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االف����ت����ت����اح����ي����ة

ا�شتم��ر انعكا���س االأح��داث االقت�شادي��ة الجارية في �ش�ري��ا اقت�شاديًا على دول الج���ار العربي واالقليم��ي، خ�ش��شًا لبنان 

والع��راق واالأردن وتركي��ا. ويتعلّق المجال االأول المحتمل للتاأثير، بالتجارة الثنائية بي��ن �ش�رية وج�ارها، واإذا كانت تركيا قد 

ب��رزت االأول��ى في مجال التبادالت التجارية بين البلدين، بحيث و�شل��ت العام الما�شي الى نح� 2.27 مليار دوالر، اإال اأن حجم 

المب��ادالت تراج��ع اإلى درج��ة ال�شفر بعدما اأغلقت �ش�ريا الحدود م��ع تركيا كما قالت االو�شاط االقت�شادي��ة التركية التي باتت 

�شرختها ت�شمع في كل االتجاهات منددة ب�شل�ك الحك�مة التركية في تهديدها ال�ش�ريين في الم��ش�ع االقت�شادي.

البل��د الثان��ي الذي يرتب��ط ب�شبكة معّقدة من العالق��ات مع �ش�رية ه� لبن��ان. وال تقت�شر العالقة بين البلدي��ن على العالقات 

التجاري��ة الر�شمي��ة التي ُقِدّرت بنح� 1.3 مليار دوالر الع��ام الما�شي، بل تتعّداها اإلى حركة اليد العاملة التي كانت تنتقل حتى 

وقت قريب بين البلدين في �شكل مت�ا�شل.

 جزء منها في لبنان، ماهرة ورخي�شة بالن�شبة اإل��ى لبنان، خ�ش��شًا في مجال اأعمال 
ّ
وُتعتب��ر ه��ذه اليد العاملة، الت��ي ا�شتقر

ع اأن ترتفع اأكالف هذه اليد العاملة على االقت�شاد اللبناني  البناء والمقاوالت وبع�س فروع الخدمات. ومع �شع�بة االنتقال، ُيتَ�َقّ

الذي ي�شعب عليه اإيجاد بدائل محلية لها. 

وتعتب��ر المعابر الحدودي��ة البرية بين لبنان و�ش�رية المنفذ االأ�شا�س لمرور ال�ش��ادرات اللبنانية اإلى الدول العربية. ورغم ان 

حج��م التب��ادل التج��اري بين لبنان و�ش�رية ال يتع��دى 500 ملي�ن دوالر في اأف�شل اأح�اله، لكن حج��م ال�شادرات اللبنانية عبر 

الح��دود البري��ة ال�ش�ري��ة اإلى �شائر الدول العربية تتعدى ن�شبت��ه 40 في المئة، فيما حركة ا�شتي��راد الب�شائع برا تقدر بح�الى 6 

مليارات دوالر.

وثم��ة ُبع��د اآخ��ر في العالقة م��ع لبنان يتمّث��ل بت�ظيف القطاع المال��ي كثيراً من خدمات��ه لم�شلحة التّجار ورج��ال االأعمال 

ال�ش�ريي��ن، اإذ ُتعَتَب��ر الم�ش��ارف اللبناني��ة مالذاً اآمنًا للمّدخ��رات. كما تق�م الم�ش��ارف بكثير من اأعمال االعتم��ادات الم�شرفية 

لل�ش��ادرات وغيره��ا. وف��ي حين تراجعت ه��ذه الن�شاطات، اإال اأنه ل��م تتراجع ال�دائ��ع ال�ش�رية في الم�ش��ارف اللبنانية، بل هي 

مر�ّشحة اإلى االرتفاع نظراً اإلى حال عدم اال�شتقرار في �ش�ريا.

ال�شريك التجاري االآخر المهم ل�ش�رية ه� العراق، الذي ُيَعّد المق�شد التجاري االأول لل�شادرات ال�ش�رية، وكان ي�شتح�ذ على ما 

ن�شبت��ه 18.8 ف��ي المئة من االإجمالي، وبحجم بلغ 2.5 مليار دوالر. وهذه �شلع بمعظمها زراعية و�شناعات خفيفة، وهي تترّكز 

وُت�شتهلك في المناطق الحدودية بين البلدين، وتمتاز باأنها رخي�شة الثمن وذات ج�دة مقب�لة. �شهدت المبادالت تقدمًا ملح�ظًا 

خالل اال�شهر القليلة الما�شية. 

الدولة الرابعة ذات ال�شلة ال�ثيقة ب�ش�رية هي االأردن التي ترتبط بالكثير من االتفاقات الثنائية مع جارتها. ثمة، مثاًل، اتفاق 

ينّظ��م تب��ادل االإ�شمنت االأردني في مقاب��ل القمح ال�ش�ري، وه� ترتيب معم�ل به منذ �شن�ات ويخ��دم م�شالح البلدين. وكان هذا 

���س للخبز في االأردن، مع العلم اأن القمح  الترتي��ب ي�ّف��ر عل��ى الخزينة االأردنية ع�شرات ماليين الدوالرات نظراً اإلى الدعم المخ�شَّ

ال�ش�ري كان ي�ُشتخَدم كجزء من هذا الترتيب.

كذل��ك ت�ق��ف الن�شاط الحدودي بين البلدين ب�شكل �شبه تام. فمعروف اأن مدن ال�شم��ال االأردني )الرمثا واإربد( تعتا�س اإلى حّد 

كبي��ر عل��ى قطاع النقل والم�ا�شالت، وبيع الب�شائع اال�شتهالكية و�شرائها من �ش�ري��ا. ومنذ اندالع االأحداث ثمة �شبه جم�د في 

ه��ذا الن�ش��اط دفع اأهالي الم��دن الحدودية االأردنية اإلى التظاهر احتجاج��ًا على االأحداث وما األحقته به��م. ويعتمد عدد كبير من 

التّج��ار االأردنيي��ن على ميناء الالذقية على البحر المت��شط ال�شتيراد ب�شائعه��م، خ�ش��شًا من اأوروبا، فاالأكالف اأقّل من اأكالف 

اال�شتي��راد اإل��ى مين��اء العقب��ة ال�حيد في االأردن والمطّل عل��ى البحر االأحمر ف��ي االأردن. لكن هذا الن�شاط ت�ّق��ف ب�شبب االأخطار 

االأمني��ة، وانع��دام القدرة على تاأمين الب�شائع ب�ا�ش��ط��ة �شركات التاأمين العالمية. وال تخفي جه��ات ر�شمية قلقها على م�شتقبل 

د �ش�رية بم�جبه بع�س المناطق الحدودية ف��ي االأردن بالكهرباء،  بع���س الم�شاري��ع الم�شترك��ة، مثل الربط الكهربائي الذي ت��زِوّ

وم�شروع الغاز العربي الذي يربط م�شر ب�ش�رية عبر االأردن و�ش�اًل اإلى لبنان. 

تداعيات اقت�صادية 
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ال�����������ح�����������دث

الحكومة ح�صمت الملف والحد الأدنى 675 الف ليرة

ت�صحيح الأجور في لبنان.. كبا�ش وتحدٍّ 

كانت املعركة التي خاضها العمال لتصحيح احلد االدنى لالجور طويلة ومرهقة، اذ استمرت 
اكثر من 6 اشهر صدر خاللها 4 مراسيم، حملت ما حملته للعمال من مفاجآت سلبية 

وخيبات امل . فامللف كان معقداً جداً واشبه مبعضله في ظل االخطار التي حتدق باالقتصاد 
اللبناني وسط توقعات مبصاعب جديدة واستحقاقات خطرة، تضاف تداعياتها الى السلبيات 

الكثيرة التي حلقت باالقتصاد خالل العامني السابقني. فمصير ارباب العمل وضع على 
احملك مع طرح الزيادة، وال سيما أن القطاع اخلاص شهد منذ منتصف العام 2010 هبوطاً 
مقلقاً في مكانته املالية، متثل بال تعثرات واإلفالسات وعمليات الصرف الفردي واجلماعي، 
وكساد اخملزون وإنحسار القواعد اإلنتاجية وتوقف العديد من العمالء اإلقتصاديني عن دفع 

مستحقاتهم أو سداد أقساطهم...
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اما العم��ال، فاأ�شروا على حقهم في زيادة الحد 

االأدنى وت�شحيح االأج�ر، اذ ت�شكل الرواتب واالج�ر 

الدخ��ل النق��دي الأكثري��ة اللبنانيين م��ن الم�ظفين 

والعم��ال واأ�شحاب المهن الح��رة والحرفيين وذوي 

المعا�ش��ات. وقد �شهد لبنان من��ذ الخم�شينيات حتى 

الي���م العديد م��ن االختالالت البني�ي��ة االجتماعية 

واالقت�شادية ب�شبب االحداث واالأزمات التي انعك�شت 

�شلبًا على واقع الرواتب واالج�ر، وت�ّزع الدخل بين 

الم�اطني��ن واأبرز ه��ذه االحداث: الح��رب والت�شخم 

وتراج��ع معدل النم� والت�ترات االقليمية، ومفاعيل 

ا�شتم��رار الدين العام البالغ ح�الى 52 مليار دوالر، 

وعج��ز الم�ازن��ة و�شيا�ش��ة التثبي��ت النق��دي عل��ى 

م�شت���ى االأج���ر واالنف��اق االجتماع��ي، واالأزمات 

ال�شيا�شي��ة المتالحقة منذ الع��ام 2005 حتى الي�م 

وعدم اإقرار م�ازنات ال�شن�ات ال�شت االخيرة، وتاأّخر 

تاألي��ف الحك�مة العتي��دة، واال�شطراب��ات العربية. 

وق��د اأدت هذه االختالالت الى زيادة التفاوتات بين 

الفئ��ات االجتماعية وتفاقم م�شكلة الفقر والحرمان 

وانخفا���س م�شت���ى المعي�ش��ة وال �شيم��ا ف��ي ظ��ل 

غي��اب �شيا�ش��ة للروات��ب تح��دد االأج��ر ال��ذي يمّكن 

 العام��ل م��ن العي�س ف��ي م�شت�ى اجتماع��ي مالئم. 

ويعتب��ر الت�شخم من اب��رز الع�امل الت��ي ت�ؤدي الى 

تاآكل الرواتب، حيث عرف الت�شخم معدالت قيا�شية 

ف��ي مرحلة م��ا بع��د االجتي��اح »اال�شرائيل��ي« عام 

1982 وخا�ش��ة م��ا بي��ن 1986 و1992 و�شلت 

ال��ى 100 % �شن�ي��ًا. وبع��د الع��ام 1992 تمكن��ت 

حك�م��ة الرئي���س ال�شهيد رفيق الحري��ري من تثبيت 

النق��د وتقلي�س مع��دل الت�شخم ال��ى ح�الى 10 % 

وم��ا دون �شن�ي��ًا، اإال اأن المفاعي��ل االيجابي��ة لهذا 

التح�ش��ن ال تزال �شعيفة خا�ش��ة اأن ذلك لم ينعك�س 

انخفا�شًا في ا�شعار ال�شلع اال�شا�شية واال�شتهالكية. 

 

ا�شع��ار  ارتف��اع  ي�ش��كل  الت�شخ��م،  ال��ى  واإ�شاف��ة 

الم�شتق��ات النفطي��ة ب�شب��ب ارتف��اع ا�شع��ار النف��ط 

عالميًا وال�شرائب المبا�شرة وغير المبا�شرة وخا�شة 

�شريبة الدخل و�شرائ��ب الكهرباء والمياه والهاتف 

و�شريب��ة القيمة الم�شافة ور�ش���م الميكانيك، عبئا 

كبي��راً عل��ى الم�اطني��ن اذ يقتط��ع ن�شب��ة كبيرة من 

دخلهم. 

تاآكل متتاٍل

وفي ظل ه��ذا التاآكل المتتال��ي لالأج�ر، خ�شرت 

االج���ر ف��ي ال�شن���ات االرب��ع الما�شي��ة اكث��ر م��ن         

60 % م��ن قدرتها ال�شرائية وفق االتحاد العمالي 
الع��ام، اأو 25 % وف��ق وزي��رة الم��ال ال�شابق��ة ريا 

الح�شن، ما ادى الى تقل�س الطبقة ال��شطى، وانت�شار 

الفق��ر على نطاق وا�شع ل��دى االأجراء وخ�ش��شا في 

االدارة العام��ة ب��كل فئاته��ا. ول��م ت�شتط��ع �شيا�شة 

المراجع��ة الدوري��ة للحد االأدنى لالأج���ر التي بداأت 

في لبنان بع��د اأحداث 1958 من حل هذه الم�شكلة، 

ول��م يمكّن رفع الح��د االأدنى لالج�ر الى 500000 

ل. ل. الم�اط��ن م��ن م�اجهة غ��الء المعي�شة، اذ كلما 

ارتف��ع الحد االأدن��ى لالأج�ر، ارتفع��ت اال�شعار على 

كل ال�شل��ع، والقطاع��ات من تعليم و�شح��ة وطبابة 

و�شك��ن وغيرها، في ظل تراجع قدرة الم�ؤ�ش�شات في 

القطاعين العام والخا�س واإدارات الدولة على زيادة 

مداخي��ل العم��ال والم�ظفين واأج�ره��م، االمر الذي 

يعي��ق ط��رح ت�شحي��ح الرواتب واالج���ر ورفع الحد 

االأدن��ى لالأج���ر، على الرغ��م من انه اج��راء ا�شا�شي 

ي�شتهدف تحقيق ق�شط من العدالة االجتماعية . 

ق الم�ؤ�ش�شات بين  وكان ال�ش�ؤال الكبير، كيف ت�ِفّ

هذا ال�اقع الخطر، وبين المطالب العمالية ال�شاغطة 

الظ��روف  و�ش��ط  الت�شغيلي��ة  االأعب��اء  تفاق��م  الت��ي 

االإقت�شادية ال�شيئة؟

ف�سول الرواية

كان��ت معرك��ة ت�شحي��ح االج���ر ا�شب��ة برواي��ة 

ط�يلة الف�ش�ل. فف�ر ت�شكيل حك�مة الرئي�س نجيب 

ميقاتي ف��ي حزيران 2011، اعل��ن العمال مطلبهم 

بت�شحيح االج�ر اال انهم اآنذاك اآثروا اعطاء الحك�مة 

فت��رة �شماح«، اعلن�ا ع��ن انق�شائها مع بداية ايل�ل 

مطلقي��ن معرك��ة الت�شحي��ح. ومن��ذ ذاك الحين، وال 

تزال ف�ش�ل الرواية تت�الى. 

➠البح��ث الج��دي للت�شحي��ح ب��داأ مع نهاي��ة �شهر 

لجنة الموؤ�سر مجتمعة
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ال�����������ح�����������دث

ايل���ل مع انط��الق اجتماعات لجن��ة الم�ؤ�شر، التي 

قادت قط��ار الح�ار نح�  محط��ة الت�شحيح، اال ان 

رئي���س االتحاد العمال��ي غ�شان غ�ش��ن ا�شطر الى 

اإيقافه ظنًا منه ان ال جدوى من اجتماعات اللجنة 

بع��د ال�شرائ��ب الجدي��دة الت��ي ت�شمنه��ا م�ش��روع 

م�ازنة 2012.

وبن��اء علي��ه، ح��دد االتح��اد العمال��ي ال��� 12 

ت�شري��ن االول م�ع��داً  النطالق��ة �شل�شل��ة تحركات 

مهني��ة وقطاعي��ة للمطالبة بتلبي��ة مطالب العمال 

وف��ي ا�شا�شه��ا زي��ادة الح��ّد االأدن��ى لالأج���ر اإلى 

ملي���ن ومئتين وخم�شين األف ليرة )1.250.000 

ل.ل.(،و�شم���ل ال�شم��ان ال�شح��ي اللبنانيين كافة 

ورف�س الزيادة على �شريبة القيمة الم�شافة. 

ف��ي ذاك ال�قت، وفي ظ��ل التح�شيرات المكثفة 

لال�ش��راب، ظن رئي�س الحك�م��ة نجيب ميقاتي ان 

ع�ش��اه ال�شحرية الت��ي مكنته من اجتي��از مطبات 

متعددة وتلبية مطالب معي�شية مختلفة كان ابرزها 

مطالب ال�شائقين العم�ميين �شتعالج الم�شاألة، واأقر 

مر�ش���م اول لت�شحي��ح االج�ر في جل�ش��ة عقدتها 

الحك�مة ع�شية اال�شراب، كان مفع�له عجائبيًا، اذ 

��م العمال بين م�ؤي��د ومعار�س، واأغ�شب ارباب 
ّ
ق�ش

العمل، وخلق حالة من ال�ش��شاء عند كال الفريقين 

انته��ت برف���س مجل���س �ش���رى الدول��ة للمر�ش���م 

الذي انقذ ماء ال�جه، واع��اد م�شاألة الت�شحيح الى 

طاول��ة البحث. وترافق��ت ع�دة الب��ت بالت�شحيح، 

مع ع���دة االتح��اد العمالي ال��ى اجتماعات لجنة 

الم�ؤ�شر التي انهت اجتماعها من دون الت��شل الى 

اتف��اق بين االطراف الم�شارك��ة بح�شب وزير العمل 

�شرب��ل نحا�س ال��ذي عكف في نهاي��ة االجتماعات 

على اع��داد م�شاريع الق��رارات والمرا�شيم المتعلقة 

بت�شحي��ح االج�ر واالج��راءات االخ��رى الم�ازية، 

الحالتها الى رئا�شة مجل�س ال�زراء.

اال ان نحا���س ف�جىء ب��ش��ع م�شروعه جانبًا 

خ��الل الجل�شة وا�شتبداله باإقت��راح �شف�ي نتج عنه 

مر�ش���م رف�شت��ه �شرائح العمال كاف��ة ونال ر�شى 

معظ��م ارب��اب العمل، ووافق علي��ه مجل�س ال�ش�رى 

ب�شروط. 

و�شط هذه الم�افقة الم�شروطة، ودع�ات الهيئات 

االقت�شادي��ة لالتح��اد العمالي ال��ى مالقاتها في 

منت�شف الطريق، وتاأكيدات من وزراء في الحك�مة 

اإ�ش��رار ميقاتي على اق��رار االج�ر كعيدية للعمال، 

ظ��ن الجمي��ع ان روؤي��ة الدخ��ان االبي���س لم�شاأل��ة 

االج���ر ا�شبح��ت قريب��ة ال محال��ة وال �شيم��ا بعد 

االع��الن عن اتف��اق  تاريخي بين العم��ال وارباب 

العم��ل ق�شى برفع الحد االدن��ى لالج�ر الى 675 

ال��ف ليرة. ف��ي ال�شطر االول بين ال���500 الف ليرة 

والملي�ن لي��رة تحت�شب الزيادة عل��ى ا�شا�س ن�شبة 

35 في المئة على اال تزيد على ال�200 الف ليرة. 
وف��ي ال�شطر الثاني بين ملي�ن وملي�ن و500 الف 

لي��رة ال تقل الزي��ادة وال تزيد على ال�50 الف ليرة. 

وفي ال�شطر الثالث ف�ق الملي�ن و500 الف ليرة ال 

تقل الزي��ادة وال تزيد على ال���50 الف ليرة. وحدد 

االتف��اق منح��ة التعلي��م ب���750 الف لي��رة �شن�يا 

لل�ل��د، عل��ى اال تتج��اوز ملي���ن و500 ال��ف ليرة 

�شن�يا لكل اأجير.

اال ان الري��اح �ش��ارت بما ال ت�شته��ي ال�شفن في 

مجل���س ال���زراء، اذ اق��ر المجل�س م�ش��روع نحا�س 

ال��ذي �شب في م�شلحة العم��ال ب�شكل كبير، وخلق 

حال��ة غليان ا�شبه بث�رة �شد المر�ش�م في �شف�ف 

ا�شحاب العمل.

نقطة �سفر

كل الم�ؤ�شرات ا�ش��ارت اآنذاك الى ان الملف عاد 

ال��ى نقطة ال�شف��ر، فالعمال رحب���ا بالقرار وهيئة 

التن�شيق طالبت الحك�مة بتنفيذه ف�راً واعلنت عدم 

القب�ل بغيره، فيما ارباب العمل اكدوا عدم قدرتهم 

على ا�شتيعاب هذه الزيادة وبالتالي عدم تطبيقها، 

مهددين باال�شراب والتظاهر والع�شيان المدني اذا 

ما ا�شبح هذا المر�ش�م �شاري المفع�ل. ومرة اخرى، 

اتى ق��رار مجل���س �ش���رى الدولة ليخم��د الم�اقف 

الملتهب��ة، اذ رّد م�ش��روع المر�ش���م للم��رة الثالثة. 

 

هذا الرد لم يحبط ال�زير نحا�س الذي يعرف بطبعه 

الم�شاك���س الى حد كبير، اذ عمد الى ار�شال م�شروع 

جديد الى ال�ش�رى يق�شي برفع الحد االأدنى لالأج�ر 

ال��ى 868 األف ليرة لبناني��ة وي�شم بدل النقل، وال 

ت�شي��ر �شيغته اإل��ى بدل النقل، وتتعام��ل معه كاأّنه 

غير م�ج�د.

وفيما انكب مجل�س ال�ش�رى على درا�شة م�شروع 

نحا���س، زار وفد م�شترك م��ن الهيئات االقت�شادية 

واالتح��اد العمال��ي الع��ام رئي�س الحك�م��ة نجيب 

ميقات��ي الذي تعهد باإخ��راج الملف م��ن التجاذب 

ال�شيا�ش��ي، كما زار رئي���س تكتل التغيير واال�شالح 

مي�ش��ال ع�ن الذي اعرب ع��ن رغبته باإقفال الملف 

واقرار الت�شحيح.

وو�ش��ط هذه االأج�اء التفاوؤلية، دعا وزير العمل 

�شربل نحا�س اأع�شاء لجن��ة الم�ؤ�شر الى االإجتماع، 

للبحث ف��ي الناحية القان�نية لالإتفاق الم�قع بين 

الهيئ��ات االإقت�شادية واالإتح��اد العمالي العام في 

ق�شر بعبدا في 21 كان�ن االأول 2011. لكن عقدة 

“ب��دل النق��ل” حال��ت دون ح�ش��م المل��ف، رغم ان 
االجتم��اع قد ب��داأ في اج�اء ايجابي��ة اوحت وكاأن 

الح��ل حا�شل ال محالة، غير ان��ه ولدى ال�ل�ج الى 

مناق�ش��ة البن���د، تب��ددت االم���ر وتمتر���س فريقا 

االتحاد العمالي العام والهيئات االقت�شادية خلف 

رئي�س االتحاد العمالي العام غ�سان غ�سن 
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اتفاقه��م الر�شائ��ي، مبديي��ن رف�شهم��ا الأي �شيغ 

اخ��رى. ولم تفلح المحاوالت المتكررة ل�زير العمل 

ف��ي ثني الطرفي��ن عن م�قفهم��ا والتجاوب مع ما 

ت�شمن��ه م�شروعه الذي وافق علي��ه مجل�س ال�ش�رى 

�ش��رط االأخ��ذ بمالحظات��ه. وبناء علي��ه، احيلت كل 

االم�ر ال��ى مجل�س ال�زراء لتك�ن له الكلمة الف�شل 

في هذا الم��ش�ع.

و�ش��رع نحا���س ف��ي  التح�شير لم�ش��روع جديد 

يت�شمن افكار جديدة م�شتخل�شة من نقا�شات لجنة 

الم�ؤ�ش��ر وروحية م�شروعه االخي��ر الذي وافق عليه 

مجل���س �ش���رى الدول��ة، وج��رت م�ش��اورات مكثفة 

اليجاد حل يح�شم الملف نهائيًا.

ونج��ح مجل���س ال���زراء ه��ذه الم��رة، وح�ش��م 

معركة االأج�ر بعد ا�شهر عديدة على اطالقها، بف�ز 

»االإتف��اق الر�شائ��ي« الم�ق��ع من جان��ب الهيئات 

االإقت�شادي��ة واالإتح��اد العمال��ي الع��ام ف��ي ق�شر 

بعبدا، م��ع تكليف وزير العمل �شرب��ل نحا�س اإعداد 

م�ش��روع قان���ن الإر�شاله الى مجل���س الن�اب يجيز 

للحك�مة النظر في بدل النقل ومنح التعليم. 

ووفق��ًا للم�ش��روع ال��ذي تم اق��راره، ح��ّدد الحد 

االدن��ى الر�شمي لالأج�ر ب���675 الف ليرة لبنانية، 

واأق��رت زي��ادة قدره��ا مئة ف��ي المئة عل��ى ال�شطر 

االأول م��ن االأج��ر حتى 400 الف ل. ل. على اأال تقل 

الزي��ادة ع��ن 375 األ��ف ل. ل.، وزي��ادة قدره��ا 9 

بالمئة على ال�شطر الثاني من االأجر بين 400 الف 

ل. ل. ولغاي��ة ملي�ن وخم�شمئة ال��ف ليرة لبنانية، 

عل��ى ان ي�ش��ار، بغية احت�ش��اب هذه الزي��ادة، الى 

تنزي��ل مبل��غ 200 ال��ف لي��رة لبناني��ة م��ن االأجر 

اال�شا�ش��ي. كذلك ت�ؤخد بعي��ن االعتبار، وتح�شم من 

الزي��ادات المق��ررة، الزي��ادات التي منح��ت �شابقًا 

من��ذ تاري��خ 2010/1/1. وف��ي ه��ذا االإط��ار ت��م 

تكلي��ف وزي��ر العم��ل اع��داد م�شروع قان���ن يرمي 

ال��ى االإجازة للحك�مة تحديد اآلية تع�ي�شات النقل 

واقتراح المقت�شى الإعداد منح التعليم للم�شتخدمين 

والعم��ال، كما تقرر اإبقاء ب��دل النقل الي�مي ومنح 

التعليم وذلك الى حين �شدور هذا القان�ن

م�سير االقت�ساد

وم��ع اق��رار رفع االج���ر، ب��رز قلق كبي��ر على 

م�شي��ر االقت�ش��اد اذ ان��ه ت��م خ��الل ه��ذه الفت��رة 

الرج�ع الذي �شيلحق بالقدرة التناف�شية لالقت�شاد 

نظ��راً ال��ى ارتفاع كلف��ة الي��د العاملة الت��ي ت�شكل 

اح��د ابرز  تكاليف االإنت��اج. ويلفت الخبراء في هذا 

االط��ار، الى انه لي�س هناك م��ا يثبت وج�د عالقة 

معت��د بها بي��ن القدرة التناف�شي��ة وتدخل الحك�مة 

ف��ي تحديد الم�شت�ي��ات الدنيا لالأج��ر، فن�شبة الحد 

االأدن��ى اإل��ى مت��ش��ط االأج��ر ف��ي كل م��ن البرازيل 

وتركي��ا واالأرجنتي��ن والمغرب ه��ي اأعلى منها في 

لبن��ان، وم��ع ذلك ف��اإن الترتيب العام له��ذه الدول 

عل��ى ج��دول التناف�شية الدولية لع��ام 2011 اأعلى 

م��ن ترتيبه. وال يع�د تاأخر ترتيب لبنان في م�ؤ�شر 

التناف�شي��ة )ي�شغ��ل المرتب��ة 89 م��ن اأ�ش��ل 142 

دولة( اإلى ارتف��اع التكاليف المبا�شرة لالإنتاج، بل 

يرتب��ط اأكث��ر ب�شع��ف اال�شتثمار الحك�م��ي وتاأخر 

االإ�شالح��ات وا�شط��راب ال�شيا�ش��ات الكلي��ة، وه� 

م��ا اثر �شلب��ًا عل��ى التكاليف غي��ر المبا�ش��رة التي 

يتكبده��ا المنتج���ن. ويظه��ر تقري��ر التناف�شية اأن 

لبن��ان متاأخ��ر جداً ف��ي الترتيب عل��ى �شعد متانة 

بيئة االقت�شاد الكلي ) المرتبة 125(، وتط�ر البنى 

التحتي��ة)121( واأداء الم�ؤ�ش�شات العامة والخا�شة 

الم�ؤ�ش��رات  ف��ي  متق��دم  ان��ه  حي��ن  ف��ي   ،)115(

 المرتبطة باالنفتاح االقت�شادي وال�شحة والتعليم.

وي�ؤكد الخبراء انه ب��شع لبنان اأن يتحمل ت�شحيحًا 

لالأج���ر من دون اأن ي�شر ذلك بتناف�شية اقت�شاده، 

على اأن يتم ذلك ف��ي اإطار �شمانة الدولة للمخاطر 

المترتب��ة على العمال واأرباب العمل معا. اذ انه مع 

الحدي��ث عن زيادة في االأجر �شتحرك كتلة مداخيل 

بي��ن اأط��راف االإنتاج ال يزي��د مقداره��ا على 2 % 

من الناتج المحلي، وهذا ي���ازي في تاأثير النتائج 

المترتب��ة عل��ى زي��ادة طفيفة في مع��دالت الفائدة 

)1  % مث��اًل(، اآو ارتفاع اأ�شعار الم�شاكن 10 % اأو 

اإ�شافة اأ�شحاب ال���كاالت الح�شرية نقاطا مئ�ية 

قليل��ة على ما يقتطع�نه م��ن اأرباح، ه� ما يح�شل 

دائمًا دون اأدنى �شجة وبال اأي م�شاومة.

مر�سوم احلد الأدنى  يف اجلريدة الر�سمية

 ن�شر ن�س مر�ش�م تعيين الحّد االدنى الر�شمي الأج�ر الم�شتخدمين والعمال الخا�شعين لقان�ن العمل 

ون�شبة غالء المعي�شة وكيفية تطبيقها في 26-1-2012 في الجريدة الر�شمية، وت�شمن:

 الم��ادة 1: تلغ��ى اأح��كام المر�ش�م رقم 500 تاري��خ 2008/10/14 المتعل��ق بتعيين الحد االدنى 

الر�شمي الج�ر الم�شتخدمين والعمال في القطاع الخا�س واعطاء زيادة غالء معي�شة.

 المادة 2: اعتبارا من 2012/1/1، يعين الحد االدنى الر�شمي لالأجر ال�شهري بمبلغ �شتمئة وخم�شة 

و�شبعين الف ليرة لبنانية ويعين الحد االدنى الر�شمي لالأجر الي�مي بمبلغ ثالثين الف ليرة لبنانية وفقا 

الحكام المادتين االولى والثانية من القان�ن رقم 67/36 ال�شادر بتاريخ 1967/5/16.

 الم��ادة 3: اعتب��ارا م��ن 2012/2/1، ت�ش��اف ال��ى االج��ر ال��ذي كان يتقا�ش��اه االجي��ر بتاري��خ 

2012/1/31 زي��ادة غ��الء معي�شة تحت�شب وفق االلي��ة التالية: -1 لغاية االحت�ش��اب، ينزل من االجر 
مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد ا�شيف بحكم المر�ش�م رقم 500 تاريخ 2008/10/14.

-2 تطبق على الر�شيد زيادة غالء معي�شة قدرها:

- 100 ف��ي المئ��ة عل��ى ال�شطر االول منه حتى مبلغ 400 الف ليرة لبنانية، على اال تقل الزيادة عن 

375 الف ليرة لبنانية.
- 9 ف��ي المئ��ة عل��ى ال�شطر الثاني من��ه الذي يزيد ع��ن 400 الف ليرة لبناني��ة وال يتجاوز الملي�ن 

ون�شف ملي�ن ليرة لبنانية.

-3 يحت�ش��ب الف��ارق بي��ن المبلغ االجمال��ي الناتج عن الفق��رة ال�شابقة واالجر ال��ذي كان يتقا�شاه 

االجي��ر بتاري��خ 2011/12/31 ويك���ن ه��ذا الف��ارق ه� الزي��ادة التي ت�ش��اف الى االج��ر الذي كان 

يتقا�شاه االجير بتاريخ 2011/12/31.

 الم��ادة 4: ت�ؤخ��ذ بعي��ن االعتبار وتح�شم من الزي��ادات المقررة في المادة الثانية م��ن هذا المر�ش�م 

الزي��ادات الت��ي منح��ت منذ تاري��خ 2010/1/1 والم��ش�فة �شراحة بعقد او نظ��ام او في ال�شجالت او 

بق��رار من ال�شلط��ة ال�شالحة في الم�ؤ�ش�شات العامة )كالم�شالح الم�شتقل��ة مثال( بانها طراأت ب�شبب غالء 

المعي�شة والتي �شملت جميع اجراء الم�ؤ�ش�شة او �شملت فئة معينة من االجراء في الم�ؤ�ش�شة، اذا كانت هذه 

الزيادات ت�ازي الزيادة المقررة او تقل عنها، اما اذا كانت تف�ق الزيادات المقررة فال يج�ز تخفي�شها.

المادة 5: ين�شر هذا المر�ش�م ويبلغ حيث تدع� الحاجة ويعمل به ابتداء من 2012/2/1”.
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لقاء يف جمعيـــــة امل�صارف يناق�ش التطورات االقت�صادية واملالية

 ميقاتي: عائدات النفط والغاز �صتخ�ص�ش ل�صداد الديـون

طربيه: الأو�صاع الإقليمية والدولية ت�صتوجب التكاتف 

والقى رئي�س الجمعية ج�زيف طربيه كلمة 

ا�شار فيها الى ان��ه »تح�ط بنا اأو�شاع اإقليمية 

ودولي��ة اأقل ما يقال فيه��ا اإنها تحمل تحدياٍت 

ب��ل مخاط��ر كب��رى يتداخ��ل فيه��ا ال�شيا�ش��ي 

باالأمن��ي واالقت�شادي والمال��ي باالجتماعي. 

وي�شتدع��ي الت�ش��دي لها اأو حت��ى التاأقلم معها 

الجه���د، جه�دن��ا جميع��ًا،  تكام��ل وتكات��ف 

وبال��كاد ق��د نتخّطاها بنجاح ن�شب��ي اأو بالحّد 

فنا ازاءها 
ّ
االأدنى من الخ�شائ��ر، فكيف اذا ت�شر

بتناحر ؟ ومن منطلقات فئ�ية �شيقة واآنية !..

الم�شت���ى  عل��ى  تعاملك��م  »اإن  وتاب��ع: 

ال�شيا�ش��ي– االأمن��ي اأراح البل��د من��ذ ب��دء عمل 

الحك�م��ة. وم��ن المه��م ا�شتم��رار ه��ذا المنحى 

وتاأكي��ده. وقد ج��اءت عملية ت�شحي��ح االأج�ر 

 االإنتاج وبجه��د م�شك�ر ومنكم 
ْ
بت�اف��ق طرَف��ي

واالقت�ش��اد،  العم��ل  وزي��ري  وم��ن  �شخ�شي��ًا 

ت 
َ
وبالرغم من التجاذب��ات الحادة اأحيانًا جاء

عادلة للجميع �شمن المعطيات القائمة. ويمكن 

تح�شين االأو�ش��اع االجتماعية ب�شكل اأو�شع من 

ئ��ة المتفاقمة 
ّ
خ��الل ت�شحي��ح االأو�ش��اع ال�شي

ف��ي ال�شن��دوق ال�طن��ي لل�شم��ان االجتماعي 

حيث للم�ؤ�ش�ش��ات وللم�شت�شفيات مئات ماليين 

ال��دوالر م��ن المتاأّخ��رات ل�شن���اٍت، ناهيك عما 

اء المطالبة 
ّ
يعاني��ه الم�شم�ن�ن من اإذالل ج��ر

بحق�قهم من التقديمات عند اأب�اب ال�شمان «. 

مناخ االعمال

العربي��ة  ال�شع���ب  ُتجارين��ا  اأن   : اأ�ش��اف 

الي���م وال�شب��اب العرب��ي �شان��ع الربي��ع ال��ى 

تغيي��ر ج��ذري في من��اخ االأعمال وال��ى ت�فير 

الحرية ال�شيا�شية واالقت�شادي��ة واإر�شاء اآليات 

ديمقراطي��ة النتقال ال�شلط��ة وتداولها، ُي�شعرنا 

��ة النم�ذج 
ّ
نح��ن اللبنانيي��ن باأحّقي��ة و�ش�ابي

كنا 
ّ
الذي اخترناه منذ عق�د وعق�د. ونعلن تم�ش

 على تجديده وعلى تط�يره بعيداً من 
ُّ
ب��ه ون�شر

التق�قع واالنغالق«. 

 التط���رات الجذري��ة 
ّ
وتاب��ع: »ف��ي خ�ش��م

القائمة ح�لنا نفاجاأ باإدراج تعديالت �شريبية 

ت 
ّ
تت�شّلل اإلى م�ش��روع الم�ازنة، وُيخ�شى اإن اأُقر

��ر ف��ي غفل��ٍة م��ن الزم��ن اأط��راً قان�نية 
ّ
اأن تغي

را�شخ��ة من��ذ عق���د، واأن تّهدد اأنظم��ة �شركات 

اله�لدن��غ واالأوف �ش�ر وغيره��ا من المنظ�مة 

القان�ني��ة الت��ي اأثبتت جدواه��ا. ونفاجاأ كذلك 

ولفر���س  للق�اني��ن  ا�شتن�شابي��ة  بتف�شي��رات 

الغرامات ولالإجراءات ال�شريبية، والتي ُيخ�شى 

معه��ا تهجير العديد من االأعمال واال�شتثمارات 

ال��ى ال��دول المحيط��ة اأو البعي��دة بحي��ث تفقد 

بيروت ولبنان القدرة على المناف�شة. وبداًل من 

تحقيق اي��رادات ا�شافية للخزينة، �شت�ؤّدي هذه 

االجراءات في ال�اقع الى خ�شائر كبيرة واأ�شرار 

فادح��ة للخزين��ة و لكام��ل مجتم��ع االأعم��ال 

ال�شناعي والتجاري وال�شياحي والمالي«.

حملة مركزة

وف��ي اط��ار تناول��ه الحمل��ة المرّك��زة على 

االأو�ش��اط  بع���س  ف��ي  الم�شرف��ي  القط��اع 

ال�شحافي��ة العالمية. قال: »نعم��ل منذ عقدين 

عل��ى تحدي��ث العم��ل الم�شرف��ي والمال��ي في 

لبن��ان بتعاون وثي��ق مع ال�شلط��ات من خالل 

اعتم��اد ق�اعد ال�شناع��ة الم�شرفي��ة العالمية 

ومن خ��الل اتفاقية الحيط��ة والحذر والقان�ن 

2001/318 والتعامي��م المرتبط��ة ب��ه ومن 
الهام��ة  والب�شري��ة  المادي��ة  الم���ارد  خ��الل 

�شه��ا في ه��ذا المجال 
ّ

والمتزاي��دة الت��ي نخ�ش

. لق��د اأر�شينا اأنظم��ة واآليات ت�شم��ح لنا باإبقاء 

القطاع الم�شرفي بعيداً عن ا�شتعماله للعمليات 

غي��ر الم�شروعة، االأمر ال��ذي كان م��شع تقدير 

م��ن المجتم��ع الدولي. كم��ا ُتتاح لل��راأي العام 

بدرجة عالية م��ن ال�شفافية واالإف�شاح والن�شر 

��ع  الم�َقّ ونتائجن��ا  وم�ج�داتن��ا  مطل�باتن��ا 

عليه��ا م��ن اأف�شل �ش��ركات التدقي��ق العالمية. 

وت�شه��د على ذل��ك كل المرجعي��ات الدولية في 

ال��دول الكب��رى وف��ي المنظم��ات والم�ؤ�ش�شات 

المالية العالمية، وت�ؤّكده في تقاريرها. وناأمل 

من دولتك��م تكثيف العمل داخل الحك�مة ومع 

ال�شيا�شي��ة لحماي��ة وتحيي��د القط��اع  الق���ى 

الم�شرف��ي ع��ن كل التجاذب��ات، الأن��ه يجم��ع 

م�شال��ح كل اللبنانيي��ن وي�شهر عل��ى رعايتها 

�س 
ّ
عر

ُ
والن��اأي بها ف��ي عمليات��ه عن كل م��ا ي

ه��ذه الث��روة ال�طني��ة الأي اأخط��ار داخلي��ة اأو 

خارجية«.

ميقاتي

ث��م تح��دث الرئي���س ميقات��ي فق��ال: »من��ذ 

ت�شلم��ي م�ش�ؤولية رئا�ش��ة الحك�مة و�شعت في 

�شلم اول�ياتي م��ش�ع اال�شتقرار في البلد، النه 

ال يمك��ن الحدي��ث عن نم� او تط�ي��ر اقت�شادي 

التطورات  مجمل  تناول  حواري  لقاء  الى  لبنان  مصارف  جمعية  دعوة  ميقاتي  جنيب  الوزراء  مجلس  رئيس  لبى 
السياسية واالقتصادية واملالية واالمنية في البالد، في حضور وزير االقتصاد والتجارة نقوال نحاس وحاكم مصرف 

لبنان رياض سالمة، وأعقبه غداء تكرميي. 
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من دون وج�د ا�شتقرار . خالل الفترة الما�شية 

اكدن��ا ه��ذا االم��ر، وبات��ت هن��اك قناع��ة لدى 

الجمي��ع ب�شرورة الحفاظ عل��ى اال�شتقرار الذي 

يت�اك��ب حتم��ا مع انجازات كثي��رة خا�شة في 

القط��اع الم�شرفي. نحن ن�ش��دد على اال�شتقرار، 

الن القط��اع الم�شرف��ي ه� من اأه��م القطاعات 

اأم��ان  وي�ش��كل ح��زام  اللبناني��ة  االقت�شادي��ة 

للبنان.

ال�شغ�ط��ات  كل  م�اجه��ة  ف��ي  وق��ال: 

االقت�شادية العالمية هناك �شمانات من داخل 

القط��اع الم�شرفي ق�امها اأم��ران االول: حكمة 

�شعادة حاك��م م�شرف لبنان، حيث و�شلنا الى 

رق��م قيا�شي في االحتياط النقدي لدى م�شرف 

لبن��ان، وبالمقارنة مع كل المراك��ز الم�شرفية 

في العالم نرى ان��ه في لبنان لدينا اأعلى ن�شبة 

في الح�ش�ر الم�شرفي. 

ب��االدارة  فتتمث��ل  الثاني��ة  ال�شمان��ة  ام��ا 

الفاعل��ة للقطاع الم�شرفي ف��ي �شكل عام، بحيث 

و�شلن��ا الى ارقام ا�شا�شية لل�شي�لة النقدية داخل 

الم�شارف ،

ويمكنن��ي الق�ل اننا مطمئن�ن ال��ى اال�شتقرار 

الحا�شل في القطاع الم�شرفي والى الت��شع القائم 

في هذا القطاع.

مناق�سة الموازنة

اأ�شاف: نحن حاليا في �شدد مناق�شة الم�ازنة 

العامة،وه��ي لي�شت فقط ارقام��ًا  وح�شابات، بل 

روؤية تاأخذ بعين االعتبار بع�س االم�ر اال�شا�شية 

،لقد اعددت مع فريق العمل درا�شة كاملة لكيفية 

مقارب��ة الم�زانة �شن�زعها عل��ى ال�شادة ال�زراء 

ونناق�شه��ا مع معالي وزير المال، وهذه الدرا�شة 

ترتكز على البن�د اال�شا�شية االتية:

تت�شم��ن  بحي��ث  الم�ازن��ة  �شم�لي��ة  اواًل: 

م�ازن��ات كل المجال���س واالدارات في الدولة، ال 

ان تك�ن م�ازنة مجزاأة . 

ثاني��ًا: �شن�ي��ة الم�ازن��ة لكي نع��رف �شن�يًا 

حجم االنفاق وال���اردات فال تتراكم االرقام من 

باب الى اخر، ومن م�ازنة الى اخرى.

ثالث��ًا: منطقي��ة االرق��ام، اإذ ان المطل���ب ان 

تك�ن ارق��ام الم�ازنة منطقي��ة وتعطي الم�ازنة 

�شدقية. ويجب ان يت�اكب هذا االمر مع مجم�عة 

م��ن الت�شريع��ات والق�انين التي يج��ب ان تاخذ 

مجراها القان�ني والد�شت�ري.

3 م�سائل
وقال:اي�شا من �شل��م اول�ياتنا تحقيق ثالث 

م�شائ��ل ،اولها و�ش��ع �شقف للعج��ز ال�شن�ي في 

الم�ازنة ن�شبة الى الناتج المحلي ،اذ ال يج�ز ان 

نت�ش��رف كانه ال �شق��ف للعجز . ل�ش�ء الحظ فان 

�شق��ف العجز الي�م ه��� عال ج��داً وعلينا العمل 

عل��ى تخفي�شه الى ما دون ال�شبعة في المئة من 

الناتج المحلي الى ان ي�شل خالل �شن�ات الى ما 

دون الخم�شة في المئة . حاليًا ال يمكننا الحديث 

عن خف�س العجز الى ما دون الخم�شة في المئة، 

الأن العج��ز ف��ي قط��اع الكهرباء وح��ده يتجاوز 

االربع��ة في المئ��ة ، ويجب علين��ا معالجة ملف 

الكهرباء لخف�س قيمة العجز .

ا�شاف:االم��ر الثان��ي ال��ذي ناخ��ذه بعي��ن 

االعتب��ار ، وقد نجحنا فيه ن�شبي��ا خالل الفترة 

الما�شي��ة، ه� تحقي��ق ت�ازن معي��ن بين الدين 

الداخل��ي والدي��ن الخارج��ي ،وق��د و�شلن��ا الى 

مرحلة بلغ فيها الدي��ن المحلي ن�شبة �شتين في 

المئة ف��ي مقابل دي��ن خارجي بن�شب��ة اربعين 

ف��ي المئة، بعدم��ا كان��ت الن�شب��ة معك��شة في 

ال�شابق.

�سندوق �سيادي

ولفت ال��ى ان الم�شاألة الثالثة تت�شمن العمل 

عل��ى ان�شاء �شندوق �شي��ادي يخ�ش�س لعائدات 

التنقي��ب ع��ن النف��ط والغ��از، بحيث تك���ن هذه 

العائ��دات ال�شتحقاق��ات الدي��ن الع��ام فقط، وال 

ت�شرف منها اي نفقة قبل ان يتراجع حجم الدين 

ال��ى �شتين ف��ي المئة من النات��ج المحلي. وقال: 

ف��ي م���ازاة ه��ذه اال�ش��ارات الث��الث اال�شا�شية، 

نحن في �شدد القيام ب�ر�س عمل ا�شالحية هي 

في حاج��ة الى تع��اون الجمي��ع، وال �شيما على 

�شعيد الكهرب��اء وال�شمان االجتماعي والتعليم 

وال�شحة و�شائر القطاعات االنتاجية والتنم�ية. 

علين��ا جميع��ا التع��اون الن الم�شاأل��ة ال تخ�س 

الحك�مة وحدها بل تعني كل القطاعات وجميع 

اللبنانيي��ن. برنامجن��ا وا�شح ق�ام��ه اال�شتقرار 

القط��اع  حققه��ا  الت��ي  النجاح��ات  لم�اكب��ة 

الم�شرفي والمحافظة عليها، الأن هذا القطاع ه� 

العم���د الفقري لالقت�شاد اللبنان��ي، باال�شافة 

وا�ش��الح  االنتاجي��ة  القطاع��ات  تنمي��ة  ال��ى 

خ��الل  �شتاأخ��ذ  والحك�م��ة  االداري،  القط��اع 

مقاربته��ا لم��ش���ع الم�ازن��ة هذا الع��ام ،هذه 

 الم�ؤ�ش��رات االقت�شادية الثالث بعي��ن االعتبار.

من اليمين: وزير االقت�ساد نقوال نحا�س، رئي�س جمعية الم�سارف جوزيف طربية، رئي�س الحكومة نجيب 

ميقاتي، حاكم م�سرف لبنان ريا�س �سالمة
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االو�ش��ط«  ال�ش��رق  »طي��ران  �شرك��ة  احتفل��ت 

بان�شم��ام طائ��رة جديدة ال��ى ا�شط�له��ا، من ن�ع 

الت�شل�شل��ي  الرق��م  تحم��ل   A  320 »اإيربا���س« 

16 جميعها من  5000، لي�شب��ح عدد طائراته��ا 
ن���ع »ايربا���س«، ف��ي احتف��ال اأقامته ف��ي مطار 

رفي��ق الحري��ري الدولي - بي��روت، ح�ش��ره وزير 

االأ�شغ��ال العامة والنق��ل غازي العري�ش��ي، المدير 

الع��ام للطي��ران المدن��ي باالنابة داني��ال الهيبي، 

مدي��ر دوائر العملي��ات في ال�شركة محم��د ح�ش�ن، 

مدير عام �شرك��ة »ميغ« للخدمات االأر�شية ري�شار 

مجاع�س، مدير الم�ارد الب�شرية في ال�شركة رمزي 

ي�ن�س وعدد كبير من م�ظفيها.

العري�سي

وا�ش��اد العري�شي في كلمة ل��ه بخط�ة »الميدل 

اي�ش��ت«، م�شيرا الى ان »ال�شركة انطلقت منذ �شن�ات 

م��ن واقع �شعب األيم، وها هي الي�م تتقدم وتتط�ر 

وتلع��ب دورا اأ�شا�شيا في عالم الطي��ران، وتحت�شن 

اآالف العائالت من اأبناء لبنان«.

�سالمة

ب��دوره، قال �شالم��ة: »نحن الي���م في م�شرف 

لبن��ان تملكنا ح�شة في �شرك��ة الميدل اي�شت بقرار 

م��ن الحك�م��ة اللبناني��ة الأنه��ا �شرك��ة ذات منفعة 

عام��ة، اإنما كن��ا دائما متحم�شي��ن لنحقق االأهداف 

الت��ي و�شعناه��ا، اأوال اإنق��اذ ال�شرك��ة وق��د تم هذا 

االم��ر، وثاني��ا تاأمي��ن ديم�م��ة العمل ف��ي ال�شركة 

الآالف اللبنانيين وه��ذا اأي�شا تم، وثالثا لكي تبقى 

ال�شركة داعمة لالقت�شاد اللبناني وهذا اأي�شا تم«.

الحوت

وب��ارك الح���ت للجمي��ع بت�شل��م الطائ��رة رقم 

5000 م��ن ط��راز »اإيربا���س« 320، وق��ال: »قد 
تت�شاءل���ن هل ه��ذا ي�شتح��ق االحتف��ال؟ باالأم�س، 

احتفلت ال«اإيربا�س« ف��ي كل العالم بهذه الطائرة 

وه��ذا االنجاز، واحتفل بها اأكثر من مئة األف عامل 

وم�ظف في �شركة »ايربا���س«. والي�م هذا الحدث 

ي�شتحق االحتف��ال، والدليل على ذلك و�ش�ل رئي�س 

ال�شرك��ة ف��ي العالم عل��ى متنه��ا، ووزي��ر اال�شغال 

العامة والنقل غازي العري�شي كان في ا�شتقبالها. 

واإن راع��ي ه��ذه ال�شرك��ة وقائ��د م�شيرته��ا حاك��م 

م�شرف لبنان ريا�س �شالمة ه� بيننا«.

اأ�ش��اف: »في عام 2001، كنا نحلم باأن تك�ن 

لدين��ا طائ��رات جدي��دة. والي���م، بعد ع�ش��ر �شن�ات 

من اال�شالح في ال�شرك��ة، ن�شغل اأحدث ا�شط�ل في 

العال��م، وهذا نفتخر به، وه��� يع�د اأي�شا اإلى ف�شل 

العاملين في ال�شركة جميعا من طيارين وم�شيفين 

وم�ظفين وعمال وتقنيين، فه��م كان�ا في ال�شركة 

من��ذ اأكثر م��ن 15 �شنة. لق��د بلغت خ�شائ��ر ال�شركة 

مئات ماليين الدوالرات، انما الخطة التي انتهجتها 

ت�سلمت طائرة اإيربا�ص 320 جديدة 

ميقاتي: MEA منوذج يحتذى لل�سركات الناجحة والقادرة

من اليمين: عدنان من�سور، �سالم بي�سون، نقوال نحا�س، غازي العري�سيمن اجواء الع�ساء

��������ش�������رك�������ات
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االدارة ه��ي الطريق التي اأو�شلتنا الى انقاذ ال�شركة 

وتاأمين ا�شتمراريتها«.

اإيندرز

م��ن جهت��ه، قال اإين��درز: »م��ن دواع��ي �شرورنا 

ت�شلي��م طيران ال�ش��رق االأو�شط طائ��رة A 320 ذات 

الرق��م الت�شل�شلي 5000. لقد اأظه��رت �شركة »طيران 

ال�ش��رق االو�ش��ط« �شجاع��ة كبي��رة في الحف��اظ على 

عملياتها في ظل الظروف ال�شعبة، ومن الطبيعي ان 

ن�شيد بعزمها وتف�قها وب�الئها لطائرات »اإيربا�س«. 

واإنن��ا نتطلع اإل��ى روؤية المزيد م��ن االزدهار والنم� 

ل�شبكة »طيران ال�شرق االأو�شط« مع عائلة »اإيربا�س« 

الع�شرية والفاعلة في ا�شتهالك ال�ق�د«.

ميقاتي

واقام��ت ال�شرك��ة ع�ش��اء للمنا�شب��ة ف��ي فن��دق 

فيني�شي��ا برعاي��ة رئي���س الحك�مة نجي��ب ميقاتي. 

وتخل��ل الع�شاء كلمات للح���ت والعري�شي و�شالمة 

فيه��ا:  ق��ال  كلم��ة  ميقات��ي  الق��ى  كم��ا  واين��درز. 

»تغمرن��ي �شع��ادة كبي��رة، اإذ نلتق��ي الي���م لن�شه��د 

اي�ش��ا ف�ش��ال اآخ��ر م��ن ف�ش���ل نج��اح لبن��ان في 

تج��اوز ال�شع�ب��ات والتطل��ع باأم��ل ال��ى الم�شتقبل 

ال�اع��د. نعم اأيها االعزاء، م�شي��رة الميدل اإي�شت، منذ 

تاأ�شي�شه��ا في 31 اي��ار 1945 على ي��د المغف�ر له 

الرئي���س �شائ��ب �شالم وحت��ى الي�م، ت�شب��ه م�شيرة 

لبن��ان: م��ن كب���ة ال��ى نه����س، م��ن خ�ش��ارة الى 

 رب��ح، من ح�شار الى اإنت�شار، م��ن اأحزان الى اأفراح.

وتابع: »تحي��ة الى من ج�شد هذه االرادة، الى حاكم 

م�ش��رف لبنان ال�شديق ريا���س �شالمة، الذي حقق 

في طيران ال�شرق االو�شط تجربة رائدة اظهرت كيف 

يمكن للدولة اأن ت�شحح اأو�شاع الم�ؤ�ش�شات ال�طنية 

الناجح��ة  لل�ش��ركات  يحت��ذى  نم�ذج��ا  فتجعله��ا 

والقادرة، معتمدة معايير تتجاوز من خاللها مرحلة 

االكتف��اء الذاتي، الى تحقيق االرباح على الرغم من 

 االزمات االمنية واالقت�شادية والمالية التي مر بها.

وتحي��ة اي�شا الى رئي�س مجل���س ادارة الميدل اإي�شت 

ال�شدي��ق محمد الح���ت الذي كان اأمين��ا على الثقة 

الت��ي و�شعته��ا في��ه الدول��ة اللبناني��ة، فا�شتله��م، 

م��ع معاونيه ف��ي مجل���س االدارة، م�اق��ف اأ�شالفه 

الكب��ار ف��ي المحافظ��ة عل��ى اإرث طي��ران ال�ش��رق 

االو�ش��ط، وال �شيما منه��م المرح�م نجيب علم الدين 

ومن تاله م��ن روؤ�شاء مجال���س االدارة الذين نحيي 

اأرواح م��ن غادرن��ا منه��م، ونتمن��ى العم��ر الط�يل 

لم��ن ال ي��زال بينن��ا يتاب��ع تط���ر ال�شرك��ة ال�طنية 

 واالنج��ازات الت��ي تحقق��ت من��ذ الع��ام 1998« .

وق��ال: »اإن م��ا حققته �شركة طي��ران ال�شرق االو�شط 

وال�ش��ركات ال�شقيق��ة الت��ي اأن�شئ��ت خ��الل ال�شن�ات 

الفائت��ة من تقدم ونجاح، ه��� ح�شيلة جه�د بذلها 

العامل���ن فيه��ا على مختلف م�اقعه��م، فلهم اي�شا 

تحي��ة تقدي��ر وامتنان، وعهد من الدول��ة باأن ترعى 

حق�قه��م وتقدم كل الدعم كي ي�ا�شل طيران ال�شرق 

االو�شط تقدم��ه. فالنجاح م�ش�ؤولي��ة والحفاظ عليه 

واج��ب، والتجربة االنقاذي��ة التي �شهدته��ا ال�شركة 

جديرة ب��اأن تعمم على الكثير م��ن م�ؤ�ش�شات الدولة 

االقت�شادية والمالي��ة واالجتماعية والترب�ية التي 

يج��ب ان تع���د اليه��ا الحي��اة م��ن خ��الل خط���ات 

ا�شالحية تب��داأ من راأ�س الهرم فيه��ا حتى القاعدة. 

وعلي��ه فان العبرة في نج��اح طيران ال�شرق االو�شط 

فاعل��ة«. واإدارة  �شلي��م  ق��رار  بكلمتي��ن   يتلخ���س 
�سارل عربيد، نقوال نحا�س، عدنان من�سور، وجيه البزري

الحوتميقاتي ايندرزالعري�سي

فريد روفايل، ريا�س �سالمة

ريمون ومي عودة

 وداد ورمزي يون�س
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��������ش�������رك�������ات

خط مبا�سر لـ«طريان 

البحرين« بني بريوت 

والكويت

افتتح��ت �شركة طي��ران البحرين خطًا ج�يًا 

جديداً مبا�شراً بين بيروت والك�يت بمعدل اأربع 

رحالت ا�شب�عيًا، وذل��ك اأيام االإثنين واالأربعاء 

والخمي�س وال�شبت عبر بيروت.

واع��رب مدير عام ال�شرك��ة الكابتن ابراهيم 

الحمر عن �شروره بافتتاح الخط الج�ي الجديد 

مثني��ا على ال��دور الري��ادي ال��ذي يلعبه مطار 

بي��روت الدول��ي لجه��ة تاأمي��ن كل الخدم��ات 

والم�شافري��ن  ال��ركاب  لجمي��ع  والت�شهي��الت 

واعتب��ر ان ذلك لي���س غريبا ع��ن العاملين في 

قط��اع النقل الج�ي في لبن��ان والذين يعمل�ن 

بجهد مميز الإخفاء اج�اء ال�شالمة والراحة لكل 

م�شتخدمي الخط���ط الج�ية في لبنان والعالم 

العرب��ي ال ب��ل والعال��م باأ�شره متمني��ا النجاح 

والت�في��ق له��ذا الخط الج���ي الجدي��د والتقدم 

واالزده��ار ل�شرك��ة طي��ران البحري��ن و�شائ��ر 

�ش��ركات الطيران االخ��رى. اما مدي��رة ال�شركة 

ف��ي لبن��ان ال�شي��دة �ش���زان رجابي��ان وخالل 

ا�شتقبالها الطائ��رة البحرينية فقد رحبت بهذه 

الخط���ة، معتبرة انه��ا فاتحة خير م��ن �شاأنها 

ان تزي��د م��ن  الت�ا�ش��ل والحرك��ة الج�ية بين 

البحري��ن من جه��ة ومطار بي��روت ا�شافة الى 

كل الخط���ط االخ��رى الت��ي تعتمده��ا ال�شركة 

كالدوحة ودبي وغيرها و�شكرت كل من �شاهم 

في انجاح هذه الخط�ة.

اأعلن��ت �شركة “اأي. بي. ت��ي” الرائدة في مجال 

البت��رول، ف��ي م�ؤتم��ر �شحاف��ي، ع��ن ا�شتحقاقه��ا 

جائزة “ريبراند” العالمية، برعاية رئي�س الجمعية 

اللبنانية لتراخي�س االإمتياز LFA �شارل عربيد.

عي�سى

الفائ��زة  ال�شرك��ة  اإدارة  مجل���س  وا�شارع�ش��� 

بالجائ��زة الدكت���ر ط�ني عي�شى ال��ى ان نيل “اأي. 

بي. تي” الجائزة عالمة تقدير وتمّيز ا�شتحقتها اأي 

ب��ي تي، كنتيجة لم�ش��ار التحديث والتط�ير ال�شامل 

ال��ذي �شلكته خ��الل ال�شن�ات االأخي��رة. اإال اأنها، في 

ال�اق��ع، تت�يج لحقبة من الجه��د والعمل المت�ا�شل 

على م��دى خم�س وع�شرين عامًا، اأي من العام ١٩٨٧ 

تاري��خ تاأ�شي���س �شرك��ة اأي ب��ي تي حي��ث ت�شادف 

 ه��ذه ال�شنة ذكرى انق�شاء ٢٥ عام��ًا على تاأ�شي�شها.

اأ�ش��اف: اأت�ق��ف عن��د جمل��ة م�شائ��ل عام��ة تحيط 

بقط��اع ا�شتي��راد وت�زي��ع النف��ط ف��ي لبن��ان. ففي 

ال�ق��ت الذي ي�شتعّد فيه لبنان لب��دء عملية التنقيب 

ع��ن النف��ط والغ��از في مياه��ه، وما ق��د يعنيه ذلك 

من احتم��ال ان�شمامه اإلى مجم�عة الدول المنتجة 

ة للنف��ط والغ��از، ف��اإن القط��اع النفط��ي 
ّ
والم�ش��در

العامل في الداخل، اأو ما يعرف بلغة اأهل المهنة بال� 

)Downsteram(ه� مدع��ّ�  الى ان ي�اكب هذه 

المرحل��ة التاريخية، وي�شتعّد لم��ا يحمله الم�شتقبل 

القري��ب من متغّي��رات وتحدّيات، غي��ر م�شب�قة في 

ه��ذا القط��اع. اإن القّيمي��ن والعاملي��ن ف��ي القطاع 

النفطي في لبنان عم�مًا، عليهم واجب اإعادة تجديد 

واإعادة هند�شة وهيكلة �شاملة لم�ؤ�ش�شاتهم، تطاو ل 

ف��ي العمق، االأ�ش�س واالأ�شالي��ب والن�احي التجارية 

والتقني��ة واالإداري��ة والت�ش�يقي��ة المختلف��ة الت��ي 

درج القط��اع على اعتمادها من��ذ اأربعينيات القرن 

 الما�شي، وال يزال يعتمدها في غالبيته حتى الي�م. 

عربيد

وك�ش��ف عربيد عن ت�ج��ه الجمعية ال��ى اإطالق 

م�ش��روع Branding Lebanon وم��ا اأح�جنا 

ال��ى هك��ذا م�ش��روع لما لح��ق بلبن��ان م��ن �ش�ائب 

ومفاهيم مغل�طة خالل ال�شن���ات الما�شية. وقال: 

“ه��ذا الم�ش��روع حي���ي واأ�شا�شي لبلدن��ا ال�شغير. 
فكما انت�شرت الطاق��ات الب�شرية اللبنانية الكف�ءة، 

ف��ي اإمكان لبن��ان اأي�شًا اأن ي�شج��ع طاقات مبادرة 

المناف�ش��ة  عل��ى  والق��درة  الثقاف��ة  تمل��ك  مبدع��ة 

واالإنتاجي��ة. وه��ذا م��ش���ع ممكن تحقيق��ه اإذا ما 

اأخذن��ا بعي��ن االإعتبار الق��درات الب�شري��ة اللبنانية 

الكبي��رة واالإنت�شاراللبناني ح���ل العالم المتعط�س 

ليتلم���س دينامكي��ة وطن��ه واأبنائه. ه��ذا ف�شاًل عن 

غن��ى ح�شارة وتاريخ لبنان ف��ي المنطقة والعالم، 

وقبل كل �شيء قدرة اللبناني على االإنجاز واالإبداع. 

فنحن مجتمع ال يعرف االإحباط والياأ�س، 

 »اأي. بي. تي« تنال جائزة »ريبراند« العالمية

جانب من االعالن عن الفوز بالجائزة
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من �شهر الى �شهر 

 »م�سابقة هولندا لت�سميم الألعاب اللكرتونية«

اأعلن��ت �شفارة مملكة ه�لندا ل��دى لبنان ومجم�عة 

اطالق م�شابق��ة  المب��ادر(  ال�شب��اب  )برنام��ج  »ب��ادر« 

“جائ��زة ه�لندا لت�شميم االألع��اب االلكترونية”، وهي 
االأولى من ن�عها في لبنان. وجاء االعالن عن الم�شابقة 

خ��الل م�ؤتم��ر �شحاف��ي عق��د في فندق “ريفييرا” في 

بي��روت، �ش��ارك في��ه كل م��ن �شفي��ر ه�لن��دا هي��رو دي 

ب�ي��ر ورئي���س »ب��ادر« النائ��ب روبي��ر فا�شل وممث��ل 

وزي��ر االقت�ش��اد والتج��ارة نق���ال نحا���س، م�شت�ش��اره 

ال�شي��د روجي��ه ملكي. واأو�ش��ح المنظم���ن اأن الم�شابقة 

مخ�ش�ش��ة لقطاع االألعاب االلكتروني��ة االآخذ في النم� 

ب�شرع��ة، ويتناف�س الم�شارك�ن فيها على ت�شميم اأف�شل 

لعبة الكترونية، على اأن يح�شل الفائز على جائزة مالية 

بقيمة 7500 ي�رو. و�شرح�ا اأن الم�شاركة في الم�شابقة 

مفت�حة لجميع الراغبين من لبنان اأو من دول المنطقة، 

ودع�ه��م اإلى العمل م��ن �شمن فرق. واأف��ادوا باأن على 

المتقدمي��ن للم�شابقة اأن يقدم�ا اأفكار م�شاريعهم �شمن 

مهلة تنتهي في االأول من ني�شان )ابريل( المقبل.

قطاع جدي

االألع��اب  �شناع��ة  اله�لن��دي  ال�شفي��ر  وو�ش��ف 

االلكتروني��ة باأنها »قطاع ج��دي«، واعتبر اأن م�شابقة 

»جائزة ه�لن��دا لت�شميم االألع��اب االلكترونية« ت�شكل 

»و�شيل��ة ممت��ازة لجع��ل رواد االأعم��ال عل��ى بينة من 

متطلبات هذا القطاع واحتياجاته«.

و�ش��دد عل��ى اأن الم�شابق��ة �شتتيح »اإلتق��اء الخبرة 

والدراية اله�لندية في هذا المجال مع قدرة اللبنانيين 

على تقديم االأفكار الخالقة، بغية اال�شتفادة الم�شتركة 

من النم� ال�شريع لل�ش�ق العالمية في مجال ال�شناعات 

االبداعية«. 

فا�سل

اأم��ا فا�شل، فاأع��رب عن �ش��روره لم�شاركة »بادر« 

م��ع ال�شفارة اله�لندية في تنظي��م الم�شابقة »ا�شتمراراً 

»�شناع��ة  اأن  وراأى  االبداعي��ة«.  للقطاع��ات  لدعمه��ا 

االألع��اب االلكترونية ت�شكل مث��ااًل ممتازاً لتالقي الفن 

والتكن�ل�جيا، وهما قطاعات يبرع فيهما اللبناني�ن«. 

واعتب��ر اأن »التعاون مع ه�لندا �شيع���د بفائدة كبيرة 

على اأ�شحاب المبادرات اللبنانيين، و�شيمّكنهم من اأن 

يدرك�ا على نح� اأف�ش��ل، التحديات التي �شي�اجه�نها 

قبل وخالل وبعد اطالق اأي لعبة«.

ملكي

وتح��دث ملكي با�شم ال�زير نحا���س ف�شكر ل�شفارة 

ال�شب��اب  اأم��ام  الفر�ش��ة  »اف�شاحه��ا  ه�لن��دا  مملك��ة 

اللبنانيي��ن ذوي االأف��كار الخالق��ة واالبداعية للدخ�ل 

الى العال��م ال�ا�شع« لقطاع االألع��اب الذي و�شفه باأنه 

»قط��اع الع�شر«. واأ�شاد كذلك بدع��م مجم�عة  »بادر« 

للمب��ادرة الفردي��ة، معتبراً انها »اأ�شبح��ت قناة فاعلة 

لل��ش���ل الى تط�ي��ر ال�شناعات االبداعي��ة في لبنان 

وتحفيزها«.

واأ�شاف »اإن الحك�م��ة، ووزارة االقت�شاد تحديداً، 

ت�شجع كل ما من �شاأنه تحفيز النم�، وترى اأن االأن�شطة 

المرتك��زة عل��ى اقت�ش��اد المعرف��ة عن�ش��ر اأ�شا�شي في 

ه��ذا المج��ال. وم��ن ه��ذا المنطل��ق، ت�ل��ي الحك�م��ة، 

اهتماما خا�شًا لتط�ير قط��اع تكن�ل�جيا االت�شاالت 

والمعل�م��ات، ال��ذي ي�شكل م�ش��اراً ا�شا�شي��ًا في عملية 

النم�، نظ��راً الى اأنه يمثل م�شاحة يمك��ن للبنانيين اأن 

يحقق���ا نجاح��ًا كبيراً فيه��ا، لما لديهم م��ن م�ؤهالت 

علمي��ة وثقاف��ة وا�شع��ة ومتن�ع��ة، ف�ش��اًل ع��ن �شبكة 

العالقات التي يتمتع�ن بها«.

الم�ساركون في االعالن عن الم�سابقة

»مركز للو�ساطة« يف غرفة بريوت

اأعلن��ت غرف��ة بيروت وجبل لبنان عن ان�شاء “المركز اللبنان��ي لل��شاطة” بهدف م�شاندة م�ؤ�ش�شات 

االعم��ال ال �شيم��ا ال�شغيرة والمت��شطة، على ح��ّل النزاعات التجارية من خ��الل ال��شاطة، “االأمر الذي 

ي�شاه��م ف��ي تقلي���س االعباء المادي��ة التي غالب��ًا ما تتكبده��ا الم�ؤ�ش�شات ج��راء اللج�ء اإل��ى الدعاوى 

الق�شائية، وبالتالي ت�فير بيئة اأعمال مالئمة لال�شتثمارات” بح�شب ما جاء في بيان �شادر عن الغرفة 

الي�م. 

واأو�شح��ت اأن ه��ذا المرك��ز اأن�شىء بالتعاون بين الغرف��ة وم�ؤ�ش�شة التم�يل الدولي��ة )IFC( التابعة 

لمجم�عة البنك الدولي �شمن برنامج ال��شائل البديلة لحل النزاعات.

واأ�شارت الغرفة الى انها �شتنظم، وبدعم من م�ؤ�ش�شة التم�يل الدولية، دورات تدريبية لل��شطاء من خالل مكتب بريطاني متخ�ش�س بالتدريب واالإ�شت�شارات، ينال في 

ختامها ال��شطاء الذين اأتم�ا التدريب بنجاح، �شهادة و�شيط معتمد.

واأعلنت اأن الدورات تجري في الفترة الممتدة بين منت�شف �شهري �شباط واآذار 2012 لمدة 15 ي�مًا بدوام كامل، وذلك في مقر م�ؤ�ش�شة التم�يل الدولية في بيروت.
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لتراخي���س  اللبناني��ة  الجمعي��ة  اأقام��ت 

�ش��رف  عل��ى  غ��داء  ماأدب��ة  )الفرن�شاي��ز(  االمتي��از 

اأه��ل ال�شحاف��ة واالإع��الم ف��ي مطع��م �شالم�نتين��ي 

بح�ش���ر  االإعالميي��ن  م��ن  نخب��ة  جم��ع  االأ�شرفي��ة 

 رئي���س الجمعي��ة �ش��ارل عربي��د وهيئته��ا االإداري��ة.

وفي كلمته الترحيبية ق��ال عربيد “ي�شرني اأن اأرحب 

باأهل ال�شحافة واالإعالم في هذا الحفل التكريمي الذي 

اأردن��اه اأن يك���ن منا�شبة للتعبير ع��ن �شكر الجمعية 

وامتنانها لدعمكم المت�ا�شل، ولدوركم االأ�شا�شي في 

م�اكبة اأو�شاع االقت�شاد ال�طني. كما تثّمن الجمعية 

اهتمامك��م بت�شلي��ط ال�ش���ؤ على المب��ادرات الخالقة، 

التي ت�شاهم في تط�ي��ر االقت�شاد اللبناني وفي رفع 

ا�ش��م لبنان في ف�شائه العرب��ي والدولي كبلد حا�شن 

لالإب��داع وم�شدر للذوق”. واأ�ش��اف عربيد “نحن في 

الجمعي��ة اللبناني��ة لتراخي���س االمتي��از ن�ؤم��ن باأن 

النجاح��ات الت��ي نحققها ل��م تكن لتح�ش��ل من دون 

وج���د بيئة حا�شنة وداعم��ة. واأنتم جزء منها. لذلك، 

نع��ّ�ل كثي��راً عل��ى م�اكبة اأه��ل ال�شحاف��ة واالإعالم 

لن�شاطاتن��ا، لكي نتمكن من اي�ش��ال ر�شالتنا المبنية 

عل��ى قيمتي��ن اأ�شا�شيتين: العم��ل ال��دوؤوب، والتفاوؤل 

الدائ��م بغد اأف�شل، وهي الر�شال��ة التي نحتاجها االآن 

اأكث��ر م��ن اأي وقت اآخ��ر. فما اأح�جنا ال��ى جدية اأكبر 

في التعاطي مع �ش�ؤون ال�طن والم�اطن، والى العمل 

المت�ا�ش��ل في �شبي��ل عزتهما”، م�ش��دداً على الم�شي 

ف��ي العمل واالنتاج، “بمعزل عن الغي�م التي تت�شبب 

به��ا التكتالت المختلف��ة دومًا على جن���س المالئكة، 

ورغم كل الظروف ال�شعبة التي تمر فيها البالد”.

الت��ي  المعالج��ات  م��ع  “نح��ن  عربي��د  ولف��ت 

ت�ح��د اللبنانيي��ن الأنه��م جميعًا �شركاء ف��ي �شياغة 

متطلب��ات  تحاك��ي  اجتماعي��ة  اقت�شادي��ة  روؤي��ة 

اللبنان��ي”. المجتم��ع  وتطلع��ات  الع�لم��ة   ع�ش��ر 

لتراخي���س  اللبناني��ة  الجمعي��ة  “اأن  عل��ى  واأك��د 

الفران�شاي��ز،  مجتم��ع  اأف��راد  وكل  االمتي��از، 

و�شي�شتم��رون  التحدي��ات  م�اجه��ة  �شي�ا�شل���ن 

الت��ي  المي��زات  م��ن  وهم��ا  الفر���س،  اغتن��ام  ف��ي 

اللبنان��ي وتاريخ��ه”. ال�شع��ب  ع��ن  بغريب��ة   لي�ش��ت 

وبع��د ذل��ك ت��م ت�زي��ع الن�ش��رة الثالث��ة م��ن الكتيب 

التعريف��ي الخا���س بالجمعي��ة الذي ي�ش��م نخبة من 

اأ�شح��اب االمتي��ازات اللبناني��ة، واالأجنبي��ة العاملة 

في لبنان، من قطاعات مختلفة، والتي تمثل �شركات 

رائدة، تركت ب�شمات وا�شحة في االقت�شاد اللبناني 

وم�شار نمّ�ه باتجاه اقت�شاد المعرفة. 

غداء لـ »الفرن�سايز« على �سرف الإعالميني 

عربيد: م�ستمرون يف مواجهة التحديات

من اليمين: فار�س �سعد، عيا�س دراجي، بهيج بوغانم، احمد الخطيب

جانب من الح�سور

ر�سوان مكنا�س، �سارك توهومي، مديحة ر�سالن،

 �سارل عربيد

�سباح رم�سان،

 ابراهيم عوا�سة، عدنان كريمة

نيبل الالدقي، �سليم الحاجمن الي�سار: الفون�س ذيب، غياث يزبك، ب�سام بوزيد

عربيد يلقي كلمته
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م�������������ش������ارف

 % موجودات الم�صارف ترتفع 8.2 

 والت�صليفات 10.5 % في ت�صرين اول 2011

ارتفعت املوجودات اإلجمالية واجملمعة للمصارف التجارية في نهاية تشرين األول 2011، إلى ما يعادل 210360 
مليار ليرة )ما يواز 139.5 مليار دوالر( مقابل 208672 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و194355 مليار ليرة 
في نهاية العام 2010 )190922 مليار ليرة في نهاية تشرين األول 2010(. وبذلك يكون إجمالي ميزانية املصارف 
االشهر  8.2 % في  بلغت  بنسبة جيدة  ارتفاعاً  املصرفي، قد سجل  النشاط  إلى حجم  الذي يشير  التجارية، 

العشرة األولى من العام 2011 مقابل ارتفاعه بنسبة 9.9 % في الفترة ذاتها من العام 2010.

الودائع االإجمالية 

وارتفع��ت ال�دائع االإجمالية ل��دى الم�شارف 

التجاري��ة الت��ي ت�ش��م ودائ��ع القط��اع الخا���س 

المقي��م وغير المقي��م، اإ�شافة اإل��ى ودائع القطاع 

الع��ام، اإل��ى م��ا يع��ادل 174861 ملي��ار لي��رة 

و�شكلت 83.1 % من اإجمالي المطل�بات، مقابل 

173513 مليار ليرة في نهاية ال�شهر الذي �شبق 
و163717 ملي��ار ليرة ف��ي نهاية العام 2010 

)158971 ملي��ار لي��رة في نهاي��ة ت�شرين االأول 

2010(. وازدادت هذه ال�دائع بن�شبة 6.8 % في 
االأ�شه��ر الع�ش��رة االأولى من الع��ام 2011 مقابل 

% في الفترة ذاتها من العام  زيادة بن�شب��ة 8.9 

.2010
وا�شتق��ر تقريب��ًا مع��دل دولرة ودائ��ع القطاع 

الخا���س المقيم وغير المقيم عند 66.26 % في 

نهاية ت�شرين االأول 2011 مقارنة مع 66.25 % 

ف��ي نهاية ال�شهر الذي �شبق��ه، لكنه ارتفع مقارنة 

مع نهاية العام 2010 حيث بلغ 63.24 % ومع 

نهاية ت�شرين االأول 2010 حيث بلغ 62.65 % 

ب�شب��ب حالة عدم اال�شتقرار ال�شيا�شي التي �شادت 

البلد في هذه الفترة.

القطاع الخا�س

للقط��اع  االإجمالي��ة  ال�دائ��ع  ارتفع��ت  كم��ا 

الخا�س المقيم ل��دى الم�شارف التجارية، اإلى ما 

 % يع��ادل 141039 مليار لي��رة و�شّكلت 67.0 

من اإجمالي المطل�ب��ات، مقابل 140161 مليار 

لي��رة ف��ي نهاي��ة ال�شهر ال��ذي �شب��ق و133743 

ملي��ار ليرة ف��ي نهاية الع��ام 2010 )131127 

ملياراً في نهاي��ة ت�شرين االأول 2010(. وازدادت 

ه��ذه ال�دائع بن�شب��ة 5.5 % في اال�شه��ر الع�شرة 

االأولى من الع��ام 2011، مقابل ارتفاعها بن�شبة 

اأعل��ى بلغ��ت 9.8 % ف��ي الفترة ذاته��ا من العام 

.2010
وف��ي التفا�شي��ل، تراجع��ت ال�دائ��ع باللي��رة 

بن�شب��ة 1.6 % ف��ي االأ�شه��ر الع�ش��رة االأول��ى من 

العام 2011، في حين ازدادت ال�دائع بالعمالت 

االأجنبي��ة بن�شب��ة 10.4 % وارتف��ع معدل دولرة 

ودائ��ع القط��اع الخا���س المقيم على نح��� ب�شيط 

% في نهاية ت�شري��ن االأول 2011  اإل��ى 61.61 

مقارن��ة م��ع 61.59 % ف��ي نهاية ال�شه��ر الذي 

�شب��ق، مقابل 58.85 % في نهاية العام 2010 

% في نهاية ت�شرين االأول 2010(.  58.37(

ف��ي نهاية ت�شري��ن االأول 2011، بلغت ودائع 

القط��اع الخا���س غي��ر المقي��م ل��دى الم�ش��ارف 

التجاري��ة ما ي�ازي 20633 ملي�ن دوالر مقابل 

20416 ملي�ن دوالر في نهاية ال�شهر الذي �شبق 
و18485 ملي���ن دوالر في نهاي��ة العام 2010 

)17202 ملي���ن دوالر ف��ي نهاي��ة ت�شرين االأول 

 % 2010(. وازدادت ه��ذه ال�دائ��ع بن�شبة 11.6 
ف��ي االأ�شه��ر الع�ش��رة االأول��ى م��ن الع��ام 2011، 

مقاب��ل ارتفاعها بن�شب��ة 3.8 % في الفترة ذاتها 

من العام الذي �شبق.

بلغ��ت ودائ��ع القطاع المالي غي��ر المقيم لدى 

الم�ش��ارف التجاري��ة ف��ي نهاي��ة ت�شري��ن االأول 

 6546 مقاب��ل  دوالر  ملي���ن   6479  ،2011
ملي���ن دوالر في نهاية ال�شهر الذي �شبق و4501 

ملي���ن دوالر ف��ي نهاي��ة الع��ام 2010 )5098 

ملي�ن دوالر في نهاية ت�شرين االأول 2010(.

االأموال الخا�سة 

بلغت االأم�ال الخا�ش��ة للم�شارف التجارية ما 

يع��ادل 15754 مليار ليرة )10.5 مليارات دوالر( 

ف��ي نهاي��ة ت�شري��ن االأول 2011مقاب��ل 15643 

ملي��ار ليرة ف��ي نهاية ال�شهر ال��ذي �شبق و13901 

 13676( 2010 ملي��ار لي��رة ف��ي نهاي��ة الع��ام 

مليار لي��رة في نهاية ت�شري��ن االأول 2010(. و�شكلت 

% من اإجمالي الميزانية المجمعة و26.6 %    7.5
من مجم���ع الت�شليفات للقط��اع الخا�س. وارتفعت 

االأم���ال الخا�شة بن�شبة جي��دة بلغت 13.3 % في 

االأ�شه��ر الع�ش��رة االأول��ى م��ن الع��ام 2011، مقابل 

ارتفاعه��ا بن�شب��ة 14.2 % ف��ي الفت��رة ذاته��ا من 

العام 2010.

ارتفعت ودائع الم�شارف التجارية لدى م�شرف 

لبنان في نهاية ت�شرين االأول 2011، اإلى ما ي�ازي 

68854 مليار ليرة مقابل 67458 مليار ليرة في 
نهاي��ة ال�شهر ال��ذي �شبق و60778 ملي��ار ليرة في 

نهاية العام 2010 )60218 مليار ليرة في نهاية 

ت�شري��ن االأول 2010(. وفي االأ�شه��ر الع�شرة االأولى 

من العام 2011، ازدادت هذه ال�دائع بن�شبة 13.3 % 

مقاب��ل ارتفاعها بن�شب��ة 13.1 % في الفترة ذاتها 

من العام 2010.

الت�سليفات 

وارتفعت الت�شليف��ات الممن�حة من الم�شارف 
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التجارية للقط��اع الخا�س المقي��م اإلى ما ي�ازي 

50511 مليار ليرة اأو ما يعادل 33506 ماليين 
دوالر، مقاب��ل 33135 ملي���ن دوالر ف��ي نهاية 

ال�شه��ر ال��ذي �شب��ق، و30316 ملي���ن دوالر في 

نهاية الع��ام 2010 )29345 ملي���ن دوالر في 

نهاي��ة ت�شرين االأول 2010(. وفي االأ�شهر الع�شرة 

االأول��ى من العام 2011، �شجل��ت هذه الت�شليفات 

ارتفاع��ًا بن�شبة 10.5 % مقابل ارتفاعها بن�شبة 

اأكب��ر بلغ��ت 21.0 % في الفت��رة ذاتها من العام 

الذي �شبق.

وبلغ��ت الت�شليف��ات الممن�حة م��ن الم�شارف 

التجاري��ة للقطاع العام ما يعادل 45008 مليار 

ليرة مقاب��ل 45026 مليار ليرة في نهاية اأيل�ل 

2011 و44192 ملي��ار لي��رة ف��ي نهاي��ة العام 
2010 )43058 ملي��ار لي��رة في نهاي��ة ت�شرين 
االأول 2010(. وف��ي االأ�شه��ر ال�شع��رة االأول��ى من 

العام 2011، ازدادت هذه الت�شليفات بن�شبة 1.8 % 

مقاب��ل تراجعها بن�شب��ة 1.7 % في الفترة ذاتها 

من العام 2010.

وفي التفا�شيل، تراجعت الت�شليفات الم�شرفية 

للقطاع العام بالليرة بمقدار 793 مليار ليرة في 

اال�شه��ر الع�ش��رة االأولى م��ن الع��ام 2011 لتبلغ 

25774 ملي��ار لي��رة ف��ي نهاي��ة ت�شري��ن االأول 
2011، بينما ازدادت في الفترة ذاتها الت�شليفات 
للقط��اع الع��ام بالعم��الت االأجنبي��ة بم��ا ي�ازي 

1608 ملي��ارات لي��رة لتبلغ ما يع��ادل 19234 
مليار ليرة.

للم�ش��ارف  الخارجي��ة  الم�ج���دات  وبلغ��ت 

التجاري��ة ح�ال��ى 25918 ملي���ن دوالر مقابل 

26248 ملي�ن دوالر في نهاية ال�شهر الذي �شبق 
و25727 ملي���ن دوالر ف��ي نهاية العام 2010 

)25193 ملي���ن دوالر ف��ي نهاي��ة ت�شرين االأول 

2010(. وبذلك، تك���ن الم�ج�دات الخارجية قد 
ازدادت بن�شب��ة 0.7 % في اال�شهر الع�شرة االأولى 

من العام 2011، مقابل ارتفاعها بن�شبة 6.4 % 

في الفترة ذاتها من العام 2010.

الكتلة النقدية

وارتفع��ت الكتل��ة النقدي��ة بمفه�مه��ا ال�ا�شع 

)م3( بالليرة وبالعم��الت االأجنبية اإلى ما ي�ازي 

145108 مليارات ليرة، مقابل 144158 مليار 
لي��رة ف��ي نهاي��ة ال�شهر ال��ذي �شب��ق و138910 

 23010 الع��ام  نهاي��ة  ف��ي  لي��رة  ملي��ارات 

)136532 ملي��ار لي��رة في نهاي��ة ت�شرين االأول 

2010(. وبذل��ك، تك�ن الكتل��ة النقدية االإجمالية 
)م3( قد ازدادت بن�شبة 4.5 % في االأ�شهر الع�شرة 

االأول��ى من العام 2011 مقاب��ل ارتفاعها بن�شبة 

اأعل��ى بلغت 10.3 % في الفت��رة ذاتها من العام 

2010. وارتفع مع��دل دولرة الكتلة النقدية )م3( 
اأي )م3 � م2( /م3( ب�ش��كل ب�شيط اإلى 60.63 % 

ف��ي نهاي��ة ت�شري��ن االأول 2011 من 60.60 % 

في نهاية ال�شهر الذي �شبق، كما اترفع مقارنة مع 

نهاي��ة الع��ام 2010 حيث بل��غ 57.24 % ومع 

نهاي��ة ت�شري��ن االأول 2010 حيث بلغ 56.59 % 

وتاأت��ي ارتف��اع الكتلة النقدي��ة االإجمالي��ة )م3( 

والبال��غ 6198 ملي��ار ليرة ف��ي اال�شه��ر الع�شرة 

االأولى من العام 2011 من جراء:

للم�ج���دات  االإجمالي��ة  القيم��ة  ارتف��اع   ❍

الخارجي��ة ال�شافي��ة لدى الجه��از الم�شرفي )اأي 

الم�شارف والم�شرف المركزي( بما ي�ازي 1309 

ملي��ارات لي��رة )ما يع��ادل 868 ملي���ن دوالر(. 

ونت��ج ذل��ك عن ارتف��اع الم�ج���دات م��ن الذهب 

)2895 ملي���ن  لي��رة  4364 ملي��ارات  بمق��دار 

دوالر(، مقابل تراجع قيمة الم�ج�دات الخارجية 

ال�شافي��ة )غي��ر الذهب( بما ي���ازي 3055 مليار 

ليرة )ما يعادل 2027 ملي�ن دوالر(.

❍ ارتف��اع �شاف��ي دي���ن الجه��از الم�شرفي 

على القطاع العام بقيمة 1144 مليار ليرة.

❍ ارتف��اع فروق��ات القطع الم�شجل��ة “�شلبًا” 

بقيمة 4478 مليار ليرة.

❍ ارتف��اع الت�شليف��ات االإجمالي��ة الممن�حة 

م��ن الجه��از الم�شرفي للقط��اع الخا���س المقيم 

ارتف��اع  نتيج��ة  لي��رة،  ملي��ار   5098 بح�ال��ى 

الت�شليف��ات باللي��رة بم��ا مق��داره 12134 مليار 

لي��رة والت�شليفات بالعم��الت االأجنبية بما يعادل 

2964 مليار ليرة )1966 ملي�ن دوالر(.
❍ ارتف��اع البن���د االأخ��رى ال�شافي��ة بقيم��ة 

3125 مليار ليرة.
وف��ي االأ�شهر الع�شرة االأولى من العام 2011، 

تراجع��ت الكتلة النقدية بالليرة بمفه�مها ال�شيق 

)م1( بن�شب��ة 2.4 %، كما تراجعت الكتلة النقدية 

.% بالليرة بمفه�مها ال�ا�شع )م2( بن�شبة 3.8 

ودائع الم�سارف التجارية لدى م�سرف لبنان ارتفعت اإلى ما يوازي 68854 مليار ليرة
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افتت��ح حاك��م  م�ش��رف لبن��ان ريا���س �شالمة، 

م�ؤتم��ر »تم�ي��ل الم�ؤ�ش�ش��ات ال�شغي��رة والمت��شط��ة 

ف��ي منطق��ة ال�ش��رق االأو�شط و�شم��ال اأفريقي��ا« الذي 

نظم��ه الم�ش��رف المرك��زي بالتع��اون م��ع م�ؤ�ش�شة 

النم�ش��اوي  والبن��ك   )IFC( الدولي��ة  التم�ي��ل 

 للتنمي��ة )ADB( ف��ي فن��دق »فيني�شي��ا« - بيروت.

وبع��د ترحيب من مدي��ر م�ؤ�ش�شة التم�ي��ل الدولية – 

األقى �شالم��ة كلمة ا�شار  MENA م�ؤي��د مخل�ف، 
فيه��ا الى ان عملية التم�ي��ل لالإقت�شاد - مهما كان 

حج��م القط��اع الم�شتفيد م��ن هذا التم�ي��ل- تخ�شع 

لمعطي��ات يفتر���س تاأمينه��ا الإيجاد من��اخ تم�يلي 

�شلي��م. ولف��ت �شالم��ة ال��ى  ان اول ه��ذه المعطي��ات 

تعتبره��ا  »اإذ  اللي��رة  �ش��رف  �شع��ر  ا�شتق��رار  ه��� 

االأ�ش���اق الم�ؤ�ش��ر االأ�شا�ش��ي للثقة بالقط��اع المالي 

واالقت�ش��اد. وه��ذا م��ا عم��ل علي��ه م�ش��رف لبن��ان 

من��ذ اأع���ام، محدداً اله�ام���س المقب�لة لتح��ّرك �شعر 

اللي��رة مقارنة بالدوالر. وقد اأّدت ه��ذه ال�شيا�شة اإلى 

مزيد م��ن الثقة بالقط��اع الم�شرف��ي اللبناني واأّدت 

اإل��ى تراج��ع الف�ائ��د واإلى ارتف��اع ال�شي�لة م��ا حّفز 

الت�شلي��ف عامة، وخ�ش��ش��ًا للم�ؤ�ش�ش��ات المت��شطة 

وال�شغي��رة. فق��د ارتف��ع الت�شلي��ف الم�شرفي بنح�    

14 % في العام 2011 مقارنة ب�2010. وكان قد 
ارتف��ع بن�شب��ة      23 % ف��ي الع��ام 2010 مقارنة 

المت��شط��ة  الم�ؤ�ش�ش��ات  وح��ازت   .2009 بالع��ام 

وال�شغي��رة على ح�شة كبيرة من هذا الت�شليف بعدما 

ا�شتعادت الليرة دورها كعملة ت�شليف نظراً الى الثقة 

 با�شتقرارها، ما اأ�ش��اف م�ارد للت�شليف في لبنان«.

وق��ال �شالم��ة: »نح��ن باق���ن عل��ى �شيا�ش��ة تثبيت 

العمل��ة ال�طني��ة لم��ا في ذلك م��ن م�شلح��ة للقطاع 

الخا�س الذي زادت م�ارد تم�يله اإ�شافة اإلى النتائج 

االإيجابي��ة له��ذه ال�شيا�ش��ة عل��ى ا�شتق��رار االأ�شع��ار 

والحف��اظ عل��ى الق��درة ال�شرائي��ة. وه��ذه ال�شيا�ش��ة 

�شروري��ة الي�م لم�اجه��ة الت�شّخ��م المرتقب نتيجة 

ارتفاع االأ�شعار وزيادة االأج�ر«.

قطاع �سليم

و�ش��دد عل��ى ان ثاني ه��ذه المعطيات ه��� قطاع 

م�شرف��ي �شلي��م يجت��ذب ال�دائ��ع ويتمّت��ع بال�شي�لة 

الكافية لتم�يل القطاع العام والقطاع الخا�س. وكان 

م�ش��رف لبن��ان ق��د اأدرك اأهمية الت�شلي��ف الم�شرفي 

للنم� عم�مًا ولت��ّش��ع الم�ؤ�ش�شات خ�ش��شًا والإيجاد 

فر�س عمل. وتابع: »من ه��ذا المنطلق، اأر�شينا ق�اعد 

ثابتة واأدرنا ال�شي�لة ب�شكل �شمح باال�شتقرار التم�يلي 

ف��ي القط��اع الم�شرف��ي. اإن ه��ذه ال�شيا�ش��ة جعل��ت 

الم�شارف تق��دم على الت�شليف المت��شط االأجل وعلى 

تط�ي��ر المهنية الالزمة لتفعي��ل الت�شليف اإلى القطاع 

الخا���س. واأ�شب��ح الي���م الت�شليف للقط��اع الخا�س 

وال��ذي بلغ 40 ملي��ار دوالر اأميركي يف���ق الت�شليف 

الم�شرفي اإلى القطاع العام الذي بلغ 29 مليار دوالر 

اأميرك��ي، اأي اأن الت�شليف اإل��ى القطاع الخا�س اأ�شبح 

ي�شّكل نح� 90 % من الناتج المحلي. 

المعايير الدولية

واع��رب �شالم��ة عن تطلع��ه اإلى م�ؤ�ش��رات اأف�شل 

للع��ام 2012 م�شتندين اإلى ت�قع��ات �شندوق النقد 

الدولي. وقال: »لبنان ملتزم تطبيق المعايير الدولية 

للعمل الم�شرفي ال�شف��اف، والم�شارف اللبنانية في 

لبن��ان اأو ف��ي الخ��ارج، حري�ش��ة على الحف��اظ على 

عالق��ات جي��دة ووا�شحة م��ع الم�ش��ارف المرا�شلة. 

وه��ي لن تق���م باأي عمل ف��ي لبنان اأو ف��ي فروعها 

ف��ي الخ��ارج وال �شّيم��ا في �ش�ري��ة ، قد تح��رج فيه 

الم�ش��ارف المرا�شل��ة وتجعله��ا في ح��االت مخالفة 

لالأنظم��ة التي ترعى العمل ف��ي بلدانها«. وختم: »اإن 

م�ش��رف لبنان جّدي في متابع��ة كل �شك�ى يتبّلغها 

م��ن الداخ��ل اأو من الخارج، و�شيعم��ل �شمن القان�ن 

اللبناني للمحافظ��ة على الثقة وال�شمعة الطّيبة، ولن 

يتاأّخر في اتخاذ التدابير ال�شرورية من اأجل ذلك«.

�صالمـة في افتتاح موؤتمـر »تمويل الموؤ�ص�صـات«:نعمل للمحافظة على الثقة وال�صمعة الطيبة

�سالمـة في افتتاح الموؤتمـر

بنك بريوت يختتم ور�سة » u for youth« التدريبية

ف��ي اإط��ار ا�شتراتيجيته الداعمة للتعليم واالأجيال ال�شابة، اختتم بن��ك بيروت المع�شكر التدريبي الثالث الذي 

نّظم��ه للجامعي���ن المن�شم�ن اإلى برنام��ج u for youth والذي اأطلقه بالتع��اون مع Amideast لدعم 

ال�شب��اب الجامع��ي. و�شمل��ت الج�لة التدريبي��ة الثالثة 15 طالبًا م��ن جامعات لبنانية مختلف��ة واخت�شا�شات 

متنّ�عة كان�ا قد فازوا بفر�س الم�شاركة في هذه ال�ر�شة التدريبية المميزة. 

اهداف المع�سكر

وه��دف المع�شك��ر ال��ذي امتد على م��دى 5 اأيام وال��ذي ُيعتبر �شابقة فري��دة في لبنان، اإل��ى تزويد الطالب 

الجامعيي��ن والمتخرجي��ن حديثًا ببرنامج مكثف ي�شاعدهم في تح�شين مهاراتهم وتهيئتهم لدخ�ل �ش�ق العمل، 

�ش���اء م��ن خالل اكت�شاب مه��ارات تحرير ال�ِشَي��ر الذاتية اأو اإجراء مقاب��الت العمل ومه��ارات الت�ا�شل والعر�س 

واإدارة ال�ق��ت والعم��ل الفريقي، وغيرها من المه��ارات التي يبحث عنها اأرباب العمل في م�ظفيهم. على مدى 5 

اأ�شابي��ع متتالي��ة، تمّكن الطالب من التفاعل مع محا�شرين ومدّربي��ن من منظمات وم�ؤ�ش�شات خا�شة، ور�شمية 

ومدنية مختلفة، والتعّرف اإلى قادة عدد من الم�ؤ�ش�شات الرائدة، ما من �شاأنه اأن يزيد من حظ�ظهم في الح�ش�ل 

على فر�س عمل تتنا�شب وطم�حاتهم. 

ور�سات ا�سافية

والجدي��ر ذك��ره اأن فكرة المع�شكر ن�ش��اأت من رغبة م�شتركة لدى بنك بي��روت وAmideast في �شّب مزيد 

من االهتمام على ال�شباب اللبناني، فت�شافرت جه�د الم�ؤ�ش�شتين لتاأمين برامج مهنية للجامعيين الذين تتراوح 

اأعمارهم بين 18 و25 �شنة، واأخذتا على عاتقيهما من خالل برنامج u For youth تقديم دورات تدريبية 

تلبي احتياجات ال�شباب المهنية، وت�فر لهم حظ�ظًا اأف�شل لاللتحاق ب�ش�ق العمل«. 
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 بنك عودة يطلق »نوفو«:  اأحدث التجارب امل�سرفية الع�سرية

اأطل��ق بن��ك ع���ده “ن�ف���” وه��� عب��ارة ع��ن 

اأول قن��اة ت�ا�ش��ل تفاعلي��ة ف��ي المنطق��ة تق��دم 

للزبائ��ن تجرب��ة م�شرفي��ة جدي��دة تعتم��د عل��ى 

 Forward“( الطليع��ي”  “الم�ش��رف  مفه���م 

.)”Banking
وت�ش��كل ه��ذه االآلي��ة الجدي��دة الم�جه��ة ال��ى 

الزبائ��ن والت��ي ت��م اإط��الق اأول نم���ذج منها في 

مجم��ع “�شيت��ي م�ل” التج��اري، “منعطف��ًا اأكيداً 

في م�ش��ار ال�شناعة الم�شرفية ف��ي منطقة ال�شرق 

االأو�ش��ط، وهي تع��ّد بتغّيرات جذرية ف��ي ممار�شة 

التعامالت الم�شرفية”. 

عودة

واعتب��ر رئي���س مجل���س االإدارة المدي��ر الع��ام 

مه بنك 
ّ
ريم���ن ع�ده ان »ن�ف�« مفه�م مبتكر �شم

ع���ده الإعطاء زبائنه اأول�ية مطلقة ك�نه يمنحهم 

فر�ش��ة التحكم التام بعالم م��ن الحل�ل الم�شرفية 

التفاعلي��ة. وف��ي اإم��كان الزبائ��ن اأن يتنقل�ا بكل 

�شال�ش��ة على �شا�ش��ات تفاعلية متع��ددة المالم�س 

)multi-touch( تق��دم له��م حل���ال م�شمم��ة 

خ�شي�ش��ا لتلبية حاجاته��م الم�شرفية ال�شخ�شية 

�شهل��ة  بيني��ة  وواجه��ة  متط���رة  تقني��ة  بف�ش��ل 

اال�شتعمال.

اأ�ش��اف: »تم ت�شمي��م اأول نم�ذج م��ن »ن�ف�« 

على �شكل ي�حي بال�شفد ويعك�س تطلعا م�شتقبليا 

ويخل��ق حّي��زا م�شك�ن��ا ب��روح الع�شري��ة. وت�ش��م 

قن��اة الت�ا�ش��ل ه��ذه، الت��ي ه��ي ببيا���س الل�ؤل���ؤ 

الإحاط��ة الزبائ��ن بج� مري��ح، مرك��زي معل�مات 

)information stations( مزودين ب�شا�شات 

رقمي��ة )multi-touch( متعددة المالم�س في 

غاي��ة الحداث��ة، واثنين من اأجه��زة ال�شراف االآلي 

م��ن الجيل الحديث يتيحان لل��زوار اإيداع العمالت 

وال�شي��كات، اإ�شاف��ة اإلى خدمات اأجه��زة ال�شراف 

االآل��ي المعروف��ة. كما ي�ش��م ن�ف� قاع��ة ا�شت�شارة 

تفاعلية معزولة ت�ؤمن ال�شرية التامة«.

عيتاني

الخدم��ات  ق�ش��م  رئي���س  ع��ام  المدي��ر  اأم��ا 

الم�شرفي��ة بالتجزئ��ة للمجم�عة الدكت���ر عماد 

العمل��ي،  عيتان��ي، ف�ش��دد عل��ى طاب��ع »ن�ف���« 

منتج��ات  يت�شفح���ا  اأن  لل��زوار  يمك��ن  قائ��ال: 

الم�ش��رف وخدمات��ه واأن يتقدم���ا بطلباتهم في 

اللحظة نف�شها، كم��ا يمكنهم االفادة من م�شاعدة 

م�شت�شارين م�شرفيين ف��ي اأي وقت كان ب�ا�شطة 

لق��اءات ت�ا�شلي��ة عب��ر ال�«فيدي���«، وذل��ك ف��ي 

مرك��زي المعل�م��ات الخارجيي��ن اأو داخ��ل قاعة 

اال�شت�شارة المعزولة.

اأ�شاف: يج�شد »ن�ف�« تعريفا جديدا للخدمات 

الم�شرفي��ة بالتجزئ��ة في ال�ش���ق، يتمح�ر ح�ل 

حاج��ات الزبائ��ن واإر�شائهم، وو�ش��ع الخدمات 

الم�شرفي��ة ف��ي متناولهم ب��كل �شه�ل��ة، وبما اأن 

»ن�ف���« يعم��ل ف��ي �شاع��ات متاأخرة عل��ى مدى 

365 ي�مًا في ال�شنة، فاإنه ي�شّهل عالقة الزبائن 
م��ع الم�ش��رف ويجعل التجرب��ة الم�شرفي��ة اأكثر 

تي�شيراً ومتعة.

»ن�ف���«  مفه���م  ن�ش��ر  ع���ده  بن��ك  وين���ي 

وم�شتقاته في مختلف فروع و�شركات المجم�عة 

مًا 
ّ
في لبنان والخارج خالل االأ�شهر المقبلة، »معم

بذل��ك اأح��دث تقني��ة ل��دى بنك ع���ده وف��ي عالم 

ال�شناعة الم�شرفية«.

 البنك العربي »اأف�سـل م�سرف متويـل جتاري

يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا« 

لل�سنــــة ال�ساد�سة على التوالي، حاز البنك العربي على جائــــزة “اأف�سل بنك تمويل تجاري في 

منطقــــة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا” منحته اإياها المجلــــة العالمية “غلوبال فاينان�س” وفقًا 

“لحجم عملياتــــه الم�سرفية ونطاق تغطيتــــه عالميًا وم�ستوى خدمة العمــــالء المقدمة والتجدد 
واالبتكار في اأعماله”.

وفي تعليقه على هذا االإنجاز، قال المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة �سباغ: باعتبارنا 

اأحــــد اأقدم البنوك في العالم العربي واأكثرها خبــــرة، فاإننا نقّدر الدور الهام والرئي�سي الذي تلعبه 

العالقات التجارية، لي�س على �سعيد تقوية اأوا�سر التعاون في المنطقة فح�سب، بل اأي�سًا في مجال 

دفع عجلة النمو االقت�سادي وتعزيزها.

اأ�ســــاف: كان التمويل التجاري وال يزال ركيزة اأ�سا�سية ال�ستراتيجية اأعمال البنك العربي، حيث 

اننــــا نتميز بفهمنــــا العميق الحتياجات عمالئنا باالإ�سافة اإلى خبرتنــــا ال�ساملة في مجال تقديم 

الحلول المبتكرة لم�ساعدتهم في العمل ب�سكل اأف�سل واأكثر فاعلية في المنطقة. 
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�شادرات �شناعية

ارتفاع متوا�صل ل�صادرات لبنان الى الدول العربية

والمارات في المرتبة الأولى منذ عام 2006

متثل الدول العربية السوق االبرز للصادرات السلعية اللبنانية 

الزراعية والصناعية التي شهدت قيمتها تطوراً كبيراً على مر 

السنوات، اذ سجلت ارتفاعا شبه متواصل في السنوات العشر 

االخيرة مبعدالت تفاوتت بني عام وآخر، وذلك من مستوى قارب 325 

مليون دوالر في العام 2000 لتصل الى حوالى 1726 مليون دوالر في 

العام 2010 أي مبعدل وسطي سنوي بلغ 18.2 %، مستفيدة بشكل 

عام من النمو االقتصادي املرتفع الذي حققته هذه الدول وال سيما 

في السنوات التي سبقت االزمة املالية العاملية في ايلول 2008 ومن 

وجود اجلاليات اللبنانية.

وبقيت الدول العربية طيلة الفترة املمتدة من العام 2000 الى العام 

2010، السوق الرئيسية لتصريف املنتجات اللبنانية في اخلارج رغم 

التراجع الذي شهدته حصتها من إجمالي الصادرات اللبنانية من 

45.5 %في العام 2000الى 45.0 % في العام 2010. 

من انتاج �سركة �سوناكو

واقع ال�سادرات

تترك��ز ال�ش��ادرات الى ال��دول العربي��ة في عدد 

قليل م��ن البلدان وه��ي االمارات العربي��ة المتحدة         

و الع��راق و ال�شع�دية و �ش�رية بدرجة اولى و م�شر 

و االردن و قط��ر و الك�يت بدرج��ة ثانية وقد �شكلت 

ح�شة البلدان المذك�رة اعاله مجتمعة           95 % 

م��ن اجمالي ال�شادرات ال�شلعية اللبنانية الى الدول 

العربية في العام 2010.

ال��ى  اللبناني��ة  ال�ش��ادرات  ت��زال  وال  ه��ذا، 

بع���س ال��دول العربية االبع��د جغرافيا �شب��ه غائبة 

كال�ش��ادرات ال��ى ليبي��ا والمغرب و عم��ان و اليمن 

وت�ن���س، عل��ى رغ��م ان��ه منذ مطل��ع الع��ام 2005 

ا�شبحت جميع الدول االع�ش��اء في منطقة التجارة 

الح��رة العربي��ة الكب��رى تعف��ي ال�شل��ع ذات المن�شاأ 

العرب��ي م��ن الر�ش���م الجمركي��ة )حي��ث يج��ب اال 

تق��ل القيم��ة الم�شاف��ة ع��ن 40 %من قيم��ة ال�شلع 

ال�شناعي��ة ون�ش��ف الم�شنع��ة (لكن تط���ر التجارة 

العربي��ة البينية اليزال ي�اجه الكثير من ال�شع�بات 

ابرزه��ا ع��دم القدرة عل��ى مناف�شة ال�شل��ع االجنبية 

والقي���د غير الجمركي��ة كالقي�د االداري��ة و الفنية 

وتلك التي مرتبطة بالنقل.

االمارات العربية

وتعتب��ر االم��ارات العربي��ة المتح��دة م��ن اه��م 

اال�ش�اق العربية بالن�شبة ال��ى المنتجات اللبنانية. 

باتج��اه  ال�شلعي��ة  ال�ش��ادرات  قيم��ة  وارتفع��ت 

االم��ارات من 75ملي���ن دوالر ف��ي العام 2000 

ال��ى 155ملي���ن دوالر في الع��ام 2005، و418 

ملي���ن دوالر ف��ي الع��ام 2010. و تحتل االمارات 

منذ العام 2006 المرتبة االولى بين الدول العربية 

الم�شت���ردة م��ن لبن��ان علم��ا ان ح�شته��ا �شه��دت 

تراجع��ا من 23.1 % م��ن اجمالي �شادرات لبنان 
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➠

من انتاج �سركة رفعت الحالب 1881

من انتاج �سركة الكار

من انتاج م�سنع محمد �سليمان الديراني واخوانه

من انتاج �سركة ع�سير لبنان

ال��ى الدول العربية في الع��ام 2000الى 14.6 % 

ف��ي الع��ام 2004، لتع���د وترتف��ع ال��ى 24.2 % 

في العام 2010.

العراق

تمثل الع��راق �ش�قًا رئي�شية لت�شريف المنتجات 

اللبناني��ة. فقد ارتفعت ال�ش��ادرات اليها من ح�الى 

29 ملي�ن دوالر في العام 2000 الى 267 ملي�نًا 
في العام 2010. اال ان منحى تط�رها لم يكن ذاته 

في هذه الفترة، فقد ازدادت ال�شادرات اللبنانية الى 

الع��راق ب�شكل وا�شح في العامين 2003 و 2004، 

عق��ب انته��اء الح��رب لتع���د وتتراج��ع ف��ي فت��رة 

2005-2007 قبل ان ترتفع من جديد في العام 
2008 الى ح�الى 270 ملي�ن دوالر، وت�شتقر في 
الم�شت���ى نف�شه في العامي��ن 2009 و 2010. اما 

ح�ش��ة الع��راق م��ن اجمالي ال�ش��ادرات ال��ى الدول 

العربي��ة، فقد ارتفعت الى 8.8 % في العام 2010، 

م��ع العل��م انها كانت ق��د و�شلت ال��ى 27.7 % في 

العام 2004.

ال�سعودية

كم��ا تعتب��ر ال�شع�دي��ة م��ن اال�ش���اق اال�شا�شية 

ال�ش��ادرات  ارتفع��ت  وق��د  اللبناني��ة،  للمنتج��ات 

ال�شلعي��ة باتجاه ال�شع�دي��ة تدريجيا من 78ملي�ن 

دوالر في الع��ام 2000 الى 140 ملي�ن دوالر في 

الع��ام 2005 ثم ال��ى 246ملي���ن دوالر في العام 

2010، غي��ر ان ح�شته��ا من اجمال��ي ال�شادرات 
البينية تراجعت من 23.9 % في العام 2000 الى 

14.3 % في العام 2010 نتيجة ارتفاع ح�ش�س 
عدد من الدول االخرى.

�سورية

 كذل��ك ت�ش��كل �ش�رية احد اهم اال�ش���اق العربية 

بالن�شب��ة ال��ى المنتج��ات اللبناني��ة خ�ش��ش��ًا منذ 

العام 2002. وقد ارتفع الت�شدير الى �ش�رية ب�شكل 

�شبه مت�ا�شل من 26 ملي�ن دوالر في العام 2000 

الى ح�الى 187ملي�ن دوالر في العام 
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2005 لتتباط��ا بعدها وتي��رة االرتفاع بحيث 
و�شل��ت قيم��ة ه��ذه ال�ش��ادرات ال��ى221 ملي���ن 

دوالر في الع��ام 2010. وارتفعت ح�شة �ش�رية من           

%  م��ن اجمالي �ش��ادرات لبن��ان البينية في   7.9
الع��ام 2000 الى  12.8 %في العام 2010، علمًا 

انه��ا و�شل��ت ال��ى حدها االعل��ى في الع��ام 2005 

حيث بلغت 18.7 %.

م�سر

كم��ا �شجلت ال�شادرات الى م�ش��ر ارتفاعا من 

23 ملي�ن دوالر في العام  2000 الى ح�الى201 
ملي���ن دوالر ف��ي الع��ام 2010، وازدادت ح�شة 

م�ش��ر من اجمالي ال�ش��ادرات الى ال��دول العربية 

م��ن 7.2 % في الع��ام   2000 الى 11.6 % في 

العام 2010، مع اال�شارة الى ان الجزء االكبر من 

تح�ش��ن الت�شدير ال��ى م�شر تم ت�شجيل��ه منذ العام 

.2007

االردن

وازدادت ال�ش��ادرات ال��ى االردن ب�ش��كل �شب��ه 

مت�ا�ش��ل م��ن ح�ال��ى 31ملي�ن دوالر ف��ي العام 

2000 ال��ى ح�ال��ى 75 ملي���ن دوالر في العام 
104 مالي��ن دوالر ف��ي الع��ام  ال��ى  ث��م   2005
2010، غي��ر ان ح�ش��ة االردن عرفت تراجعا من 
9.6 % من اجمال��ي �شادرات لبنان البينية في 

العام 2000 الى 6 % في العام 2010 .

قطر

ام��ا ال�شادرات الى قط��ر ف�شجلت ارتفاعا من 

ح�الى 8 ماليين دوالر في العام 2000 الى 36 

ملي�ن دوالر في العام 2005 ثم الى 83 ملي�نا 

في العام 2010، علما انها بقيت �شبه ثابتة في 

ال�شن���ات الث��الث االخيرة. وق��د ارتفعت ح�شتها 

م��ن اجمال��ي ال�ش��ادرات الى ال��دول العربية من 

2.6 % في العام 2000 الى 4.8 % في العام 
2010 بع��د و�ش�له��ا ال��ى 6.4 % ف��ي الع��ام 

.2006

من انتاج عمادز فود 

من انتاج كلو�س �سانت توما�س

من انتاج �سركة حالب 1881

من انتاج �سركة مالكو 
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من انتاج حلويات الجندولين

من انتاج ال�سركة المتحدة ل�سناعة وتجارة ال�سوكوال وال�سكاكر

من انتاج �سركة �سدقة للمعجنات والحلويات

من انتاج �سركة قبيطر اخوان

الكويت

و�شجل��ت ال�شادرات الى الك�يت ارتفاعا �شبه 

مت�ا�شل م��ن 26 ملي�ن دوالر في العام 2000 

الى 106ماليي��ن دوالر في العام 2007، لتع�د 

وتنخف���س بع��د ذل��ك ال��ى 72 ملي���ن دوالر في 

الع��ام 2010. وق��د �شهدت ح�شته��ا تراجعًا من 

8.1 % ف��ي الع��ام 2000الى 4.2 % في العام 
.2010

ال�سلع الم�سدرة

واب��رز ال�شلع الم�شدرة الت��ي ت�شمها ال�شادرات 

الى الدول العربية ه��ي: االآالت و االجهزة والمعدات 

الكهربائي��ة و منتج��ات �شناعة االغذي��ة و االحجا 

الكريمة و �شبه الكريم��ة و المعادن الثمينة و ال�رق 

الكمياوي��ة                   ال�شناع��ة  منتج��ات  و  وم�شن�عات��ه 

ومنتجات المملكة النباتية. 

وبل��غ حجم ال�ش��ادرات الى االم��ارات في العام 

ال�شل��ع  اب��رز  وم��ن  دوالر،  ملي���ن   418  ،2010
الم�ش��درة: اآالت واأجه��زة كهربائي��ة )155 ملي���ن 

دوالر(، معادن ثمين��ة واأحجار كريمة )144ملي�ن 

دوالر(، م�اد ن�شيجية )19 ملي�ن دوالر(، �شناعات 

كيماوية )19 ملي�ن دوالر(، �شناعات غذائية )17 

ملي�ن دوالر(.  

كم��ا بلغ حجم ال�شادرات ال��ى العراق في العام 

نف�ش��ه 267 ملي�ن دوالر، و�شم��ت ال�شلع الم�شدرة: 

ملي���ن   102( كهربائي��ة  ومع��دات  واأجه��زة  اآالت 

دوالر(،  ملي���ن   57( ورقي��ة  �شناع��ات  دوالر(، 

�شناع��ات غذائي��ة )26 ملي���ن دوالر(، �شناع��ات 

ولدائ��ن  راتنج��ات  دوالر(،  ملي���ن   24( كيماوي��ة 

ا�شطناعية )9 ملي���ن دوالر(، معّدات النقل )ملي�ن 

دوالر 9(.

ام��ا ال��ى ال�شع�دي��ة، فبل��غ حجم ال�ش��ادرات 

246 ملي���ن دوالر، واب��رز ال�شلع ه��ي: منتجات 
�شناعة االأغذية )48 ملي�ن دوالر(، اآالت واجهزة 

ومع��دات كهربائية )30 ملي�ن دوالر(، �شناعات 

ع��ة 
ّ
ورقي��ة )28 ملي���ن دوالر(، م�شن�ع��ات من�

)19 ملي���ن دوالر(، م���اد ن�شيجي��ة )18 ملي���ن 

دوالر(، راتنج��ات ولدائن ا�شطناعية )17 ملي�ن 

دوالر(، منتجات ال�شناعة الكيماوية )16 ملي�ن 
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دوالر(، مع��ادن ثمين��ة واأحج��ار كريمة )11 

ملي���ن دوالر(، اأحذي��ة، اأغطية راأ���س وري�س )12 

ملي���ن دوالر(، معادن عادية وم�شن�عاتها )10 

ملي�ن دوالر(.

ام��ا �ش�ري��ة، فبل��غ حج��م ال�ش��ادرات اليه��ا 

ف��ي الع��ام 2010، 221 ملي���ن دوالر. و�شم��ت 

ال�شل��ع الم�ش��درة: �شناعات غذائي��ة )44 ملي�ن 

دوالر(، �شناع��ات معدني��ة )34 ملي���ن دوالر(، 

ورق وم�شن�عات��ه )28 ملي�ن دوالر(، �شناعات 

واأجه��زة  اآالت  دوالر(،  ملي���ن   24( كيماوي��ة 

كهربائي��ة )18 ملي���ن دوالر(، راتنجات ولدائن 

ا�شطناعية )10 ملي�ن دوالر(.

وبلغ حج��م ال�شادرات الى م�شر 201 ملي�ن 

دوالر، وابرز ال�شلع كان��ت: اآالت واأجهزة ومعدات 

ال�شناع��ات  دوالر(،  ملي���ن   127( كهربائي��ة 

الكيماوي��ة )13 ملي���ن دوالر(، راتنجات ولدائن 

ا�شطناعية )9 ماليي��ن دوالر(، �شناعات غذائية 

)9 ماليي��ن دوالر(، �شناعات ورقي��ة )7 ماليين 

دوالر(، �شناعات معدنية )7 ماليين دوالر(.

وبلغ��ت قيم��ة ال�ش��ادرات ال��ى االردن 104 

ماليي��ن دوالر، و�شم��ت: �شناع��ات غذائية )20 

ماليي��ن دوالر(، �شناع��ات ورقي��ة )16 ماليي��ن 

 10( اآالت واأجه��زة ومع��دات كهربائي��ة  دوالر(، 

ماليي��ن دوالر(، �شناع��ات كيماوي��ة )9 ماليين 

دوالر(، م�شن�ع��ات من�ع��ة )6 ماليي��ن دوالر(، 

مع��ادن عادية وم�شن�عاته��ا )6 ماليين دوالر(، 

م�اد ن�شيجية )6 ماليين دوالر(.

لل�شل��ع  تدفق��ًا   ،2010 ع��ام  قط��ر  و�شه��دت 

اللبناني��ة بقيمة 83 ماليي��ن دوالر، وابرز ال�شلع 

الم�شدرة: م�شن�عات من�عة )13 ماليين دوالر(، 

م�شن�ع��ات حجري��ة وا�شمنتي��ة )ماليي��ن دوالر 

13(، �شناعات غذائية )12 ماليين دوالر(، اآالت 
واأجه��زة ومع��دات كهربائية )9 ماليي��ن دوالر(، 

م���اد  دوالر(،  ماليي��ن   7( معدني��ة  �شناع��ات 

ن�شيجي��ة )5 ماليين دوالر(، �شناع��ات كيماوية 

)4 ماليين دوالر(.

وبلغ��ت قيم��ة ال�ش��ادرات ال��ى الك�ي��ت 72 

اآالت  الم�ش��درة:  ال�شل��ع  واب��رز  دوالر،  ماليي��ن 

واأجه��زة ومعّدات كهربائي��ة )17 ماليين دوالر(، 

�شناعات غذائي��ة )12 ماليين دوالر(، �شناعات 

كيماوي��ة )8 ماليي��ن دوالر(، م���اد ن�شيجي��ة )5 

ع��ة )4 ماليي��ن 
ّ
ماليي��ن دوالر(، م�شن�ع��ات من�

دوالر(، �شناعات معدنية )3 ماليين دوالر(.

من انتاج بن نجار

من انتاج �سركة �ساهر الدولية

من انتاج �سركة انتربراند

�شناعية ���ش��ادرات 
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�شادرات �شناعية

من انتاج بن معتوق

من انتج �سركة داندي

من انتاج معامل كامل بدوي الب�ساط

من انتاج عون فود كومباني

من انتاج �سركة ال�سمال لاللبان واالجبان

�سركة مطاحن الدقيق الوطنية

 ال�صادرات ت�صجل 3,244 مليون دولر في 11       �صهرًا وترتفع 19 % في ت�صرين الثاني 2011

بلغ مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خالل األشهر االحد عشر األولى من العام 2011 
نحو 3 مليارات و224 مليون دوالر أميركي في مقابل مليارين و998 مليون دوالر خالل الفترة ذاتها 

من العام 2010 ومليارين و352 مليوناً خالل الفترة ذاتها من العام 2009 أي بارتفاع ونسبته 7.5 % 
مقارنة بالعام 2010 و37.1 % مقارنة بالعام 2009. 

من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة الواردات من اآلالت واملعدات الصناعية خالل األشهر االحد 
عشر األولى من العام 2011 نحو 213.9 مليون دوالر في مقابل 209.4 ماليني دوالر خالل الفترة 
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من انتاج عون فود كومباني

من انتاج �سركة معامل منير الب�ساطمن انتاج �سركة ال�سمال لاللبان واالجبان من انتاج �سركة ابناء محمد فريد العطار 

من انتاج �سركة ذ.م. ل�سناعة الزيوت اللبنانية

 ال�صادرات ت�صجل 3,244 مليون دولر في 11       �صهرًا وترتفع 19 % في ت�صرين الثاني 2011

ذاتها من العام 2010 و181.7 مليوناً في العام 2009 أي بارتفاع نسبته 2.2 % مقارنة بالعام 2010 
 وارتفاع نسبته 17.7 % مقارنًة بالعام 2009. 

اما في تشرين الثاني 2011، فبلغ مجموع الصادرات الصناعية ما قيمته 295.2 مليون دوالر في 
مقابل 248 مليون دوالر في تشرين الثاني 2010، و216 مليوناً في تشرين الثاني 2009 أي بارتفاع 

قيمته 47.2 مليوناً ونسبته 19 % مقارنة بتشرين الثاني 2010 وارتفاع قيمته 79.2 مليون 
 ونسبته 36.7 % مقارنة بتشرين الثاني 2009. 
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�شناعية ���ش��ادرات 

االأحجار الكريمة

  اإحتل��ت �ش��ادرات الل�ؤل���ؤ واالأحج��ار الكريمة 

والمع��ادن الثمين��ة )م��ن دون ال�شبائ��ك الذهبي��ة 

ب�شكلها الخامي( خالل ه��ذا ال�شهر المرتبة االأولى، 

اإذ بلغ��ت قيمته��ا 102.8 ملي���ن دوالر وت�شّدرت 

افريقي��ا الجن�بية الئح��ة البلدان الم�شت���ردة لهذا 

المنتج، اإذ ا�شت�ردت ما قيمته 53.2 ملي�نًا، تليها 

�ش��ادرات منتج��ات ال�شناع��ة الكيماوي��ة بقيم��ة 

44.9 ملي�ن��ًا، واحتل��ت بنغالد�س �ش��دارة الدول 
الم�شت���ردة له��ذا المنتج بقيم��ة 15.4 ماليين، ثم 

االآالت واالأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة34.1 

ملي�نًا. وت�شّدرت المملكة العربية ال�شع�دية الئحة 

البل��دان الم�شت���ردة له��ذا المنت��ج اإذ ا�شت���ردت ما 

قيمته 4.6 ملي�ن دوالر ومنتجات �شناعة االغذية 

بقيم��ة 31.4 ملي�ن��ًا ومنتجات المع��ادن العادية 

وم�شن�عاتها بقيمة 21.6 ملي�نًا.

 وارتفع��ت قيم��ة �ش��ادرات الل�ؤل���ؤ واالأحج��ار 

الكريم��ة والمع��ادن الثمين��ة )م��ن دون ال�شبائ��ك 

الذهبي��ة ب�شكله��ا الخام��ي( من 40 ملي���ن دوالر 

خ��الل ت�شرين الثان��ي 2010 ال��ى 102.8 ملي�ن 

انخف�ش��ت   .2011 الثان��ي  ت�شري��ن  دوالر خ��الل 

�شادرات هذا المنتج الى االمارات العربية المتحدة، 

فيم��ا ارتفعت ه��ذه ال�شادرات اإل��ى كل من افريقيا 

الجن�بية و�ش�ي�ش��را وبلجيكا والمملكة المتحدة ما 

اأدى ال��ى ارتف��اع قيمة �شادرات��ه االجمالية بنح� 

62.8 ملي�نًا.

  

ال�سناعات الكيماوية

و�شجلت �شادرات ال�شناع��ات الكيماوية ارتفاعًا 

م��ن 28 ملي�ن دوالر خالل ت�شرين الثاني 2010 الى 

44.9 ملي�نًا خالل ت�شرين الثاني 2011. انخف�شت 
�ش��ادرات ه��ذا المنت��ج الى ت�ن���س فيم��ا ارتفعت هذه 

ال�ش��ادرات  الى كل م��ن بنغالد�س وفرن�ش��ا والمملكة 

وال�ش���دان  ال�شع�دي��ة  العربي��ة  والمملك��ة  المتح��دة 

وتركيا.  

االآالت واالأجهزة 

ام��ا االآالت واالأجهزة والمع��دات الكهربائية، 

من انتاج �سركة ولكو بي ام

من انتاج ابناء عبد القادر غندور

من انتاج �سنتر جديتا

من انتاج �سركة حلباوي اخوان
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انخف�شت قيمة �شادراتها من 57 ملي�ن دوالر 

خ��الل ت�شرين الثاني 2010 ال��ى 34.1 ملي�نًا 

خالل ت�شرين الثاني 2011.

 ويع�د ال�شبب الرئي�شي في االنخفا�س الى 

تراج��ع ال�شادرات م��ن هذا المنت��ج الى الدول 

العربي��ة حي��ث انخف�ش��ت قيمته��ا م��ن 32.6 

ملي���ن دوالر خ��الل ت�شري��ن الثان��ي 2010،  

الثان��ي         ت�شري��ن  خ��الل  ملي�ن��ًا   14.7 ال��ى 

 .2011
وفي التفا�شيل انخف�شت هذه ال�شادرات الى 

كل من م�شر واالمارات العربية المتحدة واليمن 

والعراق والك�يت وا�شترالي��ا وباك�شتان والهند، 

م��ا ادى الى االنخفا�س االجمال��ي والبالغ نح� 

22.9 ملي�ن دوالر.

المعادن 

كما انخف�شت قيمة �شادرات المعادن العادية 

من 33 ملي���ن دوالر خالل ت�شرين الثاني 2010 

ال��ى 21.6 ملي�ن��ًا خالل ت�شري��ن الثاني 2011. 

انخف�ش��ت �شادرات هذا المنت��ج الى كل من تركيا 

وبلجيكا والي�ن��ان وجمه�رية ك�ريا، ما ادى الى 

االنخفا���س االجمالي والبالغ نح��� 11.4 ملي�ن 

دوالر.

اال�سواق الرئي�سية

و�شكلت ال��دول العربية خالل هذا ال�شهر ال�ش�ق 

الرئي�شي��ة لل�ش��ادرات ال�شناعي��ة اللبناني��ة، فق��د 

بلغ��ت قيم��ة ال�ش��ادرات اإليه��ا 90 ملي���ن دوالر 

اأي م��ا ن�شبت��ه 30.5 % م��ن مجم���ع ال�شادرات 

ال�شناعي��ة، بينم��ا احتل��ت ال��دول االأفريقي��ة غير 

العربي��ة المرتب��ة الثاني��ة اذ ا�شت�ردت م��ا ن�شبته 

28.3 % وم��ن ث��م الدول االوروبي��ة في المرتبة 
الثالث��ة بما ن�شبته 24.8 % تليها الدول االآ�شي�ية 

غير العربية بما ن�شبته 13.1  %. 

وم��ن اب��رز المنتج��ات الم�ش��َدّرة ال��ى ال��دول 

العربي��ة: منتج��ات �شناعة االأغذي��ة بقيمة 18.8 

والمع��دات  واالأجه��زة  االآالت  دوالر،  ملي���ن 

الكهربائية بقيمة 14.7 ملي�نًا، منتجات ال�شناعة 

الكيماوي��ة بقيمة 13.4 ملي�ن��ًا. ومنتجات ال�رق 

 والكرت���ن وم�شن�عاتهم��ا بقيم��ة 11.9 ملي�نًا.

من انتاج الرابية الخ�سراء

موؤ�س�سة ب�سام الغراوي ل�سناعة وتجارة ال�سكاكر وال�سوكوال 

من انتاج �سركة ال�سرق االو�سط للتجارة والتو�سيب - مبتيكو 

ال�سركة اللبنانية للدواجن
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ام��ا بالن�شبة اإل��ى ل��دول الم�شت���ردة للمنتجات 

ال�شناعي��ة اللبنانية فقد ت�ش��درت افريقيا الجن�بية 

الئحة هذه الدول حيث بلغ��ت قيمة ال�شادرات اإليها 

خ��الل ه��ذا ال�شهر 53.5 ملي���ن دوالر اأي ما ي�ازي 

18.1 % من القيمة االإجمالية لل�شادرات، واحتلت 
�ش�ي�ش��را المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة ال�شادرات 

اإليها 29 ملي�نًا اأي ما ي�ازي 9.8 % تليها المملكة 

العربي��ة ال�شع�دية حيث بلغت قيمة ال�شادرات اإليها 

خالل هذا ال�شهر 22.1 ملي�نًا اأي ما ي�ازي 7.5 %. 

وت��م خ��الل ه��ذا ال�شه��ر الت�شدير ال��ى 35 دولة 

افريقي��ة غي��ر عربية، 34 دول��ة اأوروبي��ة، 25 دولة 

اآ�شي�ي��ة غي��ر عربي��ة، 18 دول��ة عربي��ة، 17 دول��ة 

اميركي��ة ودولتي��ن اوقيانيتي��ن. اأم��ا ال��دول الت��ي 

ا�شت���ردت باأكث��ر م��ن ملي���ن دوالر فه��ي م�زع��ة 

كاالآت��ي: 12 دول��ة عربي��ة، 10 دول افريقي��ة غي��ر 

عربي��ة، 8 دول اوروبي��ة، 6 دول اآ�شي�ية غير عربية، 

دولتان اميركيتان ودولة اوقيانية. 

واردات االآالت 

بل��غ مجم���ع ال���اردات م��ن االآالت والمع��دات 

ال�شناعي��ة ف��ي ت�شري��ن الثان��ي 2011 نح� 15.3 

ملي���ن دوالر، ف��ي مقابل 13.4 ملي�ن��ًا في ت�شرين 

الثان��ي 2010، اأي بارتفاع قدره 1.9 ملي�ن دوالر 

.% ون�شبته 14.3 

وت�شّدرت ايطاليا الئحة البلدان الُم�شِدّرة لالآالت 

والمع��دات ال�شناعية اإلى لبن��ان، حيث بلغت قيمتها 

خ��الل ه��ذا ال�شه��ر نح��� 3.9 ماليي��ن دوالر تليه��ا 

ال�شي��ن بنح��� 2.5 ملي���ن دوالر، ومن ث��م المانيا 

بنح� 2.3 ملي�ن. 

توزيع االآالت والمعدات 

اإحتل��ت واردات االآالت الت��ي ت�شتعمل ف��ي التغليف 

المرتب��ة االول��ى، اإذ بلغ��ت قيمته��ا 2.2 ملي���ن دوالر، 

وت�شّدرت ا�شبانيا الئح��ة البلدان الم�شِدّرة لهذا المنتج 

الى لبنان اإذ �شَدّرت ما قيمته 1.3 ملي�ن، تليها واردات 

اآالت ومع��دات �شناعة المنتج��ات المعدنية بقيمة 1.9 

ملي���ن، واحتلت ال�الي��ات المتح��دة االميركية �شدارة 

ال��دول الم�شِدّرة لهذا المنتج بقيم��ة 0.5 ملي�ن دوالر، 

فاآالت ال�شناعات الغذائية بقيمة 1.6 ملي�ن.

من انتاج �سركة كارال من انتاج مازن �سرحال للتجارة

من انتاج مكاري ت�سيكن

من انتاج �سوكوال ليندا

من منتوجات البيت الثاني لل�سناعة والتجارة

�شناعية ���ش��ادرات 
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ن�شاطات �شناعية

�صابونجيان يتفقد المدينة ال�صناعية في ال�صويفات:

مطالبكم المرتبطة بوزارات واإدارات اأخرى مجّمدة

التنظي��ف  لم���اد  م�شان��ع  الج�ل��ة  و�شمل��ت   

)�شبارت��ن( واأدوية )ام�ش��ال( وال�مني���م )األ�ك�شال( 

وال�شناعات المعدنية الخفيفة. وفي المحطة االخيرة 

ُعق��د لقاء وح�ار ف��ي معمل “بيب�شي ك���ال” - قاعة 

االإجتماع��ات حيث رحب رئي�س مجل�س اإدارة ال�شركة 

المدير العام وليد ع�ش��اف بال�زير والح�ش�ر، م�شدداً 

عل��ى الم�شكالت التي تعاني منها المنطقة ال�شناعية 

في ال�ش�يفات.

مطالب المنطقة

ث��م تح��دث رئي���س تجم��ع �شناعي��ي ال�ش�يفات 

اديب عبا�س عار�شًا لمطالب القطاع في ال�ش�يفات، 

واأبرزها: 

اأواًل– المطالب الخا�سة:

1 - معالج��ة م��ش�ع م�شالخ ومزارب االبقار 

جال وزير الصناعة فريج صابوجنيان في املدينة الصناعية في منطقة الشويفات حيث اطلع على أوضاع املصانع فيها 
واستمع الى مطالب أصحابها. ورافقه في اجلولة الوزير السابق الياس حنا، املدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، 
ملؤسسة  العام  املدير  الفرن،  بسام  الصناعية  البحوث  ملعهد  العام  املدير  افرام،  نعمت  الصناعيني  رئيس جمعية 
الشويفات  رئيس جتّمع صناعيي  الورقية فادي اجلميل،  الصناعات  درغام، نقيب أصحاب  لينا  واملواصفات  املقاييس 
أسامة  اجلنوبية  الضاحية  رئيس جتّمع صناعيي  العويني،  الدين  الصناعيني سعد  عام جمعية  مدير  عباس،  أديب 

حلباوي، نقيب صناعات التجهيزات الكهربائية غسان بلبل، أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيني، وصناعيون.

�سورة تذكارية داخل �سركة �سبارتن الأ�سحاب ال�سركة اآل رفاعي مع الوزير �سابونجيان والوزير حنا 

والوفد المرافق

كمال وطالل الرفاعي ي�سلمان الوزير �سابونجيان درع �سركة »�سبارتن« �سابونجيان يطلع من كمال الرفاعي على انتاج ال�سركة
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واالغنام ال�اقعة �شمن نطاق التجّمع.

2 - تنفي��ذ البنى التحتي��ة – ال�شرف ال�شحي 
لمنطقة تجّمع �شناعيي ال�ش�يفات وج�ارها.

3 - تنفي��ذ البنى التحتي��ة – ال�شرف ال�شحي 
لمنطقة دير ق�بل – ب�شام�ن.

4 - تنفي��ذ ت��شعة طريق �شي��دا القديمة حتى 
ب�لفار كميل �شمع�ن 

  

ثانيًا– المطالب العامة:

ومنتظ��م  دائ��م  ب�ش��كل  الكهرب��اء  تاأمي��ن   -  1
وخف�س �شعر الفي�ل.

2 - دع��م ال�شناع��ة ال�طنية ع��ن طريق اإعفاء 
ال�شادرات من �شريبة الدخل.

3 - دع��م المعار���س ال�شناعي��ة ف��ي الخارج 
اأ�ش�ة ببقية الدول المتط�رة بن�شبة 50 %.

جمي��ع  عل��ى  ال�شحي��ة  البطاق��ة  تعمي��م   -  4
اللبنانيين )اال�شت�شفاء للجميع(.

5 - تحديث ق�انين ال�شندوق ال�طني لل�شمان 
االجتماعي وو�شع نظام ال�شيخ�خة م��شع التنفيذ. 

-6 تعزي��ز دور التعلي��م المهني والتقن��ي الر�شمي 

التقليدي والمزدوج.

7 - تفعيل دور م�ؤ�ش�شة الم�ا�شفات والمقايي�س.
للبح���ث  ال�طن��ي  المعه��د  دور  تفعي��ل   -  8

ال�شناعية.

9 - تفعي��ل دور الملحقي��ن االقت�شاديي��ن في 
ال�شف��ارات اللبناني��ة في الخارج بغي��ة التعريق عن 

ال�شناع��ة اللبناني��ة بح�ش��ب المفاهي��م والمقايي�س 

الدولية.

  �سابونجيان والوفد المرافق ي�ستمعان الى �سرح حول عمل �سركة االم�سال

 ومراحل االنتاج

من اليمين: ا�سامة حلباوي، اديب عبا�س، الوزير �سابونجيان، 

منير طبارة، ووليد ع�ساف

�سابونجيان والوفد المرافق يّطلعان على انتاج �سركة »االم�سال«

رئي�س �سركة االم�سال منير طبارة ي�سرح ل�سابونجيان التحديات التي تواجهها ال�سناعة ب�سكل عام 

ومنطقة ال�سويفات ب�سكل خا�س

➠
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ن�شاطات �شناعية

10 – حماي��ة ال�شناعة اللبنانية حيال اإغراق 
اال�ش�اق المحلية.

11 - �شب��ط الح��دود البري��ة والبحري��ة لمنع 
.TVA دخ�ل الب�شائع من دون

12 - اعف��اء االآالت ال�شناعية والم�اد االولية 
من الر�ش�م.

افرام

من جهته، �شكر افرام تجّمع �شناعيي ال�ش�يفات 

عل��ى تنظيم هذه الج�لة و�شكر وزي��ر ال�شناعة على 

تلبيت��ه دع�ة التجّم��ع، وقال: يحم��ل ال�زير �شرخة 

ك بفاعلية من 
ّ
ال�شناعيي��ن وهم�مه��م، وه��� يتح��ر

اأج��ل تلبية مطالب ال�شناعيين الت��ي يدركها تمامًا 

الأن��ه �شناعي بالدرج��ة االأولى. ولم�شن��ا من خالل 

ه��ذه الزي��ارة م��دى معان��اة ال�شناعيي��ن ف��ي هذه 

المنطقة، وخ�ش��ش��ًا على �شعيد البنى التحتية من 

طرق��ات معدوم��ة الى روائ��ح الم�شال��خ الرائجة في 

المنطق��ة، والت��ي ن�شتقب��ل فيها ال�شي��اح االآتين عبر 

مط��ار بي��روت الدولي، وهذا �ش��يء معيب يجب على 

الدول��ة معالجته في اأ�شرع وق��ت، خ�ش��شًا اأن هذه 

المنطق��ة ال�شناعية ت�شّم م�شان��ع غذائية وم�شانع 

اأدوي��ة، وه��ي ملزم��ة بت�ظي��ف ماليين ال��دوالرات 

للمحافظ��ة عل��ى االإنتاج النظيف م��ن خالل تركيب 

“فالت��ر” واإقامة �شبكة �ش��رف �شحي خا�س بها، 
وتكري��ر المي��اه ب�شكل مرّكز لك��ي ال تتاأثر بالمحيط 

غير الم�ؤاتي ل�شناعات مماثلة. 

الوفد خالل جولة في م�سنع الوك�سال

10 – حماي��ة ال�شناعة اللبنانية حيال اإغراق 
اال�ش�اق المحلية.

11 - �شب��ط الح��دود البري��ة والبحري��ة لمنع 
.TVA دخ�ل الب�شائع من دون

12 - اعف��اء االآالت ال�شناعية والم�اد االولية 
من الر�ش�م.

افرام

من جهته، �شكر افرام تجّمع �شناعيي ال�ش�يفات 

عل��ى تنظيم هذه الج�لة و�شكر وزي��ر ال�شناعة على 

تلبيت��ه دع�ة التجّم��ع، وقال: يحم��ل ال�زير �شرخة 

ك بفاعلية من 
ّ
ال�شناعيي��ن وهم�مه��م، وه��� يتح��ر

اأج��ل تلبية مطالب ال�شناعيين الت��ي يدركها تمامًا 

الأن��ه �شناعي بالدرج��ة االأولى. ولم�شن��ا من خالل 

ه��ذه الزي��ارة م��دى معان��اة ال�شناعيي��ن ف��ي هذه 

المنطقة، وخ�ش��ش��ًا على �شعيد البنى التحتية من 

طرق��ات معدوم��ة الى روائ��ح الم�شال��خ الرائجة في 

المنطق��ة، والت��ي ن�شتقب��ل فيها ال�شي��اح االآتين عبر 

مط��ار بي��روت الدولي، وهذا �ش��يء معيب يجب على 

الدول��ة معالجته في اأ�شرع وق��ت، خ�ش��شًا اأن هذه 

المنطق��ة ال�شناعية ت�شّم م�شان��ع غذائية وم�شانع 

اأدوي��ة، وه��ي ملزم��ة بت�ظي��ف ماليين ال��دوالرات 

للمحافظ��ة عل��ى االإنتاج النظيف م��ن خالل تركيب 

“فالت��ر” واإقامة �شبكة �ش��رف �شحي خا�س بها، 
وتكري��ر المي��اه ب�شكل مرّكز لك��ي ال تتاأثر بالمحيط 

غير الم�ؤاتي ل�شناعات مماثلة. 

مدير عام الوك�سال في ا�ستقبال الوزير �سابونجيان وافرام والوفد المرافق

�سابونجيان ي�ستمع الى �سرح خوري عن انتاج م�سنع الوك�سال
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�سابونجيان

ث��م األقى ال�زير �شاب�نجيان الكلمة االآتية: “كل 

مرة اأزور فيها منطقة �شناعية جديدة، يزداد فخري 

واعتزازي. الم�ؤ�ش�شات التي �شاهدناها الي�م ي�شتحق 

اأ�شحابه��ا والقيّم���ن عليه��ا التقدي��ر. فالنجاحات 

تحّقق��ت عب��ر التق��اء اأ�شح��اب العم��ل والعّمال في 

وت�اج��ه  الم�ش�ؤولي��ات  تت�ش��ارك  واح��دة،  عائل��ة 

التحدي��ات. اإنه��ا زيارت��ي ال�شناعي��ة الخام�شة بعد 

الجن�ب وك�شروان وال�شمال و�شاحل المتن ال�شمالي 

وبرج حم�د. واأن�ي م�ا�شلة هذه الج�الت الميدانية 

اإلى �شائر المناطق اللبنانية.

ما طرحتم اأمام��ي الي�م من م�شاكل وم�شاعب، 

اإنم��ا ي�اجه��ه كل �شناع��ي ف��ي لبنان مث��ل تقنين 

غي��اب  للمحروق��ات،  المرتف��ع  ال�شع��ر  الكهرب��اء، 

المناطق ال�شناعية المنظّمة وغيرها... لكن قدرتكم 

الذاتية على تخطي هذه العراقيل نابعة من تجّذركم 

ف��ي ه��ذه االأر���س واإيمانك��م باأهمي��ة القطاع��ات 

االإنتاجية ال�شناعي��ة والزراعية ودورها في اإخراج 

لبنان من اأزمته االقت�شادية.

مع االأ�شف ال�شدي��د، ي�جد بين الم�ش�ؤولين من ال 

ي�شاطرك��م هذا االإيمان وال يعمل على ت�شهيل االأم�ر 

ال�شناعية. اأوؤكد لكم اأن معالجة المطالب ال�شناعية 

الت��ي تدخ��ل �شم��ن �شالحيات��ي في ال���زارة تنجز 

�شريعًا. بينم��ا هناك اأم�ر مرتبطة ب�زارات واإدارات 

اأخ��رى مجّم��دة وال تجد طريقها اإل��ى المعالجة. هذا 

ال�اق��ع االأليم اأ�شبح ي�شّكل ل��ي احراجًا اأمام العائلة 

ال�شناعي��ة الت��ي تعان��ي بح��ّق، م��ع التاأكي��د اأنني 

ك�زير لل�شناعة و�شناعي، مت�شامن معكم. �شاأعّدد 

عل��ى �شبي��ل المث��ال بع���س الم�شاري��ع المهّمة التي 

قّدمناها منذ اأكثر من اأربعة اأ�شهر ولم تلق التجاوب 

المطل�ب:

1 - م�ش��روع خف���س ال�شريب��ة والر�ش�م على 
االأبحاث والتط�ير في الم�ؤ�ش�شات. 

ال�شناعيي��ن  جمعي��ة  طل��ب  تلبي��ة  ع��دم   -  2
اللبنانيي��ن امه��ال ال�شناعيي��ن للتمّكن م��ن تقديم 

ديهم.
ّ
معل�مات عن م�ر

عل��ى  الدخ��ل  �شريب��ة  خف���س  م�ش��روع   -  3
ال�شادرات.

4 - المطالبة بعدم اإلغاء المادة 59 من قان�ن 
ال��� TVA المتعلق��ة با�شت��رداد الم�شتحق��ات عل��ى 

الم�اد االولية واالآالت 

ال�شناعي��ة. عل��ى ه��ذه االقتراح��ات المقّدمة 

رة 
ّ
اإل��ى وزارة المال وعلى رغم المراجعات المتكر

واللق��اءات، ل��م نل��َق حت��ى ال�شاع��ة اإال ال�ع���د. 

ال ج���اب وال تج��اوب. اإنن��ا ال نج��د مب��رراً لعدم 

االإكت��راث. مع العل��م اأن تاأمين ه��ذه الم�شتلزمات 

ال ي�ش��ّكل اأعباًء تذكر عل��ى الخزينة، بل اإنه يجذب 

اال�شتثمارات الجديدة، ويعطي الح�افز لل�شناعي 

قدرات��ه  وتح�شي��ن  وتط�ي��ره  اإنتاج��ه  لزي��ادة 

التناف�شية والت�شديرية. لن نقبل بعد االآن في حق 

ال�طن والم�اطن، تجاهل ه��ذه المطالب الحي�ية 

لالقت�شاد.

اأّم��ا االنج��ازات المحّقق��ة، فق��د خّفف��ت بع���س 

رئي�س مجل�س ادارة �سركة الم�سنوعات المعدنية الخفيفة وليد �سلهب يطلع الوزير �سابونجيان 

على انتاج ال�سركة

جولة داخل م�سنع ال�سناعات الخفيفة من اليمين وليد �سلهب 

 الوزير �سابونجيان وزياد بكدا�س

 �سابونجيان  ي�ستمع الى �سرح مف�سل من �سلهب

➠
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االأعب��اء عن كاهل ال�شناعيين. يمكنكم االإطالع 

عليه��ا عل��ى الم�قع االلكترون��ي ل���زارة ال�شناعة، 

كم��ا �شن��زّود جمعي��ة ال�شناعيي��ن اللبنانيي��ن بها 

لتعميمه��ا عل��ى التجّمعات والقطاع��ات ال�شناعية. 

ل��ن اأطيل اأكثر، ولن اأكتفي بع��د الي�م بهذه ال�شرخة 

النابع��ة م��ن حر�شنا على الم�شال��ح ال�شناعية، بل 

�شنبقى م�شّممين على المحافظة على لبنان المنتج 

الق���ي باقت�شاده و�شناعت��ه وزراعته مثلما ا�شتهر 

ب�شياحته وتجارته وخدماته وم�شارفه.

درع تذكارية

ث��م دارت مناق�ش��ة عام��ة، وف��ي نهايته��ا �شّل��م 

التجّم��ع درع��ًا تذكارية ال��ى ال�زي��ر �شاب�نجيان، 

عرب�ن تقدير ووفاء.
�سابونجيان والوفد المرافق داخل �سركة بيب�سي كوال

افرام، الوزير �سابونجيان، رئي�س مجل�س ادارة ال�سركة اللبنانية الع�سرية الم�ساهمة 

بيب�سي – كوال وليد ع�ساف، اديب عبا�س خالل الموؤتمر ال�سحافي 

 من اليمين نعمت افرام، وليد ع�ساف.الوزير �سابونجيان، اديب عبا�س

 وفوؤاد الري�س

من الي�سار الوزير �سابونجيان، وليد ع�ساف 

ومدير عام ال�سناعة داني جدعون  

من اليمين غ�سان بلبل، ممثلة وزارعة ال�سناعة، داني جدعون، رامز ابو نادر، الدكتور 

ب�سام الفرن، �سامي حالوي، �سعد الدين العويني، منير طبارة وا�سامة حلباوي

ن�شاطات �شناعية
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يف موؤمتر �صحايف م�صرتك 

�صابونجيـان يدعو لإحالة الم�صـاريع المجّمدة الى مجل�ش الـوزراء

 

جديدة �صريبة   TVA وافرام يعتبر التاأخر في ا�صترداد مرتجعات الـ
عق��د وزي��ر ال�شناعة فري��ج �شاب�نجي��ان ورئي�س 

جمعي��ة ال�شناعيي��ن نعم��ة اف��رام م�ؤتم��راً �شحافي��ًا 

م�شتركًا، عقب لق��اء م�شترك بحث في م�ا�شيع ارتفاع 

كلفة الطاق��ة على ال�شناعيين، وا�شت��رداد ال�شناعيين 

ع��ن  الم�شت�ف��اة  الم�شاف��ة  القيم��ة  عل��ى  لل�شريب��ة 

ال�ش��ادرات، واإر�ش��اء تعاون علمي بي��ن وزارة الزراعة 

 والقط��اع ال�شناع��ي عل��ى قاع��دة العر���س والطل��ب.

افرام

وا�شار اف��رام الى » وج�د م�شكل��ة تفتر�س الترقب 

لمفاعيله��ا وتتمثل ف��ي الت�شاعد الم�شتمر ف��ي اأ�شعار 

النف��ط العالمي��ة. اإذ ارتف��ع �شع��ر ط��ن الم��ازوت بي��ن 

2009 و2010 اأكث��ر م��ن 25 %، وبالن�شب��ة عينها 
 2012 �شن��ة  ا�شته��ل  وق��د  و2011،   2010 بي��ن 

بارتف��اع 10 % ف��ي اق��ل م��ن �شه��ر بم��ا رّت��ب اأعباء 

اإ�شافي��ة عل��ى الكلف��ة االإنتاجي��ة ف��ي لبن��ان بلغ��ت 

70 % من��ذ2009. ويتزام��ن ذل��ك، م��ع ت�شجيل �شعر 
الغ��از الطبيعي تدنيًا الفتًا وغير م�شب���ق في اأ�شعاره، 

3 دوالرات  اإل��ى م��ا دون  و�ش��ل االأ�شب���ع الما�ش��ي 

للملي���ن وح��دة حراري��ة، بم��ا يجع��ل �شع��ر المازوت 

 يبل��غ نح� 10 اأ�شعاف �شعر الغ��از بالقدرة الحرارية«.

ووج��ه اف��رام دع���ة اإل��ى الم�ش�ؤولي��ن ل��ش��ع خط��ة 

ا�شتثنائية طارئ��ة لجبه ال��شع اال�شتثنائي عبر اإن�شاء 

�شن��دوق وطني لدعم الطاقة )الم��ازوت والفي�ل( على 

اأن تبل��غ ن�شبة الدعم نح� 20 % من �شعره، ويمّ�ل من 

ر�ش�م عل��ى الب�شائ��ع الم�شت�ردة الت��ي ت�شت�فى وفقًا 

لم�ؤ�شر كمية الطاقة الم�شتعملة في اإنتاجها.

واع��رب اف��رام ع��ن ا�شتغ��راب ال�شناعيي��ن التاأخر 

ال�شريب��ة  م��ن  مرتجعاته��م  ا�شت��رداد  ف��ي  الفا�ش��ح 

المدف�ع��ة عل��ى القيمة الم�شافة، والت��ي ي�شل التاأخير 

فيه��ا اإل��ى �شنتين. وقال: »نح��ن ناأ�ش��ف لت��شيف هذا 

االأم��ر وكاأن��ه �شريب��ة جدي��دة ت��شع عل��ى ال�شادرات 

ال�شناعي��ة ،اأو �شريب��ة م�شتت��رة بقيمة ت�ش��ل اإلى نح� 

5 % م��ن قيم��ة المبي��ع ، االأم��ر الذي يزيد م��ن تراجع 
الق��درات التناف�شي��ة لل�شناع��ة ال�طني��ة، وي�شيب اأهم 

ع�ش��ب له��ا ولالقت�ش��اد ال�طن��ي وتحدي��داً الت�شدير«.

 

وف��ي اطار حديثه ع��ن اإر�شاء تعاون علم��ي بين وزارة 

الزراعة والقطاع ال�شناعي على قاعدة العر�س والطلب، 

ق��ال: »ال�شناع��ة ه��ي �شري��ك كام��ل للقط��اع الزراعي 

المنت��ج ،وال �شيما المزارع الفرد الذي يعاني ما يعانيه 

ال�شناع��ي م��ن تراجع قدرات��ه في ال�شم���د ومن كلف 

هائلة تعي��ق م�شيرته. في هذا االإطار ،نرحب بمبادرات 

وزارة الزراعة االآيلة اإلى تفعيل هذا التعاون لما فيه من 

م�شلحة م�شتركة للقطاعين الزراعي وال�شناعي. وندع� 

في ال�قت عينه وزير الزراعة اإلى اإعادة النظر في بع�س 

من اآليات و�شروط التعاون والتي فيها من ناحية �شرب 

لقاع��دة ال�ش�ق في العر�س والطل��ب ،ومن ناحية ثانية 

تحميل القطاعات ال�شناعية اأعباء كارثية وغير عادلة 

ف��ي دعم المزارعي��ن ومنتجي الحليب ،وه��ي م�ش�ؤولية 

 تقع عل��ى عاتق الدول��ة ولي�س على القط��اع الخا�س«.

�شاب�نجيان

م��ن جهته، لف��ت �شاب�نجيان ال��ى ان الدعم الذي 

يطلب��ه ال�شناعي�ن لي�س ماديًا فقط على �شعيد تاأمين 

الم��ازت والكهرب��اء ب�شع��ر مخف�س، وانم��ا يحتاج�ن 

ال��ى دعم م��ن خ��الل المرا�شي��م والق��رارات التي يجب 

ان ت�شدره��ا الحك�م��ة وتت�شم��ن م��ا يلب��ي مطال��ب 

ال�شناعيي��ن. م�شاري��ع المرا�شي��م والق�اني��ن ترفعه��ا 

وزارة ال�شناع��ة وال تلق التج��اوب المطل�ب من وزارة 

الم��ال. واأ�ش��األ هنا كي��ف ل�زارة الم��ال اأن تقب�س من 

اللبنانيين ما يت�جب عليهم فيما تتاأخر هي في ت�شديد 

المت�جبات المترتبة عليها؟ واذا تاأخر ال�شناعي ي�مًا 

واح��داً ع��ن ال�شداد، يعتب��ر مخالفًا؟ ه��ذا االأمر ال يج�ز 

ف��ي مفه�م الدولة العادلة. �شاأنقل معاناتكم الى داخل 

مجل�س ال�زراء وه� المكان االن�شب للبّت بها. لقد وافق 

رج��ال االعم��ال وال�شناعي�ن على زي��ادة االج�ر وتم 

االتف��اق الذي ي�ؤمن م�شلحة جمي��ع االطراف المعنية، 

 ولك��ن مقابل ذلك، ال يج�ز اهمال مطالب ال�شناعيين.

وا�ش��اف: » اإن وزارة ال�شناعة قّدمت اأكثر من م�شروع 

نّفذ البع�س منها، والق�شم االآخر في طريقه اإلى التنفيذ، 

فيم��ا يبق��ى االأكث��ر اأهمية وحي�ي��ة مجّمداً ف��ي وزارة 

المال. ومنها:

- م�شروع خف�س ال�شريبة والر�ش�م على االأبحاث 

والتط�ير في الم�ؤ�ش�شات. 

- تلبية طلب جمعية ال�شناعيين اللبنانيين اإمهال 

ال�شناعيين للتمكن من تقديم معل�مات عن م�ّرديهم.

- م�شروع خف�س �شريبة الدخل على ال�شادرات.

- المطالب��ة بع��دم اإلغ��اء الم��ادة 59 م��ن قان�ن 

الم�شتحق��ات  با�شت��رداد  المتعلق��ة   TVA ال��� 

ال�شناعي��ة. واالآالت  االولي��ة  الم���اد   عل��ى 

وقال: »ف��ي وزارة ال�شناعة، نح��ن مقتنع�ن ب�شرورة 

تنفي��ذ ه��ذه النقاط لزي��ادة االنتاجي��ة. اأم��ا اإذا كانت 

وزارة الم��ال ال ت�شاطرن��ا القناعة ذاته��ا، فاإننا نقترح 

اإحال��ة ه��ذه الملف��ات المعرو�ش��ة لديه��ا اإل��ى االأمانة 

العامة لمجل�س ال�زراء كي تعر�س اأمام مجل�س ال�زراء 

التخ��اذ القرار المنا�شب في �شاأنها. نطرح هذه الم�شاألة 

على ه��ذا الم�شت�ى الأننا نعتبر ال�شناعة ق�شية وطنية 

ال تقّل اأهمية عن ال�شيا�شة واالأمن واال�شتقرار«.

�سابونجيان وافرام خالل الموؤتمر
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ن�شاطات �شناعية

�صابونجيان يجول على م�صانع ال�صمال حاماًل ب�صائر حول ت�صهيالت لل�صناعيين

ج��ال وزير ال�شناعة فري��ج �شان�نجيان على 

معظ��م الم�شان��ع والمعامل في محافظ��ة ال�شمال 

يرافق��ه االمي��ن الع��ام التح��اد الغ��رف اللبناني��ة 

ت�في��ق دب��ش��ي والدكت���ر مقب��ل ملك م��ن مكتب 

رئي���س الحك�مة نجيب ميقاتي، وع��دد من رجال 

االعمال وال�شناعيين.

وانطل��ق في زيارته من معمل الحديد في �شكا، 

مروراً بمعمل الع�شير في زكرون – الك�رة، ومعمل 

للتبري��د والمطاحن ال�طنية ف��ي البح�شا�س، بعد 

ذلك انتقل الى م�شنع “ح�ش�ن لل�شاب�ن” في �شهر 

العين – الك�رة حيث تفقد المختبرات والتجهيزات 

ها 
ّ
المتط���رة فيه وابدى اعجابه بم��ا �شاهده، من�

بجه���د القّيم على المعمل الذي بدوره �شكر ال�زير 

�شاب�نجي��ان على هذه الزيارة “التي اعطت دفعًا 

لل�شناعيي��ن ف��ي ظل االزم��ة العامة الت��ي تعاني 

منه��ا المنطق��ة”. وتمن��ى “ان تقدم الدول��ة الدعم 

روا 
ّ
المعن���ي والت�شهي��الت لل�شناعيين لك��ي يط�

عمله��م ف��ي الداخل وزي��ادة حج��م الت�شدي��ر الى 

الخارج”.

ثم زار �شاب�نجيان معمل “بريم�ال” لل�شك�ال 

و”رفع��ت  الح��الب”  الرحم��ن  “عب��د  وم�شان��ع 

الح��الب” للحل�يات. كذل��ك زار م�شان��ع الزجاج 

في منطقة البداوي، ومعم��ل “ك�بغال�س” ومعمل 

“عثم��ان للمفرو�ش��ات” ف��ي اب��ي �شم��را، ومعمل 
“مرزاف�ان” في زغرتا.

ال�شم��ال  محاف��ظ  م��ع  �شاب�نجي��ان  وبح��ث 

نا�شيف قال��س في مكتبه في �شراي طرابل�س، في 

�شبل تفعيل ال�شناعة في ال�شمال. 

كم��ا بح��ث �شاب�نجي��ان ف��ي غرف��ة التجارة 

وال�شناع��ة والزراع��ة ف��ي طرابل���س �شب��ل تفعيل 

ال�شناعة في لبنان عامة وال�شمال خا�شة وا�شتمع 

ال��ى الم�ش��اكل الت��ي يعان��ي منه��ا ال�شناعي���ن 

وكيفية م�شاعدتهم ف��ي تط�ير انتاجهم وت�شديره 

الى الخارج بن�عية تناف�شية ذات ج�دة عالية. 

ث��م الق��ى �شاب�نجي��ان الكلم��ة ج��اء فيه��ا: 

اأكثر من  “اأزوركم الي�م حاماًل ب�شرى �شعيدة في 
مجال:

اأواًل- نعم��ل م��ع م�شارف ع��ّدة عل��ى ت�شهيل 

اإقرا���س رج��ال االأعم��ال الراغبين ف��ي االإ�شتثمار 

ال�شناع��ي ف��ي الم�شاري��ع ال�شغي��رة والمت��شطة. 

�شنعلمكم عن التفا�شيل قريبًا.

ثانيًا- مع الم�ؤ�ش�شة العامة لت�شجيع اال�شتثمار 

“اإي��دال”، ندر�س امكانية ت��شيع مروحة الح�افز 
لتطال اأ�شحاب الم�شاريع ال�شناعية المت��شطة.

ة في 
ّ
ثالث��ًا- تنف��ذ وزارة ال�شناع��ة الأول م��ر

ال�شم��ال، وبالتن�شي��ق م��ع منظمة االأم��م المتحدة 

 )CELEP( م�شروع )للتنمية ال�شناعي��ة )ي�نيدو

�ل من الحك�مة االإيطالية م�شك�رة، والقا�شي 
ّ
المم

بمنح م�شاعدات ومعّدات واأ�شغال اإن�شائية وتدريب 

لثالث��ة ع�شر م�شنع��ًا اختيرت النه��ا مرّخ�شة في 

طرابل���س واأق�شية زغرتا والك���رة وعكار والمنية. 

تغّط��ي هذه المعام��ل ال�شناع��ات الزراعية ومنها 

الن�شيج والجلديات والمفرو�شات والمعادن. ولهذا، 

عك��م على ترخي���س م�ؤ�ش�شاتكم لما ينجم عن 
ّ
اأ�شج

ذلك من ح�افز وف�ائد.

رابعًا- خف�س الر�ش�م على ال�شادرات لت�شجيع 

اال�شتثمارات وتدفق الر�شاميل من الخارج، وف�شح 

المجال اأم��ام اإقامة م�ؤ�ش�ش��ات ت�شدير للمنتجات 

اللبناني��ة ت�شتفي��د م��ن تخفي�ش��ات بن�شبة 50% 

على ال�شرائب )لت�شجيع ال�شناعات اللبنانية( وه� 

قيد االإقرار.

خام�ش��ًا- ع��دم اإلغاء الم��ادة 59 م��ن قان�ن 

ال�شريبة على القيمة الم�شافة) TVA ( المتعّلقة 

با�شت��رداد الم�شتحقات من ال��� TVA على الم�اد 

االأولي��ة والتجهي��زات واالآالت ال�شناعية. وه� قيد 

 الت�افق عليه مع معالي ال�شديق 
ّ
االإقرار اأي�شًا وتم

محمد ال�شفدي.

�شاد�شًا- التن�شيق مع وزارة الخارجية لتفعيل 

دور البعثات الديبل�ما�شية في الخارج على �شعيد 

الترويج لل�شناعة ال�طنية. و�شاأطلعكم قريبًا على 

االآلي��ة عب��ر غرف��ة ال�شم��ال وجمعي��ة ال�شناعيين 

والتجمعات ال�شناعية

�شابع��ًا- ت�شجي��ع الم�شارك��ة ف��ي المعار���س 

وتقدي��م دع��م م��ادي للم�شاركي��ن عب��ر جمعي��ة 

ال�شناعيين.

ثامنًا- م�افقة وزي��ر التربية والتعليم العالي 

بناء على اقتراحنا، على اإدخال الثقافة ال�شناعية 

ف��ي برام��ج تعليمي��ة ف��ي الجامع��ات والكلي��ات 

والمدار���س المهني��ة وتنظي��م ج���الت للطالب في 

الم�شانع.

تا�شع��ًا- اقتراح اإعف��اء االآالت والم�اد االأولية 

المع��ّدة لل�شناعة من ر�شم المرفاأ، وه� قيد االإقرار 

اأي�شًا.

عا�شراً- تفاهم بين وزيري ال�شناعة والداخلية 

عل��ى االكتفاء بال�شهادة ال�شناعية لت�شجيل اآليات 

ال�شناعيين وتنقلها بين المحافظات كافة.

اأح��د ع�ش��ر - طل��ب تعدي��ل الم��ادة 125 م��ن 

قان�ن ال�شير لل�شماح بنق��ل10 عمال في با�شات 

بداًلمن خم�شين. 

اثنا ع�شر – ت�قيع مذكرات تعاون مع ال�ش�دان 

واأرميني��ا مّهدت الطريق ام��ام فتح اأ�ش�اق جديدة، 

ومع دول اخرى في الم�شتقبل القريب. 

�سابونجيان في احد الم�سانع
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تن�صيق بين »ال�صناعة والخارجية« لت�صهيل عمليات الت�صدير وال�صتيراد 

فري��ج  ال�شناع��ة  وزي��ر  م��ع  من�ش���ر  عدن��ان  الخارجي��ة  وزي��ر  عر���س 

البعث��ات  ال�زارتي��ن ب�ش��اأن ت�ا�ش��ل  التن�شي��ق ف��ي م��ا بي��ن  �شاب�نجي��ان، الآلي��ة 

ف��ي  وال�شناعي��ة  الر�شمي��ة  الم�ؤ�ش�ش��ات  م��ع  الخ��ارج  ف��ي  الديبل�ما�شي��ة 

الخ��ارج. ال��ى  اللبناني��ة  المنتج��ات  ت�شدي��ر  عملي��ة  لت�شهي��ل  الم�شيف��ة،   البل��دان 

وعق��د ال�زيران من�ش���ر و�شاب�نجيان م�ؤتمرا �شحافيا، ا�ش��ار خالله ال�زير من�ش�ر 

بالق���ل الى »ان غاية اللق��اء مه �شاب�نجيان، هي التن�شيق ما بين وزارتي الخارجية 

وال�شناع��ة ف��ي م��ا يتعلق بال ت�شدي��ر للخ��ارج، والت�شهيالت التي يمك��ن ان ت�فرها 

ال�شف��ارات اللبناني��ة ام��ام عملي��ة ت�شدي��ر ال�شناع��ات اللبناني��ة، عب��ر الت�ا�شل مع 

الم�ؤ�ش�شات ال�شناعية الم�ج�دة في البلدان التي لدينا فيها �شفارات«.

ا�ش��اف: » يج��ري التح�شير ل��شع اآلية عمل على ان يك���ن التن�شيق مت�ا�شال ما بين 

ال�زارتين تباعا، لتاأمين كل االم�ر التي تمكن �شفاراتنا من االت�شال بالم�ؤ�ش�شات المعنية 

م��ن ت�فير المعطيات الالزمة �ش�اء لت�شدير المنتج��ات اللبنانية الى الخارج او اال�شتيراد 

من الخارج«.  من جانبه ن�ه ال�زير �شاب�نجيان بقدرات �شفراء لبنان في الخارج، واعلن 

انه طلب منهم و�شع تقرير ح�ل مجاالت ت�ش�يق الب�شائع اللبنانية في الخارج.

ا�ش��اف: »نح��ن ف��ي وزارة ال�شناع��ة اطلقنا �شع��ار »لبن��ان المنت��ج«، الن لبنان 

يمك��ن ان يك���ن بل��دا �شناعيا، لما يتمت��ع به من مزاي��ا خا�شة، ولم��ا يحت�يه ا�شال 

م��ن �شناع��ات حديثة ومتقدمة ومنت�ش��رة في اال�ش�اق العالمية. لذل��ك نحن ناأمل في 

ح�ش�ل تكامل بين وزارة ال�شناعة ووزارة الخارجية على �شعيد تفعيل دور البعثات 

في الخارج وم�شاعدتنا على ت�ش�يق المنتجات اللبنانية«.

وتاب��ع: »ان ال�شناع��ي ه��� �شفير لبن��ان في الخ��ارج، لكنه يحتاج ال��ى مق�مات 

ال�شم���د والدعم، وه��ذا االمر ي�ؤمن��ه ديبل�ما�شي�نا الم�شه�د له��م بكفاءاتهم العالية. 

ا�شك��ر ال�شدي��ق عدنان من�ش�ر على تجاوبه مع الطرح ال��ذي قدمناه خدمة لالقت�شاد 

ال�طني ولل�شناعة اللبنانية التي تحتاج الى دعم ورعاية على اكثر من �شعيد، فنفتح 

اآف��اق الت�شدي��ر امامها. وعر�شنا اي�ش��ا التركيز على البلدان حي��ث كثافة اللبنانيين، 

فنعتم��د عل��ى ق�ى االنت�ش��ار اوال في عملي��ة ا�شته��الك المنتجات اللبناني��ة، ومن ثم 

عل��ى دورهم اي�شا في ت�ش�ي��ق المنتجات اللبنانية، على ان تك�ن كل المعل�مات التي 

ت�ؤمنه��ا ال�شفارات بت�شرف كل ال�شناعيين عبر جمعي��ة ال�شناعيين اللبنانيين، �شرط 

ان يك���ن ال�شناع��ي منت�شبا الى الجمعية«. وك�شف ان البحث تناول »اهمية الم�شاركة 

ف��ي المعار�س الدولي��ة، والتي �شتطلعنا عليها ال�شفارات، ف�ش��ال عن اقامة المعار�س 

الدولي��ة وم�شاركة ال�شناعيين في هذه الن�شاط��ات التي تتيح امامهم الفر�شة لعر�س 

منتجاته��م، ووزارة ال�شناعة ت�ؤمن الدعم الم��ادي والمعن�ي لل�شناعيين عبر جمعية 

ال�شناعيين، لكي ي�شارك�ا في هذه المعار�س«.

�سابونجيان ومن�سور خالل اجتماعهما

 اتفاق تعاون بين »اللبنانية« و«الأبحاث ال�صناعيـــة«

وّق��ع وزي��ر ال�شناعة فري��ج �شاب�نجي��ان ورئي���س الجامعة اللبناني��ة عدنان 

ال�شي��د ح�شين واالأمين العام للمجل�س ال�طني للبح�ث العلمية معين حمزة ورئي�س 

جمعية ال�شناعيين نعمة افرام في مقر رئا�شة الجامعة اللبنانية – المتحف، اتفاق 

تع��اون بين الجامعة اللبنانية من جهة، وبرنام��ج االإنجازات والبح�ث ال�شناعية 

ج الطالب 
ّ
)LIRA( م��ن جه��ة اأخرى، ويهدف ه��ذا االإتفاق اإلى دعم م�شاري��ع تخر

الجامعيين التي لها عالقة بالحاجات ال�شناعية. 

واأعتبر �شاب�نجيان في كلمة القاها، هذا االإتفاق خط�ة تنظيمية للعالقة التي 

ب��داأت م��ع الجامعة اللبنانية منذ العام 1997 كما يمّه��د لتعاون م�شتقبلي ومثمر 

م��ع �شائر الجامع��ات ومراكز اأبحاث ودرا�شات اأخرى في لبن��ان. هذه العالقة بين 

برنام��ج االإنج��ازات واالأبحاث ال�شناعي��ة )LIRA( والجامعات ف��ي لبنان تق�م 

ج للط��الب الجامعيين وت�جيه هذه الم�شاريع نح� االإبتكار 
ّ
برعاي��ة م�شاريع التخر

والتكن�ل�جي��ا ف��ي الحق�ل التي لها عالق��ة بحاجات ال�شناعيي��ن. الفكرة من هذا 

التعاون هي احت�شان الطالب من قبل ال�شناعيين والجامعة معًا، فيجد اأواًل مكانًا 

)مختبرات واأ�شاتذة م�شرفين( لترجمة م�شروعه، وثانيًا يجد الجهة التي تمّ�ل تنفيذ 

هذا الم�شروع )�شاحب الم�شنع(. 

 وكان��ت كلم��ة لل�شيد ح�شين ا�شار فيها “يهدف االإتف��اق الم�قع اإلى تط�ير البح�ث 

ال�شناعية في الجامعة اللبنانية بالتعاون مع هذه الم�ؤ�ش�شات برعاية وزارة ال�شناعة. 

�س النظ��ري والتطبيقي، الى  لق��د اأخ��ذت الجامع��ة اللبنانية تنتقل م��ن مرحل��ة التخ�شّ

مرحلة التخ�ش�س المرتبط ب�ش�ق العمل واالنتاج. 

وتحدث افرام في المنا�شبة وقال: كانت الجامعة اللبنانية رائدة في اطالق برنامج 

انج��ازات البح���ث ال�شناعية، وكان��ت ال�شريك االول معن��ا، وب�ا�شطتها �ش�ف ننطلق 

ال��ى مرحلة متقدمة اأكثر ونقترب اأكثر الى البحث المعّمق والط�يل المدى، ون�ؤّمن في 

النهاية اقت�شاداً �شناعيًا مبنيًا على ال�شناعة االلكتروميكانيكية والتكن�ل�جية. 

�سابونجان، ال�سيد ح�سين وافرام خالل توقيع االتفاق
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ن�شاطات �شناعية

تطوير �سناعة الألبان والأجبان 

على طاولة البحث

 اطل��ع وزي��ر ال�شناعة فري��ج �شاب�نجيان على الم�ش��كالت التي 

ت�اج��ه القط��اع ال�شناعي، وذلك خ��الل اجتماعه م��ع رئي�س جمعية 

ال�شناعيي��ن نعم��ة افرام ووفد من المجل�س ال�طن��ي ل�شناعة االألبان 

��ق المجل�س جاك كال�شي، ف��ي ح�ش�ر المدير 
ّ
واالأجب��ان برئا�شة من�ش

العام ل�زارة ال�شناعة داني جدع�ن.

وعر���س ال�ف��د لم�شكالت القط��اع واأبرزه��ا دخ���ل منتجات من 

االألب��ان واالأجب��ان اإل��ى االأ�ش���اق اللبنانية غير مطابق��ة للم�ا�شفات 

ة بال�شح��ة العام��ة، لكنه��ا تعتبر مناف�ش��ة لالإنت��اج اللبناني 
ّ
وم�ش��ر

وت�ش��ّ�ه �شمعته. فبحث المجتمع�ن في و�شائ��ل ت�شجيع هذه ال�شناعة 

في لبن��ان وو�شع خطة متكاملة لتط�ير هذا القطاع وتاأمين التكامل 

بين��ه وبي��ن المزارعين ومرّب��ي االأبق��ار والماعز، في �شبي��ل تق�يتها 

والعمل على تح�شين ن�عيتها، علمًا اأن االإنتاج اللبناني ممّيز بج�دته 

العالية. 

اهمية التن�سيق

وط��رح �شاب�نجي��ان اأهمي��ة التن�شيق في هذا الم��ش���ع مع وزير 

الزراع��ة ح�شي��ن الحاج ح�شن، م�شي��راً اإلى “�شرورة عق��د اجتماع معه 

لمتابعة هذا الملف الحي�ي المرتبط بال�شناعة والزراعة في اآن معًا”. 

وا�ش��ار اف��رام بع��د االجتم��اع ال��ى ان �شاب�نجي��ان رّك��ز على 

اإ�ش��راك م�ؤ�ش�شة المقايي�س والم�ا�شفات اللبنانية “ليبن�ر” في هذه 

ال�ر�ش��ة، بهدف تحديث م�ا�شفات االألب��ان واالأجبان، وكذلك معهد 

 مختبرات حديثة ومتط�رة، و�شيك�ن 
ّ
البح���ث ال�شناعية الذي ي�شم

الجهة الر�شمية المكّلفة مراقبة هذه ال�شلعة. 

م��ن جهت��ه، �ش��دد كال�ش��ي عل��ى ان �شناع��ة االألب��ان واالأجب��ان 

ه��ي �شناع��ة لبنانية �شافي��ة 100 %على اأ�شا�س اأن الم���اد االأولية 

المنتج��ة له��ذه ال�شناعة هي م��ن اأر�شنا. كما اأن اإنعا���س هذا القطاع 

زراعي��ًا و�شناعي��ًا، يعتبر م��ن اأهم ال��شائ��ل لتر�شي��خ اللبنانيين في 

اأر�شهم وتحقيق االإنماء المت�ازن في كل المناطق اللبنانية.

التطبيقات الإبداعية يف �سناعة الطباعة

اإ�شت�ش��اف فن��دق »جيفين�ر روتانا« في بي��روت م�ؤتمر المطب�ع��ات 2012، الذي عقدته 

�شركة »برينت بروم��شين« العالمية تحت �شعار »التطبيقات االإبداعية في �شناعة الطباعة.” 

وق��د �شارك ف��ي الم�ؤتمر كل م��ن ال�شيد روجر �شت��ارك ممثاًل �شركة »برين��ت بروم��شين«، 

وال�شي��د مت��ري ن�شر اهلل ممثاًل نقاب��ة اأ�شحاب المطابع في لبنان، اإل��ى جانب عدد من ممثلي 

كبرى ال�شركات العالمية المنتجة لتقنيات ومعدات الطباعة،  وح�شد من اأهل االإخت�شا�س �شّم 

ممثلين عن مختلف ال�شركات اللبنانية الرائدة في اأ�ش�اق الطباعة والن�شر. 

�ش��ّكل اإنعقاد اللقاء فر�ش��ة الإطالع ال�شركات اللبنانية على التح���الت الكثيرة التي طراأت 

عل��ى قط��اع الطباعة عالميًا ف��ي ال�شن�ات االأخيرة، وما ظهر في االأ�ش���اق من تقنيات جديدة، 

ومنتجات جديدة تحاكي هذا التحّ�ل، ما اأدى اإلى تبّدل في المفاهيم، ون�ش�ء تحديات جديدة، 

وفر�س جديدة كذلك، وهي كلها ق�شايا عالجها الم�ؤتمر بعمق. 

مزايا فريدة

وف��ي ه��ذا االإطار، عر���س المتحدث���ن في اللق��اء للمزايا الفري��دة التي �شتت��اح لل�شركات 

اللبناني��ة م��ن خالل الت�اج��د والح�ش�ر في معر���س »دروبا 2012« الدول��ي للطباعة، الذي 

تنظم��ه هيئ��ة معار���س مي�ش��ي دو�شل��دورف العمالق��ة بي��ن 3 و 16 ماي� المقبل ف��ي مدينة 

دو�شلدورف االألمانية. 

ويع��د معر���س »دروبا« قم��ة عالمية تجمع عمالق��ة القطاع وقادته من كاف��ة اأنحاء العالم 

الإ�شتعرا�س اآخر االإبتكارات، وبحث فر�س االأعمال المتزايدة في ظل االآفاق الجديدة التي تفتحها 

المناف�شة بين الطباعة التقليدية وتلك الحديثة، وبروز الكثير من المعدات والتقنيات واالأ�شاليب 

الت��ي تجم��ع بي��ن اأف�شل ما فيهما، وه��� بالتالي محطة هام��ة ال بد من الم��رور فيها والت�قف 

عندها لكل �شركة ترغب بتعزيز اإمكاناتها وتط�ير اإنتاجها، نظراً للت�شهيالت الل�ج�شتية الكبيرة 

التي يقدمها مخت�شراً بذلك الكثير من ال�قت والكلفة في عمليات االإ�شتيراد والت�شدير.

وتعم��ل النقاب��ة في لبنان عل��ى دعم القطاع الذي يتمتع ب�تيرة جي��دة من النم�، اإال اأن 

تعزي��ز هذا النم��� يتطلب تط�ير الق��درات التقنية والمه��ارات الفنية للم�ؤ�ش�ش��ات، وهذا اأمر 

يتحّق��ق باالإحتكاك واالإ�شتفادة من التجارب الدولية م��ن خالل االأحداث المتخ�ش�شة كهذا 

الم�ؤتمر، اأو معر�س »دروبا«. 

ي�ش��ار اأخي��راً اإلى اأن ال�شركة الدولي��ة للمعار�س التي نظّمت هذا اللق��اء هي الممّثل ال�حيد 

لهيئة معار�س مي�شي دو�شلدورف في لبنان.

جانب من الموؤتمر

�سابونجيان مجتمعًا الى افرام والوفد المرافق
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حريق يف معمل 

لالأحذية

يف �سد البو�سرية

اندل��ع حريق ف��ي معمل لالحذي��ة ل�شاحبه 

مي�ش��ال �شاهر في محلة �ش��د الب��شرية المنطقة 

ال�شناعية وراء البراد الي�ناني. 

واأعرب وزي��ر ال�شناعة فري��ج �شاب�نجيان 

عن “اأ�شف��ه لتكرر ن�ش�ب حرائق في م�شانع في 

مناطق مختلفة على االأرا�شي اللبنانية”. واأعلن 

ع��ن “ت�شامنه مع �شاح��ب معمل االأحذية الذي 

احترق اأم�س في منطق��ة �شد الب��شرية”، متمنيا 

ال�شف��اء العاج��ل للجرحى الذي��ن اأ�شيب�ا نتيجة 

الحادث. ووج��ه نداء ت�جيهيا اإل��ى ال�شناعيين 

المطل�ب��ة  ال�قائي��ة  التدابي��ر  “بع���س  �شمن��ه 

من اأ�شح��اب الم�شانع لتاأمي��ن اأق�شى درجات 

االأم��ان وال�شالم��ة العام��ة للعاملي��ن وذلك من 

خ��الل تجهيز الم�شن��ع باأجه��زة اإطف��اء واإنذار 

وتاأمين خزانات مياه احتياط ال�شتخدامها عند 

الحاج��ة وقبل و�ش���ل عنا�شر الدف��اع المدني 

للقيام ب�اجباتهم”.

�شروط��ا  اأن��ه »فر���س  واأك��د �شاب�نجي��ان 

جدي��دة ب��ش��ر بتطبيقه��ا من��ذ �شهري��ن تقريب��ا 

في عملي��ة الترخي�س ال�شناع��ي، تلزم �شاحب 

العالق��ة بتقدي��م ب�لي�ش��ة تاأمين �ش��د الحريق 

وح���ادث العم��ل و�شد الغي��ر، وتجهي��ز المعمل 

باأجه��زة اإطفاء واإن��ذار«، م�شددا عل��ى »�شرورة 

االلتزام بها«.

وتمنى على »اأ�شحاب الم�ؤ�ش�شات المت��شطة 

والكبي��رة اأن يعدوا تدريب��ات خا�شة للم�ظفين 

بالتن�شي��ق مع الدفاع المدن��ي وال�شليب االأحمر 

المعني��ة،  االأجه��زة  م��ن  وغيرهم��ا  اللبنان��ي 

لكيفي��ة م�اجهة وق���ع ح�ادث حري��ق والقيام 

باإ�شعاف��اءات اأولي��ة بانتظ��ار و�ش���ل �شيارات 

االإطفاء«.

وك�شف �شاب�نجيان »عن ال�شعي الحثيث مع 

االأجه��زة المعنية في وزارة الداخلية لتجهيز كل 

منطقة �شناعية بمركز للدفاع المدني، فيتحرك 

عنا�ش��ره بال�شرع��ة الق�ش�ى لتف��ادي الخ�شائر 

الكبيرة �ش�اء باالأرواح اأو الممتلكات«.

»ليبان باك« ينّظم دورة تدريبية ل�سناعيني من العراق

 Lebanon Student StarPack و م�سابقة

بدع��م م��ن الي�ني��دو، نظم ليب��ان ب��اك، المركز 

اللبنان��ي للتغلي��ف،  دورة تدريبي��ة ل�شناعيين من 

ال�ش��ركات ال�شغي��رة والمت��شط��ة من الع��راق، ح�ل 

اأح��دث تقني��ات و مب��ادئ التغليف. كما ت��م البحث 

ف��ي اأهمي��ة التغلي��ف لت�ش�ي��ق وحف��ظ المنتج��ات 

الغذائي��ة، مع االأخذ بعين االإعتب��ار الم�شائل التقنية 

المتعلقة بالمعل�مات االإلزامية ال�اجب ذكرها على 

الغالفات للت�اف��ق مع الم�ا�شفات الدولية المتعلقة 

بالل�شائق.

ب��داأت ال��دورة ف��ي ال�شاد���س ع�ش��ر م��ن كان�ن 

تخلله��ا  اأي��ام،  مدى اأربع��ة  عل��ى  الثاني وامت��دت 

زي��ارات ميدانية الى م�شان��ع التغليف وال�شناعات 

الغذائية في لبنان .

م�سابقة

كم��ا �شينظ��م ليب��ان ب��اك، بدع��م م��ن المكت��ب 

االإقليمي للي�ني��دو و جمعية ال�شناعيين اللبنانيين 

 Lebanon ولل�شنة الثالثة على الت�الي، م�شابقة ،

Student StarPack 2012  ، في ال�شابع من 
اآذار٢٠١٢.

و�شيج��رى حف��ل ت�زي��ع الج�ائ��ز عل��ى الطالب 

ال�شاد�ش��ة  االوني�شك� ال�شاع��ة  ق�ش��ر  الفائزين ف��ي 

م�شاء،برعاية و ح�ش�ر معالي وزير ال�شناعة ال�شيد 

فري��ج �شاب�نجي��ان. �شيتخل��ل الحفل اإلق��اء كلمات 

م��ن ابرزه��ا كلمة معال��ي ال�زي��ر ورئي���س جمعية 

ال�شناعيي��ن االأ�شت��اذ نعمة فري��م و�شع��ادة ال�شفير 

ال�ش�ي�شري��ة روث فلين��ت و �شيحي��ي  الحف��ل ك�رال 

»الفيحاء”.

وتهدف الم�شابقة الى تعزي��ز االإبداع و االإبتكار 

في الت�شميم المرئي والهيكلي للتغليف. اأما بالن�شبة 

ال��ى ال لجنة الحك��م فقد ت�شكلت م��ن م�شممين من  

وكاالت اإع��الن رائ��دة ف��ي لبن��ان باالإ�شاف��ة اإل��ى 

ممثلين عن �شناع��ة التغليف و ال�شناعات الغذائية 

.

ليبان باك

وتج��در اال�ش��ارة ال��ى ان »ليب��ان ب��اك، المركز 

ال  خا�ش��ة  كجمعي��ة  تاأ�ش���س  للتغلي��ف،  اللبنان��ي 

تبتغي الربح في الع��ام ٢٠٠٨، وذلك من خالل الدعم 

الم�شت��رك المق��دم م��ن قبل منظم��ة االم��م المتحدة 

للتنمية ال�شناعية “الي�نيدو” �شمن نطاق م�شروع 

ماكل الذي تم�ل��ه اأمانة الدولة ال�ش�ي�شرية لل�ش�ؤون 

االقت�شادية، ومن قبل جمعية ال�شناعيين اللبنانيين 

و نقابة ا�شح��اب ال�شناعات ال�رقية والتغليف في 

لبن��ان. حت��ى تاريخ الي���م اأ�شبح للمرك��ز اأكثر من 

خم�ش��ة وثمانين ع�ش���ا” معظمهم م��ن ال�شناعات 

الغذائية و �شناعات التغليف” .

يهدف ليبان ب��اك اإلى زيادة الق��درة التناف�شية 

للمنتج��ات اللبناني��ة م��ن خ��الل تح�شي��ن تغليفها  

والتاأكد م��ن مطابقتها مع المعايي��ر الدولية.  يقدم 

المرك��ز العدي��د م��ن الخدمات ف��ي مج��ال التغليف 

كالت�شمي��م المرئ��ي والهيكل��ي، وا�شت�ش��ارات ح�ل 

والمعل�م��ات التقنية االلزامي��ة ال�اجب ذكرها على 

الغالفات لتطابقها، باال�شافة الى تقديم ا�شت�شارات 

في مجال �شالمة الغذاء والتغليف لتاأمين المطابقة 

مع الم�ا�شفات الدولية والمحلية.

الم�ساركون في الدورة التدريبية
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مبنى حديث ومتطور ل�سركة 

افران �سم�سني يف خلدة

افتتحت �شركة افران �شم�شين مبنى جديد لها في منطقة 

خل��دة اوت�شتراد الجن�ب. وجّه��ز الفرع باأحدث الخط�ط في 

لبنان النتاج الخبز العربي واالفرنجي والحل�يات العربية 

والكات��� معتم��دة ف��ي انتاجه��ا عل��ى اف�ش��ل الم�ا�شفات 

والمعايير التي تعتمد عالميًا في �شالمة الغذاء. فبعد �شل�شلة 

االف��ران الم�زعة ف��ي مختلف المناط��ق اللبنانية واالقبال 

الكبي��ر على �ش��راء منت�جاتها، اقام��ت ال�شركة ه��ذا البناء 

الجديد لت�شيف على �شناعة الخبز والحل�يات معنى جديد 

من التط�ر والرقي.

ح�ّسون يكّرم اإعالميي ال�سمال

اأق��ام ال�شيد ب��در ح�ش�ن، �شاحب “خان ال�شاب���ن”، حفل تكريم الإعالمي��ي ال�شمال، ح�شره 

ممث��ل الل���اء اأ�ش��رف ريفي الرائد �شه��اب �شيف، ممث��ل الل�اء عبا���س ابراهيم الم��الزم ن�ر نافع 

ومخاتي��ر طرابل�س –رئي�س بلدية طرابل�س الدكت�ر نادر غزال، ع�ش� المجل�س البلدي في طرابل�س 

رجل االعمال فكت�ر ح�ش�ن، وملكة جمال االأر�س نتالي فراج.

ي�شن��ع )خ��ان ال�شاب���ن( ال�شاب�ن الطبيع��ي والعط�ر وغيره م��ن الم�اد العناي��ة بالنظافة 

والجم��ال، ويتب��ع ف��ي عملي��ة الت�شنيع ا�شل���ب االجداد حي��ث ي�شتخدم م���اد اولية م��ن الزي�ت 

الطبيعية ذات المن�شاأ النباتي وم�اد طبيعية اخرى يتم دمجها عن طريق الخلط ال�شاخن والحرارة 

عبر ا�شاليب يدوية عمرها اآالف ال�شنين.

ويعتب��ر انتاج “خان ال�شاب���ن” من اج�د ان�اع ال�شاب�ن المنتج��ة، وه� حائز على �شهادة 

الج���دة العالمي��ة ف��ي الت�شني��ع وعلى �شه��ادة االأورغني��ك لخل�ها م��ن اي م�اد �ش��ارة او غير 

طبيعية.
ح�سون يتحدث في الحفل

ح�سون ومكرّمين من اليمين: بدر ح�سون، نتالي فراج، كو�ستي عاقلة

ن�شاطات �شناعية
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ن�شاطات �شناعية

موؤ�ص�صة ملي لل�صناعة 

والتجارة

ا�صم رائد في �صناعة 

الرخام والغرانيت

تعتب��ر م�ؤ�ش�شة ملي من الم�ؤ�ش�شات العريقة في 

لبن��ان والمنطق��ة نظراً ال��ى خبرته��ا المتط�رة في 

مجال الرخام والغرانيت واالأونيك�س.

فف��ي �شتينات القرن الما�شي ا�ش�س ال�شيد قا�شم 

مل��ي م�شنعًا للرخام والغرانيت في منطقة النبطية 

والجن�ب.

ال�شناع��ة  ه��ذه  عل��ى  الكبي��ر  للطل��ب  ونظ��راً 

والنه�ش��ة العمرانية التي �شهدتها العا�شمة بيروت 

ومختل��ف المناطق اللبنانية، عم��د ال�شيد ملي على 

تاأ�شي���س فرع جديد للم�شنع ف��ي منطقة ال�ش�يفات 

القريبة في بيروت لي�اك��ب هذه النه�شة العمرانية 

مجه��زاً الم�ؤ�ش�شة باأحدث المعدات وبمكتب هند�شي 

ا�شت�ش��اري ت�شرف عليه كريمت��ه التي قامت بتنفيذ 

م�شاريع عديدة في و�شط بيروت في فنادق ومطاعم 

وابنية عديدة ا�شافة الى مختلف اعمال الديك�ر.

وا�ش��ار ال�شي��د قا�ش��م ملي ال��ى وج���د م�شاكل 

متع��ددة تعتر���س عم��ل ال�شركة، وابرزه��ا: ارتفاع 

كلف��ة االنت��اج نظ��راً الرتف��اع ا�شع��ار المحروقات 

قب��ل  م��ن  الم�شروع��ة  غي��ر  والمناف�ش��ة  والطاق��ة 

ال�شركات غير الر�شمية في ظل غياب الدعم من قبل 

الدولة للقطاع ال�شناعي في لبنان.

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة

تتابع "الصناعة واالقتصاد" تسليط الضوء على صناعات لبنانية متّيزت بجودة 
انتاجها، ومتّكنت من منافسة السلع العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة 

الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.
 وستتناول في هذا العدد  مؤسسة ملي للصناعة والتجارة، املؤسسة الوطنية 

للحجر اللبناني و »بواروج« ألبناء حمزة ياسني.
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املوؤ�س�سة الوطنية للحجر اللبناين: اأيدي ماهرة حتّول احلجر اىل حتفة

ا�ش���س ال�شي��د اك��رم جبر م�شنعًا لن�ش��ر الحجر ال�طني واالجنبي في منطقة تعنايل البق��اع في بداية الثمانينات من القرن الما�ش��ي، وتمكن ال�شيد جبر خالل فترة 

ق�شي��رة م��ن تط�ير م�شنع��ه بتركيب منا�شير لل�شخر حديثة وجاليات بعد ان ا�شب��ح ي�شت�رد ال�شخر االجنبي والرخام والغراني��ت لي�شيف على هذه ال�شناعة م�شحة 

جمالية تحاكي الطبيعة اللبنانية الرائعة.

باال�شاف��ة ال��ى الحج��ر المب�ز العادي والمدق�ق والنحت، برع ال�شيد اكرم جبر ف��ي �شناعة وت�شييد القناطر التي تعتمدها الكثير م��ن الق�ش�ر والفلل لما فيها من 

تراث الم�اطن اللبناني.

اما الم�شاكل التي تعاني منها ال�شناعة ب�شكل عام و�شناعتنا ب�شكل خا�س فهي عديدة وابرزها: عدم دعم الدولة للقطاع ال�شناعي ال بل و�شع العراقيل في طريق 

تقدمها. ا�شافة الى م�شاكل الكهرباء   التي ا�شبحنا ال نراها اال في المنا�شبات.
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ن�شاطات �شناعية

»بواروج« لأبناء حمزة يا�صين.. تطور وحداثة في عالم المفرو�صات

اأكد ال�شيد حم��زة يا�شين �شاحب �شركة ب�اروج في 

لقاء خا�س مع “ال�شناعة واالقت�شاد” ان ال�شركة بداأت 

ك�شركة اقت�شادية �شناعي��ة تعمل في قطاع االخ�شاب 

ف��ي منطق��ة ال�شاحي��ة الجن�بي��ة، وتم��ددت بع��د ذلك 

لت�شمل ح��دود ال�طن بكل جغرافيت��ه. اإذ نمت وت��شعت 

ان  اإال  ال�شناع��ي،  بالقط��اع  وايم��ان  وارادة  بطم���ح 

تداعيات الحرب اأرخّت بظاللها على القطاعات المنتجة 

فاأ�شابتها بال�شلل والرك�د والك�شاد. وتابع قائاًل: رغم 

ال�شغ�ط ا�شتمرارنا في م�شيرتنا االنتاجية.

ويق���ل ال�شيد يا�شي��ن، اأمين العالق��ات العامة في 

تجمع �شناع��ي ال�شاحية الجن�بي��ة، واأمين العالقات 

للتنمي��ة  ال�طني��ة  الهيئ��ة  ف��ي  والخارجي��ة  العام��ة 

االقت�شادية، لق��د ا�ش�شنا فرع “ب�اروج” العام 1990 

وتج��اوزت م�شاحته 10000 متر مرب��ع، اكتنزت فيه 

ال�شناع��ة ال�طني��ة اللبناني��ة ب��كل جماليتها وجمعت 

بي��ن ال��ذوق االوروب��ي وال�شرقي حتى بات ه��ذا الفرع 

علمًا من اعالم �شناعة المفرو�شات.

يق���ل ال�شي��د يا�شي��ن: لقد اقت��رن ا�شم “ب���اروج” 

بالج�دة والن�عية والم�ا�شفات. وي�شيف قائاًل: �شعينا 

الى اختراق الرك���د االقت�شادي م�شاهمين في تحريك 

العجل��ة االقت�شادي��ة، وقدمنا ت�شهي��الت للزبائن عبر 

التق�شي��ط م��ن دون دفعة اولى. وعلى ح�ش��اب الربحية 

كان��ت ا�شعارنا المناف�شة ت�اك��ب تكاملية الم�ا�شفات 

في االنتاجية.

- وهل ا�ش�شتم فرعًا اآخر؟

ت��م تاأ�شي�س �شرك��ة “اأبن��اء حمزة يا�شي��ن لتجارة 

االخ�شاب” مرتك��زة على الم�اد االولية التي تدخل في 

عالم �شناعة المفرو�شات، لتك�ن هذه ال�شركة مت�ارث 

ة وم�شتمرة من جيل الى جيل.

وي�ؤك��د ال�شي��د يا�شين: �شعينا ال��ى تط�ير وتحديث 

المعمل عبر مكننة متط�رة ت�اكب الحداثة في االنتاج 

الن�ع��ي، فافتتحن��ا فرع��ًا م�شتق��اًل ل�شناع��ة االب�اب 

الجاه��زة و�شنادي��ق االب���اب والح�اج��ب والكراني�س 

لتلبي حاجات ال�ش�ق وااللتزامات.

- ما هي الم�شاعب التي واجهتكم؟

القط��اع  احبط��ت  الت��ي  والمع�ق��ات  الم�شاع��ب 

ال�شناع��ي والتي حالت دون نم�ه وا�شتنها�شه كثيرة، 

ولع��ل ابرزها: اعب��اء الكلفة، المناف�شة غي��ر المتكافئة 

من ال�شل��ع الم�شت�ردة، الر�ش���م وال�شرائب التي ترهق 

ال�شناعي، �ش�ء البنى التحتية.

اجرى الحوار الزميل ح�سن دقيق
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ملحمة ال�ضيافة

AL DHYAFAH
MEAT SHOP

الشارقة - االمارات هاتف: 06/5567050                                فاكس: 06/5561811                                   ص.ب.: 22408 الشارقة
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ر���ش��ال��ة االإم�����ارات

           رفعت م�صاهمة قطاع ال�صناعة اإلى 25 % من ناتج االإمارات

العمالقة ال�صناعية  الم�صاريع  اإطالق  عام   2011

 لفتت تداعيات األزمة املالية العاملية التي ضربت العالم منذ الربع الثالث 
من عام 2008 انتباه دولة اإلمارات إلى تكثيف اهتمامها بالقطاع الصناعي 
باعتباره من القطاعات االستراتيجية التي تتخطى سريعا مرحلة اخلسائر 

التي متر بها القطاعات االقتصادية قصيرة األجل من جراء األزمات املالية، 
كما أنها كفيلة بإحداث حتول جذري في إعادة هيكلة االقتصاد القومي 

للدولة مبا يؤدي إلى تقليص االعتماد على النفط بشكل كبير. ويعد عام 
2011 عام إطالق املشاريع الصناعية العمالقة التي سترفع مساهمة قطاع 
الصناعة 25 % في الناجت القومي، حيث ضخت دولة اإلمارات، وبخاصة إمارتا 

أبوظبي ودبي، عشرات املليارات من الدراهم إلنشاء واستكمال مشاريع 
صناعية عمالقة، من أبرزها مصهر أملنيوم إميال بالتعاون مع شركة دبي 

لألملنيوم »دوبال« وشركة اإلمارات لألملنيوم »إميال« بتكلفة تزيد على 34 مليار 
درهم ، ومشروع مدينة الشيخ خليفة الصناعية أكبر منطقة صناعية في 
العالم حيث تقع على مساحة 417 كيلومتراً »كيزاد« بتكلفة تصل لنحو 

26.5 مليار درهم كمرحلة أولى، ومشروع مصنع دبي للكابالت ذات الضغط 
العالي بتكلفة نصف مليار درهم، والذي يعد واحدا من مشاريع التعاون 
العمالقة بني أبوظبي ودبي، إضافة إلى توسعات مشاريع احلديد والصلب 

والبالستيك واملناطق الصناعية في مختلف إمارات الدولة.

روؤية �سائبة 

وعب��ر حاكم دب��ي، ال�ش�ي��خ محم�د ب��ن را�ش��د اآل 

مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س ال�زراء، عن 

روؤية دول��ة االإمارات الداعمة بق���ة لقطاع ال�شناعة 

خالل ال�شن�ات المقبلة، وذلك خالل افتتاحه لم�شنع 

دبي للكاب��الت ذات ال�شغط العال��ي في منطقة جبل 

عل��ي ال�شناعية نهاي��ة �شهر ن�فمب��ر الما�شي، حيث 

و�شف��ه �شم�ه باأنه لبنة جديدة ت�شاف اإلى الم�شاريع 

ال�شناعية ال�طنية القائمة والم�شتقبلية، وعبر �شم�ه 

عن ه��ذه الروؤية قائ��ال: اإن ال�شناع��ة ال�طنية ت�شكل 

راف��داً مهم��ًا وحي�ي��ًا من رواف��د اقت�شادن��ا ال�طني 

ال��ذي ن�شع��ى كقي��ادة اإلى تن�ي��ع م�ش��ادره ل�شمان 

م�شتقب��ل االأجيال ال�اعدة، وخلق فر�س عمل لل�شباب 

الخريجي��ن والحاملين لتخ�ش�ش��ات درا�شية وعلمية 

عل��ى �شل��ة بالقط��اع ال�شناع��ي والت�شني��ع بكاف��ة 

اأ�شكاله، خا�شة المت��شط والخفيف.

اأهمية ق�سوى 

واأو�ش��ح معال��ي المهند���س �شلط��ان ب��ن �شعي��د 

المن�ش���ري وزي��ر االقت�ش��اد، ركائ��ز روؤي��ة دول��ة 

االإم��ارات خ��الل ال�شن�ات المقبلة الفت��ا اإلى االأهمية 

الق�ش���ى لقط��اع ال�شناع��ة، حيث ن�ه اإل��ى اأن دولة 

االإم��ارات اعتم��دت ا�شتراتيجي��ة قائم��ة عل��ى دع��م 

القط��اع ال�شناعي، وت�جيه ا�شتثم��ارات �شخمة اإلى 

ه��ذا القطاع الحي���ي لزي��ادة م�شاهمته ف��ي الناتج 

المحل��ي االإجمال��ي وتقلي��ل االعتم��اد عل��ى النف��ط 

كم�شدر اأ�شا�شي للدخل.

ولف��ت اإلى اأن النم� ال��ذي ي�شهده هذا القطاع منذ 

خم�س �شن�ات يبين م��دى جاذبية االقت�شاد ال�طني 

وق�ت��ه وتن�ع��ه و�شالم��ة البيئ��ة الت�شريعي��ة، مم��ا 

ينعك�س ايجابًا عل��ى زيادة م�شاهمة قطاع ال�شناعة 

في الناتج االإجمالي للدولة. 

اأن القط��اع ال�شناع��ي ف��ي االإم��ارات  واأو�ش��ح 

ي�شه��د نم� كبيراً تمثل في زي��ادة حجم اال�شتثمارات 

ال�شناعي��ة ف��ي مختل��ف اإم��ارات الدول��ة واإقامته��ا 

للعدي��د م��ن المناط��ق ال�شناعي��ة الت��ي �شاهمت في 

جذب اال�شتثمارات اإلى القط��اع ال�شناعي، م�ؤكدا اأن 
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➠

ا�شتراتيجية تنمية ال�شناعة في دولة االإمارات تعتبر 

اأح��د الم�شاري��ع الج�هري��ة وذات االأول�ي��ة الق�ش�ى 

بالن�شبة لقطاع �ش�ؤون ال�شناعة ووزارة االقت�شاد. 

واأ�ش��اف اأن ال�زارة تعمل على اإعداد ا�شتراتيجية 

ال�شناعة لدول��ة االإمارات ان�شجاما م��ع ا�شتراتيجية 

الحك�م��ة االتحادية وروؤية االإم��ارات 2021 بهدف 

اإر�ش��اء اقت�شاد م�شتدام مبني عل��ى المعرفة ومتن�ع 

وي�شج��ع الم�شروعات ال�شغيرة وال��روح اال�شتثمارية 

ل��دى االأف��راد ويك�ن على درجة عالي��ة من االندماج 

ف��ي االقت�ش��اد العالم��ي بم��ا يحق��ق فر�ش��ا اأف�ش��ل 

لمختل��ف القطاعات، م�ؤك��دا اأن دولة االإمارات ت�شعى 

اإل��ى زي��ادة م�شاهم��ة قط��اع ال�شناع��ة ف��ي ناتجها 

المحلي اإلى ن�شبة 25 % خالل ال�شن�ات المقبلة.

دعم القيادة 

وق��ال: لع��ل ت�جيه��ات �شاح��ب ال�شم��� ال�شي��خ 

خليف��ة ب��ن زاي��د اآل نهيان رئي���س الدول��ة و�شاحب 

ال�شم��� ال�شيخ محمد بن را�ش��د اآل مكت�م نائب رئي�س 

الدولة رئي�س مجل�س ال�زراء حاكم دبي هي ما جعلت 

القطاعي��ن الحك�مي والخا�س ي�لي��ان اأهمية كبيرة 

للقط��اع ال�شناعي، ا�شتطاعت من خاللها ال�شناعات 

التح�يلي��ة اأن ت�شه��م ب�شكل فعال ف��ي الناتج الق�مي 

 103 عل��ى  يزي��د  م��ا  م�شجل��ة  للدول��ة  االإجمال��ي 

ملي��ارات درهم مع نهاية الع��ام الما�شي ح�شب اآخر 

االإح�شائيات الر�شمية.

ون���ه اإل��ى اأن قي��ادة االإم��ارات و�شع��ت روؤي��ة 

وا�شحة ال�شتقطاب اال�شتثم��ار المبا�شر لدعم م�شيرة 

قاط��رة التنمي��ة ال�شناعي��ة معتمدي��ن عل��ى تط�ي��ر 

البني��ة التحتي��ة ال�شناعي��ة، وه��� م��ا اآت��ي ثم��اره 

�شريع��ا، �ش�اء في مدن اإي��كاد ال�شناعية في اأب�ظبي، 

اأو ف��ي المناط��ق ال�شناعية االأخرى ف��ي كا من دبي 

وال�شارق��ة، والتي �شهدت االإع��الن عن عدد �شخم من 

الم�شاري��ع ال�شناعية المتخ�ش�شة �ش���اء ال�شناعات 

البتروكيماوي��ة اأو التعديني��ة اأو التقني��ة، مع اإدخال 

الدولة الكثير من الم�ا�شفات والمعايير العالمية على 

العملي��ات االإنتاجية الإر�شاء منت��ج وطني ق�ي قادر 

على المناف�شة مع مثيالته من المنتجات االأجنبية.

تراجع م�ساهمة النفط 

وطبقًا الإح�شائيات مجل�س دبي االقت�شادي فقد 

حققت دولة االإمارات نجاحا كبيرا في تقلي�س ن�شبة 

م�شاهم��ة النفط ف��ي الناتج المحل��ي االإجمالي لدولة 

االإمارات من 70 % في عام 1971 اإلى 29 % في 

% للقطاعات غير النفطية،  عام 2010 مقاب��ل 71 

كم��ا اأن القطاع��ات االقت�شادية عدا النف��ط الخام قد 

نمت اإلى 749.1 مليار درهم خالل ال�شن�ات الخم�س 

الما�شي��ة، مقاب��ل 511 ملي��ار دره��م بنهاي��ة عام 

2006، بزي��ادة بلغ��ت 46 %، وياأت��ي نم� القطاع 
ال�شناع��ي ب�ش�رة كبيرة على قائمة القطاعات الغير 

نفطية التي �شهدت نم�ا كبيرا.

م�ساريع جديدة 

االقت�ش��اد  ل���زارة  اإح�شائي��ات  اأح��دث  وت�ؤك��د 

الم�ش�ؤول��ة عن قط��اع ال�شناعة على م�شت���ي الدولة 

وه��� التقرير الن�شف ال�شن�ي لعام 2011 عن قطاع 

�ش���ؤون ال�شناعة عن هذا المعن��ي، حيث وافقت اإدارة 

التراخي���س ال�شناعية خالل الن�شف االأول من العام 

الجاري على اإ�شدار وتجديد ” 225 ” م�افقة مبدئية 

الإقام��ة م�شاري��ع �شناعي��ة ليرتف��ع ع��دد الم�شاريع 

ال�شناعي��ة في الدولة اإلى نح� 5185 م�شروعا ، كما 

ت��م اإ�شدار وتجدي��د ” 1375 ” رخ�شة �شناعية وتم 

اإ�شدار ” 3000 ” اإعفاء جمركي “.

عدد المن�ساآت 

وح�شب التقرير فق��د بلغ عدد المن�شاآت ال�شناعية 

العامل��ة في الدولة لغاية 31 دي�شمبر 2010 ح�الي 

” 4960 ” من�ش��اأة بحج��م ا�شتثم��ار بلغ ” 101 ” 
ملي��ارات و ” 189 ” ملي���ن دره��م، م�زع��ة عل��ى 

جمي��ع اإم��ارات الدولة، بزيادة بلغ��ت ح�الي ” 316 
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ر���ش��ال��ة االإم�����ارات

مقارن��ة مع ع��ام 2009 البالغ عددها ” 4644 

” من�شاأة بحجم ا�شتثمار بلغ ” 81 ” مليارا و” 165 
” ملي���ن درهم. وح�ش��ب التقرير الذي حمل عن�ان ” 
تط���ر الن�شاط ال�شناع��ي والمن�ش��اآت والعمال خالل 

خم�س �شن�ات من عام 2006 اإلى 2010 ” فقد �شهد 

قطاع ال�شناعة في ال�شن�ات الما�شية تط�را ملح�ظا 

من حيث ع��دد المن�شاآت واال�شتثمارات، كما اأ�شبحت 

المنتج��ات ال�شناعية تعتم��د على الج���دة وتناف�س 

المنتجات االأجنبية ف��ي االأ�ش�اق المحلية والعالمية. 

وطبق��ا للتقرير فقد بلغ عدد المن�شاآت ال�شناعية عام 

2006 ح�الي ” 3567 ” من�شاأة بحجم ا�شتثمار بلغ 
” 70 ” مليارا و” 424 ” ملي�ن درهم وعدد عمال 
” 264 ” األفا و ” 719 ” عامال وعام 2007 بلغ 
عدد المن�شاآت ح�الي ” 3852 ” بحجم ا�شتثمار بلغ 

” 72 ملي��ارا و ” 635 ” ملي���ن درهم وعدد عمال 
بل��غ ” 288 ” الف��ا و” 180 ” عام��ال وعام 2008 

بل��غ عدد المن�ش��اآت ” 4219 ” بحجم ا�شتثمار بلغ ” 

77 ” مليارا و ” 45 ” ملي�ن درهم وعدد عمال بلغ 
” 317 ” األفا و 841 ” عامال وعام 2009 بلغ عدد 
المن�ش��اآت ح�الي ” 4644 ” من�ش��اأة بحجم ا�شتثمار 

بل��غ ” 81 ” ملي��ارا و” 165 ” ملي���ن دره��م وعدد 

عمال بلغ ” 347 ” األفا و” 269 ” عامال .

كم��ا �شهد الع��ام الما�شي اإن�ش��اء ح�الي ” 316 

” من�ش��اأة م�زعة عل��ى جميع اإم��ارات الدولة، االأمر 
ال��ذي يدلل على نجاح الجه���د التي تبذلها الحك�مة 

االتحادية والحك�مات المحلية بهدف تنمية القطاع 

ال�شناعي.

كم��ا دعم��ت ال�زارة قط��اع ال�شناع��ة في جميع 

اإمارات الدولة االأمر الذي اأدى اإلى زيادة اال�شتثمارات 

ال�شناعية الجديدة خالل هذا العام حيث بلغت خالل 

ع��ام 2010 ح�لي ” 29 ” ملي��ارا و ” 24 ” ملي�ن 

دره��م بن�شب��ة 35.76 %، م��ا يعك�س م��دى جاذبية 

االقت�ش��اد ال�طني لال�شتثم��ارات والتي ت�زعت على 

مختلف القطاعات.

وبخ�ش��س الت�زيع القطاعي للن�شاط ال�شناعي 

بل��غ عدد المن�شاآت العاملة في قط��اع �شناعة الم�اد 

الغذائي��ة والم�شروب��ات والتب��غ حت��ى نهاي��ة الع��ام 

الما�شي )405( من�شاأة بن�شبة 8.16 % من اإجمالي 

ع��دد المن�ش��اآت بزي��ادة قدره��ا 26 من�ش��اأة عن عام 

2009 وي�شتثم��ر به��ا 32913 ملي�ن درهم، بن�شبة 
29.87 % بمت��ش��ط 81.27 ملي�ن درهم للمن�شاأة 
وبزي��ادة قدرها 485 ملي���ن درهم عن عام 2009 

ويعمل بها 35734 عامال بن�شبة 9.35 % بمت��شط 

88 عامال للمن�ش��اأة وبزيادة قدرها 3076 عن عام 
.2009

و ف��ي قطاع �شناعة الن�شي��ج والمالب�س والجل�د 

بل��غ ع��دد المن�ش��اآت ف��ي ه��ذا القط��اع حت��ى نهاية 

الع��ام الما�شي )290( من�ش��اأة بن�شبة 5.85 % من 

اإجمال��ي عدد المن�شاآت بزي��ادة قدرها 8 من�شاآت عن 

عام 2009 وي�شتثمر به��ا 977 ملي�ن درهم بن�شبة 

.0.89 % بمت��ش��ط 3.37 ملي���ن دره��م للمن�ش��اأة 

ع��ن ع��ام 2009 ويعمل به��ا 31910 عامال بن�شبة  

8.35 % بمت��ش��ط 110عام��ال للمن�ش��اأة للمن�ش��اأة 
وبزيادة قدرها 221 عن عام 2009 . 

الخ�سب واالأثاث

و بل��غ ع��دد المن�شات العاملة ف��ي قطاع �شناعة 

الخ�ش��ب واالأثاث حتى نهاي��ة 2010 )656( من�شاأة 

بن�شب��ة 13.23 % من اإجمالي عدد المن�شاآت بزيادة 

قدره��ا 41 من�ش��اأة ع��ن ع��ام 2009 وي�شتثم��ر بها 

% بمت��ش��ط   0.96. 1060 ملي���ن دره��م بن�شب��ة 
1.62 ملي���ن دره��م للمن�ش��اأة وبزي��ادة قدرها 60 
ملي���ن درهم ع��ن عام 2009 ويعم��ل بها 35747 

عامال بن�شب��ة 9.36 % بمت��شط 54 عامال للمن�شاأة 

وبزيادة قدرها 2141 عامال عن عام 2009 

الورق والطباعة

كما بلغ عدد المن�شاآت العاملة في قطاع �شناعة 

ال���رق والطباعة والن�شر حتى نهاي��ة العام الما�شي 

)384( من�ش��اأة بن�شب��ة 7.74 % م��ن اإجمال��ي عدد 

المن�شاآت وبزيادة قدرها 22 من�شاأة عن عام 2009 

وي�شتثم��ر به��ا 2280 ملي�ن دره��م بن�شبة 2.07 % 

للمن�ش��اأة وبزي��ادة  5.94 ملي���ن دره��م  بمت��ش��ط 

قدره��ا 139 ملي���ن درهم عن ع��ام 2009 ويعمل 

به��ا 21542 عام��ال بن�شب��ة 5.64 % بمت��شط 56 

عام��ال للمن�ش��اأة وبزي��ادة قدره��ا 1163 عامال عن 

عام 2009 .

الكيماويات ومنتجاتها 

وفي قطاع �شناع��ة الكيماويات ومنتجاتها بلغ 

ع��دد المن�شاآت )857( من�ش��اأة بن�شبة 17.28 % من 

اإجمالي ع��دد المن�شاآت بزيادة قدرها 47 من�شاأة عن 

ع��ام 2009 وي�شتثم��ر به��ا 16725 ملي���ن درهم 

بن�شب��ة 15.18 % بمت��ش��ط 19.52 ملي���ن درهم 

للمن�ش��اأة وبزيادة قدرها 588 ملي�ن درهم عن عام 

2009 ويعم��ل بها 44398 عام��ال بن�شبة 11.62 
% بمت��ش��ط 52 عام��ال للمن�ش��اأة وبزي��ادة قدره��ا 
2602 عام��ال عن ع��ام 2009 . و يعمل في قطاع 
�شناع��ة المنتج��ات التعدينية غي��ر المعدنية )653( 
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من�شاأة بن�شبة 13.17 % من اإجمالي عدد المن�شاآت 

بزي��ادة قدرها 37 من�شاأة ع��ن عام 2009 وي�شتثمر 

بها 14122 ملي�ن درهم بن�شبة 12.81 % بمت��شط 

21.63 ملي���ن درهم للمن�شاأة وبزيادة قدرها 538 
ملي���ن درهم ع��ن عام 2009 ويعم��ل بها 71366 

عام��ال   109 بمت��ش��ط   18.68% بن�شب��ة  عام��ال 

للمن�شاأة وبزيادة قدرها 828 عامال عن عام 2009 

. ويعم��ل في قط��اع ال�شناعات المعدني��ة االأ�شا�شية 

)87( من�ش��اأة بن�شب��ة 1.75 % م��ن اإجمال��ي ع��دد 

المن�ش��اآت بزي��ادة قدرها 5 من�ش��اآت عن عام 2009 

وي�شتثمر بها 30729 ملي�ن درهم بن�شبة 27.89 % 

بمت��ش��ط 353.21 ملي���ن درهم للمن�ش��اأة وبزيادة 

قدرها 23031 ملي�ن درهم عن عام 2009 ويعمل 

به��ا 13363 عام��ال بن�شب��ة 3.5 % بمت��شط 154 

عام��ال للمن�ش��اأة وبزي��ادة قدره��ا 1794 عامال عن 

عام 2009 . 

المنتجات المعدنية واالآالت

وفي قطاع �شناع��ة المنتجات المعدنية واالآالت 

والمعدات بلغ عدد المن�ش��اآت )1437( من�شاأة بن�شبة 

28.97 % من اإجمالي عدد المن�شاآت بزيادة قدرها 
122 من�ش��اأة عن عام 2009 وي�شتثمر بها 11096 
ملي�ن درهم بن�شبة 10.0 % بمت��شط 7.72 ملي�ن 

درهم للمن�شاأة وبزي��ادة قدرها 4198 ملي�ن درهم 

ع��ن عام 2009 ويعمل بها 121999 عامال بن�شبة 

31.94 % بمت��ش��ط 85 عام��ال للمن�ش��اأة وبزيادة 
قدرها 22360 عامال عن عام 2009 . و في قطاع 

ال�شناع��ات التح�يلية االأخرى بلغ عدد المن�شاآت 10 

)191( من�ش��اأة بن�شب��ة 3.85 % م��ن اإجمال��ي عدد 

المن�ش��اآت بزي��ادة قدرها 8 من�ش��اآت عن عام 2009 

وي�شتثم��ر به��ا 287 ملي���ن درهم بن�شب��ة 0.26 % 

بمت��ش��ط 1.5 ملي���ن دره��م للمن�ش��اأة درهم ويعمل 

به��ا 5958 عام��ال بن�شب��ة 1.56 % بمت��ش��ط 31 

عام��ال للمن�شاأة وبزيادة قدرها 563 عامال عن عام 

. 2009

التراخي�س ال�سناعية

اأكد عبداهلل �شلطان الفن ال�شام�شي م�شت�شار �ش�ؤون 

ال�شناع��ة ف��ي وزارة االقت�شاد عل��ى اأن عام 2011 

�شهد تط�رات كبيرة في قطاع ال�شناعة ، فباالإ�شافة 

اإل��ى الم�شاريع العمالقة فقد اأق��رت ال�زارة ت�شهيالت 

كبي��رة لهذا القطاع حيث ت��م انجاز نظام التراخي�س 

ال�شناعي��ة وال��ذي يتي��ح الح�ش���ل عل��ى خدم��ات 

الم�افق��ة المبدئي��ة وتجديدها والرخ�ش��ة ال�شناعية 

وتجديده��ا والدف��ع للت�شجي��ل في نظ��ام التراخي�س 

ال�شناعي��ة وخدم��ة االإعفاء الجمرك��ي و�شهادة منح 

االأف�شلية جاري االنتهاء منها وخردة الحديد جاري 

االنتهاء منها. 

و�ش��دد على اأن ال�زارة حر�شت على اإنجاز عملية 

الرب��ط االلكتروني لنظام التراخي���س ال�شناعية بين 

ال���زارة والدوائ��ر الحك�مية م�شي��راً اإلى اأن��ه تم عقد 

االجتم��اع االأول بي��ن اإدارة التراخي���س ال�شناعي��ة 

بال���زارة والم�ؤ�ش�ش��ة العلي��ا للمناط��ق االقت�شادية 

المتخ�ش�شة لبحث اآلية الربط بين ال�زارة والم�ؤ�ش�شة، 

م�ؤك��داً اأن��ه ت��م اأي�ش��ا ت�في��ر ج��داول اإح�شائية عن 

المن�ش��اآت ال�شناعي��ة المقي��دة في ال�شج��ل ال�شناعي 

ل��دى ال�زارة عن الع��ام 2010 وانجاز المادة الفنية 

للكتاب االإح�شائي لل�شناعة والدليل ال�شناعي للعام 

. 2011
ولف��ت اإل��ى اأن��ه ت��م متابع��ة تنفي��ذ �شب��ل تط�ير 

وت�شجي��ع اال�شتثمارات ف��ي الم�شروع��ات ال�شناعية 

الخليجي��ة الم�شتركة بدول مجل���س التعاون ومتابعة 

تنفي��ذ م�ش��روع الق�اع��د الم�ح��دة الإعط��اء االأول�ية 

ف��ي الم�شتريات الحك�مية للمنتج��ات ال�طنية بدول 

المجل���س ومتابع��ة درا�ش��ة اإع��داد وتم�ي��ل درا�ش��ة 

م�شروع ا�شتراتيجية تنمية ال�شادرات ال�شناعية غير 

النفطية والبدء في اإعداد درا�شة ل��شع نظام التفتي�س 

عل��ى الم�شان��ع المرخ�شة والب��دء في اإع��داد درا�شة 

ا�شتطالعي��ة عن واق��ع ال�شناعة ف��ي المناطق الحرة 

بالدولة والتي تق�م بها منظمة الخليج لال�شت�شارات 

ال�شناعية بالتعاون مع ال�زارة .

اأعداد الم�سانع 

كم��ا ارتفع ع��دد الم�شانع العاملة ف��ي الم�ؤ�ش�شة 

العليا للمناطق االقت�شادية المتخ�ش�شة في اأب�ظبي 

اإل��ى 640 م�شنع��ا جدي��دا ف��ي المناط��ق ال�شناعية 

الخم�ش��ة الجدي��دة ف��ي اأب�ظبي والعي��ن )اإيكاد 1 و2 

و3 والعي��ن ال�شناعية 1و2( با�شتثمارات و�شلت مع 

نهاية عام 2011 اإلى 18 مليار درهم.

وط���رت الم�ؤ�ش�شة مناطق �شناعي��ة خم�شة على 

م�شاح��ة ت�ش��ل اإلى 39 كيل��� متر، م�شيرا اإل��ى اأنه تم 

اإنف��اق 3.5 ملي��ارات دره��م عل��ى البني��ة التحتي��ة 

له��ذه المناطق، وو�شلت ن�ش��ب االإ�شغال في المناطق 

ال�شناعي��ة الجديدة الخا�شع��ة للم�ؤ�ش�شة اإلى 73 % 

حيث ت��م ت�شلي��م اأرا�شي ه��ذه المناط��ق لم�شتثمرين 

غالبيته��م م�اطن���ن. كم��ا تلق��ت المنطق��ة طلب��ات 

لتاأ�شي���س م�شان��ع جدي��دة ف��ي المناط��ق ال�شناعية 

الخا�شعة، كم��ا يت�اجد تح��ت اإدارة الم�ؤ�ش�شة حاليا 

17 مدينة عمالية وتت�شع كل مدينة لنح� ثالث اآالف 
عام��ل، م�شيرا اإل��ى اأن ن�شبة االإ�شغال ف��ي هذه المدن 

العمالي��ة تزي��د عل��ى 52 %. وي�شل ع��دد الم�شانع 

حاليا في اإم��ارة اأب�ظبي اإلى 1300 م�شنع ح�شلت 

على تراخي�س من الم�ؤ�ش�شة.

و�شهد ع��ام 2011 اإطالق م�شنع دبي للكابالت 

ذات ال�شغ��ط العال��ي في منطق��ة جبل عل��ى بتكلفة 

ن�ش��ف ملي��ار دره��م وال��ذي يع��د اإح��دى م�شاري��ع 

التعاون والتن�شيق الناجحة بين اأب�ظبي ودبي، كما 

ت��شعت اإمارة دبي ف��ي مدينتها ال�شناعية ونجحت 

ف��ي جذب عدد متزاي��د من الم�شتثمري��ن اإلى القطاع 

ال�شناع��ي، وزادت ا�شتثماراته��ا اإل��ى اأكث��ر م��ن 7 

ملي��ار درهم ، وم��ن المت�قع اأن ت�ش��ل اال�شتثمارات 

االإجمالية ف��ي المدينة حين اكتمالها اإلى 55 مليار 

درهم )15 مليار دوالر(. وتتخ�ش�س المدينة البالغة 

م�شاحته��ا 560 ملي�ن قدم مربع��ة، في ال�شناعات 

الخفيف��ة والمت��شط��ة، ويزي��د ع��دد م�شانعه��ا على 

ال�شناعي��ة”  “مدين��ة دب��ي  500 م�شن��ع. وت�ش��م 
�ش��ت مناط��ق متخ�ش�ش��ة لالأغذي��ة، والم�شروب��ات، 

والمع��دات الميكانيكية، ومعدات النقل، وقطع الغيار 

والكيمائي��ات، والمع��ادن االأ�شا�شية، وم���اد البناء، 

وه��ى قطاعات حي�ي��ة تجعلها من اأه��م الم�شاندين 

للقط��اع االقت�شادي ب�شكل عام في الدولة، اإذ تتمتع 

ال�شل��ع ال�ش��ادرة من المنطق��ة ال�شناعي��ة باالإعفاء 

الجمرك��ي بن�شب��ة 5 بالمئة ح�شب اتفاقي��ة التجارة 

الح��رة ل��دول المنطق��ة العربي��ة، والت��ي ت�شم��ل 17 

دول��ة عربي��ة ف��ي ال�شرق االأو�ش��ط و �شم��ال اإفريقيا، 

ومنطق��ة الخلي��ج العربي، كما اأن عملي��ات الت�شنيع 

محليًا، وداخل المنطقة ال�شناعية ت�شهم في ت�شجيع 

الت�شدير، وت�شجي��ع ال�شناعات المحلي��ة. وت�شتح�ذ 

اإم��ارة دب��ي ت�شتح���ذ عل��ى ن�شب��ة 40 % م��ن عدد 

الم�شان��ع العامل��ة بالدولة ف��ي مج��ال ال�شناعات 

الغذائي��ة بع��دد 1875 م�شنعًا م��ن اإجمالي 4644 

م�شنع��ا بالدولة تلتها اإم��ارة ال�شارقة بعدد 1340 

م�شنع��ًا ث��م عجم��ان 680 اأب�ظب��ي 364 وراأ���س 

الخيم��ة 168 واأم القي�ي��ن 261والفجيرة 37. كما 

�شه��دت العام 2011 ت��شعات ف��ي المدن والمناطق 

ال�شناعية في كافة اإمارات الدولة.
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ر���ش��ال��ة االإم�����ارات

»نقابة �صعراء الزجل في لبنان« و«الحركة الثقافية اللبنانية« و »اأ�صدقاء ال�صاعر«

يكرمون ال�صاعر اأ�صعد عفيف زعرب: �صعره �صرخة فينيق

احت�ش��ن مجم��ع الرئي�س نبي��ه ب��ري الثقافي في 

الم�شيلح، حف��اًل حا�شداً وبهيجًا لل�شاع��ر اأ�شعد عفيف 

زعرب، الذي كرمت��ه »نقابة �شعراء الزجل في لبنان«، 

و »الحركة الثقافية اللبنانية«، وقد تخلل حفل التكريم 

ت�قيع المحتفى به دي�انه »�شحرور في �شما علما«.

ف��ي البداي��ة، اأعتل��ى المنب��ر ال�شاعر �شمي��ر �شرف 

الدي��ن، معرف��ًا بالخطب��اء، وم�شيداً ب�شاح��ب التكريم 

ال�شاع��ر زع��رب، ال��ذي راأى في��ه » وجه��ًا م��ن وج���ه 

االغتراب، وعلمًا من اأعالم ه��ذا ال�طن«. واأ�شار �شرف 

الدي��ن اإلى دور ال�شاعر واإ�شهامه ف��ي نه�شة االإمارات 

العربية المتح��دة، من خالل م�ؤ�ش�شته الرائدة »ال�شركة 

اله�لندية لالأ�شا�شات«، 

م�شكاًل بذلك نم�ذج��ًا للبناني الطم�ح، الذي رغم 

النجاحات التي راكمها في عالم االعمال، غير اأن ذلك 

لم يمنعه م��ن تنظيم ال�شعر محلقًا به ف�ق ف�ق حق�ل 

القم��ح وبيادر الخي��ر والغالل، مالئًا ج��رار ع�شقه من 

جداول علما ال�شعب وروحه من ينابيع لبنان.

بعد ذلك قدم �شرف الدي��ن، الخطباء الذين تحدث�ا 

عن ال�شاع��ر المحلق كطائر الفنيق ناث��راً في ق�شائده 

�شدو القل�ب التي ته�ى االآر�س واالإن�شان. وقد تناوب 

في القاء الكلمات:

االأ�شت��اذ �ش�ق��ي حم��اده )ع�ش��� المجم��ع اللغ�ي 

وخريج االأزه��ر(، واالأ�شتاذ علي م�شطفى ذياب )كلمة 

الحرك��ة الثقافية في لبن��ان(، وال�شاع��ر طليع حمدان 

)كلم��ة رئي�س ج�قة الربيع(، وال�شاع��ر اأنط�ان �شعاده 

)كلم��ة نقابة �شع��راء الزجل(، واالأ�شت��اذ مكرم محم�د 

الغ�شيني، وال�شاعر عماد زين �شعيب، وال�شاعر ي��شف 

اأب� اليا�س.

وفي الختام كانت كلمة ال�شاعر المحتفى به اأ�شعد 

عفيف زع��رب، الذي �شكر لرئي�س مجل���س الن�اب نبيه 

ب��ري واإدارة المجمع احت�شانهما العمل الثقافي، وكل 

الذين كرم�ه بهذه المنا�شبة. 

ووقع ال�شاعر زعرب دي�انه »�شحرور في �شما علما« 

وجرى ت�زيعه مجانًا للح�ش�ر الذين مالوؤوا القاعة.

بعده��ا األقى ال�شاعر بع�ش��ًا من �شعره نقتطف منه 

هذه االأبيات:

واأنا �سحرور عاالأخال�س رابي   

 بعلما الكلها �سحر واهابي

بعلما الهند�سة بيتي �سرايا       

   وبفن ال�سعر ب�سكر عالكتابي

واأنتوا ياحبابي يا مرايا         

  بيني وبينكم ود وقرابي

وعلى جفون ال�سبيبي وال�سبايا  

 بحبر الكحل ما عندي عتابي

واإذا بعين الوفا انتو الوفايا      

 ما بدي وقع كتابي بايدي

 اأنتو وقعو الليلة كتابي

بع�سًا من جمهور ال�سعر ال�ساعر زعرب

ح�سد من ا�سدقاء ال�ساعر 
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ر�شالة �ش�ريا

الفائدة الدائنة ترهق امل�صارف وترفع الت�صخم

ال�صهابي: ا�صتمرار ال�صيا�صة النقدية الحالية �صيدمر القت�صاد  

 واعتب��رت الم�ش��ارف الخا�شة اأن ه��ذا االإجراء 

بمنزل��ة �شي��ف ذي حدي��ن، وانعكا�شه �شلب��ي ولي�س 

اإيجابي��ًا، الأن رف��ع اأ�شع��ار الفائدة الدائن��ة ال يعني 

بال�ش��رورة ع���دة ال�شي�لة اإلى الم�ش��ارف. و�ش�ف 

ي�ؤدي اإلى ت�شخم �شيعاني منه الم�شتهلك اأواًل.

تكبيل المن�ساآت ال�سناعية

وي�ؤكد رئي�س غرفة �شناعة حلب فار�س ال�شهابي 

اأن ا�شتمرار حاكم م�شرف �ش�رية المركزي بال�شيا�شة 

النقدي��ة الحالي��ة �شي���ؤدي اإلى تدمي��ر االقت�شاد، الأن 

ال�شيا�ش��ة النقدي��ة المتبع��ة حالي��ًا تره��ق الفعاليات 

االقت�شادية والم�اطن معًا، وت�شهم في ارتفاع اأ�شعار 

المنتج��ات والم���اد االأ�شا�شي��ة، اإ�شاف��ة اإل��ى ارتفاع 

التكالي��ف االأم��ر الذي ي���ؤدي اإل��ى »تكبي��ل المن�شاآت 

ال�شناعي��ة« وت�ق��ف االإنت��اج. واعتب��ر ال�شهاب��ي اأن 

المطل���ب م��ن الحاكم ف���راً و�ش��ع �شيا�ش��ات نقدية 

ت�شه��م ف��ي تخفي��ف ال�شغ��ط عل��ى اأ�شع��ار ال�ش��رف، 

وو�شع �شيا�شة وا�شح��ة المعالم لتم�يل الم�شت�ردات 

تك�ن مرنة ت�شاعد في تم�يل م�شت�ردات ال�شناعيين، 

وتخفي���س الف�ائ��د عل��ى القرو���س الممن�ح��ة م��ن 

الم�ش��ارف. واأ�شار ال�شهابي اإل��ى اأن قرارات المركزي 

اأرهق��ت الفعالي��ات االقت�شادي��ة االآن ب�شب��ب اأ�شع��ار 

الفائدة، وطريقة تم�يل الم�شت�ردات، وارتفاع اأ�شعار 

�ش��رف ال��دوالر مقاب��ل اللي��رة ال�ش�ري��ة، اإ�شافة اإلى 

تخبط ال�شيا�شة النقدية بتغير القرارات.

يعر�س الم�سرف للخ�سارة

وهنا يق�ل مدير عام الم�شرف ال�شناعي الدكت�ر 

اأني���س المعراوي في ت�شري��ح: اإن الم�شرف قام برفع 

اأ�شعار الف�ائد الدائنة ما بين 9 % و11 %، كما عدل 

الم�ش��رف اأ�شعار الفائدة المدينة من 12 اإلى 14 %، 

لكن هذه الن�شبة تختلف وفق فئة وطبيعة القر�س.

وك�ش��ف المع��راوي اأن ع��دم رف��ع اأ�شع��ار الفائ��دة 

المدين��ة يعر�س الم�ش��رف للخ�شارة بعد ق��رار مجل�س 

النق��د والت�شلي��ف برف��ع اأ�شع��ار الفائ��دة الدائن��ة، واأن 

اال�شتمرار في عمليات االإقرا�س اأمر غير مرتبط باأ�شعار 

الفائدة الحالية واإنما يخ�شع العتبارات اأخرى.

لن ينعك�س على الم�سارف

وي��رى مدي��ر ع��ام اأح��د الم�ش��ارف الخا�شة في 

ت�شري��ح اأن رف��ع اأ�شع��ار الفائ��دة الدائن��ة االأخير لن 

ينعك���س عل��ى الم�ش��ارف لجه��ة ت�ظي��ف المزيد من 

االإيداع��ات، لكن هناك م�ش��اكل واأعباء �ش�ف تنعك�س 

على الفعالي��ات االقت�شادية كنتيج��ة حتمية لزيادة 

الف�ائ��د المدين��ة م��ن قرو���س وت�شهي��الت تجاري��ة، 

اإ�شاف��ة اإلى ت�شخم �شيعاني من��ه الم�شتهلك ب�شكل اأو 

باآخر.

واأ�شار اإل��ى اأن رفع اأ�شعار الف�ائ��د الدائنة و�شيف 

ذو حدي��ن ولكن الحد الثاني لي�س بالت�قيت ال�شحيح 

وخ�ش��ش��ًا ف��ي الظ��روف الراهنة، وانعكا�ش��ه �شلبي 

ولي���س اإيجابي��ًا، الأن ال�شي�ل��ة الحالي��ة ت�جهت نح� 

الذه��ب والعق��ارات، ورف��ع اأ�شع��ار الفائ��دة الدائنة ال 

يعني بال�شرورة ع�دة ال�شي�لة اإلى الم�شارف.

وبّي��ن اأنه كان من المفرو���س رفع اأ�شعار الفائدة 

الدائنة عل��ى العم��الت االأجنبية، لتتمك��ن الم�شارف 

م��ن جذب االإيداع��ات والمدخ��رات من داخ��ل �ش�رية 

وخارجها.

وك�ش��ف اأن عملي��ات االإقرا�س �شب��ه مت�قفة، وال 

يمكن تحريك اأ�شعار الفائدة على الدي�ن الثابتة االأمر 

الذي ي�شبب الخ�شائر.

اأثر القرار �سلبي 100 %

واعتب��ر ع�ش��� مجل���س اإدارة غرف��ة �شناعة حلب 

ماهر المالح اأن الهدف من رفع اأ�شعار الفائدة الدائنة 

�شح��ب ال�شي�لة من ال�ش���ق واإيداعها ف��ي الم�شارف، 

ولك��ن الم�ش��ارف قام��ت بناء عل��ى هذا الق��رار برفع 

اأ�شعار الفائدة المدينة خ�فًا من الخ�شائر، وهذا يعني 

خلق المزيد من الم�شاكل لدى ال�شناعيين، اإ�شافة الى 

الم�شكلة القائمة ب�شبب ارتفاع اأ�شعار ال�شرف.

واأو�ش��ح الم��الح اأن رفع اأ�شع��ار الفائ��دة الدائنة 

ي���ؤدي اإلى زيادة ن�شب الت�شخم ما ي���ؤدي اإلى ت�قف 

م��ن  والمطل���ب  العم��ل،  ت�شري��ع  اأو  االإنت��اج  عجل��ة 

الحك�م��ة الي���م ت�شجي��ع ال�شناع��ي والم�اط��ن على 

العمل واالإنتاج ولي�س االإيداع.

واأ�ش��ار اإلى اأن زيادة اأ�شع��ار الفائدة الدائنة تعني 

اإلغ��اء فر���س العم��ل الأن ال�شناعي بداًل م��ن اأن يق�م 

بت�ظيف اأم�اله في اال�شتثمار، �ش�ف يلجاأ اإلى االإيداع، 

وقد ت�ؤثر اأي�شًا في ارتفاع اأ�شعار الم�اد اال�شتهالكية، 

وبالتالي فاإن اأثر هذا القرار �شلبي 100 %.

الحكومة تدفع جزءاً من الفائدة

الم�شدري��ن  اتح��اد  اإدارة  مجل���س  ع�ش���  واقت��رح 

والم�شت�ردي��ن العرب اأديب االأ�شق��ر  اأن تق�م الحك�مة 

بالتدخ��ل ب�شكل مبا�ش��ر لدعم الفعالي��ات االقت�شادية 

عب��ر دفع جزء من الفائدة عل��ى القرو�س ول� بن�شبة 2 

اإلى 3 % فقط، الأن ال�شناعة بحاجة ما�شة الى التم�يل 

وال�شي�ل��ة. واأ�شاف االأ�شقر: كما يجب العمل على ح�شم 

اأو اإ�شق��اط الفائدة على القرو���س، وو�شع اآلية محددة 

للدعم ولفترة محددة مع �شرورة درا�شة كل حالة على 

حدة ليتم دفع جزء من الفائدة من الحك�مة.

ولف��ت االأ�شقر اإلى اأن قرار النق��د والت�شليف �شيدفع 

الم�شارف حتمًا الى اإعادة جدولة القرو�س الم�شتحقة 

واأن  االقت�شادي��ة،  والفعالي��ات  ال�شناعيي��ن  عل��ى 

الزيادة الحالي��ة على اأ�شعار الفائ��دة الدائنة والمدينة 

منطقية وتخ�شع للظ��روف الراهنة، وال يمكن اأن تق�م 

الم�ش��ارف بمطالب��ة التج��ار وال�شناعيي��ن بتغيير اأو 

تعديل الف�ائد على القرو���س القديمة كما تفعل بع�س 

الم�شارف حاليًا.

الفائدة  بتعديل أسعار  املركزي  واملصرف  والتسليف  النقد  قرارات مجلس  أدت   
الدائنة على الودائع إلى إرهاق املصارف والفعاليات االقتصادية في الوقت عينه، 
األمر الذي دفع أغلب املصارف إلى االمتناع عن اإلقراض ليس بسبب ذلك فقط بل 
بسبب زيادة التكاليف واخلسائر، ولهذا فإن قرار رفع الفائدة على الودائع بهدف 
جذب املزيد من اإليداعات لم يتخذ بطريقة تعتمد على السوق، ألن رفع الفائدة 

بناًء على قرار إداري يتطلب من أحد األطراف أن يتحمل اخلسارة.
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ر�شالة �ش�ريا

»غرف ال�صناعة« ينتقد عر�ش الوزير للتنمية ال�صناعية:

نحتاج قرارات اآنية اإ�صعافية لإنقاذ الم�صانع   
انتقد رئي�س اتحاد غرف ال�شناعة عماد غري�اتي 

ما يق�م ب��ه الم�شرف المركزي م��ن اإجراءات ورفع 

الف�ائد ب�شكل كبير لل�شناعيين وغيرهم حتى و�شلت 

اإلى 15 % حيث تعتبر اإعدامًا لل�شناعة واالقت�شاد 

الكلي ف��ي �ش�رية مبينًا اأن رف��ع الف�ائد ه� جريمة 

كبيرة يج��ب العمل على اإيجاد حل ج��ذري لها الأنه 

ف��ي حال ا�شتم��ر العمل بهذه الطريق��ة �ش�ف ي�شطر 

العديد م��ن المن�شاآت ال�شناعية اإل��ى االإغالق م�شيراً 

اإل��ى اأن��ه ف��ي جمي��ع دول العالم في وق��ت االأزمات 

تحم��ي االقت�ش��اد وال�شناع��ة خالف��ًا لم��ا يق�م به 

الم�شرف المركزي.

ال��ذي  االجتم��اع  خ��الل  غري�ات��ي  واأ�ش��اف 

عقد ف��ي مرك��ز االختب��ارات واالأبح��اث وال�شناعة 

بح�ش���ر وزي��ر ال�شناع��ة اأن ما تحتاج��ه ال�شناعة 

الي���م ه��� دع��م م��ن الحك�م��ة وحماي��ة للم�شانع 

الت��ي هي خ��ارج الم��دن ال�شناعية حتى ل��� كانت 

ه��ذه الحماي��ة ماأج���رة وخا�شة اأن ال�شي��د الرئي�س 

ق��د ركز في خطابه )القاه في م��درج جامعة دم�شق 

ف��ي الح��ادي ع�ش��ر م��ن كان���ن الثاني( عل��ى دعم 

ال�شناع��ات ال�شغيرة والمت��شط��ة. واأ�شار غري�اتي 

اإلى �ش��رورة اإيجاد حل اإ�شعاف��ي ت�شترك فيه جميع 

الغ��رف وخا�ش��ة اأن لدينا �شناع��ات واعدة في كل 

المحافظ��ات لذل��ك يجب اإال يقت�ش��ر االأمر على دعم 

غ��رف محددة المطل�ب و�شع روؤي��ة حقيقية لتنمية 

ال�شناعة وتك�ن كمح�شر للم�ؤتمر ال�شناعي المقرر 

عقده خالل �شهر اآذار المقبل.

كم��ا تطرق��ت مطال��ب ال�شناعيي��ن اأم���س ح�ل 

الم�ش��كالت والمع�قات التي ت�اجه العمل ال�شناعي 

العقب��ات  تذلي��ل  �شاأنه��ا  م��ن  الت��ي  والمقترح��ات 

والنه����س بال�شناع��ة ال�طني��ة وع��ن ال�شع�ب��ات 

الت��ي ت�اجه العمال في ال��ش���ل اإلى اأماكن عملهم 

انت�ش��اراً  ت�شه��د  الت��ي  المحافظ��ات  ف��ي  وخا�ش��ة 

للمجم�ع��ات االإرهابي��ة الم�شلحة و�ش��رورة ت�فير 

الحماي��ة للمن�شاآت خارج الم��دن ال�شناعية اإ�شافة 

اإل��ى ارتفاع الف�ائد على القرو�س ال�شناعية واأثرها 

ف��ي العمل ال�شناع��ي و�شرورة تخفي�شه��ا لت�شهيل 

عمل ال�شناعيين.

م�ؤكدين اأن ما تعانيه بع�س المن�شاآت ال�شناعية 

ب�شاأن الح�ش���ل على الترخي���س االإداري و�شرورة 

ت�ش�ي��ة اأو�ش��اع تل��ك المن�ش��اآت لتتمكن م��ن العمل 

والتخفي��ف م��ن الروتين عند الترخي���س ل�شناعات 

متعلق��ة ب�زارات اأخرى واإيجاد اآلية منا�شبة لتحفيز 

الت�شدير وت�شجيع اال�شتثمار وحماية المنتج ال�طني 

وت�شجيعه على النم� وتقديم الت�شهيالت التي تمكنه 

من المناف�شة محليًا وخارجيًا.

قرار �سحيح

وفي ال�شي��اق ذاته تحدث ال�شناعي منذر البزرة 

ع��ن الدرا�ش��ات غي��ر ال�شحيح��ة الت��ي تطب��ق لدينا 

والت��ي كان��ت ال�شبب الرئي�ش��ي في اإغالق��ه الق�شاء 

عل��ى ال�شناعات ال�شغي��رة والمت��شطة حيث تح�ل 

الجميع م��ن �شناعيين اإلى تج��ار وازدادت البطالة 

الفت��ًا اإلى اأننا الي�م ل��م نعد بحاجة اإلى الكالم فقط 

عن دعم ال�شناعة علينا تطبيق ذلك عمليًا وما يلزم 

لي�س اإال مجرد قرار �شحيح ن�شير عليه.

فالم�ش��ارف الي���م بات��ت ت�شكل عقب��ة حقيقية 

اأم��ام ال�شناعي واأمام االقت�شاد ال�طني االأمر الذي 

ي�شتدعي كهذا قراراً.

بدوره تحدث اأمين �شر غرفة �شناعة دم�شق اأيمن 

م�ل���ي عن انقط��اع الكهرباء والم�ش��كالت وال�شرر 

ال��ذي يلح��ق بال�شناعة ال�طني��ة وال�شيما اأن هناك 

انقطاعًا لمدة تزي��د على خم�س �شاعات ي�ميًا وهي 

ف��ي الفترة ال�شباحية اأي خ��الل وج�د العمال وهذا 

يعن��ي اأن الجمي��ع ينتظر و�ش���ل الكهرب��اء وكذلك 

الح��ال بالن�شبة الى ا لمازوت والفي�ل وغيرهما من 

و�شائ��ل الطاقة الت��ي يجب اأن ت���زع ب�شكل �شحيح 

وعلى مراحل وبعيداً عن ال��شاطات والمح�ش�بيات.. 

وم��ن جهته انتق��د اأمين �ش��ر غرف��ة �شناعة حم�س 

العر���س ال��ذي قدمه وزي��ر ال�شناعة مبين��ًا اأن هذه 

ال��روؤى تطبق على المدى البعي��د وما نحتاجه الي�م 

ق��رارات اآني��ة اإ�شعافي��ة الإنقاذ الم�شان��ع والمعامل 

الت��ي �شارفت عل��ى االنتهاء الفتًا اإل��ى �شرورة اأخذ 

الق�شاي��ا الخا�ش��ة باالأزم��ة الت��ي تمر به��ا �ش�رية 

�شم��ن االأول�ي��ات واأن كل ما ه� بعي��د عنها يمكن 

اأن ي�ؤجل.

رئي���س غرف��ة �شناع��ة حماة ق��ال اإن��ه ب�ج�د 

الب��الغ )4 و16( ال يمك��ن اأن نبن��ي �شناع��ة ف��ي 

�ش�ري��ة ال �شغي��رة وال حت��ى كبيرة وعلين��ا الع�دة 

اإلى طرق جديدة لتحفيز ال�شناعة ال�طنية بعيداً عن 

الروؤى والتنظير.

م��ن جهت��ه �ش��رد وزي��ر ال�شناع��ة خ��الل لقائه 

بال�شناعيي��ن ف��ي مرك��ز االختب��ارات واالأبح��اث 

ال�شناعي��ة روؤية لتنمية قط��اع ال�شناعة التح�يلية 

ورف��ع الق��درة التناف�شي��ة وت�جي��ه اآلي��ة العمل في 

ال���زارة لتك���ن وزارة �شيا�ش��ات �شناعي��ة تعن��ى 

والخا���س  الع��ام  للقطاعي��ن  التنم�ي��ة  بال�ش���ؤون 

ف��ي  ال�شناع��ة  لمديري��ات  تنم���ي  دور  واإعط��اء 

المحافظ��ات م��ا يتطل��ب �شياغة برام��ج وم�شاريع 

تتنا�شب مع هذه الطروحات.

واأ�شار اإل��ى اأن وزارة ال�شناعة و�شعت عدداً من 

االأهداف والت�جهات التي تتركز على زيادة تناف�شية 

ال�شغي��رة  ال�شناع��ات  ودع��م  ال�شناع��ي  القط��اع 

والمت��شطة وتط�ي��ر م�ؤ�ش�شات واآليات دعم القطاع 

ال�شناع��ي وزي��ادة م�شاهمة القط��اع ال�شناعي في 

الناتج المحل��ي االإجمالي وتط�ير �ش��ركات القطاع 

الع��ام ال�شناع��ي والتركيز على التنمي��ة ال�شناعية 

االإقليمي��ة المت�ازنة مبين��ًا اأهمية العمل على زيادة 

تناف�شي��ة القط��اع ال�شناع��ي عب��ر و�ش��ع �شيا�شات 

وبرامج عمل كلية وقطاعية وتر�شيخ مفاهيم الج�دة 

ف��ي االإدارة واالإنت��اج والعم��ل عل��ى ت�في��ر �شروط 

المناف�ش��ة العادلة من خالل قان���ن حماية االإنتاج 

ال�طن��ي من الممار�شات التجاري��ة ال�شارة واأحكام 

قان�ن الملكية ال�شناعية والتجارية وقان�ن حماية 

ال�شناعات النا�شئة وت�شجي��ع اال�شتثمار في البحث 

والتط�ير.

غريواتي
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ال�صركات اللبنانية تت�صدر اال�صتثمارات بـ 775 مليون دوالر اأمريكي تليها تركيا 

كرد�ستان العراق... بيئة واعدة للم�ساريع ال�سناعية

الجه��ات  قائم��ة  اللبناني��ة  ال�ش��ركات  ت�ش��درت 

اال�شتثماري��ة  ف��ي اإقلي��م كرد�شت��ان خ��الل ال�شن���ات 

الخم���س الما�شية . وقال��ت هيئة اال�شتثم��ار في اإقليم 

كرد�شتان اأن حجم اال�شتثم��ار اللبناني بلغ نح� 774 

ملي�ن دوالر اأميركي خالل تلك الفترة.

وا�ش��اف بي��ان �ش��ادر عن الهيئ��ة اأن الفت��رة منذ 

اآب م��ن الع��ام 2006 لغاية 31 من كان���ن االأول من 

اأجنبية في  العام الما�شي �شه��دت ا�شتثمار 23 �شركة 

االإقلي��م، الفتًا ال��ى اأن ال�شركات اللبناني��ة تت�شدر تلك 

ال�ش��ركات من حيث حج��م ا�شتثماراتها الذي بلغ 774 

ملي�نًا و625 األف��ًا و619 دوالرا 

اأميركيا .

وتاب��ع البي��ان: اأن ال�ش��ركات 

التركي��ة تل��ي ال�ش��ركات اللبنانية 

م��ن جه��ة حج��م ا�شتثماراتها في 

االإقليم خالل تلك الفترة حيث بلغ 

702 ملي�نًا و801 واألف و530 
دوالر، مبين��ًا اأن حج��م اال�شتثمار 

المحلي في االإقليم خالل ال�شن�ات 

الخم���س الما�شية بل��غ 14 ملياراً 

و100 ملي���ن و862 األفًا و354 

دوالرا ف��ي مقابل مليارين و324 

األف��ًا و78 دوالرا  ملي�ن��ًا و211 

لال�شتثمار االأجنبي.

ال�ش��ركات  اأن  واأو�ش��ح 

الم�شترك��ة والم�شتثمرة في االإقليم 

خالل االأع���ام الخم�ش��ة الما�شية 

جاءت في المرتب��ة الثالثة بحجم 

ا�شتثماراته��ا الذي بلغ 783 ملي�ن��ًا و19 األفًا و906 

دوالرات. وعلى �شعيد ذي �شلة نظمت المديرية العامة 

لال�شتثم��ار ف��ي محافظ��ة ال�شليمانية، ن��دوة في قاعة 

مجل���س محافظ��ة ال�شليماني��ة بالتعاون م��ع �شركات 

حماي��ة ال�شناع��ة الكردي��ة و«َبري��ز« و«ك���ك«، ب�شاأن 

الخط��ة ال�شاملة )ما�شترب��الن( للم�شروع ال�شناعي في 

منطق��ة َعرَب��ت جن���ب مدين��ة ال�شليمانية، فيم��ا اأ�شار 

م�ش��در الى ان الم�شروع �شيح�ل ال�شليمانية الى مدينة 

�شناعية.

وقال مدير عام اال�شتثمار في محافظة ال�شليمانية 

فَرم��ان غري��ب: اأن هذه الن��دوة تهدف ال��ى ا�شتعرا�س 

الخط��ة ال�شامل��ة )م�شاتربالن( للمدين��ة ال�شناعية في 

منطق َعرَبت )ناحية قريبة من مدينة ال�شليمانية( على 

م�شاحة ثالثة اآالف دونم من االأرا�شي.

واأ�شاف انه بعد الم�افقة وتنفيذ هذه الخطة، �شيتم 

بن��اء مدينة �شناعية كبيرة ف��ي المنطقة، كما �شتك�ن 

خط���ة جيدة لت�شغيل االأيدي العامل��ة وروؤو�س االأم�ال 

المحلية واالأجنبية بالمنطقة.

وح���ل م�عد تنفي��ذ الم�ش��روع، اأو�ش��ح غريب انه 

بع��د الم�افقة على الخط��ة �شتبداأ عملي��ة منح الرخ�س 

لل�ش��ركات من طريق التناف�س، مبين��ًا ان تلك ال�شركات 

والمت��شط��ة  الخفيف��ة  ال�شناع��ات  ف��ي  متخ�ش�ش��ة 

والثقيلة. من جهته، قال مدير �شركة )َبريز( والمتحدث 

با�ش��م اتحاد الم�شتثمرين في اقلي��م كرد�شتان، يا�شين 

محم���د: ان الم�شروع �شي�ؤدي الى خلق مدينة �شناعية 

كبي��رة بي��ن اي��ران واقلي��م كرد�شت��ان، وان الم�ش��روع 

اقترب من مراحله النهائية.

واأ�شار محم�د ال��ى ان عملية بناء المدينة �شتدخل 

حي��ز التنفيذ خ��الل العام الحال��ي، الفتًا ال��ى اكتمال 

االج��راءات القان�ني��ة الخا�ش��ة بالم�شروع.واعتبر ان 

الم�ش��روع �شيك���ن مهم��ًا بالن�شب��ة ال��ى ال�شليماني��ة، 

و�شيح�لها من مدينة �شياحية اإلى اأخرى �شناعية.

ولف��ت ال��ى انه �شيت��م ان�ش��اء 450 م�شنع��ًا كبيراً 

و�شغي��راً في تلك المنطقة، وبكلف��ة بدائية تقدر بثالثة 

مليارات دوالر، وفيما بعد �شيرتفع المبلغ الى اأكثر من 

هذا بكثير.

م��ن جه��ة اخرى اأعل��ن م�ش��در م�ش�ؤول ف��ي وزارة 

الكهرب��اء ف��ي اإقليم كرد�شت��ان، عن تفعي��ل عقد تنفيذ 

م�شروع الهايدروباور في منطقة ديرل�ك في محافظة 

ده���ك من��ذ ال�شاد���س من ال�شه��ر الج��اري، والذي يتم 

تنفيذه �شمن القر�س الياباني للعراق.

وج��اء ف��ي بي��ان �ش��ادر ع��ن ال���زارة، نق��اَل عن 

الم�شت�شار في وزارة كهرباء كرد�شتان 

المهند���س محمد اأمي��ن ه�رامي ق�له 

اأبلغ��ت  الياباني��ة  ان وكال��ة جاي��كا 

ال���زارة بتفعي��ل عق��د تنفي��ذ م�شروع 

الهايدروباور بمنطقة ديرل�ك بده�ك 

منذ ال�شاد�س من ال�شهر الجاري والذي 

يت��م تنفيذه �شم��ن القر���س الياباني 

للع��راق، الفتًا ال��ى اأن ال�كالة اأ�شارت 

ال��ى اأنه ب��ات باالإمكان الب��دء بتنفيذ 

الم�شروع من االآن.

م�ش��روع  اأن  ه�رام��ي  واأ�ش��اف 

ديرل���ك قط��ع ع��دة اأ�ش���اط باتج��اه 

التنفي��ذ من جه��ة الت�شمي��م والتقييم 

واإب��رام العق��د الخا���س به م��ع �شركة 

ا�شت�شاري��ة، مبين��ًا ان الم�ش��روع بع��د 

الم�ش��روع  �شيك���ن  تنفي��ذه  انته��اء 

الهايدروب��اور االأول م��ن ن�ع��ه على 

نه��ر ال��زاب الكبير ف��ي االإقليم، مع ان 

ل��دى ال�زارة خططًا لتنفيذ م�شاريع اأكبر على النهر في 

الم�شتقبل.واأك��د  اأن تاأخ��ر تفعيل الم�ش��روع جاء ب�شبب 

تزامنه مع م�شروعين للحك�مة االتحادية .

وي�شم م�شروع الهايدروب��اور بمنطقة ديرل�ك في 

محافظ��ة ده�ك بن��اء �شد ومج��رى مائ��ي ا�شطناعي 

بط���ل 370 مت��راً وعر���س 12 مت��راً باالإ�شاف��ة ال��ى 

محطة لت�لي��د الكهرباء ي�شتمل عل��ى ت�ربينين بطاقة 

اإنتاجي��ة تبلغ 15 ميغاواطًا ل��كل ت�ربين، الى جانب 

�شبك��ة ناقلة للطاقة بحمل 189 ميغاواطًا وخط ناقل 

بحم��ل kv 132 لمحطة �شر�شن��ك في المحافظة بط�ل 

. 35 كيل�متراً 

ر�شالة العراق
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�صت 8 مليارات دينار لذلك  خ�صّ

»ال�سناعة واملعادن«: تاأهيل عدد من معاملها 
 

 اأعلن��ت �شرك��ة ال�شم�د العام��ة اإحدى �شركات 

وزارة ال�شناع��ة والمعادن ع��ن تخ�شي�س ثمانية 

ملي��ارات دينار لتاأهيل واإكم��ال م�شاريع ومعامل 

ال�شرك��ة التي تن��درج �شمن م�شاري��ع اعمار البنى 

التحتية وعدد من المجاالت االخرى.

وق��ال مديرعام ال�شركة احم��د ريحان دعيجل 

في بيان انه ت��م تخ�شي�س ثمانية مليارات دينار 

لتاأهي��ل واكم��ال م�شاري��ع ومعام��ل ال�شركة منها 

تاأهي��ل وحدة التع��ادل وابراج التبري��د والخدمات 

االخ��رى م��ع تاأهيل ثماني��ة كرين��ات ج�شرية مع 

تجهي��ز وتاأهي��ل الق�اط��ع الكهربائي��ة والرئي�شية 

والكيب��الت المغذي��ة لم�ش��روع الدرفل��ة الجدي��د”، 

“ كم��ا �شيت��م تاأهي��ل اف��ران التعام��ل  وا�ش��اف 

الح��راري لمعم��ل الط��رق المغل��ق وتاأهي��ل افران 

لمعم��ل  الح��راري  والتعام��ل  والتخمي��ر  الط��رق 

 )CNC( ال�شي��ز  ماكن��ة  وتاأهي��ل  الح��ر  الط��رق 

لمعمل الم�شب��ك الثقيل” . وا�شاف دعيجل “ �شيتم 

ا�شتحداث خط�ط انتاجية جديدة تهدف الى زيادة 

م�ارد ال�شرك��ة منها ا�شتحداث خط انتاج االنابيب 

الملح�م��ة الط�لية وخط انتاج الم�شقفات الق��شية 

والم�شقف��ات ال�اقي��ة باال�شافة ال��ى ماكنة انتاج 

)الف���م( التي ت�شتخدم في ت�شنيع )ال�شندويج بنل( 

“. وبي��ن دعيج��ل ان��ه “ت��م تخ�شي���س )2587( 
ملي�ن دين��ار الإكمال م�شروع الط��رق الدوار الذي 

يخت���س ف��ي انت��اج انابي��ب المح��اور الف�الذي��ة 

والعدد الخا�شة بثقب االآبار النفطية واال�شط�انات 

الهيدروليكي��ة وانابيب ال�شغ��ط العالي التي تعمل 

بطاقة انتاجية )30( الف طن/ �شن�يًا.

ونقل البيان عن دعيجل ق�له ان “ عدم تفعيل 

قان�ن حماية المنتج ال�طن��ي و�شع�بة الح�ش�ل 

عل��ى المناق�ش��ات المعلن��ة م��ن قب��ل ال�ش��ركات 

الحك�مية ودخ���ل ال�شركة في اأ�شعار تناف�شية مع 

القط��اع الخا�س  ي�ؤدي الى قل��ة االرباح “، مبينا 

ان “المع���ق اال�شا���س ه��� ان ال�شرك��ة تعاني من 

قل��ة الطاق��ة الكهربائية المجهزة له��ا ، ولهذا نجد 

�ش��رورة ان�ش��اء محطة كهربائي��ة لت�لي��د الطاقة 

الكهربائي��ة تخ��دم معام��ل ال�شرك��ة وم�شاريعه��ا 

الجديدة”.

البنك املركزي: ارتفاع متو�سط دخل الفرد ال�سنوي 

 اأعلــــن البنك المركزي العراقــــي اأن متو�سط دخل الفرد ال�سنوي بلغ خم�سة اآالف دوالر خالل عــــام 2011، وع�سرة اآالف دوالر بالن�سبة الى موظفي 

الدولة.

وبّين نائب محافظ البنك مظهر محمد �سالح: ان هذا الرقم تم احت�سابه من طريق تق�سيم الناتج المحلي من الواردات على عدد المواطنين العراقيين 

ب�سكل عام، الفتًا الى انه رقم تقريبي يمكن االأخذ به في ح�سابات التنمية.

واأو�سح: ان الدخل البالغ خم�سة االف دوالر �سنوًيا ُيعدُّ جيداً لو قورن بم�ستوى الدخل ال�سنوي للمواطن في عهد النظام ال�سابق، واأ�سار الى ان هناك 

نحو خم�سة ماليين عراقي، بين موظفين ومتقاعدين ومن يتلقى منح الرعاية االجتماعية وفق نظام االإعالة العالمي يبلغ مجموع الذين يتلقون الدعم 

الحكومــــي 25 مليــــون مواطن، اإذا ما تم احت�ساب ان كل موظف يعيل خم�سة اأفراد، موؤكداً ان هذا التح�ســــن في م�ستوى دخل الموظفين يوؤثر �سلبيا في 

القطاع الخا�س بعد ان اأ�سبحت الوظيفة الحكومية اأكثر جذبًا.

من جانبه قال الخبير االقت�سادي هالل الطعان: اإن دخول الموظفين ظلت اف�سل من دخل بقية �سرائح المجتمع التي اأ�سبحت تعاني ب�سبب ارتفاع 

ن�سبة الت�سخم في العراق، وحّذر من انهيار القدرة ال�سرائية للعراقيين بمن فيهم الموظفون ما لم تتخذ اإجراءات جادة للحد من الت�سخم.

الى ذلك دعا نائب محافظ البنك المركزي الحكومة العراقية الى تنفيذ الخطط المتعلقة بالتنمية، وان ت�ستثمر الزيادة في الواردات النفطية لم�سلحة 

التنمية فقط، ولي�س للموازنات الت�سغيلية واال�ستثمارية.
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ر�شالة العراق

التخطيط: قريباً التعداد ال�سناعي العام يف البالد

رئي�ص التجمع ال�سناعي: نحتاج اىل قوانني داعمة 

 اأعلنت وزارة التخطي��ط والتعاون االإنمائي عن 

ق��رب الب��دء بتح�شي��رات اإج��راء التع��داد ال�شناعي 

العام في البالد.

وق��ال المتحدث الر�شمي با�ش��م وزارة التخطيط 

عب��د الزه��رة الهن��داوي ل�كال��ة كرد�شت��ان لالأنباء 

الب��دء  ب�ش��دد  التخطي��ط  “وزارة  اإن  )اآكاني���ز( 

بتح�شيرات اإجراء االإح�شاء  ال�شناعي العام والذي 

�شي�شم��ل جمي��ع المن�شاآت ال�شناعية ف��ي القطاعين 

الع��ام والخا�س” ، م�شيرا اإلى ان “ نتائج االإح�شاء 

�شيت��م اعتمادها ف��ي مج��االت التنمي��ة ال�شناعية 

واالقت�شادية في البالد”.

واأو�شح الهن��دواي اأن » اإجراء التعداد ال�شناعي 

ياأت��ي ل�ش��رورة التعرف عل��ى اهم المع�ق��ات التي 

تقف امام ال�شناعة ف��ي العراق، الى جانب التركيز 

عل��ى اإح�ش��اء ع��دد العاملين ف��ي مج��ال ال�شناعة 

�شمن القطاعين الخا�س والحك�مي«.

وي�شهد العراق تراجعًا كبيراً في قطاع ال�شناعة 

نتيج��ة �شن���ات ط�يل��ة م��ن الح�ش��ار والعق�بات، 

اإ�شافة اإلى اأن عملية ا�شتهالك الب�شائع الم�شت�ردة 

طغت على االإنت��اج المحلي بعد االإغراق ال�شلعي في 

ال�ش�ق بمختل��ف الب�شائع ومن منا�شئ عديدة ، في 

وق��ت تفتقد فيه البالد اإل��ى مدن �شناعية نم�ذجية  

تمتلك م�ا�شفات حماية البيئة .

وبي��ن الهن��دواي اأن » االإح�ش��اء �شي�شمل جميع 

المحافظ��ات العراقية بالتن�شيق مع اإقليم كرد�شتان 

و�شيت��م تحدي��د م�عد اإجرائ��ه من قبل ال���زارة في 

االأ�شابيع المقبلة«.

ويق���ل خب��راء اقت�شادي�ن اإن واق��ع الم�شاريع 

ح�ش��ب  تراج��ع  الع��راق  ف��ي  المنتج��ة  ال�شناعي��ة 

الدرا�ش��ات بن�شب��ة 66 % ع��ن االأع���ام التي �شبقت 

2003 ب�شب��ب تدف��ق ال�شل��ع االأجنبية اإل��ى اأ�ش�اق 
البالد،م�ؤكدي��ن اأن الم�شان��ع ف��ي الع��راق �شبب��ت 

بتراجعها تعطيل اأكثر من 13 األف عامل االأمر الذي 

اأربك �شعي الحك�مة ال��ى تح�يل االقت�شاد العراقي 

اإلى اقت�شاد ال�ش�ق الحر.

عب��د  ال�شناع��ي  التجم��ع  رئي���س  ا�شتبع��د 

الح�ش��ن ال�شمري تط�ر القط��اع ال�شناعي خالل 

الفت��رة المقبلة، في حال عدم تفعيل الت�شريعات 

القان�نية الداعمة له.

وقال ال�شمري: ال يمك��ن لالقت�شاد العراقي 

ب�ش��كل ع��ام والقط��اع ال�شناعي ب�ش��كل خا�س 

قان�ني��ة  ت�شريع��ات  دون  والتط���ر  النه����س 

تدعم��ه وتنظم عمل��ه، م�شيراً ال��ى اأن االقت�شاد 

العراقي “ف��ش�ي” ويفتقر للخطط ال�شتراتيجية 

واالأنظمة الداعمة له.

واأ�شاف: اأن القطاع ال�شناعي لن يتط�ر في 

المنظ���ر القريب اإذا ل��م تفعل الق�اني��ن الداعمة له كقان���ن التعريفة الجمركية 

وحماية المنتج المحلي، وقان�ن حماية الم�شتهلك.

واأ�ش��ار ال��ى: اأن الم�ازن��ة العامة الجديدة و�شع��ت فيها اأ�ش���س واأطر لبناء 

اقت�شاد البلد، لكن المال ال يكفي من دون االأنظمة الت�شريعية. ولفت الى اأهمية 

تفعيل ه��ذه الق�انين المهمة لغر�س 

تحديد ت�جه االقت�شاد العراقي، هل 

ه��� اقت�ش��اد �ش���ق ح��ر اأم �شم�لي. 

داعيًا الى اإ�ش��راك القطاع ال�شناعي 

الخا���س مع العام لك��ي ياأخذ دوره 

االقت�شادي��ة  التنمي��ة  عملي��ة  ف��ي 

للبلد.

وك�شف ال�شمري  اأن التخ�شي�شات 

المالي��ة الممن�حة ل���زارة ال�شناعة 

والمع��ادن له��ذا الع��ام كبي��رة ج��داً، 

حي��ث بلغ��ت اأكث��ر م��ن )4(مليارات 

دوالر، وم��ن �شاأنه��ا القفز بالقطاع ال�شناعي الى مراك��ز متقدمة في حال اأقرت 

الق�انين الالزمة التي تنظم عمله.

اأن وزارة ال�شناع��ة و�شع��ت خط��ة ا�شتراتيجي��ة لتاأهي��ل المعام��ل  يذك��ر 

وال�شركات التابعة لها للنه��س بالقطاع ال�شناعي العراقي.
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م��ن دون �ش��ك، ف��اإن ال�شناع��ات المعرفي��ة خي��ار 

ا�شتراتيج��ي مه��م ل��دول مجل���س التعاون حي��ث �شعت 

دول مجل���س التع��اون اإل��ى اإر�ش��اء اقت�ش��اد م�شت��دام 

ومتن���ع يرتك��ز عل��ى االأن�شط��ة ذات القيم��ة الم�شافة 

االأف��راد  ل��دى  اال�شتثماري��ة  ال��روح  وي�شج��ع  العالي��ة 

والم�شروع��ات الخا�ش��ة ويك�ن على درج��ة عالية من 

االندماج في االقت�شاد العالمي وفي هذا ال�شياق عملت 

دول المجل���س على تن�ي��ع االقت�ش��اد و�شياغة اأهداف 

طم�ح��ة لتنمية القطاع��ات غير النفطية وعل��ى راأ�شها 

قط��اع ال�شناعة التح�يلية لما لها من دور مهم في اأي 

تركيب��ة اقت�شادية ناجحة وم�شتق��رة ولما لها من دور 

كبير ف��ي كثافة وتراب��ط العالق��ات االقت�شادية داخل 

دول المجل���س وخا�شة في ح��االت الرك�د التي ت�شيب 

قطاعات المال وال�شياحة والتجارة والعقار. 

التقدم العلمي 

ووفقا لالأمي��ن العام لمنظمة الخليج لال�شت�شارات 

ال�شناعي��ة، فاإن اأ�شب��اب التقدم المح��دود في التح�ل 

نح� االقت�شاد المعرفي في دول مجل�س التعاون تكمن 

ف��ي تاأخر هذه ال��دول ن�شبي��ًا وفقًا لركائ��ز االقت�شاد 

المعرف��ي وال�شناع��ة المعرفية، الم��شح��ة في تقرير 

منهجية تقييم المعرفة لعام 2009 ال�شادر عن البنك 

الدول��ي، الذي يعبر ع��ن اأحد اأوجه التق��دم العلمي في 

الدول، وبالن�شبة الى ترتيب الدول نجد اأن قطر ح�شلت 

عل��ى المرتبة االأولى خليجيا واالإم��ارات على المرتبة 

الثاني��ة، و�شجل��ت كل من االإمارات وقط��ر اأعلى معدل 

لم�ؤ�ش��ر االقت�ش��اد المعرفي.  كذلك التدن��ي الكبير في 

ن�شب��ة االإنف��اق واال�شتثمار ف��ي البح��ث والتط�ير في 

دول المجل���س با�شتثن��اء قطر الت��ي خ�ش�شت له 2.8 

ف��ي المائ��ة م��ن النات��ج المحل��ي االإجمالي ف��ي عام 

2009، وال�شع�دية التي اأنفقت 150 مليار ريال على 
التعلي��م ف��ي ع��ام 2010. وف��ي حين نج��د اأن الدول 

المتقدم��ة تخ�ش���س نح��� 2.5 في المائة م��ن الناتج 

المحل��ي لن�شاطات البح��ث والتط�ير والذي ينفق عليه 

القط��اع الخا�س ما يقارب 80 في المائة من اإجمالي 

تكلفت��ه، نرى اأن ح�شة االإنفاق عل��ى البحث والتط�ير 

اقت�شاد عربي

بحث مؤمتر الصناعيني اخلليجي 
الثالث عشر الذي عقد في الرياض، 

برعاية خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز، ممثالً بوزير 
التجارة والصناعة الدكتور توفيق 
بن فوزان الربيعة، والذي أقيم على 

مدى ثالثة أيام حتت شعار ‘’الصناعات 
املعرفية والتقنيات احلديثة’’، أهمية 

تشجيع دول اجمللس نحو التحول الى 
اإلنتاج الصناعي املعرفي، مع تسليط 

الضوء على املتطلبات األساسية 
لقيام الصناعات املعرفية فيها. 

واستعرض املؤمتر الذي استمر ثالثة 
أيام، بعض تطبيقات الصناعات 

املعرفية املناسبة للدول اخلليجية، 
إضافة إلى عرض مناذج العمل 

الناجحة في بعض الدول للتحول نحو 
الصناعات املعرفية، مع إعطاء فرصة 
مالئمة للشركات الصناعية العاملية 

املتخصصة في هذا اجملال لعرض 
منتجاتها في املعرض املصاحب. 

ال�صناعات المـعرفية  لتطوير  ا�صتراتيجيات   6
املـوؤمتر ال�سناعي اخلـليــجــي الـثــالـث عـ�سـر: 

الوزير الربيعة ممثاًل الملك عبداهلل خالل جولة في المعر�س

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 120.indd   78 2/15/12   2:57:07 PM



79ال�شناعة واالقت�شاد - العدد 120 �شباط  2012

ال تتعدى 0.2 في المائة من الناتج المحلي في دول 

المجل�س وفقا لبيانات تقرير ‘’ي�ن�شك�’’ لعام 2010 

)م��ع مالحظ��ة اأن بع���س بيانات��ه تقديرية( م��ع �شبه 

غياب للقطاع الخا�س في دول المجل�س. وتعتبر ن�شبة 

االإنف��اق على البحث العلمي ف��ي دول المجل�س متدنية 

مقارنة بما تنفقه الدول المتقدمة مثل: فنلندا 3.5 في 

المائ��ة واليابان 3.18 في المائ��ة وال�ش�يد 3.7 في 

المائ��ة.  وعند تق�شي��م دول العالم اإلى اأربع مجم�عات 

مت�شاوي��ة بح�شب قيمة دليل اقت�ش��اد المعرفة يالحظ 

ع��دم وج�د اأي دولة عربية �شم��ن مجم�عة اأعلى 25 

ف��ي المائة من دول العال��م، اأي �شمن مجم�عة الدول 

الت��ي يبلغ دليل اقت�ش��اد المعرفة لها 5.7 اأو اأكثر، بل 

ال ت�ج��د اأي دول��ة �شمن 35 في المائ��ة وتقع ثماني 

دول عربي��ة �شم�ن مجم�عة ثان��ي 25 في المائة من 

دول العال��م التي ي��راوح دلي�ل اقت�ش���اد المعرف�ة لها 

بي��ن 5 و5.7، وهذه الدول ه��ي بلدان مجل�س التعاون 

الخليجي ال�شتة واالأردن ولبنان. 

وم��ن اأجل تط�ير م�شاهم��ة االقت�شاد المعرفة في 

التنمي��ة االقت�شادي��ة الم�شتدام��ة ف��ي دول المجل���س، 

يتطرق الخبي��ر الم�شري الدكت�ر م�شطف��ى قا�شم اإلى 

�شت ا�شتراتيجيات عالمية لتط�ير االقت�شاد المعرفي:

وت�شجي��ع  الع��ام  المن��اخ  تهيئ��ة  ه��ي  االأول��ى،   

له��ذه  ال�شيا�شي��ة  االإدارات  تاأيي��د  اإن  اال�شتثم��ار. 

اال�شتراتيجي��ة كاأول�ي��ة ق�مي��ة ق�ش���ى ه��� �ش��رط 

�ش��روري الإنجاحه��ا حيث تق���م الحك�م��ات بت�فير 

المن��اخ والداف��ع لنم��� ه��ذه ال�شناع��ات م��ن خ��الل 

الت�شريع��ات والق�اني��ن المحف��زة لال�شتثم��ار وكذل��ك 

ت�فير البني��ة التحتية المالئمة بينم��ا يتحمل القطاع 

الخا���س ف��ي االأ�شا���س مهمة نق��ل المعرف��ة والتقنية 

وت�شغيل العمال��ة والنه��س باالقت�ش��اد. وكذلك فاإن 

الع��بء االأكبر لنه�شة هذه ال�شناعات في العالم اأجمع 

يق��ع عل��ى عاتق �ش��ركات القط��اع الخا���س ال�شغيرة 

والمت��شط��ة م��ا يجعل االهتم��ام بها ودعمه��ا واجبًا 

اأ�شا�شيًا لال�شتراتيجية و�ش���اًل اإلى التنمية ال�شناعية 

المن�ش�دة. 

تدفق اال�ستثمارات

واال�شترايتيجة الثانية ه��ي تهيئه البنية التحتية 

لالت�شاالت وتقنية المعل�مات المعتمدة على تقنيات 

النان���. اإن االإط��ار الذي يدع��م الجه���د المبذولة من 

ال��دول الخليجي��ة كاأ�شا�س لم��ا ت�شل اإلي��ه من نتائج 

التحتي��ة  البني��ة  وتهيئ��ة  الم�شب��ق  االإع��داد  يتطل��ب 

الالزم��ة لالت�ش��االت وتقني��ة المعل�مات م��ع و�شع 

اآلي��ة ال�شتمرار تدف��ق اال�شتثم��ارات العامة والخا�شة 

لتحدي��ث تل��ك البني��ة وخا�ش��ة �شب��كات االت�ش��االت 

وتخفي���س تكلف��ة اال�شتخ��دام ف��ي نق��ل المعل�مات، 

االأم��ر ال��ذي يتطلب و�شع خط��ط لرفع مع��دل انت�شار 

خط���ط الهات��ف م��ع الت��شع ف��ي ا�شتخ��دام تقنيات 

التليف�ني��ة.   الخدم��ات  وت�شهي��الت  الذكي��ة  ال�شبك��ة 

واال�شتراتيجي��ة الثالثة ه��ي تنمية الم���ارد الب�شرية، 

حي��ث اإن اال�شتثم��ار ف��ي الم���ارد الب�شري��ة العلمي��ة 

العربي��ة من اأه��م الركائز لتحقيق التق��دم واالنطالقة 

التقنية وي�شمل ذلك التعليم والتدريب والبحث العلمي 

و�شقل المهارات التي يحتاج اإليها االإنتاج والت�شدير 

والت�ش�يق للمنتجات والخدمات المعتمدة على تقنيات 

النان�. وتمثل الق�ى الب�شرية المدربة اأهم الع�امل في 

ب��دء ا�شتراتيجي��ة المعرفة التقني��ة وا�شتمرارها وذلك 

بما تمثله هذه الق���ى من طاقات منتجة وم�شتخدمة 

للتقني��ات المتقدمة والمعل�مات. وم��ن ثم فاإن اإعداد 

وتنفي��ذ خطط مكثف��ة وعاجل��ة للتنمي��ة الب�شرية في 

التعلي��م والتاأهي��ل والتدريب الم�شتمر عل��ى التقنيات 

المتقدم��ة يع��د اأ�شا�ًش��ا ال غن��ى عن��ه الإنج��اح عملية 

التنفيذ لهذه اال�شتراتيجية. 

بيئة مالئمة

واال�شتراتيجي��ة الرابعة ه��ي ت��شيع قاعدة قطاع 

اأعم��ال تكن�ل�جي��ا االت�ش��االت والمعل�م��ات. ويقع 

ع��بء تنفيذ هذه اال�شتراتيجي��ة اأ�شا�ًشا على اإ�شهامات 

القطاع الخا�س من خالل ال�شركات الجديدة المن�شاأة، 

وحجم اإنت��اج هذه ال�شركات ومدى ج���دة منتجاتها 

وقدرته��ا التناف�شي��ة ف��ي االأ�ش���اق العالمي��ة وكذلك 

حج��م العمالة الجدي��دة التي ت�فرها ه��ذه ال�شركات، 

مع االأخذ ف��ي الح�شبان اأنه يجب اأال يقت�شر هذا االأمر 

على ال�شركات ال�شغيرة والمت��شطة ولكن يجب اإن�شاء 

�شركات عمالقة مثل �شركة الإدارة مناطق ال�شناعات 

التقني��ة اأو �شرك��ة لت�ش�ي��ق البرمجي��ات والمنتج��ات 

النان�ية وخدم��ات �شركات البرمجة بغر�س الت�شدير 

وكذلك �شرك��ة للت�ش�يق الخارج��ي للمنتجات التقنية 

االأخرى. 

واال�شتراتيجي��ة الخام�ش��ة ه��ي تنمي��ة االأ�ش���اق 

المحلية واأ�ش���اق الت�شدير. اإن تن�شيط اأ�ش�اق الت�شدير 

لمنتجات ال�شناعات المعرفية يحتاج اإلى قاعدة ق�ية 

تتمثل في وج�د اأ�ش�اق محلية ن�شطة لهذه المنتجات. 

وهن��ا يجب االعت��راف باأن اآلي��ات ال�ش���ق وحدها ال 

تكفى كبيئة مالئمة لتن�شئة هذه ال�شناعات المعرفية 

وتنميتها ما لم يتم التاأثير في هذه االآليات وت�جيهها 

ب�عي واإدراك. لذا فمن الدرو�س الم�شتفادة من تجارب 

ال��دول الت��ي �شبقتن��ا ف��ي ه��ذا المج��ال كال�الي��ات 

المتح��دة واليابان والمملكة المتح��دة وال�ش�يد والتى 

و�ش��ل دور ال�شناع��ات المعرفي��ة ف��ى عملي��ة النم��� 

واال�شتثم��ار وتحديث ال�شناعة ما بين 50 في المائة 

و60 في المائة من مدخالت جميع الن�اتج ال�شناعية 

والتكن�ل�جية وذل��ك من خالل قيام الحك�مات بدور 

اأ�شا�ش��ي لتبني م�شاريع تقنية متط���رة تق�م بتن�شيط 

االأ�ش�اق المحلية لهذه المنتجات �شريطة اأن تك�ن لها 

قيمة كبيرة في تح�شين اأداء م�ؤ�ش�شات الدولة. 
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»النقد الدولي« ي�صعف الخزنة الم�صرية

   ك�ش��ف م�ش��در ب�شن��دوق النق��د الدولي اأن م�ش��ر وال�شندوق اأجري��ا بالقاهرة 

مباحث��ات ح�ل قر�س محتمل بقيمة ثالثة مليارات دوالرات من اأجل تعزيز ميزان 

المدف�ع��ات الذي يتعر�س لعجز منذ اأ�شهر بفعل الت�ترات ال�شيا�شية في البالد. ومن 

اأجل اإنعا�س م�شر القت�شادها المت�شرر جراء هذه الت�ترات ال�شيا�شية واالجتماعية

وكان��ت الم�ؤ�ش�شة المالية الدولية اأعلنت اأوائل �شهر كان�ن الثاني اأنها تخطط 

الإر�ش��ال بعثة لم�شر اإال اأن ت�قيت اإيفاده��ا ال يزال م��ش�ع بحث، ويت�قع ح�شب 

الم�شدر ال�شابق اأن يق�د ال�فد مدير �شندوق النقد لل�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا 

م�شع�د اأحمد.

وياأت��ي عق��د ه��ذه المباحث��ات بطل��ب م��ن رئي���س ال���زراء الم�ش��ري كم��ال 

الجن��زوري، ويحذر اقت�شادي�ن من اأن م�ش��ر تتجه نح� اأزمة عملة اإذا لم تتحرك 

ب�شرع��ة ال�شتع��ادة اال�شتق��رار االقت�ش��ادي، وي�شت��رط ال�شندوق لمن��ح اأي قر�س 

لم�شر ت�فر معايير اقت�شادية ودعم �شيا�شي وا�شع لهذه العملية.

 وال يت�ق��ع اأن يك���ن مبلغ ثالثة مليارات كافيا لتهدئة المخاوف ح�ل تزايد 

الم�ش��كالت االقت�شادية بم�شر، حيث يرى بع���س االقت�شاديين اأن البالد تحتاج 

لقرابة 15 مليار دوالر لتفادي اأزمة مالية خانقة.

وتب��ذل ال�شلط��ات الم�شرية جه�دا الإيجاد طرق لتم�ي��ل عجز الم�ازنة بعدما 

ارتفع �شعر الفائدة على �شندات الخزينة ب�شكل كبير فاق 15 %.

وت�شه��د م�شر حاليا تراجعا في حجم اال�شتثمار وت�افد ال�شياح بفعل ال�شك�ك 

الت��ي تح�م ح�ل ال��ش��ع ال�شيا�شي للبالد، وفي ظل انتخاب��ات برلمانية اأظهرت 

تف�ق االأحزاب ذات المرجعية االإ�شالمية، وعلى راأ�شها حزب الحرية والعدالة.

 لالإ�شارة فاإن اأي قر�س قد يمنحه ال�شندوق لم�شر �شيتم بم�جب اأداة تم�يلية 

جدي��دة اأقرها ف��ي االآونة االأخيرة ت�شم��ى اآلية التم�يل ال�شري��ع وتخ�ش�س للدول 

الفقيرة ذات االحتياجات العاجلة، ويق�ل ال�شندوق اإن هذه االآلية �شتك�ن مفيدة 

لبل��دان المنطق��ة العربية التي تعي���س ا�شطرابات �شيا�شية، في اإ�ش��ارة لما ي�شمى 

الربي��ع العربي. و�شبق لمديرة ال�شندوق كري�شتي��ن الغارد اأن قالت في دي�شمبر/

كان���ن االأول الما�ش��ي اإن لدى ال�شندوق 35 مليار دوالر مخ�ش�شة لتم�يل دول 

ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا.

خ�صائر

تفاقمت خ�شائر ال�شركة ال�شع�دية 

للكهرب��اء، اأكب��ر �شرك��ة للمرافق في 

الخليج من حيث القيمة ال�ش�قية، في 

الرب��ع االأخير م��ن 2011 لت�شل اإلى 

اأميركي.  137 ملي�ن دوالر 

فائ�ش

ذك��ر تقري��ر �شحف��ي، اأن مجل�س 

ال���زراء الك�يت��ي ق��رر رف��ع ن�شب��ة 

االأجي��ال  ل�شن��دوق  اال�شتقط��اع 

القادمة من الفائ���س المالي للدولة 

اإلى 15 % من 10 %.

بور�صة

ذك��رت مجلة مي��د االقت�شادية 

كابيت��ال  اأب�ظب��ي  �شرك��ة  اأن 

مانجمن��ت، مدي��ر اال�شتثم��ار ف��ي 

االإم��ارات، �شتدرج اأح��د �شناديقها 

ف��ي �ش���ق اال�شتثم��ار البدي��ل ف��ي 

ب�ر�شة لندن.

اأ�صواق

تباي��ن اأداء االأ�ش���اق الخليجي��ة، 

اأربع��ة  م�ؤ�ش��رات  ارتفع��ت  حي��ث 

اأ�ش�اق عل��ى راأ�شها م�ؤ�ش��رات اأ�ش�اق 

االإمارات، في حين تراجعت م�ؤ�شرات 

اأخرى. اأ�ش�اق   3

هبوط 

�شجلت �شركة الزام��ل لال�شتثمار 

ال�شناع��ي ال�شع�دية هب�ط��ًا ن�شبته 

41.4 % ف��ي �شاف��ي رب��ح الرب��ع 
االأخي��ر م��ن 2011 في ظ��ل تراجع 

االإيرادات.

انتعا�ش

ف��ي  العقاري��ة  االأ�شه��م  ت�شه��د 

م�شر اإقب��اال كبيرا م��ن الم�شتثمرين 

الم�شريي��ن واالأجان��ب عل��ى ال�شراء 

منذ مطلع العام الجديد بعدما تكبدت 

خ�شائر ج�شيمة في 2011. 

اقترا�ش

ال�شناع��ات  �شرك��ة  وقع��ت 

)كيم��ا(  الم�شري��ة  البتروكيماوي��ة 

الممل�ك��ة للحك�م��ة الم�شري��ة عقدا 

م��ع 5 بن���ك القترا�س مبل��غ 516 

ملي���ن دوالر لتم�ي��ل اإع��ادة هيكلة 

م�شنعها. 

تمويل

زادت �شلطن��ة ُعم��ان م�شاهمتها 

لدعم الق��درات االإقرا�شي��ة ل�شندوق 

النق��د الدولي لم�اجه��ة اأزمة الدي�ن 

في منطقة الي�رو.

ا�صتيراد

�شت�شت���رد الجزائر كمي��ات اأكبر 

من زيت الغ��از )ال�ش�الر( ه��ذا العام 

مقارنة ب�ارداتها عام 2011 ب�شبب 

اأعم��ال �شيانة وتحدي��ث مزمعة في 

م�شافيها.

دائن

مجم�ع��ة  ح�ش��ة  انخف�ش��ت 

الزمردة القاب�شة واخرين ب�شكل حاد 

والف��ت ف��ي �شرك��ة مدين��ة االعمال، 

وتراجع��ت ح�ش��ة المجم�ع��ة باكثر 

من 27% تقريبا.

اقت�شاد عربي
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محطة جزائرية ل�صتغالل الطاقات المتجددة  

وعد الرئي�س المدير العام لل�شركة الجزائرية للكهرباء والغاز »�ش�نلغاز«، ن�ر 

الدين ب�طرفة، واليات الجن�ب باأنه �شتقام محطة بقدرة 100 ميغا واط في كل 

م��ن ال���ادي وحا�شي م�شع�د وخط جديد ب�400 كيل��� ف�لط �شي�شل ب�شكرة بقدرة 

تف�ق 200 ميغا واط.

واأ�ش��اف ب�طرف��ة اأن منطقة تن��دوف �شت�شهد تط���را في الطاق��ة الكهربائية 

بق��درة 40 ميغ��ا واط وكذا تمنرا�شت وذل��ك بعد اإتمام كل االإج��راءات ال�شرورية 

لل�شروع في التطبيق الميداني.

وك�ش��ف ب�طرفة، الرئي���س المدير الع��ام لل�شركة الجزائري��ة للكهرباء والغاز، 

�شبيح��ة اأم���س، عل��ى اأم���اج القن��اة االإذاعي��ة االأول��ى، اأن اأول محط��ة ال�شتغالل 

الطاق��ات المتجددة �شتك�ن في والي��ة ال�ادي بالمغير �شنة 2016 بقدرة تتراوح 

بين 100 و150 ميغا واط ثم تعمم العملية على باقي مناطق ال�طن، وذلك بعد 

تجنيد العن�شر الب�شري المتخ�ش�س في المجال.

واأكد الرئي�س المدير العام لل�شركة الجزائرية للكهرباء والغاز اأنه بعد اكت�شاب 

الخب��رة ت�شرع الجزائر في م�ش��روع ديزرتك اآفاق �شنة 2020 المخ�ش�س للتحكم 

في تكن�ل�جيات الطاقات المتجددة في بلدان الجن�ب.

واأو�ش��ح �شي��ف االأول��ى اأن البرنام��ج ال�طن��ي للطاق��ات المتج��ددة بداأ 

ا�شتغالل��ه ف��ي 2011 اإلى ويت�ا�شل اإلى غاي��ة 2030 وقدرته 22 األف ميغا 

واط مق�شم��ة اإل��ى 12 األ��ف ميغ��ا واط لال�شته��الك ال�طن��ي و10 اآالف ميغا 

واط ت�ج��ه للت�شدير لل�ش�ق االأوروبية مع عق���د ط�يلة المدى، م�شيرا اإلى اأن 

ه��ذا الم�شروع يطبق على ث��الث مراحل اأواله��ا 2011-2013 وتعتبر هذه 

المرحل��ة تجريبي��ة ال�شتغ��الل تكن�ل�جيات الطاق��ات المتجددة وب��داأت في 

الرويبة م�جهة لالإ�ش��اءة بالعا�شمة، وفي 2014 �شيدخل في الت�شغيل اأكثر 

م��ن 120 ميغ��ا واط من االأل���اح الكهرو�ش�ئي��ة، و�شتتم بالم���ازاة �شناعة 

االأل�اح وكذا محطات ت�ليد الكهرباء والمخزنات والمبلغ االإجمالي للم�شروع 

حت��ى اآف��اق 2030 يقدر باأكث��ر من 60 ملي��ار دوالر اأي 4500 مليار دينار 

جزائري.

�صندوق

 اأعل��ن �شندوق الثم��ار لالأوراق 

المالي��ة، ال��ذي تدي��ره �شرك��ة بيان 

ال�شن��ة  ع��ن  نتائج��ه  لال�شتثم��ار، 

المالي��ة المنتهي��ة ف��ي 31 دي�شمبر 

األ��ف   153.09 وخ�ش��ر   ،2011
دينار. 

م�صارف

اأب�ظب��ي االإ�شالمي  اأكد م�شرف 

على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع 

الم�شرفي االإ�شالمي في تعزيز ودفع 

عملي��ة النم��� والتط���ر االقت�شادي 

والمالي .

�صراكة

وق��ع فرع بنك االتح��اد ال�طني 

– اب��� ظبي في الك�يت عقد �شراكة 
االآلي��ة  الم�شرفي��ة  الخدم��ات  م��ع 

الم�شترك��ة »ك��ي نت« تخ���ل البنك 

ا�شتخدام ال�شبكة ال�طنية االآلية. 

تو�صيع

ح���ل  روتان��ا  فن��ادق  اأعلن��ت 

العال��م، ع��ن خط��ة الت��شعي��ة لعام 

تاأكي��د  اإل��ى  ته��دف  الت��ي   ،2012
وج�دها ف��ي منطقة ال�شرق االأو�شط 

واأفريقيا.

امتياز

اأعلن��ت �شركة ك�ي��ت اإنرجي بي 

اإل �ش��ي، ع��ن اكت�ش��اف نفطي جديد 

ف��ي بئ��ر »اأحمد - 1X« ف��ي م�شر، 

وال�اق��ع في امتياز خلي��ج ال�ش�ي�س 

في امتياز المنطقة » اأ ».

تلويح

ل�ح��ت جمعي��ة حماي��ة الم�شتهل��ك 

ال�شع�دية بفتح ملف عدم اأحقية البن�ك 

ف��ي الح�ش���ل عل��ى ف�ائ��د مركب��ة في 

تم�يل عمالئها.

موؤ�صر

حلت الك�يت في المرتبة 44 عالميًا 

كاأ�ش��رع الم��دن الح�شري��ة ف��ي النم��� 

ومع��دالت الت�ظيف في م�ؤ�ش��ر »غل�بل 

ميت��رو م�نيت���ر 2011«، ال�ش��ادر عن 

معهد بروكينغز.

حوافز

رح��ب خب��راء ال�شرائ��ب الم�شري�ن 

باإع��الن مجل���س ال���زراء بح��ث تقدي��م 

جدي��دة  �شريبي��ة  وتي�شي��رات  ح�اف��ز 

للم�شروعات ال�شغيرة. 

�صرائب

بع��د مر�ش���م تجري��م ع��دم تطبي��ق 

البن��درول العالم��ات الدال��ة عل��ى �شداد 

ال�شريب��ة ،  على المع�شل وال�شجائر، اأعلن 

اأن طاب��ع البن��درول �شيحق��ق زيادة في 

ايرادات ال�شرائب.

زراعة

القط��اع  ف��ي  ااٍل�شتثم��ارات  �شجل��ت 

الزراع��ي الت�ن�ش��ي خالل الع��ام الما�شي 

2011، اإرتفاعًا بلغت ن�شبته 5.8 بالمئة، 
اأي ما قيمته 476.8 ملي�ن دينار ت�ن�شي.  

�شي�شه��د �شمال الع��راق م��شم��ا كبيرا في 

اأعقاب دخ�ل �ش��ركات عمالقة �شت�شتح�ذ 

على القطاع النفطي في المنطقة. 
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اق��ت�����ش��اد دول��ي

املنتدى القت�سادي ال�سنوي يحذر من خماطر اجتماعية واقت�سادية تواجه العامل

دافو�ش: البو�صلة الأخالقية تغيب في التعامالت الدولية

عل��ى   ،2012 لع��ام  دورت��ه  المنت��دى  عق��د 

خلفية اأزمة الدي���ن ال�شيادي��ة االأوروبية، وت�ا�شل 

االإ�شطراب��ات االجتماعي��ة ف��ي العديد م��ن مناطق 

العال��م، واالأخط��ار المترتبة عن االإف��راط في �شرعة 

راأي  وبح�ش��ب  النا�شئ��ة.   االقت�ش��ادات  انتعا���س 

م�ؤ�ش���س منتدى داف��س كالو�س �شف��اب، فاأن اإقامة 

نظ��م لت�شيي��ر االأعم��ال ُيع��د اأم��را ملح��ا م��ن اأج��ل 

تحقي��ق اإ�شالح جذري.  وق��ال كالو �س �شفاب: “اإن 

الراأ�شمالي��ة ب�شكله��ا الحالي لم تع��د منا�شبة للعالم 

الذي يحيط بنا”. واأ�شاف “لقد ف�شلنا في ا�شتخال�س 

الدرو���س من االأزمة المالية لعام 2009. الأن هناك 

�ش��رورة ملحة الإ�شالح��ات �شاملة، ويج��ب اأن يبداأ 

ذل��ك  باإعادة ال�شع���ر بالم�ش�ؤولية االإجتماعية على 

الم�شت�ى العالمي”.

وكان تقري��ر المخاط��ر العالمية للع��ام 2012 

التابع لمنت��دى داف��س والذي ن�ش��ر في 10 يناير/ 

كان���ن الثان��ي، ق��د اأظه��ر اأن التف��اوت الح��اد في 

الدخ�ل واالأو�شاع المالية غير الم�شتقرة للحك�مات 

ي�شكالن اأكبر تهديد اقت�شادي ي�اجه العالم.

واأ�ش��ار التقري��ر اإل��ى اأن العج��ز �شي�ش��كل تهديدا 

للنم��� االقت�ش��ادي العالم��ي، وال�شيما اأن��ه �شيجلب 

وال�شعب�ي��ة،  والعن�شري��ة  الحمائي��ة  مث��ل  ظ�اه��ر 

وبالت���ازي �شيك���ن العال��م عر�ش��ة لال�شطراب��ات 

المالي��ة واالقت�شادية واالجتماعي��ة، التي يمكن اأن 

تتح�ل اإلى اأزمة غذاء وماء.

اأم��ام ذل��ك، اأظه��ر م�شح اآخ��ر، اأن الت�ت��رات بين 

اإيران والغرب دفعت الت�قع��ات لمت��شط �شعر النفط 

في 2012 اإلى اأكثر من 107 دوالرات للبرميل. 

هجوم النقابيين

وبالع���دة اإل��ى فعالي��ات المنت��دى االقت�شادي 

العالمي في داف����س، �شهد المنتدى هج�ما وا�شحا 

من النقابيين عل��ى الراأ�شمالية، بينما مال اأ�شحاب 

البن�ك اإلى تحميل �شناعة القرار ال�شيا�شي م�ش�ؤولية 

االأخطاء. 

واأعلن��ت �شاران ب���رو، االأمين��ة العامة لالتحاد 

الدول��ي للنقاب��ات ف��ي مداخلته��ا ال��ى »اأن النظام 

الراأ�شمال��ي الذي �شاد العالم في الق��رن الع�شرين لم 

يع��د �شالح��ا للتطبيق بع��د اأن اأدى اإلى ه�ة �شحيقة 

بين دول العال��م«، معززة م�قفها بما يعي�شه العالم 

االآن ‘’من اأزم��ة طاحنة فاقت تلك التي �شهدها قبل 

اأزم��ة الثالثيني��ات في القرن الما�ش��ي مثل ارتفاع 

ع��دد العاطلي��ن ع��ن العم��ل وانت�شار الفق��ر و�شعف 

�شبك��ة ال�شم��ان االجتماع��ي’’. وانتق��دت محاول��ة 

بع���س الق�ى المتم�شك��ة بالنظ��م الراأ�شمالية اإعادة 

هيكلتها مرة ثانية دون االعتراف بال�شلبيات. 

ف��ي ال�قت ذات��ه، طالب��ت النقابي��ة البريطانية 

ب�شرورة اإعادة هيكلة النظ��ام االقت�شادي العالمي 

برمت��ه من دون اأن ت�شتاأث��ر الراأ�شمالية بتلك المهمة 

متهمة ه��ذا الت�ج��ه بالج�شع، وطالبت ب��اأن يجل�س 

الجمي��ع م��ن عمال وم�ظفي��ن وحك�م��ات وممثلي 

ال�ش��ركات على طاولة واح��دة. واأو�شح��ت اأن ج�شع 

الراأ�شمالية يتمثل في اإخفاء 15 األف مليار دوالر في 

ودائع ‘’اوف �ش�ر’’؛ ما يعني �شياع �شرائب �شن�ية 

قيمته��ا 15 ملي��ارا، م�ؤكدة ‘’اأن الته��رب ال�شريبي 

اأ�شبح ريا�شة يتبارى فيها كبار االأثرياء”.

كم��ا انتقدت ب���رو »غياب الب��شل��ة االأخالقية 

ف��ي التعام��الت االقت�شادية والخط��ط الداعمة لها؛ 

حت��ى تح���ل القط��اع المالي اإل��ى اأ�شبه ب��اأداة قتل 

م�جه��ة �شد الجميع’’، م�شيرة اإل��ى ا�شتقطاع اأم�ال 

في دورته لهذا العام، تركز اإلهتمام في املنتدى اإلقتصادي العاملي الذي عقد في 
دافوس )سويسرا( في 25 كانون الثاني ، على البحث عن سبل ردم الهوة القائمة 
بني قادة العالم وشرائح مختلفة من مجتمعاتهم. لكن هدوء القمم الثلجية 
التي يتمتع بها املشاركون في املنتدى، تناقض متاما التقلبات الناجمة عن احدى 

اخطر االزمات االقتصادية في فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية.
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ال�شرائب الإنقاذ 29 بنكا عالميا تهيمن على م�شار 

االقت�ش��اد. ف��ي المقاب��ل، داف��ع بري��ان م�ينيهان 

مدير بنك اأوف اأميركا في رده على ‘’النقابية’’ عن 

�شيا�ش��ة البن�ك وا�شف��ا اإياها باأنها ‘’م��راآة الحالة 

االقت�شادي��ة العالمي��ة وت�شع��ى لتلبي��ة احتياجات 

المجتم��ع م��ن القرو���س والبطاق��ات االئتمانية’’، 

لكنه اعترف ب�ج�د تجاوزات في اأداء بع�س البن�ك 

وقد تم الق�شاء عليها. 

في ال�قت ذات��ه، دافع دافيد روبن�شتاين، رئي�س 

مجم�ع��ة كارالي��ل االأميركي��ة لال�شتثم��ارات، في 

كلمته ع��ن الراأ�شمالية باعتب��ار  اأنها »تف�قت على 

ال�شي�عي��ة واال�شتراكي��ة وحققت فائ�ش��ا في الثراء 

واالإنت��اج وال�ظائف اأف�شل من اأي نظام اقت�شادي 

اآخ��ر«. واأو�ش��ح » اأن االأزمة االقت�شادي��ة العالمية 

والرك���د ال��ذي تعاني��ه الكثي��ر م��ن ال��دول جع��ل 

النقائ���س وال�شلبي��ات اأكثر و�ش�حا« م��ن دون اأن 

ي��ش��ح كيفية معالجة االأمر ال�اق��ع اأو ت�ش�ره في 

تط�ر االأو�شاع م�شتقبال. 

احتجاجات

جن��دي  االف  خم�ش��ة  نح���  انت�ش��ار  ورغ��م 

�ش�ي�شري يفت�ش�ن الداخلين الى داف��س والطائرات 

المقات��الت اف-اي��ه18- التي تحلق ف��ي االج�اء، 

واجه الم�شارك���ن حركة احتجاج “احتل�ا المنتدى 

االقت�ش��ادي العالم��ي”. وق��د بن��ى نا�شط��� ه��ذه 

الحرك��ة من��ازل ثلجية في و�ش��ط القرية ويعتزم�ن 

التظاه��ر �ش��د من يق�ل���ن انهم “نخ��ب معلنة من 

طرف واحد”. 

و�شي��دت الحرك��ة بي�ت��ا جليدي��ة يقي��م فيه��ا 

اأع�شاوؤها على بعد اأمتار قليلة من مركز الم�ؤتمرات 

الدولي الذي �شهد فعاليات منتدى داف��س احتجاجا 

عل��ى فل�شف��ة المنت��دى برمت��ه وتعامله م��ع االأزمة 

العالمية.  واأعلنت الحركة ف�شل المنتدى في التحرك 

بما يخدم و�شع االقت�شاد العالمي، منتقدين ت�شدق 

القائمين عليه بالديمقراطية. 

ويق���ل ل���ارن م�ي��ري، اأحد من�شق��ي الحركة 

 
ّ
االحتجاجي��ة ‘’اإن المنت��دى يح��اول اأن ين�ش��ب

نف�ش��ه متحدثا با�ش��م الديمقراطية، لكن في ثياب 

العك���س؛  اإل��ى  ال�اق��ع ي�شي��ر  اأن  اإال  الراأ�شمالي��ة، 

اإذ يمث��ل المنت��دى م�شال��ح كبري��ات ال�ش��ركات 

الم�شتغل��ة فقط’’. وي�ؤكد ‘’اأن ال��راأي العام الدولي 

ال يع��رف اأن 109 �شركات تدف��ع للمنتدى �شن�يا 

ن�ش��ف ملي���ن دوالر ك��ي تح�شد هذا الك��م الكبير 

م��ن الخب��راء وال�شا�ش��ة وتمار���س عملي��ة غ�ش��ل 

االأدمغ��ة بالتروي��ج لمبادئه��ا واأفكاره��ا، وه��ذا 

لي�س م��ن الديمقراطية في �ش��يء’’. ومن المت�قع 

اأن تنظ��م حرك��ة ‘’احتل�ا’’ ومعه��ا منظمات غير 

حك�مي��ة مناه�شة للع�لمة وقفة احتجاجية ي�م 

ال�شب��ت تعبيرا عن ت�شامنها مع �شحايا الع�لمة، 

وتندي��دا ب�شيا�شة الراأ�شمالي��ة وما اأف�شت اإليه من 

م�شكالت.

ديون اأوروبا

اجمع الم�ش�ؤول�ن ال�شيا�شي�ن واالقت�شادي�ن 

في العالم في المنت��دى االقت�شادي العالمي في 

داف��س الذي يريد هذه ال�شنة تغيير نم�ذج هزته 

االزمة اقت�شادية غير م�شب�قة.

وتن��اول نح��� 2600 م�ش��ارك بينهم 1600 

م��ن ا�شح��اب الق��رار ف��ي المج��ال االقت�ش��ادي 

واربعي��ن رئي���س دول��ة او حك�مة، ف��ي المنتجع 

ال�شغير في جبال االلب ال�ش�ي�شرية، خالل خم�شة 

ايام ال��شع في العالم.

ودف��ع تراك��م الدي���ن العام��ة ف��ي اوروب��ا 

وال�الي��ات المتح��دة ال��ى االزم��ة حت��ى اقدم��ت 

وكاالت الت�شني��ف االنتمائ��ي ف��ي خط���ة غي��ر 

م�شب�ق��ة عل��ى خف���س ت�شين��ف عدة بل��دان من 

منطق��ة الي���رو بم��ا فيه��ا فرن�ش��ا اث��ر ال�اليات 

المتحدة. 

وه��ذا ال��شع دفع البن��ك الدولي الى التحذير 

م��ن تباط���ؤ االقت�ش��اد ال��ذي قد يط��ال، على حد 

ق�له، ب�شدة الدول النامية.

وتراه��ن هذه الت�قعات االقت�شادية العالمية 

الجديدة على ارتفاع في اجمالي الناتج الداخلي 

ف��ي العالم بنح� 2،5 % خ��الل 2012 بعد نم� 

يقدر بنح� 2،7 % خالل 2011.

واعتبر رئي�س المنتدى االقت�شادي في داف��س 

كالو���س �شغ��اب “ق��د نفق��د تماما ثق��ة االجيال 

المقبلة” ب�شبب تراكم الدي�ن وقلة اال�شتثمار في 

االجي��ال القادمة وازمة االخالق. وا�شاف ا�شتاذ 

االقت�ش��اد ال��ذي بادر بهذا المنت��دى قبل اربعين 

�شن��ة ان “ت�ش�ية الم�شاكل بطرق تجاوزها الزمن 

)...( �شيزيد في اغراقنا”.

وي��رى �شغاب )73 �شنة( ان العالم في مرحلة 

“تغيير عميق يقت�شي طرق جديدة في التفكير”.

املنتدى الإقت�سادي 

العاملي يف �سطور

بداأ المنتدى االإقت�شادي العالمي اأ�شغاله 

في عام 1971 تحت ت�شمية »منتدى الت�شيير 

االقت�شادي االأوروبي«.

 اأ�ش�ش��ه كالو���س �شف��اب، رج��ل االأعم��ال 

االألمان��ي االأ�ش��ل، به��دف رب��ط ال�شل��ة بين 

زعماء المال واالأعمال االأوروبيين ونظرائهم 

في ال�الي��ات المتح��دة الإيجاد ط��رق تعزيز 

التعاون وحل الم�شاكل.

 المنتدى منظمة غير ربحية، ي�جد مقرها 

ف��ي جنيف، وتم���ل نف�شها م��ن االإ�شتراكات 

التي يدفعها اأع�شاوؤها.

 تح���ل الملتقى الى المنتدى االإقت�شادي 

العالم��ي ف��ي ع��ام 1987 عندم��ا ات�شع��ت 

ع��ن  البح��ث  اإمكاني��ة  لت�شم��ل  ن�شاطات��ه 

المنت��دى  ويدع��ي  دولي��ة.  ل�شراع��ات  ح��ل 

االإقت�ش��ادي العالم��ي اأنه �شاهم ف��ي تهدئة 

وبي��ن  والي�ن��ان،  تركي��ا  بي��ن  الخالف��ات 

الك�ريتين، وبين األماني��ا ال�شرقية والغربية، 

وف��ي جن���ب افريقي��ا اثن��اء نظ��ام التميي��ز 

العن�شري.

 ويق��دم المنت��دى تقاري��ر مف�شل��ة اإم��ا 

�شامل��ة اأو خا�ش��ة ببع�س ال��دول، كما تقدم 

تقارير ح�ل م�ا�شيع محددة الأع�شائه. كما 

ي�ش��رف على عدد م��ن االإجتماعات االإقليمية 

اأهمه��ا اجتماع داف��س ف��ي االأ�شب�ع االأخير 

من �شهر يناير بداية ال�شنة.

 عل��ى م��دى تاريخ��ه، اجت��ذب المنت��دى 

االإقت�ش��ادي العالمي اأ�شم��اء المعة من عالم 

االأعم��ال، واالأكاديميي��ن، وال�شيا�شة، والفن. 

م��ن بينه��م نل�ش��ن ماندي��ال وبي��ل كلينت���ن 

ويا�ش��ر عرف��ات وت�ني بلير وب�ن��� واأنجيال 

مي��ركل وبيل غيت و�ش��ارون �شت�ن وغيرهم 

كثيرين.

 عندما عرف المنتدى ت��شعا و�شهرة اأكثر 

�س للكثير من االإنتقادات 
ّ
في الت�شعينات، تعر

من قب��ل المعار�شين للع�لم��ة الذين انتقدوا 

تركيزه على النخب وح�شر االإهتمام بق�شايا 

وم�شاغل الم�شاركين فيه فقط.
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مخاطر 

 اأظه��ر تقري��ر المخاط��ر العالمية 

الح��اد           التف��اوت  اأن   2012 لع��ام 

في الدخ���ل واالأو�ش��اع المالية غير 

الم�شتق��رة للحك�م��ات ي�ش��كالن اأكبر 

تهديد اقت�شادي ي�اجه العالم.

   

تعهد

تعه��د وزي��ر الخزان��ة االأميرك��ي 

تيم�ثي غايتنر وم�ش�ؤول�ن �شيني�ن 

كب��ار، بالتع��اون الم�شت��رك من اأجل 

الت�ش��دي للم�ش��اكل الت��ي ي�اجهه��ا 

االقت�شاد العالمي.

اإلغاء 

قالت �شرك��ة اأيبيريا، اأكبر �شركة 

للطي��ران ف��ي ا�شباني��ا، اإن اإ�شراب��ا 

للطياري��ن ت�شبب في اإلغ��اء اأكثر من 

104 رح��الت، م��ا اأثر عل��ى ح�الي 
اآالف راكب.  10

تجارة

نظ��م تج��ار ف��ي اأوغن��دا اإ�شرابا 

عل��ى م�شت���ى الب��ال، احتجاجا على 

ما يرون��ه ف�ائد “غي��ر عادلة” على 

قرو�س البن�ك.

اأرقام 

 ت�ق��ع م�ش�ؤول اقت�شادي األماني 

ان يحق��ق قط��اع تج��ارة الجملة في 

ب��الده اأرق��ام مبيع��ات قيا�شي��ة في 

الع��ام الجديد، رغ��م ازمة الدي�ن في 

منطقة الي�رو.

تمويل

وافقت الم�شت�شارة االلمانية على 

مقت��رح فرن�ش��ا للعم��ل عل��ى ت�شريع 

تم�ي��ل �شن��دوق االإنق��اذ االأوروبي 

لجعل��ه في كام��ل الجه�زي��ة خالل 

العام الجاري.

خف�ش 

الت�شني��ف  وكال��ة  خف�ش��ت 

الت�شني��ف  فيت���س  االئتمان��ي 

االئتماني للمجر اإلى م�شت�ى “عالي 

المخاط��ر”، لتن�شم اإلى �شتاندرد اآند 

ب�رز وم�ديز.

درا�صة

خل�ش��ت درا�شة اأجرته��ا م�ؤ�ش�شة 

اأن  الدولي��ة  اال�شت�شاري��ة  ماكن��زي 

النم�شا وفنلندا حققتا اأعظم ا�شتفادة 

من االن�شم��ام الى العملة االأوروبية 

الم�حدة.

�صفقة

اأعلنت �شرك��ة هي�نداي للهند�شة 

ف��ازت  اأنه��ا  الجن�بي��ة،  الك�ري��ة 

ب�شفق��ة بقيم��ة 250 ملي���ن دوالر 

لبن��اء من�ش��اأة للطاق��ة ف��ي �شاح��ل 

العاج.

عرقلة 

اأك��دت بريطاني��ا اأنه��ا �شتعرقل 

المعام��الت  عل��ى  �شريب��ة  فر���س 

المالية على الم�شت���ى االأوروبي ما 

لم يكن فر�شها عالميا.

اليابان تطلب نفطا اإ�صافيا من الخليج

اأعل��ن وزي��ر الخارجي��ة اليابان��ي ك�يت�شي��رو غيمبا اأن ب��الده طلبت م��ن ال�شع�دية 

واالإم��ارات تزويدها بالمزيد من النفط، في خط�ة لتقليل اعتمادها على �شادرات اإيران 

النفطي��ة. تاأت��ي هذه الخط�ة بعد فر���س وا�شنطن واأوروبا عق�بات م�ش��ددة على طهران 

بداية العام الحالي، خلفية اال�شتباه بالطابع الع�شكري لبرنامجها الن�وي، وفي المقابل 

ه��ددت طه��ران باإغالق م�شيق هرم��ز اأمام حركة ناقالت النفط.  وق��ام ال�زير الياباني 

بج�لة قادته الى  تركيا ودول خليجية، وه� ما عد �شعيا من جانب ط�كي� للح�ش�ل على 

تاأكيدات من منتجين للنفط لتع�ي�س اأي نق�س محتمل في اإمدادات النفط االإيراني.

وامتن��ع ما�شارو �شات� المتحدث با�ش��م وزارة الخارجية اليابانية عن مناق�شة كمية 

النفط االإ�شافية التي طلبتها ط�كي�، وقال المتحدث اإن وفدا من الخبراء الفنيين �شي�شافر 

الى ال�شع�دية واالإمارات لمناق�شة التفا�شيل.

وق��ال وزير الخارجية االإماراتي ال�شيخ عب��د اهلل بن زايد اإن بالده قادرة على زيادة 

طاقته��ا الإنت��اج النفط، وم�شتع��دة الإعط��اء االأول�ية للياب��ان، التي تعد �شري��كا تجاريا 

اأ�شا�شيا لالإمارات في تجارة قيمتها 35 مليار دوالر.

وت�شت���رد الياب��ان، الت��ي زاد طلبه��ا على المحروق��ات بعد اأزمة محط��ة ف�ك��شيما 

الن�وية، ربع حاجياتها النفطية من االإمارات و30 % من ال�شع�دية و10 % من قطر.

م�شتهل��ك كبير اآخر للنفط ي�شتعد لج�لة في دول خليجية للغاية نف�شها، حيث �شيزور 

رئي�س وزراء ال�شين ون جيا باو االأ�شب�ع المقبل ال�شع�دية اأكبر م�شدر للنفط في العالم، 

الت��ي �شيق�م اإنتاجها االإ�شافي في الفترة المقبلة بدور حي�ي في تزويد بكين بحاجتها 

لتع�ي�س اأي نق�س في النفط االإيراني. 

 ف��ي �شي��اق مت�ش��ل، تقرر تق��دم م�ع��د اجتم��اع وزراء خارجية االتح��اد االأوروبي 

للم�شادق��ة ف��ي االجتماع على فر���س حظر عل��ى واردات النفط من اإي��ران وعلى بنكها 

المركزي. وتم تعليل هذا التعجيل في الم�عد بتزامن مع قمة لالتحاد االأوروبي �شتناق�س 

اأزمة الدي�ن في منطقة الي�رو.

وق��ال وزير الخارجي��ة الفرن�شي اآالن ج�بيه اأم�س اإن دوال منتج��ة للنفط اأعربت عن 

ا�شتعدادها لزيادة �شادراتها الأوروبا اإذا فر�شت هذه االأخيرة حظرا على النفط االإيراني، 

واأ�ش��اف ج�بي��ه اأن الي�ن��ان واإيطالي��ا عبرت��ا ع��ن قلقهما م��ن تاأثير ه��ذا الحظر على 

اإمداداتهما، اإذ ت�ؤمنان على الت�الي 22 % و13 % من حاجتها الى النفط من اإيران.

اق��ت�����ش��اد دول��ي
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معالجة

معالج��ات  �شرك��ة  اأعلن��ت 

الكمبي�ت��ر االأميركي��ة العمالقة اإنتل 

عن اعتزامها التحالف مع م�ت�روال 

م�بايلت��ي ولين�ف� ال�شينية، لتقديم 

اأول هاتف ذكي يعمل برقائق اإنتل.

نمو 

ق��ال مراقب�ن اإن اقت�ش��اد الهند 

�ش���ف ينم� بن�شب��ة %7 ف��ي العام 

المال��ي الحال��ي، وم��ن المت�ق��ع اأن 

ت��زداد الن�شب��ة اإل��ى 9 اأو %10 ف��ي 

المدى المت��شط.

اختالل  

ُع��د  متخ�ش���س  تقري��ر  دق    

للمناق�ش��ة في المنت��دى االقت�شادي 

العالمي بداف��س ناق��س الخطر اإزاء 

م�شيرة الع�لمة.

تعيين

ك�ن�شلتين��غ  ب��شط��ن  ذا  اأعلن��ت 

غروب، �شركة اال�شت�ش��ارات االإدارية 

العالمي��ة، ع��ن تعيي��ن جي��ك ليزلي 

ميلفي��ل بمن�ش��ب ال�شري��ك والع�ش��� 

المنتدب في ال�شرق االأو�شط. 

محكمة 

اأفادت �شرك��ة اأجيليتي للمخازن 

العم�مي��ة ب��اأن المحكم��ة الجزئي��ة 

االأميركي��ة م��ددت المهل��ة التي كان 

»اأجيليت��ي«  فيه��ا  تق��دم  اأن  يج��ب 

الم�شتندات الداعمة لم�قفها المبدئي 

اإلى 13 فبراير 2012.

ت�صنيف

ابق��ت وكال��ة الت�شني��ف االئتماني 

م�ديز ام�س، على عالمة فرن�شا الممتازة 

»ايه ايه ايه«، وم��ددت النظر في اآفاقها 

االقت�شادية الم�شنفة حاليا »م�شتقرة«، 

كما جاء في تقرير ن�شر م�ؤاخراً. 

بيع

 قالت الذراع اال�شتثمارية للحك�مة 

الماليزي��ة اإنها �شتبي��ع ح�شتها البالغة 

42.7% في �شرك��ة ال�شيارات المحلية 
ل�شرك��ة محلي��ة  “بروت���ن ه�لدنج��ز« 

مقابل 411 ملي�ن دوالر.

ارتفاع

االألماني��ة  دايمل��ر  �شرك��ة  قال��ت 

ل�شناع��ة ال�شي��ارات اإن مبيعاته��ا م��ن 

�شي��ارات مر�شيد���س بنز ارتفع��ت بن�شبة 

35% في ال�شين العام الما�شي.

توظيف

اعلنت »ديل�يت« ان�شمام 13 �شريكا 

جديدا ف��ي ال�ش��رق االو�ش��ط، باال�شافة 

الى ت�ظيف وترقية 17 م�شاركا ومديرا 

تنفيذيا في مختلف انحاء منطقة ال�شرق 

االو�شط.

تقرير

ق��ال تقرير �ش��در اأخي��راً عن بنك 

�شيتي ح�ل �ش���ق االإن�شاء في منطقة 

ال�ش��رق االأو�ش��ط و�شم��ال اإفريقي��ا ان 

�شهر ن�فمبر من الع��ام الما�شي �شهد 

تر�شي��ة م�شاري��ع بقيم��ة 172 مليار 

دوالر.

توقف نمو القت�صاد الفرن�صي    

  اأف��اد بن��ك فرن�شا المركزي اأن النم� االقت�شادي الفرن�ش��ي ت�قف تماما في الربع 

االأخير من عام 2011، وه� ما ي�ؤكد حدوث تباط�ؤ بثاني اأكبر اقت�شاد بمنطقة الي�رو، 

وذلك وفقا لم�شح اأجراه البنك ون�شرت نتائجه.

 وخل�س تقرير مناخ االأعمال ال�شهري للبنك المركزي اإلى تح�شن الن�شاط ال�شناعي 

ب�ش��كل طفي��ف جدا في دي�شمبر/ كان�ن االأول الما�شي حي��ث ارتفع م�ؤ�شر ثقة القطاع 

ال�شناعي اإلى 96 من 95، وا�شتقر م�ؤ�شر مناخ قطاع الخدمات دون تغيير عند 95.

 واعتب��ر المرك��زي اأن اأداء االقت�شاد الفرن�ش��ي كان اأف�شل من المت�قع خالل الربع 

االأخير من العام الما�شي حيث اإن معظم التقديرات كانت ت�شير اإلى اأن النم� االقت�شادي 

بفرن�ش��ا كان �شيمن��ى بتراجع، واأنه بالتال��ي كان �شيدخل في حالة من الرك�د في ظل 

م�اجهة اأوروبا الأزمة الدي�ن ال�شيادية التي اأثرت على اقت�شادات المنطقة برمتها. 

 وبالن�شبة لتقديرات النم� للعام 2011 بمجمله، اأو�شح البنك اأن المعطيات ت�شير 

اإل��ى نم� الناتج المحلي االإجمالي بم�شت�ى 1.75 % وه� الهدف الذي حددته باري�س 

لبل�غ��ه.  م��ن جهة اأخ��رى اأكدت وكالة الت�شني��ف االئتماني العالمي��ة )فيت�س( اأنها ال 

تعتزم خف�س ت�شنيف الدين الفرن�شي هذا  العام.

واأو�شح��ت فيت���س، في تقرير لت�قع��ات االئتمان االأوروبي لع��ام 2012، اأن فرن�شا 

يت�ق��ع اأن تحافظ عل��ى ت�شنيفها االئتماني الممتاز عن��د م�شت�ى )AAA( خالل العام 

الج��اري.  وكان��ت فيت�س عدل��ت منت�شف ال�شه��ر الما�شي ت�قعاتها للدي��ن الفرن�شي في 

االأجل الط�يل من »م�شتقر« اإلى »�شلبي« لكنها اأبقت على الت�شنيف الفعلي دون  تغيير. 

وتحذر وكالة �شتاندرد اأند ب�رز العالمية للت�شنيف االئتماني من اأنها قد  تخف�س 

ت�شنيف الدين الفرن�شي بمقدار درجتين.   واأو�شح رئي�س الحك�مة الفرن�شية في كلمته 

ال�شن�ية بمنا�شبة العام الجديد اأن العجز للعام الما�شي بلغ اأقل من الت�قعات بح�الي 

اأربع��ة ملي��ارات ي�رو )خم�شة ملي��ارات دوالر( وبالتالي �شيك�ن مع��دل العجز اأقل من 

% من الناتج المحلي االإجمالي الذي تعهدت به الحك�مة �شابقا.   5.7
 من جهته اأ�ش��اد الرئي�س نيك�ال �شارك�زي بتخفي�س العجز معتبرا اأنها »م�شاهمة 

معق�لة« للجه�د المطل�بة من كل حك�مات منطقة الي�رو ب�شاأن خف�س العجز. 

وت�شع��ى باري�س لخف�س عج��ز الميزانية العم�مية لتبلغ م�شت���ى 3 % من الناتج 

المحلي االإجمالي عام 2013 واإلغائه بالكامل بحل�ل 2016. 
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ايطاليا\ ميالنو

المعر�س الدولي لالأحذية والب�شائع الجلدية 

2012\3\7-4

ايطاليا\ ميالنو

المعر�س ال�لي للفراء والجلد

2012\3\8-4

ايطاليا\ بولونيا

المعر�س الدولي لتغليف م�شن�عات الروائح 

العطرية وم�اد التجميل الم�شن�عة من االع�شاب

2012\3\12-9

ايطاليا\ ميالنو

المعر�س الدولي للنظارات الطبية ونظارات ال�شم�س

2012\3\13-11

ايطاليا\ اآريزو

المعر�س الدولي التجاري للذهب والف�شة 

والمج�هرات 27-24\3\2012

ايطاليا\ ميالنو

المعر�س الدولي للتدفئة، الته�ئة والتبريد، وتقنية 

�شخ ومعالجة المياه وتمديدات الحمامات.

2012\3\30-27

ايطاليا\ باري

المعر�س الدولي لل�شياحة، مرادفات االعياد، 

ريا�شة وت�شلية 10-7\4\2012

ايطاليا\ ميالنو

المعر�س الدولي لمفرو�شات المنازل والمطابخ 

واك�ش�ش�ارات المفرو�شات )هدايا ومن�ش�جات(، 

ومفرو�شات الحمامات.

2012\4\22-17

ايطاليا\ ريميني

المعر�س الدولي لتقنية الخ�شب ل�شناعة 

المفرو�شات

2012\4\24-20

االمارات العربية\ عجمان

معر�س التخطيط اال�شتراتيجي في ادارة الم�ارد 

الب�شرية باإعتماد الب�رد االميركي

2012\3\15-11

معر�س بيروت الدولي للعقارات

يقام في فندق حبت�ر غراند من تنظيم �شركة 

بروم�تيم من 7 الى 9 ني�شان 2012.

م�سر\ القاهرة

معر�س للقطاعات االنتاجية والخدماتية 

من تنظيم الهيئة الم�شرية العامة للمعار�س 

والم�ؤتمرات من 18 الى 30 اآذار 2012.

م�سر\ القاهرة

معر�س يهدف الى تط�ير االعمال التجارية 

وم�شاعدة ال�شركات المحلية واالجنبية على ايجاد 

�شركاء تجاريين. من تنظيم الهيئة الم�شرية العامة 

للمعار�س والم�ؤتمرات يقام في مدينة القاهرة 

للمعار�س من 18 الى 30 اآذار 2012.

ال�سعودية\ الريا�س

معر�س يعرف بالفر�س اال�شتثمارية والتجارية 

ال�شع�دية من تنظيم �شركة عالقات للمعار�س 

الدولية. يقام في مركز معار�س الريا�س الدولي 

للم�ؤتمرات والمعار�س من 20 الى 24 �شباط 2012.

اثيوبيا\ ادي�س ابابا

المعر�س التجاري الدولي في اثي�بيا 2012

2012\2\27-23

�سلوفينيا\ �سيلجي

معر�س مخ�ش�س للنقل وعمليات التخزين، يقام 

في مركز مدينة �شيلجيز 15-12\4\2012

�سلوفينيا\ �سيلجي

معر�س نخ�ش�س الأنظمة الطاقة والتدفئة والتبريد.

2012\5\18-15

�سوريا\دم�سق

معر�س دولي للنفط والغاز من تنظيم �شركة 

المت�شامنة للمعار�س. يقام في مدينة المعار�س 

في دم�شق. 5-2\4\2012

االردن، عمان

معر�س للم�شروبات ال�شاخنة والباردة من تنظيم 

�شركة المروج�ن الدولي�ن للت�ش�يق وتنظيم 

المعار�س. يقام في قاعة عمان الكبرى في مدينة 

الح�شن لل�شباب. 21-19\4\2012

اليونان\ثي�سالونيكي

معر�س للمعدات الطبية وم�شتلزمات الم�شت�شفيات. 

يقام في مركزهيليك�شب� الدولي للمعار�س من 28 

الى 30 اآذار 2012.

�سريالنكا\ كولومبو

معر�س تجاري مخ�ش�س للمنتجات وال�شلع 

وال�شادرات ال�شريالنكية. يقام في قاعة 

اآذار   30 28 الى  BMICH للمعار�س من 
.2011

الهند\ مومباي

معر�س مخ�ش�س ل�شبكات االنترنت من تنظيم 

الجمعيات ال�شناعية الهندية ومركز م�مباي 

التجاري العالمي للمعار�س من 23 الى 25 

ني�شان 2012.

االمارات\ دبي

منتدى دولي للقيادات من تنظيم ويبيك�س من 7 

الى 8 اآذار 2012.

�سلوفينيا\ لوبليانا

معر�س مخ�ش�س لم�شتلزمات البناء والطاقة 

الخ�شراء. يقام في مركز ل�بليانا للم�ؤتمرات 

والمعار�س من 6 الى 11 اآذار 2012.

ام�ستردام\ هولندا

المعر�س والم�ؤتمر الدولي ل�شناعة ال�رق من 12-

2012\3\13

اوترخت\ هولندا

المعر�س الدولي ل�شناعة الغز والزي�ت والطاقة

2012\3\29-27

وم�ؤتمرات معار�س 
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طلبات وعرو�ص

ايران

�شركة �شناعة وت�شدير ماكينات الخياطة المنزلية 

والحرفية بم�ا�شفات ممتازة، �شناعة ايرانية 

بتقنية عالميةن تبحث عن وكالء نا�شطين في 

الدول العربية و�شائر الدول.

لالت�شال

هاتف: 00989123017693

irmid123@yahoo.com :بريد الكتروني

 irmid123@gmail.com 

ايطاليا

ان ال�شيد حن�ن عمر من ايطاليا وعمل في م�ؤ�ش�شة 

تعمل في التاأثيث الكامل للفنادق والمطاعم، كما 

تق�م ب�شناعة اب�اب داخلية من الخ�شب والزجاج، 

يرغب في ت�شدير منتجات ال�شركة الى لبنان.

لالت�شال

هاتف: 00393466647032

hanun.omar@gmail.com :بريد الكتروني

ال�سين

�شركة  �شينية تنتج المالب�س والقطنيات الن�شائية 

وتبحث عن م�شت�ردين لبنانيين.

لالت�شال

.Guangzhou s-reen sm ltd
Tel:008602087748970

Fax: 008602087742529
e-mail: clothingnew@gmail.com

website: www.s-reen.com

ال�سين

 rizhao hengxin industry شركة �شينية�

ltd. ت�شدر الحب�ب والمك�شرات والتفاح والث�م، 
وتبحث عن �شركاء لبنانيين ونا�شطين في ال�ش�ق 

اللبنانية.

لالت�شال

.Rizhao hengxin industry ltd
Cell: 00866332216775
Fax: 00866338391358

e-mail: jerry_wang@cnsuncorp.com
website: www.cnsuncorp.com

م�سر

�شركة م�شرية ت�شدر وت�شت�رد المالب�س الجاهزة 

وجميع العط�ر والم�اد العطرية، تعلن عن رغبتها 

في ايجاد �شريك لتم�يل م�شروع بقيمة خم�شة 

اآالف دوالر اميركي.

لالت�شال: ال�شفارة الم�شرية

�شارع محمد البزري، اوت��شتراد بئر ح�شن، بيروت 

– لبنان
هاتف: 020961182443

فاك�س: 0096118233

Beirut@ tamseel-ecs. :بريد الكتروني

gov.eg

الهند

�شركة هندية ت�ؤمن الم�شاركة في م�شاريع عالمية، 

تفتح اب�ابها امام رجال اعمال اللبنانيين.

لالت�شال

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

اليونان

�شركة اميركية لال�شتيراد والت�شدير، مقرها 

الي�نان، تبحث عن �شركاء لبنانيين وم�زعين 

للمنتجات الغذائية في ال�ش�ق اللبنانية.

لالت�شال

Atlas World Trade
Jason Stelios Gallandat

Tel: 00302311211839
Cell: 00306982702502

Website: www.atlasworldtrade.com

�سلوفينيا

Elstra d.o.o. �شركة �شناعية �شل�فينية تبحث 
عن مطّ�رين �شناعيين اأو م�شتثمرين الإتمتم 

م�شنعها لعب�ات المياه المعدنية ولتعبئتها.

Elstra :لالت�شال

ELSTRA @SIOL.NET :بريد الكت�ني

www.investslovinia.org :م�قع الكتروني

بولندا 

uTAL �شركة �شناعية ب�لندية، ت�شنع 
ماكينات ت�شنيع وطبع ل�حات ارقام ال�شيارات 

وما �شابهها، تبحث عن �شركاء في لبنان.

Anna Siejak  :لالت�شال

هاتف \ فاك�س: 0048 02-37-61817

خلي�ي: 0048 784682315

export@utal.pl :بريد الكتروني

N.Irfan Enterprises
�شركة باك�شتانية ت�شنع وت�شدر االأدوات الجراحية 

والتجميلية وادوات جراحة اال�شنان، وتبحث عن 

�شركات ووكالء لبنانيين.

لالت�شال: 

info@nie-surgicals.com :بريد الكتروني

www.nie-surgicals.com :م�قع الكتروني

من انتاج حلباوي اخوان من انتاج �سو�سيه
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