجلنبية  العمالت  �رصف 

ال�ضلع  اأ�ضعار  ارتفاع  يف  �ضاهم  ال�ضورية 

املختلفة داخل القت�ضاد الوطني، واأ�ضار 

يف  �ضاهم  مهم  عامل  اإىل  كذلك  التقرير 

تفاقم معدلت الت�ضخم خالل فرتة الأزمة 

حيث اإن الرقم املتكرر لأ�ضعار امل�ضتقات 

يف  لها  �ضوداء  �ضوق  وظهور  النفطية 

العوامل  من  جملة  مع  الفرتات  بع�ض 

املتعلقة ب�ضعوبة التنقل، كل ذلك �ضاهم 

يف رفع التكاليف للنقل وتكاليف الإنتاج 

تكاليف  يف  كبري  ارتفاع  مع  ترافق 

اإىل  اأدت  التي  العقوبات  ال�ضترياد ب�ضبب 

ب�ضكل  والتاأمني  ال�ضحن  تكاليف  ارتفاع 

امل�ضاكل  الأ�ضباب  هذه  اإىل  ي�ضاف  كبري 

للكهرباء  املتكرر  بالنقطاع  املتعلقة 

اإىل  اأدى  ما  الطاقة  و�ضائل  من  وغريها 

توجب  اإ�ضافية  تكاليف  املنتجني  حتمل 

اإ�ضافتها اإىل قيمة املنتج النهائي.

يف  الرتاجع  �ضدة  اأن  التقرير  واأو�ضح 

الإنتاج عام 2013 كانت اأخف من �ضدته 

ال�ضلطات  بداأت  حيث   2012 عام  يف 

القت�ضادي  الواقع  تفهم  القت�ضادية 

معه  وبداأت  اأف�ضل  ب�ضكل  احلايل 

على  تعتاد  القت�ضادية  الفعاليات 

ممار�ضة اأعمالها �ضمن الواقع ال�ضعب.

اإن  التقرير:  بح�ضب  القول  وميكن 

نقطة  اإىل  و�ضل  قد  ال�ضوري  القت�ضاد 

توازن جديدة يف �ضوء الظروف احلالية 

يف  متوقعة  غري  اأمور  ح�ضول  وعدم 

ما  والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  اجلانبني 

اأن الرتاجع قد يتوقف عندها ما  يعني 

مل حتدث اأمور غري متوقعة ودعا احتاد 

احلكومة  تقريره  يف  التجارة  غرف 

عجلة  لإعادة  ت�ضتطيع  ما  بكل  للقيام 

الإنتاج للدوران يف املناطق التي ميكن 

على  الرتكيز  ويرى �رصورة  بها  العمل 

اأ�رصع  اعتباره  عل  الزراعي  القطاع 

له  توافرت  حال  يف  تعافيا  القطاعات 

اأ�ضعار  رفع  الالزمة وجتنب  الإمكانات 

امل�ضتقات النفطية والطاقة ملا لها من 

الت�ضخم  معدلت  رفع  يف  مبا�رص  اأثر 

الرتكيز  اإىل  اأي�ضًا  احلكومة  ودعت 

لتحقيق ال�ضتقرار الن�ضبي قدر الإمكان 

يف �ضعر �رصف اللرية ال�ضورية وا�ضفة 

هذا الأمر بالعامل الأول يف املحافظة 

الو�ضع  يف  مقبول  ا�ضتقرار  على 

الق�ضادي العام يف ظل الواقع احلايل.

انكماش االقتصاد بنسبة 40 % والبطالة 50 %.. 
اتحاد غرف التجارة في تقريره السنوي عن 2013:

 على الحكومة تجنب رفع أسعار المشتقات النفطية
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اإن  املتحدة  لالأمم  تقرير  قال 

منذ  ال�ضوري  القت�ضاد  خ�ضائر 

العام 2011، بلغت ما يقارب 144 

مليار دولر بنهاية عام 2013.

اخل�ضائر  هذه  اإن  التقرير،  وقال 

اأ�ضعاف   3 نحو   تعادل 

املحلي  الناجت  من   )%  276(

الإجمايل ال�ضوري لعام 2010.

وكالة  قبل  من  التقرير  اأعد  وقد 

وت�ضغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم 

مع  بالتعاون  )اأنروا(،  الالجئني 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومركز البحوث ال�ضيا�ضية ال�ضوري.

واأ�ضار التقرير اإىل اأن ما ي�ضل اإىل 54  % من اليد العاملة ال�ضورية 

3.39 مليون  اأن هناك ما يقرب من  اأي  العمل،  باتت عاطلة عن 

�ضخ�ض عاطلون عن العمل، منهم 2.67 مليون فقدوا عملهم خالل 

الأزمة، الأمر الذي اأدى اإىل فقدان امل�ضدر الرئي�ضي لدخل 11.03 

مليون �ضخ�ض.

وقال التقرير: »�ضورية غدت بلداً من الفقراء، حيث اأن 75 % من 

ال�ضعب حاليا حتت خط الفقر، واأن 20 % من املواطنني يعي�ضون 

حاجاتهم  تاأمني  ي�ضتطيعون  ل  اأي  املدقع،  الفقر  من  حالة  يف 

الغذائية الأ�ضا�ضية«.

وح�ضب تقرير الأمم املتحدة، فاإن ا�ضتمرار ارتفاع معدل الإنفاق 

يف  الكبري  والرتاجع  العام، 

اأدى  املحلي،  والإنتاج  الإيرادات 

اإىل تفاقم الدين العام يف الن�ضف 

2013 لي�ضل مع نهاية  الثاين من 

العام املا�ضي اإىل نحو 126 % من 

الناجت.

ال�ضورية  احلكومة  اإن  وقال 

الأ�ضا�ضية  النفط وال�ضلع  ا�ضتوردت 

ملواجهة نق�ض العر�ض يف ال�ضوق 

املحلية، وا�ضتمرت يف دعم بع�ض 

اأ�ضعار ال�ضلع واخلدمات الأ�ضا�ضية.

واأ�ضار اإىل اأن بنية القطاع ال�ضناعي �ضهدت تفككًا كبرياً واإغالقا 

اإىل  الأموال  لروؤو�ض  وهروبا  امل�ضاريع،  من  للكثري  واإفال�ضا 

اخلارج، اإ�ضافة اإىل عمليات النهب وال�ضلب لالأ�ضول املادية.

املحلي  الناجت  تركيب  »تغري  اإىل  التقرير،  وفق  الأزمة،  واأدت 

الإجمايل على نحو كبري، حيث مثل القطاعان الزراعي واخلدمات 

كانا  اأن  بعد   ،2013 خالل  الناجت  من   %  50 حواىل  احلكومية 

ميثالن يف 2010 ما يعادل 30.4 % من الناجت املحلي، اإذ تعر�ضا 

خل�ضائر اأقل ن�ضبيًا من بقية القطاعات«.

وكانت وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�ضغيل الالجئني، قد قالت 

يف تقرير لها مطلع العام اجلاري، اإن اقت�ضاد �ضوريا �ضي�ضتغرق 

نحو 30 عامًا للعودة اإىل امل�ضتوى الذي كان عليه يف العام 2010.

بحاجة إلى 30 عامًا للعودة إلى مستوى 2010:
 144 مليار دوالر خسائر االقتصاد السوري 

العام  القطاع  ا�رصار  بلغت 

ال�ضناعي حواىل 1.2 مليار دولر 

امريكي نتيجة اعمال العنف التي 

منت�ضف  منذ  �ضوريا  ت�ضهدها 

مار�ض 2011 ولغاية ابريل، بح�ضب 

بيان لوزارة ال�ضناعة ال�ضورية.

ان  يبني  جدول  البيان  واورد 

»القيمة الجمالية لال�رصار العامة 

لها  التابعة  واجلهات  ال�ضناعة  لوزارة 

ابريل   30 ولغاية  الحداث  بداية  منذ 

مليون  و509  مليار   200 بلغت   ،2014
لرية �ضورية حوايل 1.2 مليار دولر.

املبا�رصة  ال�رصار  ان  اجلدول  واو�ضح 

لرية  مليون  و892  مليار    98 بلغت 

�ضورية نحو 582 مليون دولر، مو�ضحا 

طالت  التي  اخل�ضائر  تت�ضمن  انها 

واملواد  والليات  والثاث  املباين 

وكالة  بح�ضب  املنتجة.  واملواد  الولية 

فران�ض بر�ض

بينما بلغت قيمة ال�رصار غري املبا�رصة 

 600 101 مليار و617 مليون لرية نحو 
 514 الب�رصية  واخل�ضائر  دولر،  مليون 

عامال، هم 199 قتيال و247 م�ضابا و68 

خمطوفا.

�ضعف  املعلن  ال�رصار  حجم  ويعادل 

حجم ال�رصار املبا�رصة وغري املبا�رصة 

يف  ال�ضناعة  وزارة  عنه  اعلنت  الذي 

بنحو  حينها  قدر  والذي  �ضبتمرب 

مئة مليار لرية.

وكان رئي�ض الوزراء وائل احللقي 

اعلن يف مار�ض ان ا�رصار الزمة 

ثالثة  منذ  امل�ضتمرة  ال�ضورية 

مليار   31 عتبة  جتاوزت  اعوام، 

الناجت  رقم  يقارب  ما  دولر، 

املحلي الذي قدرته وحدة البحوث 

»ايكونومي�ضت«  جملة  يف  القت�ضادية 

يف  دولر  مليار   34 بنحو  الربيطانية 

العام 2014.

وي�ضوء الو�ضع �ضهرا بعد �ضهر يف �ضوريا 

وظائفهم  عديدون  ا�ضخا�ض  فقد  حيث 

ت�ضهد  التي  املناطق  يف  وخ�ضو�ضا 

القطاعات  كل  وت�رصرت  عنف  اعمال 

القت�ضادية ب�ضكل هائل من النزاع الذي 

اوقع اكرث من 160 الف قتيل.

 1.2 مليار دوالر خسائر القطاع العام الصناعي منذ بداية االزمة
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ر�شالة العراق

بناء  يف  كبرية  اهمية  التخطيط  يحتل 

اقت�ضاد متني من خالل النهو�ض الفعلي 

يف جميع القطاعات النتاجية واخلدمية 

خبري  لفت  حيث  تدريجي،  ب�ضكل 

العائلة  اقت�ضاد  ارتباط  اىل  اقت�ضادي 

يتم  الذي  الكرب  القت�ضادي  بامل�رصوع 

تبنيه يف الدول.

ان  الربيعي  فار�ض  قال  ال�ضاأن  وبهذا 

القت�ضاد املحلي يحتاج اىل وقفة جادة 

العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  قبل  من 

مالمح  لر�ضم  احلقيقي  اخلا�ض  والقطاع 

تعاين  لقطاعات  فعلية  تنمية  �ضنع 

الهمال منذ فرتة طويلة، ل�ضيما ان البلد 

ميتلك مقدرات النهو�ض.

واأ�ضاراىل اهمية التوجه ال�ضليم الذي من 

الهداف  يف  النهو�ض  يحقق  ان  �ضاأنه 

الكفاءات  تطوير  خالل  من  املن�ضودة، 

العاملية  التخطيط  مراكز  داخل  العاملة 

املتطورة، مبينا ان التخطيط ال�ضليم يعد 

اهم مرتكزات البناء القت�ضادي الوطني 

الذي  العائلة  اقت�ضاد  وكذلك  اخلا�ض 

يرتبط بنجاح امل�ضاريع ال�ضرتاتيجية يف 

البلد.

وبني ان  امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة 

التي ي�ضطلع بها القطاع اخلا�ض احلقيقي 

ال�ضرتاتيجية  للم�ضاريع  �ضاندة  �ضتكون 

الكثري  معاجلة  يف  ت�ضهم  حيث  الكبرية، 

مقدمتها  يف  القت�ضادية  امل�ضاكل  من 

تثقل  التي  املقنعة  والبطالة  البطالة 

كاهل املوازنة الحتادية العامة.

االقتصاد المتين
وكان املدير التنفيذي لرابطة امل�ضارف 

احل�ضون  العزيز  عبد  العراق  يف  اخلا�ضة 

يتطلب  متني  اقت�ضاد  بناء  ان  اىل  ا�ضار 

لكل  الفعلية  املتطلبات  عند  الوقوف 

قطاع والعمل على درا�ضة امكانية تنميته 

عرب خطط دقيقة ميكن ان تنفذ على واقع 

احلال، م�ضريا اىل ان التنمية القت�ضادية 

متطور  م�رصيف  قطاع  وجود  تتطلب 

مب�ضتويات  خدمات  تقدمي  على  قادر 

اعمال  لديها  التي  ال�رصكات  اىل  عاملية 

وا�ضعة يف دول خمتلفة، حيث نحتاج اىل 

خطط  وفق  البنكية  باملنتجات  التو�ضع 

ان  ل�ضيما  الهدف،  هذا  لتحقيق  تو�ضع 

فروعا  ت�ضتقبل  بدات  املحلية  ال�ضاحة 

العاملي  امل�ضتوى  على  متطورة  لبنوك 

اىل  يحتاج  الذي  المر  والقليمي، 

م�ضارف حملية مناف�ضة.

التجارة العاملية  الربيعي عاد ليقول ان 

ميكن  املتطورة  القت�ضادية  الكتل  يف 

، ل�ضيما يف ميدان  البلد  توظيفها داخل 

يف  املهمة  النتاجية  القطاعات  تطوير 

اىل  لفتا  والزراعي،  ال�ضناعي  مقدمتها 

تتكفل  ان  ميكن  الكربى  امل�ضاريع  ان 

بها الدولة وان يتم التعاون مع �رصكات 

القطاع العام املتوقفة واملنتجة لتحقيق 

اجلدوى القت�ضادية.

مركز لالبحاث
اىل  ا�ضار  فقد  الزراعي  امليدان  يف  اما 

باجتاهات  ال�ضري  يتطلب  فيه  العمل  ان 

البحاث  ملركز  احلياة  اعادة  منها  عدة 

البذور  بانتاج  املتخ�ض�ض  الزراعية 

التي  متقدمة  بذور  تكنولوجيا  بتبني 

الغذائي،  المن  مرتكزات  من  جزءا  متثل 

ف�ضال عن تطوير انتاج الرثوة احليوانية 

حققت  عاملية  جتارب  نقل  خالل  من 

التجربة  ومنها  كبرية  اقت�ضادية  جدوى 

العينية التي تعاملت مع انثى الغنام من 

تنجب  وجعلها  متطورة  وراثية  هند�ضة 

وتعمل  الواحدة  ال�ضنة  يف  ولدات  ثالث 

لهذا  ولدات،   6 يعني  توائم  جعلها  على 

ميلك  الذي  بلدنا  يف  كبرية  اهمية  المر 

مقومات النهو�ض القت�ضادي.

بيئة االهوار
وا�ضار الربيعي اىل اهمية دعم قطاع تربية 

بالتقانات  ال�ضماك  وبحريات  الدواجن 

املتطورة بعيدا عن الع�ضوائيات التي تربى 

فيها، فقطاع الدواجن يحتاج اىل ت�ضجيع 

يف  املطلوبة  واللقاحات  الدوية  ابحاث 

ال�ضماك  تربية  مف�ضل  يف  اما  العملية، 

فالمر ليختلف كثريا حيث توجد طرق 

يف  ا�ضتثمارها  ميكن  متطورة  تربية 

تو�ضيع امل�ضاحة املائية يف انتاج انواع 

البلد  ان  ل�ضيما  ال�ضماك،  من  خمتلفة 

ميلك مقومات انتاج اف�ضل  على م�ضتوى 

عليها،  كبري  طلب  يوجد  حيث  العامل 

دائم،  مايل  كم�ضدر  اعتمادها  وميكن 

حيث تعترب مناطق الهوار بيئة منا�ضبة 

توفري  اهمية  اىل  لفتا  ال�ضماك،  لنتاج 

احلماية الالزمة لها.

 األعمال الصغيرة والمتوسطة 
تساند المشاريع االستراتيجية
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تاأهيل  اعادة  اىل  العراقية  واملعادن  ال�ضناعة  وزارة  ت�ضعى 

عاملية  �رصكات  مع  عقود  ابرام  خالل  من  الفاعلة  من�ضاآتها 

للنهو�ض بواقعها خدمة لالقت�ضاد الوطني.

مع  تعاقدت  التي  المريكية  الهند�ضية  ال�رصكة  ان  م�ضدر  وذكر 

يف  امل�رصاق  كربيت  منجم  اإىل  معداتها  �ضحن  با�رصت  الوزارة 

املو�ضل لتنفيذ جزء من عقد اعادة تاأهيل حقل امل�رصاق.

يف  العمل  موقع  اىل  املعدات  دخول  املوؤمل  من  ان  وا�ضاف 

لتكون  طاقته،  بكامل  احلقل  لت�ضغيل  اجلاري  ال�ضهر  من  العا�رص 

�ضنويا،  الكربيت  من  طن  الف   500 تنقية  على  قادرة  املن�ضاأة 

الكربيت  �ضناعة   لتدعم  الحرتاق  تكنولوجيا  با�ضتخدام  وذلك 

العراق.ويحتاج  يف  الزراعية  املجالت  يف  الداخلة  وال�ضناعات 

العراق – بح�ضب اخلبري القت�ضادي الدكتور مظهر حممد �ضالح- 

اىل تنويع اقت�ضاد اخلام واملوارد الطبيعية بدل من العتماد على 

النفط كمورد وحيد للبلد بعد معرفة الحتياطيات املوؤكدة منها.

اقت�ضاد  تنويع  احلالية  املرحلة  يف  ينبغي  انه  �ضالح  وا�ضاف 

فيها  تنت�رص  التي  املناطق  يف  اجلديولوجي  امل�ضح  واجراء  البلد 

الرقام  لعطاء  الخرى،  واملعادن  والكربيت  الفو�ضفات  مواد 

املعادن  جلميع  احلقيقية  الحتياطيات  متثل  التي  الدقيقة 

احدى  امل�رصاق  العامة لكربيت  ال�رصكة   البلد.وكانت  املهمة يف 

�رصكة  مع  حم�رصا  وقعت  واملعادن  ال�ضناعة  وزارة  �رصكات 

)Devco International( المريكية لتهيئة وحدة ت�ضفية كربيت 
متكاملة مع ت�ضميم وتنفيذ العمال املدنية بالكامل ا�ضافة اىل 

اجراء عمليات التدريب واعمال اخرى مت التفاق عليها مبوجب 

ان  �ضالح  واكد  اجلانبني.  بني  موقعة  وجتارية  فنية  حما�رص 

يتطلب  ما  الخريين  العقدين  خالل  اهمل  اخلام  املواد  اقت�ضاد 

ان�ضاء �ضرتاتيجية لرتتيب ا�ضتثمار تلك املواد من �رصكات عاملية 

�ضادرات  ا�ضتقرار  تخدم  عادلة  بعقود  متبادلة  منافع  لتحقيق 

العراق منها ، موؤكدا اهمية معاجلة هذه املواد وحت�ضينها لنها 

تكون بذلك مواد تكميلية ا�ضافة اىل كونها مواد خام تدخل يف 

ال�ضناعات املختلفة.واو�ضح ان تنويع اقت�ضاد املوارد الطبيعية 

جتذب  مثلى  بطريقة  ا�ضتغالله  يجب  حيث  املريح  اخليار  ميثل 

امل�ضتثمرين وتعظم العوائد، مبينا ان كندا وا�ضرتاليا من اهم الدول 

من  حققت  والتي  الطبيعية  املوارد  على  اقت�ضادها  اعتمد  التي 

خاللها اقت�ضادا متينا ي�ضار له بالبنان. يذكر اأن ال�رصكة العامة 

وحام�ض  امل�ضفى  الكربيت  باإنتاج  تخت�ض  امل�رصاق  لكربيت 

مادة  انتاج  اإىل  بالإ�ضافة  الزراعي  والكربيت  املركز  الكربيتيك 

ال�ضب )كربيتات الأملنيوم املائية(.

الصناعة بصدد إعادة تأهيل حقل المشراق

إلنتاج 500 ألف طن من الكبريت سنويا 

8 ترليونات و743 مليار دينار للمحافظات المشمولة بـ »البترودوالر«
�ضادقت وزارة التخطيط على تخ�ضي�ض 8 

ترليونات و743 مليار دينار للمحافظات 

املنتجة للنفط �ضمن م�رصوع البرتودولر 

يف موازنة 2014  من خالل تخ�ضي�ض 5 

دولرات للربميل املنتج.

عبد  الوزارة  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث 

اطار م�رصوع  قال: »يف  الهنداوي  الزهرة 

 5 بتخ�ضي�ض  املتمثل  البرتودولر 

برميل  كل  عن  للمحافظات  دولرات 

منتج و�ضمن موازنة العام احلايل 2014، 

تخ�ضي�ض   على  التخطيط  وزارة  �ضادقت 

مليون  و931  مليارا  و743  ترليونات   8
كل  التخ�ضي�ضات  هذه  �ضملت  اذ  دينار، 

كربالء  حمافظة  با�ضتثناء  املحافظات 

كونها الوحيدة التي ل حتتوي على من�ضاة 

ان  الهنداوي  وا�ضاف  م�ضتثمرة«.   نفطية 

»التخ�ضي�ضات مل تقت�رص على املحافظات 

�ضملت  وامنا  فقط،  اخلام  للنفط  املنتجة 

امل�ضايف  على  حتتوي  التي  املحافظات 

التخ�ضي�ضات  جعل  ما  اي�ضا  النفطية 

ت�ضمل الكل«، مبينا ان »حمافظة الب�رصة 

ت�ضدرت التخ�ضي�ضات بواقع  5 ترليونات 

فيما  دينار،  مليون  و393  مليارا  و660 

خ�ض�ض ملحافظة بغداد 169 مليارا و824 

ن�ضيبها  فكان  نينوى  اما  دينار،  مليون 

وكركوك  دينار،  مليون  و97  مليارا   624
970 مليارا و 206 ماليني دينار«.

خ�ض�ض  دياىل  »حمافظة  ان  وتابع: 

كان  فيما  مليونا،  و36  مليارا   376 لها 

و40  مليارا   259 النبار  ن�ضيب حمافظة 

على  وا�ضط  حمافظة  وح�ضلت  مليونا، 

وحمافظة  مليونا،  و265  مليارا   580
�ضالح الدين 706 مليارات و361 مليونا، 

النجف ال�رصف  بينما خ�ض�ض ملحافظة 

كما  دينار«.  ماليني  و8  مليارا   638
مليارا   513 بابل  حمافظة  »ن�ضيب  كان 

مليارات   408 والقاد�ضية  مليونا،  و32 

اىل  ر�ضد  حني  يف  دينار،  مليون  و45 

دينار،  مليون  و68  مليارات   404 املثنى 

اما  مليونا،  و198  مليارا   118 قار  ولذي 

و153  مليارا   216 على  فح�ضلت  مي�ضان 

ان  اىل  الهنداوي  وا�ضار  دينار«.  مليون 

الداخلة  امل�ضاريع  ار�ضال  تنتظر  الوزارة 

قبل  من  البرتودولر  تخ�ضي�ضات  �ضمن 

املحافظات امل�ضمولة.
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اقت�شاد عربي

 التاريخ الحديث لالقتصاد المصري
امل�رصي  القت�ضاد  بها  مر  عدة  مراحل 

منذ عام 1952، ميكن اإيجازها فيما يلي:

عليها  هيمن   ،)1960-52( الفرتة   �  1
القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  من  عدد  اتخاذ 

من  املوارد،  توزيع  اإعادة  ا�ضتهدفت 

الن�ضاط  يف  الوا�ضح  الدولة  تدخل  خالل 

القت�ضادي، وكانت اأبرز هذه ال�ضيا�ضات 

�ضدر  الذي  الزراعي  الإ�ضالح  قانون 

اإىل  والجتاه   ،1952 عام  �ضبتمرب  يف 

العمالة  من  مزيد  ل�ضتيعاب  الت�ضنيع 

الإنتاج  لتنمية  الدائم  »املجل�ض  واإن�ضاء  

وبدء  نف�ضه،  العام  اأواخر  القومي« 

خالله  من  املبا�رص  احلكومي  ال�ضتثمار 

 ،1954 عام  وال�ضلب  احلديد  �رصكة  يف 

ثم تاأميم قناة ال�ضوي�ض عام 1956. ومع 

الدولة بداأ الجتاه للتخطيط  تزايد تدخل 

عام  القومي  التخطيط  جلنة  اإن�ضاء  عرب 

1957 عو�ضًا عن جمل�ض الإنتاج القومي.
اأهم  وكانت   ،)1966-60( الفرتة   �  2
القومي  القت�ضادي  التخطيط  مالحمها 

ال�ضامل والتطبيق ال�ضرتاكي، ومت اإبانها 

عن  �ضاملة  خم�ضيه  خطة  باأول  العمل 

ملوؤ�رصات  وفقا  امل�رصي  القت�ضاد  يعد 

الإح�ضاء   و  للتعبئة  املركزى  اجلهاز 

اقت�ضاديات دول منطقة  اأكرث  من  واحداً 

ت�ضارك  حيث  تنوعًا،  الأو�ضط  ال�رصق 

وال�ضياحة  وال�ضناعة  الزراعة  قطاعات 

يف  متقاربة  �ضبه  بن�ضب  واخلدمات 

عدد  متو�ضط  ويبلغ  الأ�ضا�ضي.  تكوينه 

26 مليون  العاملة يف م�رص نحو  القوى 

 )2010( عام  تقديرات  بح�ضب  �ضخ�ض 

بن�ضبة  اخلدمي  القطاع  على  يتوزعون 

)51 %(، والقطاع الزراعي بن�ضبة )32 %( 

والقطاع ال�ضناعي بن�ضبة )17 %(.

القت�ضاد امل�رصي يعتمد  ان  وي�ضار ايل 

وعائدات  الزراعة،  على  رئي�ضي  ب�ضكل 

وال�رصائب،  وال�ضياحة،  ال�ضوي�ض،  قناة 

والإنتاج الثقايف والإعالمى، وال�ضادرات 

باخلارج  العمالة  وحتويالت  البرتولية، 

يعملون  )اأكرث من ثالثة ماليني م�رصي 

يف اخلارج يرتكز معظمهم بدول اخلليج 

العربية(، ت�ضكل حتويالتهم النقدية موردا 

من موارد القت�ضاد، كما تتواجد العمالة 

املتحدة  الوليات  يف  اأي�ضًا  امل�رصية 

الأمريكية واأوروبا واأ�ضرتاليا.

يعتمد على الزراعة وعائدات قناة السويس والسياحة والضرائب
نظرة على التاريخ الحديث لالقتصاد المصري

قطاع  على  تنفيذها  ارتكز  الفرتة  تلك 

عدة  �ضيا�ضات  تدعمه  قائد  اقت�ضادي 

وحتديد  ال�ضرتاكية،  القوانني  اأهمها 

العالقة  العمل والأجور، وتنظيم  �ضاعات 

يف  والتدخل  وامل�ضتاأجر،  املالك  بني 

حتديد الأ�ضعار، وقد اأ�ضفرت تلك املرحلة 

عن حتقيق معدل منو �ضنوي متو�ضط بلغ 

3.8 % خالل �ضنوات اخلطة، و�ضهدت هذه 
امل�ضاريع  من  عدد  يف  انطالقة  الفرتة 

القومية الهامة اأبرزها تد�ضني بناء ال�ضد 

العايل جنوب ا�ضوان.

التحول   ،)1973-1967( الفرتة   �  3
عاين  فقد  حرب(،  )اقت�ضاد  مرحلة  ايل 

القت�ضاد يف تلك الفرتة من م�ضكلة متويل 

اخلطة وكانت ال�ضيا�ضات تخدم ال�ضتعداد 

وزاد  املحتلة،  امل�رصية  الأر�ض  لتحرير 

قيمة  من   %   5.5 من  الع�ضكري  الأنفاق 

الناجت املحلي عام 1962 اإىل 10  % عام 

1967، ثم اإىل20  % عام 1973.
4 � )الفرتة 1974-1981(، و�ضهدت العمل 
ب�ضيا�ضات )النفتاح القت�ضادي(، وفيها 

النظم  يف  جذري  حتول  اإحداث  جري 

اأبرز  وكانت  القت�ضادية،  وال�ضيا�ضات 
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املرحلة  هذه  مالمح 

نظام  عن  التحول 

ال�ضامل،  التخطيط 

بربامج  وا�ضتبداله 

خطط  �ضكل  يف  �ضنوية 

وال�ضتعانة  متحركة، 

العربي  املال  براأ�ض 

التنمية  يف  والأجنبي 

قوانني  خالل  من 

القت�ضادي،  النفتاح 

منو  معدل  حتقق  وقد 

�ضنوي مرتفع خالل تلك 

الفرتة و�ضل اإىل 9.8  % 

بالنمو يف  ارتبط  ولكنه 

القطاعات اخلدمية دون 

الإنتاجية.

5 � الفرتة )-1982 1990(، �ضهدت العودة 
وموا�ضلة  ال�ضامل،  القومي  للتخطيط 

القت�ضادي  النفتاح  �ضيا�ضة  يف  ال�ضري 

التنمية  وكانت  ال�ضتثمار،  وت�ضجيع 

لذا  امل�رصوع،  القت�ضادية على قمة هذا 

القت�ضادي  املوؤمتر  لعقد  الدعوة  كانت 

اأين وكيف  لتحديد من   1982 يف فرباير 

وخالل  م�رص.  يف  التنمية  م�ضرية  تبداأ 

اأهمية  علي  املتخ�ض�ضون  اتفق  املوؤمتر 

طموحة  تنموية  اإ�ضرتاتيجية  اإتباع 

ومتوا�ضلة من خالل جمموعة من اخلطط 

اجتهت  وقد   .1982 عام  بداأت  اخلم�ضيه 

لبناء  الأوىل  املرحلة  يف  التنمية  عملية 

الديون،  وجدولة  قوية،  اأ�ضا�ضية  بنية 

التحول  اإجراءات  تكثيف  اإىل  اإ�ضافة 

من  كان  والتي  ال�ضوق،  اقت�ضاد  نحو 

املركزي  التخطيط  نظام  اإلغاء  اأهمها 

التخطيط  باأ�ضلوب  عنه  وال�ضتعا�ضة 

اأولويات  يف  النظر  واإعادة  القطاعي، 

العام  القطاع  دور  وتقلي�ض  اخلطة، 

اخلا�ض  القطاع  اإىل  والتحول  تدريجيًا، 

اإدارة  يف  الدولة  دور  على  الإبقاء  مع 

القت�ضاد الكلى على نحو يكفل ا�ضتقرار 

الأ�ضعار والتوازن اخلارجي والعدالة يف 

من  والنتقال  الحتكار  ومنع  التوزيع 

حمل  الإحالل  اأجل  من  الت�ضنيع  مرحلة 

اأجل  من  الت�ضنيع  مرحلة  اإىل  الواردات 

الت�ضدير.

6 � الفرتة )1991-2002(، ورغم ما مرت 
به البالد اآنذاك من موجة اإرهابية دموية 

بلغت  �ضنوات،  لعدة  ا�ضتمرت  داخلية 

اأق�ضاها بحادث وادي امللوك بالأق�رص، 

بال�ضتقرار  متيزت  املرحلة  تلك  اأن  الإ 

وحتقيق  امل�رصي،  لالقت�ضاد  الن�ضبي 

متوال  وارتفاع  متوازنة،  منو  معدلت 

الأجنبي،  النقدي  الحتياطي  قيمة  يف 

اأمام  اجلنيه  �رصف  �ضعر  وا�ضتقرار 

العمالت الأجنبية، ف�ضاًل عن تد�ضني عدد 

الإنتاجية واخلدمية،  كبري من امل�ضاريع 

املدن  من  املزيد  بناء  ايل  والجتاه 

اجلديدة اأبرزها يف هذه املرحلة )القاهرة 

اجلديدة(.

7 � الفرتة )2003-2007(، وخاللها اأكدت 
وجود  واملايل  القت�ضادي  الأداء  نتائج 

فقد  القطاعي،  الأداء  نتائج  يف  تباينات 

من  حلالة  اجلنيه  �رصف  �ضعر  تعر�ض 

بداأت بالنخفا�ض، ثم ما لبثت  التذبذب 

مقابل  جنيه   6.25( حد  عن  ا�ضتقر  ان 

الدولر الأمريكي(، مع ارتفاع معدل النمو 

وارتفاع   ،%  7.1 حوايل  ايل   2007 عام 

عوامل  بتكلفة  الإجمايل  املحلى  الناجت 

ارتفعت  684.4 مليار جنيه،  اإىل  الإنتاج 

الأجنبية  العمالت  اأمام  اجلنيه  قيمة 

 5.4 اجلنيه  �رصف  �ضعر  متو�ضط  ليحقق 

اأي�ضًا  الفرتة  تلك  و�ضهدت  الدولر،  اأمام 

وعلي  جديد.  �رصيبي  بنظام  العمل  بدء 

معدلت  تزايد  اأدي  فقد  الآخر،  اجلانب 

الت�ضخم ايل ارتفاعات متوالية يف اأ�ضعار 

ن�ضبة  يف  وارتفاع  واخلدمات،  ال�ضلع 

الجتماعي  الرتهل  حالت  وبدء  الفقر، 

ناجت  توظيف  يف  الإخفاق  عن  الناجتة 

معدلت النمو يف خدمة معاجلة م�ضاكل 

املجتمع.

اخلطة  ا�ضتهدفت   �  8
   2012  /  2007 اخلم�ضية 

حتقيق معدل منو �ضنوي  8  

الت�ضخم  معدل  وخف�ض    %
اخلطة .   بنهاية    % اإيل  5  

هذه  تنفيذ  بدايات  و�ضهد 

الإيرادات  ارتفاع  اخلطة 

بن�ضبة  واملنح  العامة 

 180.2 لت�ضل   %   19.1
مليار جنيه، وتراجع العجز 

  9.2 من  للموازنة  الكلى 

الناجت  من   %   7.5 اإىل   %
وحتقق  الإجمايل،  املحلى 

ارتفاع متوال يف حتويالت 

باخلارج،  امل�رصيني 

ال�ضياحة  قطاع  وحتقيق 

ب�ضفة  الزائرين  اأعداد  يف  ملحوظًا  منوا 

خا�ضة من دول اخلليج العربية، والدول 

الأوروبية ويف مقدمتها رو�ضيا واإيطاليا 

واأملانيا وفرن�ضا. ف�ضاًل عن حتقيق تقدم 

بقطاعات  الإيرادات  منو  معدلت  يف 

البرتولية،  وال�ضادرات  الت�ضالت، 

ودخل قناة ال�ضوي�ض.

حتقق  ما  ورغم  الزمنية،  احلقبة  هذه 

التنموية يف  النجاحات  بع�ض  فيها من 

قطاعات عديدة، فقد ا�ضتمر الرتفاع يف 

اأ�ضعار ال�ضلع واخلدمات، وارتفاع معدلت 

وانت�ضار  والبطالة،  والأمية،  الفقر، 

اخلدمات  م�ضتوي  وتدين  الع�ضوائيات، 

مالمح  وبدت  والتعليمية،  ال�ضحية 

والحتكار  واملح�ضوبية  الف�ضاد  تف�ضي 

وا�ضحة يف عمليات تخ�ضي�ض الأرا�ضي 

البنكية..  والقرو�ض  ال�ضناعي  والإنتاج 

وتوازي مع ذلك الزيادة الكبرية يف تعداد 

الجتماعية  العوامل  فتكالبت  ال�ضكان 

بعدم  ال�ضعور  عن  الناجتة  ال�ضلبية 

ال�ضتفادة من حتقيق معدلت منو جيدة، 

ايجابي  الأفق يف حدوث حتول  وان�ضداد 

ال�ضعب  ثورة  اىل  ذلك  فاأدى  م�ضتقبلي، 

ال�ضعب  ثورة  وا�ضتمرت   2011 يناير   يف 

جراء عدم حت�ضن الو�ضاع القت�ضادية، 

بل وتراجعها ب�ضكل غري م�ضبوق، فكانت 

انتفا�ضة ال�ضعب يف 30 يونيو 2013 بدعم 

الأو�ضاع،  لت�ضحيح  امل�ضلحة  قواته  من 

وتويل احلكم رئي�ض موؤقت ليقود مرحلة 

انتقالية جديدة ت�ضع م�رص علي الطريق 

ال�ضحيح.
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اقت�شاد عربي

120 مليار جنيه إسترليني استثمارات 
خليجية في بريطانيا

بلغ حجم ال�ضتثمارات اخلليجية يف بريطانيا عام 2013 اأكرث من 

720 مليار ريال، ما يعادل 120 مليار جنيه اإ�ضرتليني، منها نحو 
360 مليار ريال �ضعودي، ما يعادل 60 مليار اإ�ضرتليني، ا�ضتثمارات 
�ضعودية والباقي موزع بني الإمارات والكويت والبحرين وقطر 

يف  منها،  ال�ضعودية  خا�ضة  ال�ضتثمارات  تلك  وتركزت  وعمان، 

جمال الن�ضاط العقاري واأ�ضواق املال وامل�ضارف.

وياأتي هذا التوجه بح�ضب املراقبني نحو العقارات يف العا�ضمة 

العقاري  احلراك  بعد  مالية  مكا�ضب  عن  بحثا  لندن  الربيطانية 

الذي ت�ضهده لندن منذ مطلع العام احلايل.

وا�ضتطاع حتالف لرجال اأعمال �ضعوديني موؤخراً من ال�ضتحواذ 

بقيمة  لندن  الربيطانية  العا�ضمة  و�ضط  املباين  من  عدد  على 

و�ضلت اإىل 28 مليون جنيه اإ�ضرتليني.

ل�ضحيفة  باعثمان،  هاين  ال�ضعودي،  القت�ضادي  املحلل  وقال 

ال�ضتحواذات،  هذه  ملثل  ج��داً  مثايل  التوقيت  اإن  »الريا�ض«، 

البناء  اأنظمة  يف  املتبعة  والقوانني  الأنظمة  اأن  خ�ضو�ضًا 

وال�ضتثمار يف العا�ضمة الربيطانية اأ�ضبحت جاذبة ب�ضكل كبري.

على �ضعيد اآخر، توقع ممثل احتاد ال�ضناعات الكيمياوية الأملانية 

يف بروك�ضل، راينهارد كويك، خروج الجتماع املقبل بني جمل�ض 

على  الطرفني  موافقة  اإىل  الأوروبي  والحتاد  اخلليجي  التعاون 

اإزالة العقبات املتعلقة بفر�ض �رصيبة على م�ضتقات و�ضناعات 

املواد الكيمياوية اخلليجية، ل�ضيما ال�ضعودية.

قنوات  »هناك  اإن  ال�ضعودية،  »عكاظ«  ل�ضحيفة  كويك  وق��ال 

احتاد  الأملانية وعرب  الكيمياوية  ال�ضناعات  احتاد  ات�ضال بني 

ال�ضناعات الكيمياوية الأوروبية مع ال�رصكاء يف جمل�ض التعاون 

اخلليجي«.

�ضهر  من  الثاين  الن�ضف  يف  �ضت�ضت�ضيف  بروك�ضل  اأن  اإىل  واأ�ضار 

الأوروبي  24 بني الحتاد  الوزاري رقم  يونيو احلايل الجتماع 

اإمكانية  على  تنطوي  تطلعات  مع  اخلليجي  التعاون  وجمل�ض 

بني  احلرة  التجارة  اتفاقية  ملف  يف  اإيجابية  خطوات  حتقيق 

اجلانبني.

ي�ضار اإىل اأن امل�ضاورات الأوروبية اخلليجية بهذا ال�ضاأن بداأت منذ 

عام 1988.

طاقة
للطاقة  قطر  �رصكة  اأطلقت 

ال�ضم�ضية الأحد من�ضاأة لتطوير 

الطاقة  تقنيات  وت�ضنيع 

ال�����رصق  مبنطقة  ال�ضم�ضية 

اأفريقيا،  و���ض��م��ال  الأو���ض��ط 

 300 الإنتاجية  قدرتها  تبلغ 

ميغاواط، مع اإمكانية رفعها 

اإىل 2.5 غيغاواط م�ضتقبال.

توسع
ثالثني  حفر  املغرب  يعتزم 

بئرا للنفط والغاز خالل 2014 

يف اإطار تو�ضع مزمع لأعمال 

ومنح  باململكة.  التنقيب 

الرتاخي�ض  ع�رصات  املغرب 

ال�ضنوات  يف  النفط  ل�رصكات 

مدعوما  املا�ضية  القليلة 

با�ضتقراره الن�ضبي.

حرج
مرحلة  اإىل  ليبيا  دخ��ل��ت 

»حرجة«  ومالية  اقت�ضادية 

اق��رتب��ت  ق���د  ت��ك��ن  مل  اإن 

م���ن امل��ن��ط��ق��ة »امل��ظ��ل��م��ة« 

باعرتافات امل�ضوؤولني الكبار. 

الأمريكي  الدولر  ارتفع  فقد 

امل��وازي��ة بقوة  الأ���ض��واق  يف 

اإىل 1.50 دينار ليبي لي�ضتقر.

إغالق
ا�ضتمر اإغالق بنوك قطاع غزة 

روات��ب  ���رصف  اأزم���ة  ب�ضبب 

حما�ض  ح��ك��وم��ة  م��وظ��ف��ي 

املقالة. ياأتي ذلك رغم اإعالن 

الفل�ضطينية  ال��ن��ق��د  �ضلطة 

للجهاز  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال��ع��م��ل 

الفروع  كل  واأن  امل�����رصيف، 

�ضتفتح اأبوابها يف قطاع غزة 

كاملعتاد.

بناء
والإم����ارات  م�رص  ت��ع��اق��دت 

لبناء �ضوامع قمح تعد جزءا 

م�ضاعدات  اأ�ضا�ضيا من حزمة 

مل�رص  الإم������ارات  ت��ق��دم��ه��ا 

دولر،  مليارات   4.9 بقيمة 

وم�رصوعا يهدف اإىل الت�ضدي 

التخزين يف قطاع  مل�ضكالت 

القمح.

خسائر
العراقية  النفط  وزارة  قالت 

جتاوزت  العراق  خ�ضائر  اإن 

ج��راء  م��ن  دولر  مليار   34
اإقليم  حكومة  ت�ضليم  ع��دم 

يف  املنتج  النفط  كرد�ضتان 

الإق��ل��ي��م خ���الل ال��ف��رتة بني 

عامي 2010 و2014.

زحمة
ي��ت�����ض��ب��ب الزدح�������ام ح��ول 

اليمن  يف  ال��وق��ود  حم��ط��ات 

رئي�ضية،  ���ض��وارع  ب��اإغ��الق 

الوقود  حمطات  تبقى  بينما 

ما  وه��و  ع��دة،  لأي���ام  مغلقة 

يثري حالة من الغ�ضب والقلق 

الذي  اليمني،  املواطن  لدى 

ب��اأزم��ة  اأ���ض��ه��ر  منذ  يكتوي 

انعدام امل�ضتقات النفطية.

نمو
اقت�ضاد  خ��رباء  اآراء  تباينت 

ق����درة احل��ك��وم��ة  م����دى  يف 

حتقيق  ع��ل��ى  اجل���زائ���ري���ة 

برنامج  اإطار  يف  التزاماتها 

الرئي�ض برفع ن�ضبة النمو اإىل 

7 %، وتخفي�ض ن�ضبة البطالة 
اإىل 8 % خالل خم�ض ال�ضنوات 

املقبلة.

تجارب
اأتت التجارب الدميقراطية يف 

الكثري  لرت�ضخ  العربي  العامل 

على  البغي�ضة  النتائج  من 

ال�ضعيد  ومنها  ال�ضعد  ك��ل 

التخلف  حيث  القت�ضادي 

الفقر  وان��ت�����ض��ار  ال��ت��ن��م��وي، 

والتخلف  البطالة  و�ضيوع 

العتماد  وتكري�ض  العلمي، 

على اخلارج.

ارتفاع
���ض��ادرات  قيمة  ارت��ف��ع��ت 
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 اإلمارات تختار كردستان 
بّوابة اقتصادية للعراق

ك�ضف القن�ضل العام لدولة المارات العربية املتحدة يف اقليم 

كرد�ضتان  اقليم  بني  التجاري  التبادل  حجم  ان  كرد�ضتان 

والمارات بلغ اكرث من ثمانية مليار دولر، فيما اعرب عن 

رغبة بالده يف نقل كل اخلربات املتعلقة بالتجربة العقارية 

لها لالإقليم. وقال را�ضد حممد املن�ضوري يف ت�رصح ن�رص على 

جتربة  لبالده  ان  كرد�ضتان:  اقليم  حلكومة  الر�ضمي  املوقع 

موؤكداًعلى  الثالث،  العقد  تعدت  العقارات  جمال  يف  ناجحة 

اقليم كرد�ضتان  التقارب مع  نحو  توجهت  ان حكومة بالده 

للو�ضول اإىل م�ضتويات اأعلى يف التبادل القت�ضادي وتبادل 

بالده  رغبة  عن  املن�ضوري  واعرب  الطرفني.  بني  اخلربات 

العقارية لها لإقليم  يف نقل كل اخلربات املتعلقة بالتجربة 

و  الفنية  املجالت  كل  يف  عام  ب�ضكل  والعراق  كرد�ضتان 

القانونية واللكرتونية، موؤكدا على ان امللتقى التجاري الذي 

كبري  عدد  ح�رصه  والذي  ا�ضبوع  حواىل  قبل  اربيل  يف  عقد 

المارات  يف  وامل�ضوؤولني  ال�رصكات  وا�ضحاب  اخلرباء  من 

ان  مبا�رص وخا�ضة  توا�ضل  ايجاد خط  بهدف  كان  والقليم 

جيد  كنموذج  خا�ضة  ب�ضورة  والمارات  لدبي  ينظر  القليم 

لنجاح التجربة العمرانية.

اقليم  بني  التجاري  التبادل  حجم  ان  املن�ضوري  واو�ضح 

دولر،  مليارات   ثمانية  من  اكرث  بلغ  والم��ارات  كرد�ضتان 

م�ضجلة  اماراتية  �رصكة   112 من   اكرث  لوجود  بال�ضافة 

يف  الماراتية  ال�ضتثمارات  حجم  اأن  م�ضيفًا  القليم،  يف 

�ضيبلغ اكرث  القليم،ان نفذت بع�ض امل�ضاريع املتفق عليها، 

من �ضبعة مليارات دولر’، مبينًا اأن ’ ال�ضتثمارات الماراتية 

وك�ضف  البناء’.  و  الع��م��ار  قطاع  يف  ترتكز  القليم   يف 

اجلاري  ال�ضهر  من  العا�رص  يف  �ضت�ضهد  اربيل  ان  املن�ضوري 

�رصكة  �ضبعني  من  اكرث  مب�ضاركة  اماراتيًا،  جتاريا  ملتقى 

اماراتية على م�ضتوى عاٍل �ضتبحث عن فر�ض عمل يف القليم 

و تبحث عن �رصاكات بينها و بني �رصكات يف القليم.

ال�ضعودية  العربية  اململكة 

يف  البرتولية  غري  ال�ضلعية 

اإىل  املا�ضي،  ني�ضان  �ضهر 

 4.82( ري�ال  مليار   18.07
ب��ارت��ف��اع  دولر(  م��ل��ي��ار 

م��ق��ارن��ة   %  0.4 ن�����ض��ب��ت��ه 

العام  من  املماثلة  بالفرتة 

ال�ضابق.

استعانة
ات��ف��ق ال���ع���راق م���وؤخ���را مع 

الغاز  ا���ض��ت��رياد  على  اإي���ران 

النفطي  اخلبري  وع��زا  منها، 

ح��م��زة اجل��واه��ري ذل��ك اإىل 

ع����دم ام���ت���الك���ه م��ن��ظ��وم��ة 

بجمع  ت��خ��ت�����ض  م��ع��اجل��ة 

املياه  من  ومعاجلتة  الغاز 

ث��م �ضخه  وال��ك��ربي��ت وم���ن 

مناطق  اإىل  اأنابيب  خط  يف 

ال�ضتهالك.

تضخم
اأن  ر�ضمية  بيانات  اأظهرت 

يف  ال�ضنوي  الت�ضخم  معدل 

يف  الرتفاع  وا�ضل  تون�ض 

باملئة.   5.4 اإىل  لي�ضل  اأيار 

قد  الت�ضخم  معدل  وك��ان 

يف  باملئة  خم�ضة  اإىل  نزل 

اأكرث  يف  الأوىل  للمرة  اآذار 

من عامني قبل اأن يرتفع يف 

ني�ضان اإىل 5.2 باملئة.

قرار
اأ�ضعار  تعديل  الأردن  ق��رر 

لل�ضهر  النفطية  امل�ضتقات 

ملعادلة  وفقا  وذلك  املقبل 

تطبقها  ال��ت��ي  ال��ت�����ض��ع��ري 

�ضنوات.  احلكومة منذ ثالث 

ال��ق��رار فقد ط��راأ  ومب��وج��ب 

انخفا�ض طفيف على ا�ضعار 

و�ضمل  امل�ضتقات  بع�ض 

النخفا�ض اأ�ضعار الغاز.

إعفاء
الر�ضمية  ال�ضحيفة  ن�رصت 

تعميمًا  الرتكية  احلكومية 

ال���وزراء  جمل�ض  ق���رار  ح��ول 

ال��رتك��ي اخل��ا���ض ب��اإج��راء 

تعديل يف قرار تطبيق تعرفة 

بع�ض  ا�ضترياد  على  �رصيبة 

ذات  ال��زراع��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 

املن�ضاأ التون�ضي.

احتجاجات
الأ�ضواق  اإدارة  مدير  اأعلن 

ليبيا  م�رصف  يف  املالية 

العكاري  م�ضباح  املركزي 

اإي��رادات  خ�رصت  البالد  اأن 

بقيمة 30 مليار دولر ب�ضبب 

امل�ضتمرة  الح��ت��ج��اج��ات 

حقول  يف  اأ�ضهر  ع�رصة  منذ 

ومرافئ ت�ضدير النفط. 

طرد
املغربية  ال�ضلطات  اأم���رت 

الناقلة »يونايتد ليدر�ضيب« 

من  اخل���ام  بنفط  لة 
ّ
املحم

ال��ع��راق،  كرد�ضتان  اإقليم 

الإقليمية.  مياهها  مبغادرة 

مليون  ال��ن��اق��ل��ة  وح��م��ل��ت 

ب��رم��ي��ل م��ن ن��ف��ط الإق��ل��ي��م 

ب�ضكل  اجت��اه��ه��ا  ت 
ّ

وغ����ري

تفريغ  دون  مرتني  مفاجئ 

�ضحنتها. 

خسائر
الأ�ضواق  اإدارة  مدير  اأعلن 

ليبيا  م�رصف  يف  املالية 

العكاري  م�ضباح  املركزي 

اإي��رادات  خ�رصت  البالد  اأن 

بقيمة 30 مليار دولر ب�ضبب 

امل�ضتمرة  الح��ت��ج��اج��ات 

حقول  يف  اأ�ضهر  ع�رصة  منذ 

ومرافئ ت�ضدير النفط. 

استثمار
ال�ضتثمار  اإىل  قطر  ت�ضعى 

الإيرانية يف  ق�ضم  يف جزيرة 

اخلليج، وقد اطلع وفد قطري 

خ��الل��ه��ا ع��ل��ى الإم��ك��ان��ي��ات 

فيها،  والتجارية  ال�ضناعية 

ت�ضدير  على  موافقته  مبديًا 

واإح��داث  الأول��ي��ة  املنتجات 

م�ضانع اإنتاجية.
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اقت�شاد دولي

خالل  من  متر  فاإنها  املتبقية  الثمانية 

بولندا  اإىل  لتتجه  البيالرو�ضية  الأرا�ضي 

اأملانيا،  اإىل  مبا�رصة  لتتجه  اأو  وليتوانيا، 

قرابة  ويذهب  ولتفيا.  واأ�ضتونيا،  وفنلندا، 

كل  اإىل  الأوروبية  الغاز  واردات  ن�ضف 

فرن�ضا،  اأن  حني  يف  واإيطاليا  اأملانيا  من 

وبولندا،  الت�ضيك،  وجمهورية  وهنغاريا، 

 5 من  اأكرث  ت�ضتورد  و�ضلوفاكيا  والنم�ضا، 

ا.
ً
مليارات مرت مكعب �ضنوي

والتي  الطاقة  جمال  يف  العالقة  وكانت 

الأوربي،  والحتاد  رو�ضيا  بني  جتمع 

عدة،  عوا�ضف  من  اليوم  لغاية  جنت  قد 

على  الأوروبي  الحتاد  دول  اعتماد  ولكن 

جعل  الطاقة  م�ضادر  بخ�ضو�ض  رو�ضيا 

على  م�ضتقرين  غري  ال�ضيا�ضات  �ضّناع 

اأ�ضدرت   ،2000 عام  ففي  منتظمة.  قاعدة 

ترمي  خ�رصاء  ورقًة  الأوروبية  املفو�ضية 

املرتفعة  امل�ضتويات  اإىل  الأنظار  لفت  اإىل 

لالعتماد الأوروبي على واردات الغاز. ويف 

بتبني  الأوروبي  املجل�ض  قام   ،2004 عام 

“�ضمان  يف  اأهدافه  جتّلت  توجيهي  اأمر 

الغاز”،  اإمدادات  لتاأمني  كاف  م�ضتوى 

ول�ضيما يف حالة حدوث انقطاع كبري يف 

�ضري  حت�ضني  يف  “وامل�ضاهمة  الإمدادات، 

العمل يف �ضوق الغاز الداخلية”.

 لقد اأدت ال�ضدامات الرو�ضية - الأوكرانية 

التي دارت يف عام 2006 ثم يف عام 2009 

وتدرك قطر الآن اأن ا�ضتغالل الوقت املالئم 

الوليات  اأن  من  الرغم  فعلى  ا، 
ً
مهم ا 

ً
اأمر

دولة  لت�ضبح  ت�ضتعد  الأمريكية  املتحدة 

مناف�ضة يف ت�ضدير الغاز الطبيعي امل�ضال 

اخلم�ض  ال�ضنوات  غ�ضون  يف   )LNG(

الواقع ل تزال  اأر�ض  اأنها على  اإل  املقبلة، 

اأوروبا  اإىل  ت�ضديره  اإمكانية  اإىل  تفتقر 

الأنابيب عرب  �ضوريا ملرور  يف ظل رف�ض 

يف  الآن  قطر  بقاء  فاإن  لذلك  اأرا�ضيها، 

ا لبد من اغتنامه ريثما 
ً
عد مك�ضب

ُ
ال�ضاحة ي

تنجلي الأزمة ال�ضورية.

أكبر مصدر
جتمع  التي  الطاقوية  العالقات  متتعت 

فرتة  منذ  الأوروبي  والحتاد  رو�ضيا  بني 

احلرب الباردة بنوع من الأمان، رغم كون 

امللفات  اأغالبية  يف  خالف  على  الطرفني 

عندما يتعلق الأمر بال�ضيا�ضة.

م�ضدرة  دولة  اأكرب  اليوم  رو�ضيا  وتعترب 

مل�ضادر الطاقة من النفط والغاز اإىل دول 

2012، كانت  الأوروبي؛ ففي عام  الحتاد 

من   %  25 ن�ضبته  ما  م�ضدر  هي  رو�ضيا 

الأوروبي،  الحتاد  دول  اإىل  الغاز  واردات 

ل قرابة ال�60 % من �ضادرات الغاز  ما �ضكَّ

هذه  ن�ضف  من  اأكرث  نقل  ويتم  الرو�ضية. 

الأنابيب  خطوط  خالل  من  ال�ضادرات 

الأنابيب  خطوط  اأما  اخلم�ضة،  الأوكرانية 

ترددات المسألة األوكرانية تذكر بأهمية األعتماد على روسيا 
أزمة الغاز األوروبية والبديل الَقَطري غير المثالي

م�ضدرة  دولة  اأكرب  اليوم  رو�ضيا  تعترب 

اإىل  والغاز  النفط  من  الطاقة  مل�ضادر 

فاإنَّ  ذلك،  رغم  الأوروبي.  الحتاد  دول 

على  الأوروبي  الحتاد  دول  اعتماد 

جعل  الطاقة  م�ضادر  بخ�ضو�ض  رو�ضيا 

على  م�ضتقرين  غري  ال�ضيا�ضات  �ضّناع 

املفو�ضية  اأ�ضدرت  حيث  منتظمة.  قاعدة 

خ�رصاء  ورقًة   2000 عام  يف  الأوروبية 

امل�ضتويات  اإىل  الأنظار  لفت  اإىل  ترمي 

واردات  الأوروبي على  املرتفعة لالعتماد 

الغاز.

لقد اأدت ال�ضدامات الرو�ضية - الأوكرانية 

التي دارت يف عام 2006 ثم يف عام 2009 

اأوروبا  اإمداد  يف  الأوىل  النقطاعات  اإىل 

بالغاز الرو�ضي، واأطلقت من جديد النقا�ض 

لدول  الطاقة  اإمدادات  تاأمني  ق�ضية  حول 

الوقت،  ذلك  منذ  ولكن  الأوروبي.  الحتاد 

مل ي�ضهد اعتماد اأوروبا على واردات الغاز 

ذكر، بل اإنه من املتوقع اأن 
ُ
اأي انخفا�ض ي

ترتفع الواردات من 40 % يف الوقت احلايل 

اإىل 70 %. لقد �ضّكلت الأزمة التي ت�ضهدها 

ا �ضيحة اإنذار مهمة ل�ضّناع 
ً
اأوكرانيا موؤخر

القرار يف دول الحتاد الأوروبي؛ حيث اإنَّ 

49 % من �ضادرات الغاز الرو�ضية متر عرب 
يف  عجز  من  ا 

ً
حالي تعاين  التي  اأوكرانيا 

على  ال�رصاع  اأعقاب  ففي  الغاز.  اإمدادات 

تكتف  مل  الأوكرانية،  القرم  جزيرة  �ضبه 

اإىل  الغاز  �ضادرات  اأ�ضعار  برفع  رو�ضيا 

اأوكرانيا، بل هددت بوقف تام لت�ضليم الغاز 

اإليها اإن مل ت�ضدد الديون املرتتبة عليها.

باإعادة  اأوروبا  تقوم  اأن  املرجح  من 

توجيه �ضيا�ضتها الطاقوية كنتيجة لالأزمة 

الأوكرانية؛ ويف هذا بداأ احلديث عن الدور 

املحتمل لقطر يف هذا امل�ضعى، والذي من 

اإىل  التوتر  من  مزيًدا  ي�ضيف  اأن  املمكن 

املتاأزمة  الرو�ضية   - القطرية  العالقات 

عن  ال�ضورية  الأزمة  ك�ضفت  بعدما  اأ�ضاًل 

م�رصوع قطري � اأوروبي � اإ�رصائيلي لتمرير 

اأنابيب للغاز عرب الأرا�ضي ال�ضورية، ولكن 

الدبابري  اأطلق  للم�رصوع  دم�ضق  رف�ض 

�ضورية  لتدمري  اأع�ضا�ضها  من  التكفريية 

بغطاء من اأ�ضحاب امل�رصوع  وحلفائهم.
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ل  القطري  الغاز  اإىل  الرو�ضي  الغاز  من 

ي�ضعب تخيله.

عرب  متر  التي  الربية  الطريق  اغالق  فبعد 

�ضوريا، فان طريق ال�ضحن البحرية الرئي�ضة 

نقاط  اأوروبا متر عرب  اإىل  واملتجهة  لقطر 

وباب  هرمز  كم�ضيق  عديدة،  اختناق 

املندب وكذلك قناة ال�ضوي�ض. ويقع كل من 

مناطق م�ضطربة  الثالثة يف  املواقع  هذه 

ا، وهي نقطة ال�ضعف التي تثري قلق 
ً
�ضيا�ضي

ففي  الأوروبي.  الحتاد  يف  القرار  �ضّناع 

على  ال�ضوي�ض  قناة  كانت  �ضابقة،  فرتات 

ا اىل 
ً
وجه اخل�ضو�ض عر�ضًة لالإغالق نظر

انعدام ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي. وتتمثل الطريقة 

الوحيدة لتجنب حدوث ذلك يف تفعيل خط 

والذي  وتركيا  قطر  بني  املقرتح  الأنابيب 

تركيا  اإىل  القطرية  الغاز  حقول  من  ميتد 

“نابوكو”.  اأنابيب  خط  مع  هناك  ليت�ضل 

“نابوكو”  الأنابيب  خط  فكرة  حظيت  لقد 

ا 
ً
ومادي ا 

ً
�ضيا�ضي الأوروبي  الحتاد  بدعم 

ال�رصق  اأ�ضواق  ربط  اإىل  ت�ضعى  كونها 

ولكن  النم�ضا،  اإىل  تركيا  من  الأو�ضط 

الحتاد الذي تقوده اأذربيجان والذي ميلك 

د 
ّ
املور يعد  والذي  دينيز2،  �ضاه  غاز  حقل 

الرئي�ض للغاز، قد عمل على اإلغاء الفكرة يف 

�ضيف عام 2013. وقد اختارت اأذربيجان، 

عرب  مير  اأق�رص  اأنابيب  خط  ذلك،  من  بدًل 

البحر الأدرياتيكي والذي ميتد من اليونان 

اإىل اإيطاليا. وقد حّل هذا اخليار حمل فكرة 

اإىل  اأنابيب للغاز ميتد من قطر  اإن�ضاء خط 

الطبيعي  الغاز  �ضحن  يتم  حيث  �ضوريا 

اإىل  لحقة  مرحلة  يف   )LNG( امل�ضال 

فكرة  وهي  ال�ضورية،  املوانئ  عرب  اأوروبا 

ت�ضجع  مل  �ضوريا  لأن  �ضعوبات؛  دونها 

امل�ضالح  حماية  اإىل  ترمي  كونها  الفكرة 

الرو�ضية املتعلقة بالغاز يف اأوروبا.

خاتمة
لقد عملت الأزمة الأوكرانية، للمرة الثالثة 

اأوروبا  الزمان، على تذكري  خالل عقد من 

باعتمادها على رو�ضيا ب�ضاأن الغاز، وذلك 

على  الطلب  فيه  ي�ضهد  الذي  الوقت  يف 

ويف  ملحوًظا.  ازدياًدا  اأوروبا  يف  الطاقة 

بدائل،  عن  اأوروبا  فيه  تبحث  الذي  الوقت 

الطبيعي  والغاز  القطري،  الغاز  يعترب 

غري  بدياًل  اخل�ضو�ض،  وجه  على  امل�ضال 

مثايل على الأطالق ليحل حمل الإمدادات 

الرو�ضية. 

الحضور القطري 
ا 

ً
كبري ا 

ً
دور ا 

ً
حالي قطر  دولة  توؤدي  ل 

الطاقة  اإمدادات  اأو  �ضيا�ضات  و�ضع  يف 

الأوروبية، ولكن هذا الأمر اآخٌذ يف التغيري 

يف  توؤديه  الذي  احليوي  الدور  اإىل  نظراً 

الغاز  ول�ضيما  العاملية،  الغاز  �ضادرات 

هذه  تعترب  اإذ  )LNG(؛  امل�ضال  الطبيعي 

اأكرب  الراهن  الوقت  يف  اخلليجية  الدولة 

امل�ضال   الطبيعي  للغاز  م�ضّدرة  دولة 

�ضادرات  من   %  -85 العامل  يف   )LNG(

الغاز منها تكون ب�ضكل �ضائل-، وهي ثاين 

ورابع  العامل،  يف  الطبيعي  للغاز  م�ضّدر 

اجلاف  الطبيعي  للغاز  منتجة  دولة  اأكرب 

املتحدة  الوليات  من  كل  بعد  العامل،  يف 

متلك  وهي  واإيران،  ورو�ضيا  الأمريكية 

يف  الغاز  من  احتياطي  اأكرب  ثالث  كذلك 

اأ�ضعاف  اأي ما يعادل قرابة ثالثة  العامل، 

احتياطي الوليات املتحدة الأمريكية.

متزايدة،  اأهمية  الأمر  هذا  اأوروبا  وتويل   

ي�ضهد  مل  الطاقة  خليط  اأن  من  فبالرغم 

 العقدين املا�ضيني - 
ّ
ا على مر

ً
ا كبري

ً
تغيري

كان  املثال،  �ضبيل  على   ،2013 عام  ففي 

النفط،  ا من 
ً
نابع الطاقة  %من خليط    35

24 % من الغاز، 17 % من الوقود ال�ضلب، 
%من    10 النووية،  احلرارة  من   %  14
م�ضادر الطاقة املتجددة - فاإن العتماد 

اأكرث  اأ�ضحى  قد  عام  ب�ضكل  الطاقة  على 

على  ينطبق  هذا  اأن  حني  ويف  ا. 
ً

و�ضوح

فهو  امل�ضتوردة،  الطاقوية  امل�ضادر  كل 

ا على واردات الغاز؛ حيث زاد  ينطبق اأي�ضً

% يف عام   43.5 الغاز من  العتماد على 

1995 اإىل 67  % يف عام 2011 )باملقارنة 
من  ارتفع  الذي  النفط  على  العتماد  مع 

العتماد  اإن  فقط(.   %  85.6 اإىل   %  73.2
على الغاز، يوؤدي دوراً متزايد الأهمية يف 

طرق التفكري املتعلقة بتاأمني الطاقة يف 

الحتاد الأوروبي.

الغاز  ي�ضكل  اأن  توّقع 
ُ
ي  ،2020 عام  بحلول 

من   %  14 ن�ضبته  ما  امل�ضال  الطبيعي 

واردات الغاز لأوروبا، واأن يزيد ال�ضتهالك 

عام  مليار مرت مكعب يف   815 اإىل  لي�ضل 

2030، بينما كان يقدر ا�ضتهالكها ب� 502 
مليار مرت مكعب يف عام 2005. 

ا اإىل جنب 
ً
ويف �ضوء ذلك تعترب اأوروبا جنب

ميتلك  قطر،  لدولة  ا 
ً
مهم عمياًل  اآ�ضيا  مع 

اإمكانيات �ضخمة للنمو، ولكن الدعم الذي 

التحول  لت�ضهيل  الأوروبي  الحتاد  يقدمه 

اأوروبا  اإمداد  يف  الأوىل  النقطاعات  اإىل 

بالغاز الرو�ضي، واأطلقت من جديد النقا�ض 

لدول  الطاقة  اإمدادات  تاأمني  ق�ضية  حول 

الوقت،  ذلك  منذ  ولكن  الأوروبي.  الحتاد 

مل ي�ضهد اعتماد اأوروبا على واردات الغاز 

ذكر، بل اإنه من املتوقع اأن 
ُ
اأي انخفا�ض ي

ترتفع الواردات من 40 % يف الوقت احلايل 

اإىل 70 % .

اإنذار  �ضيحة  الأوكرانية  الأزمة  �ضّكلت  لقد 

اإن  حيث  اأوروبا؛  يف  القرار  ل�ضّناع  مهمة 

49 % من �ضادرات الغاز الرو�ضية متر عرب 
يف  عجز  من  ا 

ً
حالي تعاين  التي  اأوكرانيا 

على  ال�رصاع  اأعقاب  ففي  الغاز.  اإمدادات 

تكتف  مل  الأوكرانية،  القرم  جزيرة  �ضبه 

اإىل  الغاز  �ضادرات  اأ�ضعار  برفع  رو�ضيا 

تام  بوقف  هددت  بل  فح�ضب،  اأوكرانيا 

الديون  ت�ضدد  مل  اإن  اإليها  الغاز  لت�ضليم 

اأهمية  الأكرث  الأمر  ولعل  عليها.  املرتتبة 

مناطق  ثالث  انف�ضال  ترجيح  يف  يتمثل 

تلك  وت�ضّكل  اأوكرانيا،  �رصقي  يف  اأخرى 

ثلث  القرم  جزيرة  اإىل  بالإ�ضافة  املناطق 

�ضادرات اأوكرانيا.

نقاش حيوي
ا يف 

ً
لقد اأثارت هذه التطورات نقا�ًضا حيوي

ح 
َّ
�رص اإذ  الطاقة؛  مو�ضوع  حول  اأوروبا 

فان  هريمان  الأوروبي  املجل�ض  رئي�ض 

مت  الذي  ال�ضتفتاء  بعد  مبا�رصة  رومبوي 

جزيرة  �ضبه  انف�ضال  م�ضاألة  حول  اإجراوؤه 

اأر�ضلنا  “لقد  قائاًل:  رو�ضيا،  عن  القرم 

اأوروبا  اأن  مفادها  وا�ضحًة  اإ�ضارًة  اليوم 

اعتمادها  تخفي�ض  اإىل  جاهدة  ت�ضعى 

ا 
ً

خ�ضو�ض الطاقة،  م�ضادر  ا�ضترياد  على 

الإمداد  طرق  بتنويع  وذلك  رو�ضيا”،  من 

مل  رومبوي  ولكن  وداخلها”.  اأوروبا  اإىل 

يخربنا كيف �ضيتم ذلك وما هي كلفته؟

ا 
ً
من اجللي اأن الأزمة الأوكرانية قد تركت اأثر

ا على واردات الطاقة الأوروبية، 
ً
حاًدا وفوري

ا على واردات الغاز؛ حيث يعترب 
ً

وخ�ضو�ض

لة يف  الوقود املف�ضّ اأنواع  الغاز واحًدا من 

ا 
ً
اإنتاج الكهرباء يف الحتاد الأوروبي نظر

وقد  البيئة،  على  ا 
ً
ن�ضبي املنخف�ض  لتاأثريه 

الزلزل  من  بكثري  اأبعد   2014 اأزمة  ذهبت 

اإىل  توؤدي  اأن  يرجح  اإذ  ال�ضابقة؛  ال�ضيا�ضية 

واأنها  ا 
ً

خ�ضو�ض الغاز،  اإمدادات  يف  تنويع 

حما�رصة بحالة عدم ال�ضتقرار ال�ضائدة يف 

كل من ليبيا وم�رص. 
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اقت�شاد دولي

أوكرانيا وأوروبا في خندق حرب غاز

دخل التوتر القائم بني اأوكرانيا ورو�ضيا منعطفا جديدا بعد 

اإعالن �رصكة »غاز بروم« احلكومية الرو�ضية وقف اإمدادات 

اإىل  وحتولها  »نفطوغاز«،  الأوكرانية  نظريتها  اإىل  الغاز 

نظام الدفع امل�ضبق ك�رصط ل�ضتمرار الإمدادات.

فمو�ضكو ت�رص على ا�ضرتداد ديون تتجاوز اأربعة مليارات 

تعرتف  ل  الذي  الأمر  املحدد،  املوعد  يف  ت�ضدد  مل  دولر 

به كييف، وت�رص على اأنها �ضددت كافة املبالغ امل�ضتحقة 

الذي  مكعب  مرت  األف  لكل  دولرا   286 ب�ضعر  املوعد  يف 

األغته مو�ضكو من جانب واحد بعد الإطاحة بنظام الرئي�ض 

 480 نحو  اإىل  ورفعته  لها،  املوايل  يانوكوفيت�ض  فيكتور 

دولرا.

الأ�ضبوع  اليومية خالل  الثالثية  اللقاءات  واأخفقت جميع 

يف  الأوروبي  والحتاد  ورو�ضيا  اأوكرانيا  بني  املا�ضي 

يف  للغاز،  جديد  توافقي  �ضعر  ب�ضاأن  اتفاق  اإىل  الو�ضول 

ظل اإ�رصار اأوكرانيا على �ضعر ل يتجاوز ثالثمائة دولر، 

واعتبار مو�ضكو اأن ذلك »ابتزاز«، واأن ال�ضعر يجب األ يقل 

عن 380 دولرا.

ووقف الإمدادات و�ضع اأوكرانيا يف اأزمة كبرية، ل �ضيما 

اأن الغاز عجلة اقت�ضادها، فحركة موا�ضالتها تعتمد عليه 

بن�ضبة ل تقل عن %70، يف حني اأن احتياطي الغاز لديها 

-البالغ 14 مليار مرت مكعب- قد ينتهي يف موعد اأق�ضاه 

الذي  »نفطوغاز«  وفق  املقبل،  الأول  دي�ضمرب/كانون 

تتعاظم فيه احلاجة اإىل الغاز بهدف التدفئة.

جميع  على  م�ضتنفر  بحراك  جت�ضد  الأوكراين  الفعل  رد 

ال�ضعد، اإذ جلاأت كييف اإىل حمكمة �ضتوكهولهم ملقا�ضاة 

مو�ضكو على اإجراءات رفع الأ�ضعار ووقف الإمدادات.

الوطنية  اللجنة  يات�ضنيوك  اأر�ضيني  الوزراء  رئي�ض  واأمر 

الطاقة يف الربملان باإعداد »خطة طوارئ لتوفري  ل�ضوؤون 

اأوروبا  اإىل  الغاز«، وببحث تغيري كلفة نقل الغاز الرو�ضي 

عن  دولرات  ثالثة  نحو  البالغ  الأوكرانية  الأرا�ضي  عرب 

مرور كل األف مرت مكعب م�ضافة مائة كلم، قائال »لن نقدم 

م�ضاعدات مالية لغازبروم« الرو�ضية.

اعتماد
اإن  حكومي  تقرير  قال 

الوقود  على  اليابان  اعتماد 

الكهرباء  لتوليد  الأحفوري 

ال�ضنة  يف   %  88 اإىل  قفز 

مرتفعا   ،2013 لعام  املالية 

قبل   %  62 بلغت  ن�ضبة  من 

يف  النووية  الكارثة  وقوع 

عام 2011.

ارتفاع
م�ضادر  من  بيانات  اأظهرت 

جتارية ارتفاع واردات الهند 

 %  13.5 الإيرانى  النفط  من 

اإبريل  مع  مقارنة  مايو  فى 

بها  قامت  م�ضرتيات  بفعل 

اأكرب  الهندية  النفط  موؤ�ض�ضة 

�رصكة تكرير فى البالد.

تحذير
الدوىل  النقد  �ضندوق  حذر 

منو  وترية  تباطوؤ  من 

خالل  الأمريكى  القت�ضاد 

من   %  2 اإىل  احلاىل  العام 

اإجماىل الناجت املحلى. وتقل 

توقعات  عن  التوقعات  هذه 

التى  ال�ضابقة  النقد  �ضندوق 

كانت 2.7 %.

تراجع
للجمارك  بيانات  اأظهرت 

اجلنوبية  كوريا  واردات  اأن 

اإيران  من  اخلام  النفط  من 

باملقارنة  اأيار  يف  تراجعت 

هبوط  مع  ني�ضان،  مع 

النفطية من طهران  وارادتها 

الأوىل  اخلم�ضة  الأ�ضهر  خالل 

من العام. 

صادرات
قال مكتب ت�ضجيع ال�ضادرات 

�ضادرات  اإن  بنجالد�ض  يف 

باملئة   7.22 ارتفعت  البالد 

اأيار  يف  �ضنوي  اأ�ضا�ض  على 

دولر  مليار   2.7 اإىل  لت�ضل 

قوية  مببيعات  مدعومة 

للمالب�ض.

ناتج
ر�ضمية  بيانات  اأظهرت 

ال�ضناعى  الناجت  ارتفاع 

ني�ضان  فى  اليورو  ملنطقة 

ملثلى الن�ضبة املتوقعة بف�ضل 

املعمرة  غري  وال�ضلع  الطاقة 

ما يعزز الدلئل على ا�ضتمرار 

منو اقت�ضاد املنطقة.

خطة
النم�ضاوية  احلكومة  اقرتحت 

بنك  دائنى  يجرب  قانونا 

النم�ضاوى  اأديرا  األبه  هيبو 

خطة  فى  امل�ضاهمة  على 

اإنقاذ البنك. وكانت احلكومة 

م�ضاهمة  �رصورة  قررت  قد 

 800 بنحو  اإل.بى  بايرن  بنك 

مليون يورو.

مطالب
رف�ضت وزيرة العمل الأملانية 

من  مطالب  نالي�ض  اأندريا 

بع�ض �رصكائها يف الإئتالف 

احلاكم بتغيري خططها ب�ضاأن 

والتي  لالأجور  الأدنى  احلد 

حاليا  الربملان  ينظرها 

ال�ضتثناءات  من  مزيد  ومنح 

يف القوانني اجلديدة.

اكتشاف
اأعلنت باك�ضتان، اأنها اكت�ضفت 

يف  للنفط  كبريا  احتياطيا 

تغطية  ميكنه  البنجاب  اإقليم 

لالحتياجات  كبري  قطاع 

يف  الطاقة  من  اليومية 

مت  اأنه  واأو�ضحت  باك�ضتان. 

للنفط  اكت�ضاف هذا املخزون 

بالتعاون مع �رصكة تنقيب.

نمو
اأعلنت ال�ضني عن م�رصوعات 

اقت�ضادية جديدة بهدف دعم 

من  القومي.  القت�ضاد  منو 

ان�ضاء  امل�رصوعات  هذه  بني 

وال�ضكك  الطرق  من  جمموعة 

على  واملطارات  احلديدية 

طول �ضفتي نهر يانغت�ضي.
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 عقود تجارية بريطانية صينية

بـ17 مليار دوالر

اأعلن رئي�ض الوزراء الربيطاين ديفد كامريون توقيع عقود جتارية 

17 مليار دولر(  )اأكرث من  اإ�ضرتليني  14 مليار جنيه  باأكرث من 

اأثناء زيارة رئي�ض الوزراء ال�ضيني يل كه ت�ضيانغ اإىل لندن.

واأكد كامريون يف موؤمتر �ضحفي م�ضرتك مع نظريه ال�ضيني اأن 

»بريطانيا هي القت�ضاد الأكرث انفتاحا داخل الحتاد الأوروبي، 

والأكرث ترحيبا بالن�ضبة لل�ضني«، م�ضددا على اأنه يريد »اأن تبقى 

احلال كذلك«.

الذي  العقد  يف  يتمثل  كامريون  اإليه  اأ�ضار  الذي  املبلغ  واأغلب 

بوب  بي(  )بي  برتوليوم  بريتي�ض  ملجموعة  العام  املدير  اأعلنه 

داديل قبل توقيعه، وي�ضمل تزويد املجموعة النفطية الربيطانية 

ال�رصكة ال�ضينية الوطنية النفطية بالغاز الطبيعي امل�ضال بقيمة 

ع�رصين مليار دولر على مدى ع�رصين �ضنة.

النووي  املجال  يف  �رصاكة  اتفاقيات  روي�ض  رولز  وقعت  كذلك 

ال�ضلمي، كما وقعت جمموعة بور�ضة لندن عقودا مع م�ضارف 

�ضينية.

الثنائي بلغ »م�ضتوى  التجاري  التبادل  اأن  اإىل  ولفت كامريون 

بن�ضبة زادت  ال�ضني  اإىل  »�ضادراتنا  اأن  اإىل  واأ�ضار   قيا�ضيا«. 

الأخرية،  اخلم�ض  ال�ضنوات  خالل  وت�ضاعفت   ،2013 يف   %  15
على  متثالن  اللتني  واأملانيا«  فرن�ضا  من  اأ�رصع  زيادة  وهي 

قبل  ال�ضني  اإىل  والثانية  الأوىل  الأوروبية  ال�ضادرات  التوايل 

بريطانيا.

وانخراط  املتبادلة،  ال�ضيا�ضية  الثقة  »تعزيز  اإىل  فدعا  يل  اأما 

اأولويات  اأ�ض�ض عادلة والأخذ بالعتبار  اأقوى يف التعاون على 

الآخر«.

اأنه  اللندنية  التاميز  �ضحيفة  ن�رصته  مقال  يف  اأكد  يل  وكان 

املخاوف«  وجتاوز  اخلاطئة  الأفكار  »تغيري  يف  الإ�ضهام  يريد 

بخ�ضو�ض ال�ضني.

النووية  املجالت  يف  اأخرى  عديدة  اتفاقيات  عن  واأف�ضح 

واملالية والغذائية، ت�ضمل -خ�ضو�ضا- رفع احلظر عن ت�ضدير 

جنون  اأزمة  منذ  املفرو�ض  الربيطانية  والأغنام  الأبقار  حلوم 

البقر يف ثمانينيات القرن املا�ضي.

وتعد بريطانيا املركز الأول لال�ضتثمارات ال�ضينية يف اأوروبا.

توقعات
الدويل  البنك  خف�ض 

العامل  دول  منو  توقعات 

 5.3 من  العام  هذا  النامي 

4.8 يف املئة.  اإىل  يف املئة 

واإن حتقق ذلك ف�ضيكون هذا 

هو العام الثالث ملعدل منو 

يف  املئة  يف  خم�ضة  دون 

هذه الدول.

إحصاءات
يف  القت�ضادي  النمو  فقد 

يف  زخمه  اليورو  منطقة 

من  الأوىل  الثالثة  الأ�ضهر 

ثبات  مع  احلايل،  العام 

�ضجلت  التي  النمو  معدلت 

 0.2 عند  ال�ضابق  الربع  يف 

ك�ضفت  ح�ضبما  املئة،  يف 

اإح�ضاءات ر�ضمية.

فائدة
قرر البنك املركزي الأوروبي 

اإبقاء معدل الفائدة منخف�ضا 

بن�ضبة  قيا�ضي،  م�ضتوى  يف 

0،25 يف املئة. جاء هذا القرار 
على الرغم انخفا�ض الت�ضخم 

اإىل  الأوروبي  الحتاد  يف 

 5 من  الأدنى  هي  درجات 

اأعوام.

طوارئ
النفط  قال م�ضوؤول يف وزارة 

طلبت  احلكومة  اإن  الهندية 

من �رصكات تكرير النفط التي 

اإعداد  الدولة  عليها  ت�ضيطر 

اأي  ملواجهة  طوارئ  خطط 

الإمدادات  يف  حمتمل  توقف 

يف  املحتدم  ال�رصاع  ب�ضبب 

العراق.

تأثر
العراقية  الأزمة  القت 

القت�ضاد  على  بتاأثرياتها 

اأ�ضواق  تفتتح  اإذ  العاملي، 

كل  يف  الغربية  الأ�ضهم 

بانخفا�ض،  ن�ضاطها  يوم 

حول  التجار  قلق  تزايد  مع 

للعنف  ميكن  الذي  التاأثري 

تزايد  واحتمالية  يخلفه  اأن 

اأ�ضعار النفط.

شعور
التنفيذي  الرئي�ض  ي�ضف 

ل�رصكة طريان دولية كربى 

الإرتياح«  »عدم  بعبارة 

على  يطغى  الذي  ال�ضعور 

الذين  الركاب  ن�ضف 

ي�ضافرون على من طائرات 

اأن  البع�ض  ويرى  ال�رصكة. 

تعاين  الطريان  �رصكات 

العالقات  يف  م�ضكلة  من 

العامة.

مليارديرات
العادات  عن  اإيربا�ض  اأعلنت 

ملليارديرات  ال�رصائية 

موقعها  على  الأو�ضط  ال�رصق 

لدرا�ضة  وفقًا  الإلكرتوين، 

ت�ضنيع  �رصكة  اأجرتها 

الطائرات تتمحور حول ثالثة 

يف  ارتفاعًا  ت�ضهد  مناطق 

الأو�ضط  ال�رصق  وهي  عددهم 

وال�ضني ورو�ضيا.

رهانات
هيل  ويليام  �رصكة  اأعلنت 

تقدمي  عن  للرهانات، 

األف جنيه   400 �ضخ�ض مبلغ 

األف   671 )نحو  اإ�ضرتليني 

دولر( على نتيجة ال�ضتفتاء 

ا�ضكوتلندا  يف  �ضيجري  الذي 

من  بقائها  �ضيقرر  والذي 

اململكة  عن  انف�ضالها 

املتحدة.

استدعاء
اإنها  »تويوتا«  �رصكة  اأعلنت 

األف   650 ا�ضتدعاء  قررت 

�ضيارة اإ�ضافية ب�ضبب عيوب 

الهوائية،  الو�ضائد  نظام  يف 

ال�ضيارات  عدد  يرفع  مما 

ي�ضملها  التي  الإجمايل 

املا�ضي  العام  منذ  القرار 

اإىل نحو 2.8 مليون �ضيارة.
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فر�ص عمل

  فرص عمل 
تركيا

اإنتاج  يف  متخ�ض�ضة  تركية  �رصكة 

اإىل  ت�ضعى  اخلفيفة،  للطاقة  الكابالت 

توريد منتجاتها اإىل لبنان.

لالإت�ضال:

KYM cable
Tel: 009021639423010203

E-mail: sarra@kymkablo.com
Website: www.kymkablo.com

تشيكوسلوفاكيا
مزود  ت�ضيكيا  يف  قائم  طبي  مركز 

التقنية  عالية  التجهيزات  باأحدث 

عن  يبحث  ال�رصطان،  مر�ضى  ملعاجلة 

اإقامة �رصاكات مع لبنانيني.

لالإت�ضال:

Proton Therapy Center
Jana Kulhankova

Tel: 00420222999000
Email: Jana.kulhankova@ptc.cz

 Website: www.ptc.cz

ت�ضنيع  يف  متخ�ض�ضة  ت�ضيكية  �رصكة 

للجي�ض  معدة  وذخرية  متنوعة  اأ�ضلحة 

اإىل  ت�ضعى  الأمنية،  والقوى  وال�رصطة 

دخول ال�ضوق اللبنانية.

لالإت�ضال:

ZVI Inc
Tel: 00420257326076

Email: zvi@zvi.cz
Website: www.zvi.cz

بناء  يف  متخ�ض�ضة  ت�ضيكية  �رصكة 

اأبراج التربيد التي ت�ضتخدم  واإعادة بناء 

تبخري املاء من اأجل نزع احلرارة وتربيد 

ال�ضناعية  العملية  ال�ضائل امل�ضتخدم يف 

اإىل درجة حرارة قريبة من درجة حرارة 

الطاقة  ملحطات  خم�ض�ضة  وهي  الهواء، 

اإقامة  اإىل  ال�رصكة  وت�ضعى  وامل�ضانع. 

�رصاكات مع مهتمني بت�ضاطها يف ال�ضوق 

اللبنانية.

لالإت�ضال:

.FANS، a.s

Tel: 00420234718900
Email: Praha@fansct.com
Website: www.fansct.com

�رصكة ت�ضيكية تنتج منتجات بيولوجية 

ت�ضتخدم يف حماية املزروعات والنباتات 

درءاً  والع�ضوية،  التقليدية  املزارع  يف 

من  الزراعية  املحا�ضيل  عن  للمخاطر 

ال�رصكة  تن�ضط  كما  واجلراثيم.  الأمرا�ض 

للمنتجات  والتطوير  الأبحاث  جمال  يف 

يف  طويلة  خربة  ولديها  البيولوجية 

دولية  منظمات  مع  والتن�ضيق  التعاون 

ال�رصكة عن  �ضمن نطاق عملها. وتبحث 

اأعمال يف  وكالء وم�ضتوردين و�رصاكات 

لبنان. 

لالإت�ضال:

.Biopreparaty، spol.sr.o
Tel: 00420608208649

 Website: www.biopreparaty.cz

�رصكة ت�ضيكية تنتج اخلبز واملعجنات 

وغريها  اجلاهزة  وخلطاتها  واحللويات 

تبحث  اجلاهزة،  املاأكولت  و�ضفات  من 

عن اإقامة �رصاكات مع لبنانيني مهتمني 

بهذا املجال.

Semix
Tel: 00420553759980

Email: semix@semix.cz
   Website: www.semix.cz

رومانيا 
امل�ضدرين  اأمام  رومانيا  تفتح 

مبا  اإليها،  الت�ضدير  فر�ضة  اللبنانيني 

متعددة،  قطاعات  يف  منتجات  ي�ضمل 

امل�ضنعة  الكيماوية  الأ�ضمدة  اأبرزها 

والطالء  للحدائق  املخ�ض�ضة  والرتبة 

التجهيزات  عن  الناجمة  والنفايات 

والبال�ضتيك  والكهربائية  الإلكرتونية 

امل�ضنع  واخل�ضب  للتو�ضيب  امل�ضنع 

ال�ضعر  ت�ضاقط  منع  وم�ضتح�رصات 

والأدوية والأثاث والألواح الإلكرتونية 

يف  خدمات  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضناعية، 

وحلقات  واملرافئ،  التجزئة  جمالت 

من  ال�ضت�ضارية  واخلدمات  التدريب 

اأجل تطوير املبيعات والت�ضويق.

لالإت�ضال:

 FRD Center Market Entry Services
Romanie

Tel: 0040214111459
Email: Europa@frdcenter.ro

 Website: www.market-entry.ro

روسيا
يف  متخ�ض�ضة  رو�ضية  �رصكة 

والإنذار  الأمن  اأجهزة  وت�ضنيع  ت�ضميم 

اإىل  ت�ضعى  اخلارجية  والإ�ضت�ضعار 

�رصكاء  مع  التجارية  عالقاتها  توطيد 

وم�ضتوردين ووكالء وموزعني يف ال�ضوق 

املحلية. 

لالإت�ضال:

ZAO Okhrannaya Technika
Tel: 0078412655316

 Email: marina@forteza-eu.com
Website: www.forteza-eu.com  

سنغافورة
من  مدعومة  �ضنغافورة  يف  �رصكة 

Caterpillar متخ�ض�ضة يف تقدمي حلول 
وت�ضميم  ا�ضت�ضارية  خدمات  من  الطاقة 

و�ضناعة  �ضيانة  وعمليات  وتركيب 
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مولدات وحمولت وكابالت واك�ض�ضوارات 

و�ضواها، تن�ضط يف ال�رصق الأو�ضط و�ضمال 

اأفريقيا، وتبحث عن اإقامة �رصاكات.

لالإت�ضال:

.APac Energy Rentals Pte Ltd
Linda Ennin

Tel: 006565152036
Fax: 006562652716

 :Email 
 Linda.ennin@apacenergy.com

 Website: www.apacenergy.com

سوريا 
ورماح  خاجني  �رصكة  تعترب 

التجارية  ال�رصكات  اأوائل  من  ال�ضورية 

بال�ضعر  العناية  ملواد  وال�ضناعية 

وتاأ�ض�ضت  ال�ضعر.  و�ضبغات  وال�ضامبو 

الوكيلة  ال�رصكة  وكانت  عقود،  منذ 

يف  العاملية  الأملانية   Wella ل�رصكة 

خم�ضني  من  لأكرث  والبيع  الت�ضنيع 

ثقة  على  وحازت  �ضوريا  يف  عامًا 

زبائنها يف جودة منتجاتها وتعاملها 

 Procter & وا�ضتمر تعاملها مع �رصكة

اجلديدة  املالكة  الأمريكية    Gamble
�ضنوات.  خم�ض  ملدة    Wella ل�رصكة 

ال�ضوق  دخول  يف  ال�رصكة  وترغب 

اللبنانية.

لالإت�ضال:

�رصكة خاجني ورماح

Tel: 009633320469
009633335190

 Khandji.rammah@gmail.com

�رصكة �ضينية ت�ضنع م�ضابيح من نوع 

LED، تبحث عن ت�ضويق منتج جديد يف 
ال�ضوق اللبنانية، هو عبارة عن م�ضابيح 

LED خم�ض�ضة لال�ضتخدام يف حمطات 
الوقود.

لالإت�ضال:

CINA LED Lighting Tech Limited
Tel: 008675529197481
Fax: 008675529197482

 :Email 
sales06@cinaledlighting.com

 Website: www.cinaledlighting.com

يف  متخ�ض�ضة  �ضينية  �رصكة 

وال�ضالمل  امل�ضاعد  واإنتاج  ت�ضنيع 

 Symax تتبع  الكهربائية،  واملما�ضي 

�رصكة  وهي   Lift )Holding( Co. Ltd
ال�رصكة  ت�ضنع  مدرجة  عامة  كندية 

لالأ�ضخا�ض  املخ�ض�ضة  امل�ضانع  حتديداً 

وال�ضالمل  وامل�ضت�ضفيات  واملنازل 

الكهربائية،  واملما�ضي  الكهربائية 

بلداً   50 من  اأكرث  يف  منتجاتها  وت�ضوق 

وهي تبحث عن موطئ قدم لها يف ال�ضوق 

اللبنانية.

لالإت�ضال: 

Symax Lift )China( Co. Ltd
Tel: 00862168873777 – 8208

 Email: Jasmine@symaxlift.com
 Website: www.symaxlift.com

الصين 
�ضناعة  يف  متخ�ض�ضة  �ضينية  �رصكة 

واأ�ضطوانات  واألواح  ق�ضبان  من  احلديد 

للج�ضور  خم�ض�ض  وحديد  واأنابيب 

تبحث  و�ضواها،  احلديد  و�ضكك  وال�ضفن 

عن توريد منتجاتها اإىل ال�ضوق اللبنانية.

لالإت�ضال:

TPMC Steel
Aimy

Tel: 008602258892192
 Email: info@tpmcsteel.com

ت�ضنيع  يف  متخ�ض�ضة  �ضينية  �رصكة 

جتهيزات التخزين اللوج�ضتية امل�ضتخدمة 

عن  تبحث  واحلاويات،  امل�ضتودعات  يف 

اللبنانية  ال�ضوق  يف  منتجاتها  ت�ضويق 

م�ضتوردين  مع  اأعمال  �رصاكات  واإقامة 

ووكالء حمليني.

لالإت�ضال: 

 Guangzhou HLD Storage
.Equipment Co.،Ltd

 فن�ضنت

Tel: 00862087482172817
Email: shelf@conshelf.cn

�ضناعة  يف  متخ�ض�ضة  �ضينية  �رصكة 

مولدات الديزل تبحث عن ت�ضدير اإنتاجها 

اإىل ال�ضوق املحلية.

لالإت�ضال:

،.David & Partners Generator Ltd
Ray Tchan 

Tel: 008618918035196
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معار�ص وموؤتمرات

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
معرض بيروت للفنون 

بريوت / البيال

)من تنظيم �رصكة �ضيدر األي�ض(

من 8 – 21 اأيلول 2014

معرض ومؤتمر األمن في 
الشرق األوسط

بريوت / البيال

)من تنظيم �رصكة اينجما(

من 25 – 28 اأيلول 2014

منتدى بيروت للطاقة
بريوت / لورويال �ضبية

تنظيم جمموعة MCE Group للموؤمترات 

اخلام�ض  بريوت  »منتدى  واملعار�ض 

وكفاءة  املتجددة  الطاقات  للطاقة: 

�ضبية  لورويال  فندق  يف  الطاقة« 

وبال�رصاكة  واملياه  الطاقة  وزير  برعاية 

حلفظ  اللبناين  املركز  مع  ال�ضرتاتيجية 

الطاقة. 

ال�رصكاء  من  ح�ضد  اأكرب  املوؤمتر  �ضي�ضهد 

حفل  يقام  و�ضوف  والعامل  لبنان  من 

افتتاح مميز، بالإ�ضافة اإىل اأنه �ضي�ضتمر 

تقني  موؤمتر  مع  بالتزامن  اأيام،  ثالثة 

بحت بالتعاون مع اجلامعة الأمريكية يف 

بريوت ومعر�ض متخ�ض�ض لكل الأدوات 

والتجهيزات واخلدمات املرتبطة بالطاقة 

وا�ضتقطب  الطاقة.  وكفاءة  املتجددة 

املنتدى يف ن�ضخته الرابعة العام املا�ضي 

 28 من  واخت�ضا�ضيًا  خبرياً   750 حوايل 

دولة عربية واأجنبية. وي�ضعى املنظمون 

من  اأكرب  عدد  ا�ضتقطاب  اإىل  العام  هذا 

الأكرث  املو�ضوعات  ملناق�ضة  امل�ضاركني 

العاملية  التجارب  اأحدث  ونقل  �ضخونة 

وفق ال�ضيا�ضات املن�ضجمة حمليًا وعربيًا 

ودوليًا، من 17 – 19 اأيلول 2014.

ألمانيا / برلين
الب�رصية  والفنون  لالأزياء  معر�ض 

واملو�ضيقى

من تنظيم �رصكة بريد اند جي ام بي ات�ض

من 8 اىل 10 متوز 2014

الصين / شنغهاي
يف  واخلدمات  التكنولوجيا  معر�ض 

�ضناعة الأملنيوم

يف  للمعار�ض  ريد  �رصكة  تنظيم  من 

ال�ضني 

من 9 اىل 11 متوز 2014

الصين / شنغهاي
والتعبئة  الغذائية  للمواد  معر�ض 

والتغليف

من تنظيم معر�ض هونغ كونغ للخدمات

من 16 اىل 18 متوز 2014

 معارض ومؤتمرات في العالم 

الصين / بكين
واليخوت  الريا�ضية  ال�ضيارات  معر�ض 

والعقارات  وال�ضاعات  واملجوهرات 

وال�ضياحة

من تنظيم جمموعة زينوي للمعار�ض

من4 اىل 6 متوز 2014

الصين / كوانغزو
والديكور  للبناء  خم�ض�ض  معر�ض 

وال�ضيانة

للتجارة  الني  معر�ض  تنظيم  من 

اخلارجية يف كوانزو

من 8 اىل 11 متوز 2014

فرنسا / باريس
والك�ض�ضوارات  للمالب�ض  معر�ض 

واحلقائب واملجوهرات

وبروميري  هوزنك�ضت  �رصكة  تنظيم  من 

كال�ض

من 4 اىل 7 متوز 2014


