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�سيناريوهات 2012

لفه��م ال�صيا�ص��ة االقت�صادية العالمية والهيمنة الراأ�صمالية القائمة على الج�صع، لي�س هناك اأدل من “الطبل” واإن اخذ �صكل 

�صندوق لفهم هذه ال�صيا�صة االقت�صادية االأميركية � االأوروبية. 

ال�صكل �صخم..

.. ال�صوت مدوٍّ

الم�صمون فارغ..

وما يغطي فراغ الم�صمون هو هذا “الرداء” الدقيق االأنيق القادر على فعل ال�صجيج وغير القادر في المقابل على الت�صدي 

الأي �صربة اأو نغمة تخرج عن اإطار اإيقاعاته.

اإن��ه “ال�ص��دى”... اإيقاع من دون لحن... مراوحة ال تقطع الم�صافات... رفقة ال تهم فيها الطريق... وبع�صهم يرى فيها اأ�صبه 

ب�صيمفونية رو�صية.

فمن��ذ ان��دالع االأزم��ة المالية العالمية في اأواخر عام 2008، والعالم يعي���س تداعياتها، من خالل نمو اقت�صادي يعك�س 

حال��ة من التعافي اله���ّس، اأو اأزمة مديونية خانقة تع�صف باقت�صاديات اأوروبا، وتحم��ل بين طياتها تهديدات جادة لوجود 

االتح��اد االأورب��ي، وم�صي��ر غير وا�ص��ح للعملة الدولية – ال��دوالر - الذي فقد الكثي��ر من ال�صدقية في ظ��ل تداعي االقت�صاد 

االأميركي الذي يعي�س حالة من التراجع على الم�صتويين العالمي والمحلي.

وف��ي ظ��ل مناخ ي�صوده عدم اليقي��ن ب�صاأن االقت�صاد العالمي خ��الل العام 2012، فاإن �صيناريوهات ع��دة تطرح نف�صها، 

بع�صها يحمل بين طياته اإعادة خريطة القوى االقت�صادية العالمية، وميالد نظام اقت�صادي عالمي جديد، وبع�صها يرى اأن 

م��ا يحدث هو اأداء طبيع��ي لالقت�صاد الراأ�صمالي الليبرالي الج�صع، الذي ُتَعدُّ االأزمات والتقلبات االقت�صادية جزءاً من بنيانه. 

فبغياب العدالة االجتماعية القائمة على اقت�صاد االإنتاج، ي�صير العالم نحو انهيارات دائمة لن ت�صتثني منها اأحداً.

وثم��ة ت�ص��اوؤالت جوهرية تطرح نف�صها، وه��ي: اإلى متى �صت�صتمر حالة ال�صبابية ب�ص��اأن م�صتقبل االقت�صاد العالمي؟ وهل 

تداعي��ات االأزم��ة المالي��ة واالقت�صادية العالمية التي �صربت العالم عام 2008 وال ن��زال نعي�س ارتداداتها هي اآخر المطاف 

اأم اأن االأ�صواأ اآٍت؟

ف��ي ال�صي��اق، يظل م�صتقب��ل االأزمة المالية العالمية مرهون��ًا بطريقة التعامل مع تداعياتها والق�ص��اء على اأ�صبابها، فاإما 

�س م�صتقبل االتحاد 
ِّ
اأن تظ��ل وجه��ات النظر االأوربية مختلفة ب�صاأن ع��الج االختالالت المالية واأزمة المديونية وهو م��ا يعر

االأوروب��ي لخطر التفكك، واالأمر نف�ص��ه ينطبق على النهج االأميركي الذي لم يعد ياأبه بحجم ديونه وتراجع اأدائه االقت�صادي، 

والعي���س عل��ى ح�ص��اب االآخرين، والمتوق��ع اأن يتراجع موقع اأمي��ركا كقائد للنظ��ام االقت�صادي العالم��ي، واأن ي�صهد الدوالر 

م�صتقباًل مجهواًل ب�صاأن كونه عملة دولية. و�صوف يكون العالم عر�صة للعديد من االأزمة المتتالية.

اأو اأن ت�صتح�ص��ر اأوروب��ا تجاربه��ا التاريخية في التعامل م��ع االأزمات، وت�صارك اأميركا في ال�صيط��رة على اأ�صواق االأوراق 

المالي��ة، واإلغ��اء التجارة ف��ي الديون، وتطهير محافظ البن��وك من الديون الرديئ��ة، وتوجيه ا�صتثماراته��ا الأن�صطة االقت�صاد 

الحقيق��ي. ولي���س هذا فح�صب، بل يمكنها اأن ُتراجع قواعد النظام االقت�صادي الراأ�صمالي، الذي اأنتجت اأدواته هذه الدوامة من 

الم�صكالت والدخول في اأزمة مالية واقت�صادية واجتماعية مفتوحة، �صواء في ما يتعلق بدور الدولة في الن�صاط االقت�صادي، 

اأو القواعد المنظمة للتجارة الدولية، اأو طبيعة التمويل على الم�صتويين العام والخا�س، تمهيًدا للخروج من اآلية �صعر الفائدة 

والتمويل بالَدْين اإلى اآلية الم�صاركة. وبذلك ت�صتعيد اأوروبا واأميركا توازنهما االقت�صادي لكن في �صوء خريطة جديدة للقوى 

االقت�صادية العالمية تف�صح الطريق للدول ال�صاعدة لدور يتنا�صب وطموحاتها.

ويوؤمل اأن تفرز االأزمة المالية العالمية الحالية نظامًا اقت�صاديًا عالميًا جديداً، يراعي طبيعة التغيرات في موازين القوى 

ويعمل على اإيجاد منظومة جديدة تراعي م�صالح الدول المتقدمة وال�صاعدة والنامية من دون جور لم�صلحة فئة على اأخرى. 

فل��م تع��د المطالبة بتغيير قواعد النظ��ام الراأ�صمالي، والبحث عن نظ��ام اقت�صادي جديد، قا�صرة على ال��دول النامية، بل هو 

مطلب متكرر من قبل العالم اأجمعه.

االف����ت����ت����اح����ي����ة
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دور الدولة يجب ان ين�سب على فتح �سركات 

وم�سانع جديدة بهدف خلق فر�ص عمل 

�سابونجيان: نعمل على اطالق
 خطة لتو�سيع ا�سواق ال�سادرات 

بالتعاون مع »الخارجية«
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 انا طرحت ع��دة عناوين مختلفة لمو�صوع 

االج��ور: خلق فر�س عمل، المحافظة على طرق 

االنتاج، اقت�صاد متوازن، اال�صتقرار، والتوقيت. 

والمطل��وب التعاط��ي م��ع هذه االم��ور بطريقة 

علمي��ة وعمالنية، كوننا ام��ام وقت �صعب في 

ظل الظروف في المنطقة والعالم.

وعند زي��ارة االتحاد العمالي ل��ي، ابلغتهم 

ان��ي مع زيادة الحد االدنى فق��ط للعمال الذين 

ال يمكنه��م الو�ص��ول الى مراكز م��ا في عملهم 

ت�صتطيع ان تح�صن م�صتوى معي�صتهم، اذ ان من 

واجبات الدولة ان ترعاهم.

 ام��ا في ما يتعل��ق بباقي االجور، فاأنا ارى 

انه في ظل النظام االقت�صادي الحر في لبنان، 

باإم��كان كل �صخ���س ان يتعاقد م��ع اي �صركة، 

واذا كان��ت �ص��روط وظ��روف العم��ل ال تعجب��ه 

ي�صتطي��ع التعاق��د مع �ص��ركات اخ��رى. فعندما 

نح��دد راتب ال�صخ�س تفق��د ال�صركة حّيز اعطاء 

الحوافز.

ومن ال�ص��روري، كما اعطي حق للمواطنين 

برف��ع الح��د االدنى الذي��ن ال يملك��ون كفاءات 

للتقدم في عملهم، اعط��اء ا�صحاب الموؤ�ص�صات 

حّي��زاً تت�ص��رف �صمن��ه، فتق��وم بتحدي��د ع��دد 

ال  لقدرته��ا.  وفق��ًا  الروات��ب  وقيم��ة  عماله��ا 

يمك��ن للدولة ان ت�صتهدف �صاح��ب العمل الأنه 

راأ�صمالي، هل ال يزال هناك ا�صتراكية او�صيوعية 

في العالم؟

يج��ب ان يك��ون دور الدول��ة من�صب��ًا ف��ي 

الدرج��ة االول��ى عل��ى فت��ح �ص��ركات وم�صانع 

جدي��دة بهدف خل��ق فر�س عم��ل للجميع وفي 

كل القطاعات.

● مـــاذا �سيكـــون تاأثير رفـــع االجور في 

القطاع ال�سناعي؟

■ ال اريد ان اعطي �صورة ماأ�صاوية عن هذا 

المو�ص��وع، لكني متاأكد ان م��ع اقرار ت�صحيح 

االجور هن��اك م�صانع �صتقفل. ومن اجل االمن 

القومي، لي�س جيداً ان نخ�صر فر�س 

وقعـــت ال�سناعـــة اللبنانية منذ زمن طويل �سحية ال�سيا�ســـات الخاطئة التي لم تعِط 

القطـــاع اهتمام الزم يتالءم واهميته علـــى ال�سعيد الوطني لجهـــة تاأمين فر�س العمل 

وتقويـــة الرابط بين لبنان وابنائه .. و�ساعت مع �سيـــاع اال�ستراتيجيات التنموية حتى 

ا�سبح اللبنانيون يظنون ان ال وجود لقطاع �سناعي في لبنان. هذه الحقيقة المرّة لم تعد 

خافية على االحد بعد �سيوع اخبار نمو القطاع وغزو االنتاج ال�سناعي اللبناني لالأ�سواق 

العربية والدولية على حد �سواء.

وزيـــر ال�سناعة فريج �سابونجيان ياأمـــل ان ي�سل اللبنانيون الـــى وقت يقنعون فيه 

الم�سوؤوليـــن باأهمية القطـــاع ال�سناعي، وي�سدد على ان الظـــروف الحالية التي تمر بها 

المنطقة ويعي�سها العالم حرجة، وتتطلب عدم الت�سرع باإتخاذ اي قرار، مهما كان. واذ راأى 

ان المهم الحفاظ على االنجازات التي ُحققت خالل ال�سنوات ال�سابقة، �سدد �سابونجيان على 

�ســـرورة البحث عن ا�سواق جديدة لل�سادرات بعد التراجع الذي �سهدته بفعل اال�سطرابات 

التـــي عا�ستها بع�س الـــدول العربية. كالم �سابونجيان اتى خالل حـــوار مع “ال�سناعة 

واالقت�ساد”، هذا ن�سه:

في ظل االو�ساع ال�سائدة في المنطقة والعالم، لي�ص 

المهم ان نتقدم بل ان نحافظ على االنجازات التي 

حققناها في ال�سابق

➠
9
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عمل من اجل رفع االجور. لنترك �صوق العمل 

ح��ر. ال احد يجبر عامل عل��ى العمل رغمًا عنه. 

كلنا لبنانيون وعلينا العم��ل للوطن والمواطن 

ولفر�س العمل والم�صانع التي نملكها.

مطالب ال�سناعيين

● لـــم يح�ســـل القطـــاع ال�سناعي على 

اهتمـــام كاٍف من الدولة حتـــى االآن رغم انه 

اثبت ان لبنان بلد �سناعي بامتياز؟ لماذا يتم 

تهمي�س ال�سناعة في لبنان؟ والى متى؟

■ من��ذ البداي��ة كان هناك نه��ج متبع في 

لبن��ان، اهم��ل القط��اع ال�صناع��ي ول��م يول��ه 

االهتمام ال��الزم. باعتقادي قد ن�صل الى وقت 

نقنع به الم�صوؤولي��ن باأهمية القطاع ال�صناعي 

وال �صيم��ا على �صعي��د توطيد عالق��ة اللبناني 

بوطنه وتاأمين فر�س عمل.

 

● تزوركـــم ب�ســـكل دائم وفـــود �سناعية 

بغية اطالعكم على مطالبها والتحديات التي 

تواجهها. ما هي ابرز المطالب التي يطرحونها 

او بمعنى اآخر ما هي هموم �سناعيي لبنان ؟ 

�صناع��ات  ال�صناع��ي  القط��اع  ي�ص��م   ■

متنوع��ة، وه��ذا التن��وع طبع��ًا ينعك���س عل��ى 

مطال��ب ال�صناعيي��ن. لك��ن يمكنن��ي الق��ول ان 

كلف��ة الطاق��ة ه��ي اله��م الم�صت��رك االول بي��ن 

ال�صناعيين، ا�صافة الى نقل االنتاج ال�صناعي 

ال��ى كل االرا�ص��ي ال�صناعية، حي��ث كان على 

ال�صناعي ان يت�صج��ل في مراكز الغرف في كل 

المحافظات اإذا اراد �صخ�س ان ينقل م�صنوعاته 

من محافظة الى اخرى.

وهل تعملون على معالجتها؟

طبعًا، عالجنا م�صكلة نقل الب�صائع، فاليوم 

اي �صناع��ي يمل��ك �صه��ادة �صناعي��ة يمكن ان 

ينقل بين المناطق اللبنانية دون مراجعات.

وفي ما خ�س كلفة الطاقة، ار�صلت كتابًا الى 

اقرار ت�سحيح االجور 

�سيوؤدي الى اقفال عدد 

من الم�سانع
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جمعية ال�صناعيين طلبت منهم تزويدي باأ�صماء 

المعامل الت��ي ت�صكل كلفة الطاق��ة ن�صبة كبيرة 

م��ن كلف��ة انتاجه��ا. و�صاأعمل عل��ى م�صاعدتهم 

عبر التن�صيق مع وزير الطاقة جبران با�صيل.

● هل حددتم خطط الدعم؟

■ نمل��ك افكاراً عدة حتى االآن ، لكن المهم 

ه��و طرح ح��ل يواف��ق علي��ه مجل���س ال��وزراء، 

م��ن  المطل��وب  فلي���س  ال�صناع��ي.  وي�صاع��د 

ال�صناعي وح��ده م�صاعدة الوط��ن بل المطلوب 

من الوطن م�صاعدة ال�صناعي اي�صًا.

العالقات اللبنانية -ال�سورية

 ● كنتـــم قد اتفقتم مـــع رئي�س المجل�س 

االعلى اللبناني ال�ســـوري ن�سري خوري على 

مراجعـــة االتفاقـــات الموقعـــة مـــع �سورية، 

ومعالجة ابـــرز العوائق. في اي مرحلة ا�سبح 

هذا االتفاق؟ 

■ ح�ص��ل تاأخير في ه��ذا المو�صوع، اذ اإن 

ان�صغاالتنا في وزارة ال�صناعة بتوقيع مذكرات 

التفاهم مع عدة بلدان اعطيناها االولوية، وقد 

وقعن��ا مذكرة تفاه��م مع ال�ص��ودان وزرنا عدة 

بل��دان كاأرميني��ا وقط��ر ونح�ص��ر لزي��ارة عدة 

بل��دان اخرى. لكني اعتقد ان االمور كافة �صتتم 

معالجتها.

● وما هو تاأثير االحـــداث الموؤ�سفة التي 

ت�سهدها �سورية في التعاون الم�سترك وان�سياب 

ال�ســـادرات اللبنانيـــة الى اال�ســـواق العربية 

االخرى؟

■ �صوري��ة بلد جار للبن��ان، واي حدث في 

الداخ��ل ال�ص��وري، �صتط��اول تداعيات��ه لبن��ان. 

الطبيعي��ة  اله��دوء والحي��اة  ان يع��ود  نتام��ل 

اليه��ا بحي��ث ن�صتطيع التع��اون معه��ا، كونها 

�صوق��ًا مهمة جداً لل�ص��ادرات اللبنانية، ا�صافة 

ال��ى ال��دور ال��ذي توؤدي��ه كخ��ط ترانزي��ت ال��ى 

دول عدي��دة ن�ص��در اليه��ا كاالأردن وال�صعودية 

والخلي��ج والكويت. وبالتالي �صنكون في و�صع 

خطر جداً اذا توقف هذا الخط .

● تـــم حديثـــًا، بطلب منكـــم ادخال دور 

ال�سناعـــة في المناهـــج التعليمية. اين تكمن 

اهميـــة هذة الخطوة في دعـــم وتطوير القطاع 

ال�سناعي؟

■ تكم��ن اهمي��ة ه��ذه الخطوة ف��ي تعريف 

الطال��ب ال��ى القط��اع ال�صناعي ف��ي لبنان عبر 

درا�ص��ة اهمي��ة القط��اع والقي��ام بزي��ارات الى 

الم�صان��ع، ما ي�صاهم في خل��ق ذهنية �صناعية 

غير موجودة ف��ي ال�صابق، وتعري��ف اللبنانيين 

ال��ى �صناعته��م. فالطال��ب عن��د ذك��ر القط��اع 

ال�صناعي، تاأتي ال��ى مخيلته معامل ال�صيارات. 

م��ن المهم ان يعلم الطالب ان ال�صناعة قد تكون 

ن�صيجي��ة او خ�صبية او معدني��ة، وكلها موجودة 

في لبنان.

وم��ن �صاأن هذه الخطوة، رف��ع اال�صتثمار في 

القط��اع. فاال�صتثم��ار في ال�صناع��ة يختلف عن 

اال�صتثمارات في قطاعات اأخرى، ففي اال�صتثمار 

ال�صناع��ي ا�صت��رداد الراأ�صم��ال وتحقيق االرباح 

يتطل��ب وقت��ًا. اال ان ميزت��ه تكم��ن ف��ي جعل��ه 

ال�صناعي يتجذر في ار�صه، ويتم�صك بها يدرك

لك��ن االهم م��ن ذلك ه��و تح�صي��ر االر�صية 

لزي��ادة اال�صتثم��ارات، بحي��ث نوؤم��ن للم�صتثمر 

ف��ي القطاع االم��ان والراحة عب��ر اعطاء حوافز 

ت�صهل ام��ور ال�صناعيين. ونحن قد با�صرنا بهذه 

الخط��وة، وار�صلن��ا الى مجل���س ال��وزراء قانون 

اعف��اء جمارك بقيمة %50 ل��كل الب�صائع التي 

ت�ص��ّدر ال��ى الخ��ارج، م��ا ق��د ي�صج��ع ا�صح��اب 

روؤو�س االموال على ان�صاء معمل واال�صتثمار في 

لبنان.
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ادخال دور ال�سناعة في المناهج التعليمية، ي�ساهم في 

خلق ذهنية �سناعية جديدة ورفع اال�ستثمارات في القطاع

نعمل على تخفي�ص كلفة 

االنتاج بالتعاون مع وزارة 

الطاقة

�سابونجيان يتحدث الى »ال�سناعة واالقت�ساد«
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فر�ص �سائعة ونمو واهن
التي  2011 بكثير من املراحل والظروف السياسية الصعبة واحملطات  مّر لبنان خالل العام 
أثرت في النشاط االقتصادي واملالي، من استقالة حكومة الرئيس سعد احلريري، إلى تأخر 
تشكيل احلكومة اجلديدة برئاسة جنيب ميقاتي الى اجلدل حول التجديد حلاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة الذي انعكس في األسواق، الى قضية البنك اللبناني الكندي ومفاعيلها على 
القطاع املصرفي واملالي. اضافة الى موضوع اجلدل حول متويل احملكمة الدولية، ملف االجور 
واخلالفات احلكومية حوله والذي احدث شرخاً داخل السلطات وأبطل نتائج احلوار بني العمال 
واصحاب العمل. وموضوع غياب املوازنة واخلالفات القائمة حول مشروع موازنة العام 2012 

بعد جتميد وتعطيل موازنة العام 2011.

اقت�ساد لبنان 2011.. �سحية الال اإ�ستقرار

magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 119.indd   14 1/4/12   2:11:14 PM



15ال�صناعة واالقت�صاد - العدد119 كانون الثاني 2012

كل ه��ذه االح��داث، �صّيع��ت على لبن��ان فر�صة 

قيمة لال�صتفادة من اال�صطراب الم�صتمر في المنطقة 

العربي��ة واحت��الل مكان��ة الم��الذ الم�صتق��ر واالآمن 

والممي��ز للر�صامي��ل واال�صتثم��ار وال�صياحة وحركة 

الموؤتمرات والتجارة والخدمات. فال�صياحة العربية، 

والخليجي��ة ب�ص��كل خا���س، التي كان��ت تتوجه الى 

م�ص��ر مثاًل غي��رت م�صارها الى تركي��ا ودول اخرى 

ول��م ي�صب لبنان اال القليل منه��ا. والموؤتمرات التي 

كان م��ن المخطط عقده��ا في بي��روت والتي تجلب 

العدي��د م��ن الم�صوؤولين ورجال االعم��ال الى لبنان 

تتاأج��ل واحدة بع��د االخرى. و�صجل ف��ي هذا الوقت 

نق��ل ع��دد م��ن ال�ص��ركات والموؤ�ص�ص��ات ال�صعودي��ة 

مقاره��ا ومكاتبها من م�صر الى دب��ي فيما لم يكن 

لبن��ان في و�ص��ع لجذبها. وحرك��ة الت�صوق من قبل 

الزوار العرب واالجانب في بيروت تراجعت بدورها، 

واالو�ص��اع والتوقع��ات ال�صيا�صي��ة ال ت�صج��ع عل��ى 

اال�صتثم��ار او اط��الق الم�صاري��ع الجدي��دة، وهو ما 

يف�صر بالطبع الجمود في الحركة العقارية. 

اإن التكلف��ة االقت�صادية له��ذه الفر�س ال�صائعة 

كبي��رة وال �صيم��ا انها ترجم��ت تباطوؤاً ف��ي الن�صاط 

االقت�ص��ادي لع��ام 2011، حي��ث خف�ص��ت جمي��ع 

الموؤ�ص�ص��ات العالمي��ة توقعاتها للنم��و االقت�صادي 

في لبنان، بعد اأربع �صنوات متتالية من النمو القوي 

حين ب��رز لبنان من بين ال��دول القليلة التي �صهدت 

اأداًء ا�صتثنائيًا في ظل التباطوؤ االقت�صادي العالمي.

 

ويوؤك��د تحليل نم��و موؤ�صرات القط��اع الحقيقي بين 

فت��رة الف��ورة االقت�صادي��ة التي امت��دت بين عامي 

ه��ذا  االأول��ى  الت�صع��ة  واالأ�صه��ر  و2010   2007
التباط��وؤ  على الرغم من اأن ن�صب نمو تلك الموؤ�صرات 

ج��اءت بوتي��رات متفاوت��ة. فالب�صائ��ع ف��ي مرف��اأ 

بي��روت نم��ت بمعدل �صن��وي ن�صبت��ه 6.8 % خالل 

فت��رة 2007-2010، ف��ي حين نم��ت بن�صبة 2.3 

% فقط في االأ�صهر الت�صعة االأولى من العام الحالي. 
و�صجل عدد ال�صياح تدهوراً من نمو ن�صبته 28.7 % 

خالل الفترة ال�صابقة اإلى انخفا�س ن�صبته 24.7 % 

منذ بداية الع��ام. وعليه، �صهدت الم�صتريات المعفاة 

م��ن ال�صريب��ة تراجع��ًا م��ن نم��و ن�صبت��ه 26.8 % 

اإل��ى 8.0 %. وبالمث��ل، �صجلت ت�صليم��ات االإ�صمنت 

تراجع��ًا م��ن نم��و ن�صبت��ه 9.8 % اإل��ى نم��و ن�صبته 

4.8 %، ورخ���س البناء الممنوحة من نمو ن�صبته 
وقيم��ة   ،%  5.4 ن�صبت��ه  تراج��ع  اإل��ى   %  24.9
المبيع��ات العقاري��ة م��ن نمو ن�صبت��ه 31.2 % اإلى 

تقل���س ن�صبته %13.4. وكم��راآة ل�صعف اال�صتثمار 

ال�صناع��ي، نم��ت ال��واردات م��ن االآالت ال�صناعي��ة 

بن�صبة 4.1 % منذ بداي��ة العام، بعدما �صجلت نمواً 

 بن�صب��ة 11.8 % خالل فت��رة الف��ورة االقت�صادية.

في ظ��ل انكما�س جميع موؤ�ص��رات القطاع الحقيقي، 

�صجل الموؤ�صر االقت�صادي العام ال�صادر عن م�صرف 

لبن��ان وال��ذي يحت�ص��ب االأداء الماك��رو اقت�ص��ادي 

الحقيق��ي ف��ي لبنان، نم��واً واهن��ًا بن�صب��ة 2.0 % 

خ��الل االأ�صه��ر الثماني��ة االأولى من الع��ام 2011، 

مقاب��ل متو�ص��ط نم��و ن�صبت��ه 10.0 % عل��ى م��دى 

ال�صن��وات االأربع الما�صية. وكانعكا�س هام لالإنفاق 

االإجمال��ي ف��ي �صقي��ه اال�صتهالك��ي واال�صتثم��اري، 

�صه��دت ال�صي��كات المتقا�ص��ة تراجعًا ف��ي النمو من 

 .%  5.6 % اإلى   20.8

ال�سياحة

و�صجل��ت الموؤ�ص��رات الرئي�صي��ة لقط��اع التجارة 

والخدم��ات ن�ص��ب نمو �صلبي��ة. اذ طاول��ت تداعيات 

التطورات ال�صيا�صية واال�صطرابات االإقليمية ال�صلبية 

على الن�صاط ال�صياح��ي وحركة القطاع الفندقي في 

 بيروت كما على حركتي المرفاأ والمطار اإلى حد ما.

ال�صّي��اح  اجت��ذاب  عل��ى  ق��ادراً  لبن��ان  يك��ن  ول��م 

االإقليمّيي��ن الذين اأحجم��وا عن زي��ارة البلدان التي 

لين  عا�ص��ت ا�صطرابات خ��الل ال�صنة الجاري��ة مف�صّ

عليه��ا بدائل مثل تركيا وقبر�س واالإمارات العربية 

المتحدة. كما اأن ترّدي االأو�صاع في �صورية اأّثر �صلبًا 

عل��ى الحركة ال�صياحية في لبنان. وتبيِّن اإح�صاءات 

وزارة ال�صياحة اأن ع��دد ال�صّياح الوافدين الى لبنان 

انخف���س بن�صبة 24،7 % في االأ�صهر الت�صعة االأولى 

من العام 2011، متاأث��راً جزئيًا باال�صطرابات في 

�صورية وبانعكا�صاتها على عدد الوافدين عبر �صورية 

من بل��دان اأخرى، بحي��ث بلغ مجموع ع��دد ال�صّياح 

1،276،110 �صي��اح ف��ي االأ�صه��ر الت�صع��ة االأولى 
م��ن العام 2011 مقاب��ل 1،694،662 �صائحًا في 

الفترة ذاتها من العام 2010.

كذل��ك �صه��د قط��اع النقل الج��وي تباط��وؤاً تمثل 

ف��ي اإرتفاع طفي��ف لع��دد الم�صافرين بلغ��ت ن�صبته 

%0.7، وانخفا�س عدد الرحالت %2.8. وقد بلغ 
ع��دد الم�صافرين 4244092 م�صافراً، موّزعين بين 

2122139 م�صاف��راً قادمًا )1.1+ % على ا�صا�س 
�صن��وي( و2121953 م�صاف��راً مغ��ادراً )0.4+ % 

على ا�صا�س �صنوي(.

و انعك�س تراجع الحركة ال�صياحية في البالد على 

اداء القط��اع الفندقي في بي��روت، اذ اظهرت درا�صة 

اعدته��ا موؤ�ص�صة ارن�صت اند يون��غ ان معدل اال�صغال 

ف��ي فنادق العا�صمة بلغ 55 %، بانخفا�س ن�صبته 

 ،2010 % قيا�صًا على الفترة ذاتها من العام   13
وفي ا�صارة وا�صحة على ت�صرر 

➠
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القط��اع الفندق��ي م��ن التجاذب��ات ال�صيا�صية 

والمحلي��ة واال�صطرابات االقليمي��ة، بلغ متو�صط 

تعرفة الليلة الواحدة في فنادق بيروت وانخفا�س 

متو�ص��ط تعرفة الليل��ة الواحدة ا�صف��را عن تراجع 

مه��م ف��ي اي��راد الغرف��ة الواح��دة المتواف��رة في 

فن��ادق العا�صم��ة ال��ى 123 دوالر، اي ما ن�صبته 

% على ا�صا�س �صنوي.  31.2

التجارة

وتاأّث��رت التج��ارة الخارجي��ة اللبنانية قلياًل 

بال�صغوط��ات ال�صيا�صية المحلي��ة واال�صطرابات 

االإقليمية. فقد زاد حجم التجارة الخارجية بن�صبة 

لة في االأ�صهر الت�صعة االأولى من 
ّ
اأقّل من تلك الم�صج

الع��ام 2010 فيما حافظت الواردات تقريبًا على 

وتي��رة النمو ذاته��ا المحققة في ال�صن��ة الما�صية 

مقاب��ل تباط��وؤ ف��ي نم��و ال�ص��ادرات. فالواقع اأن 

الطل��ب االآتي من اأهم اأ�ص��واق المنتجات اللبنانية 

تاأّثر ن�صبيًا باال�صطرابات ال�صيا�صية التي عا�صتها 

بع���س بل��دان المنطق��ة. وُتظه��ر اأرق��ام المجل�س 

االأعل��ى للجمارك اأن القيمة االإجمالية لل�صادرات 

االأ�صه��ر  ف��ي   %  8،9 بن�صب��ة  زادت  وال��واردات 

الت�صع��ة االأول��ى م��ن الع��ام 2011 مقابل 12،2 

% ف��ي الفت��رة ذاتها من الع��ام 2010. وبما اأن 
ين واجه��وا بع�س ال�صعوبات 

ّ
الم�صّدرين اللبناني

ف��ي اإي�ص��ال منتجاتهم ال��ى االأ�ص��واق االإقليمية، 

النفطي��ة تعاظم��ت  ال��واردات  اأن فات��ورة  وبم��ا 

بارتفاع اأ�صعار النف��ط، فقد اّت�صع العجز التجاري 

ليبل��غ 11،2 ملي��ار دوالر ف��ي االأ�صه��ر الت�صع��ة 

االأولى من الع��ام 2011، اأي بزيادة ن�صبُتها 10 

!% مقارن��ة م��ع الفت��رة ذاتها من الع��ام 2010.
وف��ي التفا�صي��ل، ارتفعت ال�صادرات ف��ي االأ�صهر 

الت�صع��ة االأول��ى م��ن الع��ام 2011 بن�صب��ة 7،1 

% عل��ى اأ�صا�س �صنوي بحيث بلغ��ت قيمتها 3،2 
ملي��ارات دوالر )مقاب��ل نموه��ا بن�صبة 22،9 % 

ف��ي الفترة ذاتها م��ن الع��ام 2010(. والواقع اأن 

الطل��ب الخارجي عل��ى المنتج��ات اللبنانية تاأّثر 

باالإ�صطراب��ات الت��ي �صهدته��ا عدة بل��دان عربية 

ه��ذا العام، وبخا�صة �صورية وم�صر والعراق التي 

 ت�صتاأث��ر بن�صب��ة 12 % من ال�ص��ادرات اللبنانية

لق��د تاأّث��رت القيم��ة االإجمالية لل��واردات الى حّد 

كبي��ر بارتف��اع اأ�صع��ار الم�صتقات النفطي��ة التي 

ال��واردات  اإجمال��ي  % م��ن   20 ت�ص��ّكل حوال��ى 

ة 
ّ
اللبناني��ة. وباالإ�صافة الى المفاعي��ل الت�صخمي

ال�صلبي��ة عل��ى االقت�ص��اد اللبنان��ي الت��ي يوّلدها 

ارتف��اع اأ�صعار الم�صتقات النفطي��ة، فاإن من �صاأن 

مثل هذه ال�صدمة النفطية اأن ترفع فاتورة الطاقة 

الم�صت��وردة بم��ا ال يق��ّل ع��ن الملي��ار دوالر على 

اأ�صا���س �صن��وي. والواقع اأن اأ�صع��ار النفط ارتفعت 

ف��ي االأ�صه��ر الت�صع��ة االأول��ى م��ن الع��ام 2011 

بن�صب��ة 45،0 % نتيج��ة توقف اإنت��اج النفط في 

ليبيا ب�صكل خا�س والمخاوف من انتقال العدوى 

ال��ى غيرها من البل��دان الم�صّدرة للنف��ط. واذا ما 

ت��م احت�صاب ارتف��اع اأ�صعار النفط، تك��ون القيمة 

الفعلية للواردات اللبنانية قد ارتفعت بن�صبة 2،8 

% ف��ي الفترة المذكورة، يتبين اأن نمو الواردات 
جاء اأقّل منه في ال�صابق واأن االتجاه المالَحظ هو 

نتيجة ارتفاع اأ�صعار ال�صلع الم�صتوردة.

القطاع العقاري

تباطاأت حركة ال�صوق العقارية اللبنانية في 

االأ�صه��ر الت�صعة االأولى م��ن العام 2011 بعدما 

�صه��دت نمواً قوي��ًا في ال�صن��وات االأخيرة �صجلت 

خالله��ا ال�صوق العقاري��ة م�صتويات قيا�صية من 

اال�صع��ار. واأّثرت التجاذب��ات ال�صيا�صية المحلية 

التي �صبقت ت�صكيل الحكومة في حزيران 2011 

في ثقة الم�صتثمرين والم�صتهلكين، وكانت حركة 

ري��ن. وقد تراف��ق ذلك مع 
ّ
ال�ص��وق اأب��رز المت�صر

االحتجاج��ات ال�صيا�صية في البل��دان المجاورة 

وف��ي منطقة ال�ص��رق االأو�ص��ط و�صم��ال اإفريقيا، 

والت��ي اأّث��رت �صلب��ًا بدوره��ا ف��ي اال�صتثمارات 

العربية واالأجنبية في القطاع العقاري اللبناني 

بوجه عام.

وانخف�س ع��دد المبيع��ات العقاري��ة بن�صبة 

% مقارن��ة م��ع االأ�صهر الت�صع��ة االأولى   16،6
من الع��ام 2010 ليبل��غ 57،976 عملية. ومن 

ن��ات الطلب عل��ى العقار في لبن��ان، الطلب 
ِّ
مكو

النهائ��ي لّلبنانيي��ن غي��ر المقيمي��ن والتدفقات 

النقدية االآتية من البلدان العربية، وقد تاأثر هذان 

العامالن �صلب��ًا ب�صبب انح�صار ثقة الم�صتثمرين. 

وم��ا يثبت ذل��ك انخفا���س المبيع��ات العقارية 

لالأجان��ب بن�صبة 31 % عل��ى اأ�صا�س �صنوي في 

االأ�صهر الت�صعة االأولى من العام 2011.

وتظه��ر اأرق��ام مديري��ة ال�ص��وؤون العقاري��ة 

تراجع الن�صاط العقاري في البالد خالل االأ�صهر 

الت�صع��ة االأولى م��ن العام 2011. فف��ي الواقع، 

انخف���س عدد المبيعات العقاري��ة بن�صبة 16،6 

% مقارن��ة مع االأ�صهر الت�صعة االأولى من العام 
تاأث��رت  57،976 عملي��ة. وق��د  ليبل��غ   2010
ن��ات الطلب عل��ى العقار في لبن��ان، الطلب 

ِّ
مكو

النهائ��ي لّلبنانيي��ن غي��ر المقيمي��ن والتدفقات 

النقدي��ة االآتية من البلدان العربي��ة، �صلبًا ب�صبب 

ذل��ك  يثب��ت  وم��ا  الم�صتثمري��ن.  ثق��ة  انح�ص��ار 

انخفا���س المبيعات العقاري��ة لالأجانب بن�صبة 

31 % عل��ى اأ�صا�س �صنوي ف��ي االأ�صهر الت�صعة 
االأولى من العام 2011.
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القطاع الم�سرفي

للم��رة االأول��ى من��ذ عق��د تقريب��ًا، ل��م ت�صتطع 

تدفق��ات االأموال الوافدة الت��ي تاأثرت �صلبًا ب�صبب 

ال�صك��وك التي تح��وم ح��ول االأو�ص��اع ال�صيا�صية 

المحلية واالإقليمية، من تع�وي�س العجز التجاري 

ب�ص��كل كام��ل، م��ا اأ�صف��ر ع��ن عج��ز ف��ي مي��زان 

خ��الل  دوالر  ملي��ار   1.5 بمق��دار  المدفوع��ات 

االأ�صه��ر الت�صعة االأول��ى من العام. وه��ذا التراجع 

ف��ي تدفق��ات االأم��وال الواف��دة هو دلي��ل ملمو�س 

عل��ى الفر�ص��ة ال�صائع��ة بالن�صبة ال��ى االقت�صاد 

الوطن��ي هذا الع��ام. فلبنان لم ي�صتط��ع ا�صتقطاب 

االأموال الخارجة من بع�س البلدان والتي اتجهت 

بمعظمها نحو االأ�صواق االإقليمية االأخرى اأو حتى 

نح��و بع�س الدول المتقدم��ة.  نتيجة التراجع في 

تدفقات االأموال الوافدة، �صجلت الودائع الم�صرفية 

تباطوؤاً �صافيًا هذا العام. فنمت الودائع الم�صرفية 

بقيمة 6.2 مليار دوالر فقط خالل االأ�صهر الت�صعة 

االأول��ى من الع��ام 2011، مقاب��ل 8.1 مليارات 

دوالر خ��الل الفترة المماثلة م��ن العام الما�صي، 

اأي اأقل بن�صبة 24 %. 

في ظل هذه البيئة، ف��اإن التباطوؤ في تدفقات 

االأم��وال الواف��دة نح��و االقت�صاد الوطن��ي قد حد 

م��ن نمو ن�ص��اط القط��اع الم�صرف��ي اللبناني هذا 

العام. فقد نما الن�ص��اط الذي يقا�س بالموجودات 

المجمع��ة للم�ص��ارف العامل��ة في لبن��ان بمقدار 

9.5 ملي��ارات دوالر خالل االأ�صهر الت�صعة االأولى 
م��ن الع��ام، وه��و اأق��ل بن�صب��ة 17 % م��ن النمو 

الم�صج��ل في الفت��رة المماثلة من الع��ام ال�صابق. 

ه��ذا واإن النم��و ف��ي ال�ص��ق المتعل��ق بالعم��الت 

االأجنبي��ة كان اأكثر اأهمية من ذلك المحقق خالل 

الفترة المماثلة من ال�صنة الما�صية. وفي حين اأن 

الم�ص��ارف اللبنانية ت�صهد �صغوط��ًا في ظروفها 

الت�صغيلي��ة في ظل التقل���س ال�صافي في هوام�س 

معدالت الفوائد، فاإن اأرباحها ال�صافية قد �صجلت 

تراجع��ًا هذا العام بعدما كانت قد �صجلت معدالت 

نم��و اإيجابية تج��اوزت الع�صرة في المئ��ة �صنويًا 

خالل االأعوام الثمانية الما�صية.

القطاع ال�سناعي

في موازاة ذلك، �صهد ن�صاط القطاع ال�صناعي 

ل 
ّ
��ه الداخل��ي نوع��ًا م��ن الرك��ود بينم��ا �صج ب�صقَّ

الطلب الخارجي نم��واً طفيفًا ب�صبب اال�صطرابات 

ال�صيا�صية االإقليمية. وعليه، بلغت قيمة ال�صادرات 

ال�صناعي���ة 3،079 ماليي��ن دوالر ف��ي االأ�صه��ر 

الت�صع��ة االأولى من الع�ام الحالي، بزيادة ن�صبُتها 

6،8 % مقارنًة مع الفترة ذاتها من العام 2010. 
اأما ال��واردات من االآالت ال�صناعي��ة، التي تعك�س 

حرك��ة اال�صتثمارات في القط��اع ال�صناعي، فتدل 

عل��ى رك��ود ف��ي الن�صاط في ظ��ل التباط��وؤ القائم 

في الب��الد، فبلغت قيمته��ا 159،4 مليون دوالر 

في االأ�صه��ر الثمانية االأولى من العام 2011، اأي 

بزي��ادة طفيفة ن�صبُتها 0،2 % مقارنًة مع الفترة 

ذاتها من العام 2010 (.
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واذ اعلن��ت ان »االقت�ص��اد العالم��ي ب��ات ف��ي 

و�ص��ع خطي��ر«، لفت��ت ال��ى ان توقع��ات ال�صندوق 

لنم��و االقت�صاد العالمي بن�صبة اأربعة في المئة في 

2012 قد يجري تعديلها بالخف�س لكنها لم تذكر 
رقما جديدا.

وت�صي��ر التوقع��ات المتعلقة ب��اأداء االقت�صاد 

االقت�ص��اد  نم��و  ال��ى    ،2012 لع��ام  العالم��ي 

2012 بقي��ادة  % ع��ام   3.7 العالم��ي بمع��دل 

االأ�ص��واق ال�صاع��دة. وتوق��ع التقري��ر ال��ذي حمل 

عن��وان »االقت�ص��اد العالمي على �صفي��ر الهاوية، 

وباالم��كان تف��ادي الركود« ان ي�صه��د معدل نمو 

االقت�ص��اد االأميرك��ي تح�صنًا ب�ص��كل طفيف ليبلغ 

1.9 %، �صي�صه��د االقت�ص��اد ال�صين��ي “هبوط��ا 
ناعم��ا”، وم��ن المتوق��ع ان يتراج��ع مع��دل نمو 

االقت�ص��اد ال�صين��ي اإل��ى 8.6 % ع��ام 2012، 

مقارنة مع 9.2 في المائة عام 2011”.  وتتمثل 

المخاط��ر الرئي�صي��ة التي يتعر�س له��ا االقت�صاد 

ال�صين��ي ف��ي ارتف��اع مع��دل الت�صخ��م اأو تباطوؤ 

معدالت اال�صتثمار. وم��ن المتوقع محافظة الهند 

ورو�صيا على معدالت نموهما االقت�صادي القوية 

لعام 2011 .

ف��ي  الم�صتهلكي��ن  ا�صتف��ادة  المتوق��ع  وم��ن 

مجموعة الخم�صة الكبار G5 )كندا، منطقة اليورو، 

الياب��ان، الوالي��ات المتح��دة االأمريكي��ة والمملكة 

المتح��دة(، م��ن تراج��ع مع��دالت الت�صخ��م، حي��ث 

�صتوا�ص��ل اقت�صادات المجموعة ت�صجيل معدل نمو 

�صئيل �صيبلغ 1.1 % عام 2012، اأقل عن المعدل 

المتوقع لعام 2011 والبالغ 1.4 %.

وتت�ص��در امكاني��ة ح��دوث عج��ز فو�صوي عن 

�ص��داد الدي��ون ال�صيادية في دول منطق��ة اليورو اأو 

االن�صح��اب من عملة الي��ورو الم�صترك��ة، المخاطر 

الرئي�صي��ة الت��ي يواجهه��ا االقت�ص��اد العالمي عام 

2012. وت�صتم��ل المخاط��ر االأخ��رى التي يحتمل 
اأن يواجهه��ا االقت�صاد العالمي، على ا�صتمرار �صلل 

الق��رار ال�صيا�ص��ي االأوروب��ي وانتقال الع��دوى اإلى 

مناط��ق اأخرى م��ن العالم، نتيج��ة تخفي�س الدعم 

لل��دول االأوروبية المدين��ة وحدوث ح��روب اأ�صعار 

�ص��رف وانهيار بنوك )نتيجة هجمة �صريعة ل�صحب 

االأم��وال من قب��ل الم�صتثمرين( وانته��اج �صيا�صات 

مالية مفرطة في التق�صف. 

وتتمث��ل اأول��ى تل��ك المفاج��اآت المحتمل��ة في 

اإمكانية تحرك البنك المركزي االأوروبي ب�صكل اأ�صرع 

من المتوقع نح��و “ت�صييل” )�صراء( �صندات الديون 

ال�صيادي��ة والم�صرفية، اإال اأنه يخ�صى اأال يقوم بهذه 

الخط��وة اإال بع��د تعر�س اآفاق نم��و اقت�صاد منطقة 

الي��ورو اإلى المزيد من االأ�ص��رار. وتتمثل المفاجاأة 

الثانية من تلك المفاجاآت في قيام البنك المركزي 

االأوروبي بتخفي�س اأ�صعار فائدته االأ�صا�صية ب�صكل 

كبير وغير متوقع اإلى 0.5 في المائة، ما قد يح�صن 

االآف��اق االقت�صادية لمنطقة الي��ورو. ومن المتوقع 

اأن ي��وؤدي تزام��ن �صع��ف اقت�ص��اد منطق��ة اليورو 

وتنام��ي ن�صاط الم�صرف المرك��زي االأوروبي، اإلى 

تراج��ع اأ�صعار �صرف الي��ورو في عام 2012، وهو 

ما �صوف يوفر دعما القت�صاد المنطقة في مواجهة 

�صعف �صافي الطلب اال�صتهالكي المحلي.

وق��د يدف��ع تزامن �صع��ف الطل��ب اال�صتهالكي 

وانعكا�ص��ات اأزمة منطق��ة اليورو بن��ك اإنكلترا اإلى 

تطبيق المزيد من اإجراءات التي�صير الكمي، لكن تلك 

االإج��راءات قد ال تتيح لالقت�صاد البريطاني القدرة 

عل��ى تفادي الدخول ف��ي مرحلة رك��ود اقت�صادي 

خالل الن�صف االأول من عام 2012. 

لبنان

ام��ا على �صعيد لبنان، فاإن نهاية عام 2011 

ال تختل��ف ع��ن بدايته. ف��اإذا كان الع��ام الما�صي 

ال���������������ح���������������دث

20

التوقعات االقت�صادية لعام 2012

اقت�ساد العالم على �سفير الهاوية ولبنان ا�سير التطورات

التي  املالية  االضطرابات  وقع  على   2012 عام  إطاللة  فرضت 
اصابت اوروبا والواليات املتحدة االميركية وادت الى انهيارات في 
عملة اليورو والدوالر، رؤية تشاؤمية وقامتة ملشهد االقتصادي 
الدولي كريتسني  النقد  مديرة صندوق  ، عززتها تصريحات  العاملي 
األوروبيني  وحثت  مهدد«  العاملي  »االقتصاد  ان  الى  اشارت  التي  الغارد 
العاملي  املالي  النظام  هزت  التي  الديون  أزمة  إزاء  آرائهم  توحيد  على 

خاصة عام 2012 الذي من املنتظر ان يشهد ركود عاملي.
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ق��د اطل في اج��واء من ع��دم اليقين وتح��ت وطاأة 

المت�صاع��دة واالنق�صام��ات  ال�صيا�صي��ة  التوت��رات 

الح��ادة وتاأثير الق��رار الظني ومفاعيل��ه الداخلية 

والخارجي��ة والخ��وف م��ن المجه��ول وانعكا���س 

ذلك على ال�صعي��د ال�صيا�صي عبر �صل��ل الموؤ�ص�صات 

الد�صتوري��ة وتعثر عم��ل االدارات العامة، وتعطيل 

المراف��ق العام��ة وعل��ى ال�صعيد االقت�ص��ادي عبر 

قدم اقرار الموازن��ات العامة واالنفاق على قاعدة 

االثن��ي ع�صري��ة وتباطوؤ وتي��رة التدفق��ات المالية 

وتاأجي��ل اال�صتثم��ارات الجدي��دة وت��ردد مج��يء 

ال�صي��اح وتزاي��د م�ص��كالت الغ��الء، فاإطالل��ة ه��ذا 

الع��ام م�صابهة لها في ظل اال�صطرابات في الدول 

العربية وال �صيما �صورية وركود االقت�صاد العالمي 

اللذين يلفان م�صتقبل االقت�صاد بغمو�س كبير في 

ظ��ل تجاذبات �صيا�صية داخلي��ة فر�صتها االحداث 

ال�صيا�صي��ة ومل��ف االج��ور ال��ذي ان دّل على �صيء 

فه��و ب��دل على عدم ق��درة الحكومة عل��ى معالجة 

الملفات المعي�صي��ة بمو�صوعية بعيداً من ال�صيا�صة 

واالعيبها.

وتخي��م اج��واء القلق على اقت�ص��اد لبنان عام 

2012 و�صط هذه االجواء، ومن المتوقع اال ي�صجل 
االقت�صاد ن�صب نمو مقبولة ن�صبيًا  في حال ا�صتمرار 

�صيناريوهات 2011 بمعن��ى عدم و�صوح الروؤية 

ف��ي العالم العربي وباالخ���س الو�صع في �صورية 

والركود الم�صيطر على االقت�صاد العالمي«.

االإيكونومي�ص��ت  وح��دة  لتقري��ر   ووفق��ًا 

الت��ي  االخي��رة  االح��داث  خّلف��ت  للمعلوم��ات، 

ت�صهده��ا �صوري��ا والبل��دان االخرى ف��ي المنطقة 

العربي��ة اث��را �صلبي��ا ف��ي االقت�ص��اد الوطن��ي، اذ 

اإن اآف��اق النم��و ف��ي لبن��ان ف��ي ال�صن��ة المقبل��ة 

�صتعتم��د عل��ى التط��ورات االإقليمي��ة، باعتبار ان 

االقت�ص��اد الوطن��ي مبني على الخدم��ات ويعتمد 

العربي��ة، وخ�صو�ص��ا  ال��دول  م��ن  الطل��ب  عل��ى 

الخليج��ي. التع��اون  مجل���س  دول   اقت�ص��ادات 

ًا 
ّ
اً اقت�صادي

ّ
وفي هذا ال�صي��اق، اأن ي�صهد لبنان نمو

م��ن  اأعل��ى  اأي   ،2012 ف��ي   %  3.4 ن�صبت��ه 

توقع��ات النم��و ف��ي 2011 والت��ي بلغ��ت 1.5 

%، ولكن��ه ال ي��زال اأق��ل م��ن مع��دل النم��و بي��ن 
 .%  8.2 بل��غ  ال��ذي  و2010   2007  عام��ي 

واأ�ص��ارت اإل��ى اأن اال�صطراب��ات الت��ي اجتاح��ت 

المنطق��ة ه��ذه ال�صن��ة، ف��ي ظ��ل ع��دم اال�صتق��رار 

ال�صيا�صي الداخل��ي في الن�صف االأول من 2011، 

اأث��رت على نحو حاد في الن�صاط االقت�صادي على 

م��دار ال�صن��ة، متوقع��ة اأن اأي انتعا���س اقت�صادي 

ف��ي 2012 �صيك��ون مقي��داً بالمخاط��ر ال�صلبي��ة 

 م��ن ج��راء ا�صتم��رار اال�صطراب��ات ف��ي �صوري��ة. 

ال�صياح��ي  القط��اع  اأداء  تراج��ع  اأن  واأ�صاف��ت 

والم�صرف��ي والعق��اري خ��الل 2011 اأظهر مدى 

ح�صا�صي��ة اقت�صاد لبنان لعدم اليقي��ن ال�صيا�صي. 

لمجموع��ة  االأ�صبوعي��ة  الن�ص��رة  ف��ي  ورد  كم��ا 

.Lebanon This Week بيبلو���س  بن��ك 

االإ�صالح��ات  اأن  »االإيكونومي�ص��ت«  وراأت 

االقت�صادي��ة المتوقف��ة من��ذ فت��رة طويل��ة يمكن 

اأن ت�صي��ر بوتي��رة بطيئة، نظ��را اإل��ى ان الحكومة 

الحالي��ة اأكثر تجان�صا م��ن الناحية ال�صيا�صية من 

�صابقاتها. واأ�صارت اإلى اأن االأطراف في الحكومة 

�صتكون قادرة على التو�صل اإلى توافق باالإجماع 

حول بع�س المو�صوعات ال�صيا�صية واالقت�صادية 

 المحاي��دة ن�صبيا، مث��ل اإ�صالح قط��اع الكهرباء. 

الهيكلي��ة،  التغي��رات  اأن  ال��ى  اأ�ص��ارت  لكنه��ا 

اذ  مقاوم��ة،  �صتواج��ه  المالي��ة،  كاالإ�صالح��ات 

ان الف�ص��اد والمح�صوبي��ة يتغلغ��الن ف��ي النظ��ام 

ال�صيا�صي والعديد م��ن ال�صيا�صيين لديهم م�صالح 

 خا�ص��ة في الحف��اظ على قط��اع ع��ام مت�صخم.

في موازاة ذلك، توقعت »االإيكونومي�صت« اأن يبقى 

العجز في الموازنة مرتفعًا وان ي�صل اإلى 7.7 % 

من النات��ج المحل��ي االإجمالي ف��ي 2012، رغم 

 تقل�صه ع��ن العجز الذي بلغ 8.7 % في 2011. 

اإم��رار  ع��دم  عان��ى  لبن��ان  ان  ال��ى  واأ�ص��ارت 

الما�صي��ة  الخم�ص��ة  االع��وام  ف��ي  الموازان��ات 

وال�صراع��ات  ال�صيا�صي��ة  الخالف��ات  ب�صب��ب 

موازن��ة  م�ص��روع  ان  واأ�صاف��ت  الخارجي��ة. 

2012 يت�صم��ن زيادات �صريبي��ة مثيرة للجدل 
 والت��ي ق��د تمن��ع الت�صديق عل��ى ه��ذه الموازنة. 

واك��دت ان االإنف��اق على اإ�صالح قط��اع الكهرباء 

ف��ي لبن��ان �صي�ص��كل عن�ص��را رئي�صا م��ن االإنفاق 

اال�صتثماري في ال�صنة المقبلة. والحظت اأن وزارة 

الم��ال تدرج حالي��ا ف��ي تقاريره��ا ال�صهرية عن 

نتائج المالية العام��ة عائدات وزارة االت�صاالت، 

والت��ي توفر ع��ادة جزءا كبيرا م��ن االإيرادات غير 

ال�صريبي��ة للدول��ة. لكنه��ا اأعتب��رت اأن��ه من غير 

الوا�ص��ح، اإذا كان��ت واردات االت�ص��االت تح��ول 

فعلي��ا اإل��ى الخزينة العام��ة. وتوقع��ت اأن ي�صيق 

العجز تدريجا في حال ارتفاع معدالت النمو واإذا 

اأ�صبحت الحكوم��ة اأكثر تما�صكا، لت�صمح بتح�صين 

اإدارة النفق��ات. كذل��ك اأ�ص��ارت اإل��ى اأن��ه من غير 

المرجح اأن ي�صاب لبنان بعدوى اأزمة الديون في 

منطق��ة االورو وغيرها، رغم وج��ود عجز هيكلي 

كبير في المالية العامة، علما ان ن�صبة الدين العام 

اإلى الناتج المحل��ي االإجمالي هي من االأعلى في 

َبب عدم اال�صاب��ة بهذه العدوى 
َ
العالم. وَع��َزت �ص

الى كون الم�صارف المحلية، تحمل معظم الديون 

الخارجية للدولة. 
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حريق GPI .. خ�صارة موجعة

اأ�صي��ب الج�صم ال�صناعي في تموز 2011 ب�صدمة كبيرة بفعل الحريق الهائل الذي �صّب 

في م�صنع GPI ل�صناعة ال�صحون واأكواب البال�صتيك في المدينة ال�صناعية لمزرعة ي�صوع، 

والذي تعود ملكيته اإلى وزير ال�صياحة فادي عبود الذي عزا �صبب الحادث اإلى ا�صتعار حريق 

في غرفة ال�uPS، �صرعان ما امتّد اإلى اأجزاء كبيرة من الم�صنع، من دون ت�صجيل اإ�صابات 

ب��االأرواح. و�ص��دد عل��ى ان الم�صنع »كان يراع��ي �صروط ال�صالم��ة العامة وان��ه كان مزودا 

باطفائي��ات م��ن كل االأحجام يف��وق عددها المئتين وبمئة الف ليتر م��ن المياه مع م�صخة 

مخ�ص�صة الطفاء الحرائق ح�صرا ال لال�صتعمال اليومي، وبم�صحوق مخ�ص�س الطفاء المواد 

البال�صتيكي��ة كم��ا خ�صع عمال معمل GPI لدورات تدريبية في كيفية اطفاء النار في حال 

ن�صوب الحرائق«.  ووعد عبود زبائن الم�صنع، باأن يعود GPI اأقوى من ال�صابق.

ولف��ت رئي���س جمعية ال�صناعيين نعمة افرام الى »اأن احت��راق م�صنع هو خ�صارة كبيرة 

وموجعة ل�صاحبه«. وقال: »نعلم اأن الوزير عبود هو �صناعي بالدّم ال ينك�صر، ال يفقد االأمل، 

ولديه ما يكفي من العزم والقوة الإكمال م�صيرته ال�صناعية، لذلك على الرغم من اأن الم�صنع ال يزال يحترق اإلى االآن، نراه يعمل على كيفية لملمة الو�صع وا�صتعادة القوة 

لالإقالع من جديد، وتكبير حجم االأعمال ونمّوها والحفاظ على �صوق منتجاته.

الدفاع المدني يعمل على اإخماد الحريق

ال�سناعة في عام 2011: نمو و�سط  ركود مخيف وتحديات �سعبة

املضاعفات  فيه  طغت  عاماً  عايشت  التي  الصناعة،  الى  بالنسبة   2011 عام  كان  الصعبة”،  التحديات  “عام 
السلبية القاسية على االقتصاد الوطني جراء االضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق األوسط، اضافة الى 
االزمة االقتصادية العاملية املستمرة والتعثرات املالية اخلطرة في أوروبا، التي انعكست مجتمعة سلباً على لبنان 

انكماشاً في األسواق وارتفاعاً في األسعار وكلفاً باهظة في اإلنتاج وتراجعاً في التصدير.

وحمل��ت بداية ع��ام 2011، �صدم��ة لل�صناعيين 

تمثل��ت بوقف��ة تحذير بالغ��ة الخط��ورة اأطلقها البنك 

الدول��ي، توقع فيها اأن يكون نم��و لبنان االقت�صادي 

حوال��ى ال��� 1،50 %، م��ا لب��ث ان ترجم��ه دخ��ول 

لبن��ان عمليا في مرحلة الرك��ود المخيف واالقت�صاد 

الن��ازف. فاال�صته��الك المحل��ي تدن��ى ب�ص��كل كبي��ر 

نتيج��ة غي��اب �صيا�صات تحفي��ز النم��و والتراجع في 

الحرك��ة ال�صياحي��ة اإل��ى ح��دود الكارث��ة، وارتفع��ت 

ف��ي الوق��ت عينه اأعب��اء االإنتاج ب�صب��ب ارتفاع كلفة 

الطاقة، ما افقد القط��اع ال�صناعي الكثير من قدراته 

التناف�صي��ة. وترافق��ت ه��ذه الوقائع م��ع ا�صطرابات 

ف��ي االأ�ص��واق الطبيعية المحيطة بن��ا وال �صيما م�صر 

والع��راق و�صوري��ة واإفريقيا، وانعك�س ذل��ك �صلبا في 

اأرق��ام النم��و ف��ي الت�صدير التي نم��ت 7.1 % خالل 

ال���9 ا�صهر االولى من عام 2011، اي بن�صبة اقل من 

متو�ص��ط النمو المحقق خالل ال�صنوات االربع ال�صابقة 

والبالغ 18 %.

ال�سادرات

واث��رت اال�صطراب��ات ف��ي ال��دول العربي��ة ب�صكل 

كبير ف��ي حجم ال�صادرات، التي �صجل��ت ارتفاعًا �صبه 

متوا�صل ف��ي ال�صن��وات الع�صر االخي��رة، م�صتفيدة من 

النمو االقت�صادي المرتفع، وال �صيما في ال�صنوات التي 

�صبق��ت االأزمة المالية العامة ف��ي ايلول 2008، ومن 

وجود الجاليات اللبناني��ة التي كان عددها في تزايد 

م�صتمر.

م�سنع �سالتك
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�سابونجيان: فخر وتفاٍن

 ق��ال وزي��ر ال�صناع��ة فري��ج �صابونجي��ان:  "ان االإقت�ص��اد 

الوطن��ي ال يقوم فقط على ال�صياحة والخدمات واالم�صارف، ففي 

لبنان المنتج يوجد قطاعًا �صناعيًا واعداً وم�صدراً ومناف�صًا رغم 

كل المعوقات والتحديات.. 

المول��دات الكهربائي��ة الم�صنوع��ة ف��ي لبن��ان ت�صتخ��دم في 

Eurodisney  نجم��ات وعار�ص��ات Hollywood تلبي�س 
االأزي��اء والمجوه��رات الت��ي ي�صممه��ا مبدع��ون لبناني��ون. اما 

الماأك��والت اللبناني��ة فانت�ص��رت في االأ�ص��واق العالمي��ة واأ�صبح 

هن��اك م��ا يع��رف بالمطب��خ اللبنان��ي اإل��ى جان��ب االإيطال��ي اأو 

ال�صين��ي، م��ن دون اأن نن�صى النبي��ذ اللبناني الفاخ��ر الذي يقّدم 

في اأرق��ى الفنادق والمطاعم العالمي��ة، اإ�صافة اإلى دور التغليف 

والطباعة اللبنانية في ن�صر الكتاب والثقافة والعلوم«.

وتكم��ن اهمية ال�صناعة في اأنها تخلق نوعًا من العالقة الثابتة 

بي��ن االإن�صان واالأر���س، وتوّلد في نف�س المواطن فخراً و�صعوراً وطنيًا متفاني��ًا. فمن حيث ال�صكل، الم�صنع 

باأبنيت��ه ومعدات��ه واآلياته ثقيل متجذر من ال�صع��ب نقله اأو تفكيكه ب�صهولة. ومن حي��ث الم�صمون، عندما 

ي�صتثمر رجل اأعمال اأو �صيدة اأعمال في ال�صناعة، يدركان تمامًا اأنهما يوّظفان اأموالهما الآجال طويلة، ما 

يحول دون التحّول اإلى عمل اآخر ب�صرعة". 

افرام:مقاومة م�سّرفة

ق��ال رئي�س جمعي��ة ال�صناعيي��ن نعمة  اف��رام: "ال�صناعيون  

رفع��وا ل��واء مقاوم��ة اقت�صادية م�صرف��ة عبر اإنت��اج وطني اأثبت 

ح�ص��وره في لبن��ان واأ�ص��واق العالم وجاب��ه المعوق��ات ببطولة 

نادرة. و�صجل القطاع نموا ثابتًا وملحوظًا خالل االأعوام الخم�صة 

الما�صي��ة، واأّم��ن فر���س عمل نادرة الأي��اٍد لبناني��ة رائدة تحمل 

قيم��ة م�صاف��ة ف��ي كل ما تفع��ل، كل ذلك في ظل غي��اب مواكبة 

الدولة لمطالبنا المزمنة.

والمطل��وب الي��وم تفّهم مجتمعن��ا االأهلي لكل ه��ذه الوقائع، 

والوق��وف جنبًا اإلى جنب لت�صوية الخل��ل العام وال�صغط من اأجل 

بن��اء تنمية متكاملة خارج القواعد التقليدية المعتمدة، والتي لم 

ُتطعم يومًا خبزاً ولم ترِو ظماأ. اإن دفن الروؤو�س في الرمال وح�صر 

نا مجتمعين، ال��ى االإنزالق اإلى 
ّ
ال�صناع��ي في الزاوي��ة كفيل بجر

قع��ر الهاوية. واإذا م��ا اأطلق ال�صناعي �صرخ��ة الموت، عندها لن 

تك��ون �صرخت��ه قنبلة �صوتية عالية ال�صجيج، ب��ل زلزااًل اقت�صاديًا 

مدّوي��ًا �صيطاول �صرائح وا�صعة ويتهّدد ال�صلم المجتمعي والت �صاعة مندم. وهي �صرخة للتفتي�س �صويًا عن 

دور ر�صمي فاعل يمنع ال�صقوط والف�صل ومقاربة النهايات. فهل َمن ي�صمع"؟

قالوا يف ال�صناعة عام 2011
وف��ي ع��ام 2011، ونتيج��ة اال�صطراب��ات الت��ي 

�صهدته��ا ع��دة بل��دان عربي��ة ه��ذا الع��ام، وبخا�ص��ة 

�صورية وم�صر والعراق التي ت�صتاأثر بن�صبة 12 % من 

ال�ص��ادرات اللبنانية، انخف�صت ال�ص��ادرات اإلى �صائر 

ال��دول العربي��ة بن�صبة 11.7 % ف��ي االأ�صهر الثمانية 

االأول��ى م��ن الع��ام، وذلك مقارن��ة بالفت��رة ذاتها من 

الع��ام 2010.  و�صجل��ت ال�صادرات ال��ى م�صر تقل�صًا 

كبي��راً بلغت ن�صبت��ه %67 في اال�صه��ر الت�صعة االولى 

من العام 2011 )مقابل ارتفاعها بن�صبة 161 % في 

الفترة ذاتها من الع��ام 2010(. وتراجعت ال�صادرات 

ال��ى �صوري��ة بن�صبة 10 % مقاب��ل انخفا�صها بن�صبة 

اق��ل ال تتع��دى 4 % ف��ي الفت��رة ذاته��ا م��ن الع��ام 

2010، وانخف�صت ال�صادرات الى العراق بن�صبة 18 
% ف��ي اال�صهر الت�صعة االولى من العام 2011 مقابل 
ا�صتقراره��ا عل��ى حالها ف��ي الفترة نف�صها م��ن العام 

2010، نتيج��ة »الغاء الع��راق لالتفاقية الموقعة مع 
لبن��ان في ما يتعل��ق بالتبادل التج��اري، التي تن�س 

عل��ى �صه��ادات التطابق ف��ي الموا�صف��ات الت�صديرية 

للبلدي��ن، وبالتالي كان الع��راق يعترف بالموا�صفات 

اللبناني��ة، فجاء ق��رار اإلغاء االتفاقي��ة ليخلق حواجز 

تجارية كبي��رة اأدت ال��ى عرقلة ال�ص��ادرات اللبنانية 

الى هذا البلد، ب�صبب و�صع �صروط لال�صتيراد مح�صورة 

بالموا�صف��ات العراقي��ة الت��ي تعد موا�صف��ات قديمة 

وغير مطابقة للواقع.«

رفع االجور

ل��م تقت�صر التحديات الت��ي واجهت ال�صناعة على 

ا�صطراب��ات المنطقة، انما امتدت الى الداخل اللبناني 

ال��ذي �صه��د خالل الع��ام المن�ص��رم معرك��ة لت�صحيح 

االجور لم تنتِه ف�صولها مع انق�صاء العام.

وحملت ه��ذه المعركة اخطاراً كبي��راً على القطاع 

ال�صناع��ي، اذ اإن معظ��م الطروح��ات الت��ي قدمت من 

�صاأنها الم�صاهمة في اقفال م�صانع متعددة، وال �صيما 

ان ه��ذه الزيادة لم تق��رن باإعطاء حوافز جدية لزيادة 

االإنتاج وحماي��ة ال�صناعة من الزيادة في اال�صتيراد ، 

في حين يق��ف “لبنان اأمام ا�صتحقاق اقت�صادي بالغ 

االأهمية، وهو اإعادة و�صع االقت�صاد الوطني على �صكة 

النمو، خ�صو�صا ان عدة قطاعات اقت�صادية لحقت بها 

ا�ص��رار مبا�صرة خ��الل الفترة المن�صرم��ة، كما لحقت 

بع��دة موؤ�ص�صات �صناعية وتجاري��ة و�صياحية خ�صائر 

كبيرة، ي�صاف اإليها حالة الترقب والحذر ال�صائدة في 

اأو�صاط مجتمع الم�صتثمرين والم�صتهلكين”.

الوزير فريج �سابونجيان

رئي�س جمعية ال�سناعيين نعمة افرام
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شركة ستيم للصناعة والتجارة

صناعة مراجل البخار والزيت احلراري
Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil

Steam Company

1 - املكتب الرئي�سي: بريوت – بناية العازارية – ط2 – بلوك 02 ب - تلفون: 009611999511 –3266322 – 009613514752 

        فاك�ص: 009611999522  

2- امل�سنع الرئي�سي: منطقة الكفور – النبطية – جنوب لبنان

3 – م�سنع ما بعد البيع/ال�سيانة: بريوت – الكفاءات  - تلفون: 009611472582 فاك�ص:009611468475

 1 - Head office: Beirut – Azarieh Bldg – Block 02B – second floor
  Tel: 00961999511 – 009613266322/3514752 -  Fax: 009611999522   
2 – Branch1: South Lebanon -Kfour – Nabatieh
 3 – Factory after sale/service: Beirut – Kafaat  Tel: 009611472582  fax:009611468475
Email: steamcompany@hotmail.com
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بين ا�سطربات �سوريا وملف االأجور  

ال�سناعة في 2012.. عام الخطر الكبير
وّلى عام 2011، تاركاً للعام اجلديد 

ارثاً ثقيالً، حيث ال تزال كافة 
التحديات قائمة ومفتوحة على 

كافة االحتماالت حتى األسوأ منها. 
فاالضطرابات في سوريا ال تزال على 

حالها، ال بل يحيط بها غموض 
كبير لف مستقبل الصناعة 

بضباب كثيف. فصادرات لبنان 
الصناعية الى سوريا تتخطى 300 
مليون دوالر وتشكل ما نسبته 5% 

من مجمل حجم الصادرات. كما 
ان الضرر على القطاع الصناعي ال 

يقتصر على هذا فقط، فمعظم 
اإلنتاج يصّدر إلى الدول العربية عبر 
سوريا فضال عن البضائع التي تنقل 

بالترانزيت عبرها أيضا”. كما ان 70 
% من الصناعات الغذائية اللبنانية 
تصدر إلى دول املنطقة عبر سوريا 

“وهو أمر ال ميكن التعويض عنه 
بالتصدير عبر البحر لكلفته فضال 

عن وجود أنواع من الصناعات ال 
تتحمل طول املسافة البحرية”.

في ضوء هذا الواقع، فإن مستقبل 
القطاع الصناعي في ظل 

تواصل االضطرابات في الداخل 
السوري يتجه نحو اجملهول، نظراً 
لالنعكاسات الشديدة السلبية 

التي قد حتملها، والتي قد تشمل 
إقفال عدد من املصانع في لبنان، وال 

سيما املصانع التي تعتمد أساسا 
على التصدير إلى سوريا”.

القرار الجريمة

كم��ا ان مل��ف االج��ور بق��ي مفتوح��ًا عل��ى 

م�صراعيه مع اطاللة العام الجديد، بعد الف�صيحة 

الت��ي ح�صلت ف��ي مجل�س ال��وزراء، حي��ث لم يقر 

المجل���س االتفاق التاريخي الذي تم التو�صل اليه 

بين الهيئات االقت�صادية واالتحاد العمالي العام، 

ت المجل�س على قانون وزير العمل �صربل 
ّ
ب��ل �صو

��ن الح��د االدنى الر�صم��ي لالأجر 
ّ
نحا���س الذي عي

ن الحد 
ّ
ال�صهري بمبلغ 868 األف ليرة لبنانية وعي

االدنى الر�صمي لالأجر اليومي بمبلغ 33 الف ليرة 

واعتب��ر بدل النق��ل اليومي البالغ��ة قيمته �صهريًا 

236 الف ليرة لبنانية عن�صراً فعليًا من االجر اإلى 
جانب االجر الذي كان يتقا�صاه االجير وت�صاف 

الى االجر زيادة غالء معي�صة قدرها: 18 % على 

ال�صط��ر منه حتى مبلغ مليون ون�صف مليون ليرة 

لبناني��ة و10 % عل��ى ال�صط��ر الثان��ي منه الذي 

يزيد عل��ى مليون ون�صف مليون ليرة لبنانية وال 

 يتج��اوز مليوني��ن ون�ص��ف مليون لي��رة لبنانية. 

وو�ص��ف رئي�س جمعي��ة ال�صناعيي��ن نعمة افرام 

القرار ب��� “الجريم��ة” بحق القط��اع الخا�س في 
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لبن��ان. واأ�ص��ار ال��ى اأن المفاج��اأة كان��ت �صدور 

ه��ذا الق��رار بع��د ان ح�صل اإتف��اق بي��ن الهيئات 

االقت�صادي��ة واالإتحاد العمالي العام على وثيقة 

وقع��ت بي��ن الجانبين تق�صي برف��ع الحّد االدنى 

لالأجور الى 675 األف ليرة وبدل النقل الى 200 

األ��ف لي��رة ومن��ح المدار���س الى ملي��ون ون�صف 

لي��رة، واأو�ص��ح اأن الهيئ��ات االإقت�صادية بالرغم 

من ع��دم قدرته��ا على التحم��ل ق��ررت الموافقة 

على الوثيقة.

وم��ن المتوق��ع، ان تطال التداعي��ات ال�صلبية 

اذ م��ن  ال�صناع��ي،  القط��اع  لت�صحي��ح االج��ور 

�صاأنه��ا رفع ا�صعار المنتجات نظراً الرتفاع كلفة 

اليد العاملة ما قد يفقدها قدرتها على المناف�صة. 

ومن الممكن ان توؤدي الى اقفال م�صانع متعددة 

اذ ي�صير رئي�س رئي���س غرفة بيروت وجبل لبنان 

محم��د �صقي��ر اأّنه منذ ع��ام 2008، حي��ن ُعّدلت 

ة االأولى منذ 12 عامًا بمبلغ �صئيل 
ّ
االأج��ور للمر

بل��غ 200 األف لي��رة، اأُقفلت اأب��واب 60 م�صنعًا، 

ة على اأ�صحابها. 
ّ
نتيجة زيادة االأكالف الت�صغيلي

ق الزي��ادة المفتر�صة على  ويتوّق��ع �صقير اأّن تحُقّ

الح��ّد االأدنى لالأجور �صي��وؤّدي حالي��ًا اإلى اإقفال 

اأكثر من 100 م�صن��ع »فال�صناعيون واأ�صحاب 

�صات ال يق��درون على تحمل زيادة االأجور 
ّ
الموؤ�ص

االآن ف��ي ظّل الو�صع االقت�صادي، وخ�صو�صًا في 

ظّل تراجع الت�صريف في الخارج«.

روؤية ال�سناعيين

هذا وكانت جمعية ال�صناعيين قد �صددت مراراً 

على موقفها االيجابي م��ن مو�صوع زيادة الحّد 

االدنى لالج��ور، وربطت مقاربة ه��ذا المو�صوع 

بتاأمي��ن لعدالة لت�صمل العاملين واأ�صحاب العمل 

 وال�صرائ��ح المجتمعي��ة كاف��ة، بتحقي��ق االآت��ي: 

اأولوي��ة النظ��ر الف��وري ف��ي دع��م الم��ازوت   -

عل��ى كل  االيجاب��ي  لم��ردوده  اوي��ل،  والفي��ول 

االقت�صادي��ة  والموؤ�ص�ص��ات  المجتم��ع  �صرائ��ح 

االنت��اج...(. اكالف  المدر�ص��ي،  النق��ل   )الخب��ز، 

- معالج��ة متاأخرات ال�صندوق الوطني لل�صمان 

االجتماعي ل�صالح الموؤ�ص�صات.

- عدم فر�س زيادات �صريبية ترهق القطاعات 

المنتج��ة، وطلب التوجه الح�ص��ري نحو �صرائب 

 تط��اول القطاع��ات الريعي��ة وال�صل��ع الكمالي��ة.

- حماي��ة جمركية لالنت��اج الوطن��ي على غرار 

كبري��ات الدول، واعفاء ال�ص��ادرات اللبنانية من 

�صريب��ة الدخ��ل، اعف��اء الم��واد االولي��ة واالآالت 

المرف��اأ. ر�ص��م  م��ن  للم�صان��ع  الغي��ار   وقط��ع 

- اال�صتثمار في البنى التحتية )طاقة، مياه، نقل، 

مدن �صناعية نموذجية...(، خف�صًا للكلف الهائلة 

له��ا القطاعات المنتجة. 
ّ
والم�صاعفة التي تتحم

 

وراأت اأن الح��ل ل��ن يك��ون اإال باعتم��اد �صيا�ص��ة 

اجتماعي��ة – اقت�صادي��ة �صامل��ة، ي�ص��ارك ف��ي 

�صياغ��ة بنوده��ا �ص��ركاء االإنت��اج. ويك��ون من 

�صاأن ه��ذه ال�صيا�صة تقديم رزمة من االإ�صالحات 

م�صال��ح  تحق��ق  واالجتماعي��ة  االقت�صادي��ة 

��ن �صبكة اأمان 
ّ
المجتم��ع اللبنان��ي بكامله، وتوؤم

اجتماعي على المديين المتو�صط والطويل االأجل 

وت�صاه��م في زي��ادة القدرة ال�صرائي��ة للمواطنين 

وتطل��ق عجل��ة االإنت��اج م��ع تاأمين فر���س عمل 

جديدة. 

افرام

واعتبر رئي�س جمعية ال�صناعيين نعمت فرام، 

ان المطلوب فتح ب��اب م�صاركة القطاع الخا�س 

فيها تمويال وادارة وت�صركة وعدم االنتظار طويال 

،اذ ان ع��ام 2012 ه��و عام الخط��ر االقت�صادي 

الكبي��ر عل��ى لبن��ان اذا تخط��ى العجز ح��دود ال 

!%10 مع انخفا�س النمو الى ما دون ال 2% “.
 وا�ص��ار ال��ى ان الهم االول ه��و الت�صدي للبطالة 

وخل��ق فر�س العم��ل وال يجب اأن يقل��ل اأحد من 

خطورة الو�صع االإقت�صادي الذي نمر به”. ولفت 

ال��ى اأن “الركود ال��ذي اإجتاح العال��م و�صل الى 

لبنان، واإذا لم يك��ن لدينا نمو كاف ، فالخطورة 

عنده��ا �صتت�ص��كل م��ن خ��الل االإنح��دار ب�ص��كل 

 �صري��ع نح��و االنهي��ار االإقت�صادي ف��ي لبنان”.

و�صدد ال��ى اأن “ما نراه الي��وم مخيف جدا �صيما 

واأن ع��ددا من الموؤ�ص�صات الخا�صة بداأت ب�صرف 

عماله��ا على اأث��ر التط��ورات ال�صلبي��ة الحا�صلة 

قدراته��ا  وفق��دان  االنتاجي��ة  القطاع��ات  ف��ي 

التناف�صي��ة وفت��ح ب��اب الحدي��ث قب��ل اأكث��ر من 

�صه��ر ف��ي الزي��ادات عل��ى االأج��ور”. وراأى اأن��ه 

“اإذا ت��م دع��م المازوت والفيول م��ن قبل الدولة 
بقيم��ة 20 % فه��ذا فاأرخ���س بكثير م��ن كلفة 

زي��ادة االأج��ور، خ�صو�ص��ا واأن مثل ه��ذا الدعم 

ينعك���س ايجاب��ا عل��ى كاف��ة �صرائ��ح المجتم��ع 

عندم��ا  للمواط��ن  ال�صرائي��ة  الق��درة  وترتف��ع 

ينخف���س بدل النق��ل الم�صترك كم��ا ربطة الخبز 

وكلف��ة اال�صت��راك في المول��دات وتق��وى القدرة 

 التناف�صية لالإنت��اج اللبناني من ناحية ثانية”.

وف�ص��ل افرام ف��ي مقاربته لو�صعي��ة االقت�صاد 

االوروبي واالميركي وال�صيني وا�صكالية �صعف 

اليورو وانعكا�صها على ال�صناعة الوطنية ،منتظرا 

ع��ودة المنتجات االوروبية ال��ى ال�صوق الوطنية 

 بق��درة تناف�صية عالي��ة جراء انخفا���س اليورو.
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املتوسط  من  اقل نسبياً  منواً   2011 عام  الصناعية خالل  الصادرات  سجلت 
احملقق في السنوات األربع السابقة، والبالغ نسبة 18%، اذ بلغت نسبة منوها 
7.2% وبلغت قيمتها 3.2 مليار دوالر  في االشهر التسعة االولى من عام 2011، 

مقابل نسبة منو 22.9 % في الفترة ذاتها من العام 2010. 
التي  االضطرابات  جراء  من  اللبنانية  املنتجات  على  اخلارجي  الطلب  وتأثر 
التي  والعراق  العام، وبخاصة سورية ومصر  بلدان عربية هذا  شهدتها عدة 
اللبنانية. فالصادرات الى مصر سجلت  12% من الصادرات  تستأثر بنسبة  
تقلصاً كبيراً بلغت نسبته 67% في االشهر التسعة االولى من العام 2011 
2010(. والصادرات  العام  ذاتها من  الفترة  161% في  ارتفاعها بنسبة  )مقابل 
الى سورية تراجعت ايضاً بنسبة 10% مقابل انخفاضها بنسبة اقل ال تتعدى          
4% في الفترة ذاتها من العام 2010، والصادرات الى العراق انخفضت بنسبة 
18% في االشهر التسعة االولى من العام 2011 مقابل استقرارها على حالها 

في الفترة نفسها من العام 2010.
ويظهر توّزع الصادرات اللبنانية حسب بلدان املقصد في االشهر التسعة االولى من العام 2011، 
دوالر وما  اي مبا قيمته 394 مليون  الصادرات،  االكبر من اجمالي  باحلصة  ان سويسرا استأثرت 
نسبته 12.2% من مجموع الصادرات. تلتها االمارات العربية )239 مليون دوالر و7.7%(، ثم اململكة 
استحودت  وقد  و%7(.  دوالر  مليون   226( فتركيا   ،)%7،2 و  دوالر  مليون   232( السعودية  العربية 
بلغت  اذ  اجلارية،  السنة  االولى من  التسعة  االكبر من صادرات االشهر  القسم  اجملوهرات على 
الكهربائية   واملعدات  اآلالت  ثم   )%13.6  ( املعدنية  املنتجات  تلتها  اجملموع،  من   %35 حصتها  

)12.4%(، فالسلع الغذائية )%8.3(.

نمو �سعيف لل�سادرات ال�سناعية عام 2011 

 من جراء ا�سطرابات البلدان العربية

➠
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من انتاج �سكري حما�سني

من انتاج �سركة التنمية الزراعية

من انتاج التغذية

من انتاج �ساتو ك�ساره

33

magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 119.indd   33 1/4/12   2:12:41 PM



ال�صناعة واالقت�صاد - العدد119 كانون الثاني 2012

ال���������������ح���������������دث

كانون الثاني

وكان��ت ال�صادرات قد ا�صتهل��ت عام 2011 بانخفا�س بلغ��ت ن�صبته 1،6% اذ 

بل��غ حجمها في كانون الثاني 2011 نح��و 238 مليون دوالر مقابل 242 مليون 

دوالر في كانون الثاني 2010، اأي بانخفا�س قيمته 4 ماليين دوالر.

ويع����ود تراج��ع مجموع ال�صادرات ب�ص��كل اأ�صا�صي ف��ي هذ ال�صهر الى انخفا�س 

�ص����ادرات منتج��ات ال�صناع��ة الكيماوي��ة الت��ي تراجع��ت قيمتها م��ن 22 مليون 

دوالر خ��الل كان��ون الثاني 2010 ال��ى 10،7 ماليين دوالر خ��الل كانون الثاني 

2011، ب�صبب ال�صغوط الدولية على الم�صارف المحلية والعالمية في اطار الحظر 
االقت�صادي عل��ى اإيران، وال�صيانة الطارئة على خطوط االإنتاج لدى اكبر الم�صانع 

المنتج��ة للمواد الكيماوية م��ا بين �صهري كان��ون االأول 2010 و�صباط 2011 ما 

ادى الى انخفا�س م�صتوى االإنتاج ب�صكل ملحوظ وبالتالي الت�صدير. 

و�صاه��م انخفا�س �ص��ادرات اللوؤلوؤ واالأحج��ار الكريمة والمع��ادن الثمينة )من 

دون ال�صبائ��ك الذهبي��ة ب�صكلها الخامي( في هذا التراج��ع، اذ  انخف�صت قيمتها من 

54 مليون دوالرخالل كانون الثاني 2010 الى 39،2 مليون دوالر خالل كانون 
الثان��ي 2011. االآالت واالأجه��زة والمع��دات الكهربائية: انخف�ص��ت قيمتها من 51 

مليون د.اأ. خالل كانون الثاني 2010 الى 46،2 مليون دوالر خالل كانون الثاني 

 .2011
وخالل هذا ال�صهر ارتفعت �صادرات المعادن العادية من 36 مليون دوالر خالل 

كان��ون الثان��ي 2010 ال��ى 50،8 دوالر خ��الل كان��ون الثان��ي 2011 ومنتجات 

�صناعة االأغذية من 22 مليون دوالر خالل كانون الثاني 2010 الى 25،3 مليون 

دوالر خ��الل كان��ون الثان��ي 2011، والمواد الن�صيجية م��ن 7 ماليين دوالر خالل 

كانون الثاني 2010 الى 9،5 ماليين دوالرخالل كانون الثاني 2011. 

احتلت �صادرات المعادن العادية وم�صنوعاتها خالل هذا ال�صهر المرتبة االولى، 

، تليه��ا �صادرات االآالت واالأجهزة والمعادن الكهربائية بقيمة 46،2 مليون دوالر، 

ث��م اللوؤلوؤ واالأحج��ار الكريمة والمعادن الثمينة )م��ن دون ال�صبائك الذهبية ب�صكلها 

الخامي( فمن��تجات �ص��ناعة االأغذية ومنت��جات ال�ورق وم�صن��وعاته.

�صكل��ت ال��دول العربية ال�ص��وق الرئي�صي��ة لل�ص��ادرات ال�صناعي��ة اللبنانية، فقد 

بلغ��ت قيمة ال�صادرات اإليه��ا 118،5 مليون د.اأ. اأي ما ن�صبته %49،8 من مجموع 

ال�ص��ادرات ال�صناعية، بينم��ا احتلت ال��دول االأوروبية المرتبة الثاني��ة وا�صتوردت 

م��ا ن�صبت��ه %16،3، اما الدول اال�صترالي��ة فقد احتلت المرتب��ة االأخيرة وا�صتوردت 

م��ا ن�صبته %0،5. وقد ت�صدرت االمارات العربي��ة المتحدة الئحة الدول الم�صتوردة 

للمنتج��ات ال�صناعي��ة اللبنانية، حيث بلغت قيمتها خالل ه��ذا ال�صهر 32،7 مليون 

دوالر اأي ما يوازي %13،8 من القيمة االإجمالية لل�صادرات واحتلت تركيا المرتبة 

. 9،7% اأي ما يوازي  الثانية حيث بلغت قيمة ال�صادرات 23 مليون دوالر 

�سباط

بلغ مجموع ال�صادرات ال�صناعية في �صباط 2011 نحو 263 مليون دوالر اأميركي 

دوالر مقاب��ل 249 ملي��ون دوالر في �صباط 2010، اأي بزي��ادة قيمتها 14 مليون 

دوالر ون�صبتها 5.7 %.

 و�صجل��ت �ص��ادرات منتجات ال�صناعة الكيماوية ارتفاع��ًا ملحوظًا، حيث قفزت 

قيمته��ا م��ن 15 ملي��ون دوالر خالل �صب��اط 2010 الى 35.8 ملي��ون دوالر خالل 

2011 نتيج��ة  انته��اء عملي��ة ال�صيان��ة الطارئ��ة عل��ى خط��وط االإنتاج ل��دى اكبر 
الم�صان��ع المنتج��ة للم��واد الكيماوي��ة م��ا اأدى اإلى ارتف��اع م�صتوى االإنت��اج ب�صكل 

ملحوظ وبالتال��ي الت�صدير، و فتح اأ�صواق جديدة لهذه المنتجات وال�صيما بنغالد�س 

بعد اأن فقدت ال�صادرات من هذا المنتج ال�صوق االإيرانية في اإطار الحظر االقت�صادي 

على اإيران 

كم��ا ارتفعت خ��الل هذا ال�صهر �صادرات المعادن العادي��ة من 36 مليون دوالر 

خ��الل �صب��اط 2010 الى 49.4 ملي��ون دوالر خالل 2011 ، و�ص��ادرات  اللوؤلوؤ 

واالأحج��ار الكريم��ة والمعادن الثمينة )دون ال�صبائك الذهبي��ة ب�صكلها الخامي( من 

48 مليون دوالر خالل �صباط 2010 الى 54.1 مليون دوالر خالل �صباط 2011، 
ومنتج��ات �صناع��ة االأغذي��ة من 24 ملي��ون دوالر خالل �صب��اط 2010 اإلى 27.1 

مليون دوالر خالل �صباط 2011 .

م��ن جهة ثانية، انخف�صت �صادرات الورق من 31 مليون دوالر في 2010 اإلى 

14.1 ملي��ون في 2011، و االآالت واالأجهزة والمعدات الكهربائية من 52 مليون 
دوالر في 2010 الى 40.4 مليون دوالر في 2011.

من انتاج محم�سة الحلبي                 من انتاج هوا ت�سيكن
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واحتلت �صادرات اللوؤلوؤ واالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة )من دون ال�صبائك 

الذهبية ب�صكله��ا الخامي(المرتبة االولى من حيث قيمة ال�صادرات، تلتها �صادرات 

المعادن العادية وم�صنوعاتها، ثم االآالت واالأجهزة والمعدات الكهربائية، فمنتجات 

ال�صناعة الكيماوية، ومنتجات �صناعة االغذية.

و�صكلت الدول العربية ال�صوق الرئي�صية لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية، فقد بلغت 

قيم��ة ال�ص��ادرات اإليه��ا 104.3 ماليين دوالر اأي ما ن�صبت��ه 39.6 % من مجموع 

ال�ص��ادرات ال�صناعية بينما احتلت الدول االأوروبي��ة المرتبة الثانية وا�صتوردت ما 

ن�صبته 20.5 %.  وقد ت�صدرت تركيا الئحة الدول الم�صتوردة للمنتجات ال�صناعية 

اللبناني��ة، حي��ث بلغ��ت قيمتها خالل هذا ال�صه��ر 29.9 ملي��ون دوالر اأي ما يوازي 

11.4 % من القيمة االإجمالية لل�صادرات واحتلت ال�صعودية المرتبة الثانية حيث 
بلغت قيمة ال�صادرات 25.5 مليون دوالر اأي ما يوازي 9.7 %. 

اآذار

وبع��د االرتف��اع الذي �صهده خالل �صهر �صباط، عاد مجم��وع ال�صادرات وتراجع 

في اآذار 2011 اذ �صجل 288.7 مليون دوالر في اآذار 2022 مقابل 301 مليون 

دوالر ف��ي اآذار2010 اأي بانخفا���س قيمت��ه 12.3 ملي��ون دوالر ون�صبت��ه 4.1% 

مقارن��ة م��ع اآذار2010 . وارتفع��ت خ��الل ه��ذا ال�صهر �ص��ادرات اللوؤل��وؤ واالأحجار 

الكريم��ة والمعادن الثمينة م��ن 53.9 مليون خ��الل اآذار 2010 الى 72.5 مليون 

دوالر خ��الل اآذار 2011، ومنتج��ات �صناعة االأغذية م��ن 29.0 مليون خالل اآذار 

اآذار 2011. 35.7 مليون دوالر خالل  اإلى   2010
وانخف�ص��ت �ص��ادرات االآالت واالأجه��زة والمع��دات الكهربائية م��ن 60 مليون 

دوالر خ��الل اآذار 2010 ال��ى 41.3 مليون دوالر خ��الل اآذار 2011، وال�صناعات 

الكيماوي��ة م��ن 33.1 ملي��ون دوالر خ��الل اآذار 2010 ال��ى 22.4 ملي��ون دوالر 

خ��الل اآذار 2011، و المع��ادن العادي��ة من 51.7 ملي��ون دوالر خالل اآذار 2010 

الى 46.7 مليون دوالر خالل اآذار 2011. 

واحتل��ت �ص��ادرات اللوؤل��وؤ واالأحج��ار الكريم��ة والمع��ادن الثمين��ة )م��ن دون 

ال�صبائك الذهبية ب�صكلها الخامي( خالل هذا ال�صهر المرتبة االأولى، تليها �صادرات 

المع��ادن العادية، ث��م االآالت واالأجهزة والمع��دات الكهربائي��ة، فمنتجات �صناعة 

االغذي��ة بقيم��ة 35.7 مليون دوالر ومنتج��ات ال�صناعة الكيماوي��ة بقيمة 22.4 

مليون دوالر.

�صكلت الدول العربية ال�صوق الرئي�صية لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية، فقد بلغت 

قيم��ة ال�ص��ادرات اإليه��ا 123.0 ملي��ون دوالر اأي ما ن�صبت��ه 42.6% من مجموع 

ال�ص��ادرات ال�صناعية بينما احتلت الدول االأوروبي��ة المرتبة الثانية وا�صتوردت ما 

ن�صبته 21.9%.ام��ا بالن�صبة للدول الم�صتوردة للمنتج��ات ال�صناعية اللبنانية فقد 

ت�ص��درت االإمارات العربية المتحدة الئحة هذه الدول، حيث بلغت قيمتها خالل هذا 

ال�صه��ر 32.0 ملي��ون دوالر اأي ما يوازي 11.1%. من القيمة االإجمالية لل�صادرات 

واحتل��ت افريقي��ا الجنوبية المرتبة الثانية حيث بلغ��ت قيمتها 23.1 مليون دوالر 

اأي ما يوازي %8.0. 

ني�سان

وف��ي ني�صان، بلغ مجموع ال�صادرات ال�صناعية ما قيمته 302.4 مليون دوالر 

مقاب��ل 259 ملي��ون دوالر ف��ي ني�ص��ان 2010 اأي بارتفاع قيمت��ه 43.4 مليون 

دوالر ون�صبته %16.8.

من انتاج �سوبر برازيل                  من انتاج هوا ت�سيكن

➠

من انتاج �سركة م�سانع االمين لل�سناعة والتجارة
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وارتفع��ت �صادرات اللوؤلوؤ واالأحجار الكريم��ة والمعادن الثمينة  من 37 مليون 

دوالر خالل ني�صان 2010 الى 81.3 مليون دوالر، و منتجات ال�صناعة الكيماوية 

م��ن 19 ملي��ون دوالر خالل ني�ص��ان 2010 الى 40.6 ملي��ون دوالر خالل ني�صان 

2011، ومنتج��ات الم��واد الن�صيجية من 9 ماليي��ن دوالر خالل ني�صان 2010 الى 
.2011 13.7 مليون دوالر خالل ني�صان 

واحتل��ت �صادرات اللوؤلوؤ واالأحج��ار الكريمة والمعادن الثمين��ة المرتبة االأولى 

م��ن حي��ث قيمة المنتج��ات الم�صدرة، تلتها �ص��ادرات المعادن العادي��ة، ثم االآالت 

واالأجه��زة والمعدات الكهربائية، فمنتجات ال�صناع��ة الكيماوية ومنتجات �صناعة 

االغذية.

وانخف�صت �صادرات االآالت واالأجهزة والمعدات الكهربائية من 55 مليون دوالر 

خ��الل ني�ص��ان 2010 ال��ى 41.6 مليون دوالر خ��الل ني�ص��ان 2011، والمعادن 

العادية من 55 مليون دوالر الى 45.3 مليون دوالر.

و�صكل��ت ال��دول العربية ال�ص��وق الرئي�صية لل�ص��ادرات ال�صناعي��ة اللبنانية، فقد 

بلغ��ت قيم��ة ال�ص��ادرات اإليه��ا 119.5 ملي��ون دوالر اأي م��ا ن�صبت��ه %39.5 من 

مجم��وع ال�ص��ادرات ال�صناعية بينما احتل��ت الدول االفريقية غي��ر العربية المرتبة 

الثانية وا�صتوردت ما ن�صبته %21.8.

ام��ا بالن�صب��ة لل��دول الم�صت��وردة للمنتجات ال�صناعي��ة اللبنانية فق��د ت�صدرت 

افريقي��ا الجنوبي��ة الئحة هذه ال��دول ،حيث بلغ��ت قيمتها خالل ه��ذا ال�صهر 37.6 

ملي��ون دوالر واحتل��ت االإمارات العربي��ة المتحدة المرتبة الثانية ب��� 30.4 مليون 

دوالر .

ايار

و�صج��ل مجموع ال�صادرات ال�صناعية في اأيار 2011 ارتفاع قيمته  10.5 ماليين 

دوالر ون�صبت��ه %3.6 مقارن��ة م��ع اأي��ار 2010، حي��ث بل��غ 302.5 مليون دوالر 

في2011 مقابل 292 مليون دوالر في اأيار 2010.

وارتفعت خالل هذا ال�صهر �صادرات المعادن العادية من 37 مليون دوالر خالل 

اأي��ار 2010 الى 58.2 مليون دوالر خالل اأي��ار 2011 ، وال�صناعة الكيماوية من 

17 ملي��ون دوالر خ��الل اأي��ار 2010 الى 24.2 ملي��ون دوالر خالل اأيار 2011، 
ومنتج��ات ال��ورق وم�صنوعات��ه ارتفع��ت قيمتها م��ن 17 مليون دوالر خ��الل اأيار 

22.5 مليون دوالر خالل اأيار 2011 . 2010 الى 
وانخف�صت �صادرات االآالت واالأجهزة والمعدات الكهربائية من 68 مليون دوالر 

خ��الل اأيار 2010 ال��ى 50.1 مليون دوالر ، واللوؤلوؤ واالأحج��ار الكريمة والمعادن 

الثمينة من 81 مليون دوالر خالل اأيار 2010 الى 63.8 مليون دوالر. 

احتلت �صادرات اللوؤل��وؤ واالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة )من دون ال�صبائك 

الذهبي��ة ب�صكلها الخامي( خالل هذا ال�صهر المرتبة االأولى، تلتها �صادرات المعادن 

العادي��ة ، ث��م االآالت واالأجه��زة والمع��دات الكهربائية ، فمنتج��ات �صناعة االغذية 

ومنتجات ال�صناعات الكيماوية.

و�صكل��ت ال��دول العربية خالل هذا ال�صهر ال�صوق الرئي�صي��ة لل�صادرات ال�صناعية 

اللبنانية، فقد بلغت قيمة ال�صادرات اإليها 116.3 مليون دوالر اأي ما ن�صبته 38.4 

%من مجموع ال�صادرات ال�صناعية بينما احتلت الدول االأوروبية المرتبة الثانية 
وا�صتوردت ما ن�صبته %23.9.

اما بالن�صبة للدول الم�صتوردة للمنتجات ال�صناعية اللبنانية فقد ت�صدرت تركيا 

الئح��ة هذه الدول حيث بلغت قيمة ال�صادرات اإليه��ا خالل هذا ال�صهر 29.9 مليون 

دوالر اأي م��ا ي��وازي 9.9%.  م��ن القيم��ة االإجمالي��ة لل�ص��ادرات واحتل��ت افريقيا 

الجنوبي��ة المرتبة الثاني��ة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اإليها 28.6 مليون دوالر اأي 

ما يوازي 9.5%. تليها المملكة العربية ال�صعودية حيث بلغت قيمة ال�صادرات اإليها 

خالل هذا ال�صهر 25.8 مليون دوالر اأي ما يوازي %8.5.

حزيران

بلغ مجموع ال�صادرات ال�صناعية في حزيران 2011 ما قيمته 314.3 مليون 

دوالر في مقابل 316 مليون دوالر في حزيران 2010 اأي بانخفا�س وقيمته 1.7 

مليون دوالر ون�صبته %0.5 مقارنًة مع حزيران 2010 .

واحتلت �صادرات اللوؤلوؤ واالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة )من دون ال�صبائك 

الذهبي��ة ب�صكلها الخامي( خالل هذا ال�صهر المرتبة االأولى، تليها �صادرات المعادن 

العادي��ة وم�صنوعاته��ا، ث��م االآالت واالأجه��زة والمع��دات الكهربائي��ة ومنتج��ات 

ال�صناعات الكيماوية فمنتجات �صناعة االغذية. 

وارتفع��ت �صادرات  المعادن العادية ب�صكل ملحوظ من 23 مليون دوالر خالل 

حزي��ران 2010 الى 58.3 مليون دوالر خالل حزي��ران 2011، والمواد الن�صيجية 

م��ن 8 ماليي��ن دوالر ال��ى 12.2 مليون دوالر ، ومنتج��ات �صناعة االغذية من 28 

مليون دوالر الى 31.7 مليون دوالر. 

 كم��ا انخف�صت �ص��ادرات اللوؤل��وؤ واالأحجار الكريم��ة والمع��ادن الثمينة ب�صكل 

ملح��وظ من 91 مليون دوالر خالل حزي��ران 2010 الى 66.7 مليون دوالر خالل 

حزي��ران 2011، واالآالت واالأجهزة والمعدات الكهربائية  من 74 مليون دوالر الى 

53.8 مليون دوالر. 
و�صكل��ت ال��دول العربية خالل هذا ال�صهر ال�صوق الرئي�صي��ة لل�صادرات، فقد بلغت 

قيم��ة ال�صادرات اإليه��ا 117.3 ملي��ون دوالر اأي ما ن�صبت��ه 37.3%. من مجموع 

ال�ص��ادرات بينما احتلت الدول االآ�صيوية غير العربية المرتبة الثانية وا�صتوردت ما 

 من انتاج بن ابي ن�سر
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ن�صبت��ه 20.8%. تليه��ا ال��دول االفريقية غير العربي��ة بالمرتبة الثالث��ة بما ن�صبته 

16.9%. ومن ثم الدول االوروبية بما ن�صبته %18.9.
وت�ص��درت افريقيا الجنوبية ال��دول الم�صتوردة للمنتجات ال�صناعية حيث بلغت 

قيم��ة ال�صادرات اإليها خالل ه��ذا ال�صهر 31.6 مليون دوالر اأي ما يوازي %10.1. 

م��ن القيمة االإجمالية لل�صادرات واحتلت المملكة العربية ال�صعودية المرتبة الثانية 

حي��ث بلغت قيمة ال�صادرات اإليها 31.1 مليون دوالر اأي ما يوازي 29.9%. تليها 

تركيا حيث بلغت قيمة ال�صادرات اإليها خالل هذا ال�صهر 30.3 مليون دوالر اأي ما 

يوازي %9.6.

تموز

وارتف��ع مجم��وع ال�ص��ادرات ال�صناعي��ة في تم��وز 62.9 ملي��ون دوالر بن�صبة 

23.3%.مقارن��ًة م��ع تموز 2010.وبل��غ مجموع ال�صادرات ف��ي تموز 2011 ما 
قيمته 332.9 مليون دوالر، مقابل 270 مليون دوالر في تموز 2010. 

وارتفع��ت �ص��ادرات اللوؤل��وؤ واالأحج��ار الكريمة والمع��ادن الثمينة  م��ن 45 مليون 

دوالر خ��الل تم��وز 2010 ال��ى 98.9 مليون دوالر خالل تم��وز 2011، والمعادن  

 

من انتاج �سركة يمامة 

من انتاج دايري خوريمن انتاج المجموعة اللبنانية للتحمي�س

➠
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العادية من 31 مليون دوالر الى 57.4 مليون دوالر ، ومنتجات �صناعة 

االغذية من 28 مليون دوالر الى 34.3 مليون دوالر.

و انخف�ص��ت �ص��ادرات االآالت واالأجهزة والمع��دات الكهربائية من 72 

ملي��ون دوالر خ��الل تم��وز 2010 ال��ى 47.3 ملي��ون دوالر خ��الل تم��وز 

. 2011
واإحتل��ت �ص��ادرات اللوؤل��وؤ واالأحج��ار الكريم��ة والمع��ادن المرتب��ة 

االأولى، تلتها �صادرات المعادن العادية، ثم االآالت واالأجهزة والمعدات 

ال�صناع��ات  ومنتج��ات  االغذي��ة  �صناع��ة  ومنتج��ات  الكهربائي��ة 

الكيماوية 

 و�صكل��ت الدول العربية خالل هذا ال�صهر اي�ص��ًا ال�صوق الرئي�صية 

لل�ص��ادرات ال�صناعي��ة اللبنانية، فق��د بلغت قيمة ال�ص��ادرات اإليها 

120.4 ملي��ون دوالر اأي م��ا ن�صبته 36.2%.، بينما احتلت الدول 
االوروبية المرتبة الثانية اذ ا�صتوردت ما ن�صبته 24%. تليها الدول 

االفريقي��ة غير العربية في المرتبة الثالثة بما ن�صبته 22.5%. ومن 

ث��م ال��دول االآ�صيوية غير العربي��ة بما ن�صبت��ه 14.5%.فقد ت�صدرت 

افريقي��ا الجنوبي��ة ال��دول الم�صتوردة حي��ث بلغت قيم��ة ال�صادرات 

اإليه��ا خالل ه��ذا ال�صهر 47.3 ملي��ون دوالر اأي ما يوازي %14.2. 

من القيمة االإجمالية لل�صادرات تليها المملكة العربية ال�صعودية .

اآب

 بلغ مجم��وع ال�صادرات ال�صناعية ف��ي اآب 2011 311.1 مليون 

دوالر مقاب��ل 262 ملي��ون دوالر ف��ي اآب 2010 اأي بارتف��اع وقيمته 

49.1 مليون دوالر ون�صبته 18.8%. مقارنة مع اآب 2010.
احتل��ت �ص��ادرات اللوؤلوؤ واالأحجار الكريمة والمع��ادن الثمينة )من دون ال�صبائك 

الذهبي��ة ب�صكلها الخامي( خالل هذا ال�صهر المرتب��ة االأولى، تليها �صادرات منتجات 

ال�صناع��ة الكيماوية، ث��م االآالت واالأجهزة والمعدات الكهربائي��ة ومنتجات المعادن 

العادية وم�صنوعاتها ومنتجات �صناعة االغذية.

و�صه��دت �صادرات اللوؤلوؤ واالأحج��ار الكريمة والمعادن الثمين��ة ارتفاعًا من 39 

ملي��ون دوالر خالل اآب 2010 الى 99.3 ملي��ون دوالر خالل اآب 2011، ومنتجات 

ال�صناعات الكيماوية من 27 مليون دوالر الى 45.6 مليون دوالر. 

وانخف�ص��ت �ص��ادرات االآالت واالأجه��زة والمع��دات الكهربائي��ة م��ن 61 ملي��ون 

دوالر خ��الل اآب 2010 الى 39.1 ملي��ون دوالر خالل اآب 2011، والمعادن العادية 

وم�صنوعاته��ا م��ن 37 ملي��ون دوالر خ��الل اآب 2010 ال��ى 32.9 ملي��ون خالل اآب 

.2011
وبقيت الدول العربية خالل هذا ال�صهر ال�صوق الرئي�صية لل�صادرات بقيمة 101.8 

ملي��ون دوالر اأي ما ن�صبت��ه 32.7%. من مجموع ال�صادرات ال�صناعية بينما احتلت 

الدول االأفريقية غير العربية المرتبة الثانية اإذ ا�صتوردت ما ن�صبته %27.3 ومن ثم 

ال��دول االأوروبية ف��ي المرتبة الثالثة بما ن�صبته %19.5 تليه��ا الدول االآ�صيوية غير 

العربية بما ن�صبته 16.9%.

اما بالن�صبة للدول الم�صتوردة للمنتجات ال�صناعية اللبنانية فقد ت�صدرت افريقيا 

الجنوبي��ة الئحة هذه الدول حيث بلغت قيمة ال�صادرات اإليها خالل هذا ال�صهر 53.3 

ملي��ون دوالر اأي ما يوازي %17.1 م��ن القيمة االإجمالية لل�صادرات واحتلت تركيا 

المرتب��ة الثانية حيث بلغت قيم��ة ال�صادرات اإليها 21.8 مليون دوالر اأي ما 

يوازي %7 تليها االإمارات العربية المتحدة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اإليها 

خالل هذا ال�صهر 20.3 مليون دوالر اأي ما يوازي 6.5%. 

ايلول

 بلغ مجموع ال�صادرات ال�صناعية في ايلول 2011 ما قيمته 269.7 

ملي��ون دوالر مقاب��ل 247 مليون دوالر في ايل��ول 2010 اأي بارتفاع 

قيمته 22.7 مليون دوالر ون�صبته %9.2 مقارنة مع ايلول 2010 .

و�صجل��ت �ص��ادرات  اللوؤل��وؤ واالأحج��ار الكريم��ة والمع��ادن الثمينة 

ارتفاع��ًا م��ن 58 ملي��ون دوالر خالل ايل��ول 2010 ال��ى 85.7 مليون 

دوالر خ��الل ايلول 2011، و منتجات ال�صناعة الغذائية من 22 مليون 

دوالر خالل ايلول 2010 الى 26.1 مليون دوالر خالل ايلول 2011 .

ام��ا �ص��ادرات  االآالت واالأجه��زة والمع��دات الكهربائي��ة ف�صجل��ت 

انخفا�ص��ا ملحوظا من 51 ملي��ون دوالر خالل ايلول 2010 الى 40.4 

ملي��ون دوالر خ��الل ايل��ول 2011 ، و ال��ورق والكرتون م��ن 21 مليون 

دوالر خالل ايلول 2010 الى 16.1 مليون دوالر خالل ايلول 2011 .

واإحتل��ت �ص��ادرات اللوؤل��وؤ واالأحجار الكريم��ة والمع��ادن الثمينة 

خالل ه��ذا ال�صهر المرتبة االأولى، اإذ بلغ��ت قيمتها 85.7 مليون دوالر 

، تليه��ا �صادرات االآالت واالأجهزة والمع��دات الكهربائية بقيمة 40.4 

مليون دوالر، ، ثم منتجات المعادن العادية وم�صنوعاتها بقيمة 39.1 

ملي��ون دوالر ومنتجات �صناع��ة االغذية، ومنتج��ات ال�صناعة الكيماوية 

بقيمة 20.2 مليون دوالر.

�صكل��ت ال��دول العربية خالل ه��ذا ال�صهر ال�ص��وق الرئي�صية لل�ص��ادرات ال�صناعية 

اللبنانية، فقد بلغت قيمة ال�صادرات اإليها 98.5 مليون دوالر اأي ما ن�صبته %36.5. 

م��ن مجموع ال�صادرات ال�صناعي��ة بينما احتلت الدول االوروبي��ة المرتبة الثانية اذ 

من انتاج بيكلزمن انتاج جيالتي كورتينا

من منتوجات ال�سيعة  
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ا�صتوردت ما ن�صبته 30.5%. ومن ثم الدول االآ�صيوية غير العربية في المرتبة الثالثة 

 ..%14.2 بما ن�صبته %14.8 تليها الدول االفريقية غير العربية بما ن�صبته 

بالن�صبة للدول الم�صتوردة للمنتج��ات ال�صناعية اللبنانية فقد ت�صدرت �صوي�صرا 

الئح��ة ه��ذه الدول حيث بلغت قيمة ال�صادرات اإليها خ��الل هذا ال�صهر 53.1 مليون 

دوالر اأي ما يوازي 19.7%. من القيمة االإجمالية لل�صادرات واحتلت تركيا المرتبة 

الثاني��ة حي��ث بلغت قيمة ال�صادرات اإليها 25.4 مليون دوالر اأي ما يوازي %9.4. 

تليه��ا االمارات العربية المتحدة حي��ث بلغت قيمة ال�صادرات اإليها خالل هذا ال�صهر 

24.3 مليون دوالر اأي ما يوازي 9.%.

ت�سرين اول

   وانخف���س مجم��وع ال�ص��ادرات ال�صناعية في ت�صري��ن االول 2011 من 312 

ملي��ون دوالر ف��ي ت�صري��ن االول 2010 الى 305.8 ملي��ون اي بتراجع قيمته 6.2 

مليون دوالر ون�صبته  2%. مقارنة مع ت�صرين االول 2010 .

وارتفع��ت �ص��ادرات اللوؤلوؤ واالأحج��ار الكريمة والمعادن الثمين��ة من 56 مليون 

دوالر خالل ت�صرين االول 2010 الى 89.9 مليون دوالر خالل ت�صرين االول 2011، 

ومنتجات ال�صناعات الكيماوية من 31 مليون دوالر الى 37.4 مليون دوالر.

وانخف�ص��ت �ص��ادرات االآالت واالأجه��زة والمع��دات الكهربائية م��ن 84 مليون 

دوالر خ��الل ت�صرين االول 2010 الى 44 مليون دوالر خالل ت�صرين االول 2011. 

وانخف�ص��ت �ص��ادرات ال��ورق والكرتون م��ن 23 مليون دوالر خ��الل ت�صرين االول 

17.4 مليون دوالر خالل ت�صرين االول 2011. 2010 الى 
اإحتل��ت �صادرات اللوؤلوؤ واالأحج��ار الكريمة والمعادن الثمينة )من دون ال�صبائك 

الذهبي��ة ب�صكله��ا الخامي( خالل ه��ذا ال�صهر المرتبة االأولى، تليه��ا �صادرات االآالت 

واالأجهزة والمعدات الكهربائية، ثم منتجات ال�صناعة الكيماوية ومنتجات �صناعة 

االغذية، ومنتجات المعادن العادية.

و�صكل��ت ال��دول العربية خالل هذا ال�صه��ر ال�صوق الرئي�صية لل�ص��ادرات ال�صناعية 

اللبناني��ة، فقد بلغت قيمة ال�صادرات اإليها 127.7 مليون دوالر اأي ما ن�صبته 41.8 

% م��ن مجموع ال�ص��ادرات ال�صناعية بينم��ا احتلت الدول االفريقي��ة غير العربية 
المرتبة الثانية اذ ا�صتوردت ما ن�صبته 24.8 % ومن ثم الدول االآ�صيوية غير العربية 

 .%  14.9 % تليها الدول االوروبية بما ن�صبته  في المرتبة الثالثة بما ن�صبته 15 

ام��ا بالن�صب��ة لل��دول الم�صتوردة للمنتج��ات ال�صناعي��ة اللبنانية فق��د ت�صدرت 

افريقي��ا الجنوبي��ة الئحة ه��ذه الدول حيث بلغت قيم��ة ال�ص��ادرات اإليها خالل هذا 

ال�صه��ر 43.8 ملي��ون دوالر اأي ما يوازي 14.3 % من القيمة االإجمالية لل�صادرات 

واحتلت االمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة ال�صادرات اإليها 

39 مليون دوالر اأي ما يوازي  12.8% تليها المملكة العربية ال�صعودية حيث بلغت 
قيمة ال�صادرات اإليها خالل هذا ال�صهر 22 مليون دوالر اأي ما يوازي 7.2 %. 

من انتاج م�سانع معتوق

من انتاج محم�سة الرفاعي من انتاج بيكلز
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“الخط��وط  ل�صرك��ة  الع��ام  الوكي��ل  اأعل��ن 

را�ص��د  لبن��ان”  ف��ي  ال�صوري��ة  العربي��ة  الجوي��ة 

المبا�ص��ر  الج��وي  الخ��ط  افتت��اح  اإع��ادة  العط��ار 

بي��ن بي��روت وحل��ب بمع��دل رحلتي��ن ا�صبوعي��ًا 

يوم��ي االثني��ن والجمع��ة ابت��داء م��ن 23 كانون 

 االول الج��اري، بع��د توق��ف من��ذ الع��ام 2002.

العطار

وتحدث العطار عن اأهمي��ة هذه الخطوة فقال: 

بع��د درا�صة معمقة ا�صتندت ال��ى معطيات عدة لها 

عالق��ة بداي��ة بتاأمي��ن التوا�ص��ل االجتماعي بين 

البلدي��ن وال�صعبي��ن اللبنان��ي وال�ص��وري من جهة، 

ا�صاف��ة ال��ى الج��دوى االقت�صادية من ه��ذا الخط 

ن تعزيز الروابط االقت�صادية والتجارية 
ّ
ال��ذي يوؤم

وال�صياحي��ة واال�صتثماري��ة، ارت��اأت ادارة ال�صركة 

ت�صيي��ر رح��الت جوي��ة مبا�ص��رة ال��ى حل��ب عب��ر 

مطار بيروت بمعدل رحلتي��ن ا�صبوعيًا ما �صين�صط 

ويدع��م العالق��ة االخوي��ة الت��ي ترب��ط الم�صال��ح 

الم�صترك��ة بين البلدين وال�صعبين ال�صقيقين، اآملين 

ف��ي ان يثم��ر ه��ذا التوا�ص��ل خي��راً عل��ى الجميع. 

 

وان��ي اوؤك��د اننا ف��ي �صدد زي��ادة ع��دد الرحالت 

الجوي��ة عل��ى ه��ذا الخط ف��ي الم�صتقبل، عل��ى اأمل 

ان نتمك��ن اي�ص��ًا م��ن رب��ط ه��ذا الخ��ط الج��وي 

ارميني��ا. ف��ي  يريف��ان  مدين��ة  ف��ي  ج��داً  قريب��ًا 

 

ت�صيير الرحالت

ق��د  ال��ذي  الج��وي  الحظ��ر  كان  اذا  وعم��ا 

ُيفر���س عل��ى �صوري��ا م��ن �صاأن��ه ان يوؤث��ر ف��ي 

رح��الت “ال�صوري��ة” م��ن بي��روت، ق��ال العطار: 

ل��م نتبلغ اي ا�ص��ارات او قيود تمنعن��ا من ت�صيير 

رح��الت جوية عبر مطار رفي��ق الحريري الدولي 

طي��ران  ك�صرك��ة  انن��ا  العل��م  م��ع  بي��روت،  ف��ي 

��ر رح��الت مبا�ص��رة من بي��روت الى 
ّ
�صوري��ة ن�صي

ا�صبوعي��ًا. رحلتي��ن  بمع��دل  ودم�ص��ق  بروك�ص��ل 

 

وعم��ا اذا كان يتوق��ع ان ي�صه��د ه��ذا الخط حركة 

نا�صط��ة في ظ��ل ما يتردد عن االو�ص��اع الحالية 

في �صوريا، قال: ان الحجوزات التي بداأنا بتلقيها 

ف��ي مكاتبنا في بيروت تب�ص��ر بالخير وتدل على 

اقب��ال الفت من بيروت الى حل��ب وبالعك�س، هذا 

م��ا يجعلن��ا نوؤك��د انن��ا �صنق��ّدم اف�صل م��ا يمكن 

للم�صافري��ن عل��ى مت��ن طائراتن��ا م��ن خدم��ات، 

م��ع اال�صارة ال��ى ان االو�صاع ف��ي �صوريا ب�صكل 

ع��ام وف��ي حل��ب تحدي��داً ه��ي م�صتق��رة واآمن��ة.

 

وخت��م: في الوق��ت الحا�ص��ر تهت��م ادارة ال�صركة 

بو�ص��ع درا�ص��ات لت�صيي��ر رحالت جوي��ة جديدة 

بعيدة الم��دى �صنعلن عنها في حينه ريثما تتوفر 

الظروف والمعطيات المالئمة لذلك. و�صكر العطار 

وزارة اال�صغ��ال العام��ة والنق��ل ممثل��ة بالوزي��ر 

مي��ن عل��ى �صوؤون 
ّ
غ��ازي العري�ص��ي وجمي��ع القي

قطاع الطيران المدني في لبنان والم�صوؤولين في 

المط��ار “لتقديم الت�صهي��الت الالزمة في منا�صبة 

اعادة افتتاح الخط الجوي بين بيروت وحلب”.

40

����������ص���������رك���������ات

 اإعادة فتح الخط الجوي المبا�سر بين بيروت وحلب 

املزاد الرابع على اأرقام بالتينوم 

mtc touch لـ 

“زين”، في بيان اليوم، انها نظمت بالتعاون مع  اأعلنت �صركة mtc touch التابعة لمجموعة 

وزارة االإت�صاالت، المزاد العلني الرابع على اأرقامها الخلوية المميزة الم�صنفة بالتينوم، في فندق 

اأوتيل”. !“حبتور غراند 
واأو�صحت ان “ح�صيلة المزاد العلني الرابع على 47 رقمًا مميزاً، بيع منها 45 رقمًا، بلغت 835 األفًا 

 و750 دوالراً اأميركيًا، وجاءت نتيجة المراتب الخم�س االأولى على النحو االآتي:

األف دوالر.  75 اأوال حيث بيع ب�  76000000 الالئحة، وحل  !1. ت�صدر الرقم 
!2. حل الرقم 76666666 في المرتبة الثانية اإذ بيع ب� 65 األف دوالر.
األف دوالر.  50 76767676 في المرتبة الثالثة بقيمة  !3. حل الرقم 

األف دوالر.  45 71222222 الذي بيع ب�  اأما في المرتبة الرابعة فكان الرقم   .4!
األف و500 دوالر.  42 71333333 في المرتبة الخام�صة ب�  !5. تاله الرقم 

وبلغت ح�صيلة المزادات العلنية االأربع على اأرقام mtc touch المميزة، 5 ماليين و536 األفًا و391 

دوالراً.
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�صهر  ال��ى  �صهر  م��ن 

موؤتمر »�سي.اأ�ص.اآر ليبانون«  عن الم�سارف والتمويل 

للشركات  االجتماعية  للمسؤولية  الثاني  مؤمترها  ليبانون”،  آر  “سي.أس.  شركة  افتتحت 
2012: االخطار االجتماعية”، برعاية حاكم مصرف لبنان رياض  بعنوان: “املصارف والتمويل 
سالمة ممثال بنائبه محمد بعاصيري وبالتعاون مع جمعية مصارف لبنان ومؤسسة التمويل 
الدولية )IFC( والسفارة البريطانية في بيروت وشركة كفاالت، وبدعم أكادميي من “جمعية 

األعمال في اجملتمع” )BITC( البريطانية ومن “أكادميية مسؤولية الشركات” في لندن.

خالد الق�سار                          

ار  ا���س  “�ص��ي  �صرك��ة  ادارة  رئي���س مجل���س  وراأى 

ف��ي  “االإنخ��راط  ان  الق�ص��ار  ليبان��ون” خال��د   -

يعن��ي  ال  االإجتماعي��ة  الم�صوؤولي��ة  ا�صتراتيجي��ات 

اإنفاق��ا ب��ل ه��و اإ�صتثم��ار اأكي��د، اأ�صف ال��ى ذلك ان 

العم��ل التطوع��ي اأي�ص��ا ي�ص��كل ج��زءا ال يتج��زاأ من 

�صيا�ص��ات ه��ذه الم�صوؤولية والياته��ا”، الفتا الى ان 

“ع��دد موظفي القط��اع الم�صرفي اللبناني بلغ في 
اآخ��ر الع��ام الما�ص��ي 21 األف��ا و337 موظف��ا، فلو 

�صمح��ت ادارات الم�صارف بتطوع كل موظف �صاعة 

ف��ي اال�صب��وع فنح��ن نتحدث ع��ن اأكثر م��ن مليون 

�صاع��ة تطوع في ال�صنة اأو م��ا يقدر بع�صرات ماليين 

ال��دوالرات م��ن دون ان ينف��ق اأي م�ص��رف مبال��غ 

نقدية ا�صافية”.

فليت�سر

وا�ص��ار ال�صفي��ر البريطاني ط��وم فليت�صر  الى ان 

“العالق��ات التجاري��ة واالقت�صادي��ة الممي��زة بين 
لبن��ان وبريطاني��ا”، متطلعا الى “مزي��د من العمل 

الرائد في المجال االقت�صادي بين البلدين”، م�صددا 

عل��ى “اأهمي��ة تطبي��ق الم�صوؤولي��ة االجتماعية في 

العالق��ات التجارية الثنائي��ة وال�صيما ان ال�صركات 

البريطاني��ة تعت��رف ب��اأن التزام ه��ذا المفهوم لي�س 

مجرد عملية تطوعية او عالقات عامة بل الن تطبيق 

ا�صتراتيجية “�صي.ا�س.ار” �صحيحة ووا�صحة ي�صمح 

ببناء �صركات اف�صل وبتحفيز فريق العمل وتطويره، 

فمن م�صلحة ال�ص��ركات ان توحي بالثقة وان توؤمن 

بتحقيق م�صتقب��ل جيد. فقطاع االعمال ال يمكنه ان 

يبقى هام�صية ف��ي الجهد الذي يبذل من اجل لبنان 

اف�ص��ل، بل علي��ه ان يك��ون المح��رك اال�صا�صي لهذا 

الجهد ب�صغف وباهداف للم�صتقبل وباعتماد مبادئ 

وا�صحة”. 

غراي�سون

من جهته، ا�صار رئي�س مركز »داوتي« لم�صوؤولية 

ال�ص��ركات دايفي��د غراي�ص��ون ال��ى »ان العالم ي�صهد 

�صل�صلة من التغييرات في اال�صواق وفي التكنولوجيا 

ه��ذه  انتج��ت  وق��د  القي��م،  و�صل��م  والديموغرافي��ا 

التب��دالت ق�صايا بات��ت امرا واقع��ا وا�صا�صيا منها 

البيئة والمحي��ط، وال�صحة والرفاه، حقوق االن�صان 

والتن��وع، ادارة التجمع��ات والمجتمعات، و�صتكون 

لن�ص��اط ال�ص��ركات اث��ار مختلف��ة بين قط��اع واآخر 

وبين بلد واآخر حتى في القطاع الواحد«. 

واذ لفت الى ان »المهم في الكالم على الم�صوؤولية 

االجتماعية، ايا كانت الت�صميات المعتمدة لال�صارة 

اليها، هو ماهية الم�صوؤولية التي تتحملها ال�صركات 

عن اعمالها حيال بيئتها واثرها في المجتمع وفي 

االقت�ص��اد«، اعتبر ان »ال�صرك��ة الم�صوؤولة هي التي 

تلتزم اهدافها وا�صتراتيجيتها اعتماد قيم م�صتدامة 

فيه��ا  الم�صاهمي��ن  وتج��اه  المجتم��ع ككل  تج��اه 

وتعتمد ممار�صات وا�صحة و�صفافة مبنية على قيم 

اخالقي��ة وتحت��رم موظفيها والم�صال��ح الم�صتركة 

للجماعات المحيطة بها وللبيئة«.

طربيه

واو�ص��ح رئي�س جمعية م�ص��ارف لبنان الدكتور 

ج��وزف طربيه »اإن مفه��وم الم�صوؤولي��ة االجتماعية 

لل�ص��ركات وا�ص��ع و�صا�ص��ع، وال يعن��ي التعر�س لربح 

الموؤ�ص�صات وتحويلها الى جمعيات خيرية بل يتناول 

كل عالق��ات ال�صرك��ة م��ع اأ�صح��اب الم�صال��ح فيها 

ومعه��ا، ب��دءا بالم�صاهمين الذي��ن يطالبوننا بعوائد 

مجدية عل��ى اأموالهم وبالحفاظ عليه��ا، و�صوال اإلى 

البيئ��ة المطل��وب اأكثر فاأكثر الحف��اظ عليها، �صمانا 

العي���س عل��ى االأر���س وعي���س االأجي��ال  ال�صتم��رار 

المقبل��ة. ي�صاف اإليها، من جه��ة اأولى، الحفاظ على 

الم�ساركون في الموؤتمر
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حق��وق االإن�صان والق�صاء عل��ى كل اأ�صكال التمييز في 

التوظيف والتعامل مع العمالء ب�صفافية ونزاهة، ومن 

جهة ثانية، مكافحة جميع اأنواع الف�صاد«. 

وقال: »نحن في القطاع الم�صرفي اللبناني بداأنا 

م�صيرتنا ف��ي الم�صوؤولية االجتماعي��ة منذ زمن بعيد، 

واإن كن��ا في بداية طريق طوي��ل و�صاق«، الفتا الى ان 

الم�صارف »وقعت عقد عمل جماعيا مع موظفيها منذ 

ع��ام 1972 ووقعت اتفاق الحيط��ة والحذر لمكافحة 

تبيي���س االأم��وال الناتجة م��ن االتج��ار بالمخدرات، 

وا�ص��درت ادلة االإدارة الر�صيدة ه��ذه ال�صنة باال�صتناد 

التع��اون  ولمنظم��ة  لب��ازل  الدولي��ة  المعايي��ر  اإل��ى 

والتنمية االقت�صادية واأف�صل الممار�صات الدولية في 

هذا المج��ال، �صمانا لحقوق الم�صاهمي��ن، والزبائن، 

والعاملي��ن وجمي��ع المتعاملي��ن م��ع الم�ص��رف م��ن 

موردين وغيرهم«.

بعا�سيري

و�ص��دد بعا�صيري على »ان الثقة وال�صمعة الح�صنة 

اللتان يتمتع بهما القطاع الم�صرفي المالي �صمحتا له 

باأداء دور محوري في تنمية ثروات االأفراد وال�صركات 

واقت�صادات الدول، مع تعاظم االإبتكارات في االأدوات 

والخي��ارات المالية واال�صتثماري��ة المختلفة. وعندما 

اهت��زت ه��ذه الثق��ة حدث��ت الكارث��ة وكان��ت االأزم��ة 

المالي��ة العالمي��ة الت��ي ال ي��زال العال��م يدف��ع ثمنها 

حتى الي��وم«، موؤكدا ان »متانة العالقة بين الم�صرف 

والمجتمع هي االأ�صا���س، ومن هنا ننظر الى مو�صوع 

الم�صوؤولي��ة االجتماعي��ة لل�ص��ركات ف��ي الم�ص��ارف 

تحدي��دا كاأ�صا���س، يدخل ف��ي �صلب وج��ود الم�صرف 

ودوره ف��ي المجتمع��ات الت��ي ين�ص��ط فيه��ا، والبيئ��ة 

الت��ي يعم��ل ف��ي ظله��ا، واالأر�س الت��ي ينم��و عليها، 

 )CSr( فمفه��وم الم�صوؤولي��ة االجتماعية لل�ص��ركات

لي���س مج��رد اإنفاق اإ�صاف��ي، اأو مجرد عم��ل خيري اأو 

دعائ��ي، اإنه ا�صتثمار حقيق��ي، وا�صتراتيجية متكاملة 

الإدارة االخطار االإجتماعي��ة والبيئية، اإنه اآليات عمل 

ومعايي��ر وموؤ�صرات وتقارير تقي�س النتائج باالأرقام، 

كما بال�صمعة الح�صنة والثقة«.

و�ص��دد عل��ى ان »م�ص��رف لبن��ان ينظر ال��ى اأهمية 

الم�صوؤولي��ة االجتماعي��ة والبيئي��ة لل�ص��ركات ج��زءا ال 

يتج��زاأ من العم��ل الم�صرفي ومن الحوكم��ة التي عملنا 

معكم وال ن��زال نعمل على تعزيزها وتطويرها كل يوم، 

النها تعزز الثقة بين الم�صارف والمجتمع وتعزز �صمعة 

القطاع وتحميه من اأخطار اإجتماعية وبيئية �صتى«.

SEa 2011 فير�ست بروتوكول” �سلمت جوائز« 

اإلـى 12 موؤ�س�سة اقت�سادية واجتماعية

احتفلت �صركة “فير�صت بروتوكول” بتوزيع جوائز 

 ،)Social Economic awards 2011 )SEa
الى اإثنت��ي ع�صرة موؤ�ص�ص��ة اقت�صادي��ة واجتماعية، في 

ع�ص��اء اقي��م في “�صال��ة ال�صف��راء” في كازين��و لبنان، 

بالتن�صيق مع اتحاد الغرف اللبنانية، جمعية الم�صارف، 

االإمتي��از  تراخي���س  جمعي��ة  ال�صناعيي��ن،  جمعي��ة 

“فران�صاي��ز”، وبالتع��اون م��ع بن��ك ع��ودة ���س.م.ل.- 
مجموعة عوده �صرادار. ح�صر الحفل االأول من نوعه في 

لبن��ان وال�صرق االأو�ص��ط، ح�صد من الفاعلي��ات الر�صمية 

واالقت�صادي��ة واالإعالمية.ولف��ت المدي��ر الع��ام ل�صركة 

»فير�صت بروتوكول« م��ارون البلعة، الى اأن الم�صوؤولية 

االجتماعية هي واجب طوع��ي ولي�صت افعال خير، »بل 

ه��ي ثقافة نرغب ون�صعى الى تعميمها لت�صبح اكثر من 

الت��زام من اج��ل االف�صل للوطن والمجتم��ع واالن�صان«. 

واأ�صار الى ان ال�صركة المنظمة ا�صتهدفت تكريم قطاعات 

االقت�صاد الواعدة بم�صوؤولياتها االجتماعية، واال�صاءة 

عل��ى مب��ادرات موج��ودة لكنها تلت��زم ال�صم��ت عمال 

 بالق��ول الح�صن: »ال تدع يمناك تدرك ما تفعل ي�صراك«. 

ف��ي  العام��ة  والعالق��ات  اال�صتراتيجي��ة  مدي��رة  اأم��ا 

»فير�ص��ت بروتوكول« فيولي��ت البلع��ة ف�صرحت عملية 

و�ص��ع المعايير »التي اردن��ا اال ت�صتهدف االداء التقني 

والمهن��ي فح�ص��ب، ب��ل م��ا ه��و اعم��ق: ال�صراك��ة بي��ن 

موؤ�ص�ص��ات االقت�ص��اد وبين المجتمع والوط��ن، ا�صافة 

ال��ى حجم االبداع واالبتكار ف��ي ترجمة تلك ال�صراكات 

الى م�صاريع وافكار خالقة«. 

�سالمة 

وراى حاك��م م�ص��رف لبنان ريا���س �صالمة في 

كلم��ة م�ص��ّورة ، تن��اول خاللها اأهمية الح��دث » انه 

ال يمك��ن للموؤ�ص�ص��ات الخا�ص��ة اأن تنوب ع��ن الدولة 

الت��ي بو�صعه��ا اأن تق��دم مب��ادرات مبا�ص��رة وغي��ر 

مبا�ص��رة، عبر اإعف��اءات �صريبية لمث��ل هذه االأعمال 

»لكن طاقاته��ا وتقديماتها محدودة«، م�صيرا الى ان 

م�صرف لبنان اأدى دورا �صمن قانون النقد والت�صليف 

»باحترام��ه القان��ون، قام بمبادرات ع��دة بعد حرب 

2006، واأطلق برنامجا للتعوي�س على المت�صررين 
م��ن الح��رب، ولدي��ه مبادرات ف��ي القط��اع التربوي 

مبا�صرة عبر دعم جامعات معينة وغير مبا�صرة عبر 

اإ�صداره تعاميم لت�صجيع التح�صيل العلمي الجامعي. 

ا�صاف��ة الى دور مهم له في التوعي��ة واإيجاد قنوات 

للتمويل في كل ما يتعلق بالبيئة«، الفتا الى مواكبة 

القط��اع الم�صرف��ي له��ذا ال��دور من خ��الل ت�صجيعه 

للموؤ�ص�ص��ات غي��ر الحكومي��ة عب��ر تحفي��ز الت�صلي��ف 

والتعام��ل م��ع الموؤ�ص�ص��ات الت��ي تحت��اج قرو�ص��ا 

�صغي��رة. »وق��د اثم��رت مبادراتن��ا ل��دى فئ��ات في 

حاج��ة اليه��ا«. واأمل �صالمة  ا�صتم��رار هذه المبادرة 

التكريمية االولى، »الأن لبنان في حاجة الى تح�صين 

اأدائ��ه ف��ي قطاع��ات ع��دة، واالمكان��ات الموج��ودة 

عل��ى ال�صعي��د الر�صمي تبقى دائما مح��دودة«. وراأى 

ان ه��ذه الم�صارك��ة تعط��ي اأم��ال اأكب��ر للنا���س »الأن 

تل��ك الموؤ�ص�ص��ات تق��وم بالعم��ل تبعا لقواع��د علمية 

وبعي��دة من ت�صيي���س التقديم��ات«. واإذ هناأ »فير�صت 

بروتوك��ول« على مبادرتها معتبراً اأنها »بداية حملة 

توعي��ة«، اأمل م��ن الموؤ�ص�صات الق��ادرة ان تلحظ في 

 موازناته��ا مبادرات ت�صتطيع اأن تح�صن من �صمعتها. 

ثم وزعت الجوائز على الموؤ�ص�صات ال�12 الفائزة. 
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�صهر  ال��ى  �صهر  م��ن 

لبنان �صارك يف ندوة 

حول  فيينا  “اليونيدو” يف  
التنميـــة يف املنطقة العربية

�ص��ارك لبن��ان، بدع��وة م��ن منظم��ة االم��م 

المتحدة ال�صناعية “اليونيدو”، في ندوة عقدت 

في فيين��ا، حول التنمي��ة االقت�صادي��ة ال�صاملة 

والم�صتدام��ة ف��ي المنطق��ة العربي��ة، ح�صرته��ا 

وف��ود م��ن �صائ��ر البل��دان العربي��ة واالوروبية 

واالميركي��ة. و�ص��م الوف��د اللبنان��ي ال�صفير في 

فيين��ا قزحيا الخوري، القن�ص��ل اللبناني الدائم 

ل��دى منظمة اليونيدو االآن�صة جوانا مراد، رئي�س 

مجل���س االعم��ال اللبنان��ي البلجيك��ي الدكت��ور 

مهن��د اال�صع��د، مدير المرك��ز اللبنان��ي لالنتاج 

االنظف الدكتور علي يعقوب.

والقى اال�صع��د محا�صرة دعا فيها الى ايالء 

االهتم��ام للتحديات القائم��ة والفر�س المتاحة 

ام��ام عمال��ة ال�صب��اب المنتج��ة ف��ي المنطق��ة 

العربي��ة، والى التو�ص��ع عربيا ف��ي ان�صاء مراكز 

دع��م االبت��كار ورعاي��ة االعم��ال االقت�صادية، 

والى دعم ث��ورة االبداع واالبت��كار عند ال�صباب 

الذي��ن اك��دت المتغي��رات �ص��رورة لح��ظ مكانة 

او�ص��ع لق�صاياهم في جداول االعمال ال�صيا�صية 

ومنحهم فر�س الح�صول على العمل باإن�صاف.

ولفت اال�صعد “اليونيدو” الى �صرورة تنظيم 

ن��دوة اقليمي��ة - عربي��ة لمناق�ص��ة التحدي��ات 

القائم��ة والفر���س المتاح��ة ام��ام ال�صب��اب في 

مجال ريادة الم�صاريع االقت�صادية واالجتماعية 

واال�صتجاب��ة عل��ى نح��و اف�ص��ل لالحتياج��ات 

اال�صتراتيجي��ة من اجل كفال��ة م�صاركة ال�صباب 

في التنمية والنمو االقت�صادي في المنطقة.

ب��دوره، تناول يعقوب اهمي��ة ت�صليط ال�صوء 

الم�صتدام��ة  ال�صناعي��ة  التنمي��ة  مفه��وم  عل��ى 

الت��ي ت�صهم ف��ي خلق فر���س العمل ال��ى جانب 

الم�صوؤولي��ة االجتماعي��ة والبيئية التي يمكن ان 

تكون اي�صا جزءا من الحل.

ودعا الى ت�صجيع المبادرات ال�صغيرة بقيادة 

ال�صباب التي تمول من خالل مخططات االئتمان 

اال�صغر وت��وؤدي دورا حيويا في الحد من الفقر. 

كذلك �صارك اال�صعد ويعقوب الى جانب اكثر من 

30 خبيرا وممثال للدول الم�صاركة في االجتماع 
التح�صيري لو�صع التو�صيات وا�صدارها.

عيتاين جال على مراكز التو�صيب يف اجلنوب 

جال رئي�س مجل�س اإدارة الموؤ�ص�صة العامة لت�صجيع اال�صتثمارات في لبنان )ايدال( المهند�س نبيل عيتاني على  

بع���س مراك��ز التو�صيب والتبريد في منطقة الجنوب، وال �صيما المراك��ز التي تم ان�صاوؤها حديثا وفق المقايي�س 

والمعايير العالمية. وخالل هذه الجولة، واطلع على اآلية العمل والم�صاكل التي تعتر�صهم خالل عملية الت�صدير 

ف��ي ظ��ل االأو�صاع ال�صائدة في الدول المج��اورة. وتاأتي الجولة اإثر قرار مجل�س ال��وزراء باإطالق برنامج تنمية 

ال�ص��ادرات الزراعي��ة عبر الموؤ�ص�صة العامة لت�صجيع اال�صتثمارات في لبن��ان »ايدال«، في اإطار ت�صجيع الموؤ�ص�صة 

الأ�صاليب االإنتاج المتطورة واعتماد الطرق الحديثة في اإنتاج اأ�صناف قابلة للت�صدير والمناف�صة. 

حوافز هادفة

واأو�ص��ح عيتان��ي اأن »البرنامج الجديد لتنمي��ة ال�صادرات الزراعية agri Plus يه��دف اإلى زيادة حجم 

ال�ص��ادرات الزراعية والحفاظ على االأ�صواق التقليدية وفتح اأ�صواق جديدة والم�صاهمة في زيادة ثقة الم�صتهلك 

االأجنب��ي بالمنتج الزراعي اللبناني وفي تطوير القدرات المعرفية والتقنية للمنتجين والم�صدرين، اإ�صافة اإلى 

تب��ادل المعرف��ة حول حاج��ات ال�صوق ومتطلباته«. واأ�ص��ار اإلى اأن »المناف�صة بال�صعر لم تع��د اليوم ممكنة، لذا 

يجب التركيز على النوعية العالية المنتجة وعلى جودة التو�صيب«. 

ولف��ت اإلى اأنه »من��ذ البدء بتطبيق البرنامج الوطني لدعم ال�صادرات الزراعي��ة في العام 2001، تم اإن�صاء 

العديد من مراكز التو�صيب المتطورة التي تعتمد المعايير العالمية. ولكن القطاع الزراعي ال يزال يتطلب اإقامة 

العديد منها«.  

واأعلن اأن »العمل في اإطار البرنامج الجديد �صيتم وفق اأ�ص�س عدة منها منح حوافز مالية هادفة للمزارعين 

والم�صدري��ن، والم�صارك��ة في معار�س دولية متخ�ص�صة في لبنان والخارج، وت�صجيع تطوير مراكز التو�صيب 

والتبري��د، واإن�ص��اء برامج تدريب لمنح ه��ذه المراكز �صهادات الجودة، واإعداد درا�صات ح��ول االأ�صواق المحتملة 

والقيام بن�صاطات ترويجية وت�صويقية مختلفة«. 

في غرفة �سيدا

وكان عيتاني قد زار غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة في �صيدا والجنوب، حيث كان في ا�صتقباله رئي�س 

الغرف��ة محم��د �صالح واأع�صاء مجل�س اإدارة الغرف��ة. وقد تباحث معهم في التعاون بي��ن الغرفة و«ايدال«، وال 

�صيما في ما خ�س اإعادة تن�صيط حركة الت�صدير وفتح اأ�صواق جديدة للمنتجات الزراعية وال�صناعية. 

عيتاني في احد مراكز التو�سيب
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نحا�ض عر�ض برنامج احلكومة اال�صالحي  يف اجتماع جلنة ال�صراكة اللبنانية - االوروبية

االوروبي��ة  اللبناني��ة  ال�صراك��ة  لجن��ة  عق��دت 

اجتماعا في ح�صور وزير االقت�صاد والتجارة نقوال 

نحا���س ومدي��ر ال�ص��رق االو�ص��ط والج��وار الجنوبي 

ف��ي الجهاز االوروب��ي الخارجي ه��وغ مينغاريللي 

و�صفي��رة االتح��اد االوروب��ي ف��ي لبن��ان انجلين��ا 

ايخور�ص��ت وعدد م��ن �صفراء المجموع��ة االوروبية ، 

ا�صافة الى روؤ�صاء اللجان الفرعية اللبنانيين .

خطة العمل

وتباحث الفريقان في موا�صيع تتعلق بالتعاون 

مابين لبنان واالتحاد االوروبي وفي مجال الحوار 

ال�صيا�ص��ي، حيث عر�س الوزير نقوال نحا�س برنامج 

الحكوم��ة ال�صيا�ص��ي واال�صالح��ي والخط��وات التي 

تتبعها الحكومة اللبنانية في هذا المجال« . 

وتن��اول االجتم��اع »تط��ور تطبي��ق خطة عمل 

2007 حت��ى  �صيا�ص��ة الج��وار المو�صوع��ة ع��ام 

2013، حي��ث عر���س لبن��ان المراح��ل التنفيذية 
المتعلقة باللجان الع�صرة الم�صوؤولة عن هذه الخطة، 

كم��ا تن��اول »خط��ة العم��ل الم�صترك��ة الم�صتقبلية 

الت��ي تعمل عليها ال��وزارات حالي��ا والتي �صتكون 

ا�صا�صا للتعاون بين لبنان واالتحاد االوروبي عام 

 . 2014 وما بعد« 

نحا�س

و�ص��دد الوزي��ر نحا���س عل��ى »اهمي��ة العالقات 

م��ع االتحاد االوروب��ي التاريخية والت��ي ت�صمل كل 

القطاع��ات ال�صيا�صي��ة واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة 

والثقافي��ة واالنمائية« . ودعا ال��ى »ا�صتفادة لبنان 

م��ن ه��ذه ال�صراكة بما يع��زز االنماء في��ه خ�صو�صا 

ان��ه لم ي�صتفد كما يجب من هذه ال�صراكة حتى االآن ، 

ما يتطلب جهدا اأكب��ر من الطرفين ا�صوة بما تح�صل 

عليه بع�س دول حو�س المتو�صط«.

نحا�س متحدثًا خالل اجتماع اللجنة

املنظمة العربية للتنمية االإدارية و«تتويج« كّرمتا عيتاين

 

م��ت المنظمة العربي��ة للتنمية االإداري��ة التابعة لجامعة ال��دول العربية 
ّ
كر

واأكاديمي��ة “تتوي��ج” للتميز والج��ودة رئي�س مجل���س اإدارة الموؤ�ص�ص��ة العامة 

لت�صجي��ع اال�صتثمارات في لبنان “ايدال” نبي��ل عيتاني بمنحه جائزة عن فئة 

الق��ادة الذين قدم��وا انجازات ومب��ادرات في مجال عمله��م، وذلك خالل حفل 

ت��م تنظيمه في �صالة “اأرمان��ي” الملكية في برج خليفة – دبي برعاية ال�صيخ 

ماجد بن محمد بن را�صد اآل مكتوم. 

الفاعوري

واعتبر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية االإدارية الدكتور رفعت الفاعوري اأن 

الجودة خيار ا�صتراتيجي لدعم عملية التطوير والتنمية في الدول التي تنمو وتتطور 

ب�صرع��ة ودينامي��ة عالية، حيث بات��ت الحاجة ما�صة اإلى دع��م ال�صناعة والخدمات 

باأ�ص���س ومبادئ وممار�صات اأكثر فاعلية تمكنها من المناف�صة في االأ�صواق العالمية 

وتلبية حاجات الدولة والمواطن. واأو�صح اأن فكرة تاأ�صي�س اأكاديمية للتمّيز والجودة 

يه��دف اإل��ى التع��ّرف عل��ى الموؤ�ص�صات الت��ي ُيحتذى بم�صت��وى اأدائه��ا بعدما قطعت 

خطوات على طريق تحقيق التمّيز من خالل تبني الممار�صات الجيدة.

مكرزل

ب��دوره، اأكد رئي�س اأكاديمية “تتويج” للتميز والجودة بيار مكرزل اأن “هذا 

الح��دث يه��دف اإلى نقل �ص��ورة ايجابية ع��ن ال�صخ�صّيات المتمّي��زة و�صركاتنا 

ف��ي العالم العربي والعمل عل��ى اإظهار هويتهم الح�صارية وتم�صكهم بالتزامهم 

المعايير الدولية لالإدارة �صواء على م�صتوى التقييم واالإعداد لم�صروعات معينة، 

وم��ا ي�صتتبع ذلك م��ن اإجراءات على م�صت��وى بيئة العمل وتقدي��م اأف�صل اأنواع 

الخدمة باالإ�صافة اإلى عمليات التحليل والتقّدم الم�صتدام”.

عيتاني

 وتعليقًا على نيله هذه الجائزة، اأو�صح عيتاني اأن هذا التكريم هو للموؤ�ص�صة 

 
ّ
العام��ة لت�صجي��ع اال�صتثم��ارات “الت��ي من خالل الجه��ود التي بذلته��ا على مر

ال�صن��وات وعل��ى الرغم م��ن التقلبات وحال ع��دم اال�صتقرار، تمّكن��ت من تحقيق 

العديد من االنجازات �صواء على م�صتوى ترويج لبنان كوجهة ا�صتثمارية مميزة 

ف��ي منطق��ة ال�صرق االأو�ص��ط، اأو عل��ى م�صتوى دع��م الم�صاري��ع اال�صتثمارية في 

القطاعات االإنتاجية، وم�صاندتها”. وقال: اإن التمّيز والجودة يبقيان على الدوام 

اله��دف ال��ذي ت�صعى اليه “اي��دال” وفريق عملها لتحقيق المزي��د من االنجازات 

وتطوي��ر مب��ادرات جدي��دة ت�صّهل عمل الم�صتثم��ر وت�صاهم في تنمي��ة االقت�صاد 

اللبناني. تجدر االإ�صارة اإلى اأن جوائز “تتويج” تهدف اإلى اإبراز دور �صخ�صيات 

وقي��ادات من مختل��ف القطاعات قدمت انج��ازات ومبادرات ف��ي مجال عملها 

وكذلك دور ال�صركات الحائزة على �صهادات التمّيز في العالم العربي. 
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»احلكمة« كّرمت دامو�ض برعاية عبود

كرم��ت جامعة الحكمة موؤ�ص���س التعليم الفندقي 

ف��ي لبنان والدول العربية اال�صتاذ نهاد دامو�س في 

اإحتف��ال حا�ص��د دعا اإلي��ه رئي�س الجامع��ة الخوري 

كمي��ل مب��ارك ورع��اه وزي��ر ال�صياحة ف��ادي عبود 

وا�صت�صافت��ه كلي��ة العل��وم الفندقي��ة ف��ي جامع��ة 

الحكم��ة المتعاون��ة م��ع المعهد الفندق��ي في لوزان 

وح�صره اإلى اأع�صاء مجل�س اأمناء الجامعة والمجل�س 

االإ�صتراتيج��ي فيها وعميد الكلي��ة المنظمة الدكتور 

طانيو�س ق�صي�س واالأ�صاتذة والطالب ، وزير ال�صناعة 

االأ�صت��اذ فري��ج �صابونجيان والنائ��ب االأ�صتاذ اآتور 

نازاريان والوزي��ران ال�صابقان االأ�صتاذ اإدمون رزق 

و الدكت��ور علي العب��داهلل ونقيب اأ�صح��اب الفنادق 

االأ�صت��اذ بي��ار االأ�صق��ر ونقي��ب اأ�صح��اب المطاع��م 

االأ�صتاذ بول عري�س واالأر�صمندريت �صتيفانو�س عبد 

النور ممث��اًل متربوليت بي��روت لل��روم االأرتوذك�س 

المطران اإليا�س ع��ودة واالأ�صتاذ خليل برمانا ع�صو 

مجل�س بلدية بي��روت ممثاًل رئي�س المجل�س الدكتور 

ب��الل حمد و عدد من الوج��وه االأكاديمية والتربوية 

وال�صياحية والفندقية واالإعالنية .

الخوري

وحي��ا رئي�س الجامع��ة المكرمة الخ��وري كميل 

مبارك في كلمة القاها، الوزير عبود لرعايته الدائمة 

ل��كل م��ا يع��زز ال�صياحة في لبن��ان واأ�ص��اد بالتقدم 

ال�صري��ع ال��ذي حققت��ه كلي��ة العل��وم الفندقي��ة ف��ي 

الجامعة باإ�صراف عميدها الدكتور طانيو�س ق�صي�س 

م��ن خالل التّف��وق الملحوظ لخريج��ي الجامعة في 

اأرفع المرافق ال�صياحية والفندقية في لبنان والعالم 

العرب��ي والعال��م ، وق��ال : اأيه��ا االأ�صدق��اء محّب��ي 

الذوق الرفي��ع وال�صدق الكبير والجهد الذي بذل من 

الطيبين الذين �صبغ��وا لبنان بالوجه العالمي فقّدر 

ه��ذا الوجه بعدما كان عبر التاري��خ قدوة في الكبر 

والديمقراطي��ة والفن وال��ذوق . واليوم وقد قّدروا له 

اأن تمحى �صور الجمال منه اآلت الحكمة على نف�صها 

اأن تعي��د اإل��ى هذا العال��م ال�صغير �صورت��ه الكبيرة . 

فبحّث��ت ف��ي زوايا قلوبها عن من ت��رى فيهم العبق 

الطي��ب لخميرة ه��ذا الوطن و�ص��اءت اأن تكبر بهم ال 

اأن يكب��روا بها . ونحن نرى في االأ�صتاذ نهاد دبو�س 

واح��ًدا من ه��وؤالء الذين كان لهم عل��ى لبنان وعلى 

ال�صياح��ة فيه وعلى الذوق �صًما واأكاًل و�صرًبا ور�صًما 

وفًنا ومائدة ومكرمة ، فكان  ال �صانع اللقمة الطيبة 

بل هو اللقمة الطيبة التي نكرمّها اليوم .

وتوّج��ه بال�صك��ر اإل��ى العميد الدكت��ور طانيو�س 

ق�صي���س ، ال��ذي اأولت��ه الحكم��ة كل ثقة الأن��ه القدير 

الخبي��ر ال��ذي يعرف اأي��ن يج��ب اأن تم�ص��ك االأمور ، 

فيم�صكها واأين يجب اأن تعطى المقادير، فيعطيها . 

عّبود   

واألق��ى الوزير عّبود كلمة ق��ال �صكر فيها رئي�س 

الجامع��ة على هذه المب��ادرة القيمة لتقدي��م ال�صكر 

والعرف��ان ل�صاحب م�صيرة طويلة وعريقة » اال�صتاذ 

نهاد دامو�س« . 

وق��ال: »نفتخر اننا في لبنان نملك طاقة ب�صرية 

مبدع��ة في مجال ادارة الفن��ادق وال�صيافة تحولت 

ال��ى  عالم��ة فارقة في قط��اع ال�صياحة ف��ي لبنان، 

وخب��رة متج��ذرة ت�صتعي��ن به��ا كافة بل��دان العالم 

والجوار« . 

وا�ص��اف: »نكرم الي��وم ال�صخ�س  ال��ذي كان له 

ف�صل كبير في تحقيق ذلك، موؤ�ص�س التعليم الفندقي 

ف��ي لبن��ان والدول العربي��ة،  والذي كان��ت م�صيرته 

ر�صالة ابداع وتفوق و�صعت لبنان في م�صاف الدول 

المتقدمة في مجال التعليم الفندقي وال�صيافة.

ا�صت��اذ نه��اد ، ال�صخ�صي��ة الهادئ��ة والمبدع��ة ، 

وال��ذي جمع ف��ي م�صيرت��ه ادوارا وانج��ازات عديدة 

، م��ن ادارت��ه الول معه��د فندق��ي ف��ي لبن��ان ، الى 

تا�صي�صه ل�صركة Hospitality services  والتي 

كان لها الف�صل في تنظيم اول معار�س متخ�ص�صة 

ف��ي ال�صيافة ف��ي لبن��انHoreca ، كان وال يزال 

حري�صا  على ان يكون لبنان  رائدا في علم ال�صيافة 

والفنادق . »

م اال�صت��اذ نه��اد دامو���س، ونحن 
ّ
وتاب��ع: »نك��ر

ممتن��ون لكل م��ا قدم��ه باإخال�س وتمي��ز، ونتوقع 

من��ه المزيد من العطاء واالإبداع. فالوطن يفتخر به، 

ووزارة ال�صياحة ترى فيه ركنا و�صريكا ا�صا�صيا في 

تطوير الخدمات ال�صياحية في لبنان«. 

 وختم: »اأج��دّد القول ان ال�صياحة في لبنان هي 

�صناع��ة وه��ذه ال�صناع��ة كان لها رج��ال كبار من 

اأمثال االأ�صتاذ نهاد دامو�س«.

دامو�س 

والق��ى دامو�س بع��د ت�صلمه درع��ًا تكريمية من 

رئي���س الجامعة الخوري مبارك وم��ن الوزير عّبود 

، كلم��ة �صك��ر فيه��ا عب��ود لرعايت��ه حف��ل تكريم��ه 

ولجامعة الحكمة وكلية العلوم الفندقية فيها  على 

مب��ادرة التكريم وهناأ الخوري مبارك على الر�صالة 

ا لجامعة الحكمة، وقال 
ً
الجديدة التي يحملها رئي�ص

: ي�صرفن��ي اأن اأكرم في ه��ذه الموؤ�ص�ص��ة االأكاديمية 

ا عل��ى اأبناء 
ً
التعليمي��ة الكريم��ة التي لم تك��ن حكر

الطائف��ة المارونية، فكانت النموذج االأمثل للتاأكيد 

عل��ى الوحدة اللبناني��ة. و�صكر كل من �صاعده ووثق 

به ف��ي م�صيرت��ه الطويل��ة لخدم��ة لبن��ان واأجياله 

ب��دًءا م��ن الع��ام 1958 ي��وم ت�َصل��م اإدارة المدر�صة 

الفندقية«.

نهاد دامو�س متو�سًطا الخوري كميل مبارك والوزير فادي عبّود 
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»�سركات ال�سمان« تكّرم االإعالميين االإقت�ساديين
اأقام��ت جمعية �ص��ركات ال�صمان ف��ي لبنان حفل 

غذاء تكريمي لالإعالميي��ن االإقت�صاديين برعاية وزير 

االقت�ص��اد والتج��ارة نق��وال نحا���س وح�ص��ور رئي���س 

الجمعي��ة ال�صي��د اأ�صع��د مي��رزا واأع�ص��اء مجل���س اإدارة 

الجمعية والزمالء ال�صحافيين واالإقت�صاديين في �صتى 

الو�صائ��ل االإعالمية .  اإ�صتهّل الحف��ل بكلمة لميرزا قال 

فيها: »حفل الي��وم بالن�صبة لقط��اع التاأمين لهو ُمَمّيز 

ج��داً ، فباالإ�صافة اإل��ى كونه لقاءاً �صنوي��ًا مع اأخواتنا 

واإخواننا ال�صحافيين ، هو اأي�صًا ُمَمّيز بح�صور معالي 

وزي��ر االقت�ص��د والتجارة نق��وال نّحا�س وم��ا اأحوجنا 

الي��وم اإلى �صخ�س مثله من اجل  اإقت�صاد قوي وتجارة 

مناف�ص��ة . اإذاً ، �صخ�صي��ة ناجح��ة ف��ي عال��م االعمال ، 

ووزيرعالم ب�صوؤون و�صجون القطاع الخا�س مما يعني 

لنا فر�صة جديدة للتنظيم وللنهو�س بالقطاع .«

وا�ص��اف: »كذل��ك نرح��ب برئي���س واأع�ص��اء لجنة 

الرقاب��ة عل��ى هيئ��ات التاأمي��ن الذي��ن �صّرفون��ا اليوم 

بح�صوره��م ، فننتهزها فر�صًة للتاأكيد لهم ُمجدداً على 

اإ�صتعدادن��ا الدائم للتع��اون ولمواجهة ال�صعوبات التي 

تواج��ه قطاعنا في ظّل ظ��روف اإقت�صادّية واإجتماعّية 

�صعبة لي�س فقط في لبنان اإنما في المنطقة .

اأم��ا اأ�صدقائي في ال�صحافة فاأتوجه اإليكم بالقول 

اأن الجمعية كما وفي كل �صنة ت�صتغل هذا اللقاء لتجديد 

�صكره��ا لكم ولكل العاملين في هذا الحقل . وهي وكما 

ج��رت العادة توؤك��د اأنها لن تبخل عليك��م بالمعلومات 

التي ترغبون بالح�صول عليها اأكانت اإح�صاءات ف�صلّية 

اأم �صنوّي��ة ، وكذلك االأم��ر بالن�صبة لتغطي��ة الن�صاطات 

واللق��اءات فمجل��ة الجمعي��ة »assure” الت��ي ه��ي 

ف��ي متن��اول اأيديك��م اليوم والت��ي تجمع ف��ي طّياتها 

اأخب��ار الجمعية واأع�صائها �ص��وف َتِرُدكم ب�صكل دوري 

مم��ا �صُيَمِكُنك��م م��ن ُمتابعتنا« .  وتاب��ع: »اأما للزمالء 

ال�صامني��ن فاإنني با�صم��ي وبا�صم المجل���س نعاهدكم 

االإ�صتم��رار بم�صي��رة الحفاظ على الجمعي��ة ومقدراتها 

كم��ا وباإع��الء �صاأنها اأم��ام كافة المراج��ع ، فاأدعوكم 

للتكات��ف وللتعاون لمواجه��ة ال�صعوبات االإقت�صادية 

والمالي��ة التي تواجهنا ، فالقط��اع ، وبالرغم من هذه 

ال�صعوب��ات م��ا زال يحق��ق اأف�صل مع��دالت النمو وفق 

اإح�صاءاتنا مما يزيدنا اأماًل بم�صتقبل واعد .

نحا�س

 واعتب��ر وزي��ر االإقت�ص��اد والتجارة نق��وال نحا�س 

»اأن قط��اع التاأمي��ن من اأه��م القطاع��ات االإقت�صادية 

م�صيراً اإلى اأن التع��اون مع الجمعية م�صتمر الإننا ننظر 

اإل��ى الم�صتقبل بمنظار واحد وال يمك��ن اأن نختلف اأبداً 

خ�صو�صًا واإننا ن�صعى الأن يكون قطاعًا قادراً ومنتظمًا 

و�صط بيئة ت�صريعية �صليمة . 

القط��اع  اأن  �ص��ك  ال   «  : نحا���س  واأ�ص��اف 

يعان��ي من اأمور عدة ن�صعى اإل��ى و�صع الحلول الناجعة 

ل��كل من هذه الم�صاكل بف�صل ال�صه��ر الدوؤوب والمتابعة 

الم�صتم��رة بعقالنية ، كم��ا اأن الو�صط��اء يكملون عملكم 

و�صنتابع معًا كل االأمور و�صواًل اإلى االأهداف المن�صودة : 

قطاع مليء و�صط قانون ع�صري يوؤمن البيئة الت�صريعية 

المنا�صبة ، اآمل اأن ننجح في خطوتنا هذه ». 

ميرزا يلقي كلمتهالوزير نحا�س يلقي كلمته

من اليمين: فار�س �سعد، علي جباعي، جورج �سالم

ناجي �سلطان، اليا�س الخوري، جورج ماطو�سيان، غابي ابورجيلي
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الفون�س ذيب وبرت دّكا�سجورج �سالم، هارنيات فار�س، الوزير نقوال نحا�س، روني خالط، ريكاردو �سليمان

من اليمين: بيار �سعد، �سيمون �سحادة، مارون وفيوليت بلعة، عدنان حمدان، ع�سام 

�سلهوب، دانيال ظاهر، عمر الناطور ومارون حداد

ايلي ن�سنا�س، روجيه ثابت، انطوان �سديد
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االإيرادات

بلغ اإجمالي االإيرادات في فترة كانون الثاني 

ليرة،  مليار   10480 الحالي  العام  من  اأيلول   –
الفترة  في  ليرة  مليار   9323 بحوالى  مقارنة 

من  ال��رغ��م  وع��ل��ى   .2010 ال��ع��ام  م��ن  مثيلتها 

انخفا�س االإيرادات ال�صريبية بحوالى 2 %، ارتفع 

نتيجة  وذلك   %  12 بحوالى  االإي��رادات  اإجمالي 

االت�صاالت  وزارة  الإي��رادات  تقديري  مبلغ  اإدخال 

المتراكمة عن هذه الفترة. 

 7487 حوالى  ال�صريبية  االإي���رادات  وبلغت 

مليار ليرة في االأ�صهر الت�صعة االأولى من هذا العام، 

عام  في  ليرة  مليار   7659 حوالى  مع  مقارنة 

االأرباح  و  الدخل  على  «ال�صريبة  وكانت   .2010
�صّجلت  التي  الوحيدة  ال�صريبة  االأموال«  وروؤو�س 

 )%  19 )اأو  ليرة  مليار   320 بحوالى  ارتفاعًا 

وذلك نتيجة الرتفاع مقداره 206 مليار ليرة في 

اإيرادات ال�صريبة على االأرباح، والتي تم تح�صيلها 

فيما  الفائت،  العام  في  المحققة  االأرب���اح  عن 

حافظت «الر�صوم الداخلية على ال�صلع والخدمات« 

المماثلة من  على م�صتوى م�صتقر مقارنة بالفترة 

العام 2010. 

تراجعت  ال�صريبتين،  هاتين  با�صتثناء 

االإيرادات من كل ال�صرائب االأخرى في هذه الفترة 

على ال�صكل التالي:

• انخفا�س قدره 496 مليار ليرة )اأو 23 %( 
والمبادالت  التجارة  على  «الر�صوم  اإي��رادات  في 

الر�صوم بحوالى  الدولية«،  ب�صبب تراجع تح�صيل 

اإيرادات  وخا�صة   ،)%  31 )اأو  ليرة  مليار   468
ليرة(  مليار   368( البنزين2  على  ال��ر���ص��وم 

وكذلك  ليرة(.  مليار   131 )بحوالى  وال�صيارات 

مليار   28 بحوالى  الجمارك  عائدات  انخف�صت 

الرغم  على  المائة(،  في   5 يعادل  ما  )اأي  ليرة 

مقارنة مع  الفترة  ال��واردات في هذه  ارتفاع  من 

مثيلتها في العام 2010.

 1 )اأو  ليرة  مليارات    6 ق��دره  انخفا�س   •
ب�صبب  وذلك  االأم��الك«،  على  «ال�صريبة  في   )%

انخفا�س تح�صيل ر�صوم ت�صجيل العقارات.

التح�صيل الداخلي  لل�صريبة على القيمة الم�صافة 

ارتفع بقيمة 60 مليار ليرة مقارنًة بالفترة المماثلة 

الجمارك  اإيرادات  انخف�صت  2010، فيما  العام  من 

لهذه ال�صريبة بمبلغ قدره 11 مليار ليرة. 

ليرة،  مليار    542 الخزينة  اإي���رادات  بلغت 

مقارنًة  ليرة  مليار   28 ق��دره  ارتفاعا  م�صجلة 

 213 ومنها   ،2010 العام  من  مثيلتها  بالفترة 

مليار ليرة اإلى ال�صندوق البلدي الم�صتقل.

االنفاق

الثاني  كانون  فترة  في  االإنفاق  اإجمالي  بلغ 

ليرة  مليار   12584 الحالي  العام  من  اأيلول   –

ت�����ق�����ري�����ر م����ال����ي

 »مر�سد المالية العامة« ل�سهر اأيلول 2011:

بلغ إجمالي العجز املالي في فترة كانون الثاني– أيلول من العام 2011 حوالى 2103 مليارات ليرة،  مقارنة بحوالى 
3088 مليار ليرة في الفترة مثيلتها من العام 2010.  كما سّجل امليزان األولي فائًضا بلغ 2336 مليار ليرة في هذه 
الفترة، مقارنة مع 1623 مليار ليرة في العام 2010. وقد نتج ذلك من ارتفاع اإليرادات بحوالى 12 % من جهة، وزيادة 

بحوالى 1.4 % )173 مليار ليرة( في إجمالي اإلنفاق من جهة أخرى.

تراجع في العجز وارتفاع في الفائ�ص االأولي

تطور قيمة االيرادات-النفقات والعجز المالي)مليار ليرة( خالل اعوام 2005- 2011-2010
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مقارنة   %  1.4 ق��دره  ارتفاعا  بذلك  م�صجاًل 

العام  من  المماثلة  الفترة  في  االإنفاق  باإجمالي 

2010 والذي كان قد بلغ 12411 مليار ليرة.  
بقيمة  االأولية  الجارية  النفقات  ارتفعت  وقد 

ابرزها:  ا�صباب  عدة  نتيجة  ليرة،  مليار   717
بقيمة  واالأج��ور  والرواتب  التخ�ص�صات  ارتفاع 

دفعات  في  زيادة  اإلى  اإ�صافة  ليرة  مليار    216
بحوالى60  الخدمة  نهاية  وتعوي�صات  التقاعد 

في  ليرة  مليار   453 بقيمة  ارتفاع  ليرة،  مليار 

ب�صبب  لبنان،  كهرباء  �صركة  اإل��ى  التحويالت 

في  ارتفاع  مع  بالتوازي  النفط  اأ�صعار  ارتفاع 

قبل  الم�صتوردة من  والنفط  الطبيعي  الغاز  كمية  

المماثلة  بالفترة  مقارنة  لبنان  كهرباء  �صركة 

من العام 2010، وارتفاع بقيمة 20 مليار ليرة 

االجتماعي  ال�صمان  اإلى �صندوق  التحويالت  في 

للدولة  المتبقية  ال�صنوية  الم�صاهمة  لتغطية 

موازنة  م�صروع  من  واالأمومة  المر�س  ل�صندوق 

العام 2010.

وفيما انخف�صت ت�صديدات الفوائد بقيمة 274 

مليار ليرة )حوالى 6 في المائة( لت�صل اإلى 4191 

مليار ليرة، وذلك ب�صبب انخفا�س ت�صديدات الفوائد 

لت 
ّ
�صج المحلية،  بالعملة  الدين  على  وخا�صة 

مليار   53 قدره  انخفا�صًا  اال�صتثمارية  النفقات 

ليرة، لت�صل اإلى 453 مليار ليرة في فترة كانون 

الثاني – اأيلول من العام 2011، ويعود ذلك اإلى 

العامة  واالأ�صغال  النقل  وزارة  اإنفاق  انخفا�س 

مليار   63 بحوالى  التنفيذ«  قيد  على«اإن�صاءات 

الدفعات  في  الفت  انخفا�س  اإلى  اإ�صافة  ليرة،  

باالأ�صول  تتعلق  اأخرى  «نفقات  بند  اإلى  العائدة 

ليرة  مليار   42 حوالى  بقيمة  المادية«  الثابتة 

ب�صبب  وذلك  الفترة  هذه  في  المائة(  في   79 )اأي 

تراجع التحويالت اإلى برنامج اأك�صبورت بل�س في 

موؤ�ص�صة اإيدال في �صنة 2011.

«ال�صيانة«  ارتفعت نفقات  اآخر   وعلى �صعيد 

بحوالى 34 مليار ليرة )اأو 35 في المائة(، والتي 

الطرقات.  �صيانة  اإلى  منها  االأكبر  الق�صط  ذهب 

اإ�صافًة، ارتفعت المدفوعات اإلى مختلف ال�صناديق 

 16 بقيمة  الفترة  هذه  في  العامة   والموؤ�ص�صات 

العام  من  المماثلة  بالفترة  مقارنًة  ليرة  مليار 

2010، و يعود ذلك ب�صكل اأ�صا�صي اإلى ارتفاع في 
 20 )بحوالى  اللبنانية  الجامعة  اإلى  التحويالت 

مليار ليرة(.  

انخف�صت نفقات الخزينة االأخرى بقيمة 228 

وذلك  ليرة،  مليار   578 اإل��ى  لت�صل  ليرة  مليار 

على  ال�صريبة  «ردّيات  في  ملحوظ  تراجع  ب�صبب 

القيمة الم�صافة«، والتي بلغت 105 مليارات ليرة 

خالل هذه الفترة مقارنة بحوالى 251 مليار ليرة 

في الفترة مثيلتها من العام 2010.

الدين العام

ارتفع اإجمالي الدين العام بقيمة 2658 مليار 

 ،2010 ل 
ّ
االأو كانون  نهاية  م�صتوى  من  ليرة 

اأيلول  81956  مليار ليرة في نهاية  اإلى  لي�صل 

.2011
المحلية  بالعملة  الدين  قيمة  ارتفعت  وق��د 

 50300 اإلى  لت�صل  ليرة،  2045 مليار  بحوالى 

مليار   973 بقيمة  انخفا�س  نتيجة  ليرة،  مليار 

العملة  التجارية من  الم�صارف  ليرة في محفظة 

وارتفاع    ،2010 االأول  كانون  عن  المحلية 

محفظة م�صرف لبنان من العملة المحلية بقيمة 

3127 مليار ليرة.
ارتفاعًا  االأجنبية  بالعملة  الدين  قيمة  �صهدت 

الرتفاع  نتيجة  وذل��ك  ليرة،  مليار   613 وق��دره 

االأ�صواق  في  المتداولة  اليوروبوند  �صندات  قيمة 

بحوالى  وارت��ف��اع  ليرة،  مليار   1090 بحوالى 

الخا�صة  الخزينة  �صندات  في  ليرة  مليارات   6
ذلك،  اإل��ى  اإ�صافة  االأجنبية.  بالعملة  ال�صادرة 

اليوروبوند  الم�صتحقة على �صندات  الفوائد  �صهدت 

�صاهم  الذي  االأمر  ليرة،  مليار   15 قيمتها  زيادة 

اأي�صًا في ارتفاع قيمة الدين بالعملة االأجنبية. 
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حفل غداء  ملنا�صبة  الذكرى الـ90 لتاأ�صي�صه

 الق�سار: فرن�ص  بنك يخت�سر في رحلته م�سيرة وطن و�سعب

 لمنا�صبة مرور 90 عاما على تاأ�صي�س فرن�صبنك، 

اأق��ام رئي�س مجل���س ادارة فرن�صبن��ك الوزير ال�صابق 

عدنان الق�صار حفل غداء على �صرف اأهل االعالم في 

مطع��مmaillon le - اال�صرفية ف��ي ح�صور وزير 

االع��الم ولي��د الداعوق وح�صد كبير م��ن االعالميين 

وكبار الم�صوؤولين.

الق�سار

واألق��ى للمنا�صب��ة كلمة رح��ب خالله��ا الق�صار 

باالإعالميي��ن مثمنا دور االعالم في نقل الخبر بكل 

مو�صوعي��ة ودقة و�صفافي��ة، �صاكرا له��م مواكبتهم 

لم�صي��رة فرن�صبن��ك وابرازه��م بمهنية عالي��ة الدور 

 االقت�صاد 
ّ
الرائد الذي اأداه ويوؤديه به في م�صيرة نمو

اللبنان��ي عموم��ًا واالنم��اء المت��وازن عل��ى امتداد 

م�صاحة الوطن خ�صو�صًا.

وق��ال: “باإ�صم��ي وبا�ص��م اخ��ي ع��ادل، وبا�ص��م 

كل زمالئ��ي العاملي��ن ف��ي فرن�صبن��ك، ا�صمح��وا لي 

ان اأرح��ب بكم ف��ي هذا اللقاء الحمي��م الذي يجمعنا 

ف��ي منا�صبة عزيزة عل��ى قلبي، عنيت عي��د تاأ�صي�س 

فرن�صبن��ك. والعي��د لي���س عادي��ا فه��و عي��د مي��الد 

الم�صرف الت�صعين.

ت�صعون عاما هو عمر فرن�صبنك وال يزال خاللها 

يتطلع اإلى الم�صتقبل بعيون ال�صباب المتوثب والمفعم 

باالمل . ت�صعون عاما وال يزال فرن�صبنك ينمو وينمو 

وال حدود لطموحات��ه والآماله ولتطلعاته في خدمة 

لبنان واللبنانيين.

اإنن��ا تلتق��ي الي��وم كعائل��ة ، فلطالم��ا �صع��رت 

خ��الل م�صيرت��ي الطويل��ة بالعالق��ة االخوي��ة التي 

تجمعن��ي م��ع كل واحد منك��م. فقد اآمن��ت باالإعالم 

وباالإعالميي��ن وواكبته��م وواكبون��ي عل��ى م��دى 

عق��ود، وبنينا عالقات �صداق��ة قبل عالقات العمل. 

وبع�صكم ايها االحبة تعود �صداقتي معه اإلى اربعة 

عق��ود . انه��ا رحل��ة العمر معك��م. وان�ص��اء اهلل نحن 

وزير االعالم وليد الداعوق، عدنان الق�سار ونجيب عونالوزير ال�سابق عدنان الق�ّسار يلقي كلمته

عدنان الق�ّسار، نجيب عون وفيليب ابي عقلمن اليمين: �سمير مو�سى، مارون حداد، عدنان حمدان، فار�س �سعد، �سباح رم�سان، با�سل حطب
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م�صتمرون معا.

لقاوؤن��ا ه��ذا اردن��اه لتكون��وا اول م��ن ن�صركهم 

بفرحة عيد فرن�صبنك ال��ذي �صيتخطى ال�صنة المقبلة 

ت�صعين �صنة من العمر. 

فالم�ص��رف ال��ذي ب��داأ قب��ل والدة الجمهوري��ة 

انم��ا يخت�ص��ر  الب��الد،  اللبناني��ة، وواك��ب تاري��خ 

ف��ي رحلته م�صي��رة وطن و�صع��ب. كم��ا يخت�صر في 

طموحاته طموحات وطن و�صعب .

فم��ن االنت��داب اإل��ى اال�صتق��الل اإل��ى المراح��ل 

ال�صعب��ة والح��روب وال��والدة الجدي��دة عبرنا طرق 

المثاب��رة والنجاح ف��ي اآن واح��د، وثابرنا ونجحنا 

باإذن اهلل .

لق��د تعلمنا عادل وانا الكثير من فرن�صبنك ، فقد 

اتينا م��ن عالم التج��ارة واالعمال ال��ى عالم المال 

والم�ص��ارف في الثمانين��ات، وكنا كم��ن يولد مرة 

ثاني��ة. �صّققن��ا طريقن��ا م��ع رفاقنا ف��ي الم�صرف. 

وم��ع ا�صدقائنا وزبائننا، ومعك��م انتم اهل االعالم 

الذين ما تركتمونا يوما. وقد وقفتم الى  جانبنا في 

كل المراح��ل. وم��ن هنا كان خيارن��ا عاداًل وهو ان 

تكون��وا اول من ندعو لم�صاركتن��ا الفرحة وانطالقة 

برنام��ج االحتف��ال بعيدن��ا الت�صعي��ن ال��ذي �صتمتد 

فعالياته على مدى ال�صنة المقبلة. 

وثائقي

 ث��م كان فيل��م وثائقي م��ن اإع��داد الم�صرف ركز 

عل��ى م�صيرة فرن�صبنك الت��ي انطلقت من �صارع اللنبي 

في الع��ام 1921 وهو بذلك يك��ون االول على الئحة 

الم�صارفالعامل��ة ف��ي لبن��ان. كم��ا تط��رق ال��ى اهم 

المحط��ات الت��ي �صهده��ا الوط��ن وعل��ى تط��ور ونمو 

واإنت�ص��ار فرن�صبن��ك في اكث��ر من 7 بلدان ف��ي العالم 

والتواج��د االكب��ر من حيث ع��دد الفروع عل��ى جميع 

االرا�ص��ي اللبناني��ة واالقدم ف��ي اكث��ر المناطق بعداً 

جغرافيًا ع��ن العا�صمة، م�صاهمًا في ذلك في التوازن 

االقت�صادي والتنموي على امتداد الوطن. 

جان عزيز، روي ها�سم ونديم مجاع�س

نديم الق�سارد. عماد �سهاب، د. جو �سروع، نبيل ق�سار  

الوزير الق�سار ودانية الق�سار يتو�سطان فريق عمل فرن�سبنك 

من اليمين: بهيج ابوغانم، فار�س �سعد، �سمير من�سور، عدنان ق�سار، ع�سام �سلهوب، ناجي حطب، 

عدنان حمدان

 رلى را�سد وعمر الناطور

جو�سلين حداد دب�س، ناجي زّخور وجوزيف فرح عادل الق�ّسار وابراهيم عوا�سة
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يف اأول تراجع ن�صبي لها يف غ�صون العقد االأخري

االأرباح ال�سافية للم�سارف تنخف�ص 11 %

جهة  من  اإلقليمية  األمنية  واالضطرابات  جهة  من  احمللية  السياسية  املراوحة  من  الرغم  على 
أخرى، سّجل القطاع املصرفي اللبناني منواً سليماً في األشهر التسعة األولى من العام 2011. 
فقد منا النشاط املصرفي، الذي يُقاس باملوجودات اجملّمعة للمصارف العاملة في لبنان، بنسبة 7,4 
% منذ بداية السنة احلالية، بحيث وصلت هذه املوجودات الى 138,4 مليار دوالر في أيلول 2011. 
وقد جاء هذا النمو، مع كونه ُمرضياً، أقّل نسبياً من ذاك احملقق في الفترة ذاتها من العام 2010 
حيث ارتفعت املوجودات اإلجمالية بنسبة 10,0 % في ظّل نشاط اقتصادي قوي وأوضاع سياسية 

مستقّرة نسبياً.

الودائع

وال ت��زال ودائ��ع الزبائن المح��رك االأ�صا�صي 

لن�ص��اط القطاع الم�صرف��ي اللبنان��ي، اإذ ظلت 

ت�صتاأثر بما ن�صبته 82 % من اإجمالي ميزانية 

الم�صارف، وقد �صجلت هذه الودائع نمواً بلغت 

 2010 االأول  كان��ون  بي��ن   %  5.8 ن�صبت��ه 

واأيلول 2011. فبا�صتثناء �صهر كانون الثاني 

ال��ذي �صهد تقل�ص��ًا طفيفًا لقاع��دة الودائع في 

ظ��ل توت��رات �صيا�صي��ة ح��ادة عل��ى ال�صاح��ة 

الداخلي��ة اإثر ا�صتقالة الحكومة، وا�صلت ودائع 

الزبائ��ن نموه��ا �صه��راً بع��د �صه��ر لت�ص��ل اإلى 

113.4 ملي��ار دوالر في اأيلول 2011. وهنا 
اأي�ص��ًا، كان نمو الودائع بقيم��ة 6.2 مليارات 

دوالر من��ذ بداي��ة ال�صنة اأق��ل بن�صبة 23.5 % 

م��ن النم��و المحقق في الفترة ذاته��ا من العام 

2010 )8.1+ مليارات دوالر(.
ويع��زى نم��و ودائ��ع الزبائ��ن ف��ي االأ�صهر 

الت�صع��ة اأالأولى من العام 2011 بدرجة كبيرة 

اإل��ى ودائ��ع المقيمين التي �صجل��ت نمواً بقيمة 

4.3 ملي��ارات دوالر م�صتاأث��رة بن�صبة 69 % 
من النمو االإجمالي للودائع في االأ�صهر الت�صعة 

االأول��ى من ال�صنة الجاري��ة. كذلك زادت ودائع 

غي��ر المقيمين منذ بداية ال�صن��ة )1.9+ مليار 

دوالر(، ما رفع ح�صتها من نمو قاعدة الودائع 

هذه ال�صنة اإلى 31 % مقابل زهاء 10 % في 

االأ�صه��ر الت�صعة االأولى من الع��ام 2010. وقد 

بلغت ح�صة ودائغ غير المقيمين 18.0 % من 

اإجمالي الودائع في اأيلول 2011.

ظه��ر تحلي��ل بني��ة الودائ��ع ح�ص��ب نوع 
ُ
وي

العملة اأن نم��و قاعدة الودائ��ع الم�صرفية منذ 

بداي��ة ال�صن��ة يع��ود اإل��ى الودائ��ع بالعم��الت 

ملي��ارات   7.3 بقيم��ة  زادت  الت��ي  االأجنبي��ة 

دوالر، اأي بنم��و ن�صبت��ه %10.8، في المقابل 

انخف�ص��ت الودائ��ع بالليرة بقيم��ة 1.1 مليار 

دوالر )- 2.9 %( ف��ي ظ��ل تحويالت �صافية 

اإل��ى العم��الت االأجنبي��ة خالل الع��ام 2011 

)وبخا�صة في ال�صهر االأول من ال�صنة(.

وم��ع اأن ودائع الم�صارف اللبنانية �صجلت 

نمواً مر�صيًا خ��الل االأ�صهر الت�صعة االأولى من 

العام الحالي، اإال ان هذه الم�صارف لم ت�صتطع 

اال�صتف��ادة بع���س ال�ص��يء م��ن اال�صطراب��ات  

ال�صيا�صي��ة االإقليمية الت��ي اندلعت هذه ال�صنة، 

م��ن طري��ق اجتذابها مثاًل ودائ��ع خارجة من 

بع���س اقت�صادي��ات منطق��ة ال�ص��رق االأو�ص��ط 

و�صم��ال اإفريقي��ا الت��ي تعي�س ه��ذا النوع من 

اال�صطراب��ات كم��ا حدث خ��الل الفت��رة التي 

العالمي��ة،  المالي��ة  االأزم��ة  ن�ص��وب  اأعقب��ت 

حي��ث ا�صتقبلت الم�ص��ارف اللبناني��ة، بف�صل 

متانته��ا المالية، تحويالت كبيرة من الودائع 

لم�صلحته��ا )بل��غ نم��و الودائ��ع ف��ي االأ�صه��ر 

الت�صع��ة االأول��ى م��ن الع��ام 2009 م�صت��وى 

قيا�صيًا قارب 13.4 مليار دوالر(.

الت�سليفات

الزبائ��ن  لودائ��ع  المط��رد  النم��و  وات��اح 

وال�صيول��ة االإ�صافي��ة للم�ص��ارف اللبنانية منح 

موجات جديدة من الت�صليفات. فكان اأن ارتفعت 

الت�صليف��ات الم�صرفية في االأ�صهر الت�صعة االأولى 

من العام الحالي بن�صبة 11.0 %. وال يزال نمو 

الت�صليفات الم�صرفية بقيمة 3.8 مليارات دوالر 

في االأ�صه��ر الت�صعة االأولى م��ن ال�صنة، مع كونه 

اأق��ل بن�صب��ة 29.6 % منه في الفت��رة ذاتها من 

الع��ام 2010 )_5.4 ملي��ارات دوالر(، مر�صيًا 

بالنظ��ر اإلى الظ��روف الت�صغيلي��ة ال�صعبة ن�صبيًا 

ف��ي ظ��ل ال�صبابية الت��ي تلف ال�صاح��ة المحلية 

واال�صطرابات ال�صيا�صي��ة في البلدان المجاورة، 

ال �صيم��ا ان هذا النم��و في الت�صليف ال يزال اأعلى 

م��ن متو�صط نمو الت�صليف��ات الم�صرفية الم�صجل 

في ال�صنوات الخم�س الما�صية.

ونجم نمو الت�صليف��ات بوجه خا�س عن زيادة 

الت�صلي��ف للمقيمين الذي ارتف��ع بقيمة 2،8 مليار 

دوالر لت�ص��ّكل ح�صة ه��وؤالء ن�صبة 74 % من النمو 

االإجمال��ي للت�صليف��ات الم�صرفية. اأم��ا الت�صليفات 

الم�صرفية لغي��ر المقيمين، ف�صّجل��ت زيادة طفيفة 

)1،0+ ملي��ار دوالر( في الفت��رة المذكورة. وظّلت 

الت�صليف��ات بالعم��الت االأجنبي��ة ت�صتاأث��ر بالق�صم 

االأكب��ر م��ن الن�ص��اط الت�صليف��ي )بلغ��ت ح�صته��ا            

68 % من النمو االإجمالي للت�صليفات الم�صرفية(، 
غي��ر اأن الت�صليفات بالليرة، والت��ي حفزتها تدابير 
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االإعف��اء م��ن االحتياط��ي االإلزام��ي ل��دى م�ص��رف 

لبن��ان، ا�صتطاعت اإبقاء ح�صتها من النمو االإجمالي 

للت�صليف��ات الم�صرفي��ة على م�صت��وى قريب من ذاك 

الم�صّجل عام��ي 2009 و2010 )اأي الثلث تقريبًا(، 

وتبق��ى اأعلى م��ن الح�ص���س الم�صّجلة قب��ل �صنوات 

قليلة والتي لم تتجاوز ن�صبة %10 - %15.

مرونة كبيرة

تجدر االإ�صارة الى اأن النمو الملحوظ للت�صليفات 

الم�صرفي��ة ف��ي االأ�صه��ر الت�صع��ة االأول��ى م��ن العام 

2011 نت��ج اأي�صًا من المرون��ة المالية الكبيرة كما 
ع��ن المكانة المالي��ة الرا�صخ��ة اللتي��ن تتمّتع بهما 

الم�صارف اللبنانية. فف��ي الواقع، تتمّيز الم�صارف 

اللبناني��ة باأنها غنّية بالودائ��ع وذات �صيولة عالية 

م��ع اأثر رافعة �صعيف. ذاك اأن ل��دى هذه الم�صارف 

قاع��دة متين��ة وثابت��ة م��ن الودائ��ع ت�ص��ّكل م�صدر 

تمويله��ا االأ�صا�صي، االأمر الذي تعك�صه ن�صبة الودائع 

اإل��ى اإجمالي الموج��ودات، والتي تف��وق على الدوام 

�صق��ف ال� 80 % والتي تبق��ى اأعلى من المتو�صطات 

االإقليمي��ة والدولي��ة. ف�ص��اًل عن ذلك، وع��الوًة على 

اأن ن�صب��ة الت�صليف��ات اإل��ى الودائع ل��دى الم�صارف 

اللبنانية تبلغ 34 % وتعّبر عن مرونة مالية كبيرة، 

ف��اإن ن�صب ال�صيول��ة االأولية لدى ه��ذه الم�صارف ال 

تزال اأعلى بكثير من المتو�صطات االإقليمية والدولية، 

كونها ت�صتاأثر بحوالى ن�صف ودائع الزبائن. وتعزى 

ن�ص��ب ال�صيول��ة الكبي��رة التي تتمتَّع به��ا الم�صارف 

اللبناني��ة اإلى ال�صبابّية المرتبط��ة باأو�صاع محلية 

متقّلبة في غالب االأحيان.

الربحية

وعل��ى �صعيد الربحيَّة، عّو�ص��ت الجهود الكبيرة 

التي تبذله��ا الم�صارف منذ ال�صنة الما�صية لخف�س 

كلف��ة ودائعها نوعًا ما ع��ن هوام�س الفوائد ال�صّيقة 

وعن مفعول الحجم المح��دود ن�صبيًا. وهكذا، �صّجلت 

بن�صب��ة                 انخفا�ص��ًا  للم�ص��ارف  ال�صافي��ة  االأرب��اح 

11 % على اأ�صا�س �صنوي في االأ�صهر الثمانية االأولى 
من الع��ام 2011 )اآخر االإح�ص��اءات المتوافرة( في 

ظل ظ��روف ت�صغيلية �صعبة ن�صبيًا. وهذا اأول تراجع 

ن�صب��ي لها في غ�صون العق��د االأخير، االأمر الذي من 

�صاأنه تقلي�س ن�صب العوائد هذه ال�صنة.
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The Banker اختارته اأف�صل م�صرف يف لبنان للعام 2011

بنك لبنان والمهجر يطلق خدمة ECaSH الجديدة 

اختارت الموؤ�ص�صة العالمية The Banker التابعة 

لبنان  بنك   ،  Financial Times Group ل� 

 2011 للعام  لبنان  في  م�صرف  كاأف�صل  والمهجر 

 The جوائز  لتوزيع  لندن  في  اأقيم  حفل  خالل 

الم�صرفية.  والمهنية  العمل  في  للتمّيز   Banker
مجل�س  رئي�س  اأزهري  �صعد  ال�صيد  الجائزة  وت�صّلم 

 The ”اإدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر �صاكرا

Banker على الثقة والتقدير التي اأملته بالبنك من 
خالل الجائزة.

 ولقد ّنوهت The Banker خالل الحفل بالنتائج 

بلغت  حيث  والمهجر  لبنان  لبنك  المميز  واالأداء 

اأرباحه 236،31 مليون دوالر خالل اال�صهر الت�صعة 

موجوداته  مجموع  وارتفع   2011 عام  من  االأولى 

اإلى 23،38 مليار دوالر بزيادة 6،02 % مقارنة مع 

الفترة نف�صها من عام 2010 . كما حقق عائدا” على 

% وعائدا”   1،38 متو�صط مجموع الموجودات بلغ 

على متو�صط حقوق الم�صاهمين بلغ 18،07 % .

جائزة  على  والمهجر  لبنان  بنك  حيازة  وتعود 

قدرة  على  العام  لهذا  لبنان”  في  م�صرف  “اأف�صل 
المالية  االأزمات  مع  الكفوء  التعامل  في  البنك 

واالإقليمية.  المحلية  واالإ�صطرابات  العالمية 

البنك  عمالء  يوليها  التي  الثقة  اإلى  تعود  كذلك 

تمّثل  والتي  والمجدية،  االإحترازية  �صيا�صاته  في 

الممّيز  والأدائه  والمنتظم  الم�صتدام  لنمّوه  قاعدة 

الموؤ�ص�صات  اأعرق  الجائزة من  والفاعل. وتاأتي هذه 

الناجحة  لالإدارة  كدليل   ،The Banker المالية 

والنموذج الم�صرفي ال�صليم والنهج الحكيم للمخاطر 

الذي يّتبعه بنك لبنان والمهجر في توفير خدماته 

الم�صرفية ال�صاملة وفي تحقيق خططه التو�صعية.

خدمة جديدة

م��ن جهة ثانية، اأطلق رئي�س مجل�س اإدارة ومدير 

عام بن��ك لبنان والمهجر ال�صيد �صع��د اأزهري، خدمة 

eCaSH الجدي��دة بح�صور ح�صد من ال�صحافيين 
ومدراء الم�صرف.

 اأزهري

واعل��ن اأزه��ري اأن اإط��الق ه��ذه الخدم��ة ياأت��ي 

ف��ي �صي��اق ال�صع��ي الدائ��م للبنك ال��ى توفي��ر اأف�صل 

واأ�صهل الخدمات الم�صرفي��ة الم�صتندة الى التقنيات 

التكنولوجي��ة والمعلوماتي��ة الحديثة به��دف زيادة 

التوا�ص��ل  ف��ي  الم�ص��رف  لعم��الء  الب��ال«  »راح��ة 

والتعام��ل مع البن��ك، وم�صددا عل��ى  اأن هذه الخدمة 

د مرة اأخرى 
ّ
ه��ي االأولى من نوعها في لبنان، وتج�ص

ال��دور الري��ادي  وال�صّباق  ال��ذي يوؤديه بن��ك لبنان 

والمهج��ر ف��ي تقدي��م اأف�ص��ل المنتج��ات والعرو�س 

الم�صرفية في لبنان.

واأثنى ال�صيد االزهري اأن خدمة eCaSH المالئمة 

واالآمنة هي في الحقيقة اإحدى الخدمات المميزة التي 

يقّدمه��ا بنك لبن��ان والمهج��ر في �صل��ة خدماته التي 

ت�صم��ل خدم��ات ال�صيرفة ال�صامل��ة، وتت�صمن خدمات 

�صيرف��ة التجزئ��ة وال�ص��ركات وال�صيرف��ة التجاري��ة 

واالإ�صتثماري��ة والخا�صة واالإ�صالمي��ة وخدمات اإدارة 

الث��روات واالأ�صول والو�صاط��ة المالية والتاأمين. وفي 

م��وازاة الخدمات الم�صرفي��ة المالية للم�صرف، برزت 

ن�صاطاته اأي�ص��ا في مجاالت الم�صوؤولي��ة االإجتماعية 

لعّل من األمِعها دعمه لبلوم–بيروت ماراتون ولبطاقة 

»عط��اء« الت��ي ت�صاهم في ن��زع االألغام م��ن االأرا�صي 

اللبنانية ولمبادرة »بلوم �صباب« التي ُتعنى بالتوجيه 

المهني والجامعي للطالب.

عرقتنجي

و�صرح نائب مدير عام بنك لبنان والمهجر ال�صيد 

اليا���س عرقتنجي، ، اأن خدمة eCaSH هي خدمة 

جديدة تقدم لعم��الء الم�صرف اإمكانية اإر�صال اأموال 

نقدي��ة )CaSH( م��ن خ��الل اأي جه��از مو�ص��ول 

باالأنترن��ت الأي �صخ���س، لي�صح��ب المبل��غ عب��ر اأي 

اف اآلي تابع لم�صرفن��ا دون الحاجة لبطاقة اأو 
ّ
�ص��ر

لح�صاب م�صرفي.

واأ�صاف اأن مع هذه الخدمة المتطّورة واالولى من 

نوعها لي�س فقط في لبنان بل في ال�صرق االو�صط، لقد 

ا�صبح بامكان عمالء الم�ص��رف تنفيذ دفعات نقدّية 

وفوري��ة، م��ن اأي م��كان ف��ي العالم، ومن خ��الل اأي 

كمبيوت��ر اأو هاتف ذكي مو�صول على االنترنت، الأي 

�صخ�س في لبنان.  وتتمّيز هذه الخدمة باّنه لي�س من 

ال�صروري اأن يكون الم�صتلم عمياًل لدى م�صرفنا، كّل 

اف اآلي 
ّ
م��ا عليه القيام به هو التوّجه اإل��ى اأقرب �صر

تابع لبنك لبنان والمهجر و�صحب النقود. 

ازهري وعرقتنجي خالل الموؤتمر ال�سحافي االزهري مت�سلمًا الجائزة
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امل�صارف العربية ت�صارك يف اجتماعات FaTF يف ميالنو

�صارك اتحاد الم�صارف العربية واالتحاد الدولي للم�صرفيين العرب ب�صخ�س االأمين العام و�صام فتوح للمرة االأولى في اجتماعات “منظمة العمل المعني بالعمليات 

المالية الخا�صة بمكافحة تبيي�س االأموال” FaTF في مدينة ميالنو االيطالية الى جانب 74 منظمة دولية من مختلف دول العالم.

الدول  فيها  بما  الدول  لجميع  الملزمة  االرهاب  وتمويل  االأموال  تبيي�س  بمكافحة  الخا�صة  ال�49  التو�صيات  على  هامة  تعديالت  اإجراء  الى  االجتماع  ويهدف 

العربية. 

 يف جوائز 
ً
»عوده« يح�صد تقديرًا مزدوجا

»جيمازاإيف2011 لل�صرق االأو�صط و�صمـــال اأفريقيا«

 اأعلن بنك عودة اأّنه ح�صد تقديراً مزدوجًا في ماأدبة ع�صاء جوائز “جيماز اإفي 

2011 لمنطق��ة ال�ص��رق االأو�صط و�صمال اأفريقيا” الممّي��زة التي اأقيَمت في مدينة 
ة  الجمي��رة ف��ي دبي بتاري��خ 24 ت�صرين الثاني 2011. وقد نال��ت الحملة الخا�صّ

�صات 
ّ
ببطاق��ة “لبنان��ي” الجائزة الذهبّي��ة الوحيدة �صمن فئة الم�ص��ارف والموؤ�ص

المالّي��ة و�ص��ركات التاأمي��ن، لفاعلّيته��ا وابتكارها على �صعي��د الت�صويق، من بين 

�صات المالّية والمجموعات الم�صرفّية في العالم والمنطقة.
ّ
قائمة ت�صّم اأهّم الموؤ�ص

بدير

وفي هذه المنا�صبة، قالت مديرة ال�صيرفة االإلكترونّية وخدمات البطاقات في 

بنك عوده �س م ل – مجموعة عوده �صرادار رندة بدير: “تاأتي هذه الجائزة ا�صتمراراً 

وتعزي��زاً ل�صل�صلة م��ن الجوائز التي ربحته��ا البطاقة حّتى الي��وم، واأبرزها جائزة 

“اأف�ص��ل ت�صويق” )في حفل توزيع الجوائز االقت�صادية واالجتماعية SEa لعام 
2011(، و”جائزة االإنترنت” )في حفل توزيع جوائز االإنترنت في ال�صرق االأو�صط 
لع��ام 2011(، و”جائ��زة اأف�صل بطاقة جديدة” )في موؤتمر البطاقات في ال�صرق 

 Cristal”و ”Grand Cristal award“ االأو�صط لع��ام 2011(، وجائزت��ا

award” )ف��ي حف��ل توزيع جوائ��ز الكري�صت��ال، Cristal awards، لل�صرق 
االأو�صط لعام 2010(. كما ح�صد بنك عوده ثمار جهوده في مجال الت�صويق خالل 

العام 2011 بح�صوله على جائزة “رجل العام لقطاع الت�صويق” التي نالها ال�صّيد 

رم��زي اأبو عّز الدين، مدي��ر الت�صويق واالإعالم في المجموع��ة. وُيعطى هذا التقدير 

ع��ادًة اإلى االأ�صخا�س الذين، من خ��الل االبتكار واال�صتراتيجّية والتمّيز في مجال 

االإعالم، تركوا اأثراً اإيجابّيًا في ال�صوق، تجّلى من خالل تقييم ممكن قيا�صه بو�صوح 

للحمالت التي قام بها، وترى لجنة التحكيم الدولّية اأّنهم اأ�صخا�س �صاهموا ب�صكٍل 

ملحوظ في رفع م�صتوى الت�صويق في ال�صرق االأو�صط.

الفرع الرئي�سي لبنك عودة

بنك بريوت كافاأ م�صتخدمي بطاقاته فـي االأعيـاد

اأطل��ق بنك بي��روت حملة ترويجي��ة ال�صتخدام بطاقاته م��ن 20 ت�صرين 

الثان��ي 2011 ولغاي��ة 20 كانون الثان��ي 2012، وخ�ّس م�صتخدمي هذه 

 البطاقات بمجموعة وا�صعة من الجوائز والهدايا المميزة خالل فترة االأعياد. 

وا�صار الم�صرف الى ان “22 رابحًا من زبائنه فازوا في ال�صحوبات الثالثة 

االأولى، وجوائز كثيرة اأخرى ال تزال في انتظار م�صتخدمي البطاقات الذين 

ال يزال اأمامهم فر���س عديدة للفوز في ال�صحوبات االأ�صبوعية التي يجريها 

بن��ك بيروت خالل �صهري كان��ون االأول والثاني، مانح��ًا اإياهم باال�صتراك 

 Visa International، :م��ع �ص��ركاء اأ�صا�صيين في هذه الحمل��ة مث��ال

 Sun Holidayو ،atamian، 460 The Multimedia Stores

Mazen World فر�ص��ًا عدي��دة للف��وز كل ي��وم بهداي��ا  Tours، و 
قّيم��ة كرحالت مليئ��ة بالمفاجاآت اإلى لندن ورحالت اإل��ى فرن�صا واإيطاليا 

 I phone 4G S الكترونية وهوات��ف IPaD و�صاع��ات قّيمة ولوح��ات

واألعاب فيدي��و play stations وغيرها، ه��ذا باالإ�صافة اإلى الح�صومات 

 العدي��دة الت��ي ي�صتفيد منها حاملو بطاقات بنك بي��روت لدى نقاط البيع”. 

ولف��ت ال��ى ات “الرابحون ه��م زبائن فروع بنك بيروت ف��ي بيت ال�صعار – 

عوك��ر، الدورة، الحازمي��ة، الجديدة، جونية-غدير، كفرذبي��ان، المزرعة – 

البري��ر، النه��ر، �صيدا، �صتورة، الطري��ق الجديدة، فو�س، جفين��ور، اأنطليا�س، 

والرابي��ة  برمان��ا  الغبي��ري،  تاب��ت،  حر���س   ،aBC ال��ذوق،  الك�صلي��ك، 

 I و6 لوح��ات الكتروني��ة I phone 4G Sالذي��ن ف��ازوا ب��� 11 هات��ف

!PaD، وPlaystation 4 باالإ�صاف��ة اإل��ى رحلة مدفوع��ة التكاليف”.
واك��د الم�ص��رف ان جوائز ومفاج��اآت كثيرة ال تزال ف��ي انتظار م�صتخدمي 

بطاقات بنك بيروت في ال�صنة الجديدة.
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ن�صاطات �صناعية

تد�سين مختبر لفح�ص المرايـا ال�سم�سية 

تقدمة من اليونان

د�ّصن وزيرا ال�صناعة فريج �صابونجيان والطاقة والمياه جبران با�صيل و�صفيرة اليونان في لبنان كاترين 

بورا، مختبراً جديداً في معهد البحوث ال�صناعية لفح�س �صّخان المياه ال�صم�صي تقدمة من الحكومة اليونانية 

عبر برنامج االأمم المتحدة االإنمائي )unDP(. وياأتي الم�صروع ثمرة تعاون بين المعهد والمركز اللبناني 

.unDP�وال LCEC لحفظ الطاقة

�سابونجيان

تع��اون  نتيج��ة  ياأت��ي  المختب��ر  تد�صي��ن  ان  ال��ى  القاه��ا  كلم��ة  ف��ي  �صابونجي��ان  لف��ت  واذ   

المختب��رات  ع��دد  ان  اعل��ن   ،)LCEC( الطاق��ة  لحف��ظ  اللبنان��ي  والمرك��ز  المعه��د  بي��ن  م�صت��رك 

عل��ى معه��د  الملق��اة  الم�صوؤولي��ة  يكب��ر حج��م  »هك��ذا  وق��ال:  المد�ّص��ن.  الجدي��د  م��ع  ع�ص��ر  اأربع��ة  ا�صب��ح 

لل�صناعيي��ن«. الخدم��ات  م��ن  مروح��ة  اأو�ص��ع  تاأمي��ن  عل��ى  حري�ص��ون  فنح��ن  ال�صناعي��ة.   البح��وث 

اً ممّي��زاً في ال�صن��وات الع�صر الما�صي��ة. واأ�صبح محط ثقة عالمي��ة. وت�صّعبت 
ّ
وا�ص��ار ال��ى ان المعه��د �صهد تطور

عت ا�صت�صاراته ال�صناعية. وا�صاف: » ربم��ا الظرف منا�صب لنقل معاناة 
ّ
مختبرات��ه المعترف به��ا دوليًا،وتو�ص

ال�صناعيي��ن م��ن ارتفاع كلف��ة الطاقة. لذا اأغتنم وجود ال�صادة الخبراء في مج��ال الطاقة بيننا في هذا ال�صرح 

ال�صناع��ي، لدفعهم اإلى م�صاعدتنا جديًا في ا�صتثم��ار م�صادر جديدة للطاقة غير التقليدية كالفيول والمازوت 

والغ��از. فلبن��ان مثاًل ينع��م بال�صم�س طوال 300 ي��وم تقريبًا في ال�صن��ة. وهذه النعمة ال بّد م��ن االفادة منها 

ف��ي تولي��د الطاق��ة ال�صم�صية، ف�صاًل ع��ن وجود بدائل اأخ��رى لموارد طبيعي��ة اإ�صافية كالمياه واله��واء، تتمّيز 

بالمحافظة على البيئة والحّد من التلّوث والكلفة االأقّل«.

با�سيل

وك�ص��ف با�صي��ل عن برنامج طموح حت��ى العام 2020 يق�صي بتركيب مليون ون�ص��ف المليون متر مكعب 

م��ن اللوح��ات ال�صم�صية.  وراأى ان لبنان قادر على تنفيذ هذا الم�ص��روع بالحوافز المعطاة من خالل ما اطلقته 

ال��وزارة والمرك��ز اللبناني لحفظ الطاق��ة وم�صاهمة م�صرف لبنان ب�صكل ا�صا�ص��ي وتمويل الدولة بمئتي دوالر 

ل��كل ف��رد يركب ال�صخان ال�صم�صي به��دف اي�صاله الى المنازل اللبنانية كافة«، في�صق��ط الحاجز النف�صي وتكبر 

حاج��ة المواط��ن ال��ى ا�صتخ��دام هذه الطاق��ة المتج��ددة. واعتبر ان »وج��ود ه��ذا المختبر الجدي��د ي�صاعد على 

تحقي��ق م�صروعن��ا اذ يق��دم امكانات كبيرة و�صرورية الكت�ص��اف مدى الغ�س في هذا المج��ال ومنع االأذى عن 

اللبنانيين. 

اإدخـال دور ال�صناعـة يف 

املناهج التعليمية 

وّجه وزي��ر ال�صناعة فري��ج �صابونجيان كتابًا 

اإل��ى وزي��ر التربي��ة والتعلي��م العالي ح�ّص��ان دياب 

طل��ب في��ه “اأن تلح��ظ المناه��ج التربوي��ة، ال �صيما 

مناه��ج المرحلتين التكميلي��ة والثانوية في التعليم 

االأكاديمي والتعليم المهني والتقني كما في مناهج 

م��ا بعد المرحل��ة الثانوية في المعاه��د والجامعات 

العامة والخا�صة، اأهمية ال�صناعة اللبنانية وجودة 

انتاجها وتنوعه وكفايته، والتعريف بقدرات القطاع 

ال�صناع��ي الوطن��ي وتر�صي��خ المفاهي��م ال�صحيحة 

وارتب��اط  وانتاجن��ا  ب�صناعتن��ا  االفتخ��ار  لجه��ة 

االلت��زام بانتاجن��ا الوطن��ي والنتائ��ج المفيدة على 

م�صتوى االقت�صاد ككل.”

الكتاب

وج��اء ف��ي الكت��اب: »تب��دي وزارة ال�صناع��ة 

ا�صتعداده��ا الكام��ل للتع��اون م��ع وزارة التربي��ة 

والتعلي��م العال��ي لتحقي��ق م��ا تق��دم بالتن�صي��ق 

مع جمعي��ة ال�صناعيي��ن اللبنانيي��ن والتجمعات 

ال�صناعي��ة القطاعي��ة والمناطقي��ة ال �صيم��ا ف��ي 

مج��ال تاأمين زيارات ميدانية للم�صانع المختلفة 

واالعالني��ة  الوثائقي��ة  االف��الم  ال��ى  اإ�صاف��ة 

واالعالمية والمواد النظرية التدريبية المنا�صبة«. 

وا�صتن��د الوزي��ر �صابونجي��ان في كتاب��ه على اأن 

»القط��اع ال�صناع��ي النا�صط والناج��ح دليل على 

مدى تق��دم اي مجتمع ومواكبت��ه للتطور العلمي، 

واأن االقت�ص��اد الثاب��ت النم��و يرتك��ز اأ�صا�صًا على 

ال�صناع��ي، واأن م��ن  االنت��اج ال �صيم��ا االنت��اج 

باالنت��اج  االفتخ��ار  الحق��ة  المواطني��ة  معايي��ر 

الوطن��ي في مختل��ف قطاعاته واأهمه��ا ال�صناعة 

بما يوؤمن حاجات المواطنين كمًا ونوعًا وتنوعًا، 

واأن المواطني��ة الكامل��ة هي ثقاف��ة وتربية تبنى 

وتتر�ص��خ في عق��ول المواطني��ن ونفو�صهم �صغاراً 

وكباراً، لت�صبح التزامًا اإراديًا وخياراً واعيًا«.

رّد دياب

 ورّد الوزي��ر دي��اب عل��ى الوزي��ر �صابونجيان 

ف��ي كتاب اأعلمه فيه انه »جرى الطلب اإلى المديرية 

العام��ة ل��وزارة التربية، والمرك��ز التربوي للبحوث 

واالنماء، والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، 

تنفي��ذ م�صمون كتاب وزي��ر ال�صناعة لجهة اإدخال 

دور ال�صناعة الوطنية في المناهج التعليمية«.

�سابونجيان، با�سيل و�سفيرة اليونان يق�ّسون �سريط التد�سين
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 �سراكة بين جامعة القدي�ص يو�سف و»القزي الغذائية« 

تعاون بني 36 م�صنعًا و10 جامعات عرب برنامج »لريا«

رع��ى وزير ال�صناع��ة فريج �صابونجي��ان  اإطالق ال�صراكة بي��ن مركز التحاليل 

واالأبح��اث ف��ي كلية العلوم في جامع��ة القدي�س يو�صف و�صركة الق��زي الغذائية في 

حق��ل البحث العلمي التكنولوجي واإبتكار طرائق �صناعي��ة جديدة، في اأوديتوريوم 

فرن�صوا با�صيل في حرم االإبتكار والريا�صة، في ح�صوره ورئي�س الجامعة البروف�صور 

ريني��ه �صامو�ص��ي وعميد كلية العلوم البروف�صور توفي��ق رزق ومدير مركز التحاليل 

واالأبح��اث البروف�ص��ور نقوال لوقا ورئي�س مجل�س اإدارة �صرك��ة القزي جوزف القزي 

ون��واب رئي�س الجامع��ة وح�صد من العم��داء واالأ�صاتذة والطالب. و�ص��دد البروف�صور 

لوقا عل��ى اأن الجامعة “منفتحة على المجتمع وتحر�س على خدمته، ويتجلى ذلك 

من خالل اإنفتاحها على ال�صناعيين المحليين لخدمتهم والتعاون معهم«. 

القزي

كم��ا األقى رئي�س �صركة القزي جوزيف القزي كلمة ا�صار فيها الى “ان فريقنا، 

الذي ي�صم نخبة خريجي الجامعات اللبنانية بمختلف االخت�صا�صات، يهدف الى 

تخفي��ف هج��رة ال�صباب واالدمغ��ة اللبنانية، ولن�صتفيد من ه��ذه الطاقات، و�صعنا 

عملنا ل�صم مزيد من اليد العاملة اللبنانية”.

 عون

واعتبر نائب رئي�س الجامعة ل�صوؤون البحث العلمي في جامعة القدي�س يو�صف 

البروف�ص��ور ج��ورج ع��ون “ان التعاون ه��ذا يدخل �صم��ن الجهود الت��ي تبذل في 

الجامع��ة لتقري��ب التعليم العالي م��ن الموؤ�ص�صات ال�صناعي��ة والتجارية”، موؤكدا 

“ان ه��دف الجامعة، باال�صافة الى دورها التعليمي والبحثي، هو الم�صاهمة في 
تنمية االقت�صاد وخلق فر�س عمل لل�صباب، وتح�صين القدرة التناف�صية للموؤ�ص�صات 

الخا�صة في زمن العولمة«. 

�سابونجيان

م��ن جهت��ه اك��د �صابونجي��ان  ان “للبح��ث العلم��ي اأث��راً مبا�صراً عل��ى جودة 

المنتجات ال�صناعية وتطويرها وت�صويقها، لذا خ�ص�صت الدول ال�صناعية موازنات 

هام��ة بمئات ماليين الدوالرات دعما لالأبحاث والدرا�صات والتكنولوجيا، فكانت 

النقلة النوعية ال�صناعية الرائدة”.

وق��ال: “ن�صه��د الي��وم نموذج��ا متقدم��ا ف��ي مج��ال التع��اون العلمي بي��ن جامعة 

القدي���س يو�صف و�صركة القزي الت��ي خ�ص�صت في مبناها الجديد ق�صما للبحث والتطوير 

)research and development(، متوقعين اآداء عاليا وانتاجا مميزا«.

وا�ص��ار ال��ى “ان وزارة ال�صناع��ة واعية الأهمي��ة هذا المو�ص��وع، فقد اقترحت 

تخفي���س ال�صريب��ة والر�ص��وم عل��ى م�صاريع االأبح��اث والتطوير، كم��ا تدعم معهد 

البحوث ال�صناعية، الذي يتولى اإلى جانب الدور الذي يوؤديه على �صعيد الفحو�س 

المخبري��ة، تقديم االإ�صت�صارات ال�صناعية الأ�صحاب الموؤ�ص�صات الراغبين في تطوير 

االآداء وتو�صي��ع االأعمال، وي�ص��رف المعهد اأي�صا على المرك��ز االأوروبي - اللبناني 

للتحديث ال�صناعي )ELCIM( الذي ي�صم فريقا متعدد االخت�صا�صات والخبرات 

ف��ي و�صع اال�صتراتيجي��ات ال�صناعية والمالي��ة واالإداري��ة والموؤ�ص�صاتية، ونتطلع 

اإل��ى مبا�صرة المعه��د وELCIM بتنفيذ م�صروع تعزيز الق��درة التناف�صية للقطاع 

الخا���س الممول م��ن االتحاد االأوروب��ي بمليون��ي اورو تقريبا لت�صجي��ع االبتكار 

والبحث والتطوير في الموؤ�ص�صات ال�صناعية ال�صغيرة والمتو�صطة”.

اأنه��ى م�ص��روع LIra اله��ادف ال��ى رب��ط البح��وث العلمية ف��ي الجامعات 

اإحتياج��ات  اإح�ص��اء  م��ن  االأول��ى  المرحل��ة  ال�صناع��ي،  القط��اع  باحتياج��ات 

االآالت  تطوي��ر  به��دف   2012/2011 للع��ام  البح��وث  م��ن  ال�صناعيي��ن 

الجامع��ات  بالتع��اون م��ع  الم�صاري��ع  تنفي��ذ  ال�صناعي��ة. و�صيت��م  والمنتج��ات 

ال�صناع��ة،  وزارة  ترع��اه  ال��ذي   LIra برنام��ج  ال��ى  والمنت�صب��ة  الم�صارك��ة 

العلمي��ة.  للبح��وث  الوطن��ي  والمجل���س  اللبنانيي��ن  ال�صناعيي��ن   جمعي��ة 

وبلغ عدد الم�صانع الراغبة في التعاون مع الجامعات في اإعداد الم�صاريع البحثية 

ذات التوجه ال�صناعي للعام 2012/2011، 36 م�صنعَا وبلغ عدد الجامعات التي 

�صتنفذ هذه الم�صاريع 10 جامعات هي: الجامعة اللبنانية، الجامعة االميركية في 

بيروت، جامعة القدي�س يو�صف، الجامعة اللبنانية- االميركية، جامعة �صيدة اللويزة، 

الجامع��ة العربية ف��ي بيروت، جامعة البلمن��د، جامعة الروح القد���س– الك�صليك، 

 الجامعة اال�صالمية في لبنان والمعه��د الجامعي االميركي للعلوم والتكنولوجيا.

وقام��ت الجامع��ات بتعيي��ن 65 بروف�ص��وراً باحثًا توزع��وا عل��ى االإخت�صا�صات 

 التالية: الميكانيك، الكهرباء واالإلكترونيك، هند�صة الكمبيوتر والهند�صة ال�صناعية.

وتجدر االإ�صارة الى ان المرحلة الثانية �صتتمّيز بزيارات ميدانية الى الم�صانع تنظمها 

اإدارة البرنامج، وي�صارك فيها االأ�صاتذة الباحثون اأ�صبوعيَا. ومن المتوقع اأن ينتهي 

العمل في هذه المرحلة بمدة اأق�صاها نهاية �صهر كانون الثاني 2012 ليتم بعدها في 

 المرحلة االأخيرة، تنفيذ الم�صاريع المقترحة من قبل الطرفين في الم�صانع المعنية.

و�صت�ص��كل الم�صاري��ع الت��ي �صتنف��ذ، مادة ف��ي الموؤتم��ر والمعر�س الح��ادي ع�صر 

لبرنامج اإنجازات البحوث ال�صناعية اللبنانية المتوقع اقامته في الن�صف الثاني 

م��ن ع��ام 2012، كما ت�صكل مو�صوعًا للتقيي��م والمناف�صة للح�صول على جوائز 

االإبداع. 
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�صناعية ���ص��ادرات 

% يف 10 ا�صهر  ال�صادرات ارتفعت 6.5 

المجوهرات االولى و»الغذائية« رابعة

وبل��غ مجم��وع ال�ص��ادرات ال�صناعي��ة في ايل��ول 2011 ما قيمت��ه 269.7 

مليون دوالر مقابل 247 مليون دوالر في ايلول 2010 و216 مليون دوالر في 

ايل��ول 2009 اأي بارتف��اع وقيمته 22.7 ملي��ون دوالر ون�صبته 9.2 % مقارنة 

م��ع ايلول 2010 وارتفاع قيمته 53.7 ملي��ون دوالر ون�صبته 24.9 % مقارنة 

م��ع ايلول 2009. ام��ا في ت�صرين اول، بل��غ مجموع ال�ص��ادرات 305.8 مليون 

دوالر مقاب��ل 312 ملي��ون دوالر ف��ي ت�صري��ن االول 2010 و228 مليون دوالر 

ف��ي ت�صري��ن االول 2009 اأي بانخفا�س قيمته 6.2 ملي��ون دوالر ون�صبته 2 % 

مقارن��ة م��ع ت�صري��ن االول 2010 وارتفاع قيمت��ه 77.8 ملي��ون دوالر ون�صبته 

 .2009 % مقارنة مع ت�صرين االول    34.1

اللوؤلوؤ في الطليعة

اإحتلت �صادرات اللوؤلوؤ واالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة )من دون ال�صبائك 

الذهبية ب�صكلها الخامي( خالل �صهري ايلول وت�صرين اول المرتبة االأولى، وبلغت 

قيمتها في ايلول 85.7 مليون دوالر، وت�صدرت �صوي�صرا الئحة البلدان الم�صتوردة 

اإذ ا�صتوردت ما قيمته 53 مليون دوالر، اما في ت�صرين اول فبلغت قيمتها 89.9 

ملي��ون دوالر وت�صدرت افريقيا الجنوبية الئحة البلدان الم�صتوردة  بقيمة 43.6 

ملي��ون دوالر. واحتل��ت �صادرات االآالت واالأجهزة والمع��دات الكهربائية المرتبة 

الثاني��ة بقيم��ة 40.4 مليون دوالر في ايلول و44 ملي��ون دوالر في ت�صرين اول، 

وفيم��ا ت�ص��درت الع��راق الدول الم�صت��وردة بقيم��ة 7.5 مليون دوالر ف��ي ايلول، 

احتل��ت المملك��ة العربية ال�صعودية �ص��دارة الدول الم�صتوردة ل��الآالت بقيمة 5.7 

مليون دوالر في ت�صرين اول.

 واذ احتلت منتجات المعادن العادية وم�صنوعاتها في ايلول المرتبة الثالثة 

بقيم��ة 39.1 ملي��ون دوالر وت�ص��درت تركي��ا الئح��ة البلدان الم�صت��وردة  بقيمة 

19.2 ملي��ون دوالر، احتلت ال�صناعة الكيماوية في ت�صرين اول المرتبة نف�صها 
بقيم��ة 37.4 مليون دوالر وت�صدرت بنغالد�س الئحة البل��دان الم�صتوردة بقيمة 

15.9 مليون دوالر.
وات��ت منتج��ات �صناعة االغذي��ة خالل ال�صهري��ن في المرتب��ة الرابعة بقيمة 

26.1 ملي��ون دوالر ف��ي ايل��ول، و33.9 ملي��ون دوالر ف��ي ت�صري��ن اول. وحل��ت 
منتج��ات ال�صناعة الكيماوية في المرتبة الخام�صة ف��ي �صهر ايلول بقيمة 20.2 

ملي��ون دوالر، ومنتجات المع��ادن العادية وم�صنوعاتها ف��ي ت�صرين اول بقيمة 

32.9 مليون دوالر.

قيمة ال�سادرات

وخالل �صهر ايلول، ارتفعت قيمة �صادرات اللوؤلوؤ واالأحجار الكريمة والمعادن 

الثمينة )دون ال�صبائك الذهبية ب�صكلها الخامي( من 58 مليون دوالر خالل ايلول 

2010 ال��ى 85.7 ملي��ون دوالر خ��الل ايل��ول 2011. و�صهدت �ص��ادرات هذا 
المنتج انخفا�صًا الى كل من االمارات العربية المتحدة وبلجيكا فيما ارتفعت اإلى 

كل من �صوي�صرا وهونغ كونغ والمملكة العربية ال�صعودية ما اأدى الى ارتفاع قيمة 

�صادراته االجمالية بحوالى 27.7 مليون دوالر.

بلغ مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خالل األشهر العشرة األولى من العام 2011 حوالى مليارين و929 مليون 
دوالر مقابل مليارين و750 مليون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام 2010 ومليارين و136 مليون دوالر خالل الفترة ذاتها من 

العام 2009 أي بارتفاع نسبته 6.5 % مقارنة مع العام 2010 و37.1 % مقارنة مع العام 2009. 

من انتاج   المحترف الفني«من انتاج �سركة »�سفا غروب«
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كم��ا ارتفع��ت �ص��ادرات منتج��ات ال�صناع��ة الغذائي��ة من 22 ملي��ون دوالر 

خ��الل ايل��ول 2010 الى 26.1 مليون دوالر خالل ايل��ول 2011، ب�صبب ارتفاع 

ال�صادرات الى الدول العربية حيث ارتفعت قيمتها من 13.6 مليون دوالر خالل 

ايلول 2010 الى 16.5 مليون دوالر خالل ايلول 2011. 

و�صجل��ت  االآالت واالأجه��زة والمع��دات الكهربائي��ة انخفا�صًا م��ن 51 مليون 

 ،  2011 ايل��ول  40.4 ملي��ون دوالر خ��الل  ال��ى   2010 ايل��ول  دوالر خ��الل 

وارتفع��ت �ص��ادرات ه��ذا المنتج الى كل م��ن المملكة العربي��ة ال�صعودية والعراق 

فيما انخف�صت �صادرات هذا المنتج الى كل من االمارات العربية المتحدة وم�صر 

واثيوبيا وغانا ما ادى الى انخفا�س اجمالي بلغ حوالى 10.6 مليون دوالر. 

كما انخف�ص��ت م�صنوعات الورق والكرتون من 21 مليون دوالر خالل ايلول 

2010 الى 16.1 مليون دوالر خالل ايلول 2011. وفيما ارتفعت �صادرات هذا 
المنت��ج الى المملكة العربية ال�صعودية انخف�صت الى العراق ما ادى الى انخفا�س 

اجمالي  بلغ  حوالى 4.9 مليون دوالر. 

وف��ي ت�صري��ن االول، ارتفعت �ص��ادرات اللوؤل��وؤ واالأحجار الكريم��ة والمعادن 

الثمين��ة )دون ال�صبائ��ك الذهبي��ة ب�صكله��ا الخام��ي( من 56 ملي��ون دوالر خالل 

ت�صري��ن االول 2010 ال��ى 89.9 مليون دوالر خالل ت�صرين االول 2011 . وادى 

ارتف��اع �ص��ادرات هذا المنت��ج اإلى كل م��ن افريقيا الجنوبية واالم��ارات العربية 

المتحدة و�صوي�صرا الى ارتفاع اجمالي بلغ حوالى 33.9 مليون دوالر.

كما ارتفعت �صادرات منتجات ال�صناعات الكيماوية 31 مليون دوالر خالل 

ت�صري��ن االول 2010 ال��ى 37.4 ملي��ون دوالر خالل ت�صري��ن االول 2011. واذ 

انخف�ص��ت ال�ص��ادرات الى كل م��ن هولندا وتركي��ا والعراق، ارتفع��ت الى كل من 

بنغالد���س وا�صبانيا واالمارات العربية المتحدة م��ا ادى الى ارتفاع اجمالي بلغ 

حوالى 6.4 مليون دوالر.

وانخف�صت �صادرات االآالت واالأجهزة والمعدات الكهربائية من 84 مليون 
من انتاج »موري�س م�سعالني«

من انتاج »باتي�سيري �سوبان« من انتاج »الوادي االخ�سر«
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دوالر خ��الل ت�صري��ن االول 2010 ال��ى 44 مليون دوالر خ��الل ت�صرين االول 

2011، نتيجة انخفا�س ال�صادرات الى كل من االمارات العربية المتحدة وم�صر 
والكوي��ت واثيوبي��ا والماني��ا وفرن�صا والعراق م��ا ادى الى االنخفا���س االجمالي 

بل��غ  حوال��ى 40 ملي��ون دوالر.  كم��ا انخف�صت قيم��ة �صادرات ال��ورق والكرتون 

وم�صنوعاتهما من 23 مليون دوالر خالل ت�صرين االول 2010 الى 17.4 مليون 

دوالر خ��الل ت�صرين االول 2011. وانخف�ص��ت �صادرات هذا المنتج الى العراق ما 

ادى الى االنخفا�س االجمالي والبالغ حوالى 5.6 مليون دوالر.

اال�سواق الرئي�سية

�صكلت الدول العربية خالل ايل��ول ال�صوق الرئي�صية لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية، 

فق��د بلغ��ت قيم��ة ال�ص��ادرات اإليه��ا 98.5 ملي��ون دوالر اأي م��ا ن�صبت��ه 36.5 % من 

مجم��وع ال�صادرات ال�صناعي��ة بينما احتلت ال��دول االوروبية المرتب��ة الثانية اذ 

ا�صت��وردت ما ن�صبت��ه 30.5 % ومن ثم ال��دول االآ�صيوية غير العربي��ة في المرتبة 

الثالث��ة بم��ا ن�صبت��ه 14.8 % تليه��ا ال��دول االفريقي��ة غي��ر العربية   بم��ا ن�صبته 

 14.2 %. وم��ن اب��رز المنتج��ات الم�صدرة الى ال��دول العربي��ة: االآالت واالأجهزة 

والمع��دات الكهربائية بقيمة 22.1 ملي��ون دوالر، منتجات �صناعة االأغذية بقيمة 

16.5 ملي��ون دوالر، اللوؤلوؤ واالأحجار الكريم��ة والمعادن الثمينة )دون ال�صبائك 
الذهبية ب�صكلها الخامي( بقيمة 11.6 مليون دوالر، ورق وكرتون وم�صنوعاتهما 

بقيم��ة 10.7 ملي��ون دوالر ومنتج��ات ال�صناع��ة الكيماوية بقيم��ة 10.4 مليون 

دوالر.

وت�ص��درت �صوي�ص��را بالن�صب��ة الئحة ال��دول الم�صت��وردة للمنتج��ات ال�صناعية 

اللبنانية حيث بلغت قيمة ال�صادرات اإليها خالل هذا ال�صهر 53.1 مليون دوالر اأي 

ما يوازي 19.7 % من القيمة االإجمالية لل�صادرات واحتلت تركيا المرتبة الثانية 

حي��ث بلغ��ت قيمة ال�صادرات اإليها 25.4 مليون دوالر اأي ما يوازي 9.4 % تليها 

االمارات العربية المتحدة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اإليها خالل هذا ال�صهر 24.3 

مليون دوالر اأي ما يوازي 9 %.

وف��ي ت�صرين االول 2011،  بلغت قيمة ال�ص��ادرات الى الدول العربية 127.7 

ملي��ون دوالر م��ا ن�صبت��ه 41.8 % من مجم��وع ال�ص��ادرات ال�صناعي��ة، واحتلت 

ال��دول االفريقية غير العربية المرتب��ة الثانية ب� 24.8 % ومن ثم الدول االآ�صيوية 

غي��ر العربي��ة ب��� 15 % تليها ال��دول االوروبية ب� 14.9 %. ومن اب��رز المنتجات 

الم�ص��دَّرة ال��ى الدول العربي��ة: اللوؤلوؤ واالأحج��ار الكريمة والمع��ادن الثمينة )دون 

ال�صبائ��ك الذهبي��ة ب�صكلها الخامي( بقيم��ة 24.3 ملي��ون دوالر، االآالت واالأجهزة 

والمع��دات الكهربائية بقيمة 21.9 ملي��ون دوالر، منتجات �صناعة االأغذية بقيمة 

21.8 ملي��ون دوالر، منتج��ات ال�صناع��ة الكيماوية بقيم��ة 13.9 مليون دوالر 
والمواد الن�صيجية وم�صنوعاتها بقيمة 6.8 مليون دوالر.

ام��ا بالن�صبة لل��دول الم�صتوردة للمنتج��ات ال�صناعية اللبناني��ة، فقد ت�صدرت 

افريقي��ا الجنوبي��ة الئحة هذه ال��دول حيث بلغت قيمة ال�ص��ادرات اإليها خالل هذا 

ال�صه��ر 43.8 مليون دوالر اأي ما يوازي 14.3 %من القيمة االإجمالية لل�صادرات 

واحتل��ت االم��ارات العربية المتحدة المرتب��ة الثانية حيث بلغت قيم��ة ال�صادرات 

اإليه��ا 39 ملي��ون دوالر اأي ما ي��وازي 12.8 % تليها المملك��ة العربية ال�صعودية 

حي��ث بلغت قيمة ال�ص��ادرات اإليها خالل هذا ال�صهر 22 مليون دوالر اأي ما يوازي 

.%  7.2
وقد تم خالل هذا ال�صهر الت�صدير الى 31 دولة اأوروبية، 30 دولة افريقية غير 

عربي��ة، 22 دولة اآ�صيوية غير عربية، 18 دولة عربية، 18 دولة اميركية ودولتين 

اوقيانيتي��ن. اأما الدول التي ا�صتوردت باأكثر م��ن مليون د.اأ. فهي موزعة كما يلي: 

12 دول عربية، 10 دول اوروبية، 10 دول افريقية غير عربية ، 6 دول اآ�صيوية 
غير عربية، دولتين اميركيتان ودولة اوقيانية.  

من انتاج »�سامو بلتز« من انتاج »التغذية«
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تتابع "الصناعة واالقتصاد" تسليط الضوء على صناعات لبنانية متّيزت بجودة 
واكدت  االسواق  مختلف  في  العاملية  السلع  منافسة  من  ومتّكنت  انتاجها، 
قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات. وستتناول في هذا 
العدد  شركات »اي ام اس«، و »غامن للحوم املبردة« و  فود اندستريال كوربوريشن 

ش.م.م )فوديكو( و مؤسسة »جمال للمفروشات«.

ي�ص��كل قط��اع المق��اوالت ف��ي لبن��ان، عن�ص��راً 

ا�صا�صي��ًا ف��ي الحرك��ة االقت�صادي��ة اللبناني��ة، من 

خالل تكامله مع باقي القطاعات االخرى: التجارية 

والم�صرفي��ة وال�صناعي��ة وال�صياحي��ة. وبرزت، في 

هذا االطار، �صركة اي ام ا�س باإدارة مي�صال �صليبي، 

كاإحدى ال�صركات العاملة في حقل المقاوالت، حيث 

نجح��ت في انج��از العديد من الم�صاري��ع االعمارية 

الكبي��رة، وال �صيم��ا عل��ى �صعي��د تعبي��د وتزفي��ت 

الطرق��ات. وا�صار �صليبي ف��ي حديث الى »ال�صناعة 

واالقت�صاد«، الى ان الحركة العقارية المتنامية في 

المتن االعلى تتعر�س حاليًا الى م�صاكل و�صعوبات 

عدي��دة، اهمها الظ��روف االقت�صادي��ة ال�صعبة التي 

تمر بها البالد والمرتبطة ارتباطًا مبا�صراً بالظروف 

ال�صيا�صي��ة، باال�صافة الى الت�صنجات التي تبرز بين 

الحين واالآخر وتنتقل من منطقة الى اخرى.

وبالرغم م��ن �صلبية هذا الواقع، اكد �صليبي على 

اال�صتمرار ف��ي اداء دور ال�صركة االعماري على اكمل 

وج��ه، قائاًل: »من واجباتنا الوطنية بالدرجة االولى 

الم�صاهمة في ور�صة اعمار المناطق اللبنانية كافة«. 

وتاب��ع �صليب��ي متمني��ًا »عل��ى االدارات المعنية ان 

تاأخ��ذ باالعتبار واق��ع المقاولين الذي��ن باتوا اليوم 

عاجزين عن اال�صتمرار ف��ي تنفيذ الم�صاريع الملزمة 

لهم لي�س فقط ب�صبب ارتفاع ا�صعار المواد االولية وال 

�صيم��ا الحديد منها، بل ب�صب��ب تجاهل المطالب التي 

تن�صف هوؤالء بما يمكنهم من اال�صتمرار في العمل«.

الحركة العقارية

وف��ي معر���س حديثه عن الحرك��ة العقارية في 

المتن االعلى التي ينتمي اليها �صليبي، قال:

المناط��ق  م��ن  االعل��ى  المت��ن  منطق��ة  تعتب��ر 

يق�صده��ا  الت��ي  لبن��ان  ف��ي  الهام��ة  ال�صياحي��ة 

الم�صطافون اللبنانيون والعرب بكثافة. هكذا كان حال 

هذه المنطقة قبل الح��رب �صهدت انتعا�صًا كبيراً اوقفتها 

التطورات االأمنية. اال ان ا�صتعادة لبنان لحياته الطبيعية 

بع��د اتف��اق الطائ��ف اع��اد الحرك��ة ال��ى تل��ك المنطقة، 

وع��ادت مق�ص��داً الى ال�صي��اح العرب م��ا ادى الى حركة 

اعمارية ونمو في اال�صتثمارات ال�صياحية، ما رفع قيمة 

العقارات. وا�صار الى ان المنطقة ت�صهد حاليًا حركة بيع 

م�صط��ردة لالأرا�صي بغية ا�صتثمارها في بناء مجمعات 

الع��رب  لل�صي��اح   95% يب��اع منه��ا  �صكني��ة وفي��الت 

الذي��ن حركوا بوجوده��م الحركة االقت�صادي��ة، فاأ�صبح 

االهال��ي يعتمدون ب�ص��كل ا�صا�صي على م��ا ينفقه هوؤالء 

ال�صي��اح لتاأمي��ن ما يحتاج��ون اليه من و�صائ��ل العي�س 

وال �صيما لناحية تاأمي��ن االق�صاط المدر�صية والجامعية 

والمحروقات المخ�ص�صة للتدفئة في ف�صل ال�صتاء.

م�ساريع وخطط

وراأى ان منطق��ة المت��ن االعل��ى تحت��اج لكثي��ر من 

الم�صاريع والخطط لتطويرها وانمائها، وابرزها:

تفعي��ل وتمكي��ن وزارة اال�صغال و�ص��رف اعتمادات 

مالية لتح�صين قطاع الموا�صالت الذي �صينعك�س ايجابًا 

على ال�صورة ال�صياحية لهذه المنطقة.

ان�ص��اء لجنة من فعاليات المنطق��ة وخا�صة روؤ�صاء 

البلدي��ات للمطالبة بو�صع درا�ص��ة عن حاجات المنطقة 

والتقدم بها من الدول الخليجية التي ي�صطاف رعاياها 

في القرى والبلدات.

تطوير القطاع اال�صت�صفائي في المنطقة لناحيةان�صاء 

م�صت�صفى ي�صتفيد من خدماته اهالي المنطقة وال�صياح.

الت�صدد في المحافظة عل��ى الطابع القروي للمنطقة 

وتف��ادي االعمار الع�صوائ��ي والحفاظ عل��ى الم�صاحات 

الخ�صاء التي تميز هذه المنطقة.

�صركة »اي ام ا�س«

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة
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�صركة »غامن للحوم املربدة«

اأ�ص���س ال�صي��د روؤوف غانم �صركة  “غان��م للحوم المبردة” في منطق��ة بتلون – ال�صوف، 

ف��ي بداية ال�صبعينات م��ن القرن الع�صرين، حيث بداأت في انت��اج اللحوم المبردة، وبخا�صة 

الهمبرغر منها للمطاعم وال�صوبرماركت، ولكنها ما لبثت ان تطورت هذه ال�صركة من خالل 

ادخ��ال خط��وط انتاج جديدة، واآالت وماكن��ات حديثة، االأمر الذي دفعه��ا الى انتاج جميع 

ان��واع اللحوم واالأ�صماك المبردة، معتمدة بذلك الج��ودة العالية في انتاجها وبالموا�صفات 

والمعايير المتبعة في �صناعة المواد الغذائية.

وف��ي لق��اء خا�س اجرت��ه معه مجل��ة “ال�صناعة واالقت�ص��اد” او�صح غان��م عن بع�س 

الم�صاكل التي تعتر�س قطاع ال�صناعة ب�صكل خا�س، ال �صيما في ظل التجاذبات ال�صيا�صية 

بي��ن االفرق��اء اللبنانيين التي توؤث��ر ب�صكل كبير على الحركة ال�صياحي��ة التي تطال بدورها 

المطاع��م والفن��ادق، خ�صو�ص��ًا ان القطاع��ان المذك��وران هم��ا الم�صت��وردان اال�صا�صي��ان 

لالأ�صن��اف الت��ي تنتجها الموؤ�ص�صةز كما تطرق غانم الى م�صكل��ة ارتفاع ا�صعار المحروقات 

ب�صكل جنوني، والكهرباء الغير منتظمة وارتفاع كلفتها.

كل هذه العوامل ال�صلبية في االنتاج جعلتنا نفكر بنقل �صناعتنا الى اي بلد مجاور، اال 

ان ايمانن��ا بلبن��ان جعلنا نبقى في لبنان وتطوير موؤ�ص�صتنا لك��ي نكون قادرين على تلبية 

احتياجات اال�صواق المحلية والخارجية معًا

فود اند�صرتيال كوربوري�صن

 �س.م.م )فوديكو(

ا�ص���س ال�صي��د محمود زيدان �صرك��ة »فوديكو« للب��ن والبزورات 

ف��ي بداية الت�صعينات بمنطقة ال�صويفات، بعدما جهز الم�صنع بعدة 

خطوط الكترونية حديثة خا�صة بتعبئة وتو�صيب البن، والبزورات 

وذلك باإ�صراف ال�صيد ابراهيم زيدان.

ولمواكب��ة كل تط��ور جدي��د، قام��ت ال�صركة بح�ص��ور معار�س 

عديدة في الداخل والخارج، كما �صاركت في معار�س عديدة للمواد 

الغذائية في العديد من الدول العربية واالأجنبية.

اعتمدت ال�صرك��ة �صيا�صة الجودة والنوعية ف��ي انتاجها متبعة 

بذل��ك الموا�صف��ات االوروبية والعالمية، وقد جعلته��ا هذه التقنية 

في االنتاج تح�صد جوائز عديدة.

تعان��ي ه��ذه ال�صركة من �صعوب��ات متعددة كباق��ي القطاعات 

ال�صناعي��ة، وم��ن ابرزها االرتف��اع في كلفة االنت��اج وطبيعته، اذ 

ان فواتي��ر الكهرب��اء والمحروقات ا�صبحت فوق طاق��ة ال�صناعي، 

االم��ر ال��ذي منع عن��ده القدرة ف��ي المناف�ص��ة واال�صتم��رار. واذا لم 

تتدخ��ل الدول��ة وتدعم القط��اع ال�صناعي، وب�ص��كل عاجل الحد من 

هجرة االخت�صا�صيي��ن وا�صحاب الخبرات اللبنانيين، فعلى لبنان 

ال�صالم.
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موؤ�س�سة »جمال للمفرو�سات«

يوؤك��د ال�صي��د جم��ال �صم�س الدي��ن �صاحب موؤ�ص�ص��ة جم��ال للمفرو�صات اأن 

موؤ�ص�صت��ه تعم��ل على انت��اج اأجود ان��واع المفرو�صات م�صتخدم��ة اف�صل المواد 

االولي��ة في هذه ال�صناعة، منها الخ�صب واال�صفنج واالقم�صة وغيرها من مواد، 

معتمدي��ن ف��ي �صناعتنا على عمال مه��رة مدربون الذين ي��زداد عددهم ح�صب 

كثافة العمل.

هل تم تجديد االالت؟

بالفع��ل تم تزويد المعمل باالالت الحديثة لمواكبة التطور وزيادة االنتاج، 

لذل��ك نتابع دائم��ًا اآخر ما تو�صلت الي��ه التكنولوجيا في ه��ذا المجال، واأتابع 

�صخ�صيًا كل مراحل االنتاج حتى ت�صليمها الى الزبائن.

الم�ساكل

براأيك��م ما هي الم�صاكل التي تواجه ه��ذه ال�صناعة، وما هي عوامل حلها، 

ودور الدولة في ذلك؟

ع��رف االقت�ص��اد اللبناني بالنظ��ام الليبرالي واالقت�صاد الح��ر، ومقوماته 

ترتك��ز على الخدمات وال�صياحة فقط. وهذا ما عمل��ت عليه الحكومات ال�صابقة 

م��ن دون تنمي��ة الأي قطاع انتاج��ي يح�صّن الوطن من االهت��زازات المعي�صية، 

وف��ي �صوء ذل��ك واجه قطاع ال�صناعة عدم اهتمام من قبل المعنيين، في حين 

�صكل��ت ع��دة قطاعات مترا�صًا ترد اأي انعكا�ص��ات �صلبية عن بنية هذا االقت�صاد 

اله�س، الذي ينال منه الدين العام وخدمة هذا الدين. 

القط��اع ال�صناع��ي يمثل 27 % م��ن الدخل العام، اأم��ا القطاعات المنتجة 

كال�صياح��ة والزراعة وقطاع الخدمات، فهي تتاأثر باأي موقف �صيا�صي، داخلي 

او خارج��ي، ويتقل���س اأي يتم��دد حجم العم��ل فيها مع تاأثير الغ��الء واالموال 

المتدفقة من المغتربين وم�صاعدات باري�س 1،2.

 والودائ��ع اأي�ص��ًا ه��ي مجم��دة فالو�صع ال�صيا�ص��ي الداخلي غي��ر م�صتقر 

وه��و يالم�س حد االنفجار، ولكن تداركًا من وق��وع الكارثة التي �صتدمر كل 

القطاع��ات، المطلوب من الدول��ة والحكومة القيام بو�ص��ع خطة اقت�صادية 

علمي��ة وعملي��ة، وتعم��ل عل��ى تنفيذها للخ��روج من ه��ذه االزم��ة وتاأمين 

م�صتلزمات ا�صتنها�س القطاعات المنتجة.

وف��ي هذا الواقع يحتاج القطاع ال�صناعي للتخفي��ف من اعباء الكلفة التي 

ترهقه اإلى  

1� اعفاءات من الر�صوم وال�صرائب
-2 تخفي�س كلفة الطاقة

-3 خل��ق ا�ص��واق جدي��دة لتعوي���س اال�ص��واق العربي��ة الت��ي تعي�س عدم 

ا�صتقرار امني

عن الهيئة الوطنية للتنمية االقت�صادية وانت ع�صو فيها وما دورها؟

 ت��داركًا لخط��وات ا�صتباقية ق��د تنتج عن حالة ال�صرر الت��ي من الممكن اأن 

ت�صيب االقت�صاد، اأرى اأن الهيئة الوطنية للتنمية االقت�صادية ت�صتطيع ان تلعب 

دوراً هام��ًا �صمن الم�صاح��ة االقت�صادية، عبر طرح افكار جديدة تخرج الو�صع 

االقت�ص��ادي من الدائرة ال�صيا�صية، وذلك عبر التوا�صل مع الهيئات والفعاليات 

االقت�صادية، والقيام بزيارات الى كافة الم�صوؤولين والمعنيين.

وفي حال تم و�صع الحلول الجدية، ومن دون الدخول في زواريب ال�صيا�صة 

ال�صيق��ة، ن�صتطيع اأن نوؤمن فر�س عمل لل�صباب اللبناني، واعادة القدرة والقوة 

ال�صرائية التي تنع�س اال�صواق، وت�صبب في حركة الموؤ�صر االقت�صادي.

كلم��ة اأخي��رة؟ ن�صكر مجل��ة “ال�صناعة واالقت�ص��اد” ونقدر له��ا اهتمامها 

بال�صناعة اللبناني.

 اجرى الحوار ح�سن دقيق
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ر���ص��ال��ة االإم�����ارات

ت�سنيف االإمارات وفقًا للدرا�سات الدولية: 

االأولى في موؤ�سرات تكنولوجيا االت�ساالت والمعلومات

يوؤكد عدد من الدرا�ص��ات الدولية المن�صور موؤخراً 

االأداء االإيجاب��ي للدول��ة عل��ى ال�صعي��د الدول��ي عبر 

مختلف موؤ�صرات تكنولوجيا االت�صاالت والمعلومات، 

وقد جاءت الت�صنيفات كالتالي:

1ـ موؤ�سر الجاهزية ال�سبكية 
)2010-nrI 2011( 

تحتل الدولة المركز االأول بين كال الدول العربية 

   nrI(         ف��ي درا�ص��ة موؤ�ص��ر الجاهزي��ة ال�صبكي��ة

2011-2010( ال��ذي اأ�صدره المنتدى االقت�صادي 
العالمي. والمركز ال� 24 بين كل الدول التي تم تقييمها 

والبالغ عددها 138. يقي�س موؤ�صر الجاهزية ال�صبكية 

ق��درة اقت�ص��اد معين عل��ى االنتفاع م��ن تكنولوجيا 

االت�ص��االت والمعلومات لزي��ادة المناف�صة والتطور. 

وت�صتن��د درا�صة موؤ�ص��ر الجاهزية ال�صبكي��ة المن�صورة 

في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2010-

2011 عل��ى البيان��ات التي جمعته��ا منظمات مثل 
االتح��اد الدولي لالت�ص��االت والبنك الدول��ي واالأمم 

المتح��دة. وبالن�صب��ة الى الموؤ�ص��رات الفردية التي تم 

تحليله��ا؛ احتلت الدولة المرك��ز االأول من بين الدول 

العربية لكل من:

● عدد خطوط الهاتف الثابت. 

● م�صتركي انترنت النطاق العري�س. 

● معدالت م�صتخدمي االإنترنت. 

● �صعة عر�س نطاق االإنترنت الدولي. 

● ا�صتخدام تكنولوجي��ا االت�صاالت والمعلومات 

وفاعلية الحكومة. 

● موؤ�صر جاهزية الحكومة االإلكترونية. 

● وج��ود تكنولوجيا االت�صاالت والمعلومات في 

الجهات الحكومية. 

واحتلت الدولة على ال�سعيد 

الدولي:

الهات��ف  انت�ص��ار  مع��دل  ف��ي  االأول  المرك��ز   ●

المتحرك. 

● المركز االأول في تغطية �صبكة الهاتف المحمول 

- الن�صب��ة المئوي��ة لل�ص��كان الم�صمول��ة بالتغطي��ة - 

)م�صترك مع عدة بلدان(. 

● المرك��ز الثان��ي في نج��اح الحكومة ف��ي تعزيز 

تكنولوجيا االت�صاالت والمعلومات. 

● المركز الثالث في  اأهمية تكنولوجيا المعلومات 

واالت�صاالت لروؤية الحكومة للم�صتقبل. 

الحكومي��ة  الم�صتري��ات  ف��ي  الثال��ث  المرك��ز   ●

لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة. 

● المرك��ز الثال��ث ف��ي موؤ�ص��ر جاهزي��ة الحكومة 

االإلكترونية. 

تكنولوجي��ا  ا�صتخ��دام  ف��ي  الراب��ع  المرك��ز   ●

االت�صاالت والمعلومات وفاعلية الحكومة. 

● المرك��ز الخام�س ف��ي تعرفة الهات��ف المحمول 

)ح�صب القوة ال�صرائية بالدوالر(. 

● المرك��ز الخام�س في الموؤ�ص��ر الفرعي لجاهزية 

االأفراد. 

● المركز الخام�س في تاأثير تكنولوجيا المعلومات 

واالت�صاالت في الو�صول اإلى خدمات اأ�صا�صية. 

ال�ص��ركات  ا�صتيع��اب  ف��ي  الخام���س  المرك��ز   ●

للتكنولوجيا. 

● المركز العا�صر لعبء التنظيم الحكومي . 

التقرير متاح على: 

 http://www.weforum.org/s?s=nrI

االت�ص��االت  تكنولوجي��ا  تنمي��ة  موؤ�ص��ر  2ـ   

)IDI 2010( والمعلومات

مجتم��ع  قيا���س  ه��ي  اأخ��رى،  درا�ص��ة  وف��ي 

المعلوم��ات2011، قام االتحاد الدولي لالت�صاالت 

االت�ص��االت  تكنولوجي��ا  تنمي��ة  موؤ�ص��ر  بو�ص��ع 

والمعلوم��ات )IDI( حي��ث يجم��ع 11 موؤ�ص��راً ف��ي 

مقيا���س واح��د لتقيي��م م�صت��وى تط��ور تكنولوجيا 

االت�ص��االت والمعلوم��ات ف��ي دول��ة م��ا. وت�صم��ل 

الدرا�ص��ة 152 دول��ة ُمَمِكَن��ًة بذل��ك المقارن��ة على 

ال�صعيدي��ن العالم��ي واالإقليم��ي. واحتل��ت الدول��ة 

المرك��ز ال� 32 على م�صت��وى العالم في موؤ�صر تنمية 

 ،)IDI( 2010 تكنولوجيا االت�صاالت والمعلومات

التع��اون  مجل���س  دول  كل  بذل��ك  ت�ص��درت  كم��ا 

الخليج��ي والدول العربية  في هذا الموؤ�صر ، و�صجلت 

الدول��ة اأعلى ن�صب��ة نمو في تكنولوجي��ا االت�صاالت 

والمعلوم��ات بين عامي 2007-2008 بح�صولها 

عل��ى المرك��ز الثال��ث بي��ن جمي��ع الدول الت��ي تمت 

درا�صتها في التقرير والبالغ عددها 159. 

يق��وم التقري��ر بت�صني��ف كل من ال��� 152 دولة 

ف��ي واحدة م��ن اأربع مجموع��ات م�صتخدمة لو�صف 

م�صت��وى تكنولوجي��ا االت�ص��االت والمعلوم��ات في 

والمجموع��ة  العلي��ا  المجموع��ة  وه��ي:  االقت�ص��اد 

والمجموع��ة  المتو�صط��ة  والمجموع��ة  المرتفع��ة 

المنخف�ص��ة. وكانت الدولة �صم��ن ال� 33 دولة التي 

و�صعت في اأعلى مجموعة.

وق��د تم��ت تجزئ��ة المقيا���س الكل��ي اإل��ى ثالثة 

موؤ�ص��رات فرعية توفر نظرة اأكثر دقة تتعلق بالبنية 

والمعلوم��ات  االت�ص��االت  لتكنولوجي��ا  التحتي��ة 

تعتبر االمارات االولى عربيًا على �سعيد االت�ساالت
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موؤتمر »الحوكمة الموؤ�س�سية« 

لغرفة تجارة و�سناعة دبي

 يع��زز تطبي��ق اأنظمة الحوكمة في ال�صركات العاملة باالإمارات من فر�س ا�صتدامة نمو هذه ال�صركات 

وقدرته��ا على مواجهة التحديات التي تفر�صها االأزم��ات االقت�صادية والمالية، بح�صب خبراء في مجال 

الحوكم��ة.  وح��ث ه��وؤالء على �ص��رورة ت�صريع وتيرة تبن��ى ال�صركات قواع��د واأنظم��ة الحوكمة وخا�صة 

ال�ص��ركات العائلي��ة الت��ي ت�صكل ع�صب االقت�ص��اد في االإم��ارات، م�صددين على اأهمية ال��دور الذي توؤديه 

الحوكم��ة ف��ي تعزي��ز تناف�صية ال�ص��ركات من جهة وتر�صي��خ جاذبية الدول��ة لال�صتثمارات نظ��راً للمناخ 

اال�صتثماري المنفتح واالآمن وال�صفاف الذي توفره اأنظمة الحوكمة. 

وتوق��ع الخب��راء خالل موؤتم��ر “حوار دبي« ح��ول »الحوكم��ة الموؤ�ص�صية« الذي نظمت��ه غرفة تجارة 

و�صناع��ة دب��ي، اأن ت�صهد الفترة المقبلة موجة وا�صعة من تبني العديد من ال�صركات العاملة في االإمارات 

وخا�ص��ة العائلي��ة منها لمعايير واأنظمة الحوكم��ة، ل�صمان ا�صتدامة نموها وتعزي��ز تناف�صيتها المحلية 

واالإقليمية والعالمية.  ووفر الموؤتمر لرجال االأعمال في االإمارات نظرة �صاملة حول الحوكمة الموؤ�ص�صية 

عالمي��ًا، وناق�س عوائق تطبيق ممار�صات الحوكمة الموؤ�ص�صية حول العالم والتحديات التي تواجه التميز 

في تطبيق هذه الممار�صات باالإ�صافة اإلى عر�س التجارب واأف�صل الممار�صات في هذا المجال. 

و�صل��ط الموؤتم��ر ال�ص��وء عل��ى نماذج واأط��ر الحوكمة الت��ي يمك��ن قيا�صها والت��ي توؤدي اإل��ى التميز 

الموؤ�ص�ص��ي، وتحق��ق اأه��داف اال�صتدام��ة على الم��دى الطوي��ل، باالإ�صافة اإل��ى مناق�صة االأط��ر التنظيمية 

للحوكمة الموؤ�ص�صية. 

اأفراح �سرف الدين - م�سطفى

ف��ي ج��و عابق بالف��رح وال�صعادة احتفل الزميل �صمي��ر �صرف الدين بعقد قران اأبن��ه رواد على االآن�صة 

هبة رمزي م�صطفى وذلك بح�صور االأهل واال�صدقاء وال�صخ�صيات الفكرية واالقت�صادية واالعالمية، ما 

حول حفل الزفاف الذي اأقيم على وقع المو�صيقى والغناء اإلى مهرجان ممتع.

اأ�ص��رة “ال�صناع��ة واالقت�ص��اد”، وبه��ذه المنا�صب��ة الكريمة تتقدم م��ن الزميل �صرف الدي��ن وعقيلته 

والعرو�صين باأجمل التهاني والتبريكات، متمنية لهما ال�صعادة الدائمة. 

والنفاذ اإليها1 وا�صتخدامها2 ومهاراتها. وت�صدرت 

الدول��ة كل دول مجل���س التعاون الخليج��ي والدول 

العربي��ة ف��ي اال�صتخدام��ات الفرعي��ة  لتكنولوجي��ا 

االت�صاالت والمعلومات.

نتائج اأخرى لتقرير قيا�س مجتمع 

المعلومات جاءت كالتالي:

اأواًل، احتل��ت الدولة المركز الثاني في العالم في 

�صلة االأ�صعار الفرعية الخا�صة بالهاتف الثابت3. 

ثانيًا، احتلت الدولة المركز الثاني في العالم في 

�صلة االأ�صعار الفرعية الخا�صة بالهاتف المتحرك4. 

ثالثًا، احتل��ت الدولة المركز الخام�س في العالم 

ف��ي مقيا���س �صل��ة االأ�صع��ار الخا�ص��ة بتكنولوجيا 

االت�صاالت والمعلومات5. 

http://www.itu. عل��ى:  مت��اح  التقري��ر 

int/ITu-D/ict/publications/

idi/2011/index.html

3ـ المنتدى  االقت�سادي العالمي: 
تقرير التناف�سية العالمي

2012-2011 

وقد ُن�صر موؤخ��را تقرير من المنتدى االقت�صادي 

العالم��ي ا�صتن��ادا عل��ى تحلي��ل التناف�صي��ة لموؤ�ص��ر 

التناف�صية العالمي )GCI (،وهو اأداة �صاملة تقي�س 

اأ�ص�س االقت�صاد الجزئ��ي والكلي للتناف�صية المحلية 

ويت��م تحدي��د  موؤ�ص��ر التناف�صي��ة من خ��الل قيا�س 

12 مجموع��ة م��ن الموؤ�صرات الت��ي ت�صمل جاهزية 
التكنولوجي��ا واالبتكار.وقد احتلت دول��ة االإمارات  

المرك��ز 27 م��ن اإجمال��ي 142 دول��ة  ف��ي موؤ�صر 

التناف�صية العالمية )GCI( لعام 2012-2011.

وكان��ت النتائ��ج الرئي�صي��ة »لتقري��ر التناف�صية 

العالمية« كالتالي:

تحتل دول��ة االإمارات العربي��ة المتحدة المرتبة 

الخام�صة في العالم في مجال الم�صتريات الحكومية 

لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة. 

تحتل دول��ة االإمارات العربي��ة المتحدة المرتبة 

العا�ص��رة في العالم ف��ي موؤ�صر اال�صتثم��ار االأجنبي 

المبا�صر )FDI ( ونقل التكنولوجيا )ا�صتثمار يدخل 

التكنولوجيا الجديدة(. 

تحتل دولة االإمارات العربية المتحدة المرتبة ال� 

19 ف��ي العالم في موؤ�صر م�صتخدمي االإنترنت لكل 
100من ال�صكان. 

العرو�سان يتو�سطان االهل
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ر���ص��ال��ة االإم�����ارات

المهند�ص نعيم �سالم خلف:  

االإمارات تجاوزت اأزماتها وعادت

 اإلى توازنها من جديد

بصراحته املعهودة يتحدث املهندس نعيم سالم خلف عن 
اإلمارات العربية املتحدة التي احتضنت أصحاب الشركات 

واملؤسسات الوافدة إليها، وفتحت لهم آفاق العمل 
واالستثمار، كما حتدث عن ظروف تأسيس شركته وتطورها 

وتنفيذ مشاريعها، ولم ينسى بطبيعة احلال احلديث عن األزمة 
املالية العاملية وتداعياتها على املنطقة العربية وقدرة اإلمارات 
على اخلروج من هذه األزمة بأقل اخلسائر، وذلك بفضل قياداتها 

احلكيمة.  

مدير و�صريك موؤ�ص�صة األوان الهند�صية يف اأبو ظبي 

تعتبرون من قدامــــى المغتربين الذين ا�سهموا 

وبتوا�سع في نه�سة اأبو ظبي.  لو تحدثنا عن هذا 

البلد، مــــاذا اأعطتك وماذا اأخذت منك خالل عقدين 

من الزمن؟ 

نح��ن في الحقيقة وب��دون اأن نتجاوزها، ندين 

الأب��و ظب��ي ف��ي كل �ص��يء، اإن كان عل��ى ال�صعي��د 

العائلي، اأو المهني، اأو االجتماعي. 

 لق��د بدان��ا بداي��ة متوا�صع��ة ونح��ن االآن ف��ي 

مرحلة فوق الو�ص��ط والحمد اهلل، ولهذا البلد الغالي 

ف�ص��ل كبير على ما نحن عليه، وبف�صل الت�صهيالت 

التي تلقيناها من حكومة اأبو ظبي والقيمين عليها 

ف��ي ظل قيادة �صمو ال�صي��خ خليفة بن حمد بن زايد 

اآل نهي��ان وولي عه��ده �صمو ال�صي��خ محمد بن زايد 

اآل نهيان. 

عجلة االنجازات

متى بداأت �سركتكم تواكب الموؤ�س�سات االأخرى 

التي تعمل فــــي االخت�سا�س نف�سه ، وما تقييمكم 

للمرحلة الحالية والمقبلة؟ 

 ،1990 الع��ام  ف��ي  �صركتن��ا كان��ت  بداي��ات 

ونح��ن الى االن نعتبر اأنف�صنا م�صتمرين في التقدم 

والتطوي��ر وبما تتطلبه �ص��وق العم��ل. فاال�صتقرار 

النف�ص��ي يعطي دافع��ًا  لم�صيرة عجل��ة االنجازات، 

ولدول��ة االإم��ارات العربي��ة المتح��دة، الت��ي بداأت 

نه�صتها العمرانية منذ عدة عقود قد احت�صنت في 

❍❍ نحن ن�سعر 

باعتزازا اأن نكون من 

بين ال�سركات التي 

بداأت بداية متوا�سعة 

وكبرنا اإلى حد ال 

باأ�ص به و�ساهمنا قدر 

االإمكان في نهو�ص     

هذا البلد  ❍❍
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هذا ال�صياق العديد من ال�صركات والموؤ�ص�صات التي 

�صاهم��ت ف��ي النه�صة الت��ي �صهدتها ه��ذه الدولة 

وبقي��ت ثورته��ا العمرانية م�صتم��رة وذلك بف�صل 

الخطط التنموية الت��ي و�صعها قادة وحكام هذه 

الدولة وفي مقدمتهم المغفور له �صمو ال�صيخ زايد 

بن �صلطان اآل نهيان وعلى الخطى ذاتها ا�صتمرت 

القي��ادة ذاته��ا برئا�صة ال�صيخ خليف��ة بن زايد األ 

نهي��ان وول��ي عهده �صم��و ال�صيخ محم��د بن زايد 

اآل نهي��ان، ونحن ن�صع��ر باعتزازتها اأن نكون من 

بي��ن ال�صركات التي بداأت بداية متوا�صعة وكبرنا 

اإل��ى ح��د ال باأ�س ب��ه و�صاهمنا ق��در االإمكان في 

نهو�س ه��ذا البلد، الن في نهو�ص��ه ا�صتقراراً  لنا 

ول��كل الجالي��ات العربي��ة التي �صارك��ت في دفع 

عجل��ة اقت�ص��اد هذه الدولة، التي له��ا الف�صل في 

اأن ه��ذه ال�ص��ركات حقق��ت ث��روات كثي��رة كانت 

دعمًا للمجتمعات العربية ورفع م�صتوى المعي�صة 

فيها. 

                                          

اأزمات العالم

كيف تنظر اإلى االأزمــــة المالية العالمية وما 

هي تاأثيراتها على هذا البلد؟

بالن�صب��ة ال��ى االأزم��ة العالمي��ة، الت��ي ب��داأت 

بالره��ن العقاري، وباأزمة الدي��ون التي اجتاحت 

اأوروب��ا واأميركا، والتي اجتاحت االأ�صواق العربية 

العربي��ة  االإم��ارات  ف��اأن  الخلي��ج،  دول  ومنه��ا 

المتح��دة تج��اوزت االأزم��ة ب�ص��كل ملح��وظ، الأن 

اقت�صادها مبني على اأ�ص�س حديثة وعلمية، جنبها 

تداعيات االأزم��ة لتعود اإلى دورته��ا االقت�صادية 

الطبيعية، خ�صو�صًا  اأن قدراتها المالية والنفطية 

�صاعدته��ا في اإع��ادة توازنها من جدي��د، وعادت 

االمارات لتكون االأولى عربيًا االأولى في موؤ�صرات 

بح�ص��ب  والمعلوم��ات  االت�ص��االت  تكنولوجي��ا 

الت�صنيفات الدولية. 

واأود هن��ا اأن اأ�صي��ر اإل��ى نقاط مهم��ة وهي اأن 

تداعي��ات االأزم��ة العالمية لم تك��ن مقت�صرة على 

دول��ة عربية معين��ة، ولكن تاأث��ر الخليج بها كان 

اأكثر من باقي الدول. 

ف��اإذا اأخذنا على �صبيل المثال اأمارة دبي نرى 

انه��ا ال تتكل فقط، على �صادرات الطاقة، من نفط 

وغ��از كباقي ال��دول، بل هي تعتمد عل��ى الن�صاط 

ال�صياح��ي لديه��ا، وه��ي بم�صاريعه��ا ال�صياحي��ة، 

لفت��ت اأنظ��ار العال��م، وه��ي م�صاري��ع اقيمت قبل 

االأزم��ة المالي��ة العالمي��ة، وذل��ك بتوجيهات من 

�صاح��ب ال�صمو ال�صيخ محمد ب��ن را�صد اآل مكتوم، 

العق��ل المتنور الذي عرف كي��ف ي�صتقطب ال�صواح 

اأو الم�صتثمري��ن الذي��ن اأت��وا اإلى دب��ي وا�صتثمروا 

في المجالين العق��اري وال�صياحي، اللذان ياأتيان 

بالرب��ح ال�صريع،  وهذا ما يطم��ح له الم�صتثمر في 

كل دول العالم. 

واالآن ه��ا هي دبي تقود ال��دورة االقت�صادية، 

روي��داً رويداً، م�صممة على انج��از الم�صاريع التي 

هي قيد اال�صتثمار والتي لم تنجز بعد. 

اأم��ا اأب��و ظبي، فه��ي مرك��ز الق��رار وعا�صمة 

االم��ارات ل��ذا ا�صتوعب��ت كل ال�ص��ركات القادم��ة 

والتي نقلت ن�صاطها من عدة مناطق اإلى اأبو ظبي 

ول��و باأ�صع��ار مناف�ص��ة، وحكومة اأب��و ظبي قدمت 

له��م الت�صهيالت ك��ي يتمكنوا م��ن اال�صتمرار بداًل 

من الوقوع تحت ع��بء االأزمة االقت�صادية بعدما 

تاأثر �صوق العمل في دبي. 

 نعيم اال�ستقرار

والأبو ظبي نكهته��ا الخا�صة على ال�صعيدين، 

العلمي واالجتماعي، 

فاأبو ظب��ي بم�صاريعه��ا التي و�صعه��ا رئي�س 

الدول��ة �صم��و ال�صي��خ خليف��ة ب��ن زاي��د اآل نهيان 

وولي عه��ده �صمو ال�صيخ محمد بن زايد اآل نهيان، 

�صاع��دت كل م��ن اأحب اأن ي�صتمر ف��ي مجال �صوق 

العمل وفقًا لل�صروط المو�صوعة لجهة الجودة.

 ونح��ن كوافدين ومقيمين ف��ي اأبو ظبي ننعم 

باال�صتق��رار واالأم��ان، متمني��ن اأن يديمها اهلل عز 

وج��ل، واحة خ�ص��راء ومق�صد ل��كل االأخوة العرب 

وغيرهم.

 ونح��ن ف��ي موؤ�ص�ص��ة األ��وان الهند�صي��ة، ف��اإن 

ن�صاطن��ا يرتكز ف��ي �ص��وق العمل عل��ى الم�صاريع 

المتو�صط��ة الت��ي ننجزه��ا مطبقي��ن الموا�صفات 

المطلوب��ة والمواعي��د المح��ددة. ون�صع��ى الى  اأن 

نبق��ى م�صتمرين بالوتيرة ذاتها التي بداأنا عليها، 

خ�صو�ص��ًا واأن انتاجن��ا، مقبول، ونطم��ح الى اأن 

نبق��ى قادري��ن عل��ى اال�صتم��رار ك��ي نتمك��ن من 

تغطية كل الم�صاريع، وف��ي هذا االإطار ن�صتمر في 

�صوق العمل من خالل تط��ور موؤ�ص�صتنا وتحديثها 

به��دف الو�ص��ول اإل��ى نج��اح م�صاريعن��ا وخدمة 

الزبون الذي ا�صتثمر في �صركتنا. 

وبتطور هذه ال�صركة ن�صتطيع اال�صتمرار مهما 

تغي��رت الظ��روف وتبدل��ت االأو�ص��اع ف��ي �ص��وق 

العمل.

كلمة اأخيرة؟

اتمنى على كل رجال االأعمال العرب، الوافدين 

والمقيمين، اأال ين�صوا ف�صل هذا البلد عليهم، ونحن 

ندي��ن له والأهله بكل ما نملك في ظل هذه العدالة 

القائمة الى حفظ حقوقنا، فاال�صتقرار من مقومات 

الحياة في االإمارات والعدل اأ�صا�صه الملك.  

❍❍ اإن االإمارات 

العربية المتحدة 

تجاوزت االأزمة 

ب�سكل ملحوظ، الأن 

اقت�سادها مبني 

على اأ�س�ص  حديثة 

وعلمية  ❍❍

❍❍  ن�سعى الى 

اأن نبقى م�ستمرين  

بالوتيرة ذاتها التي 

بداأنا عليها، خ�سو�سًا اأن 

انتاجنا مقبول ونطمح 

الى اأن  نبقى قادرين 

على اال�ستمرار  ❍❍
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ر����ص���ال���ة  ���ص��وري��ا

باالأرقام �صورية دينمو التجارة يف املنطقة... 

�سّدرتا بـ33 مليار ليرة الى تركيا مقابل 149 مليارًا الى العراق  

مرة اأخ��رى تثبت االأرقام والوقائ��ع اأن �صورية هي 

االأ�صا�س ف��ي منطقة ال�صرق االأو�ص��ط، وهذه المرة تثبت 

االأرق��ام اأن �صوري��ة بواب��ة الحرك��ة التجاري��ة للجميع 

وع�ص��ب اقت�صاديات ال��دول التي اأقنع��ت نف�صها باأنها 

عاقبت ال�صعب ال�صوري. 

 الحدي��ث هذه المرة �صيكون عن ال�صاحنات التركية 

والعربي��ة واالأجنبي��ة الت��ي تعب��ر �صوري��ة ترانزيت في 

الع��ام الج��اري 2011، حي��ث اأكدت م�ص��ادر حكومية 

اأن ع��دد الرح��الت الت��ي قامت به��ا ال�صي��ارات التركية 

ال�صاحن��ة الت��ي دخل��ت �صورية عب��ور ترانزي��ت اعتباراً 

م��ن 2011/1/1 ولغاي��ة 2011/11/30 قد بلغت 

)62998( رحل��ة لل�صي��ارة ال�صاحن��ة، مقابل )5606( 

رحل��ة لل�صي��ارات ال�صاحن��ة ال�صورية التي غ��ادرت اإلى 

تركي��ا لتعبره��ا ترانزي��ت، فم��ن يعاق��ب م��ن...؟! اأم��ا 

الرحالت التي قامت بها ال�صيارات عربية اللوحات )عدا 

ال�صورية منها( التي عبرت �صورية وغادرتها اإلى تركيا 

عب��ر المنافذ الحدودي��ة ال�صورية خالل الفت��رة نف�صها، 

فق��د بلغ��ت )9262( رحلة �صي��ارة، في حي��ن بلغ عدد 

رحالت ال�صيارات االأجنبية التي عبرت �صورية ترانزيت 

وغادرتها اإلى تركيا منذ اليوم االأول في العام الجاري 

وحت��ى 11/30 من��ه )13326( رحل��ة �صيارة، ومن- 

بالتالي يعاقب من...؟!

واالإعف��اءات  الت�صهي��الت  بالح�صب��ان  االأخ��ذ  م��ع 

والمي��زات التف�صيلي��ة الت��ي كان��ت ال�صي��ارات التركية 

تتمت��ع به��ا ف��ي االأرا�ص��ي ال�صوري��ة قب��ل اأن تعاقبها 

حكومته��ا بوقف العم��ل باتفاقية التج��ارة الحرة بين 

تركيا و�صوري��ة، وبالتالي �صاآلة العائ��دات التي كانت 

�صورية تح�صل عليها من هذا العبور، اأي وبعبارة اأخرى 

ف��اإن �صورية كانت خا�صرة ف��ي م�صاألة عبور ال�صاحنات 

التركية، وهي خ�صارة كانت مقبولة نظراً الى العالقات 

المتميزة وقتها..!!

والتب��ادل  التجاري��ة،  الحرك��ة  �صعي��د  عل��ى  اأم��ا 

التجاري مع تركيا، فت�صي��ر الم�صادر الحكومية اإلى اأن 

�صوري��ة �صدرت اليها في عام 2010 بقيمة 28 مليار 

لي��رة �صوري��ة )م��ا يع��ادل حوال��ى 550 ملي��ون دوالر 

اأمريك��ي( اأي ما يعادل 5 % فقط من �صادرات �صورية، 

ف��ي حي��ن ا�صتوردنا منه��ا ب�صائ��ع و�صلع��ًا ومنتجات 

بقيمة 81 مليار ليرة �صورية )ما يعادل حوالى 1.725 

ملي��ار دوالر اأمريك��ي( اأي م��ا يع��ادل 10 % فق��ط من 

م�صتوردات �صورية االإجمالية، على حين اأن االإح�صاءات 

التركي��ة ع��ن ال�صنوات الخم���س الما�صية ت�صي��ر اإلى اأن 

تركي��ا �ص��درت اإل��ى �صوري��ة ف��ي ع��ام 2006 ب�صائع 

بقيم��ة 609 ماليي��ن دوالر اأمريكي و�ص��درت �صورية 

مقاب��ل ذل��ك بقيم��ة 187 ملي��ون دوالر اأمريك��ي، اأما 

في �صنة 2007 فقد �ص��درت تركيا اإلى �صورية ب�صائع 

بقيم��ة 798 ملي��ون دوالر )بن�صبة نمو ف��ي ال�صادرات 

التركي��ة اإلى �صورية عن ال�صنة ال�صابقة بمعدل 31 %(، 

وا�صت��وردت تركيا من �صورية بقيمة 377 مليون دوالر 

)بن�صبة نمو ت�صل اإلى 101.6 %(.

اأما في عام 2008 فقد ا�صتوردت �صورية من تركيا 

ب�صائع بقيم��ة 1.113 مليار دوالر بن�صبة نمو و�صلت 

اإل��ى 40 % ع��ن العام ال�صابق، و�ص��درت اإليها بقيمة 

328 ملي��ون دوالر بن�صب��ة نم��و و�صل��ت اإل��ى 48 %، 
بينما في عام 2009 �صج��ل ا�صتيراد �صورية من تركيا 

بقيم��ة 1.425 ملي��ار دوالر اأمريك��ي بن�صبة نمو بلغت 

ع��ن العام ال��ذي �صبق��ه 28 %، مقابل ت�صدي��ر �صوري 

اإل��ى تركيا بقيمة 328 ملي��ون دوالر وبذلك يثبت رقم 

ال�ص��ادرات ال�صورية في عام 2008 وتثبت ن�صبة النمو 

البالغة 48 %.

ع��ام 2010 �صجل ت�صدير تركيا اإلى �صورية قيمة 

1.849 مليار دوالر اأمريكي بن�صبة نمو زادت درجتين 
ع��ن ع��ام 2009 لت�صل اإل��ى 30 %، مقاب��ل ا�صتيراد 

تركي من �صورية بقيمة 663 مليون دوالر اأمريكي )اأي 

م��ا يعادل 33.150 مليار ليرة �صورية( بن�صبة نمو عن 

ع��ام 2008 الذي �صبقه و�صل��ت اإلى 102 %. اأما عام 

2011 الجاري وفي اإغفال الربع االأخير منه )باعتبار 
بيانات��ه المالية ل��م تكتمل بعد( فقد �صج��ل في اأرقامه 

ا�صتي��راد �صوري��ة م��ن تركيا خ��الل ت�صعة اأ�صه��ر بقيمة 

1.307 مليار دوالر بن�صبة نمو عن الفترة المقابلة له 
من ع��ام 2010 بلغت 3.7 %، مقاب��ل ت�صدير �صورية 

اإلى تركي��ا بقيمة 456 ملي��ون دوالر اأمريكي، بتراجع 

ف��ي ن�صبة نم��و �صادرات �صوري��ة اإلى تركي��ا و�صل اإلى 

19 %. وتو�ص��ح االأرقام ب�ص��كل جلي اأن تركيا عاقبت 
نف�صه��ا باإيقافه��ا اتفاقي��ة التج��ارة الحرة م��ع �صورية 

وال�صيما اأن الميزان التجاري يميل مع االتفاقية اأو من 

دونها اإلى م�صلحة تركيا من دون �صك.

اأما العراق فت�صير الم�صادر الحكومية اإلى اأنه يعتبر 

م��ن اأب��رز ال�ص��ركاء التجاريي��ن ل�صورية حي��ث ي�صتاأثر 

بمعدل 26 % م��ن اإجمالي ال�صادرات ال�صورية )بقيمة 

149 مليار ليرة �صورية في عام 2010(، وهي ن�صبة 
تع��ادل 70 % م��ن اإجمال��ي ال�ص��ادرات ال�صوري��ة اإلى 

الدول العربية، و48 % من اإجمالي ال�صادرات ال�صورية 

دون احت�ص��اب �ص��ادرات النف��ط، وتبيِّن الم�ص��ادر باأن 

اأهم ال�صادرات ال�صورية اإلى العراق بح�صب القيمة ياأتي 

البي���س واللحوم ف��ي المرتبة االأولى وم��ن ثم الخ�صار 

والفواك��ه، يليها ال�صكر وبعدها االألب�صة واأخيراً المعدات 

واالآالت.

الحدود ال�سورية-التركية
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غرفة �صناعة حلب: 

تعليق التجارة مع تركيا رّد الحياة  الى من�ساآتنا  

اأك��دت غرفة �صناع��ة حلب اأن االأث��ر ال�صلبي لتعليق 

اتفاقي��ة التج��ارة الحرة م��ع تركيا �صيك��ون »محدوداً« 

يمك��ن تج��اوزه في حي��ن ان االأث��ر االإيجاب��ي اأكبر الأنه 

»�صي��رّد الحي��اة« الآالف المن�صاآت ال�صناعي��ة والحرفية 

التي ت�صررت من جراء االتفاقية.

واأب��دت الغرف��ة ف��ي بي��ان له��ا با�ص��م الفاعلي��ات 

االقت�صادي��ة، وال�صناعية خا�صة، تفهمها لقرار التعليق 

ك��رد طبيعي و�ص��روري »للحفاظ عل��ى كرامتنا و�صون 

حقوقنا« على الرغم من ت�ص��رر الكثيرين، و�صددت على 

اأن االتفاقي��ة ل��م ت��راع »واقعن��ا ال�صناعي ول��م تعالج 

كيفية حمايته وتهيئت��ه للمناف�صة المتكافئة وفق روؤية 

االأ�ص��واق المفتوح��ة وحري��ة تب��ادل ال�صل��ع والمنتجات 

واأت��ت عل��ى ح�صاب��ه واأدت  ال��ى اإغالق مئ��ات المن�صاآت 

وت�صريح اآالف العمال«.

وج��ددت دع��وة جمي��ع ال�صناعيي��ن الوطنيين  الى 

االف��ادة من »هذه الفر�صة التاريخي��ة في ترتيب بيتهم 

الداخلي بالتركيز على تاأهيل الكوادر واالهتمام بجودة 

المنت��ج وبتطوي��ر التقني��ات االإنتاجي��ة وتقلي��ل اله��در 

واالهتم��ام اأكثر بحاجات ومتطلبات الم�صتهلك ال�صوري 

واال�صتع��داد للجول��ة المقبل��ة م��ن المناف�ص��ة المفتوحة 

ا�صتعداداً جديًا و�صريعًا«.

ودع��ت �صناعة حل��ب الحكومة ال�صوري��ة الى اعادة 

النظ��ر في بع�س بن��ود االتفاقية ك�ص��رط اأ�صا�صي الإنهاء 

تعليقه��ا »ح�صب م��ا تقت�صيه الظ��روف ال�صيا�صية، وذلك 

لكي تكون �صناعتنا ف��ي تناف�صية متكافئة مع نظيرتها 

التركي��ة من حيث تكاليف االإنتاج ودعم الت�صدير واإزالة 

العراقي��ل وفت��ح االأ�ص��واق، وباالأه��م م��ن حي��ث تطبيق 

االإجراءات الرقابية والحمائية التي ت�صمح بها االتفاقيات 

التجاري��ة �صد التدف��ق الع�صوائي لل�صل��ع الرخي�صة و�صد 

االإغ��راق«، ودعت كذلك اإلى االإ�ص��راع في تحقيق التنمية 

ال�صناعي��ة المرج��وة »بعي��داً م��ن ال�صيا�ص��ات الحمائية 

ال�ص��ارة وبالتركيز على بناء المي��زات التناف�صية القوية 

الت��ي تخلق الظ��روف الداعم��ة والم�صتقطب��ة لال�صتثمار 

ال�صناع��ي وت�صاع��ده ف��ي النمو«. وج��ددت الدعوة »بكل 

محب��ة واإخ��اء ال��ى ال�صع��ب الترك��ي ال�صدي��ق والعزي��ز 

ولفاعلياته االقت�صادية التي نكن لها كل احترام وتقدير 

لل�صغط على حكومته من اأجل تغيير �صيا�صتها العدوانية 

وغي��ر المبررة بما ي�صمن الحفاظ عل��ى اأوا�صر ال�صداقة 

والمحب��ة والتعاون بي��ن ال�صعبين الجاري��ن ويبعد �صبح 

التوت��ر وع��دم اال�صتقرار بينهم��ا«، بعدما اأ�صف��ت الغرفة 

»للهجمة العدائية للحكوم��ة التركية �صد �صعبنا ووطننا 

والت��ي ال ت�صب اإطالق��ًا في م�صلحة ال�صع��ب التركي وال 

ف��ي م�صلح��ة مجتمع االأعم��ال التركي المت�ص��رر االأكبر 

من ه��ذه ال�صيا�صات، وتهدف الى اإلح��اق ال�صرر ب�صعبنا 

ال�صوري وباأمنه واقت�صاده ولقمة عي�صه«.

وتمن��ت الغرف��ة اأن تع��ود حكوم��ة اأردوغ��ان اإل��ى 

�صوابه��ا واأن تعيد النظ��ر في �صيا�صاته��ا »ومغامراتها 

العثماني��ة المرفو�صة كليًا من �صعبنا الذي قبل بال�صرر 

البال��غ م��ن جراء ه��ذه االتفاقي��ة من اأج��ل اأن نبقى مع 

تركيا في �صف واحد«.

  ق��ال رئي�س جمعية رج��ال االأعمال االأتراك 

ال�صوريي��ن اأوكت��اي تاره��ان اإن حج��م االأ�صرار 

الناجمة عن تخفي�س التجارة مع �صوريا و�صلت 

اإلى نحو 8 مليارات دوالر.

الترك��ي ف��ي ت�صري��ح  الم�ص��وؤول  واأ�ص��اف 

ل�صحيفة »حريت« التركية ن�صرته اأم�س، اأن تركيا 

ت�ص��ررت من ج��راء تخفي�س التب��ادل التجاري 

بين البلدين الذي اأدى اإلى اإلحاق خ�صائر بتركيا 

بمبل��غ يت��راوح بي��ن 7 اإل��ى 8 ملي��ارات دوالر، 

باالإ�صافة اإل��ى ال�صرر الناتج عن تجارة المرور 

للدول العربية عبر �صوريا.

واأ�ص��ار تارهان اإل��ى اأن العالقات التركية 

ال�صوري��ة كانت ق��د قطعت على م��دى االأعوام 

اإيجابي��ًا طوي��اًل  �صوط��ًا  الما�صي��ة  الخم�ص��ة 

بي��ن البلدين في جميع المج��االت، خ�صو�صًا 

ف��ي المج��ال التج��اري، مو�صح��ًا اأن��ه ارتفع 

حج��م التب��ادل التج��اري بي��ن البلدين خالل 

الرب��ع االأخير من العام الما�ص��ي 2010 اإلى 

ملياري��ن ون�ص��ف مليون دوالر، بع��د اأن كان 

995 ملي��ون دوالر خ��الل الرب��ع االأخي��ر من 
عام 2007.

حج��م  نرف��ع  الأن  خططن��ا،  »لق��د  وتاب��ع: 

التب��ادل التج��اري خالل الع��ام الحالي 2011 

اإل��ى 3 مليارات دوالر، ولك��ن التطورات ال�صلبية 

التي �صهدته��ا �صوريا وانعكا�صاتها ال�صلبية على 

عالقاتن��ا الثنائي��ة، ل��م ن�صتطع تحقي��ق هدفنا 

المر�صوم«.

تركيا تخ�سر 8 مليارات 

دوالر ب�سبب تخفي�ص 

التجارة مع دم�سق 

اتفاقياتنا مع تركيا لم تراع واقعنا ال�سناعي
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ر����ص���ال���ة  ���ص��وري��ا

تاأثري العقوبات العربية والغربية على �صوريا �صكل �صفرًا

منتدى رجال االأعمال واال�ستثمار في دم�سق يو�سي: 

اإعفاءات لم�ساريع اال�ستثمار... ودعم المتو�سطة وال�سغيرة

العربي��ة  االقت�صادي��ة،  العقوب��ات  ت�ص��كل  ل��م   

والغربي��ة المفرو�ص��ة عل��ى �صوري��ا، م��ن متابعته��ا 

ل��دورة حياتها االقت�صادية التي ت�صي��ر اإلى اأن تاأثير 

ه��ذه العقوبات كان �صف��راً كما اأك��دت الوقائع ذلك. 

وقد جاء منتدى رجال االأعمال واال�صتثمار الذي عقد 

ف��ي دم�صق في 19� 20 كان��ون االأول برعاية رئي�س 

مجل�س الوزراء، ليوؤكد اأهمي��ة االقت�صاد المتين الذي 

تتمت��ع به �صوري��ا ب�صبب قدرتها الذاتي��ة في الخروج 

م��ن اأي عقوب��ات ت�صتهدفه��ا وباأق��ل الخ�صائ��ر، كما 

وبق��درة الدول��ة في اقام��ة م�صاريع انمائي��ة في كل 

االرا�صي ال�صورية بهدف التخفيف من عبء البطالة، 

من جهة، واعادة التوازن الى الم�صاريع اال�صتثمارية 

المتو�صط��ة وال�صغي��رة وتوزيعها بحي��ث ت�صمل التي 

كانت تقام وتح�صر في المدن ال�صناعية.

في �ص��وء ذلك جاء انعقاد المنت��دى، تحت �صعار 

»الم�صتثم��ر والقان��ون« بجملة م��ن التو�صيات اأكدت 

�ص��رورة االإ�صراع ف��ي اإنج��از م�صودة تعدي��ل قانون 

اال�صتثم��ار الجدي��د وخا�ص��ة في م��ا يتعل��ق بتقديم 

اإعفاءات لم�صاريع اال�صتثمار بما ين�صجم مع اأولويات 

الم�صاري��ع  ودع��م  واالإقليمي��ة  القطاعي��ة  التنمي��ة 

االآالت  ا�صتب��دال  واإمكاني��ة  وال�صغي��رة  المتو�صط��ة 

الم�صتخدم��ة بالم�صاري��ع القائم��ة من��ذ ع��ام 1991 

واالإ�ص��راع في اإح��داث المحاكم المخت�ص��ة بنزاعات 

اال�صتثم��ار واإحداث المزيد من مراك��ز التحكيم الأجل 

ه��ذه الغاي��ة ون�ص��ر ثقافة التحكي��م بما يخ��دم بيئة 

اال�صتثم��ار ف��ي �صورية، اإ�صاف��ة اإلى �ص��رورة العمل 

عل��ى توحي��د المرجعيات التي يرتبط به��ا اال�صتثمار 

وال�صيما م��ن خالل توحيد جهود الترويج لال�صتثمار 

ف��ي �صوري��ة وتب�صي��ط االإج��راءات وو�ص��ع الخريط��ة 

اال�صتثمارية وتتبع التنفيذ واإمكانية اأن ت�صمل م�صودة 

تعدي��ل قانون اال�صتثمار جمي��ع المجاالت واالأن�صطة 

االقت�صادي��ة ومن ث��م تطوير وتعديل قان��ون اإحداث 

الم��دن ال�صناعية لين�صجم مع حاج��ات الم�صتثمرين 

ويراع��ي التط��ور الحا�ص��ل ف��ي بيئ��ة اال�صتثمار في 

�صورية.

واالأه��م من ذل��ك الدعوة اإلى االإ�ص��راع في تاأمين 

البنى التحتي��ة للم�صاريع اال�صتثماري��ة وال�صيما في 

المدن ال�صناعية وخا�صة المياه والكهرباء.

ازدياد

وف��ي ت�صريح له حول اأهمية المنت��دى، قال رئي�س 

غرف��ة �صناعة حل��ب: اإن �صورية تملك مي��زات تف�صيلية 

مع دول الجوار ونطمح الى  اأن يكون هناك ا�صتثمارات 

اأكب��ر وال�صيم��ا اأن االأزمة الت��ي تمر به��ا �صورية تحمل 

ف��ي طياته��ا فر�صًا تاريخية يج��ب ا�صتثمارها لما فيه 

الم�صلح��ة الوطني��ة مبين��ًا اأن الو�ص��ع االقت�صادي في 

�صوري��ة اأف�صل واأ�صلم بكثير من غي��ره من دول االتحاد 

االأوروب��ي ويج��ب علين��ا اأال ناأخ��ذ كل م��ا ن�صمع��ه في 

الخ��ارج م��ن اإع��الم الأن م��ن يع�س عل��ى اأر���س الواقع 

ي��درك تمام��ًا اأن 70 % م��ن الم��واد االإعالمي��ة الت��ي 

تبثها القنوات االأخرى هي مفبركة وكاذبة واال�صتثمار 

ال�صناع��ي باالأرق��ام هو في ازدي��اد ولي�ص��ت لدينا اأي 

م�صكل��ة ف��ي الت�صوي��ق اأو الو�ص��ول اإل��ى اأ�ص��واق اأخرى 

رغ��م وجود بع�س العراقيل الت��ي اأحدثت من العقوبات 

وغيرها اإال اأننا نتجاوز هذه العراقيل وال�صوق العراقية 

االآن فتح��ت اأمامن��ا وه��ذا يوؤك��د اأن هن��اك اإمكاني��ات 

�صخم��ة لال�صتثم��ار ال�صناعي ف��ي �صوري��ة.  واأ�صاف: 

اإن ال�صناع��ي ال�صوري اليوم هو الجن��دي المجهول في 

المعرك��ة التي نم��ر بها فه��و م�صتهدف تح��رق معامله 

وعلينا اأن ندعم الم�صتثمر ال�صناعي بكامل طاقتنا.

مليون عامل

ميزاني��ة  وج��ود  �ص��رورة  اإل��ى  ال�صهاب��ي  واأ�ص��ار 

�صخم��ة لدعم المدن ال�صناعي��ة �صنويًا من وزارة االإدارة 

المحلي��ة الفتًا اإل��ى اأن هناك نحو ملي��ون عامل يعملون 

بال�صناع��ة ف��ي حل��ب وبالمقاب��ل هن��اك بطال��ة كبيرة 

موجودة باالأري��اف والمطلوب ت�صجي��ع اال�صتثمار للحد 

من انت�صار هذه البطالة. واأ�صاف ال�صهابي خالل تروؤ�صه 

الجل�صة االأولى للموؤتمر اإن المواد االأولية موجودة بكثرة 

ف��ي �صوري��ة وكذلك الي��د العامل��ة واإننا كروؤ�ص��اء لغرف 

ال�صناعة ن�صعى الى تخفي�س كلف االإنتاج على ال�صناعة 

فف��ي حلب وحدها هناك نح��و 40 األف من�صاأة �صناعية 

موؤك��داً اأن الحكوم��ة ج��ادة ف��ي اإقام��ة منطق��ة تج��ارة 

ح��رة م�صتركة مع الع��راق. واأ�صار ال�صهاب��ي اإلى �صرورة 

دع��م الكهرباء واتخ��اذ قرارات حا�صمة به��ذا ال�صاأن وقد 

ال�صهابي:

اإن �صوري��ة تملك مي��زات تف�صيلية مع دول 

الج��وار وت�صعى الى اإ�صتثم��ارات اأكبر، وال�صيما 

اأن المرحل��ة تحمل ف��ي طياتها فر�صًا تاريخية 

الو�ص��ع  اأن  خ�صو�ص��ًا  ا�صتثماره��ا،  يج��ب 

االقت�ص��ادي في �صورية اأف�ص��ل بكثير من غيره 

من دول اأوروبا

خالل افتتاح المنتدى
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جرى االآن و�صع تق�صي��ط مريح لهذه الكلف �صمن المدن 

ال�صناعية كما تم ف�صل الترخي�س ال�صناعي عن االإداري 

واأه��م ميزة تو�صلنا اليها اليوم هي اننا ن�صتطيع التغلب 

على الم�صاكل والعراقيل وذلك خالل االجتماع حيث يتم 

تعديل القوانين ب�صرعة وطرح الحلول البديلة.

زيادة

ال�صناعي��ة  والمناط��ق  الم��دن  اأك��د مدي��ر  ب��دوره 

المهند�س اأكرم الح�صن اأن حجم اال�صتثمارات في المدن 

ال�صناعي��ة له��ذا الع��ام لم يتاأث��ر بل عل��ى العك�س ففي 

المدينة ال�صناعية في حلب هناك زيادة في اال�صتثمارات 

بحدود 50 % عن العام الما�صي وهذا يعني اأن القطاع 

ال�صناعي ل��م يتاأثر بالعقوبات االقت�صادية المفرو�صة 

عل��ى �صوري��ة وال�صيما اأن معامل االإنت��اج تعمل بكامل 

طاقته��ا االإنتاجية وجميع الموؤ�صرات توؤكد اأنه ال يوجد 

تراجع في حجم اال�صتثمارات في �صورية.

�سغط 

ولفت الح�صن اإل��ى اأن هناك بع�س ال�صعوبات ال بد 

من تالفيها تن�صب حول عدم تاأمين االأرا�صي المنا�صبة 

وبع���س المناط��ق ال�صناعي��ة الع�صوائي��ة وال�صيما بعد 

�صدور قانون اال�صتثمار رقم 10 االأمر الذي اأدى نتيجة 

الت�صهي��الت اإلى المزيد من ج��ذب اال�صتثمارات الكبيرة 

الت��ي انت�ص��رت في جمي��ع اأنح��اء �صورية لكنه��ا �صكلت 

�صغط��ًا كبيراً على البنى التحتية والمرافق العامة التي 

لم تكن باالأ�صا���س مجهزة ال�صتيعاب هذه اال�صتثمارات 

وتوق��ع الح�ص��ن بع��د تطبي��ق الق��رار 2777 وتفعيل��ه 

وو�صع��ه ف��ي التنفي��ذ الفعلي �صيك��ون عم��اًل مفتاحيًا 

النطالق المناطق ال�صناعية.

وع��ن واق��ع اال�صتثمار ق��ال: بلغ حج��م اال�صتثمار 

بزي��ادة   اأي  لي��رة  ملي��ار   512 ال�صناعي��ة  بالم��دن 

تج��اوزت 20-25 % �صنوي��ًا وبذلك يك��ون قد توؤمن 

نح��و 17000 األف فر�ص��ة عمل في الم��دن ال�صناعية 

الفت��ًا اإلى اأن هن��اك نمواً في ع��دد المعامل التي تدخل 

في االإنتاج والتنفيذ.

ا�ستثمارات 

مدي��ر عام هيئ��ة اال�صتثم��ار ال�صوري��ة اأحمد دياب 

قال ب��دوره، اإن المنت��دى في هذه المرحل��ة هو بمنزلة 

ر�صال��ة اإيجابي��ة تعط��ى لم�صتثمرن��ا المحل��ي لطماأنته 

اأن الحكوم��ة ال�صوري��ة وف��ي اإدارة اال�صتثم��ار هي معه 

و�صتدعم��ه ف��ي ه��ذه المرحل��ة.. وبالمقابل ه��و ر�صالة 

ثاني��ة لدع��وة الم�صتثمرين من الخ��ارج لال�صتثمار في 

�صوري��ة وال�صيما اأنن��ا اأطلقنا دلياًل خا�ص��ًا لال�صتثمار 

ب�104 فر�س ا�صتثمارية فيها درا�صة جدوى اقت�صادية 

تبين اأن هناك مرابح واأن هناك اإغراءات في اال�صتثمار 

في �صورية.

وخل���س دي��اب ال��ى توجيه ر�صال��ة لمن يق��ول اإن 

اال�صتثم��ارات االأجنبية الموجودة في �صورية قد توقفت 

موؤك��داً اأن ه��ذا الكالم لي�س ل��ه اأ�صا�س م��ن ال�صحة من 

خ��الل متابعتنا للم�صاري��ع اال�صتثمارية الخا�صة ومن 

جهة اأخرى نوؤكد اأن االقت�صاد ال�صوري ال يزال بخير.

والتموي��ل  ال�صياح��ي  اال�صتثم��ار  جل�ص��ة  وح��ول 

العق��اري ق��ال رئي���س اتحاد غ��رف ال�صياح��ة ال�صورية 

رام��ي مارتيني، اإن الق��رار 198 هو قرار ينظم عمليات 

اال�صتثم��ارات ال�صياحية خ��ارج المخططات التنظيمية، 

ه��ذا القرار تطور موؤخ��راً واأ�صبح يمل��ك مزايا تنظيمية 

واإداري��ة وي�صم��ح باالإف��راز والبي��ع والتخ�صي���س وقد 

اأعط��ى مرونة للق��رار ذاته وع��اد اال�صتثم��ار ال�صياحي 

العقاري له ميزة جديدة بعد اأن تال�صت هذه الميزة بعد 

�ص��دور قانون التطوير العق��اري. وميزة هذا اال�صتثمار 

ال�صياح��ي بتخ�صي���س وح��دات �صكنية واأن��ه ال يحتاج 

اإل��ى م�صاح��ات وا�صع��ة م��ن االأرا�ص��ي كما ه��ي الحال 

ف��ي اال�صتثم��ار العقاري وال��ذي الحد االأدن��ى له 250 

دونم��ًا وم��ا فوق. ومن جه��ة اأخرى ق��ال مارتيني، اإن 

اال�صتثمار العقاري له �صقان االأول ا�صتثماري والثاني 

خدم��ي اجتماعي مهم جداً لم�صتقب��ل �صورية وال�صيما 

اأن االإح�ص��اءات االأخي��رة بّينت اأن اأكثر من 30 % من 

�ص��كان الم��دن ي�صكن��ون ف��ي الع�صوائيات وم��ا نريده 

اليوم هو التمويل وهو م�صروع رابح بالتاأكيد وال�صيما 

من ناحية احت�صاب الت�صخم وارتفاع اأ�صعار العقارات 

ويحق��ق ف��ي الوق��ت ذات��ه خدم��ة اجتماعي��ة لكونها 

م�صاريع م�صمونة ال تخ�صر.

احل�صن:

رغم العقوبات، هناك زيادة في اال�صتثمارات 

بح��دود 50 % ع��ن الع��ام الما�صي، م��ا  يعني 

بالعقوب��ات  يتاأث��ر  ل��م  ال�صناع��ي  القط��اع  اأن 

االقت�صادية المفرو�صة على �صورية وال�صيما اأن 

معامل االإنتاج تعمل بكامل طاقتها االإنتاجية. 

جانب من الح�سور

اأختتام المنتدى

م��ن جهت��ه، اأختت��م مدي��ر هيئ��ة اال�صتثم��ار 

ال�صوري��ة اأحم��د دي��اب، منت��دى رج��ال االأعم��ال 

واال�صتثمار  ) الم�صتثمر والقانون( بتاأكيده  اهمية 

اإح��داث اخت��راق ف��ي قان��ون اال�صتثم��ار الجدي��د، 

يحقق مايطمح اليه الم�صتثمر، وانه اذا لم يكن هذا 

القان��ون قويًا كما يجب لن يخ��رج الى العلن ولن 

يوافق علي��ه، والقى دياب تو�صي��ات المنتدى بعد 

يومين من االجتم��اع مع م�صتثمرين وممثلين من 

وزارت الدولة وت�صمل التو�صيات:

- االإ�ص��راع في اإنج��از م�ص��ودة تعديل قانون 

اال�صتثم��ار الجديد وخا�صة في م��ا يتعلق بتقديم 

اإعفاءات لم�صاريع اال�صتثمار. 

- االإ�ص��راع ف��ي اإح��داث المحاك��م المخت�صة 

بنزاعات اال�صتثمار.

- العمل على توحي��د المرجعيات التي يرتبط 

بها اال�صتثمار 

الم��دن  اإح��داث  قان��ون  وتعدي��ل  تطوي��ر   -

ال�صناعية. 

- االإ�صراع في تاأمين البنى التحتية للم�صاريع 

اال�صتثمارية وال�صيما في المدن ال�صناعية. 

الدقيقي��ة  ال�صناع��ات  ببع���س  االهتم��ام   -

كالمجوهرات والذهب.
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ر����ص���ال���ة   ال���ع���راق

اأ�صباب ترّدي القّطاع ال�صناعي اخلا�ّس يف »بابل«؟ 

اأو�صى اأكثر من )100( �صخ�صية يمثلون القطاع 

ال�صناع��ي الخا�س والحكومة المحلية في محافظة 

بابل، ب�صرورة االهتمام بالقطاع ال�صناعي الخا�س 

وتذلي��ل كل المعوقات وال�صعوب��ات والم�صاكل التي 

تعتر���س عمل ه��ذا القطاع الهام خ��الل موؤتمر عقد 

ف��ي بابل لمناق�صة واقع القط��اع ال�صناعي الخا�س 

وبح�ص��ور رئي���س مجل���س المحافظ��ة كاظ��م مجيد 

توم��ان ونائب رئي���س مجل�س المحافظ��ة وعدد من 

اأع�ص��اء المجل���س ورئي�ص��ة هيئ��ة الم�صت�صاري��ن في 

مجل�س المحافظة ونائبي  المحافظ، وعدد كبير من 

ال�صناعيين.

وق��ال رئي�س مجل�س محافظة بابل في كلمة اأكد 

فيه��ا ا�صتعداد الحكومة المحلية لتطبيق ما جاء في 

االأجندة من مقترحات وحلول وان الحكومة المحلية 

تعمل م��ن اجل تفعيل هذا القطاع المهم الذي يوؤدي 

دورا مهم��ا ف��ي تن�صي��ط الحرك��ة االقت�صادي��ة ف��ي 

المحافظة وي�صتوعب اعدادا كبيرة من العاطلين من 

العم��ل وكذلك نعتم��د كليا على الب�صائ��ع الم�صنعة 

محليا من اجل المحافظة على االقت�صاد العراقي.

وق��ال الخبير ف��ي المجال االقت�ص��ادي الدكتور 

ج��واد كاظ��م عبد خ��الل ت�صريح موج��ز ان القطاع 

ال�صناع��ي الخا���س يواج��ه العدي��د م��ن الم�ص��اكل 

اأن ع��دد الم�صاري��ع بل��غ947  وال�صعوب��ات منه��ا 

م�صروعًا اال اأن ع��دد الم�صاريع التي ُجددت اجازتها 

لدى غرفة التجارة قد بلغ  107 م�صاريع فقط، وهذا 

يعني انه بحدود 90% تقريبًا من م�صاريع محافظة 

باب��ل التابع��ة للقط��اع ال�صناعي الخا���س متوقفة 

كليًا اأو جزئيًا وهذا واقع ينبئ بنتائج غير محمودة 

اآني��ا وم�صتقب��اًل ب�صب��ب �ص��ح الم��وارد االقت�صادي��ة 

ف��ي المحافظ��ة كالنفط الخ��ام اأو ال�صياح��ة الدينية 

الم�صجل��ة اأو المنافذ الحدودية وما الى ذلك، وهو ما 

ينعك�س �صعفًا في قدرة اأبناء المحافظة على تمويل 

محافظته��م وبن��اء الم�صاري��ع انتاجية ق��ادرة على 

النهو�س بالواقع االقت�صادي لها.

وزارة ال�صناعة: 

منح )198( اإجازة تاأ�صي�س جديدة 

اأعلنت وزارة ال�صناعة والمعادن عن منح المديرية العامة للتنمية ال�صناعية 

االأول  ت�صرين  �صهر  خالل  جديدة  �صناعية  لم�صاريع  تاأ�صي�س  اأج��ازة   )198(

الما�صي.

ال�صناعية  القطاعات  الم�صاريع توزعت بين مختلف  اإن  للوزارة  وذكر بيان 

منها )الغذائية، الن�صيجية، الخ�صبية، الورقية، الكيمياوية والبال�صتيكية، االإن�صائية 

وال�صناعات المعدنية الم�صنعة(.

لم�صاريع  تاأ�صي�س  اكمال  �صهادة   37 المديرية  منحت  كما  محان  واأ�صاف 

م�صتوفية لل�صروط فيما الغت 77 م�صروعا �صناعيا لعدم التنفيذ، وقامت باإ�صدار 

مديريات  الى  معنونة  �صناعية،  ار�س  تخ�صي�س  ت�صمن  تو�صية  كتب   109
البلديات ودوائرعقارات الدولة في عموم المحافظات.

الميدانية  الك�صوفات  اأج��راء  في  م�صتمرة  مازالت  المديرية  اإن  واأ�صارالى 

 208 الك�صوفات  اجمالي  بلغ  حيث  قبلها  من  المجازة  ال�صناعية  للم�صاريع 

هوية   102 منح  عن  ف�صال  العراق،  محافظات  عموم  في  �صناعية  م�صاريع 

لم�صاريع �صناعية لهذا العام، واأ�صدرت 874 كتاب تاأييد لجهات متفرقة.

»اأربيل اأ�صتيل« تن�صىء معماًل للحديد 

وال�صلب يف الب�صرة 

ذك��ر رئي�س هيئة ا�صتثمار الب�صرة، اأن هيئته وافقت ب�صكل مبدئي على اإقامة 

م�ص��روع �صناع��ي للحدي��د وال�صلب ف��ي محافظة الب�ص��رة وبكلف��ة 150 مليون 

دوالر. ويت�صمن الم�صروع الذي تقدمت به �صركة “اربيل ا�صتيل” بم�صاهمة تركية 

اإن�ص��اء معمل للحديد وال�صلب في الب�صرة عل��ى م�صاحة من االأر�س تقدر ب� 300 

دونم بالقرب من اأحد موانئ الب�صرة.  

وق��ال خلف البدران لوكال��ة كرد�صتان لالأنباء )اآكاني��وز( ان “هيئة ا�صتثمار 

الب�ص��رة تبدي دعمها الكام��ل للم�صروع و�صتتكفل بتذلي��ل كل العقبات باعتباره 

ياأتي من�صجما مع تطلعاتها لتطوير القطاع ال�صناعي”.

وبح�ص��ب الهيئ��ة فاأنها ت�صعى من خ��الل هذا الم�صروع اإل��ى خلق فر�س عمل 

جديدة ت�صهم في تقليل ظاهرة البطالة المتف�صية في المحافظة، اإلى جانب حاجة 

ال�صوق المحلية اإلى معامل للحديد وال�صلب وكذلك الحد من عملية ا�صتيراد الحديد. 

من جانبه، قال مدير �صركة “اربيل ا�صتيل” في العراق �صيروان كاكل ل� )اآكانيوز( 

ان الب�ص��رة تمثل محط��ة ال�صركة التالية حي��ث نعتزم اإقام��ة م�صروعنا المو�صوم 

ب�”الب�صرة �صتيل” على غرار م�صروع “اربيل �صتيل” في اإقليم كرد�صتان.
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اق���ت�������ص���اد ع��رب��ي

واقع اقت�سادي واجتماعي مرير

لع��ل ما يتداول��ه الم�صريون ف��ي اإط��ار التعبير عن 

تنامي ظاهرة الغالء من اأن “كل �صيء غال اإال االإن�صان” 

يعبر ع��ن مدى تفاق��م االأزمة بو�صوح، كم��ا يعبر عنها 

خروج تظاهرات الخبز في اليمن خالالال�صهر الما�صية، 

وانتظ��ار زي��ادة اأ�صع��ار المحروقات في المغ��رب الذي 

اأ�صبح اأمرا عاديا يوؤدي اإلى زيادة في اأ�صعار العديد من 

ال�صلع.

وق��د �صه��د الخلي��ج مع��دالت ت�صخ��م غي��ر م�صبوقة  

ف��ي تاريخ��ه، تق��در ف��ي معدلها الع��ام بنح��و 9.5%. 

وعلى الرغ��م من اأن اقت�صادي��ات دول الخليج لم تدخل 

ف��ي اتفاقي��ات م��ع ال�صن��دوق والبن��ك الدوليي��ن ف��اإن 

ن�صائحهما كثيرا ما توجه الى االقت�صاديات الخليجية 

عب��ر التقارير االإقليمي��ة التي كان اآخره��ا من �صندوق 

النق��د الدول��ي ع��ن “اآف��اق االقت�ص��اد االإقليم��ي لل�صرق 

االأو�صط ودول اآ�صيا”.

وق��د اأو�صى بع��دم فك ارتب��اط العم��الت الخليجية 

وال��دوالر، وعدم رف��ع اأ�صعار العم��الت الخليجية مقابل 

النفطي��ة  الوف��رة  ف��ي  الت�ص��رف  يك��ون  واأن  ال��دوالر، 

بالتو�ص��ع في م�صاريع البنية االأ�صا�صية، وزيادة االإنفاق 

على الخدمات العامة.

وه��ذه الن�صيح��ة هي الت��ي عملت به��ا معظم بلدان 

الخليج وورثت عنها زيادة معدالت الت�صخم وانخفا�س 

قي��م عملتها المحلية، وكذل��ك ا�صتثماراته��ا الخارجية، 

واأر�صدتها من النقد االأجنبي.

وم��ن التداعيات الالفتة للنظر في هذا االإطار تداول 

الم�صطلحات االقت�صادية المتخ�ص�صة على ل�صان رجل 

ال�صارع، مثل الت�صخم وانخفا�س القوة ال�صرائية.

كم��ا تم�ص��ك حزمة م��ن الم�ص��اكل بزم��ام المجتمع 

العربي من بطالة وفق��ر، وتزايد معدالت عنو�صة ورغبة 

في الهجرة لدى ال�صباب بحثا عن �صبل حياة اأف�صل.

وق��د تناولت العديد من الدرا�ص��ات واالأبحاث االآثار 

االجتماعي��ة ال�صلبية من تردي االأو�ص��اع االقت�صادية، 

على الرغم من زعم الحكومات بوجود تح�صن في بع�س 

موؤ�صراتها االقت�صادية.

تعي�صه��ا  الت��ي  الت��ردي  حال��ة  اإن  الق��ول  ويمك��ن 

االقت�صادي��ات العربي��ة ت�صاه��م ف��ي ج��زء كبي��ر منها 

ال�صيا�ص��ات االقت�صادي��ة المتبع��ة عل��ى م��دار العقدين 

الما�صيين في اإطار و�صايا ال�صندوق والبنك الدوليين.

وم��ن الجدي��ر بالذك��ر اأن تطبي��ق ه��ذه ال�صيا�ص��ات 

ظروفه��ا  وتهيئ��ة  دول��ة  كل  خ�صو�صي��ات  ي��راع  ل��م 

االقت�صادية واالجتماعية ولكنها اأخذت كحزمة واحدة، 

مما اأوجد العديد من االآثار ال�صلبية خا�صة على ال�صعيد 

االجتماعي، ما دع��ا اإلى اإن�صاء موؤ�ص�صات خا�صة لعالج 

تداعياتها، اإال اأن النتائج المحققة مخيبة لالآمال.

قبول الو�سفة

من��ذ اأكث��ر م��ن عقدي��ن م��ن الزم��ن ب��داأت معظ��م 

البل��دان العربية ف��ي تطبيق ما �صم��ى ببرامج االإ�صالح 

االقت�ص��ادي، وهى الالفت��ة التي حملت ف��ي م�صمونها 

و�صكلها العام و�صايا ال�صندوق والبنك الدوليين.

وكان��ت المغ��رب اأول البل��دان العربي��ة دخ��واًل ف��ي 

التوقي��ع على تطبي��ق برامج االإ�ص��الح االقت�صادي مع 

ال�صندوق والبنك الدوليين، وكانت الجزائر االأخيرة عام 

1994، غي��ر اأن هناك بلدان��ا عربية عملت على تنفيذ 
هذه البرامج من دون توقيع اتفاق مع ال�صندوق والبنك 

الدوليين مثل �صوريا واليمن وال�صودان.

وقد ان�صمت كل من العراق ولبنان في برامج جديدة 

مالمح و�صفة ال�صندوق والبنك الدوليني للمنطقة 

لماذا ال يطبق العرب  النموذج الماليزي؟   
ثمة سمات مشتركة تعيشها الشعوب العربية على الصعيد االقتصادي 
واالجتماعي، ويأتي في مقدمتها ارتفاع األسعار الذي أصبح يالحق املواطن 
العربي من احمليط إلى اخلليج، لم تشفع لبلد معه ثروته النفطية، وال غنى 
موارده الطبيعية، وال متيزه مبوقع جغرافي يعطيه موارد سياحية أو جتارية، 

فاجلميع يشتكي الغالء.
ارتفاع  بسبب  واملستهلكني  التجار  بني  للمشادات  وجود  هناك  يعد  ولم 
األسعار، نظراً الى ترقب املستهلكني لهذه الزيادة مبناسبة وبدون مناسبة، 

فضالً عن غياب دور احلكومات في مراقبة األسواق وضبط األسعار.

ا�سواق الخليج ال تزال تعي�س على الرمال المتحركة 
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الإعادة االإعم��ار. وتتبلور اأهم مالم��ح و�صفة ال�صندوق 

والبنك الدوليين في االآتي:

• اإ�صالح القطاع العام
اأ�صواق لالأوراق المالية • اإن�صاء 

اأ�صعار ال�صرف • تحرير 
• تحرير التجارة الداخلية والخارجية
• تخلي الدولة عن دورها االجتماعي

�سلبيات تطبيق الو�سفة

يمك��ن تناول هذه ال�صلبي��ات من خالل �صقين، ال�صق 

االأول وه��و المردود التنموي، وال�صق الثاني هو المردود 

االجتماعي.

اأوال: المردود التنموي

1� في الوقت ال��ذي ا�صترطت فيه و�صفة ال�صندوق 
والبنك الدوليين اأن تترك الدول مجال االإنتاج لم�صلحة 

القطاع الخا�س وخف�س حجم الموازنات العامة بقيمة 

اال�صتثمارات العامة، وجد اأن القطاع الخا�س في معظم 

البل��دان العربي��ة قد تخل��ى اإلى ح��د كبير ع��ن االأن�صطة 

االإنتاجية الت��ي تحقق قيما م�صافة عالي��ة، واتجه اإلى 

قطاع��ات الخدم��ات، والم�صارب��ة الت��ي �صمل��ت اأن�صطة 

العقارات والبور�صات والعمالت االأجنبية.

2� م��ا زال��ت البن��ى االقت�صادي��ة للبل��دان العربي��ة 
تعتم��د على نموذج ال�صلع��ة الت�صديرية الواحدة، اأو على 

م�صدر واحد لالإيرادات االأجنبية، وهو ما يجعلها عر�صة 

للتقلبات الخارجية ب�صكل كبير.

بل��دان الخلي��ج نموذج ف��ي االعتماد عل��ى البترول، 

وم�ص��ر نموذج ف��ي االعتم��اد عل��ى ال�صياح��ة، وبع�س 

البل��دان االأخ��رى نموذج االعتم��اد على ت�صدي��ر المواد 

االأولية.

وق��د لم�صن��ا م��ا تعر�ص��ت ل��ه بل��دان الخلي��ج اأثناء 

انخفا�س اأ�صعار البترول في الثمانينيات والت�صعينيات، 

والدع��وة الى تخل��ي هذه البل��دان عما ي�صم��ى ب� “دولة 

الرفاه” والدخول في فر�س �صرائب على بع�س االأن�صطة 

وتح�صي��ل مقاب��ل لبع���س الخدمات الت��ي كان يح�صل 

عليها المواطنون مجانا. 

3� اتجهت اال�صتثمارات االأجنبية المبا�صرة التي اأتت 
اإلى البلدان العربية؛ اإلى االحتكارات في االأ�صواق المحلية، 

كما لم تتجه اإلى اإن�صاء كيانات اقت�صادية جديدة.

نجد على �صبيل المث��ال اأكبر �صفقة للخ�صخ�صة في 

المغ��رب كانت من ن�صيب �صركة فرن�صي��ة ا�صترت الهيئة 

العام��ة لالت�صاالت بنحو 2.2 ملي��ار دوالر، وفي م�صر 

مثال اآخر لبيع بنك االإ�صكندرية لم�صلحة  اإيطاليين 

➠ماليزيا رف�ست اجندة �سندوق النقد وطبقت نموذجها
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magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 119.indd   93 1/4/12   2:19:45 PM



ال�صناعة واالقت�صاد - العدد119 كانون الثاني 2012

اق���ت�������ص���اد ع��رب��ي

بنح��و ع�ص��رة ملي��ارات جني��ه م�صري. وف��ي اأح�صن 

االأح��وال اتجه��ت ه��ذه اال�صتثم��ارات اإل��ى ال�صناع��ات 

الملوثة للبيئة.

4� الق�صاي��ا التي من اأجله��ا دخلت البلدان العربية 
ف��ي تطبيق برامج االإ�صالح االقت�صادي ما زالت قائمة، 

فالمديوني��ة الخارجي��ة ت�صه��د مع��دالت مرتفع��ة، واإن 

تح�صن��ت ف��ي بع�س االأح��وال فعل��ى ح�ص��اب المديونية 

المحلية، والعجز في الموازنة العامة ي�صهد اأي�صًا معدالت 

مرتفعة كالبطالة والعجز في الميزان التجاري.

5� االندم��اج م��ع االقت�ص��اد العالم��ي عب��ر تحري��ر 
التجارة الخارجية كان ف��ي م�صلحة االقت�صاديات غير 

العربي��ة، كم��ا اأن االتفاقي��ات االإقليمية كان��ت في غير 

م�صلح��ة  الم�ص��روع العربي، ب��ل في م�صلح��ة غيره من 

الم�صروعات مثل ال�صراكة االأورومتو�صطية اأو االأميركية.

ثانيا: المردود االجتماعي

دور  ب��اأن  الدولي��ان  والبن��ك  ال�صن��دوق  يوؤم��ن 

الحكوم��ات يقت�صر على توفير الحد االأدنى من الحماية 

االجتماعي��ة، كم��ا يف�ص��الن دورا مح��دودا للدول��ة في 

التخطي��ط االقت�ص��ادي وف��ي توفي��ر �صب��كات االأم��ان 

االجتماعي اأو الخدمات العامة كالتعليم وال�صحة.

كتابه��ا  ف��ي  كري��م  كريم��ة  الدكت��ورة  وتر�ص��د 

“درا�ص��ات في الفقر والعولمة.. م�ص��ر والدول العربية” 
اأثر ال�صيا�ص��ات االقت�صادية الكلي��ة المطبقة في البلدان 

العربي��ة وفق اتفاقياتها مع ال�صندوق والبنك الدوليين، 

وتبي��ن اأن االآث��ار االجتماعية ال�صلبية له��ذه ال�صيا�صات 

تظهر بو�صوح في جوانب ثالثة:

1� الفق��ر، اإذ تغل��ب عل��ى معظ��م البل��دان العربي��ة 

الت��ي طبقت برام��ج ال�صن��دوق والبنك الدوليي��ن زيادة 

معدالت الفقر مع تطبيق هذه ال�صيا�صات، نظراً الى اإلغاء 

برام��ج الدعم التي كانت تقدمها الدولة قبل تطبيق هذه 

البرامج، �صواء كان دعمًا مبا�صراً اأو م�صتترا.

وي�صاح��ب ذل��ك انخفا���س االإنفاق عل��ى الخدمات 

العامة، ومحاوالت م��ا ي�صمي ب�صيا�صات “ا�صترداد �صعر 

التكلف��ة”. وتوق��ف الدول��ة عن تنفي��ذ برام��ج الت�صغيل، 

والدخ��ول في �صيا�ص��ة اال�صتغن��اء عن بع���س العاملين 

لديها. 

2� الت�صعي��ر، ف��ي اإط��ار برام��ج ال�صن��دوق والبن��ك 
م�صحوب��ة  تاأت��ي  الت�صعي��ر  عملي��ة  ف��اإن  الدوليي��ن، 

بمح��اوالت االرتفاع اإلى االأ�صعار العالمية، في حين اأن 

دخ��ول معظ��م االأفراد خا�صة الموظفين تك��ون ثابتة اأو 

ت�صه��د معدالت طفيفة، ال تتنا�صب مع الزيادة في اأ�صعار 

ال�صلع والخدمات.

وخي��ر مثال على ذلك ما تم في اأ�صعار الطاقة �صواء 

ف��ي م�ص��ر اأو المغ��رب حيث �صه��دت مع��دالت الت�صخم 

ارتفاعًا ملحوظًا �صاحبه ارتفاع عام في االأ�صعار، وهو 

االأم��ر نف�صه ال��ذي �صهدته عمليات تحري��ر �صعر ال�صرف 

الت��ي ال ي�صتفيد منها �صوى طبق��ة محدودة من اأ�صحاب 

الودائع االأجنبية، بينما تاأثر بها عامة محدودي الدخل 

والطبق��ات الو�صطي في �صكل ارتف��اع ال�صلع والخدمات 

التي يح�صلون عليها. 

3� العمال��ة، المالح��ظ اأن القط��اع الع��ام عل��ى م��ا 
كان به من عي��وب اقت�صادية قاتلة كان ي�صتوعب عددا 

ال باأ���س ب��ه م��ن العاملي��ن، كم��ا كان يق��دم العديد من 

ال�صل��ع والخدم��ات الت��ي تلب��ي االحتياج��ات االأ�صا�صية 

للمواطنين.

ولم تكن التجارب العربية تعرف طريقا الى اإ�صالح 

القط��اع العام �ص��وى طريق واح��دة ه��ي التخل�س منه 

بالبي��ع، مما اأوجد حالة من االحت��كار من قبل القطاع 

الخا���س �صواء كان محلي��ًا اأو اأجنبيًا، ف�صاًل عن تراجع 

دور قط��اع الت�صني��ع ف��ي النات��ج المحل��ي االإجمال��ي 

لح�ص��اب زي��ادة م�صاهمة قطاعي التج��ارة والخدمات، 

وه��ى المج��االت الت��ي يف�صله��ا القط��اع الخا�س في 

البلدان العربية.

وه��ذا �صاع��د ف��ي تزاي��د اال�صتي��راد، وتراج��ع قيمة 

العم��الت المحلية، وبدوره فقد اأدى ذل��ك الى الم�صاعدة 

في ا�صتمرار ظاهرة ارتفاع االأ�صعار، كما كان ل�صيا�صات 

اال�صتغن��اء ع��ن العمالة بنظ��ام “المعا���س المبكر” في 

اإطار عملية الخ�صخ�صة اأثر اجتماعي �صلبي وا�صح.

ول��م ي�صتطع القطاع الخا���س اأن يوفر فر�س العمل 

الالزم��ة للداخلين الجدد اإلى �صوق العمل اأو لمن خرجوا 

في اإطار “المعا�س المبكر”.

وت�صير البيانات اإل��ى اأن معدالت البطالة في العالم 

العرب��ي ت�ص��ل اإلى نح��و 18 % من قوة العم��ل، وي�صل 

االأمر اإلى مرحلة الخطر بين ال�صباب العاطل اإذ ت�صل اإلى 

نح��و 40 %، ويعد هذا المعدل م��ن اأعلى المعدالت بين 

اأقاليم العالم.

النموذج الماليزي

منذ ال�صروع في تطبي��ق �صيا�صات ال�صندوق والبنك 

الدوليين نجد اأن المدافعين عنها �صواء من الحكومات اأو 

غيرها، يتذرع��ون باأننا اأمام خيارين: اإما اأن نقبل هذه 

ال�صيا�صات اأو ننعزل ع��ن العالم، وكانت حجتهم تخيف 

البع�س في ظل توغل م�صروع العولمة بزعامة الواليات 

المتحدة االأميركية.

غي��ر اأن اأزمة دول جن��وب �صرق اآ�صي��ا عام 1997، 

اأظه��رت تعام��ال جدي��دا تج��اه ه��ذه ال�صيا�ص��ات، يمّكن 

م��ن رف�صها كلي��ة اأو تعديلها ح�ص��ب مقت�صيات الظرف 

الوطن��ي، وهو ما فعله رئي�س ال��وزراء الماليزي ال�صابق 

محا�صر محمد برف�س اأجندة ال�صندوق والبنك الدوليين 

بالكامل، وتنفيذ اأجندته الخا�صة التي عمل من خاللها 

عل��ى معالج��ة الخل��ل الداخلي ف��ي الجه��از الم�صرفي، 

وتجاه �صع��ر ال�صرف، وعوائد البالد م��ن النقد االأجنبي 

الذي اأدى الى وقوع االأزمة في بالده.

وعندم��ا ُهدد باأن��ه �صيكون خ��ارج نط��اق العولمة 

كان رده ب��� “اأن��ه يخرج يع��ود الى العولم��ة” فال مانع 

م��ن اأن تكون عمليات االإ�ص��الح حقيقية، وفي م�صلحة 

الفئ��ة العري�صة من اأبناء الوطن ولي�صت لم�صلحة بع�س 

الفئات المحدودة وتكري�س الفقر والبطالة والتخلف.

زيادة عدد �سكان م�سر وانكفاء االقت�ساد يثير ا�سئلة بنيوية
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�سركة جمموعة الرعيدي للطباعة �ص.م.ل

امليزانية العمومية املوقوفة بتاريخ 

2010/12/31
�سنة 2010 الموجودات )ل ل(         

23.506.457.138 الموجودات الثابتة )بعد اال�صتهالك(      

2.270.315.008 المخزون         

11.930.131.727 الموجودات المتداولة        

6.459.068.413 النقد في ال�صندوق ولدى البنوك       

44.165.972.286 مجموع الموجودات        

�سنة 2010 المطلوبات )ل ل(        

9.030.000.000 راأ�س الم��ال         

63.841.769 االحتياطي القانوني        

874.859.404 النتائج المدورة        

605.441.485 احتياطي تعوي�س نهاية الخدمة       

13.570.979.900 قرو�س طويلة االجل        

3.601.930.245 المطلوبات المتداولة        

16.418.919.483 البنوك الدائنة         

44.165.972.286 مجموع المطلوبات        

مجل�س االدارة:

ال�سيد جوزيف دوميط الرعيدي الرئي�س:    

ال�سيدة ماري لويز جرباقة الرعيدي االع�ساء:    

اال�ستاذ فادي يو�سف جبران      

�سركة عين ورقة هولدنغ �س.م.ل      

ال�سيد دوميط جوزيف الرعيدي      

jPa / ساهر و�سركاه للتدقيق� مفو�س المراقبة اال�سا�سي:  

اال�ستاذ �سربل انطانيو�س طوق مفو�س المراقبة اال�سافي:  
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اق���ت�������ص���اد ع��رب��ي

م�ساهمة كويتية ل�سندوق »بيريز غيريرو« 

قدم��ت دول��ة الكويت م�صاهم��ة بمبلغ 50 األ��ف دوالر اأميرك��ي لم�صالحة 

�صن��دوق “بيري��ز غيري��رو” اال�صتئمان��ي ال��ذي تدي��ره مجموعة ال���77 والذي 

اأن�صاأت��ه الجمعي��ة العامة لالأم��م المتحدة في عام 1983 لتعزي��ز التعاون بين 

بلدان الجنوب.

وكان ال�صن��دوق ق��د اأن�ص��ئ به��دف دع��م االأن�صط��ة ف��ي مج��ال التع��اون 

االقت�ص��ادي والتقني في ما بين البل��دان النامية االأع�صاء في مجموعة ال� 77 

من اأجل تحقيق االعتماد على الذات وفقا لالأولويات التي حددتها هذه الدول.

و�صم��ي ه��ذا ال�صندوق على ا�صم مانويل بيريز غيري��رو الذي توفي في عام 

1985 بع��د حي��اة مهنية طويلة ومتمي��زة باعتباره م�ص��وؤوال حكوميا رفيع 
الم�صت��وى في فنزويال وكموظف مدني دولي بعد اأن �صغل من�صب االأمين العام 

لموؤتمر االم��م المتحدة للتجارة والتنمية )اأونكتاد( في اأواخر ال�صتينات واأوائل 

ال�صبعينات من القرن الما�صي.

ويت��م توجيه الم�صاهمات ف��ي ال�صندوق من خالل برنام��ج االأمم المتحدة 

االنمائي وبعد موافقة مجموعة ال� 77 وال�صين.

و�صك��ر ال�صفير االأرجنتيني خورخي ارجيلو رئي�س مجموعة ال� 77 المندوب 

الدائم لدولة الكويت لدى االمم المتحدة ال�صفير من�صور العتيبي على الم�صاهمة 

وتعهد با�صتخدامها في ا�صباب وجيهة.

وق��ال عق��ب االجتماع ان “هذه الم�صاهمة من جان��ب الكويت مهمة للغاية 

الأنه��ا تعك���س ال��دور المتنامي ال��ذي تقوم به مجموع��ة ال��� 77 وال�صين على 

ال�صاحة الدولية”.

م��ن جهته قال ارجيلو ان االموال الت��ي يتلقاها ال�صندوق ال تخ�ص�س الأي 

م�صروع اأو الأي بلد “فاالأمر متروك للجنة من الخبراء لتحليل كل م�صروع يقدم 

الى ال�صندوق ثم يتم تخ�صي�س االأموال الالزمة لهذا الم�صروع”.

وت�ص��م المجموعة التي بداأت اعمالها في عام 1964 بعدد 77 دولة ع�صو 

في الوقت الحا�صر 132 ع�صوا.  

ف�سل 

قال تقرير ل�صركة مورغان �صتانلي 

للموؤ�صرات اإنه لن يكون باإمكان اأ�صواق 

قط��ر واالإم��ارات الدخ��ول ف��ي موؤ�ص��ر 

MSCI لالأ�ص��واق النا�صئ��ة. واأعلن��ت 
اأنه��ا �صتق��وم بمزي��د م��ن المراجع��ات 

ح��ول اإمكانية رفع ترتي��ب اأ�صواق قطر 

واالإمارات من واعدة الى اأ�صواق نا�صئة 

خالل العام المقبل. 

مناق�سة

اأف��ادت �صركة المجموعة الم�صتركة 

اأق��ل  ح��ازت  للمق��اوالت  باأنه��ا 

االأ�صع��ار ف��ي مناق�صة رق��م �س/م خ 

ع/2011/2010 - 57، والخا�ص��ة 

بت�صمي��م واإن�صاء وتجهيز طبي وتاأثيث 

و�صيان��ة ت�صغيلية لتو�صع��ة الم�صت�صفى 

االأميري، التابع ل��وزارة ال�صحة بقيمة 

84.94 مليون دينار ولمدة 42 �صهرا.

توقع

توقعت مجلة اقت�صادية متخ�ص�صة 

ان ي�صل مبلغ االنفاق على م�صروعات 

ا�صتخراج النفط والغاز في الكويت اإلى 

30 مليار دوالر اأميركي العام المقبل. 
م�صروع��ات  ان  مي��د،  مجل��ة  وقال��ت 

الطاق��ة )النف��ط والغ��از( �صتق��ود �صوق 

الم�صروعات الكويتية في عام 2012. 

قر�ص

�صن��دوق  اإدارة  مجل���س  واف��ق 

النق��د العربي على تقدي��م قر�س جديد 

لجمهوري��ة م�ص��ر العربي��ة، ف��ي اإطار 

»ت�صهي��ل الت�صحي��ح الهيكل��ي لقط��اع 

 991 مالي��ة الحكوم��ة« بم��ا يع��ادل 

مليون درهم )270 مليون دوالر(. 

�سم

ق��ررت الحكوم��ة الم�صري��ة �صم 

�ص��ركات ا�صت�صالح االأرا�ص��ي ال�صت 

العقاري��ة والعام��ة والبحي��رة وكوم 

اأمب��و والعربي��ة وريج��وا تحت مظلة 

وزارة الزراع��ة وا�صت�صالح االأرا�صي 

من خ��الل �صركة قاب�صة ال�صت�صالح 

االأرا�ص��ي، وذلك لتحقي��ق اال�صتقرار 

لنحو 200 األ��ف عامل في ال�صركات 

ال�صت. 

غازات 

اختتم��ت دائرة العالقات الدولية 

في موؤ�ص�صة البترول الكويتية موؤتمر 

»برنام��ج اإدارة انبعاث��ات الغ��ازات 

الدفيئ��ة لل�صناعات النفطية«، وجاء 

تنظي��م الموؤتم��ر تما�صيًا م��ع تطبيق 

الخطة اال�صتراتيجية لعام 2030. 

 بيع

قال��ت �صرك��ة م�صاري��ع الكوي��ت 

القاب�ص��ة ان��ه ت��م ن�صر االع��الن عن 

ط��رح وت�صويق وبيع �صن��دات ال�صركة 

لالكتتاب العام في الجريدة الر�صمية 

قان��ون  م��ن   119 للم��ادة  تطبيق��ا 

التجارة الكويتي. 

عقد

اأبوظبي ل�صناعات  وقعت �صركة 

عق��د  )جا�صك��و(،  المح��دودة  الغ��از 

الم��واد  و�ص��راء  الهند�ص��ة  اأعم��ال 

غ��از  اأنب��وب  لم�ص��روع  واالإن�ص��اء 

ال�صويه��ات  -الروي���س-  حب�ص��ان 

الجدي��د مع �صركة »الر�صن اند توبرو 

ليميتد« الهندية، بقيمة 189 مليون 

دوالر. 

96

magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 119.indd   96 1/4/12   2:19:49 PM



ال�صناعة واالقت�صاد - العدد119 كانون الثاني 2012

اأبواب »التعويم الثاني« للجنيه الم�سري

 تواج��ه العمل��ة الم�صرية �صيناريو “التعويم الثاني” خ��الل المرحلة المقبلة 

عل��ى خلفية �صغ��وط على االقت�صاد الم�صري منذ اندالع ث��ورة 25 يناير، ورغم 

الجه��ود المكثف��ة و�صيا�صة المغام��رة باالحتياطي النقدي االأجنب��ي التي اتبعها 

البن��ك المرك��زي الم�ص��ري طيلة العام الج��اري للدفاع عن �صعر �ص��رف الجنيه، 

ف��اإن ه��ذه الجهود بداأت في الته��اوي بعد اأن فقد االحتياط��ي النقدي 16 مليار 

دوالر قبل اأن يكتمل العام االأول للثورة، وتعر�صت موارد النقد االأجنبي للن�صوب 

التدريج��ي بدءاً من ال�صياحة التي فقدت %30 م��ن مواردها الدوالرية، مقارنة 

باالأرق��ام المحققة خالل 2010، ومروراً بال�صادرات ال�صلعية وعائدات البترول 

الت��ي تذه��ب جميعه��ا ل�ص��داد ح�ص��ة ال�صري��ك االأجنبي، حي��ث ت�صط��ر الحكومة 

الم�صري��ة اإل��ى �ص��راء ه��ذه الح�ص�س ل�ص��د احتياجات ال�ص��وق المحلي��ة بدال من 

ت�صديرها اإلى الخارج. 

وح�ص��ب م�ص��ادر مطلعة، فاإن البن��ك المركزي الم�صري �ص��وف ي�صطر خالل 

االأ�صابي��ع القليلة المقبلة الى التخلي ع��ن �صيا�صة الدفاع عن �صعر ال�صرف وترك 

الجنيه للعر�س والطلب، االأمر الذي �صوف يترتب عليه تراجع الجنيه اأمام معظم 

العم��الت االأجنبية المتداولة في ال�صوق الم�صري��ة وال�صيما اليورو والدوالر وهو 

ما بداأ يلوح في اأفق االأ�صواق خالل االأيام الما�صية. وقد عادت ظاهرة “الدولرة” 

بق��وة وال�صيم��ا بين التج��ار والقط��اع العائلي من اأ�صح��اب المدخ��رات، ب�صبب 

مخ��اوف متزايده م��ن ا�صتم��رار تراجع �صعر الجني��ه الى جانب عملي��ات اكتناز 

للدوالر يقوم بها كثيرون حاليا مع ك�صر العملة االأميركية حاجز �صتة جنيهات. 

وتزاي��دت المخ��اوف م��ع اقتراب نهاي��ة العام المال��ي وا�صط��رار العديد من 

ال�ص��ركات لت�صوية مراكزه��ا المالية مع البنوك و�صراء ال��دوالر باأي �صعر لت�صوية 

ه��ذه المراك��ز، وكذلك بدء المو�صم اال�صتيرادي الذي ينطل��ق في كل اأ�صواق العالم 

مطل��ع يناي��ر من كل عام تقليدي��ا، حيث تبداأ ال�ص��ركات الم�صرية فتح اعتمادات 

م�صتندي��ة وتوقي��ع تعاقداتها اال�صتيرادية م��ع �صركائها التجاريين ف��ي اآ�صيا اأو 

اأوروبا.    

ف�ساد

منت��دى  اأعّده��ا  درا�ص��ة  ك�صف��ت 

الريا���س االقت�ص��ادي، ع��ن اأن 68 

الم�صتثمري��ن ف��ي المملك��ة  % م��ن 
ال��ى  يلج��اأون  ال�صعودي��ة  العربي��ة 

اأ�صالي��ب غي��ر نظامي��ة تنطوي تحت 

الف�صاد كالر�صوة والوا�صطة والتحايل 

لت�صهيل اأعمالهم. 

ا�ستيراد

اأظهرت اح�صاءات تجارية لغرفة 

تج��ارة و�صناع��ة الكوي��ت الخا�صة 

عن �ص��ادرات الكويت خ��الل الفترة 

2011 حت��ى  بداي��ة  من��ذ  الممت��دة 

اليوم ان العراق احتل المرتبة االولى 

با�صتيراده نحو 186.5 مليون دينار 

كب�صائع ومنتجات غير نفطية. 

�سراكة

وقع��ت المنطقة الح��رة في مطار 

االإم��ارات  و�صرك��ة  »داف��زا«،  دب��ي 

»دو«،  المتكامل��ة  لالت�ص��االت 

اتفاقي��ة �صراك��ة ا�صتراتيجي��ة، توفر 

االت�ص��ال  »دو« بموجبه��ا خدم��ات 

العامل��ة ف��ي  لل�ص��ركات  المتكامل��ة 

المنطقة الحرة. 

�سرائب

اأك��د م�ص��در ان ال�ص��ودان �صيرفع 

ال�صرائ��ب على �ص��ركات االت�صاالت، 

و�صيطل��ب م�صاع��دة دول »�صديق��ة« 

الع��ام المقب��ل، ف��ي م�صع��ى لتحقيق 

اال�صتق��رار ل�صعر ال�ص��رف وتعوي�س 

الت��ي فق��دت م��ن ج��راء  االي��رادات 

انف�صال الجنوب المنتج للنفط.

 عقوبات

العقوب��ات  ان  عراق��ي  م�ص��در  اأك��د 

االقت�صادية الت��ي تفر�س على ايران �صتوؤثر 

ب�صكل كبير في االقت�صاد العراقي من خالل 

زيادة ا�صعار المواد في اال�صواق المحلية. 

مخزون

ب��ان  �صع��ودي  ر�صم��ي  اف��اد م�ص��در 

المملكة تمتل��ك 283 تريليونا قدم مكعب 

من الغ��از الطبيعي وتحت��ل المركز الرابع 

عالميا في حجم االحتياطيات، م�صيرا اإلى 

اأن قيم��ة �صركة اأرامك��و ال�صعودية تتجاوز 

8 تريليونات دوالر. 

اأورا�سكوم

و�ص��ف اقت�صادي��ون �ص��خ اأورا�صكوم 

 300  ملي��ون دوالر ف��ي ال�ص��وق الم�صرية 

الم�ص��ري  الجني��ه  �صع��ر �ص��رف  لتعزي��ز 

العمل��ة  تدع��م  الت��ي  المهم��ة  بالخط��وة 

الم��ال  دوائ��ر  ثق��ة  وتع��زز  الم�صري��ة، 

والتجارة والمتعاملين في ال�صوق . 

اإلغاء 

 يعت��زم ال�صودان اإلغ��اء الدعم عن ال�صلع 

االأولية الذي يكلف الحكومة اأكثر من ملياري 

دوالر �صنوي��ا.  وق��ال م�ص��در اإن��ه �صيجري 

اإعداد خطة جديدة الإلغ��اء الدعم على ال�صلع 

االأولية بعد الموافقة على الميزانية.

 

تد�سين

د�صن ولي عه��د دولة قطر ال�صيخ تميم 

بن حمد ال ثاني، م�صنعي االأمونيا اللذين 

ت��م ان�صاوؤهما �صمن م�صروع )قافكو - 5( 

بتكلفة بلغت حوالي 3.2 مليارات دوالر.
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اق���ت�������ص���اد دول����ي

100

الدين االأمريكي ي�صاوي خم�صة اأ�صعاف معدل 

دخل الفرد ال�صنوي

هل �سيبقى الدوالر العملة 

الدولية الوحيدة؟

يبلغ الدين العام االحتادي في الواليات املتحدة 14.4 تريليون دوالر بحسب 
آخر املعلومات املتاحة، أو مبعدل يقارب 130 ألف دوالر لكل مواطن أميركي، 

أو ما يساوي خمسة أضعاف معدل دخل الفرد السنوي.
إلى  األميركي  العام  الدين  الدولي فإن نسبة  النقد  تقارير صندوق   ومبوجب 
الناجت احمللي اإلجمالي كما كانت في نهاية يونيو/حزيران املاضي 96.3 %، مما 
يجعل الواليات املتحدة في املرتبة الثانية  عشرة بني دول العالم من حيث 

نسبة املديونية. 
 وقد بلغ حجم الفوائد املستحقة على الديون األميركية عام 2010 نحو 
محطة  ألخبار  غيثنر  لتيم  األخيرة  للتصريحات  ووفقاً  دوالر.  414 مليار 
ذلك  على  يعتمدون  ملواطنني  شيك  مليون   80 تكتب  اخلزينة  فوكس فإن 

الشيك احلكومي في معاشهم.

االتحادي��ة  المديوني��ة  اإح�صائي��ات  ت�صي��ر   وال 

حكوم��ات  عل��ى  الم�صتحق��ة  الدي��ون  اإل��ى  االأميركي��ة 

الواليات، اأو الحكومات المحلية على م�صتوى المقاطعة 

اأو المدينة. 

 وهناك والي��ات غنية مثل كاليفورني��ا التي تعتبر 

م��ن اأكبر اقت�ص��ادات العالم ت��كاد تبلغ   ح��د االإفال�س، 

وم��دن م�صهورة مثل �صيكاغو تعاني م��ن �صائقة مالية 

خانقة.

 اإذا اأ�صفن��ا اإل��ى ه��ذه االأرق��ام حجم االأم��وال التي 

التزم��ت به��ا الحكومة االأميركي��ة، فاإنها ت�ص��ل حدوداً 

مخيفة تقارب ال�55 تريليون دوالر.

 ووف��ق برنامج االإنقاذ االقت�صادي الذي تعهدت به 

اإدارة الرئي�س ب��اراك اأوباما، ف��اإن حجم االلتزام يقارب 

11 تريليون دوالر �صدد منها نحو 3.6 تريليونات.
 وبالطب��ع ف��اإن الح��زب الجمه��وري ورجاالته في 

الوالي��ات المتح��دة يتم�صك��ون بهذه االأرق��ام ويركزون 

عليه��ا عب��ر و�صائ��ل االإع��الم لك��ي يظه��روا اأن الح��زب 

الديمقراط��ي ه��و ال��ذي ف��رط بالفل�صف��ة االقت�صادي��ة 

االأميركي��ة  القائمة على حكومة محايدة ال تاأخذ اأموال 

النا���س وال “ت�صادره��ا”، ب��ل تت�ص��رف به��ا باأ�صل��وب 

تبذيري غير منتج على برامج “ا�صتراكية” مثل التاأمين 

ال�صحي وال�صمان االجتماعي ودعم الفقراء.

 وحيث اإن االنتخابات االأميركية باتت على االأبواب 

لت�صم��ل انتخابات الرئا�ص��ة، ومجل���س الممثلين بكامل 

اأع�صائه، وثلث اأع�صاء مجل�س ال�صيوخ، ونحو ثلث حكام 

الواليات، فاإن ال�صراع محتدم بين الحزبين الرئي�صيين. 

وال �ص��ك اأن التقدم ال��ذي اأحرزه الح��زب الجمهوري في 

د حياة  انتخاب��ات التجدي��د الن�صفي عام 2010 ق��د َعقَّ

الرئي���س اأوبام��ا، وقلل م��ن نفوذه وفاعليت��ه في اتخاذ 

القرارات.

 

معركة الحزبين

وقد �صهدنا عراكًا عنيفًا بين الحزبين من اأجل اإقرار 

قان��ون الموازنة لل�صن��ة المالية 2010. وها نحن ن�صهد 

الي��وم لعبة �صد الحبل على اأ�صدها بين الحزبين من اأجل 

الموافق��ة عل��ى رف��ع �صق��ف المديوني��ة االأميركية حتى 

الفوائ��د  ت�صدي��د  االأميركي��ة  الخزان��ة  ل��وزارة  يت�صن��ى 

الم�صتحق��ة عل��ى �صنداته��ا واأذوناته��ا ال�ص��ادرة عنها، 

وحت��ى تتمكن م��ن اإطفاء بع���س الدي��ون، وت�صديد جزء 

م��ن االلتزامات الم�صتحق��ة والتي لي�س له��ا ر�صيد مثل 

التاأمين��ات االجتماعي��ة والتاأمي��ن ال�صح��ي، والرعاية 

ال�صحية.

ويطال��ب الح��زب الجمهوري ممث��اًل برئي�س مجل�س 

الممثلي��ن جون بينر باأن تواف��ق االإدارة االأميركية على 
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خف���س االإنف��اق وتقليل ن�ص��ب �صريبة الدخ��ل وخا�صة 

عل��ى االأغنياء وتخفي���س مخ�ص�ص��ات التاأمين ال�صحي 

والرعاي��ة ال�صحي��ة. اأم��ا الح��زب الديمقراط��ي فيريد اأن 

يبق��ي على هذه المخ�ص�صات، ويب��دي ا�صتعداداً محدوداً 

الإعادة النظر في ن�صب ال�صرائب.

 وت�صهد �صاح��ة االإعالم االأميركي حرب��ًا جدلية بين 

الحزبي��ن خا�ص��ة بعد اإع��الن ف�صل المفاو�ص��ات بينهما 

االأ�صب��وع الما�ص��ي. ونتج ف��وراً من ه��ذا االإعالن تراجع 

في �صعر �صرف الدوالر حيال العمالت الرئي�صية االأخرى 

مثل اليورو االأوروبي والي��وان ال�صيني والين الياباني، 

وبلغ اأ�صعارا لم ينخف�س اإليها منذ اأ�صهر طويلة. 

ولك��ن االأم��ر المه��م ه��و تاأثي��ر ه��ذه التط��ورات في 

ت�صني��ف الدي��ون االأميركي��ة من قب��ل الموؤ�ص�ص��ات التي 

تق��وم بمث��ل ه��ذا الت�صني��ف مث��ل موؤ�ص�صة مودي��ز التي 

خف�صت ي��وم 14 يوليو/تموز الما�ص��ي  تقييم ال�صندات 

االأميركية من aaa اإلى aa الأول مرة منذ عام 1917، 

ولي�س متوقعا اأن ترفع التقييم اإلى ما كان عليه حتى لو 

تو�ص��ل الحزبان اإلى اتفاق على زي��ادة �صقف المديونية 

لت�صيير �صداد الديون االأميركية.

 وبالطبع ف��اإن االأزمة التي تواجه الواليات المتحدة 

ت�صع كثيراً من الدائنين لها اأمام م�صاكل كبيرة، حيث اإن 

ا�صتثمارات الدول الدائنة مركزة في االأُذونات وال�صندات 

ال�صادرة عن الخزانة االأميركية، وياأتي تخفي�صها ليوؤكد 

اأن هذه ال�صندات -واإن بقيت موثوقة حتى هذه اللحظة- 

�صتهبط اأ�صعارها في اأ�صواق راأ�س المال الثانوية.

 

م�ستقبل الدوالر

ه��ل �صي�صتم��ر الدوالر ف��ي تقدي��م االدوار نف�صها في 

خدمة االقت�ص��اد الدولي؟ فال��دوالر كعملة دولية وحدة 

قيا�س للعمالت االأخرى مثل الذهب، وقد ربطت كثير من 

الدول قيمة عملتها وثبتتها بالدوالر وال تحيد عنه. 

 ونجح��ت ه��ذه ال�صيغ��ة عل��ى م��دار ع�صري��ن عامًا 

في تثبي��ت االأ�صع��ار العالمية، وتحقيق ق��در معقول من 

اال�صتق��رار النق��دي عل��ى الم�صت��وى الدول��ي. وا�صتخ��دم 

ال��دوالر كو�صيل��ة دف��ع دولي��ة لمعظ��م التعام��الت بين 

مختل��ف االأ�ص��واق، ه��ذا ع��دا ع��ن ا�صتخدام��ه كم�صتودع 

للقيمة.

 وف��ي مقاب��ل حقق��ت الوالي��ات المتح��دة لنف�صه��ا 

اأرباح��ًا كبي��رة ع��ن طري��ق م��ا ي�صمي��ه االقت�صادي��ون 

“ال�صيني��وراج”، اأو الفرق بين كلفة طباعة ورقة العملة 
وقيمته��ا في ال�صوق. ولكن ق��درة الواليات المتحدة على 

تحقي��ق ه��ذه الفوائد ارتبطت في العق��د االأخير -اأي بعد 

انته��اء رئا�صة بيل كلينتون- بقدرة االقت�صاد االأميركي 

على تحمل عجز متناِم في الميزان التجاري، وعجز كبير 

ف��ي الموازن��ة االتحادي��ة. وب�صب��ب العجز ف��اإن الخزينة 

االأميركية تقوم مع البنك االحتياطي االتحادي باإ�صدار 

عمالت جديدة اأو �صندات دين اأميركية.

المالية اأنواع��ا  وال�ص��ركات  الم�صارب��ون   وابت��دع 

جدي��دة من الم�صتقات المالي��ة، وجرى التو�صع في الدين 

بكفالة العق��ار المبالغ في تقدير قيمته، ما جعل النظام 

كله متوقفًا على التطورات في �صوق الرهن العقاري.

 وكان ال ب��د له��ذا البال��ون اأن ينفجر، ولم��ا خ�صيت 

اقت�ص��ادات العال��م االأخرى عل��ى ا�صتثماراتها بالدوالر، 

ت�صاف��رت الجه��ود كله��ا لحماي��ة االقت�ص��اد العالم��ي 

“الُمدْوَل��ر” م��ن االنهي��ار ب�صب��ب احتم��ال التدهور في 
االقت�ص��اد االأميرك��ي. وجاءت خط��ة االإنق��اذ االأميركي 

ف��ي بداياته��ا بمق��دار 730 ملي��ار دوالر ن��ال الرئي���س 

ب��اراك اأوبام��ا الموافق��ة عليه��ا ب�ص��ق االأنف���س، وذل��ك 

قب��ل اأن ياأت��ي الكونغر���س الجدي��د ع��ام 2010 وال��ذي 

ي�صيط��ر الجمهوريون فيه عل��ى مجل�س الممثلين وزادت 

مقاعدهم في مجل�س �صيوخه اإلى العدد الذي يحول دون 

اإنه��اء النقا�س المطول حول الق�صاي��ا، ما يتيح الفر�صة 

للجمهوريين لقتل الوقت المخ�ص�س للقوانين اأو القرارات 

المعرو�صة وتجنب الموافقة عليها.

 وفي الفترة االأخيرة تبين اأن برنامج االإ�صالح الذي 

ع��اد لتحريك االقت�صاد بالو�صائ��ل نف�صها  التي اأدت اإلى 

خلق االإ�صكاالت مثل زيادة االإنفاق على اال�صتهالك وعدم 

مكاف��اأة االدخار، قد بداأ يعاني من جديد. وتزامنت اأزمة 

الت�صديد االأميركية م��ع االأزمات الطاحنة في اقت�صادات 

بع�س الدول االأع�صاء في االتحاد االأوروبي مثل اليونان 

واإ�صبانيا والبرتغال واإيطاليا.

 

تحفيز االقت�ساد

ولذل��ك �صاد جو م��ن الت�صاوؤم في العال��م حول قدرة 

ال�صيا�صات المتبعة على اإيجاد مخرج من�صف متفق عليه 

يحول دون حروب اقت�صادية بين دول العالم الكبرى.

 وتزايدت الخ�صية من احتمال دخول االقت�صاد العالمي 

في فترة ت�صخم كبيرة بداأت تظهر مالمحها ب�صكل وا�صح 

خارج الواليات المتحدة ف��ي دول كبيرة كال�صين والهند 

وبع���س الدول االأوروبية وكثير من ال��دول الدائنة.  وتنباأ 

اقت�صادي��ون اآخرون باحتمال دخول اقت�صادات كثير من 

دول العالم في دورة الك�صاد الت�صخمي، والتي تجمع بين 

�صّرْين كبيرين هما الت�صخم والبطالة.

 وال ت��زال ال�صيا�صة المالي��ة واالقت�صادية االأميركية 

تت�ص��رف كاأن التح��دي االأ�صا�ص��ي ال��ذي تواجه��ه ه��و 

البطال��ة. ولذلك ف��اإن الح��ل المطلوب عنده��م هو تحفيز 

االقت�صاد لخل��ق مزيد من فر�س العمل، وتبعًا لذلك فاإن 

البنك االحتياطي االتحادي )البنك المركزي( برئا�صة بن 

برنانكي ال يرفع اأ�صعار الفوائد.

 ولك��ن اإذا ا�صتم��ر الت�صخم في ال�صي��ن واأوروبا، فاإن 

االأ�صعار ال بد اأن ترتفع في الواليات المتحدة ب�صبب هبوط 

قيم��ة الدوالر وارتف��اع كلف��ة الم�صت��وردات. واإذا هبطت 

قيم��ة ال�صندات ال�صيادية في اأ�ص��واق راأ�س المال، فاإن هذا 

يعني اآليًا ارتفاع اأ�صعار الفوائد على هذه ال�صندات.

 اإذن فالقيم��ة ال�صرائية للدوالر مه��ددة في االأ�صواق 

العالمي��ة وداخل الواليات المتحدة، ومن هنا فاإن بع�س 

االقت�صاديي��ن ي��رون اأن اأميركا ل��ن ت�صتطي��ع اال�صتمرار 

ف��ي الح�صول عل��ى قرو�س باأ�صع��ار فائ��دة زهيدة، وال 

ب��د له��ا اأن تدف��ع كلف��ة اأكثر، م��ا يقلل م��ن قدرتها على 

ال�صداد. ويرى اآخرون مث��ل وزير الخزانة االأ�صبق لورن�س 

�صوم��رز اأن الحكوم��ة االأميركي��ة �صتحافظ عل��ى قدرتها 

على ال�صداد وعلى االحتفاظ بقوة الدوالر.

الدائني��ن  م��ن م�صلح��ة  اإن  يق��ول  المنط��ق   ولع��ل 

والمديني��ن في العالم الحفاظ على الدوالر كعملة دولية، 

ولكن هل �صيبقى العملة الدولية الوحيدة؟ هذا هو ال�صوؤال 

ال��ذي يطرحه �صن��دوق النقد الدولي واالأم��م المتحدة، اإذ 

ه��ل من المعقول اأن ت�صتطي��ع الواليات المتحدة الحفاظ 

عل��ى عر�س كاٍف من ال��دوالرات بتحملها الأعباء العجز 

المزدوج في موازنتها العامة وميزانها التجاري؟

 ال �ص��ك اأن االنطب��اع ال�صائد ف��ي العالم يتج��ه اإلى اأن 

ال��دوالر بحاجة اإلى دع��م من عمالت اأخ��رى اأهمها اليورو 

متى ما تجاوز اأزمته ومن اليوان ال�صيني والين الياباني.

 ويمك��ن لن��ا اأن نتخيل نظام��ًا نقديًا عالمي��ًا جديداً 

يعتم��د على ال��دوالر وعلى عمالت اأخ��رى عالمية، ولكن 

الم�صكل��ة اأن الي��ورو يعان��ي من اأزم��ة اأوروبي��ة داخلية 

وبحاج��ة اإلى وقت كي يتعافى ويتما�ص��ك ويكون قادراً 

عل��ى م�صاندة ال��دوالر ب�صكل �صحيح، اأم��ا اليوان فاإنه ال 

ي��زال معتمداً على م��ا يجري الأر�صدة ال�صي��ن بالدوالر، 

وعل��ى ا�صتع��داد الحكومة ال�صيني��ة لتحم��ل م�صوؤوليات 

جعل عملتها عملة دولية قابلة للتحويل.

❍❍  ال تزال ال�سيا�سة 

المالية واالقت�سادية 

االأميركية تت�سرف كاأن 

التحدي االأ�سا�سي الذي 

تواجهه هو البطالة  ❍❍
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اق���ت�������ص���اد دول����ي

جياع اأميركا

  اأظه��ر م�ص��ح �صم��ل 29 مدين��ة 

اأميركية اأن ع��دد الجوعى ارتفع في 

معظ��م تلك المدن في العام الما�صي 

ومن المتوق��ع اأن يوا�ص��ل االرتفاع 

ب��اأن         الم�ص��ح  واأف��اد   .2012 ف��ي 

86  % م��ن تل��ك الم��دن زادت ف��ي 
طلب الم�صاع��دات الغذائية في العام 

الما�صي. 

م�سانع 

اأن  ياباني��ة،  م�ص��ادر  اك��دت 

�ص��ركات �صي��ارات، ني�ص��ان وم��ازدا 

وهون��دا، تعت��زم اإقام��ة م�صانع لها 

ف��ي المك�صيك، وذلك في �صعي حثيث 

م��ن قبل ه��ذه ال�صركات، اإل��ى زيادة 

طاقاتها االإنتاجية.

بالك بيري 

ك�صف��ت نتائج �صرك��ة »ري�صير�س 

ان مو�ص��ن« الكندي��ة ع��ن تحقيقه��ا 

انخفا�ص��ا ح��ادا ف��ي اأرب��اح ربعها 

المال��ي الثالث المنتهي في ال�صاد�س 

والع�صري��ن م��ن نوفمبر، ف��ي الوقت 

للرب��ع  توقعاته��ا  في��ه  اأت��ت  ال��ذي 

انتظرت��ه وول  باأق��ل مم��ا  الحال��ي 

�صتريت. 

بور�سة

ا�صرع��ت ال�صلط��ات ال�صينية في 

الموافقة عل��ى الم�صتثمرين االجانب 

الموؤهلين لت��داول اال�صهم وال�صندات 

ال�صينية في البالد. وقد اأتت الخطوة 

و�ص��ط دالئ��ل عل��ى خ��روج روؤو���س 

واالأميركي��ة  االأوروبي��ة  االأم��وال 

ق�صيرة المدى من البالد. 

ا�ستغناء

ذكرت تقارير اإخبارية اأن بنك 

اال�صتثم��اري  �صتانل��ي  مورغ��ان 

االأميرك��ي يعت��زم اال�صتغن��اء عن 

1600 وظيفة خالل العام المقبل 
اإيرادات��ه  انخفا���س  لمواجه��ة 

بن�صب��ة  �صهم��ه  قيم��ة  وتراج��ع 

 .%45

نمو

االرجنتيني��ة  الرئي�ص��ة  قال��ت 

كري�صتين��ا فرناندي��ز ف��ي خط��اب 

تلفزيون��ي ان اقت�ص��اد االرجنتين 

نم��ا بن�صب��ة 9.3 ف��ي المائ��ة في 

الرب��ع الثالث م��ن 2011 مقارنة 

الع��ام  م��ن  نف�صه��ا  الفت��رة  م��ع 

الما�صي.

اإفال�ص 

قالت وح��دة بحثية للمجموعة 

الم�صرفية البريطانية باركليز، اإن 

احدث تقرير ل�صندوق النقد الدولي 

ب�ص��اأن اليونان ي�صي��ر اإلى احتمال 

متزاي��د لحدوث اإفال���س كامل وقد 

يحدث ذلك مطلع العام الجديد.

بطالة 

نقلت وكالة اأنباء »االأنا�صول« 

الترك��ي  االإح�ص��اء  معه��د  ع��ن 

البطال��ة  مع��دل  اأن  )تورك�صت��ات( 

بل��غ 8.8% ف��ي �صبتمب��ر بتراجع 

2.5 نقط��ة عن الفت��رة عينها في 
ع��ام 2010. وقال المعهد اإن عدد 

العاطلين عن العمل في البالد يبلغ 

2.39 ملي��ون �صخ���س، واأن ع��دد 
الموظفين 24.74 مليونا.

102

»�ساب« ال�سويدية تودع �سناعة ال�سيارات 

اأ�صه��رت مجموع��ة �صناعة ال�صي��ارات ال�صويدية “�ص��اب” اإفال�صه��ا بعد �صنتين 

م��ن الجهود الإنقاذها، كما اأعلنت محكمة محلي��ة. ويهدد هذا االإجراء باإيقاف دائم 

لعمليات ال�صركة التي يبلغ عمرها 74 عامًا حيث تم تاأ�صي�صها في عام 1937. 

وج��اء في بيان ن�ص��ر على موقع المحكم��ة على االإنترنت اأن ثالث��ًا من اأبرز 

�ص��ركات مجموعة “�ص��اب” اأعلنت اإفال�صها، وهي “�ص��اب اوتوموبيل اكتيبوالج 

و�ص��اب اوتوموبيل تولز ايه بي و�صاب اوتوموبي��ل باورتراين”. واأ�صاف البيان 

اأن “ه��دف التق��دم اإل��ى المحكمة ه��و النظر في الطل��ب وتعيين جه��ة للت�صفية 

�صريعًا”. 

وكان ينتظر في وقت �صابق مجيء فيكتور مولر، مدير �صركة ال�صيارات ال�صويدية 

“�ص��وان” المالكة الهولندية ل�”�صاب”، اإلى المحكمة. وجرى تحديد جل�صة التخاذ 
قرار ما اإذا كان اإجراء الو�صاية لمدة ثالثة ا�صهر التي و�صعت تحته “�صاب” خالل 

الفترة التي كانت تحاول فيها المجموعة التفاو�س على اتفاق الإنقاذ نف�صها، يجب 

رفعه اأو تمديده. 

وقد عمل مولر جاهداً الإيجاد اتفاق بهدف اإنقاذ “�صاب” من االإفال�س وال�صيما 

ل��دى المجموعتين ال�صينيتين الم�صنع��ة يونجمان والموزعة بانج دا. لكن “جنرال 

موت��ورز”، المالك��ة ال�صابقة ل�”�صاب”، كررت القول ع��دة مرات اإنها �صتعار�س نقل 

�صهادات االختراع التكنولوجية التي تملكها الى �صركات �صينية. 

وا�صتحوذت “�صويدي�س اأوتوموبيل” على “�صاب” من “جنرال موتورز” في عام 

2010. وظل االإنتاج في الم�صنع الرئي�صي لل�صركة في ترولهاتان متوقفا ب�صكل 
فعل��ي منذ اأبريل في الوقت الذي كانت في��ه ال�صركة تبذل جهوداً م�صتميتة من اأجل 

دفع اأجور العمال وم�صتحقات الموردين. وحتى االآن لم يتلق عمالها البالغ عددهم 

3400 عامل اأجور نوفمبر فيما يقترب موعد دفع اأجور دي�صمبر. ُيذكر اأن “�صاب” 
�صجل��ت اأعلى مبيعات ف��ي تاريخها خالل عام 2006 عندما بلغت مبيعاتها 133 

األ��ف �صي��ارة، اإال اأن المبيعات تراجعت منذ ذلك الوقت ولم ت��زد مبيعاتها على 31 

األف �صيارة العام الما�صي. 
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ا�ستثمار 

ك�صف��ت �صرك��ة هامر�ص��ون ثالث 

ف��ي  مدرج��ة  عق��ار  �صرك��ة  اأكب��ر 

بريطاني��ا اإنه��ا باعت �صرك��ة �صانت 

مارت��ن لال�صتثمار العق��اري التابعة 

للهيئ��ة العامة لال�صتثم��ار الكويتية 

مبن��ى موؤلفًا من ثماني��ة طوابق في 

مرك��ز مدين��ة لن��دن المال��ي بقيم��ة 

273 مليون دوالر.

تحقيق

بداأ في لن��دن تحقيق في �صفقة 

بي��ع بنك ن��ورذرن روك اإلى فيرجن 

مون��ي، بع��د اأن تبي��ن م��ن �ص��روط 

ال�صرائ��ب  دافع��ي  اأن  ال�صفق��ة 

�صيتحملون خ�صائر. 

اإجالء

ذكرت �صحيف��ة »ديلي ميرور« 

اأن بريطاني��ا ت�صع خطط��ًا الإجالء 

رعاياه��ا المقيمي��ن ف��ي ا�صباني��ا 

م��ن  مخ��اوف  و�ص��ط  والبرتغ��ال 

انهي��ار العملة االأوروبي��ة الموحدة 

)اليورو(.

معار�سة

االألمان��ي  المالي��ة  وزي��ر  اأك��د 

فولفغان��غ �صيوبله، انه ال يتوقع اأن 

تزيد الوالي��ات المتحدة م�صاهمتها 

في �صندوق النقد الدولي، نظرا الى 

معار�ص��ة الكونغر�س... وقال: هكذا 

الو�صع في الواليات

 المتح��دة. وم��ن الم�صتبع��د اأن 

اأو�صحت��ه  م��ا  وه��و  ه��ذا،  يح��دث 

الحكومة االأميركية دائما.

�سادرات

تجاوزت قيمة �صادرات �صركات تكرير 

النف��ط الكوري��ة الجنوبي��ة خ��الل االأ�صه��ر 

الع�ص��رة االأولى م��ن العام الحال��ي م�صتوى 

76 تريليون وون )64،5 مليار دوالر( وهي 
اأعلى قيمة لهذه ال�صادرات في التاريخ.

خ�سارة 

راأى الموؤتم��ر ال��وزاري الثامن لمنظمة 

التجارة العالمية، ان تكون تكلفة اجراءات 

الحمائي��ة العالية التي اقدمت عليها بع�س 

ال��دول �صتكل��ف االقت�ص��اد العالمي حوالي 

800 مليار دوالر.

تحٍد

تواج��ه ال�صناع��ة الم�صرفي��ة العالمية 

تح��دي المحافظة عل��ى اال�صتدامة واالإبقاء 

عل��ى دوره��ا المح��وري ف��ي اإدارة تدفقات 

العجل��ة  دوران  ا�صتم��رار  ودع��م  االأم��وال 

االقت�صادية، بح�صب درا�صة لبنك �صارا�صين. 

تر�سيح

ر�صح �صاك�ص��و بنك تعر�س 50 م�صرفا 

اأوروبي��ًا للتاأمي��م وذل��ك �صم��ن توقعات��ه 

الع�صرة لعام 2012 والتي ت�صمنت ارتفاع 

مقاب��ل   %  10 بن�صب��ة  ال�صين��ي  الي��وان 

الدوالر، ووقوع اأ�صتراليا في هوة الركود.

نزوح

�صه��دت ال�صي��ن نزوحًا لروؤو���س اأموال 

لل�صه��ر الثان��ي خ��الل اأربعة اأع��وام خالل 

نوفمبر، نتيجة تباط��وؤ االقت�صاد وت�صاعد 

حالة ع��دم اليقين العالمي��ة ما دفع بع�س 

الم�صتثمرين الى �صحب اأموال م�صاربة. 

103

�سكوك بـ 90 مليار دوالر خالل 2011

توقع تقرير اقت�صادي متخ�ص�س ان ي�صل حجم اإ�صدارات ال�صكوك خالل الربع 

االأخي��ر م��ن العام الحالي اإلى اأكثر من 25 ملي��ار دوالر، ليبلغ اإجمالي االإ�صدارات 

خ��الل الع��ام نف�صه ال��ى  قرابة 90 ملي��ار دوالر بمعدل نمو �صن��وي يقارب 80 % 

مقارنة بالعام الما�صي. 

وق��ال بن��ك “بوبيان”، ف��ي تقري��ره االقت�ص��ادي، اإن الن�ص��ف االأول من العام 

الحال��ي ه��و االأف�صل في اإ�ص��دار ال�صكوك خالل ال�صن��وات االأخي��رة ال�صابقة، حيث 

اأظه��رت االأرق��ام ا�صتمرار النمو الكبي��ر في اإ�صدار ال�صكوك ال��ذي تجاوز 44 مليار 

دوالر باإ�صدارات بلغت حوالي 240 اإ�صداراً متنوعًا حول العالم. 

واأ�ص��اف البن��ك ان بداي��ة العام الحالي �صه��دت اإ�صدار ال�صك��وك بمعدالت نمو 

عالي��ة فاقت 60 % مقارنة بالربع االأخير من عام 2009، مو�صحًا اأن هذا الزخم 

ل��م ي��دم طوي��اًل اإذ ما لبث الربع الثان��ي اأن حمل معه انخفا�ص��ا بمعدل 30 % عن 

الرب��ع االأول، وكذل��ك الربع الثالث الذي كان اأقله��ا جميعًا بانخفا�س قدره 15 % 

ع��ن الرب��ع الثاني. وذكر التقرير اأن الربع االأخير م��ن العام �صهد ن�صاطًا كبيراً حيث 

و�صل حجم االإ�صدارات اإلى اكثر من 25 مليار دوالر. 

واأو�ص��ح التقرير اأن العودة القوية لل�صكوك ترج��ع اإلى القدر العالي من االأمان 

ال��ذي تتمي��ز ب��ه ال�صكوك ع��ن غيرها م��ن االأدوات االأخ��رى والعائ��د المعقول ذي 

المخاط��رة االأقل، ما اأدى اإلى اإقبال الم�صتثمرين عليه��ا في الفترة الما�صية، مبينًا 

اأن ال�صك��وك ت�صه��م ب�ص��ورة فاعلة في تموي��ل الم�صاريع الكبرى خا�ص��ة المتعلقة 

بم�صروعات البنية التحتية. 

واأ�صار اإلى اأن التاأثير الذي اأحدثته االأزمة المالية العالمية وتداعياتها على قيم 

االأ�ص��ول، خا�صة العقارية منها، اأدى اإلى تراج��ع االإ�صدارات الجديدة من ال�صكوك 

اإلى حد كبير في عامي 2008 و2009، حيث لم يتجاوز ما تم اإ�صداره حوالي 17 

و32 مليار دوالر على التوالي.
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فرن�سا\ ليون

معر�س ليون الدولي 26-16\3\2012

م�سر\ القاهرة

معر�س القاهرة الدولي: ب�صائع متنوعة، ومواد 

�صناعية 30-18\3\2012

المانيا\ فرنكفورت

المعر�س التجاري الدولي للب�صائع اال�صتهالكية

2012\2\14-10

الكويت\ م�سرف

معر�س الربيع للمواد اال�صتهالكية\ معر�س 

الكويت الدولي 23\-2 3\3\2012

ا�ستراليا\ ملبورن

المعر�س التجاري الدولي للهدايا وللجميع بالجملة

2012\2\7-4

تايالند\بانكوك

 المعر�س الدولي لالحجار الكريمة، االلما�س 

والمجوهرات، معدات وعلب للمجوهرات

2012\2\13-9

المانيا\ ميونيخ

المعر�س التجاري الدولي لل�صاعات، المجوهرات، 

االحجار الكريمة، االلما�س، الف�صة ومعدات 

�صناعتها 13-10\2\2012

لبنان\بيروت )البيال(

معر�س ال�صرق االو�صط لثياب وف�صاتين االعرا�س

2012\2\5-2

ا�سبانيا\مدريد

المعر�س الدولي الأزياء الن�صاء، االلب�صة الجاهزة، 

الجينز، وثياب الريا�صة 4-2\2\2012

المانيا\ دو�سلدورف

المعر�س التجاري الدولي لالأزياء

2012\2\6-4

الدانمارك\ كوبنهاغن

المعر�س الدولي لالزياء 

2012\2\12-9

الواليات االميركية\ ال�س فيغا�س

المعر�س الدولي لالأزياء 12-9\2\2012

فرن�سا\ باري�س

المعر�س التجاري الدولي لمن�صوجات المالب�س

وكذلك الجلود والفراء 16-14\2\2012

ت�سيك\ برلف

المعر�س الدولي لالأزياء 16-14\2\2012

اوكرانيا\كييف

المعر�س التجاري الدولي لالأزياء، الب�صائع 

الجلدية والفراء 18-15\2\2012

الكويت\ م�سرف

المعر�س الدولي للكومبيوتر 29\4-1\2\2012

الهند\نيودلهي

المعر�س التجاري الدولي لالت�صاالت والمعلومات

2012\2  \14-10

المانيا\نورنبورغ

المعر�س والموؤتمر الدولي لتقنية االلكترونات

�ص�س1\3\2012

اوكرانيا\كييف

المعر�س الدولي لتقنية الكومبيوتر 

والفيديو وغيره 2-29\3\2012

اوكرانيا\كييف

المعر�س الدولي المتخ�ص�س لتقنية المعلومات 

والمعدات للم�صارف والمراكز االقت�صادية

2012\3\2

فرن�سا\انغرز

المعر�س الدولي للنبيذ8-6\2\2012

المانيا\كالري�سروه

المعر�س الوطني للنبيذ12-9\2\2012

فرن�سا\كان

المعر�س الدولي للنبيذ والم�صروبات الروحية

2012\2\19-16

اوكرانيا\اودي�سا

المعر�س الدولي للم�صروبات\ النبيذ و�صناعة 

النبيذ 25-23\2\2012

بلغاريا\ ال�سرب

المعر�س الوطني للنبيذ وتكريره، عر�س �صياحي 

للنيذ 26-23\2\2012

ت�سيك\برنو

المعر�س الدولي للنبيذ 28\2-2\3\2012

المانيا\كولون

المعر�س الدولي للحلويات والب�صكويت

2012\2\1-1\29

ايطاليا\بادوا

المعر�س التجاري الدولي لماأكوالت المطاعم 

والفنادق 8-5\2\2012

هنغاريا\بوداب�ست

المعر�س الدولي للحلويات منتجات االفران

2012\2\8-5

هنغاريا\بوداب�ست

المعر�س الدولي للماأكوالت والم�صروبات

2012\2\8-5

اوكرانيا\كييف

المعر�س التجاري الدولي لتقنية الزراعة

2012\2\10-7

بريطانيا\ برمنغهام

معر�س الربيع الدولي: الحدائق، ملبو�صات المنازل، 

االلعاب، الهدايا والمجوهرات 9-5\2\2012

وموؤتمرات معار�س 
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طلبات وعرو�س

م�سر

�صركة اومراتك�س في م�صر تعمل في مجال ت�صدير 

االأقم�صة، تبحث عن عالقة �صراكة مع تجار لبنانيين.

لالإت�صال: ال�صيدة منى �صعد

متخ�ص�صة في مجال الت�صويق االلكتروني

خليوي: 20102388651+

هاتف:20472985178+

www.omrantex.com :موقع الكتروني

mona@omrantex.com :بريد الكتروني

ال�سين

�صركة غوانغزهو �صيرين ال�صينية تعمل في �صناعة 

وتجارة االلب�صة الن�صائية تبحث عن تجار لبنانيين 

يرغبون في اال�صتيراد او طلب ت�صنيع الب�صة.

العنوان:

Guangzhou S-rEEn SM Ltd
87748970-Tel:86020
87742529-Fax:86020

Email: clothingnew@gmail.com
Website:www.s-reen.com

م�سر

ال�صركة الم�صرية الوطنية ل�صناعة البرادات 

والثالجات تبحث عن م�صتوردين وموزعين 

لب�صائعها.

لالت�صال: ال�صيد محمد العزاوي

هاتف: 20226427051+

فاك�س: 201001008482+

الواليات المتحدة االميركية

�صركة اوتوموبايل غروب في �صمال افريقيا ت�صتري 

من اآ�صيا، اوروبا وافريقيا، وتبحث عن ممثل في 

لبنان ي�صتقبل طلبات التو�صيل للب�صائع من 

م�صتهلكيها، ويعيد ار�صال الب�صاعة بعد تاأكيد 

القب�س.

العنوان:

Calvin Bunion
.Elson st  1988

Phladelphia، Pennsylvania 19138

united States
 0924-720-Tel: + 1520

4688-952-561-Fax: + 1

فيتنام

ترغب Saokhue Corp. احدى الجمعيات 

الكبرى لتجارة االرز والمنتجات الزراعية في 

فيتنام، ببناء عالقات تعاون مع تجار وم�صتوردين 

للنتاج الزراعي.

العنوان:

Soakhue
 ngodam que linh )ms.(/ sales

assistant
Cell: +84908889237

Office:+84839152083 ext.203
Email: linh.ngo@saakhueecorp.com

Website: www.saakhuecorp.com
Website: www.saokhuecorp.com
Website: www.saokhuecorp.com
 add: 16lf Havana bldg; 132 ham

..nghi st
Vietnam

اليونان

 uS Company atlas World Trade
LLC المتخ�ص�صة في ت�صدير المنتجات اليونانية 

العالية الجودة من فواكه، ا�صماك، زيتون، زيت 

زيتون، لبنة، جبنة وم�صروبات خالية من الكحول 

ومياه معدنية، تبحث عن فر�س لال�صتثمار 

والتجارة مع م�صتوردين وموزعين لبنانيين.

العنوان:

jason Stelios Gallandat
Thessaloniki Office

8th floor، politechniou 12،54625
Tel/Fax: 00030 2311211839

Mobile: 00306982702502
 Website: www.atlasworldtrade.com

الهند

�صركة هندية توؤمن الم�صاركة في م�صاريع عالمية، 

تفتح ابوابها امام رجال اعمال اللبنانيين.

لالت�صال

Tendersinfo
Mamata awarade

 International business
development – tenders info

Euclid infotech pvt. Ltd
arch gdd apartment، s.v.، road 1

adjoining telephone exchange
Kandivali )w(، Mumbai – 400067

Manharashtra،india
Tel: 00912228660056

e-mail: mamta.a@tenders info.com
website: www.tendersinfo.com

من انتاج �سركي�س دحدح واوالده للمفرو�سات من انتاج مجوهرات نينا �سوايا
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