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�صرخة 

“ه��ل ال�صناع��ة في خط��ر؟”، �ص�ؤال يتردد كثيراً االآن في ذهن ال�صناعيين في لبنان، وه� لطالما كان اأحد اأب�اب 
البحث عن اأج�بته في المجلة من خالل القراءات والمقابالت مع عدد من الفاعليات ال�صناعية من تجمعات �صناعية 

واأركان بع�س ال�صناعات في محاولة الإلقاء ال�ص�ء على الم�صكالت التي واجهتها وت�اجهها ال�صناعة اللبنانية.

والي���م يتح���ل ه��ذا العن�ان اإل��ى �صرخة كبي��رة هي �صرخ��ة جمي��ع ال�صناعيي��ن بقطاعاته��م ومناطقهم كافة 

بم�ؤ�ص�صاتهم التي ت�اجه مخاطر ت�صل اإلى حد عدم القدرة على المتابعة.

واإذا كان��ت الحك�م��ات المتعاقبة قد اأقرت في اأوقات �صابقة ق�اني��ن ت�صاعد القطاع ال�صناعي، المنت�صر بتجمعاته 

في جميع المناطق اللبنانية، على الخروج من ماآزقه، فاإن تلك الخط�ات المهمة ووفقًا للقرارات ال�صادرة في �صاأنها، 

كان��ت ت�ص��كك في قدرتها عل��ى اإخراج ال�صناعيين م��ن الخ�ف المالزم له��م، خ�ص��صًا واأن الخطر ال��ذي تتعر�س له 

ال�صناع��ة اللبناني��ة ال ي��زال جاثمًا رغ��م ان ال�صناع��ة اللبنانية ا�صتطاعت م��ن ان تفر�س نف�صها ف��ي العالم العربي 

واأفريقيا واأوروبا.

اإن �صيا�ص��ة الحك�م��ات اللبناني��ة المتعاقب��ة اقت�صرت منذ الت�صعيني��ات وحتى االآن على اعط��اء جرعات ايجابية 

للقطاع��ات االنتاجي��ة وخ�ص��ص��ًا القطاع ال�صناع��ي، غير وا�صحة المعال��م والتحديات وتحتاج اإل��ى درا�صات قد ال 

تنتهي في ما هي تق�م في المقابل بتمرير قرارات �صلبية وا�صحة تنفذ ف�راً وتلقي بثقلها على هذه القطاعات لتزيد 

من اعبائها وتدفعها نح� االنهيار.

اإن و�ص��ع ح��د لتلك ال�صيا�ص��ات يحتاج اإلى م�اجهة وه��ذه الم�اجهة تحت��اج حتمًا اإلى دعم جمعي��ة ال�صناعيين، 

باعتباره��ا الهيئ��ة ال�حيدة التي تمثل القطاع ال�صناعي تمثياًل حقيقي��ًا وت�ؤمن وحدة الم�قف ال�صناعي بما ي�صمن 

فاعليته وقدرته على ممار�صة ال�صغط المطل�ب.

اإن الم�ؤ�ص�صات ال�صناعية ق�ة اقت�صادية اجتماعية اأ�صا�صية في المجتمع، قادرة على احداث تغييرات مهمة اإذا ما 

تم تفعيلها.

وف��ي ظ��ل الظروف التي تعي�صها ال�صناعة تكت�صب عملية االنقاذ االأول�ية الق�ص�ى وتحتم على جمعية ال�صناعيين 

الحري�صي��ن على القطاع ال�صناعي ودوره، ال�صغ��ط المت�ا�صل لدى المعنيين في الحك�مة اللبنانية الحالية، من اأجل 

اتخاذ الخط�ات ال�صرورية الإنقاذ ال�صناعة اللبنانية من الخطر الذي يحا�صرها.

اإن فر���س �صناع��ة ق�ية يعطي لها دورها المطل���ب على �صعيد االقت�صاد ال�طني، يتطل��ب التخفيف من اأعبائها 

الكثيرة، لتمكينها من اال�صتمرار في االنتاج، وهذا يتطلب م�اجهة م�صاكلها، وهي:

غياب المناطق ال�صناعية

ا�صتمرار انقطاع التيار الكهربائي

ارتفاع اأ�صعار المحروقات

التعرفة الجمركية المرتفعة

ال �صك ان هذه الم�صاكل تحتاج حل�ل �صريعة لتخفيف من كلفة االنتاج والمناف�صة يحتاج فعاًل اإلى ق�انين حديثة 

تخفف من اأعباء االنتاج الذي يعاني فعليًا من ح�صار.

اإن ال�صناع��ي ورغ��م كل المع�قات التي ي�اجهه��ا، م�صتمر في ال�صم�د ب�جه كل الري��اح التي تع�صف بال�صناعة، 

وه� ال يت�انى عن تجهيز م�صنعه باأحدث التقنيات والمعدات بجهد فردي من دون اأي التفاتة من الدولة.

االف����ت����ت����اح����ي����ة
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ال���������ح���������دث

مواقف

واث��ار الحري��ق م�اقف رئا�صي��ة ووزارية 

و�صناعي��ة، اإذ تابع رئي�س الجمه�رية مي�صال 

�صليمان م��ص���ع الحريق مع وزير ال�صناعة 

فري��ج �صاب�نجيان الذي تفّق��د المعمل، وهّناأ 

العم��ال عل��ى �صالمته��م، معلن��ًا ت�صامنه مع 

اأ�صح��اب الم�صنع. كذلك �صك��ر وزير الداخلية 

والبلدي��ات م��روان �صرب��ل وقي��ادة الجي���س 

ال�صري��ع  التج��اوب  عل��ى  المدن��ي  والدف��اع 

باإر�صال �صيارات االإطفاء وتدخل المروحيات 

للم�صارك��ة ف��ي اأعم��ال االإطف��اء، كذل��ك حّيا 

جه���د الجي���س اللبنان��ي وعنا�ص��ر الدف��اع 

المدني وال�صليب االحمر اللبناني واندفاعهم 

عل��ى  ال�صريع��ة  لل�صيط��رة  الحثي��ث  وعمله��م 

الحريق.

الزامية التاأمين

وذّك��ر �صاب�نجيان ب��اأن وزارة ال�صناعة 

�ص��ّددت االإجراءات المتعلق��ة بمنح الترخي�س 

وال�صه��ادة ال�صناعي��ة، وم��ن بي��ن االإجراءات 

عل��ى  التاأمي��ن  اإلزامي��ة  وج���ب  الم�ص��ددة 

الم�صان��ع، ه��ذا القرار ال��ذي �صيبا�ص��ر العمل 

ب��ه في بداي��ة �صهر حزيران المقب��ل و�صرورة 

المراقب��ة وو�ص��ع اأجه��زة االإن��ذار واالإطف��اء، 

وتدري��ب الم�ظفين على الم�صاركة في اأعمال 

اإطف��اء الحري��ق ريثما ت�صل �صي��ارات الدفاع 

المدني. لك��ن اأحيانًا يقع حادث يك�ن خارج 

ال�صيط��رة، وه��ذا يح��دث ف��ي اأي م��كان ف��ي 

العالم.

ودعا ال�صناعيين ال��ى »اأخذ الحيطة اأكثر 

والتنّبه الى م�صالحهم، الن ال�زارة ال يمكنها 

اأن تكّل��ف مراقب��ًا ف��ي كل م�صن��ع وب�ص���رة 

دائم��ة، فالمطل���ب م��ن اأ�صح��اب الم�صان��ع 

الم�ص�ؤولي��ات  اأي�ص��ًا ف��ي تحّم��ل  الم�صارك��ة 

شهد القطاع الصناعي الشهر املاضي ايار املاضي يوماً اسود عقب اندالع حريق كبير في مصنع بيبلوس للسجاد في منطقة الصفرا 
الذي ميلكه املواطن فاروجان فستوجيان ، بعد احتكاك حصل في احملول الرئيسي للكهرباء خّلفت خسائر قدرت بـ10 او 12 مليون دوالر 

بني املبنى واملوجودات. وادى احلريق الى انهيار اجلزء الغربي من مبنى املعمل املؤلف من خمس طبقات، كما ادى الى انهيار جدران الطابقني 
الرابع واخلامس قد انهارتا، ووصلت النيران الى خزانات احملروقات التابعة للمعمل املنكوب. كما امتدت النيران الى احلرج اجملاور للمبنى، 

والى اجلزء الثاني من املبنى املذكور. 

يوم ا�صود لل�صناعة الوطنية: اإحتراق م�صنع بيبلو�س لل�صجاد
ودعاه��م ال��ى التح��ّ�ط اأكثر مع بداي��ة ف�صل 

ال�صي��ف حيث تكثر الحرائق مع ارتفاع معدل 

حرارة الطق�س«.

جمعية ال�سناعيين

م��ن جهتها، اأعرب��ت جمعي��ة ال�صناعيين 

اللبنانين ع��ن األمها الكبير للخ�صارة الكارثية 

التي تعر�صت لها ال�صناعة ال�طنية  باحتراق 

م�صن��ع بيبل��س لل�صجاد في منطق��ة ال�صفرا. 

واذ �صك��رت العناي��ة االلهية عل��ى عدم وق�ع 

ا�صابات في االرواح، قالت في بيان ا�صدرته 

اأنه��ا ت�ص��ع كل امكاناتها بت�ص��رف الم�صنع 

�صريع��ة  ا�صتع��ادة  �صبي��ل  ف��ي  واأ�صحاب��ه، 

النتاج��ه. و�صكرت الجمعي��ة االجهزة المعنية 

عل��ى تلبي��ة ن��داء ال�اجب، م��ن دف��اع مدني 

و�صلي��ب احمر وق���ات امن وجي���س وغيرها، 

بتعزي��ز  ات�صاالته��ا  ا�صتجاب��ة  ثمن��ت  كم��ا 

عنا�ص��ر واآليات االإطفاء من خ��ارج المنطقة، 

كما ال�ق�ف الى جانب الم�صنع المنك�ب عبر 

ح�ص�ر متط�عين خبراء من �صركات �صناعية 

ف��ي ال�صفرا ونه��ر ابراهيم وح��االت، �صارك�ا 

في عمليات االخماد والدعم. 

جدي��دا  جناح��ًا  “ان  البي��ان:  وا�ص��اف 

ب�ق���ع  ينك�ص��ر،  الي���م  ال�طني��ة  لل�صناع��ة 

ه��ذا الحري��ق المهي��ب. وكاأن ه��ذا القط��اع ال 

يكفي��ه ما يعاني، لتاأتي��ه الم�صائب من حيث 

ال يت�ق��ع. وه��ي منا�صب��ة الط��الق ال�صرخ��ة 

عالي��ا ب�ج�ب تعزي��ز مراكز الدف��اع المدني 

باآليات اكث��ر تخ�ص�صا وتثبي��ت المتط�عين، 

كما زيادة عديد الف��رق المدربة على التعامل 

م��ع الحرائق ف��ي م�صانع تحت���ي على م�اد 

�صريع��ة اال�صتع��ال، ا�صافة ال��ى تجهيز المدن 

ال�صناعي��ة بخزانات كب��رى وتزويدها بم�اد 

خا�ص��ة بمكافح��ة ه��ذا الن���ع م��ن الحرائق 

بال�صرعة المطل�بة”. 

وختم البي��ان: “رغم الم�صاب الجلل، يهم 

الجمعي��ة تذكي��ر ال�صناعات كاف��ة انها �صبق 

 GPI له��ا ان عمم��ت، واث��ر احت��راق معم��ل

ف��ي �صهر تم���ز ع��ام ٢٠١١، انه��ا تعاقدت مع 

ثالث��ة خب��راء مخت�صي��ن بال�صالم��ة العام��ة 

وو�صعته��م ف��ي ت�ص��رف الم�صان��ع، للك�صف 

والتقيي��م، ول��صع خطة ار�صادات وت�جيهات 

في ال�صالمة العامة، وال�صبل االآيلة الى حماية 

المن�ص��اأة والعاملين فيه��ا ومكافحة الحريق، 

وذلك بكلفة رمزية”.
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والى اجلزء الثاني من املبنى املذكور. 

يوم ا�صود لل�صناعة الوطنية: اإحتراق م�صنع بيبلو�س لل�صجاد
ودعاه��م ال��ى التح��ّ�ط اأكثر مع بداي��ة ف�صل 

ال�صي��ف حيث تكثر الحرائق مع ارتفاع معدل 

حرارة الطق�س«.

جمعية ال�سناعيين

م��ن جهتها، اأعرب��ت جمعي��ة ال�صناعيين 

اللبنانين ع��ن األمها الكبير للخ�صارة الكارثية 

التي تعر�صت لها ال�صناعة ال�طنية  باحتراق 

م�صن��ع بيبل��س لل�صجاد في منطق��ة ال�صفرا. 

واذ �صك��رت العناي��ة االلهية عل��ى عدم وق�ع 

ا�صابات في االرواح، قالت في بيان ا�صدرته 

اأنه��ا ت�ص��ع كل امكاناتها بت�ص��رف الم�صنع 

�صريع��ة  ا�صتع��ادة  �صبي��ل  ف��ي  واأ�صحاب��ه، 

النتاج��ه. و�صكرت الجمعي��ة االجهزة المعنية 

عل��ى تلبي��ة ن��داء ال�اجب، م��ن دف��اع مدني 

و�صلي��ب احمر وق���ات امن وجي���س وغيرها، 

بتعزي��ز  ات�صاالته��ا  ا�صتجاب��ة  ثمن��ت  كم��ا 

عنا�ص��ر واآليات االإطفاء من خ��ارج المنطقة، 

كما ال�ق�ف الى جانب الم�صنع المنك�ب عبر 

ح�ص�ر متط�عين خبراء من �صركات �صناعية 

ف��ي ال�صفرا ونه��ر ابراهيم وح��االت، �صارك�ا 

في عمليات االخماد والدعم. 

جدي��دا  جناح��ًا  “ان  البي��ان:  وا�ص��اف 

ب�ق���ع  ينك�ص��ر،  الي���م  ال�طني��ة  لل�صناع��ة 

ه��ذا الحري��ق المهي��ب. وكاأن ه��ذا القط��اع ال 

يكفي��ه ما يعاني، لتاأتي��ه الم�صائب من حيث 

ال يت�ق��ع. وه��ي منا�صب��ة الط��الق ال�صرخ��ة 

عالي��ا ب�ج�ب تعزي��ز مراكز الدف��اع المدني 

باآليات اكث��ر تخ�ص�صا وتثبي��ت المتط�عين، 

كما زيادة عديد الف��رق المدربة على التعامل 

م��ع الحرائق ف��ي م�صانع تحت���ي على م�اد 

�صريع��ة اال�صتع��ال، ا�صافة ال��ى تجهيز المدن 

ال�صناعي��ة بخزانات كب��رى وتزويدها بم�اد 

خا�ص��ة بمكافح��ة ه��ذا الن���ع م��ن الحرائق 

بال�صرعة المطل�بة”. 

وختم البي��ان: “رغم الم�صاب الجلل، يهم 

الجمعي��ة تذكي��ر ال�صناعات كاف��ة انها �صبق 

 GPI له��ا ان عمم��ت، واث��ر احت��راق معم��ل

ف��ي �صهر تم���ز ع��ام ٢٠١١، انه��ا تعاقدت مع 

ثالث��ة خب��راء مخت�صي��ن بال�صالم��ة العام��ة 

وو�صعته��م ف��ي ت�ص��رف الم�صان��ع، للك�صف 

والتقيي��م، ول��صع خطة ار�صادات وت�جيهات 

في ال�صالمة العامة، وال�صبل االآيلة الى حماية 

المن�ص��اأة والعاملين فيه��ا ومكافحة الحريق، 

وذلك بكلفة رمزية”.
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ال���������ح���������دث

وتن��اول ميقات��ي »م��ا ي�صه��ده العال��م العربي من 

ا�صطراب��ات وتح�الت ج�هرية، ت�صع مجتمعاتنا امام 

مفترقات طرق مختلفة الم�صار، �صتحدد تط�ر كل من هذه 

المجتمع��ات. واإذا كان يتعي��ن علينا االعتراف باأننا لم 

نكن قادرين على ت�قع هذه االأحداث والمتغيرات، اال انه 

ينبغي علينا ان نتحلى بال�صجاعة لنحاول التاأثير على 

تط�ر االأحداث ونتائجها من اأجل تجنب حاالت الف��صى 

 التي قد تك�ن لها ع�اقب غير محم�دة ل�صن�ات عديدة«.

م��ن  وق��ال:  االقت�صادي��ة،  الخط��ة  ال��ى  تط��رق  كم��ا 

اأج��ل تعزي��ز ه��ذه النتائ��ج وتحقي��ق تط���رات اأو�ص��ع 

نطاق��ا تقدمن��ا م�ؤخ��را م��ن مجل���س ال���زراء بخط��ة 

عم��ل متكامل��ة لال�ص��الح االقت�ص��ادي واالجتماع��ي. 

ال�صتراتيجي��ة  التروي��ج  ال��ى  اي�ص��ا  الخط��ة  وته��دف 

تنم�ي��ة اقت�صادية واجتماعي��ة مت�ازنة ت�صمل مختلف 

المناط��ق اللبناني��ة خ��ارج المراك��ز التقليدي��ة حي��ث 

تترك��ز االآن معظ��م االأن�صط��ة االقت�صادي��ة، وذل��ك م��ن 

 اأج��ل تاأمين فر�س العمل، وتحقي��ق التنمية الم�صتدامة.

واذ اك��د ال�صع��ي الى تنفي��ذ اإ�صالح م�ؤ�ص�صات��ي واإداري 

�صامل لرفع م�صت�ى الخدمة العامة وتح�صين الح�كمة، 

قال« كذلك ن�صعى الى اإدخال ع�امل م�صاعدة لالإ�صالح، 

مث��ل تح�صي��ن الق��درات االإح�صائي��ة للدول��ة، وتدعي��م 

ال�صم��ان االجتماعي، ومحاربة الف�ص��اد في االقت�صاد. 

وم��ن ال�ص��روري اأي�ص��ًا اإع��ادة تفعي��ل دور المجل���س 

االقت�ص��ادي واالجتماع��ي الإحي��اء الت�ا�ص��ل بي��ن كل 

مك�نات المجتمع المدني واالأهلي.«

الجبالي

وا�صار �صيف �صرف المنتدى الجبالي ان »المنتدى 

ينعقد في ظل »ربيع عربي« يحمل في ثناياه تطلعات 

وطم�ح��ات �صع���ب عط�ص��ى ال��ى الحري��ة والع��دل 

والعي�س الكريم، وواقع دولي دقيق ت�صهد فيه غالبية 

بل��دان العالم �صع�بات اقت�صادي��ة من جراء االأزمة 

الدورة الع�صرون ملنتدى االقت�صاد العربي

مـيقـاتي: لـنـتـحلَّ بالـ�صــجاعة
استضافت  بيروت فعاليات الدورة العشرين ملنتدى االقتصاد العربي، برعاية رئيس احلكومة جنيب ميقاتي وحضور 

رئيس الوزراء التونسي حمادي اجلبالي ومبشاركة نخب من أصحاب القرار من رؤساء حكومات ووزراء ومحافظي 
بنوك مركزية ومسؤولني وقادة األعمال واملال واملصارف واالستثمار في العالم العربي وبعض دول اإلقليم. كما 

استقطب املنتدى مسؤولني وخبراء من هيئات مالية ودولية ومؤسسات العمل العربي املشترك وصناديق التنمية 
وغرف التجارة.

ودعا الرئيس ميقاتي الى »عمل لبناني وطني جامع تتطلبه دقة هذه املرحلة، بهدف حماية لبنان وحتصينه لتجاوز 
التحديات وحتقيق النهوض االقتصادي واالجتماعي وإنهاض اإلدارة«.

 الم�ساركون في االفتتاح
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المالي��ة العالمية االأخي��رة واأزمة الدي���ن ال�صيادية 

 التي ع�صفت باقت�صادات عدد من البلدان االأوروبية.

واأ�ص��اف: »اأم��ام ه��ذه ال��ص��ع الذي يفر���س علينا 

تحدي��ات كب��رى، بات لزام��ا علينا اأن نعم��ل �ص�يا، 

حك�مات واأحزاب��ًا ومجتمعًا مدنيًا وقطاعًا خا�صًا، 

ف��ي اتج��اه مزيد م��ن الت�اف��ق الداخل��ي واالنخراط 

ف��ي عق��د اجتماع��ي يق��دم الم�صلح��ة ال�طنية على 

الم�صال��ح الحزبي��ة والفئ�ي��ة ال�صيق��ة. وق��ال: اإن 

اأي برنام��ج اإ�ص��الح اقت�ص��ادي ماآل��ه الف�ص��ل ما لم 

ترافق��ه اإ�صالحات اجتماعية عميق��ة تحمي الفئات 

 اله�صة وال�صعيفة وت�صمن حقها في العي�س الكريم«.

وق��ال: »ل�صت اأذي��ع �صراً اإذ اأق���ل اإن ت�ن�س الجديدة، 

عل��ى الرغ��م من الظ��روف ال�صعب��ة التي م��رت بها، 

حقق��ت اأرقاما اإيجابي��ة في وقت وجي��ز. اإني اأتطلع 

اإل��ى اأن يتدعم وج�د الم�صتثمري��ن العرب في ت�ن�س 

وخ�ص��ص��ا اأن حج��م اال�صتثم��ارات العربي��ة يبق��ى 

�صئيال وال يعك�س الفر�س اال�صتثمارية ال�اعدة التي 

تزخر بها بالدنا«.

�سالمة

ريا���س  لبن��ان  م�ص��رف  حاك��م  اك��د  ب��دوره، 

�صالم��ة حر���س م�صرف لبنان، وفي ه��ذه الظروف، 

وبالتعاون مع الم�صارف اللبنانية، على المحافظة 

عل��ى �صالمة القط��اع و�صمعته. كما اأنن��ا متم�صك�ن 

وم�ص��ارف  التجاري��ة  الم�ص��ارف  بي��ن  بالف�ص��ل 

االأعم��ال، ونتطل��ع اإلى دور مهم لم�ص��ارف االأعمال 

في ر�صملة القطاع الخا�س. وهذه الر�صملة �صرورية 

لخف���س مدي�نية هذا القطاع الت��ي اأ�صبحت ت�ازي 

م��ا يقارب ال�85 في المئة م��ن الناتج المحلي. كما 

اأنن��ا باق�ن عل��ى ت�جهنا بعدم ال�صم��اح للم�صارف 

 االأح��د ع�ص��ر االأول��ى باالندم��اج ف��ي م��ا بينه��ا«.

وق��ال: »لق��د احتطن��ا لالأخط��ار الناتجة م��ن وج�د 

اأمني��ة  ا�صطراب��ات  بل��دان تعي���س  ف��ي  م�صارفن��ا 

و�صيا�صية ت�ؤثر على اقت�صاد هذه البلدان. فقد قامت 

الم�ص��ارف باختب��ارات �صغ��ط، وك�ن��ت م�ؤون��ات 

عام��ة احت�صابًا الأ�ص�اأ االحتماالت وهي م�صتمرة في 

ه��ذا المنح��ى. وبالرغم من ذل��ك، نت�ق��ع اال�صتقرار 

والتح�صن ربما بنم� االأرباح في الم�صارف اللبنانية. 

ان ال�صائع��ات الت��ي اأطلق��ت �صد القط��اع الم�صرفي 

اللبناني ل��م تنجح في النيل من الثقة. ونحن نت�قع 

ارتفاعًا في ال�دائع للعام 2012 بنح� 8 في المئة. 

اإن التح�ي��الت م��ن ال��دوالر االأميرك��ي اإل��ى اللي��رة 

اللبنانية م�صتم��رة، وقد تدخل م�صرف لبنان �صاريًا 

لل��دوالر خالل ه��ذا الع��ام ولغاي��ة ني�ص��ان 2012 

بنح� 900 ملي�ن دوالر اأميركي«.

طربيه

الدكت���ر  الم�ص��ارف  جمعي��ة  رئي���س  وتن��اول 

ج���زف طربي��ه التغي��رات الجاري��ة ف��ي المنطق��ة، 

م�صي��راً الى انه »في انتظ��ار انق�صاع ال�صباب وجالء 

كامل ال�ص���رة، الثابت، اأن التغيي��ر ح�صل ويح�صل 

ورياح��ه تلف��ح المنطق��ة بكامله��ا. قد يك���ن مبكراً 

الحكم على النتائج المحققة ما دامت حركة التح�ل 

في اأوج تفاعالتها. والثابت اأن �صرعة التح�الت في 

الم�صهد الجي��صيا�ص��ي العام لمنطقتنا تفر�س، فيما 

تفر�س، على النخب ال�صيا�صية واالقت�صادية العربية 

اأن تك����ن ف��ي قل��ب الحرك��ة واأن ت�صاه��م بفاعلي��ة 

ف��ي �صبط الم�ص��ار بما يت��الءم م�ع م�صال��ح دولها 

 و�صع�بها .وح�ذر طربيه من انحراف م�صار التغيير«.

وتاب��ع طربيه: »ف��ي ظل ه��ذه المناخ��ات ال�صائدة، 

ي�اج��ه لبنان ظروفًا معقدة عل��ى ال�صعيد ال�صيا�صي 

واالقت�ص��ادي، انعك�ص��ت فيه��ا بع�س اآث��ار االأحداث 

العربي��ة وخا�ص��ة ال��ص��ع ال�ص���ري الملته��ب على 

ح��دوده وتالح��ق ال�صغ���ط الدولي��ة وخا�ص��ة ع��ن 

طريق فر���س العق�بات االقت�صادي��ة والمالية على 

�ص�ري��ا، والتي انعك�صت على الن�ص��اط الم�صرفي في 

�ص�ري��ا، وقل�صت ال��ى حد كبير من حج��م العالقات 

االقت�صادية والم�صرفية بين لبنان و�ص�ريا«.

ابو زكي

م��ن جهت��ه، لف��ت الرئي���س التنفي��ذي ل�«مجم�عة 

االقت�صاد واالعمال« روؤوف اب� زكي، الى انه »في ظل 

تط�رات الربيع العربي وتداعياتها المت�صارعة، ن�اجه 

تغي��رات جذري��ة ف��ي او�ص��اع كان��ت م�صتق��رة لعق�د 

ط�يلة، وقد ادى ذلك اال�صتقرار، رغم اال�صا�س الخاطئ، 

الذي قد يك�ن بني علي��ه، الى ا�صتقرار في التعامالت، 

كما ن�صاأت في ظله م�صالح كبيرة وخيارات اقت�صادية 

اق��رب الى الت�جه��ات التي ت��م تعميمه��ا بف�صل تيار 

الع�لم��ة. ام��ا االآن ف��اإن ال��صع في العدي��د من الدول 

العربية، وخ�ص��صًا دول الربيع العربي، يبدو مفت�حا 

على احتماالت عدة. وفي ظل تلك االو�صاع نخ�صى من 

ح�ص�ل جم�د مرحلي في حركة اال�صتثمارات العربية 

البيني��ة والتي كانت ق��د �صاهمت في تحري��ك التنمية 

واإيجاد فر�س عمل في العديد من الدول العربية«.

�سفيق 

بدوره��ا، اعتب��رت نائب��ة المدير الع��ام ل�صندوق 

النقد الدولي الدكت�رة نعمت �صفيق اأن »منطقة ال�صرق 

االأو�صط و�صمال اأفريقيا ت�صهد حقبة تغيير تاريخية لم 

ي�صبق لها مثيل من قبل، فالعديد من البلدان تمر بفترة 

انتقالية �صعبة. ورغم ذل��ك تبقى الت�قعات اإيجابية، 

ولكن هناك طريق ط�يلة ت�اجهها الكثير من المطبات. 

لذلك، اأمام �صانعي القرار مهمات �صاقة. وينبغي عليهم 

 الت�ص��رف ب�صرعة من اأجل تحقي��ق النتائج المرج�ة«.

وتابع��ت: »ناأمل اأن يتح�صن ال��ص��ع قريبًا مع تح�صن 

االأو�ص��اع في �ص�ريا ومع االنتق��ال ال�صل�س في م�صر 

وليبي��ا وت�ن���س. تاأث��ر لبن��ان �صلب��ًا بالمتغي��رات، اإذ 

% ف��ي  انخف���س مع��دل النم��� اإل��ى م��ا بي��ن 1 و2 

ف��ي   %  8 اإل��ى   7 بح�ال��ي  مقارن��ة   ،2011 ع��ام 

ال�صن�ات ال�صابق��ة. وكان على لبنان اأي�صا اال�صتجابة 

 للمطال��ب االجتماعي��ة ما اأدى اإلى عج��ز مالي اأكبر«.

ودعت لبنان الى التركيز على خف�س الدين العام الذي 

ي�ص��كل 136 في المئة من النات��ج المحلي االإجمالي، 

واال�صتثم��ار في البنية التحتية، وتح�صين مناخ العمل 

وو�ص��ع العم��ال. وه��ذه اال�صتراتيجية ق��د ت�صاعد في 

تحقي��ق نم� اأعلى واأكثر �صم�ال من �صاأنه خف�س ن�صبة 

البطالة، وخا�صة بين ال�صباب والمتعلمين«.

ميقاتي يلقي كلمته في افتتاح المنتدى 
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Three Mega Events Under One Roof

Take Advantage Of This Unique Combination By Visiting Each 
One Of These Exhibitions:

Project Lebanon    Energy Lebanon    EcOrient

5 - 8 June 2012  I  BIEL - Beirut, Lebanon

Energy
Lebanon

The 17TH International  Construction Trade Exhibition  
for Lebanon and the Middle East

www.projectlebanon.com

The International Trade Exhibition & Conference for 
Environmental Technologies, Sustainability,  
Alternative Energy, Water Technology & Clean Energy

www.ecorient2012.com

The 2ND International Trade Exhibition for Power, 
Electricity, Lighting & HVAC, for Lebanon and  
the Middle East

www.energy-lebanon.com

For more information: +961 5 959 111
Email: projectlebanon@Ifpexpo.com
www.ifpexpo.com
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كالم خي��ر الدي��ن ج��اء خ��الل افتتاح��ه م�ؤتم��ر 

بي��روت الدولي للفران�صايز ممث��اُل دولة رئي�س مجل�س 

ال���زراء نجيب ميقات��ي اأعم��ال. وكان الم�ؤتمر قد بداأ 

اأعمال��ه في فندق فيني�صيا – بيروت، ونظمته الجمعية 

اللبناني��ة لتراخي�س االمتي��از )الفران�صايز( بالتعاون 

م��ع مجم�ع��ة االقت�ص��اد واالأعم��ال. وذل��ك بم�صاركة 

نح��� 400 �صخ�صية م��ن 13 بلداً عربي��ًا واأجنبيا من 

المعنيي��ن  االأعم��ال والم�صتثمري��ن والخب��راء  رج��ال 

بن�صاط االمتياز الذي بات ي�صمل العديد من الن�صاطات 

االإنتاجي��ة والخدمية. كم��ا �صارك ف��ي االفتتاح وزير 

ال�صناع��ة فري��ج �صاب�نجي��ان ووزي��ر االع��الم وليد 

الداع�ق وعدد من ال���زراء ال�صابقين والن�اب وروؤ�صاء 

الهيئات االقت�صادية اللبنانية.

تح��دث في جل�ص��ة االفتتاح على الت�ال��ي: الرئي�س 

روؤوف  واالأعم��ال  االقت�ص��اد  لمجم�ع��ة  التنفي��ذي 

اأب�زك��ي، رئي�س الجمعية اللبنانية لتراخي�س االمتياز 

�ص��ارل عربيد، رئي���س الهيئات االقت�صادي��ة اللبنانية 

عدنان الق�صار ووزير الدولة مروان خير الدين.

وق��ال اأب�زكي يمك��ن اعتبار ه��ذا الم�ؤتمر بمثابة 

تمهيد لم�ؤتمر ومعر�س اأ�صمل واأو�صع يتمثل في انعقاد 

الجمعي��ة العم�مي��ة لالتحاد العالم��ي للفران�صايز في 

بي��روت خالل ال�صنة المقبلة بحي��ث ي�صتقطب م�صاركة 

وا�صع��ة من ال�صركات العالمي��ة والخبراء وكل الجهات 

المخت�صة اإلى لبنان، و�صيك�ن هذا الحدث بذاته اإنجازاً 

هام��ًا للجمعي��ة وللبنان بحيث يعطي �ص���رة م�صرقة 

عن القطاع الخا�س وروح االإقدام والمبادرة لديه.   

عربيد

اأم��ا رئي�س الجمعية اللبناني��ة لتراخي�س االمتياز 

اأن مجل���س  اأعل��ن   )الفران�صاي��ز( �ص��ارل عربي��د فق��د 

الفران�صايز العالمي، الذي ي�ص��م �صبعة واأربعين دولة، 

 World ،ومنه��ا لبن��ان، �صيعق��د اجتماع��ه المقب��ل

Franchise Council Meetingبين 15 و19 
ني�ص��ان 2013، في بيروت. وذلك نتيجة للجه�د التي 

بذلتها الجمعية اللبنانية لتراخي�س االإمتياز للح�ص�ل 

على م�افق��ة المجل�س العالمي على انعقاد هذا الحدث 

الممي��ز ف��ي بلدن��ا، وذلك رغ��م حداث��ة ان�صمامنا اإلى 

هذه المجم�عة الدولية. كم��ا اأنني اأود اأن األقي ال�ص�ء 

على مب��ادرة حي�ية اأخرى ن�صعى الإطالقها واإعطائها 

 ،Lebanon Branding المزي��د من الدف��ع وه��ي

وم��ا اأح�جنا اإل��ى م�صروع كه��ذا لما لح��ق ببلدنا من 

�ص�ائب ومفاهيم مغل�طة خالل ال�صن�ات الما�صية. 

الق�سار

م��ن جهت��ه، ق��ال رئي���س الهيئ��ات االقت�صادي��ة 

اللبنانية عدنان الق�صار: اإن �صناعة تراخي�س االمتياز 

في المنطق��ة العربية ت�صهد خالل ه��ذه المرحلة طفرة 

نم��� ق�ية على الرغم من تداعيات التح�الت االإقليمية 

الت��ي ن�صهدها، والت��ي تتزامن م��ع ا�صتم��رار انك�صاف 

ف�ص���ل جدي��دة م��ن االأزم��ة االقت�صادي��ة العالمي��ة. 

فم�صروع��ات االمتيازات التجاري��ة تنم� حاليا بمعدل 

ي�صل اإلى %27 �صن�ي��ا، واأ�صبحت تمثل ن�صبة 50% 

من القطاع اال�صتهالكي الخا�س، بقيمة اإجمالية تقدر 

بنح� 30 مليار دوالر.

خير الدين

اأم��ا وزي��ر الدولة م��روان خير الدي��ن ممثل رئي�س 

مجل���س ال���زراء نجي��ب ميقات��ي فق��د راأى ان ن�ص��اط 

الفران�صاي��ز ف��ي لبنان لم يزل لدي��ه مجاالت وطاقات 

كبي��رة للنم� والت��ص��ع نظراً اإل��ى المنتج��ات المميزة 

للعدي��د م��ن ال�ص��ركات اللبناني��ة والت��ي ل��م ت�صتغ��ل 

بالكام��ل بعد، �ص�اء في االأ�ص�اق العربية اأو ربما اأي�صًا 

ف��ي االأ�ص�اق االأوروبي��ة والعالمية. وه��� على اأهميته 

ي�صتاأهل الدعم الكامل م��ن م�ؤ�ص�صات القطاع الخا�س 

االقت�صادية، كما اأي�صًا ال�صيا�صات الحك�مية من حيث 

الت�صري��ع المالئم واإزال��ة المع�ق��ات االإجرائية و�صتى 

اأن�اع الدعم االأخرى التي قد يتطلبها. 

وخت��م: اإن نجاح ن�صاط الفران�صاي��ز ه� من نجاح 

القطاع الخا�س اللبنان��ي. وهذا الن�صاط ه� في �صلب 

االنفت��اح الذي طالم��ا ميز االقت�ص��اد اللبناني ويتيح 

مج��االت وا�صع��ة ب��ل ي�ص��كل بح��د ذات��ه حاف��زاً هامًا 

للمب��ادرة وال�صعي اإلى التف�ق، وي�صفي حي�ية خا�صة 

لالأن�صط��ة االإنتاجي��ة والخدماتية ق��د ال تت�فر اأبداً في 

غي��اب الح�افز التي ي�فرها الفران�صايز لتط�ير عالمة 

تجاري��ة رائدة جديدة ترتبط بمنت���ج اأو خدمة مميزة 

ويمكنها من غزو اأ�ص�اق جديدة والتاأثير فيها. 

��������ص�������رك�������ات

بح�صور 400 م�صارك من 13 بلداً عربياً واأجنبياً

افتتاح »موؤمتر بريوت الدويل للفران�صايز  «

خري الدين: االنفتاح ميز االقت�صاد اللبناين

اكد وزير الدولة مروان خير الدين أن نشاط الفرانشايز يستأهل الدعم 
الكامل من مؤسسات القطاع اخلاص االقتصادية، ألن جناح هذا النشاط 

هو من جناح القطاع اخلاص اللبناني.

ابو زكي والق�سار والوزير خير الدين وعربيد
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و�صع حجر الأ�صا�س لمركز ال�صحن الجوي للـ«الميدل اي�صت

 اطالق بــاقة u-Chat من »الفا«

العام��ة والنق��ل غ��ازي  رع��ى وزي��ر اال�صغ��ال 

العري�صي و�صع حجر االأ�صا�س لمركز ال�صحن الج�ي 

التابع ل�”المي��دل اي�صت”. وح�صر حفل التد�صين في 

مط��ار رفيق الحري��ري الدولي رئي���س مجل�س ادارة 

�صركة طيران ال�ص��رق االأو�صط محمد الح�ت، ورئي�س 

المطار المدير العام للطيران المدني باالإنابة دانيال 

الهيب��ي، اإ�صاف��ة الى عدد من م�ص�ؤول��ي ادارة �صركة 

طيران ال�ص��رق االأو�صط، وم�ص�ؤول��ي االأجهزة االمنية 

والمدنية في المطار.

وا�ص��ار المدي��ر العام ل�صركة “مي��غ” في المطار 

ريت�ص��ارد مجاع�س، ال��ى اأن �صاحة العق��ار التي تم 

بن��اء المركز عليه��ا تبلغ ع�صرين ال��ف و�صتمئة متر 

مربع. واعل��ن عن وج�د هنغار يت�ص��ع ل�5000 م2 

للت�صدير و10000 م2 لال�صتيراد، وم�صاحة 1000 

م2 خدم��ات للبن��اء و5000 م2 م�اق��ف �صيارات، 

وب��رادات تتراوح حرارتها ما بين 20- درجة تحت 

ال�صفر و+ 18 درجة ف�ق ال�صفر.

الحوت

م��ن جهته، اأ�صار الح�ت الى ان التنفيذ �صيح�صل 

خ��الل ع��ام. و�صك��ر ف��ي كلمت��ه كل الذي��ن تعاون�ا 

لتنفي��ذ ه��ذا الم�ص��روع ب��دءاً م��ن المديري��ة العامة 

للطي��ران المدني ورئا�ص��ة المطار والجم��رك وقادة 

االأجه��زة االمنية في المطار، وبن��ك البحر المت��صط 

الذي مّ�ل كامل قيمة الم�صروع عبر قر�س يمتد الى 

ت�صع �صن�ات و”�صركة خطيب وعلمي” التي هند�صت 

الم�ص��روع و”�ص�ب��ر متل” ال�صركة الت��ي ر�صى عليها 

االلتزام.

اطل��ق وزي��ر االت�صاالت نق���ال �صحن��اوي، باقة 

u-Chat الم�صبق��ة الدف��ع الح�صري��ة للم�صتركين 
ال�صباب من �صركة “الفا”. وتت�صمن هذه الباقة ن�صبة 

تخفي�ص��ات في ا�صع��ار التخابر ال�ص�ت��ي واالنترنت 

مقارن��ة   ،%  72 اإل��ى  ت�ص��ل  الق�صي��رة  والر�صائ��ل 

باالأ�صعار الحالية للخط�ط الم�صبقة الدفع العادية. 

واعتب��ر  رئي���س مجل���س ادارة “الف��ا” ومديره��ا 

الع��ام المهند�س مروان الحاي��ك ان هذه الباقة فريدة 

م��ن ن�عها ف��ي ال�ص���ق اللبناني��ة من حي��ث �صعيها 

اإل��ى ت�فير كل الخدمات الخلي�ي��ة واالإنترنت النقال 

لل�صباب اللبناني باأ�صعار مدرو�صة ومخف�صة”.

ا�ص��اف “لق��د ا�صتحدثن��ا ه��ذه الباق��ة لل�صب��اب 

اللبناني ا�صتنادا اإلى ارقام ودرا�صات دقيقة ومعمقة 

قمن��ا خالله��ا بدر���س انم��اط ا�صتخدام��ات ال�صب��اب 

اللبناني للخلي���ي. وبينت هذه الدرا�صات ان 77 في 

المئة من ال�صباب الذين تراوح اعمارهم بين 14 و18 

عاما ال ي�صتخدم�ن الهاتف الخيل�ي في لبنان”.

وتاب��ع “اإطالق ه��ذه الباقة الي�م يعن��ي ت��صيع 

اللبناني��ة،  ال�ص���ق  ف��ي  الخلي���ي  اإ�صتخ��دام  رقع��ة 

وخ�ص��ص��ا بي��ن جي��ل ال�صب��اب وال�صم��اح له��م باأن 

اآخ��ر م��ا تقدم��ه  اإ�صتف��ادة ق�ص���ى م��ن  ي�صتفي��دوا 

تكن�ل�جيا الخل�ي باأ�صعار مدرو�صة جدا”.

 u-Chat ولفت الى ان “”األفا” تطرح عبر باقة

التي �صممت خ�صي�صا لل�صباب الذين تراوح اعمارهم 

 u-Chat خلي���ي  خط��ي  عام��ا  و24   14 بي��ن 

يت�اف��ران بم��دة �صالحية تبل��غ �صهرا واح��دا، مقابل 

الت�ال��ي. وتت�اف��ر  9 دوالرات و17.5 دوالرا عل��ى 
م��ع كل خ��ط u-Chat مزاي��ا وعرو���س مختلف��ة 

 تت�صم��ن ح�ص�ما ور�ص�ما مخف�ص��ة على المكالمات. 

العري�سي ي�سع حجر اال�سا�س

�سحناوي والحايك يطلقان الخدمات الجديدة
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من �صهر الى �صهر 

مي�ص��ال  العم��اد  الجمه�ري��ة  رئي���س  عر���س   

�صليم��ان ف��ي الق�ص��ر الجمه���ري ف��ي بعبدا م��ع وزير 

االقت�ص��اد االمارات��ي �صلط��ان ب��ن �صعي��د المن�ص���ري 

وال�ف��د المراف��ق، للعالقات الثنائية بي��ن لبنان ودولة 

االم��ارات العربية المتحدة والتع��اون االقت�صادي بين 

 البلدي��ن ورف��ع وتيرته من خ��الل عدد م��ن االتفاقات.

وحّمل الرئي�س �صليم��ان ال�زير المن�ص�ري تحياته الى 

رئي���س دولة االمارات ال�صي��خ خليفة بن زايد اآل نهيان، 

مج��ّدداً �صكره للم�صاعدات التي قّدمتها االمارات للبنان 

خ�ص��صًا في مجال نزع االلغام، وللرعاية التي يحظى 

بها اللبناني�ن العامل�ن هناك.

وزار ال�زي��ر المن�ص�ري وزي��ر االإقت�صاد والتجارة 

نق���ال نحا���س يرافق��ه وفد اقت�ص��ادي وت��م البحث في 

العالقات االقت�صادية والتجاري��ة القائمة بين البلدين 

في اطار االتفاق��ات المبرمة بينهما، وخ�ص��صًا اتفاق 

ان�ص��اء اللجنة العليا الم�صتركة واتف��اق منطقة التجارة 

الحرة الثنائية. واأب��دى الجانبان رغبة ق�ية في تعزيز 

واال�صتثماري��ة،  والتجاري��ة  االقت�صادي��ة  العالق��ات 

وو�صع��ا اأ�ص���س لن�ع م��ن خارطة طري��ق لل��ص�ل الى 

تحقي��ق هذه االهداف ت�صتند ب�صكل رئي�صي على ت�صجيع 

اال�صتثم��ارات المتبادل��ة بين البلدي��ن. كذلك اتفقا على 

ت�صكي��ل لجن��ة فنية من الخب��راء لدر���س برنامج اقامة 

منطق��ة اقت�صادي��ة خا�ص��ة ف��ي لبن��ان لالإ�صتثمارات 

المتبادل��ة بي��ن اللبنانيي��ن واالماراتيي��ن عل��ى غ��رار 

المنطق��ة االقت�صادي��ة في طرابل���س. وبح��ث ال�زيران 

اأي�ص��ًا ف��ي الم�ؤتمر االقت�ص��ادي االمارات��ي- اللبناني 

المزمع اقامته في لبنان قبل نهاية هذا العام.

كم��ا زار ال�زي��ر االإمارات��ي وال�ف��د المراف��ق وزير 

ال�صناع��ة فري��ج �صاب�نجي��ان ف��ي مقّر ال���زارة، حيث 

ُعق��د اجتم��اع عم��ل ف��ي ح�ص���ر �صفي��ر االم��ارات في 

لبن��ان والمدي��ر العام ل���زارة ال�صناعة دان��ي جدع�ن. 

وت��م التركي��ز على تط�ي��ر العالقات ال�صناعي��ة واقامة 

م�صاري��ع ا�صتثماري��ة م�صترك��ة ف��ي لبن��ان ال �صيما في 

قط��اع ال�صناعات الغذائية. وراأى المن�ص�ري بعد اللقاء 

�ص��رورة تط�ير هذه العالقة بنظ��رة م�صتقبلية والتركيز 

على قطاعات معينة من بينها القطاع ال�صناعي. هناك 

ت�ّجه ف��ي دولة االم��ارات بالتركيز عل��ى اال�صتثمارات 

ف��ي  وخ�ص��ص��ًا  ال�صناع��ي  القط��اع  ف��ي  الم�صترك��ة 

ال�صناع��ات ال�صغي��رة والمت��صط��ة الت��ي نج��ح فيه��ا 

اللبناني���ن جداً. وفي االإم��كان خلق �صراكة ا�صتراتيجية 

بي��ن لبن��ان واالمارات في مج��ال ال�صناع��ة والت�ص�يق 

له��ذه المنتجات على م�صت�ى العال��م العربي وحتى مع 

دول االتح��اد االوروب��ي، بحكم ان ل��دى لبنان اتفاقات 

في هذا المج��ال. ونركز على اقامة الم�صاريع في لبنان 

بحكم ان البيئة اال�صتثمارية مت�فرة ومنا�صبة لهذا الن�ع 

م��ن الن�صاط االقت�صادي، ونركز اي�ص��ًا على ال�صناعات 

الغذائي��ة كاأح��د اه��م القطاع��ات التي يمك��ن ان تنجح 

في لبن��ان ويمكن ت�ص�يق منتجاتها ف��ي الدول العربية 

ومن بينها االم��ارات. بدوره، ن�ه ال�زي��ر �صاب�نجيان 

بال�زي��ر االمارات��ي ف��ي وزارة ال�صناع��ة، وباالف��كار 

والروؤى والحل���ل التي طرحها. وقال: هناك تركيز على 

ال�صناع��ات الغذائي��ة الأن ه��ذا القطاع نجح ف��ي لبنان 

ونفكر في تط�ي��ره من خالل اقامة م�صاريع ا�صتثمارية 

م�صترك��ة. وهذا ين�صجم مع ما نطرحه على �صعيد اقامة 

م�صاريع منتجة في المناط��ق الريفية ت�صاهم في تنمية 

ابناء الريف وايجاد فر�س عمل لهم وتح�صين او�صاعهم 

المعي�صية واالجتماعية واالقت�صادية.

�سليمان م�ستقباًل المن�سوري

 وزير االإقت�صاد االإماراتي زار �صليمان ونحا�س و�صابوجنيان:

بيئة لبنان منا�صبة لل�صناعات ال�صغيــــرة واملتو�صطـة

منتدى روماين ـ لبناين لت�صهيل التجارة يف القارة االأفريقية

تميز المنت��دى االقت�ص��ادي والتج��اري الروماني 

اللبنان��ي الأفريقي��ا، بجمل��ة اأم�ر الفتة يمك��ن الت�قف 

عنده��ا للداللة عل��ى ق��درة اللبناني النج��اح خارجيًا 

بجه���د ومب��ادرات فردي��ة، اأو جماعية ول��� بم�صاندة 

ر�صمية محدودة.

االأم��ر االأول ال��ذي يج��ب الت�قف ه� دق��ة التنظيم 

للمنت��دى الذي �صارك فيه ح�الي 200 رجل اأعمال من 

لبن��ان وروماني��ا اإ�صافة اإل��ى عدد م��ن الدبل�ما�صيين 

العرب واالأفارق��ة. حيث فاقت دقة التنظيم التي قامت 

بها مجم�عة مراد اللبنانية في رومانيا، اأية تنظيمات 

لم�ؤتم��رات مماثل��ة اأو حتى على ال�صعي��د الر�صمي منذ 

ال��ص���ل اإل��ى المط��ار ف��ي ب�خار�ص��ت وحت��ى الي���م 

االأخي��ر م��ن المنت��دى. االأمر الثان��ي يتعل��ق بالدخ�ل 

ف��ي الم�ا�صيع الم�صتركة مبا�ص��رة ومالم�صة كل طرف 

لغايت��ه من المنتدى، لجهة الت��صل اإلى ت�صهيل ت�ص�يق 

المنتجات اللبنانية في رومانيا والمنتجات الرومانية 

ف��ي اأفريقيا ب�ا�صطة اللبنانيي��ن. كذلك ت�ص�يق االإنتاج 

اللبنان��ي ف��ي اأفريقيا ف��ي رومانيا والعك���س. وكانت 

النتائ��ج المبا�صرة ظاهرة من خالل التفاو�س الثنائي 

بي��ن ممثلي ال�صركات ولي�س من خالل اأعمال المنتدى، 

ال��ذي اأو�صى باإن�ص��اء �صركة قاب�صة بي��ن الم�صتثمرين 

اللبنانيين في كل من افريقيا ورومانيا لتنفيذ م�صاريع 

م�صترك��ة. م��ن دون تحدي��د الراأ�صم��ال ف��ي المرحل��ة 

االأول��ى. االأمر الثالث يتعلق باأهمي��ة الجالية اللبنانية 

وتن�عه��ا في االقت�ص��اد الروماني، خ�ص��ص��ًا اأن عدد 

الجالي��ة اللبناني��ة ف��ي رومانيا لم يتج��اوز ال�3200 

�صناعي��ة  �صرك��ة   3600 ح�ال��ي  يملك���ن  لبنان��ي 

وتجاري��ة وزراعي��ة و�صياحية. ومنهم م��ن ا�صتفاد من 
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لقاء اقت�صادي لبناين ــ تركي لتنمية العالقات

�صقيـر: حان الوقت لنن�ّصق اخلطوات فـي ما بيننـا
ُعق��د ف��ي فندق لق��اء اقت�ص��ادي لبنان��ي - تركي 

م��ص��ع في »غ�ل��دن ت�لي��ب غاليري��ا«، نظمت��ه غرفة 

بيروت وجبل لبنان بالتعاون مع ال�صفارة التركية في 

لبنان، في ح�ص�ر �صفير تركيا في لبنان اينان اوزيلدز 

وح�صد من الفاعليات االقت�صادية.

وبحث اللقاء في تنمية العالقات االقت�صادية بين 

منطق��ة هات��اي ولبن��ان عل��ى الم�صت�يات كاف��ة. كما 

ت�صّم��ن اجتماع��ات عمل ثنائي��ة بين رج��ال االعمال 

�صت اليجاد �صركاء  اللبنانيين ونظرائه��م االتراك ُخ�صّ

تجاريين لت�ص�يق المنتجات التركية في لبنان.

و�ص��ّم ال�ف��د التركي ال��ذي راأ�صت��ه رئي�صة تجّمع 

رج��ال االعم��ال وال�صناعيي��ن ف��ي والي��ة هات��اي 

التركي��ة غ�الي غ�ل، ممثلين ع��ن نح� 100 �صركة 

تعمل في مجال �صناعة الم�اد الغذائية والم�صروبات، 

المنت�ج��ات الزراعي��ة، بيع ال�صي��ارات، البناء وم�اد 

البناء، الم�اد الكيماوية والدباغة، �صناعة االحذية، 

الحديد والمعادن، منت�جات البترول، م�اد التجميل، 

االقم�صة والملب��صات، البال�صتيك، ال�صياحة، التعليم، 

التجارة العام��ة وغيرها. و�صدد �صقي��ر على �صرورة 

تعزي��ز العالقات بي��ن القطاع الخا�س ف��ي البلدين، 

»الأن م��ن �ص��اأن ذل��ك فت��ح اآف��اق التع��اون ف��ي كل 

المج��االت االقت�صادي��ة«، مقترح��ًا تنظي��م زيارات 

ل�ف���د رجال االعمال، واقامة معار�س، م�صدداً على 

�ص��رورة »اقامة ا�صب�ع لبنان ف��ي تركيا وبالعك�س، 

كم��ا ح�ص��ل مع فرن�ص��ا”. م��ن جهتها ا�ص��ادت غ�ل 

بالعالق��ات الممي��زة بي��ن لبن��ان وتركي��ا، م�صي��رة 

ال��ى انها تطم��ح الى تنمي��ة التعاون بي��ن منطقتها 

ولبنان.

وم��ن اأج��ل تفعي��ل التع��اون الثنائ��ي، دع��ت غ�ل 

الى زي��ادة الت�ا�صل بين رجال االعم��ال، م�صددة على 

�ص��رورة ت�صيي��ر رحلتي طي��ران ا�صب�عيا بي��ن هاتاي 

ال�ق��ت  »ان  اوزيل��دز  ال�صفي��ر  ق��ال  ب��دوره،  ولبن��ان. 

الي���م منا�صب لتنمي��ة الحركة التجاري��ة بين البلدين، 

خ�ص��ص��ا ان حجم التجارة البينية بلغ العام الما�صي 

نح� 1،1 مليار دوالر”.

وقال »ان مقاطعة هاتاي »لي�صت غريبة عن لبنان، 

فهي تتمي��ز بالع��ادات والتقاليد نف�صها الت��ي يعي�صها 

ال�صع��ب اللبناني. كم��ا انها تتمتع بم�ق��ع ا�صتراتيجي 

بين تركي��ا والدول العربية”. وتمنى ال�صفير التركي ان 

ت���ؤدي اجتماعات العم��ل بين رجال االعم��ال االتراك 

ونظرائهم اللبنانيين الى خلق �صراكات عمل بينهما.

اللقاء اللبناني - التركي

عملي��ة الخ�صخ�صة لبع�س القطاع��ات والت�صهيالت في 

اال�صتثم��ارات ال�صناعية وال�صياحي��ة انطالقًا من خطة 

الدعم االأوروبي لت�صجيع القطاع الزراعي.

ف��ي المنا�صب��ة تكف��ي االإ�ص��ارة اإل��ى اأن مجم�عة 

مراد )الممل�ك��ة من االأخ�ة الدكت���ر محمد والدكت�ر 

اأحمد وح�ص��ن مراد(، التي ا�صت�صاف��ت اإعمال المنتدى 

ف��ي احد فنادقها وه��� فندق فيني�صي��ا، تمتلك �صل�صلة 

م��ن الفنادق ت�ص��م ح�الي 13 فندق��ًا تحت�ي ح�الي 

6 اآالف غرف��ة اأي م��ا يقارب ن�صف الق��درة الفندقية 
للبنان. مع االإ�صارة الى اأن رئي�صها الدكت�ر محمد مراد 

ي�صغل من�صب رئي���س تجمع الم�ؤ�ص�صات ال�صياحية في 

رومانيا. كذلك االأمر بالن�صبة الدكت�ر اأحمد مراد الذي 

تراأ�س غرفة التج��ارة وال�صناعة اللبنانية � الرومانية 

الت��ي ت�ق��ف ن�صاطها بعد تركه لها من��ذ �صن�ات وهي 

الي���م في مرحلة اعادة التفعيل نظراً لت��صع االأعمال. 

اأم��ا القطاع��ات التي ي�صغله��ا اللبناني���ن هناك فهي 

م�صاهمة في حركات التجارة والت�صدير ب�صكل الفت.

البيان الختامي والتو�سيات

اختت��م المنت��دى االقت�ص��ادي التج��اري الروماني 

اللبناني الأفريقيا اأعماله في فندق فيني�صيا � ب�خار�صت، 

الذي ُعقد من 2 ولغاية 5 اأيار 2012.

تراأ�س ال�فد اللبناني مدير عام المغتربين هيثم جمعة 

و�ص��م مجم�عة من رجال اأعمال لبنانيين مغتربين في 

اأفريقيا؛ نائب رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة اللبنانية 

محمد لمع؛ مدير العالقات الخارجية في مجل�س الن�اب 

اللبناني بالل �ص��رارة ورئي�س م�صلحة العالقات العامة 

لل�ص���ؤون االغترابي��ة ف��ي المديري��ة العام��ة للمغتربين 

االأ�صتاذ اأحمد عا�صي ورئي�س المجل�س القاري االأفريقي 

الح��اج نجيب زه��ر ونائبه محمد ها�ص��م واالأمين العام 

المرك��زي رمزي حيدر. ونتيجة الأعمال المنتدى �صدرت 

الت��صيات التالية:

� اعتب��ار ه��ذا المنت��دى بمثاب��ة المنت��دى االأول   1
التاأ�صي�ص��ي والعم��ل على عق��ده �صن�يًا ف��ي رومانيا اأو 

لبنان اأو اإحدى دول االغتراب اللبناني في اأفريقيا.

2 � تاأ�صي�س �صركة قاب�صة )ه�لدنغ( لال�صتثمار في 
لبنان ورومانيا واأفريقيا.

 � االإقت�ص��ادي  المعل�م��ات  مرك��ز  اإن�ص��اء   �  3
االإ�صتثماري اللبناني الروماني.

4 � التمني على المديرية العامة للمغتربين الدع�ة 
اإل��ى عق��د المنت��دى الثاني في لبن��ان.  وت�صكي��ل لجنة 

متابعة لتنفيذ مقررات المنتدى وت��صياته.

5 � تفعيل دور لجان ال�صداقة البرلمانية في دولتي 
روماني��ا ولبن��ان وتفعي��ل تنفي��ذ م�صم���ن االتفاقات 

الم�ّقع��ة بي��ن رومانيا ولبن��ان والتي ت��م اإقرارها في 

برلماني البلدين.

6 � اعتب��ار الكلم��ات الت��ي القيت خ��الل فعاليات 
المنتدى وثائق واإ�صدارها بال�صكل المنا�صب.
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من �صهر الى �صهر 

موؤتمر بيروت 2013 للملتقى ال�صالمي - الم�صيحي لرجال الأعمال 

فهد

ورك��ز نائ��ب رئي���س غرف��ة التج��ارة وال�صناعة 

والزراع��ة ف��ي بي��روت وجب��ل لبن��ان الكت���ر نبي��ل 

فه��د في مداخلت��ه على “ميزة لبن��ان ك�طن تعاي�س 

االدي��ان ال�صماوي��ة حي��ث تنع��م بالحري��ة وتتفاعل 

في م��ا بينها �صمن عي�س م�صت��رك واهداف ان�صانية 

م�صترك��ة”. وراأى “ان ه��ذه الحالة من االنفتاح على 

االآخ��ر تغني الح���ار والتجارب بين اف��راد المجتمع 

وال�صناعي���ن  االعم��ال  في��ه رج��ال  ي�ص��كل  ال��ذي 

مجتمع��ا بحد ذات��ه، ي�صغل العن�ص��ر الب�صري ويحرك 

عجلة االقت�صاد ال�طني”.

لوكوك

 INeGYSA واعتبر الرئي�س التنفيذي النظمة

لل�صي��ارات ف��ي بال�صتي��ك اوميني���م رئي���س اتحاد 

جمعيات رجال االعمال الم�صيحيين في العالم بيار 

ل�ك�ك “اأن الم�ؤتمر الذي �صيعقد في بيروت في اآذار 

2013، فر�ص��ة لمئات ا�صح��اب العمل وال�صركات 
الم�ص�ؤولي��ة  ح���ل  الم�صترك��ة  تجاربه��م  لعر���س 

االجتماعية”. 

النقري

واأك��د القا�صي ف��ي محكم��ة بي��روت ال�صرعية 

ال�صي��خ الدكت���ر محمد النق��ري “اأن االأبع��اد التي 

ي�صعى اليها الملتقى اال�صالمي - الم�صيحي لرجال 

االأعم��ال، تركز على ثالثة مح��اور اأ�صا�صية، اأولها 

يكم��ن في القيم الديني��ة التي يج��ب اأن تر�صخ في 

الم�صن��ع والمتج��ر والم�ؤ�ص�ص��ة، من اأج��ل ا�صتبدال 

مكت��ف  غن��ي  باآخ��ر  المتخ��م  الث��ري  المجتم��ع 

ومت�صام��ن، وباأنه��ا ينبغ��ي اأن تت�ج��ه الى عالم 

االقت�صاد و�صاحب المال ورجل االأعمال اأكثر منه 

الى المتعبد”.

�سفير

وتح��دث نائب رئي�س مجم�ع��ة pnr ل�صناعة 

ال�رق في منطقة روان الفرن�صية ريم�ن �صفير عن 

خبرته في العمل ال�صناع��ي، متطرقا الى تاأ�صي�صه 

للملتقى اال�صالمي - الم�صيحي، بالتعاون مع بيار 

ل�ك�ك. وتن��اول “التزاوج الفري��د بين ح�صارتين 

وديانتي��ن، الذي تبل�ر منه مح���ران هما: ت�صافر 

القي��م الم�جه��ة للعمل ف��ي اال�ص��الم والم�صيحية، 

اإ�صافة الى الفراغ الروحي المتف�صي في الغرب”.

افرام

من جهت��ه، اعتبر رئي���س جمعي��ة ال�صناعيين 

اللبنانيي��ن نعم��ة اف��رام اأن “اللقاء يجم��ع اأرباب 

االأعم��ال وال�صناعيين للتهيئة لعقد م�ؤتمر بيروت 

2013 ح���ل الم�ص�ؤولي��ة المجتمعية، انطالقا من 
القي��م الم�صيحي��ة واال�صالمي��ة الم�صترك��ة، وكبار 

القادة وال��رواد في مجال االأعم��ال لتقديم المثال 

الح��ي ح�ل تطبيق الم�ص�ؤولي��ة المجتمعية في ظل 

االأزمات االقت�صادية والمالية العالمية”.

الم�ؤ�ص�ص��ات  م�صارك��ة  “اأهمي��ة  عل��ى  و�ص��دد 

الر�صمي��ة والقط��اع الخا���س ف��ي خف���س اأوجاع 

الم�اطني��ن، من خالل بناء �صبك��ة اأمان اجتماعية 

�صمن مفه�م التنمية االقت�صادية”.

حاتم

الملتق��ى  ف��ي  الم�ؤ�ص���س  الع�ص���  واعتب��ر 

اال�صالم��ي الم�صيح��ي لرج��ال االعمال ج��� حاتم 

اأن الم�ؤتم��ر “منا�صب��ة ذهبي��ة لنبق��ي لبنان على 

رادار الدني��ا، وبه��ذا تتاأمن ا�صتمراريتن��ا”، م�ؤكدا 

اأن “م�ص�ؤولي��ة نجاح الم�ؤتم��ر م�ص�ؤوليتنا كرجال 

اأعم��ال واقت�صاديين”، داعيا ال��ى “ت�صافر جه�د 

الجمي��ع، والتفكير مع��ا من اأجل تحقي��ق االأهداف 

المن�ص�دة”.

من اليمين: جو حاتم، بيار لكوك، ريمون �سفير، نعمت افرام، محمد المقري، جو حاتم

لبنان  وجبل  بيروت  في  والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة  اطلقت 
وجمعية  لبنان،  في  االعمال  لرجال  املسيحي   - االسالمي  وامللتقى 
رجال  جلمعيات  العاملي  االحتاد  مع  بالتعاون  اللبنانيني،  الصناعيني 
رئيس  برعاية  سيقام  الذي   2013 بيروت  مؤمتر  املسيحيني،  االعمال 
وفي   2013 آذار  و26   25 في  سليمان،  ميشال  العماد  اجلمهورية 
من  انطالقا  العمل،  الصحاب  االجتماعية  املسؤولية  حول  حضوره، 

القيم املسيحية واالسالمية.
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د�ّص��ن وزي��ر ال�صياحة ف��ادي عب�د فن��دق “ميد 

ت��اون” ف��ي منطق��ة الحم��راء - بي��روت ال��ذي تم 

افتتاح��ه ف��ي ح�ص���ر رئي���س اتح��اد الم�ؤ�ص�ص��ات 

ال�صياحية بي��ار االأ�صقر، نقي��ب الم�ؤ�ص�صات البحرية 

ال�صياحي��ة ج��ان بيروت��ي، نقي��ب اأ�صح��اب ال�صقق 

المفرو�ص��ة زياد اللّب��ان، وعدد كبير م��ن المهتمين 

بال�صاأن ال�صياحي.

وتبلغ قيمة ا�صتثم��ار الفندق 20 ملي�ن دوالر، 

وي�ص��ّم 77 غرف��ة و5 اأجنح��ة وقاع��ات لالإجتماع 

اإل��ى المطاع��م  واالإحتف��االت والريا�ص��ة، اإ�صاف��ة 

وم�صب��ح وغيره��ا. واعتب��ر رئي���س مجل���س اإدارة “�صرك��ة فن��ادق المدين��ة” فادي 

�صع��ب ان”ال�صياحة ه��ي العام�د الفق��ري لالإقت�صاد ال�طني والج��اذب االأ�صا�صي 

لالإ�صتثمارات وتدفق االأم�ال، وف�ائدها تطاول كل اللبنانيين والمناطق”.

م��ن جهت��ه، اأك��د عب���د اأن “ال�صياحة ف��ي لبنان 

باألف خي��ر”، وقال: بيروت بحاجة اإلى فنادق ثالث 

نج���م اأو اأربع وهذا جزء اأ�صا�صي م��ن ال�صياحة التي 

نعتمده��ا لفن��ادق م��ن مختل��ف النج���م ول�صياح��ة 

تطاول كل المناطق و365 ي�مًا.

واأ�ص��ار اإلى اأن “�صيا�ص��ة الترويج المعتمدة تكمن 

ف��ي اأن تك���ن لمختل��ف الم�ازن��ات، فلبن��ان لي���س 

لفئ��ة المي�ص�ري��ن بل لجميع فئ��ات المجتمع وفئات 

ال�صي��اح، فلبنان بحاجة اإليه��م جميعًا”. وا�صاف: “ 

�صحي��ح اأننا خ�صرن��ا اأكثر من 350 األ��ف �صائح عبر 

، لكن هناك زيادة 25 % خ��الل االأ�صهر االأربعة االأولى من العام الجاري عبر 
ّ
الب��ر

مط��ار بي��روت، كما اأن االإنف��اق ال�صياحي بح�صب “غل�بال بل���” ارتفع 36 % عن 

الفترة نف�صها من العام الما�صي. 

ور�صة عمل لـ»ايدال« 

نظمت الم�ؤ�ص�صة العامة لت�صجيع اال�صتثمارات في لبنان ور�صة عمل في فندق كراون بالزا 

جمعت ممثلين عن وزارات ال�صياحة وال�صناعة والزراعة واالت�صاالت بهدف تفعيل اآلية التعاون 

القائمة بين “ايدال” وال�زارات التي تت�صارك معها في اإ�صدار التراخي�س الخا�صة بالم�صاريع 

اال�صتثمارية.  وقد افتتح رئي�س مجل�س االإدارة المهند�س نبيل عيتاني ور�صة العمل هذه بكلمة 

اأعل��ن فيها اأنه ومنذ البدء بتطبيق قان���ن ت�صجيع اال�صتثمارات 360 في العام 2003، قامت 

 42 بم�صان��دة  “اي��دال” 
م�صروع��ا ا�صتثماريا و�صلت 

ملي��ار   1،6 اإل��ى  قيمته��ا 

دوالر، ووف��رت ح�الي �صتة 

اآالف فر�ص��ة عم��ل. و�صكلت 

ال�صياحة الن�صب��ة االأكبر من 

ه��ذه الم�صاريع بن�صبة بلغت 

36 ف��ي المئ��ة، ف��ي حي��ن 
كانت ح�صة ال�صناعة منها 

م��ن  وكل  المئ��ة،  ف��ي   21
التكن�ل�جيا واالإعالم 14 في المئة، وال�صناعات الغذائية 12 في المئة. 

ودعا عيتاني اإلى النظر في اآلية التعاون هذه من اأجل زيادة جاذبية المناخ اال�صتثماري 

ف��ي لبن��ان تفعيلها ليرق��ى اإلى م�صت���ى المناف�ص��ة العالمي��ة، وت�صهيل اإعط��اء التراخي�س 

للم�صاري��ع اال�صتثماري��ة الخا�صعة لقان�ن ت�صجي��ع اال�صتثمارات، خ�ص��ص��ا اأن ا�صتقطاب 

اال�صتثمارات االأجنبية يرتكز اإلى حد كبير على مدى �صه�لة تاأ�صي�س الم�صاريع الجديدة.

وخ��الل ال�ر�صة، ا�صتعر�س ممثل� ال���زارات الحا�صرون واقع الحال بالن�صبة اإلى عملية 

اإ�ص��دار التراخي���س ف��ب وزاراتهم واالإج��راءات الت��ي تعتر�صهم خاللها والت��ي تح�ل دون 

اإنجازه��ا ب�صرعة. كما ا�صتعر�ص�ا بع�س الحل�ل التي يمكن تطبيقها من �صمن اآلية التعاون 

م��ع »اي��دال«. وا�صتمع�ا اإل��ى عر�س قدمت��ه الم�ؤ�ص�صة يلق��ي المزيد من ال�ص���ء على قان�ن 

ت�صجيع اال�صتثمارات في لبنان والح�افز التي يقدمها. 

توقيع اتفاق للتعاون ال�صريبي

بني لبنان ودولة االإمارات

وّقع��ت وزارة المال مذكرة تفاهم للتعاون ال�صريبي مع نظيرتها 

االماراتي��ة على هام���س الم�ؤتمر الدولي لمركز اللق��اءات والدرا�صات 

لقادة االدارات ال�صريبية)CReDAF( الُمنعقد في بيروت.

وت�ل��ى ت�قي��ع االتف��اق مدي��ر المالي��ة الع��ام اآالن بيفان��ي عن 

الجان��ب اللبنان��ي ووكي��ل وزارة الم��ال ي�ن���س حاجي خ���ري عن 

الجان��ب االماراتي. وتق�ص��ي المذكرة بتعاون الطرفي��ن في المجال 

ال�صريب��ي وتبادل الخبرات خ�ص��صًا في مجاالت تط�ير الت�صريعات 

ال�صريبية، االإدارة ال�صريبي��ة، االأنظمة االلكترونية ال�صريبية، اآليات 

تح�صيل ال�صرائ��ب واإدارة االإ�صتردادات والتدقيق ال�صريبي واالإلتزام 

بال�صريب��ة باالإ�صاف��ة اإل��ى عق��د دورات وور�س عمل ف��ي المجاالت 

ال�صريبية.

با�صتثمار 20 مليون دوالر افتتاح فندق »ميد تاون« يف »احلمرا«

خالل توقيع االتفاق

الم�ساركون في اللقاء

الوزير عبود خالل االفتتاح
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م�������������ص������ارف

ازهري: ملتزمون معايري  ال�صناعة امل�صرفية الدولية

لبن��ان  بن��ك  ادارة  مجل���س  رئي���س  او�ص��ح 

والمهج��ر �صعد ازهري »اأن القطاع الم�صرفي في 

 69 م�صرفًا عاماًل في لبنان، منها 
ّ
لبن��ان ي�ص��م

54 م�صرف��ًا تجاري��ًا و15 م�صرف��ًا لالأعم��ال. 
ولفت خ��الل م�صاركته في ندوة ع��ن »ال�صناعة 

الم�صرفي��ة في لبن��ان« ان 12 فرع��ًا لم�صارف 

ال�ص���ق  ف��ي  يعم��ل  واأجنبي��ة  تجاري��ة عربي��ة 

اللبناني��ة في حين اأن ل��دى 17 م�صرفًا لبنانيًا 

انت�ص��ار في 31 بل��داً، واأن م�صارفنا تتعامل مع 

ع��دد كبير م��ن الم�صارف المرا�صل��ة في مختلف 

اأنحاء العالم.

موجودات القطاع

ه��ذا  اإجمال��ي م�ج���دات  اأن  اأزه��ري  واعل��ن 

القط��اع ف��ي نهاي��ة اآذار 2012 بل��غ 145 مليار 

دوالر، وه��� ي�صاه��م بح�ال��ي 6 % م��ن النات��ج 

المحل��ي االإجمال��ي، ويتمت��ع بن�صبة �صي�ل��ة اأولية 

عالي��ة بالعمالت االأجنبية تناه��ز 45 %. كما اأّكد 

اأن القطاع الم�صرفي اللبناني ملتزم تمامًا معايير 

ال�صناعة الم�صرفية الدولية، م��صحًا اأن »مجم�عة 

العمل الخا�ص��ة بمكافحة تبيي�س االأم�ال وتم�يل 

االإرهاب« )غافي( و�صعت الئحة باأ�صماء 40 دولة 

تعان��ي بطريقة اأو باأخرى م��ن ن�اق�س في تطبيق 

معايي��ر المكافح��ة، ولبن��ان غير من��درج في هذه 

الالئحة.

واأ�صاد بجه�د »م�ص��رف لبنان« لناحية و�صع 

االأط��ر وال�ص�اب��ط الالزم��ة والعم��ل �صريع��ًا عل��ى 

تح�صي��ن االإج��راءات المعتم��دة في �ص��اأن مكافحة 

تبيي�س االأم�ال وتم�يل االإرهاب.

العقوبات الدولية

وت�قف اأزهري عند اأو�صاع الم�صارف اللبنانية 

العاملة ف��ي �ص�ريا، م�صيراً اإلى اأنه من الطبيعي اأن 

يتاأث��ر ن�صاطه��ا اإلى ح��د كبير باالأح��داث الداخلية 

الجاري��ة هناك. اأما في ما يخ�س تطبيق العق�بات 

الدولي��ة على اإي��ران و�ص�ري��ا، فج��ّدد التاأكيد على 

التزام الم�صارف اللبنانية تلك العق�بات، اإذ يتعّين 

عليها احترام الق�اني��ن واالأنظمة المعم�ل بها في 

ال��دول التي له��ا فيها م�ص��ارف مرا�صل��ة، يتّم من 

خاللها تلبية حاجات الزبائن اللبنانّيين، مقيمين 

وغير مقيمين.

�صالمة: م�صرف لبنان مل ياأُل جهداً حلماية العملة وتعزيز ا�صتخدامها

اعل��ن حاكم م�ص��رف لبنان ريا���س �صالمة ان 

م�صرف لبنان لم ياأُل جهداً لحماية العملة ال�طنية 

وتعزي��ز ا�صتخدامه��ا، م��ن خ��الل المحافظ��ة على 

قدرتها ال�صرائية وتمتي��ن الثقة بال�صيا�صة النقدية، 

م��ا اأّثر عل��ى الدولرة الت��ي كانت قد بلغ��ت ذروتها 

وتجاوزت ال�80 % فعادت وانخف�صت في م�صتهل 

الت�صعينات اإلى ما دون ال�40 %.  

وا�صار خالل افتتاح الم�ؤتمر الدولي ل� “طباعة 

و�صّك العمالت” ان الثقة بالعملة اللبنانية ال تعزى 

اإل��ى الح�صاب��ات الم�صرفي��ة فح�صب، ب��ل كذلك اإلى 

ال�رق��ة النقدي��ة بح��ّد ذاته��ا. فمن��ذ 1993 ُي�صدر 

م�ص��رف لبن��ان العمل��ة م�صتخدم��ًا اأح��دث �صمات 

 ،2011 اإ�ص��دارات �صن��ة  االأم��ان، وال �صيم��ا ف��ي 

ت�اكبه��ا معايي��ر الج���دة العالي��ة المذك���رة ف��ي 

العرو���س الدولي��ة والخا�صع��ة لتدقي��ق ال�صركات 

المتخ�ص�صة.

وا�صاف: “الي�م اأكثر من اأي وقت م�صى، ن�صهد 

م��دى اأهمية العملة بعدما اعتم��دت مجم�عات من 

البل��دان عمل��ة م�ّح��دة كاأ�صا���س للق���ة وال�ح��دة 

االقت�صادي��ة. فعل��ى رغ��م الم�صكالت الت��ي تعاني 

منه��ا منطقة الي���رو حاليًا، تف���ق منافع الحفاظ 

عل��ى عمل��ة م�ح��دة خط��ر انهي��ار قيم��ة العمل��ة 

والت�صخ��م في حال تفكك االتح��اد االأوروبي. وفي 

افريقي��ا اأي�ص��ًا، ان�صم��ت كتلت��ان الإ�ص��دار عمل��ة 

م�ح��دة، االأمر الذي يخفف م��ن المخاطر المت�صلة 

بالعمل��ة وي�صّهل التجارة ما بي��ن البلدان. يبقى اإذاً 

د م�صروع��ًا مماثاًل”.
ّ
عل��ى البل��دان العربية اأن تج�ص

 

�سالمة خالل افتتاح الموؤتمر الدولي لـ »طباعة و�سّك العمالت«

�سعد ازهري
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 »Kunhadi« يطلق BBAC
بت�صميمها اجلديد

 Kunhadi بنك بيروت والبالد العربية �س.م.ل( بطاقة( BBAC اأطلق

بحلته��ا الجدي��دة، وهي �صممت خ�صي�صًا لدعم جمعي��ة “كن هادي”، التي 

ُتعنى ب�ص�ؤون ال�صير وال�صالمة العامة.

وت��م تحدي��ث البطاق��ة فنب�صت بالل���ن االأ�صفر المع��روف بقدرته على 

تحفي��ز الدم��اغ في�صبح اأكثر يقظ��ة وقدرة على التركيز، وه��� �صل�ك ي�صعى 

BBAC الى ت�صجيع حاملي البطاقة عم�مًا وال�صائقين اللبنانيين ال�صباب 
تحدي��داً عل��ى اعتماده. هذا الهدف تم تلخي�صه عل��ى البطاقة نف�صها فخطت 

. DRIVe WITH CARe :عليها ر�صالة وا�صحة

تما�صي��ًا م��ع م�ص�ؤولية الم�ص��رف االجتماعي��ة وا�صتراتيجيته الخا�صة 

بالرعاي��ة، تق��دم بطاق��ة Kunhadi مجم�ع��ة من الف�ائ��د، فباال�صافة 

ال��ى ك�نها بطاق��ة ائتمان معترفًا بها دوليًا، تعطي ه��ذه البطاقة حاملها 

فر�ص��ة التبرع ب�اح��د في المئة من قيم��ة م�صترياته لدع��م مهمة جمعية 

“ك��ن ه��ادي” الهادفة ال��ى تر�صيخ ثقافة مرورية جدي��دة في او�صاط 
ال�صباب اللبناني، وُتعنى بن�صر ال�عي لجهة ال�صالمة العامة مما ي�صاهم 

في انقاذ حياة الكثيرين وخف�س عدد ح�ادث ال�صير.

واعتبر رئي�س مجل�س االدارة المدير العام ل�BBAC غ�صان ع�صاف “ان 

التع��اون بين الم�صرف والجمعية اأثمر نتائ��ج مر�صية، واعلن ان “ الجه�د 

الم�صتركة تهدف الى الحد من ح�ادث الطرقات وانقاذ االرواح”. وا�صار الى 

ان هذه المبادرة تعزز نم�ذج اأعمال الم�صرف وم�ص�ؤوليته االجتماعية”.

ثالث جوائز تقديرية لـ »فرن�صَبنك« 

و»فرن�صَبنك لالأعمال« 

منحت  مجلة “ذي بانكر” The Banker، فرن�صَبنك جائزة تقديرية 

وفرن�صَبنك لالأعمال جائزتين. وهذه الج�ائز تاأتي في اإطار التقييم ال�صن�ي 

الذي تق�م به 

مجلة ذي 

بانكر ل�”اأف�صل 

عملية مالية 

في ال�صرق 

االأو�صط للعام 

 ”2012
ول�”العملية 

المالية االكثر 

ت��صية في 

ال�صرق االأو�صط 

للعام 2012” 

والتي تمنح 

كل منها 

لع�صر فئات 

مختلفة الأف�صل 

عمليات مالية 

تّم تحقيقها في 

ال�صرق االو�صط.

وقد حاز كل 

من فرن�َصبنك 

وفرن�َصبنك 

لالأعمال 

على جائزة 

ذي بنكر عن 

2012 عن فئة القرو�س”. واأتت هذه  “اأف�صل عملية في ال�صرق االو�صط للعام 
الجائزة تن�يهًا بدور كال الم�صرفين واإ�صتراكهم في تم�يل عملية اإ�صتح�اذ 

لطفي الزين على اأ�صهم �صع�دي اأوجيه في مجم�عة �صركات الميدغلف.

اأما فرن�َصبنك لالأعمال، فقد حاز اأي�صًا على الجائزة االأكثر ت��صية وهي 

جائزة “العملية المالية االكثر ت��صية في ال�صرق االأو�صط للعام 2012 عن 

فئة اأف�صل اإ�صدار �صندات خزينة للحك�مات والم�ؤ�ص�صات وال�كاالت في ال�صرق 

االأو�صط” تن�يهًا بدوره في االإ�صتراك في اإدارة عملية تم�يل �صندات ي�رو بقيمة 

اأميركي للجمه�رية اللبنانية. 1.98 مليار دوالر 
وتجدر اال�صارة الى ان ذي بانكر هي مجلة رائدة ومتخ�ص�صة بال�صناعة 

الم�صرفية والمالية وهي اإحدى المطب�عات االأ�صا�صية في مجم�عة فينان�صال 

. Financial Times Group تايمز غروب
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�صادرات �صناعية

% في �صباط 2012 ال�صادرات ال�صناعية  ترتفع 10.6 

 527.1  ،  2012 الع��ام  م��ن  االولي��ن  ال�صهري��ن  خ��الل  اللبناني��ة  ال�صناعي��ة  ال�ص��ادرات  قيم��ة  مجم���ع  بل��غ 

ملي���ن دوالر ف��ي مقاب��ل 476.6 ملي�ن��ًا خ��الل الفت��رة عينه��ا م��ن الع��ام 2011، و482.9 ملي�ن��ًا خ��الل الفت��رة 

 عينه��ا م��ن الع��ام 2010 اأي بارتف��اع ن�صبت��ه 10.6 % مقارن��ة بالع��ام 2011 و9.1 %مقارن��ة بالع��ام 2010.  

بل��غ مجم���ع ال�ص��ادرات ال�صناعية في �صباط 2012 م��ا قيمته 288.4 ملي�ن دوالر مقاب��ل 245.1 ملي�ن دوالر في 

�صباط 2011 و242.8 ملي�ن دوالر في �صباط 2010 اأي بارتفاع قيمته 43.3 ملي�ن دوالر ون�صبته 17.7% مقارنة 

ب�صباط 2011 وارتفاع قيمته 45.6 ملي�ن دوالر ون�صبته 18.8 %مقارنة ب�صباط 2010.

ترتيب ال�سادرات

واحتل��ت �ص��ادرات الل�ؤل���ؤ واالأحج��ار الكريمة 

والمعادن الثمينة خالل هذا ال�صهر المرتبة االأولى، 

اإذ بلغ��ت قيمتها 105.1 ملي���ن دوالر، وت�صدرت 

افريقي��ا الجن�بية الئح��ة البلدان الم�صت���ردة لهذا 

ملي���ن   61.4 قيمت��ه  م��ا  ا�صت���ردت  اإذ  المنت��ج 

دوالر، تليه��ا �صادرات منتج��ات المعادن العادية 

وم�صن�عاته��ا بقيمة 36.5 ملي�ن دوالر، واحتلت 

تركيا �ص��دارة الدول الم�صت�ردة لهذا المنتج بقيمة 

10 ماليي��ن دوالر، ثم االآالت واالأجهزة والمعدات 
الكهربائي��ة بقيم��ة 36 ملي���ن دوالر وت�ص��ّدرت 

المملكة العربية ال�صع�دية الئحة البلدان الم�صت�ردة 

له��ذا المنت��ج اإذ ا�صت���ردت ما قيمت��ه 7.3 ماليين 

دوالر ومنتج��ات �صناع��ة االغذي��ة بقيم��ة 32.7 

ملي���ن دوالر ومنتج��ات ال�صناع��ات الكيماوي��ة 

بقيمة 21.7 ملي�ن دوالر.

»الغذائية«  تتقدم

واالأحج��ار  الل�ؤل���ؤ  �ص��ادرات  قيم��ة  وارتفع��ت 

الكريمة والمعادن الثمين��ة من 35.9 ملي�ن دوالر 

خ��الل �صب��اط 2011 ال��ى 105.1 ماليي��ن دوالر 

ه��ذا  �ص��ادرات  انخف�ص��ت   .2012 �صب��اط  خ��الل 

المنتج الى المملكة العربية ال�صع�دية، فيما ارتفعت 

الى كل م��ن افريقيا الجن�بي��ة و�ص�ي�صرا واالمارات 

العربية المتحدة، ما اأدى الى ارتفاع قيمة �صادراته 

االجمالية بح�الى 69.2 ملي�ن دوالر.

كم��ا ارتفع��ت منتج��ات �صناع��ة االأغذي��ة من 

من انتاج »ميدكو«

من انتاج �سركة التنمية الزراعية

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 123.indd   20 5/29/12   3:33:04 PM



21ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 123 حزيران 2012

➠

�سركة �ستيم للتجارة وال�سناعة

من انتاج »بوا�سولييه دو ريف«

من انتاج »حالب«

ال��ى   2011 �صب��اط  27.1 ملي���ن دوالر خ��الل 
32.7 ملي�ن دوالر خالل �صباط 2012. ارتفعت 
�ص��ادرات ه��ذا المنتج الى كل م��ن انغ�ال واالردن 

وفرن�صا واالم��ارات العربية المتح��دة و�ص�ريا، ما 

اأدى الى ارتفاع قيمة �صادراته االجمالية بح�الى 

5.6 ملي�ن دوالر.

»المعدنية« تتراجع

ال�صناع��ات  منتج��ات  �ص��ادرات  و�صجل��ت 

الكيماوي��ة انخفا�صًا في قيمتها من 35.8 ملي�ن 

دوالر خالل �صباط 2011 الى 21.7 ملي�ن دوالر 

خالل �صباط 2012. ارتفعت �صادرات هذا المنتج 

الى كل من ا�صبانيا و�صل�فينيا، فيما انخف�صت الى 

كل م��ن بنغالد�س وتركيا م��ا ادى الى االنخفا�س 

االجمالي والبالغ ح�الى 14.1 ملي�ن دوالر.

العادي��ة  المع��ادن  �ص��ادرات  وانخف�ص��ت 

وم�صن�عاتها من 49.4 ملي�ن دوالر خالل �صباط 

�صب��اط  36.5 ملي���ن دوالر خ��الل  ال��ى   2011
2012. ارتفع��ت �صادرات ه��ذا المنتج الى كل من 
جمه�رية ك�ريا والمملكة المتحدة فيما انخف�صت 

الى كل من تركيا وه�لندا مما ادى الى االنخفا�س 

االجمالي والبالغ ح�الي 12.9 ملي�ن دوالر.

اال�سواق الرئي�سية

و�صكل��ت الدول العربية خالل هذا ال�صهر ال�ص�ق 

الرئي�صية لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية، فقد بلغت 

قيمة ال�صادرات اإليها 104.7 ماليين دوالر اأي ما 

ن�صبته ٪36.3 من مجم���ع ال�صادرات ال�صناعية 

بينم��ا احتلت الدول االفريقية غير العربية المرتبة 

الثاني��ة اذ ا�صت���ردت م��ا ن�صبت��ه ٪31.5 ومن ثم 

ال��دول االوروبي��ة في المرتب��ة الثالثة بم��ا ن�صبته 

21.3% تليه��ا ال��دول االآ�صي�ية غي��ر العربية بما 
ن�صبت��ه 7.9.% وم��ن اب��رز المنتج��ات الم�ص��َدّرة 

ال��ى ال��دول العربي��ة: االآالت واالأجه��زة والمعدات 

الكهربائي��ة بقيم��ة 22.1 ملي���ن دوالر، منتجات 

دوالر،  ملي���ن   19.2 بقيم��ة  االأغذي��ة  �صناع��ة 

منتج��ات ال�صناعة الكيماوية بقيمة 12.4 ملي�ن 

والمع��ادن  الكريم��ة  واالأحج��ار  والل�ؤل���ؤ  دوالر، 

الثمينة بقيمة 9 ماليين دوالر. 
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�صناعية ���ص��ادرات 

الدول الم�ستوردة

وت�ص��درت افريقيا الجن�بية ال��دول الم�صت�ردة 

للمنتج��ات ال�صناعي��ة اللبنانية حي��ث بلغت قيمة 

ال�ص��ادرات اإليه��ا خالل ه��ذا ال�صه��ر 61.4 ملي�ن 

دوالر، اأي ما ي�ازي 21.3 %من القيمة االإجمالية 

لل�صادرات واحتل��ت �ص�ي�صرا المرتبة الثانية، حيث 

بلغت قيمة ال�صادرات اإليها 31.3 ملي�ن دوالر اأي 

ما ي�ازي 10.9% تليها المملكة العربية ال�صع�دية 

حي��ث بلغت قيمة ال�صادرات اإليها خالل هذا ال�صهر 

اأي ما ي�ازي 9.2 %. 26.4 ملي�ن دوالر 
 وج��رى خالل �صب��اط 2012 الت�صدير الى 31 

دول��ة اأوروبي��ة، 30 دولة افريقي��ة غير عربية، 20 

دول��ة اآ�صي�ي��ة غي��ر عربي��ة، 18 دول��ة عربية، 14 

دولة اميركية ودولتين اوقيانيتين. اأما الدول التي 

ا�صت���ردت باأكثر من ملي�ن دوالر فهي م�زعة كما 

يل��ي: 15 دول��ة عربي��ة، 11 دول اوروبية، 9 دولة 

افريقي��ة غي��ر عربي��ة، 5 دول اآ�صي�ية غي��ر عربية، 

دولتان اميركيتان ودولة اوقيانية.

واردات المعدات 

وبل��غ مجم�ع ال���اردات م��ن االآالت والمعدات 

ال�صناعي��ة ف��ي �صب��اط 2012 نح��� 18.7 ملي�ن 

دوالر، ف��ي مقاب��ل 24.5 ملي���ن دوالر في �صباط 

2011، اأي بانخفا���س وقدره 5.8 ماليين دوالر 
ون�صبت��ه 23.6. % وق��د ت�ص��درت ال�صي��ن الئح��ة 

البل��دان الُم�صّدرة لالآالت والمع��دات ال�صناعية اإلى 

لبن��ان، حيث بلغت قيمتها خالل هذا ال�صهر ح�الى 

4.4 ماليي��ن دوالر تليه��ا ايطالي��ا بح�ال��ى 4.1 
ماليين دوالر ومن ثم المانيا بح�الى2.1 ملي�ني 

دوالر.

�صناع��ة  ومع��دات  اآالت  واردات  واحتل��ت 

بلغ��ت  اإذ  االول��ى،  المرتب��ة  المعدني��ة  المنتج��ات 

قيمتها 2.1 ملي�ني دوالر وت�صّدرت ال�صين الئحة 

البلدان الُم�ص��ِدّرة لهذا المنتج الى لبنان اإذ �صَدّرت 

م��ا قيمته 0.6 ملي���ن دوالر، تليها واردات االآالت 

الت��ي ت�صتعم��ل ف��ي التغلي��ف بقيم��ة 2.0 ملي�ني 

دوالر، واحتلت ايطاليا �صدارة الدول الُم�صِدّرة لهذا 

المنت��ج بقيم��ة 1.3 ملي�ن دوالر، ف��اآالت ومعدات 

�صناع��ة المنتج��ات الغذائي��ة بقيم��ة 1.5 ملي���ن 

دوالر.

�سريدر ميدل اي�ست

من انتاج �سوكوال ليندا

من انتاج “ليبك” 
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بداأ ال�سيد قي�سر عطا العمل يف جمال البوظة العربية يف �سنٍّ 

مبكرة عام 1946. وبعد اأن اكت�سب خربة يف هذا املجال اأ�س�س 

معمله اخلا�س يف حو�س االمراء عام 1956. ا�ستهرت بوظة 

قي�سر عطا العربية بالطعم اجليد والنظافة فنالت �سهرة وا�سعة 

يف لبنان. عام 1978 ان�سم االبن اال�سغر طوين اىل والده وكان 

لديه رغبة �سديدة يف تعلم هذه ال�سناعة. عام 1990 بداأت 

عملية انتاج البوظة العربية بوا�سطة االآالت الأن ال�سناعة 

التقليدية مل تعد قادرة على تلبية حاجة ال�سوق اال�ستهالكية. 

بف�سل اخلربة الوا�سعة التي ميلكها قي�سر عطا وولده طوين 

متّكن املعمل من انتاج البوظة العربية اآلياً بنف�س الطعم 

التقليدي وهذه ميزٌة فريدٌة مل يتو�ّسل �سواهما اليها بعد. 

ويعود ذلك اىل ا�ستعمال اأحدث االآالت واأكرثها  دّقًة وتطوراً 

وتعمل بقوًة �سغٍط يف انتاج البوظة العربية ت�سل اىل قوة 

BAR 120 وهي ذات تعقيٍم كامل. واأ�سبح للموؤ�س�سة عام 

1996 اأكرث من 1400 براد للبوظة موزعة يف خمتلف  املناطق 

اللبنانية. وا�ستكمال طوين عطا عملية التطور والتحديث حتى 

اأ�سبح ينتج اليوم:

- ع�سرون نكهة بوظة عربية

- ع�سرون نكهة بوظة عربية اك�سرتا

- ع�سر نكهات بوظة عربية بدون �سكر وبدون د�سم

نالت بوظة قي�سر عطا �سهرًة عاملية وانت�سرت يف العامل العربي 

ملطابقتها لكل املعايري ال�سحّية والنعومة واللزجة وبخلّوها 

من جميع اأنواع البكترييا.

Zahle-newhighway-tel: 961 8 930 680 - Mob:961 3 640 940
email: infotonikayssarata@gmail.com - web: www.kayssarataicecream.com 
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و�صملت الج�ل��ة م�ؤ�ص�صات وم�صانع ما�صا ب�ا 

ل�صاحبه من�ص�ر م�صعالني رئي�س تجمع �صناعيي 

المكل���س، وال�صي��ر للمفرو�ص��ات ل�صاحي��ه ريني��ه 

انج��ا، جان عنيد ل�صناع��ة الحديد ل�صاحبه كل�د 

عني��د، برالين��� لل�ص�ك���ال ل�صاحبه ايل��ي حم�ي، 

ديا بيبر لل�رق والكرت�ن ل�صاحبه وجدي ذياب، 

ديا ميت��ال للمخلفات المعدني��ة ل�صاحبه ج�رج 

�صالم��ة، بيفن بارل��� لاللمني���م ل�صاحبه هادي 

فرحات، ن�جا بال�صت للبال�صتيك ل�صاحبه روبير 

نجيم، ا�س تي جي للزجاج ل�صاحبه ب�ب معل�ف 

ونخلة زغيب واوالده للباط���ن الجاهز ل�صاحبه 

فريد زغيب.

في بداي��ة الج�لة، رح��ب الم�صعالني بال�زير 

�صاب�نجيان الذي “جم��ع العائلة ال�صناعية عبر 

ا�صتراتيجي��ة �صناعي��ة وا�صح��ة وهادف��ة ت�ؤم��ن 

بقدرات ال�صناعة وال�صناعيين اللبنانيين، ولي�س 

اأدل عل��ى ذلك من �صعار المرحلة الذي اأطلقه وه� 

لبنان المنتج”.

 واألق��ى ال�زير �صاب�نجيان كلم��ة جاء فيها: 

“بع��د زياراتي العدي��دة اإلى المناط��ق ال�صناعية 
ف��ي الجن���ب وال�صم��ال والمتن وك�ص��روان مرورا 

بالمكل���س، و�ص���ال اإل��ى البق��اع قريب��ا، يكت�صف 

الت�ظيف��ات  حج��م  فاأكث��ر  اأكث��ر  اللبناني���ن 

واال�صتثمارات في القطاع ال�صناعي والذي يف�ق 

الت�قع��ات. وه��� ال يق��ل اأهمي��ة ع��ن القطاع��ات 

الم�صرفي��ة والخدماتي��ة وال�صياحي��ة والتجارية. 

وال بد اأن يفر�س هذا ال�اقع تعاطيا ر�صميا جديدا 

ومالئما، بحي��ث يجب االأخذ ف��ي االعتبار اأهمية 

المحافظ��ة عل��ى ه��ذه الر�صامي��ل، والعم��ل عل��ى 

تط�يرها. وهذا ما ن�صعى اإليه في وزارة ال�صناعة، 

واإنما دائما �صم��ن االمكانات المتاحة والظروف 

المحيطة”.

الت��ي  االنج��ازات  عل��ى  “اأهنئك��م  وا�ص��اف: 

تحقق���ن كل ي�م. واإلى مزيد من النجاح واالبداع 

والتف���ق. وفي ه��ذه المنا�صبة الجميل��ة، اأب�صركم 

باأنن��ي وقع��ت م�ص��روع مر�ص���م تعدي��ل عام��ل 

اال�صتثم��ار ف��ي منطق��ة المكل���س ال�صناعي��ة كما 

وعدتك��م �صابق��ا. وبت�صاف��ر جه�دن��ا الم�صتركة، 

�صن�صع��ى اإل��ى و�صعه حي��ز التطبيق بع��د اإعطائه 

مجراه القان�ني الطبيع��ي. اإن ال�صناعة اللبنانية 

ت�صتح��ق كل العناي��ة لما ت�صكله م��ن ركن اأ�صا�صي 

من اأركان االقت�صاد ال�طني”.

ن�صاطات �صناعية

في ما�سا بوا رئي�س تجمع �سناعيي المكل�س من�سور م�سعالني يلقي كلمة ترحيب بالوزير �سابونجيان 

ويبدو في ال�سورة مدير عام ال�سناعة داني جدعون

 

�صابونجيان في المكل�س:ال�صناعة ت�صتحق كل العناية

جال وزير الصناعة فريج صابوجنيان في منطقة املكلس الصناعية، بدعوة من رئيس جتمع صناعيي وجتار املكلس 
وجوارها منصور املشعالني. وضم الوفد الذي شارك الوزير صابوجنيان في جولته، املدير العام لوزارة الصناعة داني 

جدعون، رئيس بلدية املنصورية وليام خوري وحشد من الصناعيني.

رئي�س التجمع واالع�ساء ي�ستقبلون الوزير والوفد المرافق
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�سابونجيان والوفد المرافق في م�سنع بيفن بارلو

 �سابونجيان ي�ستمع الى �سرح جورج �سالمة عن مراحل االنتاج في الم�سنع

�سابونجيان والوفد المرافق في م�سنع ا�س تي جي للزجاج

�سابونجيان والوفد المرافق في م�سنع نوجا بال�ست

�سابونجيان والوفد المرافق في زيارة م�سنع نخلة زغيب

 �سابونجيان وم�سعالني وجورج �سالمة في م�سنع ديا بيبر

ايلي حموي يرحب ب�سابونجيان في م�سنع برالينو لل�سوكوال

جورج �سالمة و�سابونجيان في م�سنع ديا ميتال
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ب��دوره، اعل��ن �صاب�نجيان ان ال���زارة تح�صر 

لم�ص��روع الم��دن ال�صناعي��ة، واقت��رح تاأليف لجنة 

م�صتركة من البلدي��ة وال�صناعيين وال�زارة لتتابع 

الم�ا�صيع المطروحة وتخرج باأج�بة وحل�ل”.

عبا�س

ال�صناع��ة  وزي��ر  عبا���س  طال��ب  جهت��ه،  م��ن 

ب”العم��ل ال�صري��ع عل��ى تحقي��ق المطال��ب االتي��ة 

الخا�ص��ة بتجم��ع �صناعي��ي ال�ص�يف��ات وج�ارها 

وابرزه��ا تعبيد الطرق الداخلي��ة لمنطقة ال�ص�يفات 

ال�صناعي��ة بغي��ة ت�صهي��ل الم��رور لل�صاحن��ات ذات 

الحم�الت الثقلي��ة، تاأهيل وتعبي��د طريق الع�صرين 

مرك��ز  حت��ى  القديم��ة  �صي��دا  لطري��ق  المحاذي��ة 

ال�صندوق ال�طني لل�صمان االجتماعي، العمل على 

معالجة المخالفات القائمة على �صفتي نهر الغدير 

وتنظيفه، معالجة م��ص�ع م�صالخ ومزارب االبقار 

واالغنام ال�اقعة �صمن نطاق التجمع وخ�ص��صا ان 

معظمها غير م�صت�فية ال�صروط القان�نية وال�صحية 

التي تن�س عليها ق�اني��ن ال�صالمة العامة وتحديدا 

البيئية منها، والعمل على تحقيق اال�صتقرار االمني 

في منطقة ال�ص�يفات ال�صناعية”.

اإر�سالن

من جهته، ق��ال ار�ص��الن: “ان تعاطي الدولة 

مع ال�ص�يفات غير مقب�ل ب�صكل عام، فال�ص�يفات 

تتطل��ب ور�صة عمل من كل ال�زراء وكل الخدمات 

الالزم��ة، والتعاط��ي م��ع ال�ص�يفات يت��م تقليديا 

وكاأنها ال تزال بلدة �صغيرة من �صمن جبل لبنان. 

ال�ص�يفات اأ�صبحت ت�صم من 600 الى 700 األف 

ن�صم��ة بجهاز بلدي �صغير بالن�صبة لحجم البلدية 

وتعاطي البلدية مع المعامالت وبال�صناعة”.

اأ�ص��اف: “�صاأعط��ي مثال ال�صناعيي��ن، ان اأكبر 

اأزمة يعانيها ال�صناعي�ن لي�س فقط البنى التحتية 

الت��ي هي اأكثر م��ن �ص��رورة، اإنما مع االأ�ص��ف، اإذا 

اردن��ا اأن نقارب م��ص�ع البن��ى التحتية، واأق�لها 

ب�صراح��ة، كل منطق��ة ح��ي ال�صل��م الت��ي اأ�صبحت 

مدينة �صكنية الى جانب المدينة ال�صناعية يلزمها 

بن��ى تحتية، واأكبر اأزمة انن��ا ال ن�صتطيع اأن نف�صل 

م�صاألة ال�صناعيين والمعامل عن المنطقة ال�صكنية 

النها اأ�صبحت متداخلة ببع�صها البع�س”.

الم�سالخ

وتابع ار�صالن: “في م��ص�ع الم�صالخ ، اأخذ قرار 

في مجل�س بلدية ال�ص�يفات و�صطرت محا�صر �صبط 

لم�صاألة الم�صالخ وبع���س الجباالت غير المرخ�صة، 

والمرخ�س مخالف لل�ص��روط البيئية وال�صحية. اأنا 

ب��كل �صراحة طلب��ت من مجل���س بلدي��ة ال�ص�يفات 

اأمام ال�صناعيي��ن المحترمين الذين اجتمعنا معهم 

مرتي��ن و�صنجتمع معهم ال�صهر المقبل، اأخذ االإجراء 

باالإقف��ال مهما كل��ف االأمر، ولكن ه��ذا االإقفال اإذا 

ل��م ي�اك��ب بم���ؤازرة وزارة الداخلي��ة وق���ى االأمن 

وال���زارات المعني��ة، يبقى الحم��ل مرميا على ظهر 

مجل���س بلدي��ة ال�ص�يف��ات “والزورب��ة” نعرف تتم 

يمين��ا و�صم��اال وكذل��ك ال��صاطات لت�صب��ح االأم�ر 

كاأمر واقع يجب التعامل معه”.

واأردف: “ال�ص�يفات لم تعد ال�ص�يفات التقليدية، 

حارة القبة واالأم��راء والعمرو�صية بالمعنى القديم، 

ال�ص�يفات تمتد من الجبل الى �صاحل البحر وت�صكل 

رم��زا للعي���س ال�طن��ي الكري��م ولل�ح��دة ال�طني��ة 

الحقيقي��ة، انه��ا ت�صم كل عائالت لبن��ان الروحية، 

وت�صتاأه��ل اأن تبق��ى نم�ذج��ا. اأنا ال اأمي��ز بين فئة 

وفئة، الأن كل م��ن �صكن ال�ص�يفات ه� من اأهاليها. 

اأتمن��ى اأن نقارب هذا الم��ص���ع بالخلفية ال�طنية 

والخدماتية الأن ال�ص�يفات ال يج�ز اأن يتم التعاطي 

معه��ا عل��ى اأ�صا�س انه��ا قرية تقليدي��ة ت�صم ع�صرة 

اآالف ن�صمة”.

ن�صاطات �صناعية

�صابوجنيان و�صربل يف جولة ميدانية يف �صويفات

ار�صالن: تعاطي الدولة غير مقبول

نظمت بلدية مدينة الشويفات وجتمع صناعيي الشويفات جولة ميدانية شارك 
فيها وزير الصناعة فريج صابوجنيان، ممثل وزير الداخلية مروان شربل قائمقام 

الشوف جورج صليبي، رئيس بلدية الشويفات ملحم السوقي، رئيس جتمع 
صناعيي الشويفات أديب عباس وصناعيون وفاعليات، شملت املصانع والطرق 

ونهر الغدير، لالطالع عن كثب على الواقع البيئي الصحي الصناعي في املدينة.
وبعد انتهاء اجلولة، عقد لقاء في مكتب رئيس بلدية الشويفات حضره النائب 

طالل ارسالن وفاعليات حزبية وإعالمية. وامل السوقي في كلمة القاها “ان تنال 
شويفات ما تستحق من اهتمام امنائي ودعم استثنائي من الوزارات للمحافظة 

على ما تبقى من ارث بيئي وثقافي وزراعي في الشويفات”.

ار�سالن م�ستقباًل تجمع �سناعيي ال�سويفات
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�صناعات لبنانية

�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 شركة مؤسسة »سمير للمطابخ احلديثة«، شركة » فولدا العاملية «، 

وشركة )SO.I.ME(، )املصنع الكيمائي جبارة ش.م.ل(، ومؤسسة »الفتى كو«، شركة »E.M.S«، شركة 
صدقة للمعجنات واحللويات ومصنع »فونيكس ماشينيري«.

موؤ�ص�صة »�صمير للمطابخ الحديثة«:نطالب بدور متكامل للدولة 

اأن�صئت م�ؤ�ص�ص��ة “�صمير للمطابخ الحديثة” على 

يد ال�صيدين �صمير اأب� ح��صة وو�صام في�صل القي�صي، 

براأ�صمال كبير وعدد من العمال االخت�صا�صيين في 

هذا االنتاج. وبداأت هذه الم�ؤ�ص�صة انتاجها ب� 8 اآالت 

ثقيلة واأكثر من ثالثين اآلة مت��صطة النتاج: مطابخ 

 .pvc المني�م � درف

وم��ع تط�ر الم�صن��ع وحاجة االأ�ص���اق الداخلية 

اإل��ى انتاج جدي��د، اأدخ��ل الم�صنع خدم��ة ديك�رات 

جيب�ص�ن ب���رد، باركيه، فينيل اأب���اب اأوكاردي�ن، 

مبي��ع األ�اح جف�صي��ن وكل ل���ازم الجيب�ص�ن ب�رد، 

بالمفرق والجملة.

يمكن تق�صيم تط�ر الم�صنع اإلى ثالث مراحل:

المرحلة االأولى ج��اءت ثمرة 25 �صنة خبرة في 

حق��ل المطاب��خ الحديثة ف��ي الخارج. وت�صي��ر اإدارة 

الم�ؤ�ص�ص��ة اإلى انها اأول من اأدخ��ل الفيبر غال�س اإلى 

لبنان من طريق ال��دول االأوروبية وا�صتخدامها بداًل 

م��ن الخ�صب، كما اأك��دت انها اول م��ن �صّنع مطابخ 

المني�م في لبنان.

المرحل��ة الثاني��ة، في ه��ذه المرحلة ت��م ادخال 

االأل���ان الخ�صبي��ة عل��ى بروفي��الت االألمني���م اإل��ى 

لبن��ان في الع��ام 1997، واأ�صبح الزب���ن منذ ذلك 

ال�ق��ت باإمكانه �ص��راء مطبخ المني���م ولكن باأل�ان 

خ�صبية.

المرحلة الثالثة، وهي المرحلة االأهم في تاريخ 

الم�ؤ�ص�ص��ة حي��ث تم افتت��اح ق�صم جدي��د للديك�رات 

وباركي��ه  خ�ص��ب  وباركي��ه  ب���رد  جيب�ص���ن  م��ن 

فينيل واأب���اب اأوكاردي���ن، اإ�صافة اإل��ى بيع ال�اح 

الجيب�ص���ن، وكل ل�ازم��ه من الحدي��د، وي�صاف اإلى 

ذل��ك الع��دة الت��ي يحتاجه��ا الم�صنع به��دف تقديم 

ا�صكال مختلفة وباأ�صعار الجملة.

في ال�قت الراهن، ت�ؤك��د اإدارة الم�ؤ�ص�صة اأنها لم 

ت�صتف��د من القرو�س المدع�مة، الأنها ال تريد ارهاق 

الم�ؤ�ص�صة باأعباء ط�يلة االأمد، خ�ص��صًا واأن ال��صع 

ال�صيا�صي واالقت�صادي ال يزال غير م�صتقر في البلد.

تك�صف اإدارة الم�ؤ�ص�صة ان الم�صاكل التي ي�اجهها 

ال�صناعي عديدة، منه��ا غياب الدولة عن كل مرافق 

االنت��اج، و�صعيه��ا اإل��ى اخ��ذ كام��ل حق�قه��ا م��ن 

ال�صناعيي��ن وع��دم تقديم اأي م�صاع��دة اأو ت�صهيالت 

له��م، االأم��ر ال��ذي اأدى اإل��ى اأن تك���ن الم�ؤ�ص�ص��ات 

ال�صناعية اأم��ا م�ؤ�ص�صات عمالق��ة تناف�س الدولة اأو 

م�ؤ�ص�ص��ات �صغي��رة ال ت�صتطيع القيام ب��اأي عمل اإال 

�صمن امكاناتها المحدودة جداً.

وت�جهت اإدارة الم�ؤ�ص�صة اإلى الدولة باقتراحات 

اأهمه��ا ان تاأخ��ذ دوره��ا الطبيع��ي ف��ي كل مراف��ق 

البلد ولي���س فقط على �صعيد القطاع ال�صناعي، الأن 

المجتمع ه��� دورة حي��اة اقت�صادية واح��دة، والأن 

المجتم��ع المتكام��ل من كل الن�احي، ه��� المجتمع 

ال��ذي تر�صى عن��ه كل قطاعات المجتم��ع المنتجة، 

م��ن ال�صناع��ي والتج��اري وال�صياح��ي والزراع��ي 

العام��ل والتاج��ر  وال�صياح��ي، كم��ا ير�ص��ى عن��ه 

والمهند���س والطبي��ب.  واأخي��راً نطال��ب بمكافح��ة 

ال��صاطات والر�ص�ة الت��ي تحا�صر كل العاملين في 

المرافق االإنتاجية في لبنان. 
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�صركة »فولدا العربية« حائزة على �صهادة ISO  9001 لريادتها  
ال�صرك��ة ال�صناعي��ة »ف�لدا« هي �صرك��ة لبنانية 

ذات نج��اح ط�يل االأم��د في لبنان ،ال�ص��رق االأو�صط 

  ISO  9001اأوروبا و اأفريقيا. حائزة على �صهادة،

ت�صني��ع و ت�ري��د منتجات  وهي رائدة في  مجال  

االألمني���م و ت�صمي��م نظام االك�ص�ص���ارات واالأجزاء 

الميكانيكية المتخ�ص�صة بمجال البناء .

من��ذ تاأ�صي�صها ، كان عملها االأ�صا�صي اإنتاج �صفر 

ل�صتائر االألمني�م التي كانت تمثل %65 من  ن�صاط 

ال�ص�ق المحلي الى جانب 

�صف��رات �صحب م��ن  االألمني�م و نظام ال�اجهات 

الزجاجية الخارجية .

ق�تن��ا العامل��ة م�ؤلف��ة م��ن طاق��م مهند�صين و 

فنيي��ن و عم��ال عل��ى درج��ة عالي��ة م��ن الخبرة و 

االحت��راف و نح��ن الي���م ن�ص��كل الم���رد  الرئي�صي 

الأنظمة االألمني�م في لبنان و ال�صرق االأو�صط و لدينا 

مجم�عة المنتجات التي ت�صمل :

-  �صفرات �صتائر االألمني�م )�صتر(

-  �صفرات من بروفيل االألمني�م الم�صح�ب 

الزجاجي��ة  لل�اجه��ات  االألمني���م  نظ��ام    -

الخارجية 

-  نظام  اأب�اب و �صبابيك �صحاب و مف�صالت 

-  اإك�ص�ص�ارات 

-  �صبك للح�صرات 

- اأب�اب �صفافة لحماية المحالت و الم�صارف 

-  نظام اأباج�ر خا�س بالف�لدا ..... 

ه��ذا و م��ع عملي��ة اإع��ادة االعمار ف��ي المنطقة 

الت��ي ترافقت م��ع اهتم��ام المهند�صي��ن المدنيين و 

المعماريي��ن ف��ي مج��ال التكن�ل�جي��ات الحديث��ة 

، ق��د دف��ع �صرك��ة FOLDA للتعاق��د م��ع واحدة 

HueCK- االألماني��ة  ال�ص��ركات   اأه��م  م��ن 

HARTMAN المعروفة  ب�صناعة البروفيالت 
العازلة  للحرارة لالأب�اب وال�صتائر .                                                                                                                                     

و بعده��ا قام��ت ال�صرك��ة بالتعاق��د م��ع �صرك��ة 

اال�صباني��ة GAVIOTA SIMBAC  الرائ��دة 

في مجال االك�ص�ص���ارات الخا�صة ب�صتائر االألمني�م 

و اله��دف من هذا الت�اأمة هي اإنت��اج ماكينة �صت�ر، 

مانيفيل لماكينة �صت�ر وراأ�س مانيفيل و ت�صديرها 

اإل��ى جمي��ع ال��دول. تج��در االإ�ص��ارة اإل��ى اأن �صرك��ة  

م��ن  واح��دة   ه��ي   GAVIOTA SIMBAC
مجم�ع��ة SOMFY العالمية الرائدة  في �صناعة 

المحركات الخا�صة بالن�افذ  واالأب�اب .     

اأخيرا، �صركة ف�لدا �صاحبة النجاحات  في لبنان 

تع��د بغزو اأ�ص�اق جديدة في ال�صرق االأو�صط ، اأوروبا و 

اأفريقيا كما اأنها الي�م تملك فرعا في دولة قطر.

�صهادة الـ ISO اإلى �صركة SO.I.Me لبنان

انتاج الباطون ذو موا�صفات نوعية

نال��ت �صركة so.i.me ل�صناعة الباط�ن الجاهز، �صهادة عالمية في الم�ا�صفات والج�دة والن�عية، 

نظراً للدقة المعتمدة في انتاجها.

فبع��د نجاحها ف��ي عالم البناء والباط�ن اأقدم��ت ال�صركة على تحديث ان�صاءاته��ا والت��صع في عملية 

االنتاج عبر اقامت فرع اآخر لل�صركة في منطقة الدورة ةاالبقاء على م�صنع ال�ص�يفات الرئي�صي، والت��صع 

به لي�صبح من اأكبر الم�صانع في لبنان.

وف��ي لقاء م��ع مديرة الم�صنع االآن�ص��ة ماجدة �صاهين تطرق��ت اإلى بع�س الم�صاكل الت��ي يعاني منها 

القط��اع ب�صكل خا�س، وال�صناعة اللبنانية ب�صكل عام، وه��ي عديدة وكثيرة، ولعل اأهمها عدم وج�د دعم 

في المحروقات التي تحتاجها �صناعتنا. 
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�صناعات لبنانية

»الفتى كو« لت�صنيع مواد التنظيف: ربحنا ثقة الم�صتهلك 

قلما ت�صتطيع م�ؤ�ص�صة �صناعية �صغيرة اأن ت�فر 

كل الخدم��ات والتعه��دات في وقت واح��د للم�صافي 

والمطاع��م والمن��ازل، كم��ا ت�فرها �صرك��ة “الفتى 

اأكث��ر  التنظي��ف. ولالط��الع  م���اد  ك���” لت�صني��ع 

عل��ى اأعمال الم�ؤ�ص�ص��ة وانتاجها التق��ت “ال�صناعة 

واالقت�ص��اد” مع ال�صيد �صالح الدين الفتى، �صاحب 

ومدي��ر م�ؤ�ص�صة “الفتى ك���”، الذي تحدث عن بداية 

انط��الق الم�ؤ�ص�ص��ة من��ذ ثالثي��ن عام��ًا ف��ي منطقة 

ح��ارة حريك، بهدف تغطية حاج��ة ال�ص�ق اللبنانية 

اإل��ى كل اأن�اع م�اد التنظي��ف، ومن ثم ت�ص�يقها في 

الب��الد العربية. ولكن قبل ذلك عملنا على ت�فير كل 

م��ا يلزم للم�صن��ع اأي تجهيزه من االأل��ف اإلى الياء، 

وت�فير الخبرة العمالية 

وب�ص�ؤال��ه ع��ن كيفية ت�ص�ي��ق االنت��اج وعما اإذا 

كان���ا ي�اجه�ن مناف�صة ف��ي االأ�ص�اق؟ ق��ال ال�صيد 

�ص��الح، اإن ج�دة انتاجنا الم�صن��ع من اأج�د ان�اع 

الم���اد االأولي��ة، ت�صاه��ي الم�صت���رد م��ن االنت��اج 

الخارجي الم��ص�مة بماركات معروفة في اال�ص�اق. 

ولذل��ك ي�ؤك��د ال�صيد �صالح ع��دم وج���د مناف�س له 

عل��ى �صعي��د ال�ص���ق اللبناني��ة، بل ه��� ال يخ�صاها 

الأن اأ�صع��اره مدرو�صة وفي متن��اول جميع زبائننا، 

على �صعيد الم�صاف��ي والمطاعم والمنازل، وكل من 

ي�صتعم��ل م�اد التنظي��ف. و�صاألناه عن تط�ر المعمل 

وتزوي��ده ب��االآالت الحديث��ة؟ اأك��د ال�صي��د �صالح ان 

طم���ح م�ؤ�ص�صتن��ا الدائ��م ه��� الت��ص��ع والتحدي��ث، 

وله��ذا الطم�ح مق�مات تب��داأ بالخبرات العاملة في 

الت�صني��ع، وف��ي زيادة االنتاج. ووج���د حافز ق�ي 

لدين��ا باأنن��ا ن�صتطي��ع  ان نك���ن البدي��ل للخب��رات 

العربي��ة واالإقليمية. وكل ذلك يحتاج بطبيعة الحال 

اإل��ى تط�ي��ر الم�صن��ع �ص�اًء ف��ي عدد العم��ال اأو في 

ا�صتي��راد اآالت جديدة وحديثة لتلبية طلبات الزبائن 

واال�ص�اق، اللبنانية والعربية، وتالفي النق�س فيها. 

واأخيراً، ي�ؤكد ال�صيد �ص��الح ان انتاجنا المميز نجح 

ف��ي تطبيق �صع��ار »�صنع في لبن��ان«، وا�صتطاع ان 

يك�ص��ب ثق��ة الم�صتهل��ك، عل��ى ال�صعيدي��ن الداخل��ي 

والخارجي.   

اأن�صئ الم�صنع الكيمائي جبارة في قرنة �صه�ان 

االعم��ال  خط���ط  واعتم��د   1972 )المت��ن( ع��ام 

التالية:

ومنه��ا  ال�صناعي��ة  الدهان��ات  انت��اج   -

الناري،ال�صنتتيك الب�ليريتان والب�لي�صتر  .

- انت��اج المعاجي��ن واال�صا�ص��ات والدهان��ات 

الخا�صة بالخ�صب وال�صيارات

- انتاج التنر بمختلف ان�اعه.

في عام 1993 عقد اتفاق مع �صركة ايطالية من 

اجل المه��ارة والم�صاعدة التقني��ة النتاج وت�صنيع 

الب�لي�ريت��ان ومراقب��ة ج���دة الب�لي�صت��ر وط��الء 

االأ�صا�س والم�اد ال�صاقلة لالثاث واالأخ�صاب.

الم�صن��ع  �صرك��ة  اتجه��ت   2000 الع��ام  ف��ي 

 2K الكيمائ��ي جب��ارة نح��� تط�ير م��ادة اال�صا�س

.2K ومادة دهانات ال�صيارات

عق��دت  و2004   2003 بي��ن  الفت��رة  خ��الل 

ال�صرك��ة اتفاق��ًا مع م�صن��ع فرن�صي كبي��ر وم�صتقل 

لت�صني��ع دهان��ات المنازل فا�ص��اف الم�صنع بهذا 

الخ��ط الجديد من الط��الء 30 �صنة ف��ي النجاح في 

عال��م االعم��ال ومن ث��م ان�ص��ىء م�صن��ع جديد في 

بيروت متخ�ص���س في الط��الء المخ�ص�س للديك�ر 

واالبنية.

ر�صالتنا:

ان طم�حنا ثالثي االهداف:

1 – تقدي��م منتج��ات عالية الج���دة وبطريقة 
من�صجمة.

2 – تقدي��م خدم��ات غي��ر م�صب�ق��ة قبل وعند 
الت�صليم. تت�صمن عالقة ط�يلة االأمد مع زبائننا

تت�صم��ن  فاعل��ة  ت�زي��ع  �صبك��ة  ان�ص��اء   –  3
ا�صتجابة �صريعة الحتياجات وطلبات زبائنا.

امل�صنع الكيمائي  جبارة �س م ل: اإلتزام ـ �صمانة ـ طموح

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 123.indd   30 5/29/12   3:34:30 PM



31ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 123 حزيران 2012

ل��م يكن قطاع المقاوالت ف��ي تاريخ  لبنان، اإال 

عن�ص��راً ا�صا�صيًا في الحرك��ة االقت�صادية اللبنانية، 

وذل��ك بالتكام��ل م��ع باق��ي القطاع��ات االخ��رى: 

التجارية والم�صرفية وال�صناعية وال�صياحية. 

وفي هذا االطار، ب��رزت �صركة اآي اأم اأ�س باإدارة 

مي�ص��ال �صليب��ي، كاإح��دى ال�ص��ركات العامل��ة ف��ي 

حقل المقاوالت، حي��ث نجحت في انجاز العديد من 

الم�صاريع االعمارية الكبي��رة، وال �صيما على �صعيد 

تعبيد وتزفيت الطرقات. 

»ال�صناع��ة  ال��ى  حديث��ه  ف��ي  �صليب��ي  واك��د 

واالقت�صاد«، الى ان الحركة العقارية المتنامية في 

المتن االعلى تتعر�س حاليًا الى م�صاكل و�صع�بات 

عدي��دة، اهمها الظ��روف االقت�صادي��ة ال�صعبة التي 

تمر بها البالد والمرتبطة ارتباطًا مبا�صراً بالظروف 

ال�صيا�صي��ة، باال�صافة الى الت�صنجات التي تبرز بين 

الحين واالآخر وتنتقل من منطقة الى اخرى.

وبالرغم من �صلبية ه��ذا ال�اقع، اكد �صليبي على 

اال�صتم��رار ف��ي اداء دور ال�صركة االعماري على اكمل 

وجه، قائ��اًل: »من واجباتنا ال�طنية بالدرجة االولى 

الم�صاهمة في ور�صة اعمار المناطق اللبنانية كافة«. 

وتاب��ع �صليب��ي متمني��ًا »عل��ى االدارات المعنية ان 

تاأخ��ذ باالعتبار واق��ع المقاولين الذي��ن بات�ا الي�م 

عاجزي��ن عن اال�صتمرار في تنفي��ذ الم�صاريع الملزمة 

لهم لي�س فقط ب�صبب ارتفاع ا�صعار الم�اد االولية وال 

�صيم��ا الحديد منها، بل ب�صب��ب تجاهل المطالب التي 

تن�صف ه�ؤالء بما يمكنهم من اال�صتمرار في العمل«.

الحركة العقارية

وف��ي معر�س حديث��ه عن الحرك��ة العقارية في 

المتن االعلى التي ينتمي اليها �صليبي، قال:

المناط��ق  م��ن  االعل��ى  المت��ن  منطق��ة  تعتب��ر 

يق�صده��ا  الت��ي  لبن��ان  ف��ي  الهام��ة  ال�صياحي��ة 

الم�صطاف���ن اللبناني�ن والعرب بكثافة. هكذا كان 

حال هذه المنطقة قبل الحرب �صهدت انتعا�صًا كبيراً 

اوقفته��ا التط���رات االأمني��ة. اال ان ا�صتع��ادة لبنان 

لحيات��ه الطبيعي��ة بعد اتفاق الطائ��ف اعاد الحركة 

الى تلك المنطقة، وعادت مق�صداً الى ال�صياح العرب 

م��ا ادى الى حركة اعمارية ونم� ف��ي اال�صتثمارات 

ال�صياحي��ة، م��ا رفع قيم��ة العقارات. وا�ص��ار الى ان 

المنطقة ت�صهد حاليًا حركة بيع م�صطردة لالأرا�صي 

بغية ا�صتثمارها ف��ي بناء مجمعات �صكنية وفيالت 

يب��اع منه��ا 95 % لل�صي��اح الع��رب الذي��ن حرك�ا 

ب�ج�ده��م الحرك��ة االقت�صادية، فاأ�صب��ح االهالي 

يعتمدون ب�صكل ا�صا�صي على ما ينفقه ه�ؤالء ال�صياح 

لتاأمي��ن م��ا يحتاج�ن الي��ه من و�صائ��ل العي�س وال 

�صيم��ا لناحية تاأمين االق�صاط المدر�صية والجامعية 

والمحروقات المخ�ص�صة للتدفئة في ف�صل ال�صتاء.

م�ساريع وخطط

وراأى ان منطق��ة المتن االعلى تحتاج لكثير من 

الم�صاريع والخطط لتط�يرها وانمائها، وابرزها:

تفعيل وتمكين وزارة اال�صغال و�صرف اعتمادات 

مالي��ة لتح�صين قط��اع الم�ا�صالت ال��ذي �صينعك�س 

ايجابًا على ال�ص�رة ال�صياحية لهذه المنطقة.

ان�ص��اء لجن��ة م��ن فعالي��ات المنطق��ة وخا�صة 

ع��ن  درا�ص��ة  للمطالب��ة ب��ص��ع  البلدي��ات  روؤ�ص��اء 

حاج��ات المنطقة والتقدم بها م��ن الدول الخليجية 

التي ي�صطاف رعاياها في القرى والبلدات.

المنطق��ة  ف��ي  اال�صت�صفائ��ي  القط��اع  تط�ي��ر 

لناحيةان�ص��اء م�صت�صفى ي�صتفي��د من خدماته اهالي 

المنطقة وال�صياح.

الت�ص��دد ف��ي المحافظ��ة عل��ى الطاب��ع الق��روي 

للمنطق��ة وتفادي االعم��ار الع�ص�ائي والحفاظ على 

الم�صاحات الخ�صاء التي تميز هذه المنطقة.
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�صناعات لبنانية

 ISO 22000 ح�صلت على �صهادة

�صركة �صدقة للمعجنات والحلويات
 Quality �صه��ادة  عل��ى  ح�ص�له��ا  بع��د 

managemet system iso 9001 هاه��ي 
�صركة �صدقة للمعجنات والحل�يات وباإ�صرار من 

�صاحبها ومديرها العام ال�صيد جهاد �صدقة تخط� 

بثب��ات خط�ته��ا الثاني��ة نح� العالمي��ة وتح�صل 

 food safety management على �صه��ادة

.iso 22000
مجلة “ال�صناع��ة واالقت�صاد” اأج��رت مقابلة 

م��ع ال�صي��د �صدقة ال��ذي اأو�ص��ح فيه��ا اأن ال�صركة 

ومن��ذ تاأ�صي�صها تعمل في مج��ال اإنتاج المعجنات 

والحل�ي��ات بكل اأن�اعها ملتزمة الج�دة والن�عية 

تحت اإ�صراف فريق ذي كفاءة عالية نتيجة خبراته 

المتراكم��ة، وا�صتعماله��ا اآالت متط���رة م�صت�ردة 

من الخارج، ما اأوجد الثقة لدى زبائنها في لبنان والخارج.

واأ�صاف ال�صيد �صدقة اأن ال�صركة تعي�س الي�م حالة من التفاعل والتكامل بين الخبرة والحداثة، باالإ�صافة 

اإلى ان التحدي المهني الدائم والمتابعة الجدية، واال�صتمرار في الت�ا�صل مع االأ�ص�اق وتلبية حاجاتها حتم 

عل��ى ال�صركة اال�صتمرار ف��ي التط�ر والتخ�ص�صية في عملية الت�ص�يق عالمي��ًا، خ�ص��صًا اأن ال�صروط الالزمة 

لذل��ك اأ�صبح��ت مت�فرة، وما ح�ص���ل ال�صركة على �صهادت��ي iso 9001 و iso 22000 اإال خير دليل على 

ذل��ك. وخت��م ال�صيد �صدق��ة بالق�ل علينا التم�صك بالتطلع��ات الم�صتقبلية في الحرك��ة االإنتاجية لل�صلعة التي 

ات�صمت ب�صعار �صالمة الم�صتهلك اأواًل ون�صعار �صنع في لبنان.

    ح�سن دقيق 

جهاد �سدقة
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�صناعات لبنانية

»فونيك�س ما�صينيري« لل�صناعات الميكانيكية

رائدة في تطوير الماكينات الورقية

اأطلقت مجم�عة اإندفك� ال�صناعية �صركة “ف�نيك�س 

ما�صيني��ري �س. م. ل”، ب��اإدارة االأ�صت��اذ ربيع االأ�صطا، 

وق��د تخ�ص�ص��ت ال�صرك��ة ب�صناع��ة وتجدي��د وتط�ي��ر 

الماكين��ات ال�رقية، وتم تاأ�صي���س الم�صنع في و�صعه 

الحالي اإبتداء من �صنة 1998.  

تعتب��ر “ف�نيك���س ما�صيني��ري” �صرك��ة رائ��دة في 

ال�صناعات الميكانيكية، وهي باال�صافة اإلى انها ُتعنى 

ب�صكل خا�س في �صناع��ة وتجديد وتط�ير الماكينات 

ال�رقي��ة ب��كل ج�انبه��ا، فه��ي اأي�ص��ًاً تق���م بت�صميم 

الخرائ��ط م��روٍرا بت�صني��ع القطع من ثمَّ جم��ع الماكنة 

وتجهيزه��ا لعملي��ة االإنت��اج ال�صناع��ي وه��ي تعتم��د 

 Automation & اأنظمة الت�صغي��ل االأوت�ماتيك��ي

ة في اإطار  Drive. اأ�صف الى ذلك فاإن ال�صركة مخت�صّ
ت�صميم وتنفيذ المن�صاآت. وقد اأ�صافت هذه ال�صركة على 

�صج��ل ن�صاطها مهم��ة االإنتاج باالعتم��اد على الطاقة 

.Renewable energy المتجددة

ت�ؤك��د اإدارة ال�صركة ان طبيعة عملها ال تعتمد على 

ع��دد االآالت اإنما عل��ى العن�صر الب�صري، فه��� الم�صمم 

والم�صان��ع.  والمن�ص��اآت  ل��الآالت  والمنت��ج  ��ذ  والمنفِّ

ولتحقيق اأف�صل النتائج ف��ي مختلف ال�صناعات، لدى 

ف�نيك���س المع��دات الالزم��ة وال�صروري��ة كالمخ��ارط 

اليدوي��ة واالآلية التي يف�ق عددها ال�صبعة ع�صر، بهدف 

تلبي��ة طلبيات وحاج��ات االأ�ص�اق المحلي��ة والعربية، 

واالأفريقية، واالأوروبية، واالأميركية وكندا. 

تط�ر الم�صنع عبر مراحل ثالثة:

المرحل��ة االأولى، وبداأت بتاأ�صي���س م�صنٍع في بلدة 

ال�صفرا �صن��ة 1998 كفرع من مجم�عة اإندفك� بهدف 

�صيانة وت�صليح معامل االإنتاج لكل المجم�عة.

المرحلة الثانية، وب�صب��ب النجاح والتط�ر ال�صريع 

اإ�صتطاع��ت �صركة »ف�نيك���س ما�صيني��ري« اأن تتخطى 

حاجات اإندفك� لت�ؤمن خدمة ال�صيانة ل�صركات اأخرى. 

اإ�صاف��ًة ال��ى ذل��ك ب��داأت بت�صمي��م و�صناع��ة واإنت��اج 

ماكينات ورقية لالأ�ص���اق المحلية العربية واالإفريقية 

واالأوروبية واالأميركية.

المرحلة الثالث��ة، لم تكتِف »ف�نيك���س ما�صينيري« 

ب�صيانة و�صناعة االآالت  في االأ�ص�اق المحلية والعربية 

اإنم��ا، ونظ��ًرا ال��ى خبرته��ا، ب��داأت ب�صناع��ة المن�ص��اآت 

والم�صان��ع  بما ف��ي ذلك تاأمي��ن كل �صمانات ال�صالمة 

م��ن الك�ارث الطبيعية والحرائق. اأ�صف الى ذلك، اإطالق 

�صرك��ة »ف�نيك���س اإنيرج��ي« الت��ي م��ن �صاأنه��ا تاأمي��ن 

ال�صناع��ات ال�صديقة للبيئة كت�لي��د الكهرباء وت�صخين 

المياه على الطاقة ال�صم�صية، وتاأمين مدفئات منزلية ال 

تعتمد على الكهرباء والبترول، وكل ذلك للحد من التل�ث 

وتخفي��ف الكلف��ة ف��ي اآن. ت��رى اإدارة ال�صرك��ة اأنه ومنذ 

تاأ�صي�صه��ا اعتمدت �صيا�ص��ة التم�يل الذات��ي  فاأ�صبحت 

بدع��م مجم�ع��ة اإندفك��� تط�ر ذاته��ا بذاته��ا، وتت��صع 

��ا تًبع��ا الإنجازاتها وم�صاريعه��ا، ولذلك لم تكن  تدريجيًّ

بحاج��ة الى القرو���س الممن�ح��ة. ت�ؤك��د اإدارة ال�صركة 

وج�د م�صاكل عديدة ت�اجهها �صناعتهم، وهي: 

االفتقاد الى اإنتاج الم���اد االأولية لهكذا �صناعات 

على �صعيد ال�طن. 

كلفة اإ�صتيراد الم���اد االأولية ب�صبب اأ�صعار البترول 

المرتفعة.

�ص�ء التخطيط الذي ي�ؤدي، ال الى مناف�صة تط�يرية، 

اإنما الى مناف�صة »تدميرية«. 

ربيع االأ�سطا
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BMW740, Mercedes S 350 L
BMW X6, Range Rover Sport

with driver
without fuel

200$

Audi A6, BMW 523 I, BMW X5
Mercedes E 200, Audi Q7

with driver
without fuel

175$

Mitsubishi Grandis (7 seats),
Chevrolet Uplander, Renault Trafic
Hyundai H1

with driver
without fuel 110$

Audi A4, BMW320, Hyundai Sonata
Renault Lattitude, Honda Accord

with driver
without fuel

90$

Nissan Tiida, Renault Fluence
Mitsubishi Lancer 

with driver
without fuel

70$

Toyota Yaris, Nissan Sunny
Nissan Micra

driver
not included 25$

CAR TYPE Description DAILY RATE

* VAT Tax to be added on above rates.
* Above rates are applied during LOW SEASON ONLY.
* Above rates include driver fee without fuel.

Main Office:  Beirut - Lebanon
Kalla str . Al Oraifi Bldg . Ras Beirut

T +961 1 780 000 • 803 308 • F +961 1 868 567

Beirut Rafic Hariri International Airport
T +961 1 629 900 • +961 3 629 900 • F +961 1 629 799

Email: citycar@citycar.com.lb
www.citycar.com.lb

03 316 111
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Difference
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فاك�س: 545933 )5( 961    ال�سويفات الأمراء - �سارع التريو - مفرق البيب�سي - تلفون: 886979 )3( 961 

Website: www.pitabreadnme.com    Email:info@ pitabreadnme.com

�صركة زياد بو عز لل�صناعة والتجارة �ش.م.م.

ziad bou ezz co.for Ind.& commerce sarl 
                             صناعة كافة امللبوسات القطنية

 Manufacturing All Kind of under Wear 
- Linens - Baby Set - Blanket  

العنوان: بتلون-الشوف- الطريق العام - هاتف: 
240681)5(961 619681)3(961 - خليوي: 

671265)3(961-ص.ب. 1503-33

Addresse: Batloun-Chouf - Main Raod  
Tel: 961)5(240681 - 961 )3(619681 - 

961)3(671265  
P.O.Box: 1503-33 - e-mail: bouezzco@cyberia.net.lb
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موؤ�ص�صة نيو مود

New Mode Establishment 
❍ متخصصون بصناعة األلبسة املدرسية 

❍ تصاميم انيقة وعصرية بذوق رفيع 
❍ تنفيذ دقيق ومتقن 

❍ من املصنع الى املدارس 

العنوان: صيدا - شارع فخر الدين - بناية طعان طابق 
5-6 تلفون: 07/732689 خليوي: 03/905242  فاكس:  

07/736505
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ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L
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ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

 

غدار: يناف�س 
الوروبيين

�صعد:للحد من 
البيروقراطية

قاعي:  يدعو لف�صل 
ال�صيا�صة عن ال�صناعة

عازار: يطالب 
بحماية الم�صانع

فرحة: البيئة 
المنا�صبة اأم البداع

ال�صبعلي: لإعادة 
النظر في التفاقات 

م�صعود: لتتحّمل
الدولة م�صوؤوليتها

�صقال: ال�صناعة 
تحتاج دعمًا

�صهيب: تحديث 
القوانين �صروري

نكد:
 نطمح لالف�صل

القطاعات  ال�صناعية  بين 
ازدهار الما�صي وجمود الم�صتقبل
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سيطر اجلمود على حركة سوق العقارات في لبنان مبيعا وشراء منذ مطلع العام املاضي، بعد طفرة دامت أربع 
سنوات وصلت خاللها االسعار ومعدالت العرض والطلب الى مستويات قياسية، فتضاعفت أسعار األراضي بني 
3 و4 مرات والشقق بني 2.5 و3.5مرات، وجتاوزت االستثمارات خالل اعوام  2008 – 2009 – 2010  الـ25 مليار دوالر. 

وكان لهذا االزدهار انعكاس كبير على قطاع الصناعات املنجمية غير املعدنية والصناعات املعدنية على حد 
سواء.

فقطاع الصناعات املنجمية غير املعدنية شهد تطوراً بارزاً في 3 سلع اساسية منه وهي : صناعة الصخور واحلجر 
والغرانيت واالسمنت ، كما استقطب هذا القطاع استثمارات ضخمة في عملية التطوير املذكورة بحيث مت 

توظيف اكثر من 200 مليون دوالر في قطاع االسمنت و150 مليون دوالر في قطاع نشر احلجر والصخور ما ساعد 
في ارتفاع حجم التوظيفات هو االعتماد على القروض املدعومة التي تعتمدها بعض املصارف اللبنانية بدعم من 

مصرف لبنان بحيث يقوم هذا االخير بدفع فروقات الفوائد الى الرأسمال املوطن ما يجعل هذه الفوائد متدنية 
باالضافة الى مدة القروض املريحة في التسديد .

كما سجلت صناعة االسمنت قفزة نوعية من حيث انشاء اكثر من 40 مؤسسة للباطون اجلاهز باالضافة الى 
اشتداد الطلب على انتاج االسمنت اللبناني الى االسواق العراقية والسورية اذ ان بعض املصانع مرتبط ببيع 

انتاجه ملدة ثالث سنوات مقبلة لالسواق السورية واجملاورة.
وبدورها، شهدت الصناعات املعدنية ازدهاراً كبيراً كان له اثر كبير على االقتصاد كون هذه الصناعات تتميز 

بأهمية كبيرة ملا لها من خدمات كبرى في حقل االنتاج الوطني وتساهم مساهمة فاعلة في دعم امليزان التجاري 
كونها جتّهز جتهيزاً آلياً حديثاً ميكنها من تأمني حاجات االستهالك احمللي املتزايد.

وكما كان لالزدهار انعكاساته االيجابية، من شأن اجلمود احلاصل خلق حالة من الركود في هذه القطاعات عّبر 
عنها الصناعيون الذين قابلتهم »الصناعة واالقتصاد« خالل اعداد هذا امللف، حيث اكدوا انعكاس هذا اجلمود 

على تراجع حجم العمل في مؤسساتهم بشكل كبير، وال سيما ان هذا اجلمود يأتي بالتزامن مع األحداث التي 
يشهدها العالم العربي والتي خلقت حالة من االضطراب في لبنان واالسواق اخلارجية.  فبطء حركة السوق 

العقارية تدفع املستثمرين في القطاع الى التمّهل في ضخ اموالهم، مما يؤثر في كل االعمال املرتبطة بالقطاع 
وابرزها احلفر واعمال الباطون واعمال الصحة والكهرباء واملنجور العربي واحلدادة وتلبيس 

احلجر والتبليط واالملنيوم ...
وشكا معظم الصناعيني الذين قابلتهم اجمللة من فلتان السوق وغرقها بالبضاعة 

االجنبية التي تتميز بسعر ادنى من الصناعة الوطنية، ما جعلهم في معركة 
واعادة  السوق  بضبط  وطالبوا  كبيرة.  بخسائر  تهددهم  خاسرة  النظر منافسة 
املناسبة  احللول  ايجاد  ضرورة  على  وشددوا  احلدود.  ومراقبة  العربية  ملشكلة باالتفاقات 
تكاليف  مجمل  من  كبيرة  نسبة  تشكل  اصبحت  التي  الطاقة  اكالف  االنتاج ارتفاع 
الذي يقدمه وتساهم بشكل كبير في تقليص االرباح، ما يؤثر بشكل مباشر في جودة االنتاج 

الصناعي وفي قدرته على التوسع وزيادة استثماراته والتطور.

القطاعات  ال�صناعية  
بين ازدهار الما�صي وجمود الم�صتقبل

ف خا�س
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ال�صناعة بين �صندان الجمود العقاري 

ومطرقة الأزمات

خا�س
ف 

مل

تعتبر صناعة املواد املنجمية غير املعدنية، من الصناعات التقليدية والهامة في لبنان، وهي تأتي في املرتبة األولى من 
حيث القيمة املضافة واملردود الصافي لالقتصاد الوطني باعتبار أن النسبة الكبرى من موادها األولية تستخرج محلياً 

ومن مقالع منتشرة في مختلف املناطق اللبنانية.
وإذا كانت الصناعة اللبنانية بشكل عام تشكل قرابة 18 باملئة من الناجت احمللي أي 3.800 مليار دوالر اميركي وفق 

تقديرات االختصاصيني وقد كانت متثل في العام 1999 قرابة 27 باملئة من الناجت احمللي، فإن للصناعات املنجمية 
غير املعدنية بشكل خاص احلصة الكبيرة من هذا الناجت. فهي تنتج أكثر من 75 سلعة، رغم ان عدد املصانع شكل 

انخفاضاً ملحوظاً منذ 7 سنوات. حيث بلغ عددها في العام 2011، 291 مصنعاً مقابل 389 مصنعاً في أحصاء 2005. 
يضاف إلى ذلك أن هذا القطاع من الصناعات مرتبط عضوياً بالقطاع العقاري، الذي يشهد حالياً هدوءاً حذراً، وهي 
الصفة التي ارتأى بعض اخلبراء استخدامها في حتديد اوضاع االستثمار العقاري بدالً من صفة جمود التي ال تتسم 
برأيهم بالدقة املطلوبة. ذلك ان أسباب هذا الهدوء ليست انعكاسا علميا ألزمة املنطقة التي ترخي بظاللها على 

الواقع اللبناني، بل هي ناجتة عن تخوفات املواطنني من ان تطاول تداعيات ازمات املنطقة العربية، لبنان في املستقبل 
القريب. لذا، فهم يفضلون االحتفاظ بالسيولة بدالً من استثمارها في السوق العقارية حتى ولو كانت الغاية شراء 

شقة سكنية لالستخدام الشخصي. 
والقطاعات الصناعية املرتبطة بالقطاع العقاري، من صناعات معدنية ومواد منجمية من صخور وحجر وغرانيت 

وأسمنت.... الخ، ومصانع الباطون اجلاهز، والصناعات البالستيكية، واألالت الكهربائية، تتأثر جميعها إذا أُصيب أي 
اختصاص بانتكاسة، وهو األمر الذي القى الضوء عليه  الصناعيون الذين التقتهم “الصناعة واالقتصاد”، حيث كان 

تشديد من قبل الصناعيني على رؤى وعناوين موحدة تؤكد جميعها على واقع هذا القطاع  الذي يعيش بني “ازدهار 
املاضي وجمود املستقبل”.

فقد رأى احلاج محمد سميح غدار أن تأثير الركود في القطاع العقاري على عمل شركته املنتجة للألالت 
الكهربائية، كان محدوداً. في حني لفت مدير عام شركة صقال املهندس أسعد صقال إلى ان الركود له تأثير واضح 

إلى تراجع الطلب على املوالدات الكهربائية. غير ان مدير عام شركة “سميزار” للرخام صخر عازار طالب الدولة 
بحماية هذه املصانع.

وأملَّ املهندس لبيب مسعود صاحب شركة “مصاعد غلوب”، بغِد أفضل لصناعات السوق العقارية، مذكراً الدولة 
مبسؤوليتها في حماية الصناعات املتوسطة والصغيرة، التي تتأثر سريعاً ببيئة “الرمال املتحركة” على حد وصف مدير 
عام “سعد غروب” جورج سعد الذي وصف األشهر األخيرة التي مرت بها الشركة كانت صعبة جداً بسبب تداعيات ما 

يجري في املنطقة العربية. وبدوره أكد مدير عام مؤسسة “كلوزال ميدل ايست” إن طريق النجاح لم تكن “سالكة”. 
فهذه املؤسسة واجهت بدورها صعوبات عديدة وهو شكا من الضرائب املفروضة على البضائع املستوردة من أوروبا 

وكوريا اجلنوبية، ولكن مدير عام شركة “سبعلي ماربل سابالي” لفت إلى ان اغراق السوق اللبنانية بالبضائع األجنبية 
تهديد مباشر للصناعات اللبنانية، ولذلك طالب مدير عام شركة “سيتكو” بضرورة حتديث القوانني التي ال تزال 

معتمدة منذ عشرات السنني وحتمل شوائب كثيرة، متسائالً في هذا الصدد سبب ارتباط الصناعي )كرب عمل( اليوم 
بصندوق الضمان االجتماعي الي يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الشركة.
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وبل��غ ع��دد الم�صانع في ه��ذا القط��اع منت�صف عام 

2011، 291 م�صنع��ًا مقاب��ل 389 م�صنعًا في اح�صاء 
2005. وتنت��ج ال�صناع��ات المنجمي��ة اأ�صنافًا متن�عة 
ومتباينة فيما بينها من حيث ال�صكل واال�صتعمال النهائي 

. وت�ص��م ف��روع ه��ذه ال�صناع��ات �صناع��ة الب�ر�ص��الن، 

�صناع��ة الزجاج، �صناعة االأ�صمن��ت والجف�صين، �صناعة 

الرخام، الباط�ن الجاهز. وتنتج م�صانع هذا القطاع 75 

�صلع��ة اأهمها حجر رمل��ي ، رخام، غراني��ت، جب�س، كل�س 

، اأ�صمن��ت، ب��الط، اترني��ت وم�صن�عاته، قرمي��د، ق�صاطل 

فخ��ار ، ب��الط ب�ر�صالن و�صيراميك اأجه��زة �صحية ثابتة 

، اأح�ا�س غ�صي��ل وا�صتحمام ، مراحي�س وق�امها ، اأواني 

واأدوات منزلي��ة من فخار ، األ�اح زج��اج ، زجاج ماأم�ن 

، مراي��ا ، قناني واأوعي��ة وكبايات وغيره��ا من العب�ات 

الزجاجية ، حجر خفان، باط�ن جاهز.

وي�صهد ت�صدير منتج��ات هذه ال�صناعة تط�ر م�صتمر 

اذ ي�ص��در ال��ى عدد كبير م��ن الدول ابرزه��ا ال�صع�دية – 

االردن – الك�ي��ت – �ص�ري��ا – العراق – بل��دان الخليج، 

واأميركا – انكلترا ، فرن�صا ، وه�لندا.

تطور بارز

و�صه��د قط��اع ال�صناع��ات المنجمي��ة غي��ر المعدنية 

تط���راً ب��ارزاً ف��ي 3 �صل��ع ا�صا�صيين منه وه��ي : �صناعة 

ال�صخ�ر والحجر والغرانيت واال�صمنت ، كما ا�صتقطب هذا 

القطاع ا�صتثمارات �صخم��ة في عملية التط�ير المذك�رة 

بحي��ث تم ت�ظي��ف اكثر من 200 ملي�ن دوالر في قطاع 

اال�صمن��ت و150 ملي���ن دوالر ف��ي قط��اع ن�ص��ر الحجر 

وال�صخ���ر مم��ا �صاعد ف��ي ارتفاع حج��م الت�ظيفات ه� 

االعتماد عل��ى القرو�س المدع�مة الت��ي تعتمدها بع�س 

الم�ص��ارف اللبناني��ة بدع��م م��ن م�ص��رف لبن��ان بحيث 

يق���م ه��ذا االخير بدف��ع فروق��ات الف�ائد ال��ى الراأ�صمال 

الم�ط��ن مما يجعل ه��ذه الف�ائد متدني��ة باال�صافة الى 

مدة القرو�س المريحة ف��ي الت�صديد . كما �صجلت �صناعة 

اال�صمنت قفزة ن�عية من حيث ان�صاء اكثر من 40 م�ؤ�ص�صة 

للباط�ن الجاهز باال�صافة الى ا�صتداد الطلب على انتاج 

اال�صمن��ت اللبناني الى اال�ص���اق العراقية وال�ص�رية اذ ان 

بع���س الم�صانع مرتبط ببيع انتاج��ه لمدة ثالث �صن�ات 

مقبلة لال�ص�اق ال�ص�رية والمجاورة.

ال�سناعات المعدنية

ازده��اراً  المعدني��ة  ال�صناع��ات  وبدوره��ا، �صه��دت 

كبي��راً كان ل��ه اثراً كبيراً على االقت�ص��اد ك�ن تتميز هذه 

ال�صناع��ات باأهمي��ة كبي��رة لم��ا لها من خدم��ات كبيرة 

ف��ي حق��ل االنتاج ال�طن��ي ت�صاه��م م�صاهم��ة فعالة في 

دع��م المي��زان التجاري ك�نه��ا تجّهز تجهيزاً لي��ًا حديثًا 

يمكنه��ا من تاأمين حاج��ات اال�صتهالك المحلي المتزايد. 

ويبلغ عدد م�صانع هذا القطاع 411 م�صنع ، ي�صكل�ن ما 

ن�صبت��ه12،76 % من مجم�ع ع��دد الم�صانع في لبنان. 

وي�صمل ن�صاط هذا القطاع عدة �صناعات رئي�صية بح�الي 

100 �صلع��ة اأبرزه��ا �صناع��ة الحدي��د ال�صل��ب والحديد 
ال�صب ومنتجاتها .

تاأثيرات الجمود

وكان جم���د ق��د طراأ عل��ى حرك��ة اأ�صع��ار العقارات 

م��ع بدء االأح��داث االإقليمي��ة )الث�رات العربي��ة(، وتباط�ؤ 

االقت�ص��اد العالم��ي، ال��ذي ترك اأث��ره على تدف��ق روؤو�س 

لبن��ان،  ف��ي  ال�صيا�ص��ي  ال��ص��ع  ع��ن  ف�ص��اًل  االأم���ال، 

واالنكما���س االئتماني الذي تتبع��ه الم�صارف اللبنانية، 

وت�ق��ف م�ص��رف لبنان عن دع��م القرو���س العقارية؛ اإذ 

ت�ؤك��د اأح��دث االأرق��ام ال�ص��ادرة ع��ن نقاب��ة المهند�صين 

ف��ي بيروت وطرابل�س تباط�ؤ حرك��ة القطاع العقاري في 

لبن��ان خالل ع��ام 2011 ومطل��ع ع��ام 2012. وُتظهر 

االأرق��ام اأن م�صاح��ات البناء المرّخ�صة ف��ي عام 2011 

انخف�ص��ت بن�صب��ة 10.3 % لت�ص��ل اإل��ى 15.7 ملي���ن 

مت��ر مربع )�صه��د كان���ن االأول 2011 انخفا�صًا بن�صبة 

44.3 % مقارنة مع كان�ن االأول 2010(، وفي ال�قت 
نف�صه ارتفعت ت�صليمات الترابة بن�صبة 6.2 % لت�صل اإلى 

5.6 ماليين طن في عام 2011. وقد ا�صتمر هذا االتجاه 
االنخفا�ص��ي حت��ى بداي��ة ع��ام 2012؛ اإذ انخف�س عدد 

العملي��ات في �صهر كان���ن الثاني الما�ص��ي بن�صبة 1.2 

% )ن�صب��ة اإلى كان�ن الثاني 2011( لي�صل اإلى 5387 
عملي��ة. وُيظهر التحلي��ل اأن الم�صتثمري��ن االأجانب كان�ا 

اأكثر النا�صطين؛ اإذ ارتفعت ح�صتهم بن�صبة 12.8 %. وقد 

تراف��ق هذا االنخفا���س مع ارتفاع حج��م العمليات التي 

زادت بن�صب��ة 17.4 % ف��ي كان�ن الثان��ي 2012 ن�صبة 

اإلى كان���ن الثاني 2011 لت�صل اإلى 562 ملي�ن دوالر 

اأميركي. وكما كان لالزده��ار انعكا�صاته االيجابية، من 

�ص��اأن الجم���د الحا�صل خل��ق حالة من الرك���د في هذه 

القطاعات عّبر عنها ال�صناعيين الذين قابلتهم »ال�صناعة 

واالقت�ص��اد« خالل اعداد هذا الملف، حيث اكدوا انعكا�س 

الجم���د هذا على تراج��ع حجم العمل الذي��ن يق�م�ن به 

ب�صكل كبير، ال �صيما انه ياأتي بالتزامن مع االأحداث التي 

ي�صهدها العالم العربي والتي خلقت حالة من اال�صطراب 

في لبنان واال�ص�اق الخارجية. 

خوري

واك��د ال�صناع��ي المهند�س �صهيل خ���ري في حديث 

ل�«ال�صناعة واالقت�صاد« ان  الجم�د والتراجع التدريجي 

في  ن�صاط ال�ص���ق العقارية انعك�س دفع الم�صتثمرين في 

القط��اع الى التمّهل ف��ي �صخ ام�الهم، م��ا اأثر على كافة 

االعم��ال المرتبط��ة بالقط��اع وابرزه��ا الحف��ر واعم��ال 

الباط���ن واعمال ال�صح��ة والكهرباء والمنج���ر العربي 

والحدادة وتلبي�س الحجر والتبليط وااللمني�م ... واذ لفت 

خ���ري الى وج�د اعم��ال كثيرة مرتبط��ة بحركة ال�ص�ق 

العق��اري، ك�ص��ف ان الت�صخم ال��ذي ح�صل م�ؤخ��راً جعل 

جمي��ع مخازن الم�صانع ممتلئة من دون ت�صريف، وراى 

ان ه��ذه م�صكل��ة كبي��رة ي�اجهها �صاحب العم��ل اذ يلجاأ 

احيان��ًا الى اعطاء فر�س ال��ى عماله او الى تقلي�س فترة 

العمل او الى �صرف الب�صاعة ب�صكل زهيد.

ولف��ت خ���ري ان القطاع��ات ال�صناعي��ة المرتبط��ة 

المعدني��ة  ال�صناع��ات  �صيم��ا  وال  العق��اري  بالقط��اع 

والم���اد المنجمي��ة غير المعدني��ة تكت�صب اهمي��ة كبيرة 

في االقت�ص��اد اللبناني، اذ ان ال��دورة االقت�صادية حلقة 

متكامل��ة، فعندم��ا يب��داأ �صاح��ب مهن��ة م��ا بالعمل فه� 

حتم��ًا بحاجة الى �صاحب المهنة االأخرى، وعندما يعمل 

الجمي��ع تع���د ال�صي�ل��ة المالي��ة اليهم وتتح��رك العجلة 

االقت�صادية.

واذ �صدد خ�ري على �صرورة التفات الحك�مة للقطاع 

ال�صناع��ي من اجل تقدي��م الدعم المنا�ص��ب لل�صناعيين، 

لف��ت ال��ى ان الحك�مة ملهية ع��ن ام�ر ال�صناع��ة باأم�ر 

اخ��رى ف�صاًل عن دي�نه��ا الكثيرة، وق��ال: “الدولة ت�ؤمن 

ان لبن��ان بلد �صياح��ي اكثر مما ه� �صناع��ي، لذلك نجد 

ال�صناعيي��ن يتكل�ن دائم��ًا على انف�صه��م، فيعمل�ن على 

بتط�ي��ر  ويق�م���ن  م�صتم��ر  ب�ص��كل  والتط�ي��ر  الت��ص��ع 

م�صانعهم باأحدث المعّدات ال�صناعية بهدف الدخ�ل الى 

ا�ص�اق عربية وعالمية.

اعداد نيفين �سدياق
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 ال �ص��ك ان روح المبادرة التي يتمتع بها الم�ؤ�ص�س 

الح��اج محم��د �صمي��ح غ��دار، جعلته��ا الي���م م��ن اأهم 

ال�صركات اللبنانية الم�صنع��ة للم�لدات. فال�صركة التي 

ب��داأت من��ذ اكثر م��ن ثالثين عام��ًا بتجمي��ع الم�لدات 

عبر تقلي��د الم�ل��دات االآتية من اال�ص���اق الخارجية ال 

�صيم��ا البريطاني��ة، تعتبر الي���م اإحدى اأب��رز ال�صركات 

الت��ي �صاهمت في و�صع لبنان عل��ى الخريطة العالمية 

لل��دول الم�صنع��ة للم�ل��دات. اذ ك�صف غ��دار في حديث 

ل�”ال�صناعة واالقت�ص��اد” ان ال�صركة ت�صّدر ما يقارب 

ال�%95 م��ن حجم انتاجه��ا، م�صيراً ال��ى ان الم�لدات 

الم�ص��درة تتج��ه �صرق��ًا و�ص�اًل ال��ى �صنغاف���ر وغربًا 

و�ص���اًل الى اأمي��ركا الالتينية، الفت��ًا الى وج�د عمالء 

لل�صرك��ة في تلك ال��دول يعمل�ن الى با�صمها في تاأمين 

اال�صتمرارية والت��ّصع.

اليد العاملة

واإذ لف��ت الح��اج غ��دار ال��ى ان ال�صرك��ة ق��ادرة 

على مناف�صة ال�ص��ركات االوروبية، �صدد على وج�د 

�صع�ب��ات ت�اجهها في مناف�صة ال�صركات االآ�صي�ية 

اإذ ان الي��د العامل��ة اللبنانية تزي��د تكلفتها عن اليد 

العامل��ة العربي��ة بن�صب��ة 300 و500 % ال �صيم��ا 

تلك التي ال تحتاج في عملها الى كفاءة عالية جداً، 

ا�صاف��ة الى ما تفر�صه متطلب��ات الحياة في لبنان 

من رفع تكلفة اليد العاملة ب�صكل عام.

واذ �ص��دد الح��اج غ��دار اإل��ى ان ارتف��اع تكلفة اليد 

العامل��ة يعتب��ر م��ن ابرز المع�ق��ات الت��ي ت�اجه عمل 

ال�صرك��ة، اأكد القدرة على م�اجهة ه��ذا التحدي، معتبراً 

ان ع��دم اال�صتق��رار االمن��ي وال�صيا�صي يبق��ى التحدي 

االكبر واال�صعب ال��ذي ي�اجه ال�صركة. وقال: “اإذا كان 

اللبناني�ن قد اعتادوا على العي�س في ظل هذه االج�اء 

ف��اإن الزبائن في الخارج يفك��رون الف مرة قبل زيارة 

لبنان البرام عقد ما، وبالتالي تاأثيرات عدم اال�صتقرار 

تطال زيارات الزبائ��ن والم�ردين الى لبنان وتنعك�س 

على رغبة ال�صناعي في اال�صتثمار و ت��صيع �صركته اأو 

ان�صاء عمل جديد”. 

الت�سهيالت الم�سرفية

واذ اثنى الح��اج غدار على الت�صهي��الت الم�صرفية 

المدع�م��ة لل�صناعيين معتب��راً اياه��ا �صيا�صة ناجحة 

ت�صاع��د ال�صناعي عل��ى البقاء في ار�ص��ه، راأى انها قد 

تك���ن اأي�صًا غي��ر فاعلة الى حد كبير ف��ي �ص�ء وج�د 

هاج���س االأمان الذي يحتاج��ه ال�صناعيين وي�ؤثر على 

رغبته��م في الت��ص��ع خ�فًا من عدم الق��درة على �صداد 

ه��ذه القرو���س، م��ا يعن��ي ان الالا�صتق��رار ي�ؤث��ر على 

اال�صتثم��ارات اال�صتراتيجي��ة وي�ؤدي ال��ى ت�قفها رغم 

اهميتها التي تكمن في زيادة فر�س العمل”.

ثالثون عاماً من اخلربة والتو�صع حملياً وخارجياً

الحاج غدار: قادرون على مناف�صة ال�صناعات الأوروبية

في الثمانينات، انطلقت 
شركة غدارللمعدات 
بهدف تأمني حاجات 

السوق احمللية من املولدات 
الكهربائية خصوصاً مع 

ظهور الطلب عليها اثناء 
احلرب األهلية، وما فرضته 
من تقنني قاس في التيار 

الكهربائي.
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وا�صاف: “ال�صناعي يحتاج الى تحفيزات واطمئنان 

لك��ي ي�صتثمر، فعلى �صبيل المثال تقدم المملكة العربية 

ال�ص�صع�دي��ة ت�صهي��الت كثيرة لل�صناعيي��ن في االر�س 

والكهرب��اء وعنا�صر اخرى تعتبر ع�امل مهمة في دفع 

حركة اال�صتثمار، وهذا ما نحتاجه”.

تاأثير �سلبي

واكد الحاج غدار في رد على �ص�ؤال ان  تاأثير الرك�د 

ف��ي القطاع العقاري على عم��ل ال�صركة محدود جداً، اذ 

ان ن�صبة �صئيلة من االنتاج ي�زع في ال�ص�ق الداخلي. 

واذ لفت اإلى ان واقع االقت�صاد العالمي واالوروبي، 

ل��م يكن ل��ه تاأثير على حج��م المبيع، ك�ص��ف ان االزمة 

ال�ص�ري��ة كانت لها تاأثي��رات �صلبية عل��ى عمل ال�صركة 

ك�ن الم�لدات الم�صدرة الى دول الخليج والعراق، التي 

تعتبر من اأكبر اال�ص�اق الم�صت�ردة، تمر عبر �ص�رية.

وراأى الح��اج غدار ان المطل���ب �ص�ن اال�صتقرار اإذ 

ان هن��اك �صركات كثي��رة تف�صل اال�صتثم��ار في لبنان 

الذي يتمتع بمميزات كثي��رة ايجابية غير م�ج�دة في 

البلدان االخ��رى كالراأ�صمال الب�ص��ري والمناخ ... ولفت 

الى �صرورة اتباع الدولة �صيا�صة خا�صة في مجال اليد 

العاملة االجنبية.

الغازية

ولف��ت الحاج غدار الى ان بلدي��ة الغازية تعمل على 

اج��راء ت�صنيف للغازية يتالءم مع الم�ج�د والم�صتقبل، 

م��ع االخذ باالعتبار المحافظة على الم�صاحة الخ�صراء، 

انطالق��ًا من حر�صه��ا على ان تك�ن الغازي��ة بلدة ت�صم 

كل التن�ع��ات، بحي��ث يت��م ح�ص��ر المناط��ق ال�صناعية 

الم�ج���دة حاليًا من جه��ة، والمحافظة عل��ى المناطق 

الخ�صراء من جه��ة ثانية واأكد الحاج غدار اإلى ان بلدية 

الغازية تبح��ث عن ال�صناعات ال�صديقة للبيئة، كما عن 

البناء التجميلي اذ ان الظروف التي مر بها لبنان وعدم 

�صب��ط الق�انين اأديا ال��ى ف��صى عارم��ة، تعمل البلدية 

جاهدة حاليًا على معالجتها.

49

تو�سيع الم�سنع لتلبية حاجات اال�سواق العربية

ا�سراف اخت�سا�سيون على الم�سنع
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»اال�صواق اخلارجية ت�صتاأثر بـ80 % من حجم االنتاج«

�صقال: ال�صناعة بحاجة الى دعم

68 عاماً انقضت على تأسيس 
شركة صقال لصناعة وجتميع 

وتوريد وصيانة املولدات 
الكهربائية، متكنت خاللها 

الشركة من تسجيل جناحات تلو 
األخرى ما كّرس سمعتها اجليدة 
في االسواق الداخلية واخلارجية 
على حد سواء. فالشركة التي 

بدأت العمل في لبنان عام 1944 
في حقل املولدات الكهربائية، 
تطورت وتوسعت  ومتكنت عام 
1997 من الدخول الى االسواق 

اخلارجية  في العراق وافريقيا 
والدول العربية.

وا�ص��ار مدير عام ال�صرك��ة المهند���س ا�صعد �صقال 

ف��ي حديث ال��ى “ال�صناع��ة واالقت�ص��اد” ان اال�ص�اق 

الخارجي��ة ت�صتاأث��ر بن�صب��ة كبي��رة م��ن حج��م انت��اج 

ال�صرك��ة ت�صل ال��ى 80 %، ولفت الى ان ال�صركة قامت 

بدرا�ص��ات على ه��ذه اال�ص�اق، ولديه��ا وكالء ومكاتب 

في عدد من ال��دول، كما لديها م�صت�دع في ال�صع�دية، 

وتخط��ط لبناء م�صنع هناك اذا ما �صهد الطلب نم�اً في 

المرحل��ة القادمة.  واو�صح �صق��ال لل�صركة زبائن كثر 

ف��ي ال�ص�ق اللبنان��ي من كل القطاع��ات، اال ان الن�صبة 

ال�صئيل��ة التي ي�صتاأث��ر بها ال�ص���ق اللبناني من حجم 

انتاج ال�صركة تع�د الى �صيقه.

ركود اقت�سادي

وف��ي رد على �ص�ؤال ح�ل تاأثير الرك�د االقت�صادي 

والعق��اري على حجم مبيعات ال�صرك��ة، قال �صقال: “ 

الرك�د االقت�صادي الحا�ص��ل في البلد ي�ؤثر على كافة 

ال�ص��ركات والم�ؤ�ص�ص��ات. لكن ك���ن الن�صب��ة االكبر من 

انت��اج ال�صرك��ة ي�صّدر ال��ى الخارج بقي تاأثي��ر الرك�د 

�صئي��اًل ب�ص��كل ع��ام. لك��ن تاأثي��ر الرك�د ف��ي القطاع 

العق��اري ي�ؤثر علينا ب�صكل مبا�صر نتيجة تراجع الطلب 

عل��ى الم�لدات من قبل تجار البناء، ا�صافة الى ان هذا 

القطاع ه� بمثابة العام�د الفقري الأي اقت�صاد وي�ؤثر 

ب�ص��كل كبير عل��ى الدورة االقت�صادية ك���ن هناك عدد 

كبير من القطاعات المرتبطة به”.

واكد �صقال ان و�صع االقت�صاد العالمي لم يكن له 

تاأثي��راً كبيراً على انت��اج ال�صركة، ك�ن معظم الم�لدات 

الم�ص��درة تذهب الى ا�ص���اق الع��راق وافريقيا التي لم 

تطالها تاأثيرات كبيرة كاأ�ص�اق اوروبا واميركا.

واذ اعل��ن ان كافة الم�لدات الم�ص��درة الى العراق 

ان  عل��ى  �ص��دد  �ص�ري��ة،  عب��ر  تم��ر  العربي��ة  وال��دول 

اال�صطرابات التي ت�صهدها لم يكن لها تاأثيراً على عمل 

ال�صركة.

ت�سهيالت

وا�ص��ار الى ان م�صكلة اليد العاملة الغير م�ؤهلة في 

ظل غي��اب اي ت�جيه للط��الب وعدم فعالي��ة المعاهد 

الفني��ة، هي اب��رز المع�قات التي ت�اج��ه عمل ال�صركة 

ك�نه ي�ؤثر على االنت��اج ب�صكل كبير. واعلن ان ال�صركة 

عملت على معالجة هذا االمر عبر تخفي�س الحاجة الى 

الي��د العاملة عبر المكنن��ة، كما قامت باإج��راء دورات 

للم�ظفين بهدف �صد الثغرة الم�ج�دة.

واذ راأى �صق��ال ان ال�صناع��ة بحاج��ة ال��ى بع�س 

الدع��م لت�صتطي��ع م�اجه��ة المناف�ص��ة، ق��ال: “الدول��ة 

قدم��ت ت�صهي��الت لل�صناعيين عبر القر���س ال�صناعي 

ال��ذي ي�صاه��م ف��ي ت��صي��ع الم�صان��ع، اال انه��ا عادت 

ورفع��ت مع��دالت الفائدة علي��ه وهذا يمك��ن ان ن�صفه 

بالعرقل��ة. كم��ا ان ال�صناعي يعاني ال��ى حد كبير من 

ارتف��اع تكالي��ف االنتاج ما يحتم عل��ى الدولة خف�س 

ال�صرائب”.

وتابع: “ حاليًا المنتج اللبناني ال يزال قادراً على 

المناف�صة، لكن في الم�صتقبل ال نعلم كي �صتك�ن االم�ر 

في ظل االرتفاع المت�ا�صل لتكاليف االنتاج”.
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ويعتب��ر فري��ق عم��ل ال �صرك��ة م��ن اب��رز مق�م��ات 

نجاحه��ا، اذ ت�ص��م فريق م��ن المهند�صين يعم��ل مبا�صرة 

م��ع الزبائ��ن لتلبي��ة احتياجاته��م وتقدي��م اال�صت�صارات 

الالزم��ة. كما تح�ي “�صميزار” مكن��ات ومعدات متط�رة 

يعم��ل القيم�ن عل��ى ال�صركة على تحديثه��ا ب�صكل م�صتمر 

عب��ر زي��ارات �صن�ي��ة للمعار���س العالمي��ة لمتابعة ابرز 

المتغي��رات. وتتمّي��ز هذه المع��دات بمطابقته��ا لللمعايير 

االوروبي��ة وعمله��ا عل��ى منحى فن��ي يح��ّ�ل الحجر الى 

تحفة فنية تحاكي رغبات الزبائن.

لبن��ان”  “�صناع��ة  “�صمي��زار” ال��ذي حم��ل  نج��اح 

ال��ى ا�صقاع العال��م، لم يثنها ع��ن االهتم��ام بالبيئة، ما 

مكنها من ني��ل �صهادة من الحك�م��ة االلمانية بالتعاون 

م��ع مجل�س االنم��اء واالعمار العام الما�ص��ي، والح�ص�ل 

عل��ى مكاف��اأة لتط�ير المنح��ى البيئي ال��ذي تتبعه داخل 

الم�صنع.

جه���د حثيث��ة نابع��ة م��ن ايم��ان كبي��ر بال�صناع��ة 

اللبناني��ة تق��ف خلف نجاخ “�صمي��زار”، اذ عّبر ع�ص� في 

نقاب��ة ا�صحاب م�صانع الرخام ومدير عام ال�صركة �صخر 

عازار في حديث ل�”ال�صناعة واالقت�صاد” عن ايمانه هذا، 

م�ؤكداً على �صرورة اال�صتثمار في القطاع ال�صناعي الذي 

و�صفه ب�”خّزان ا�صا�صي في االقت�صاد ال يج�ز الم�س به”. 

وقال: “ �صناعة لبنان مدر�صتنا ونف�صنا ودمنا ولن نتنازل 

عنه��ا. فهي مهمة، فكل من يريد ان يبني م�صنعًا او منزاًل 

ف��ي الدول��ة او الخليج امامه خياران فق��ط، اما ايطاليا او 

لبن��ان وهذا مدعاة فخر كبير لنا. فنحن  ك�صناعي� رخام 

نق��دم تميزاً وا�صحًا، اذ نحّ�ل الرخام وال�صخ�ر الى تحفًا 

فنية يميزها الجمل والذوق الرفيع”.

واكد عازار ان م�صار الت��صع الذي �صلكته ال�صركة خالل 

20 عام��ًا ال يزال م�صتمراً، وك�صف عن العمل على م�صنع 
متخ�ص���س ف��ي الت�صدير لتعزيز ق��درة ال�صركة على تلبية 

حاج��ات اال�ص���اق.  وا�صار الى ان ال�صرك��ة نفذت م�صاريع 

كثي��رة في الخارج كفندق روتانا اآربيل، و�صيرات�ن اآربيل 

واوتي��ل الر�صيد في العراق، ا�صافة الى م�صاريع كبيرة في 

ال�صع�دية والدوحة.

واعرب ع��ازار عن ا�صتغرابه للم�ص��اكل التي ت�اجهها 

ال�صركة على مجرى نهر ابراهيم رغم الرخ�س الدائمة التي 

ح��ازت عليه��ا منذ ع��ام 1972 ومراعاته��ا للم�ا�صفات 

البيئية للنهر عبر تعقيم المياه التي تخرج من الم�صنع.

واذ لف��ت الى عتب ول���م لدى نقاب��ة م�صانع الرخام 

عل��ى الدولة لعدم حمايته��ا �صناعة الحج��ر ، اذ يتعر�س 

القط��اع لمناف�صة �صر�صة من الحجر الم�صنع خارج لبنان. 

طالب ب�صرورة رفع التعرفة الجمركية على هذه الب�صائع 

الم�صت���ردة لحماي��ة م�صانع الحجر في لبن��ان. وا�صاف: 

“ال�صناع��ي اللبنان��ي ي�اجه المثير م��ن الم�صاكل لجهة 
ارتفاع ا�صعار المحروق��ات وقات�رة الكهرباء ا�صافة الى 

ارتف��اع كلف��ة الي��د العاملة ال �صيم��ا االأجنبي��ة. وبالتالي 

من ال�صروري ان تلتف��ت الدولة هذا القطاع الذي ال يعنى 

بال�صناعة فقط انما بالفن اي�صًا”.

»�صميزار« ..  تطور م�صتمر وجودة عالية وفن رفيع

عازار: على الدولة حماية الم�صانع

 التطور املستمر واجلودة العالية 
والفن الرفيع جعلوا شركة 

سميزار الصناعية في طليعة 
الشركات الرائدة  في صناعة 

الرخام في العالم والشرق 
االوسط. فالشركة التي باشرت 

عملها  منذ 20 عاماً، تتمّيز 
بسجل يحوي اكثر من 500 مرجع 
ملواقع منجزة داخل لبنان وخارجه، 
وتصّدر صناعتها الى اكثر من 35 

بلد في 5 قارات ما يشكل دليالً 
واضحاً على جناحها واملركز املرموق 

الذي حتتله في عالم الرخام.
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Artech For Marble s.a.lارتيك للرخام �ش.م.ل
  Marble - Onix - Granite                                رخام �صناعي من مواد االكليريك
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Address : Mount Lebanon - Baabda - Kfarchima - Lesico -  Tel : 961 - 05 - 437268 /269 -  Fax: 05- 437270

email: info@artechformarble.com     www. artechformarble .com  
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مل

»م�صاعد غلوب«... اأكرث من ن�صف قرن يف خدمة لبنان

م�صعود: لتتحّمل الدولة م�صوؤولياتها

اخلبرة الكبيرة ساهمت في 
جناح شركة مصاعد غلوب في 

تقدمي االفضل الى زبائنها ونسج 
عالقات متينة معهم قوامها 

اخلدمة املمتازة. فالشركة التي 
تتعاطى صيانة املصاعد واعادة 

تأهيلها تعمل على جميع االراضي 
اللبنانية وتتابع كل التطورات في 

عالم املصاعد عبر املشاركة في 
معارض متخصصة تعرض كل ما 

هو جيد وجديد. 

وتع���د خب��رة »م�صاعد غل���ب« ال��ى العام 

1961، حي��ن ب��داأ م�ؤ�ص�صه��ا المهند���س لبي��ب 
م�صع���د العم��ل ف��ي حق��ل الم�صاعد حي��ث قام 

بتركي��ب م�صاع��د اوتي��ل فيني�صي��ا قب��ل �صف��ره 

ال��ى ال�صع�دي��ة اثناء االح��داث اللبنانية. وعقب 

ع�دت��ه الى لبن��ان، ا�ص�س �صرك��ة ت�صامن تعمل 

عل��ى �صيانة الم�صاعد واع��ادة تاأهيلها. اال انه 

في عام 2001، اقفلت هذه ال�صركة وتم تاأ�صي�س 

�صرك��ة »م�صاع��د غل�ب« التي ت��صع��ت اأعمالها 

لت�صمل التركيب الى جانب التاأهيل وال�صيانة.

تو�سيع المهام

وف��ي ح���ار ل�«ال�صناعة واالقت�ص��اد« معه، 

ك�صف م�صع���د ان ال�صركة وبهدف اال�صتمرار في 

خدم��ة زبائنها، و�صعت مهامه��ا العام الما�صي 

لت�صمل تاأمين جمي��ع قطع الم�صاعد الم�صت�ردة 

االوروبي��ة واالآ�صي�ية وكل م��ا يخ�س الم�صاعد 

ببي��ع  تق���م  �صرك��ة  ب�ا�صط��ة  وذل��ك  وبيعه��ا، 

قط��ع الم�صاع��د االأوروبية على جمي��ع ان�اعها 

وب�صهادات المن�صاأ.

وف��ي رد عل��ى �ص�ؤال ح���ل انعكا���س تراجع 

القط��اع العق��اري عل��ى القطاع��ات ال�صناعي��ة 

المرتبط��ة ب��ه، راأى م�صع���د »ان انعكا���س ه��ذا 

التراج��ع كان ل��ه االث��ر الملح���ظ عل��ى مجمل 

قطاع��ات البن��اء. فق��د تراجع��ت حرك��ة المبيع 

وبتراجعه��ا خ��ف الطلب عل��ى العديد م��ن م�اد 

البن��اء وحتى ان��ه ت�قف انجاز العم��ل في ق�صم 

من االبنية التي هي قي��د االن�صاء. وهذا ينعك�س 

عل��ى الكثي��ر من ال�صناع��ات وخا�ص��ة �صناعة 

االن�صاءات المعدنية و�صناعة م�اد االبنية«.

حلقة متكاملة

واو�صح ان اهمي��ة القطاعات ال�صناعية في 

االقت�ص��اد يع���د الى طبيع��ة العمل الت��ي تاأتي 

كحلق��ة متكامل��ة، فعندما تزدهر حرك��ة البناء 

تن�ص��ط حرك��ة ال�ص���ق العقارية وتزده��ر حركة 

اال�ص���اق ال�صناعية ويزدهر االنت��اج ال�صناعي 

بجميع م�صتقاته.

عم��ل  عل��ى  التراج��ع  ه��ذا  انعكا���س  وع��ن 

ال�صرك��ة، ق��ال: »م��ع تراج��ع القط��اع العقاري 

والحركة العمرانية تراجع اي�صًا مبيع الم�صاعد 

في اكثر الم�ؤ�ص�صات الت��ي تتعاطى هذه المهنة، 

وق��د انعك�س هذا التراجع على و�صع الم�ؤ�ص�صات 

ب�ص��كل �صلبي. ما جعلنا ندر���س اإمكانية تح�صين 

ال��صع ب�صكل عام«.

غد اف�سل

واعل��ن م�صع���د ان »م�صاعد غل���ب« تتطلع 

لغد اف�صل لل�صناعة ب�صكل عام وعلى �صناعات 

ال�ص���ق العقاري��ة ب�صكل خا�س ول��زوم معالجة 

الخل��ل ال��ذي لح��ق به��ا، وانن��ا نطال��ب بتدخل 

الدول��ة لتحم��ل م�ص�ؤوليته��ا ف��ي ه��ذا المج��ال 

بالن�صبة ل�صن الق�انين الت��ي ت�صاعد الم�ؤ�ص�صات 

المت��صط��ة وال�صغي��رة، وتخف���س ع��ن كاهلها 

ال�صرائب عل��ى ان�اعها، لكي ت�صتطيع اال�صتمرار 

باالنتاج وما تقدمه من خدمات الى هذه ال�ص�ق 

العقارية وبالتالي الى لبنان.

واعتبر م�صع�د في تعليق على ارتفاع تكلفة 

الطاق��ة  ال�صناع��ة »ان م��ص���ع  الطاق��ة ف��ي 

وانتاجه��ا م��ص���ع �صائك جداً ومعق��د. وتابع: 

»ان اكثري��ة ال�صع��ب اللبنان��ي �صع��رت بان��ه ال 

اأم��ل بتاتًا بع���دة التي��ار الكهربائ��ي كما كان 

ف��ي ال�صاب��ق 24/24. لذل��ك ق��ام العدي��د م��ن 

اال�صخا���س بمجه���د �صخ�صي م�صتق��ل بتاأمين 

م�ل��دات كهربائي��ة م�زع��ة ف��ي جمي��ع المدن 

االأحي��اء والبل��دات اللبناني��ة وق��د ا�صبحت في 

م��ا بعد تعم��ل �صم��ن م�ؤ�ص�صات خا�ص��ة ل�صبط 

الت�زيع. قد �صاهم��ت م�صاهمة كبيرة في مجال 

البن��اء وحرك��ة االعمار وكذل��ك تاأمين حاجات 

المجتم��ع من الكهرب��اء فتاأمين م�ص��در الطاقة 

البديل �صاه��م ايجابيًا في االقت�ص��اد والتجارة 

وغيره��ا ول��ه الف�ص��ل ف��ي ه��ذا المج��ال لجهة 

ا�صتم��رار الحي��اة العملي��ة الطبيعية ول��� بكلفة 

ا�صافية«.
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Electrical Panel Boards 

Power & Automation Control

Bir Hassan-Facing Golf Club 
P.O.Box 15-5101-P.O.Box 
15-5101-Beirut-Lebanon            
Tel: +961 1 854286 
Fax: +961 1 854288 
Email:info@paclb.com
http://www.paclb.com

Power & Automation Control
International Ltd.

St.38 Industri al Area, Gate 
No.43, P.O. Box 40587-
Doha-Qatar,C.R.34078-
Tel: +974 44506084-
Fax: +974 44683021-                   
Email:info@pacqa.com 
http://www.pacqa.com

PAC offers a Wide range of type-tested electrical panel boards, from the advanced form  4b 4000A switchgear cabinets to the decorative lighting panels

Industrial - Home Automation                                                      
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»�صعد غروب« ت�صلك طريق التو�صع

�صعد: للحد من البيروقراطية

»رمال متحركة” هكذا وصف مدير 
عام شركة سعد غروب ش.م.م.-جتارة 

عامة وتعهدات السيد جورج سعد 
البيئة التي منت فيها الشركة خالل 

17 عاماً، قائالً: “ واجهتنا صعوبات 
ومعوقات كثيرة منذ تاسيس 

الشركة عام 1995، لكننا متكنا من 
تخطيها والبقاء في دائرة التوسع 

والتطور الدائمني حتى نضمن بقاءنا 
واستمراريتنا، فابتعادنا عن التطور 

قد يقصينا عن السوق وال سيما ان 
كل الشركات العاملة في القطاع 

تعمد بشكل دائم الى التوسع 
وادخال احلداثة الى مصانعها«. 

واذ ا�ص��ار �صعد الى ان ال�صركة ب��داأت عملها في مجال الحفريات والنقل وبيع م�اد البناء داخل ال�ص�ق 

المحلية، اعلن انه يتم العمل حاليًا على ادراج الباط�ن الجاهز �صمن ن�صاطها«. 

واذ لف��ت ال��ى ان التراجع ف��ي القطاع العقاري قد انعك�س ب�صكل كبير على عم��ل ال�صركة، ا�صار الى انه 

�صجل انخفا�صًا بن�صبة 60 الى 70 %. 

مرحلة �سعبة 

وراأى �صع��د ان اال�صه��ر االخي��رة تعتبر من ا�صعب المراح��ل التي يمر بها القط��اع، اذ ان ازمة المنطقة 

وال��ص��ع ال�صيا�ص��ي الداخل��ي ي�ؤثران ب�صكل كبير على حج��م العمل في حين ت�صهد تكلف��ة عنا�صر االنتاج 

ارتفاع��ات مت�ا�صلة وال �صيما المحروقات واليد العاملة. وقال: “هناك جم�د كبير في الطلب لم ن�صهد له 

مثياًل منذ تاأ�صي�س ال�صركة ». 

وا�صاف: “ هام�س الربح الذي نحققه ي�صيق ي�مًا بعد ي�م، اذ ان ارتفاع النفقات المت�ا�صل ي�صتنزف 

قدراتن��ا. فك�نن��ا نعم��ل في مجال النق��ل، نجد امامنا كل �صه��ر فات�رة محروقات  باهظ��ة. وقد ا�صبحت 

حاليًا ت�صكل ما ن�صبته 60 % من مجمل تكلفة االنتاج«. 

وتاب��ع: “ الم�صكل��ة ان االم���ر ال تق��ف عن��د ه��ذا الحد، ال بل يعان��ي القطاع من فلت��ان ال مثيل له في 

اال�ص���اق، اذ هن��اك تجار دخل�ا الى ال�ص�ق يبيع�ن م�اد بناء ويقدم���ن الخدمات )الحفر والنقل( باأ�صعار 

اق��ل من ا�صعارن��ا بكثير، الأنهم ال يرزح���ن تحت اعباء �صرائبي��ة كبيرة كال�ص��ركات الم�صت�فية ال�صروط 

القان�ني��ة، وله��ذا م��ن ال�صروري الي�م �صب��ط ال�ص�ق للحد م��ن الفلت��ان الحا�صل الذي يه��دد ا�صتمرارية 

ال�صركات العاملة في القطاع ال�صناعي«. 

واعتبر انه “عندما يك�ن هناك �صبط لل�ص�ق ال ت�صكل المناف�صة عبئًا على احد كائنًا من كان، لكن في 

ظل ال�اقع الم�ج�د ال �صك ان المناف�صة التي يخ��صها القطاع تحمل له تحديات كبيرة فالطرف المناف�س 

ال يدفع �صرائب و�صمان و�صريبة على القيمة الم�صافة، فنجد انف�صنا في كثير من االوقات م�صطرين الى 

تخفي�س اال�صعار الى حد معين«. 

روتين وبيروقراطية 

و�صدد �صعد على ان قطاع ال�صناعة المنجمية يعتبر احد اهم القطاعات ال�صناعية على االطالق، ك�نه 

مرتبط��ًا بالبناء والتعهدات وي�فر فر�س عم��ل كثيرة. وا�صاف: »نحتاج الى ت�صهيالت من قبل الدولة وال 

�صيم��ا ال�زارات، فاأنا ك�صناعي اعمل الي���م على ت��صيع ا�صتثماري قي القطاع واجد �صع�بات كثيرة في 

انج��از المعامالت وفي ظ��ل الروتين والبيروقراطية الم�ج�دة، حتى ان البع���س يتبع الكيدية ال�صخ�صية 

من قبل 

البلدي��ات ف��ي ظل غياب اآلية تطبيقي��ة �صحيحة للعمل وهذا يعتبر تدخاًل �صاف��راً في ال�صاأن ال�صناعي 

يعيق اال�صتثمار ويحد من نم� القطاع«. 

واعل��ن ان ه��ذه التحديات ال يمكن ان تثن��ي ال�صركة عن الت��صع، ك�نها ال تمل��ك اي خيار اآخر ي�صمن 

ا�صتمراريتها وتقدمها اال �صل�ك طريق الت��صع مدع�مة بالت�صهيالت الم�صرفية المقدمة من الدولة. 

اآملي��ن ان يالق��ي القط��اع ال�صناعي المزي��د من االهتمام والدعم م��ن قبل الدول��ة واالدارات الر�صمية 

المعنية في هذا القطاع ك�نه ركن ا�صا�صي من اركان االقت�صاد ال�طني. 
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�صركة �صعد غروب للتجارة والتعهدات �ش.م.م

Saad Group Company For Trading & Contracting S.A.R

العنــوان : جبل لبنان - كسروان - الفرع الرئيسي الصفرا - الطريق العام - سلعاتا البترون - هاتف :570002 - 0٩- 852505 - 03 -٩٦١  
Address : Mount Lebanon - Kserwan - Main Branch Safra - Main Street - Salata Batroun  Tel : 961 - 03 - 852505  -09- 570002 

grpsaad@hotmail.com

�صناعة احجار باطون وبيع مواد اولية للبناء وتزفيت

Manufacturing Of Stones Concrete & Sale Of Raw Materials For Construction &  Surfacing 
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خا�س
ف 

مل

»كلوزال« .. م�صاريعها ت�صهد على متّيزها

فرحة: البيئة المنا�صبة اأم الإبداع

رغم ان تاريخ إعادة العمل بها 
يعود الى عام1994، حتتل كلوزال 

ميدل ايست مكانة متقدمة بني 
الشركات الصناعية اللبنانية اذ 

تتميز بتسويقها ملنتجي “الرزين” 
و”الكوارتز”، وتنفيذها ملواقع 

استراتيجية في الدولة اللبنانية، اذ 
نفذت عام 1997 مطار بيروت حيث 
مت تركيب جميع الكونتوارت، علماً 
ان مطار بيروت كان اول مطار في 

الشرق االوسط يستخدم هذا النوع 
من املنتجات. كما قامت املؤسسة 

بتنفيذ مستشفى بيروت احلكومي، 
ما سمح السم املؤسسة ومنتجها 

اجلديد باالنتشار.

CORIAN
R

S U R F A C E S

Created For Life.
TM

ACRYLIC SOLID SURFACE

F i n e Q u a r t z S u r f a c e s

لك��ن ه��ذا ال يعني ان طريق النجاح كانت �صالكة امام كل�زال مي��دل اي�صت منذ تاأ�صي�صها، اذ ي�صير 

مدي��ر ع��ام الم�ؤ�ص�صة ع�صمت فرحة ال��ى ان الم�ؤ�ص�صة واجهت �صع�بات كبيرة ف��ي ت�ص�يق منتجاتها 

عن��د التاأ�صي���س، اذ كانت محاولة اقن��اع الزبائن با�صتب��دال الغرانيت بمنتج جدي��د “الرزين” تحديًا 

كبي��راً. وق��ال: “ ال�صع�بات كانت كبيرة جداً، لكن بعد جه��د جهيد تمكنا من خلق قناعة عند الزبائن 

بمنتجنا، ومن ثم اتت الم�صاريع الكبيرة والمميزة التي نفذتها الم�ؤ�ص�صة فذاع �صيتها وتعرفت النا�س 

الى منتجنا اكثر”.

وا�صاف: “ بدات الم�ؤ�ص�صة عملها بالت�ص�يق ل�”الرزين” في 1994، وعندما  نزل الك�ارتز الم�ؤلف 

م��ن رم��ل 93 % و7 % ب�لي�صت��ر التي يتميز بجمعه رم��ل الك�ارتز وت�صكيله طبق��ة تمنع امت�صا�س 

ح ا�ص�صنا معماًل خا�صًا 
ّ
ال�ص�ائ��ل ما يجعله م�صاداً للجراثيم و�صحيًا وتميزه بلماعي��ة و�صع�بة التجر

به يح�ي ماكينات مبرمجة وحديثة جداً قادرة على تلبية حاجات الزب�ن.

عامل �سلبي

واذ اعل��ن ان ال�صركة ت�صت�رد الم�اد التي تعم��ل بها من ك�ريا واوروبا وتحديداً بلجيكا، ا�صار الى 

وج���د �صرائب مفرو�صة على الب�صائ��ع الم�صت�ردة في محاولة لحماية �صناع��ة الغرانيت، ما يعتبر 

عاماًل �صلبيًا ي�ؤثر في عمل الم�ؤ�ص�صة. و�صرح ان هذه ال�صرائب تجعل �صعر الغرانيت ادنى من الب�صاعة 

التي تتعامل الم�ؤ�ص�صة بها والتي تخ�صع ل�صرائب تبلغ ن�صبتها 20 %، فيما الغرانيت معفي منها.

وا�صاف: “يعتبر ارتفاع فات�رة المحروقات اي�صًا من المع�قا ت التي ت�اجه العمل، اذ ت�صكل ن�صبة 

كبي��رة من مجمل التكالي��ف. فطبيعة عملنا تفر�س علينا كثرة التنقل لزيارة الزبائن واخذ القيا�صات 

ونقل االنتاج، ما يرفع فات�رة البنزين الى حدودها الق�ص�ى. وي�صاف الى البنزين، فات�رة المازوت 

التي ي�صتهلكها الم�صنع”.

المبيعات ال�سنوية

واذ اعل��ن ان حج��م نم� المبيعات ال�صن�ي للم�ؤ�ص�صة يبلغ %15، لفت الى ان التراجع الحالي في 

القط��اع العق��اري لم يب��داأ انعكا�صه على عمل الم�ؤ�ص�ص��ة، اذ ان الم�ؤ�ص�صة االآن لديه��ا عمل كثير نتيجة 

الف�رة ال�صابقة، واو�صح قائاًل “ب�صاعتنا ت�صتخدم ف�ر اكمال البناء وعند تجهيز ال�صقة، لذلك فخالل 

ال�صنة الما�صية وهذه ال�صنة لدينا حجم عمل كبير”.

واكد ان االحداث الجارية في �ص�رية اثرت في عمل الم�ؤ�ص�صة ب�صكل كبير، اذ انه وعلى ما يبدو ان 

الجميع متخ�ف من ال��صع ويفكر كثيراً قبل االقدام على اي خط�ة.

دعم الموؤ�س�سات

وف��ي حي��ن دعا الدولة الى دعم الم�ؤ�ص�صات ال�صناعية التي تمل��ك ر�صيداً كبيراً في ال�ص�ق لتتمكن 

م��ن التق��دم، اذ ان ذل��ك ي�صاهم في خل��ق فر�س عمل جدي��دة ويحّفز النم� االقت�ص��ادي، امل ان يبقى 

لبن��ان بمن��اأى ع��ن اال�صطرابات الحا�صلة ف��ي المنطقة فاللبنان��ي عندما ت�ؤمن له البيئ��ة المنا�صبة 

للعمل يبدع.
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م������ق������اب������ل������ة

خا�س
ف 

مل

»�صبعلي ماربل �صابالي«.. جناح حتّدى ال�صعوبات

ال�صبعلي: لإعادة النظر في التفاقات العربية

عام 1975، خطت شر كة 
“سبعلي ماربل سابالي” خطوتها 

االولى في عالم الصناعات 
املنجمية، اذ باشرت العمل في 
صناعة الرخام والبحص واحلجر 
لتتمكن عام 1980 من تأسيس 

مصنع شهد محطات تطور 
متعددة على مدى 22 عاماً اذ 
يضم املصنع حالياً ماكينات 

حديثة من شأنها تلبية حاجات 
الزبائن على مختلف انواعها. كما 
شهد عمل الشركة توسعاً كبيراً 
اثمر انشاء مصنع ثان قبل عامني.

مدي��ر عام ال�صركة ايلي ال�صبعلي ا�ص��ار في حديث ل�”ال�صناعة واالقت�صاد” ان طريق نجاح ال�صركة لم 

تك��ن دائم��ًا �صالكة طيلة 27 عامًا، اذ ان ال�صركة كانت تنتقل من مطب ال��ى اآخر، انما االيمان بال�صناعة 

كان حافزاً لم�اجهة كافة التحديات وال�صير الى االمام.

وا�ص��اف: “المع�قات كانت كثيرة، وال�صع�بات الت��ي واجهتنا خالل العمل في المقالع �صعبة، لكننا 

تقدمنا وا�ص�صنا م�صنعًا ثانيًا، الي�م نحن امام تحديات خطيرة قد تطيح كل جه�دنا التي بذلناها خالل 

ال�صن�ات الما�صية”.

وتاب��ع: “ لقد تم اغ��راق ال�ص�ق اللبنانية بمنتجات عربية قادرة على مناف�صة �صناعتنا ب�صبب �صعرها 

المنخف���س، وهذا يحمل تحدي��ًا حقيقيًا لقدرتنا على اال�صتمرار. فكما ه� مع��روف هناك اتفاقات م�قعة 

بي��ن الدول العربية ت�صمح بدخ�ل الب�صائع الم�صت���ردة منها من دون فر�س ر�ص�م جمركية عليها، ما قد 

يق�ص��ي �صناعتن��ا عن المناف�صة في ال�ص�ق، خا�ص��ة اننا ال نتلقى اي دعم من الدولة قد ي�صاعد في خف�س 

تكاليف االنتاج وبالتالي رفع قدراتنا التناف�صية”.

الب�سائع االجنبية

واذ لف��ت ال��ى ان عملية اغراق ال�ص�ق اللبنانية بالب�صائع االجنبي��ة تهدد ب�صكل مبا�صر عمل الم�صانع 

نظ��راً ال��ى �صي��ق و�صغر ال�ص�ق، ا�ص��ار الى ان عدداً م��ن الدول العربية الت��ي ت�صدر منتجاته��ا الى لبنان 

اتخ��ذت اج��راءات لحماي��ة م�صانعه��ا عبر فر���س �صرائب عالي��ة على ال�صخ��ر الخام الم�ص��ّدر، بحيث ال 

تت�قف م�صانعها ابداً عن العمل في حين ان ال�صناعي اللبناني يترك وحيداً من دون اي �صكل من ا�صكال 

الحماية”.

غياب الدعم

واع��رب ال�صبعل��ي ع��ن تخ�فه على م�صي��ر ال�صناعيي��ن اللبنانيين نتيج��ة الخطر الكبي��ر الذي يحدق 

با�صتثماراته��م، وق��ال: “الي���م كل من يمل��ك مبلغًا �صغيراً من الم��ال، ي�صافر الى اي دول��ة عربية وياأتي 

بب�صاع��ة من هناك ليتاج��ر بها، فيج�ل على ور�س البناء ويقدم عرو�ص��ًا باأ�صعار مغرية فيما ال�صناعي 

اللبناني الذي ا�صتثمر ماليين الدوالرات في م�صنعه ملزم بفترة زمنية �صغيرة  لتاأمين الب�صاعة المطل�بة 

م��ن المقالع وغير ق��ادر على تقديم ا�صعار مماثلة في ظل غياب الدع��م واالرتفاع المت�ا�صل في تكاليف 

االنت��اج”. وا�صاف: “ا�صعار المحروقات في ارتفاع م�صتم��ر، وكذلك كلفة اليد العاملة وال �صيما االجنبية 

وهذا ال يفقدنا القدرة فقط على المناف�صة في ال�ص�ق الداخلية انما في اال�ص�اق الخارجية اي�صًا”. واو�صح 

ال�صبعل��ي “ ان ال�صناع��ي اللبناني قادر على اال�صتيراد والمتاجرة، لكن ه��ذا يعني ايقاف م�صانعه وهدر 

ا�صتثماره وجه�ده التي بذلها لت��صيعه، وهذا امر ال يج�ز”.

معالجة الخلل

وراأى ان عل��ى الدولة اتخاذ عدة اج��راءات الإعادة الت�ازن الى القطاع ال�صناعي ومعالجة الخلل الذي 

لح��ق ب��ه من جراء غي��اب ال�صيا�صات التنم�ي��ة وابرزها اعادة النظ��ر في االتفاقي��ات الم�قعة بحيث يتم 

و�صع اآلية تعزز قدرة ال�صناعة ال�طنية على المناف�صة، مراقبة اال�ص�اق والحدود بحيث يتم �صبط الفلتان 

الحا�صل، وتخفي�س نفقات عنا�صر االنتاج وال �صيما الطاقة ك�نها ت�ؤثر ب�صكل �صلبي على اال�صعار”.
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�صركة �صبعلي ماربل �صابالي �ش.م.م

Sebaaly Marble Supply s.a.r.l

العنــوان : طريق عام بكفيا القليعات - وادي ابو ميزان - املنت الشمالي - لبنان -  هاتف : ٩844٦3 -4- ٩٦١ - 80٦304 -3- ٩٦١ 
Address : Mount Lebanon - Metn - Abou Mizan Main Street Tel : 961- 4 - 984463 - 961- 3 - 806304  

   email: info@sebaalymarble.com
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 Sed El-Bauchrieh - industrial City - Habboush Bldg. zone 7 - Street 82
 Tel & Fax: +961.1.487848 mobile:+961.3.252569 - +961.3.885322

 E-mail: sogarhydraulics@sogarhydraulics.com sogarhyd@idm.net.lb
Website: www.sogarhydraulics.com

   Exclusive Agent For: 1- Brevini Riduhori 2- Reed Shotcrets 
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TB STEEL 
Steel  Formwork for  concrete            

S teel  Structures –  Scaffo ld ing  
 
Industrial Zone — Zouk Mosbeh — Lebanon 

Tel & Fax:    +961 9 217720 
      +961 9 217830 

Mobile: +961 03 676720 
 +961 70 676720 

Email: ToniHusseini@hotmail.com 
 Ralph_Husseini@hotmail.com 
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خا�س
ف 

مل

�صيتكو .. اكرب م�صانع الرخام والغرانيت يف لبنان وال�صرق االأو�صط

�صهيب: تحديث القوانين �صرورة ق�صوى

حفلت مسيرة شركة شهيب 
الصناعية التجارية “سيتكو” طوال 
65 عاماً مبحطات كثيرة من التوسع 
والتطور جعلت مصانعها اليوم من 

اكبر مصانع الرخام والغرانيت في لبنان 
والشرق األوسط.  ويرجح القّيمون 

على الشركة جناحها الى نوعية 
اجلهاز البشري الذي يضم اكثر من 

110 اشخاص من أصحاب االختصاص 
والفنيني الذين يعملون بإخالص 

وجهد خلدمة زبائن الشركة مدعومني 
باستمرارية االنتاج من مقالع الشركة 

اخلاصة، واالخرى التي متلك إنتاجها 
حصريا”، باالضافة الى استيراد متواصل 

لصخور الرخام والغرانيت من مختلف 
بلدان العالم.

مج��ال اال�صغ��ال الفني��ة في دخ�ل اال�ص���اق العالمي��ة، اذ و�صل انتاجه��ا الى ا�صترالي��ا، ايطاليا، 

�صنغاف�رة، المانيا، ال�اليات المتحدة، وكندا ومعظم دول ال�صرق االأو�صط.

تعاني �صيتك� ككل الم�ؤ�ص�صات ال�صناعية العاملة في لبنان من وج�د عدة تحديات ت�اجهها، 

وي�صير مدير عام ال�صركة مالك �صهيب في هذا االطار الى ان ت�صنج ال��صع ال�صيا�صي يزعزع الثقة 

ف��ي البل��د، اإذ اإن زبائن ال�صرك��ة الم�ج�دين في الخليج واوروبا ال يدرك���ن خ�ص��صية ال��صع 

اللبنان��ي، ف��اإذا كان اللبناني���ن قد اعت��ادوا على حاالت ع��دم اال�صتقرار ال�صيا�ص��ي والخ�صات 

االمني��ة، ف��اإن الم�صتثمرين االجانب ال يملك�ن هذه الروؤية ولي�ص�ا عل��ى ا�صتعداد للمغامرة باأي 

ا�صتثمارات او عق�د.

كما لفت �صهيب الى اأن م�صكلة الكهرباء ترفع اأكالف االنتاج بن�صب كبيرة جداً، فمعظم ال�صناعيين 

الذي��ن عالج���ا م�صكل��ة التقنين عب��ر االعتماد على الم�ل��دات ا�صطدم���ا باإرتف��اع اأكالف المازوت 

وال�صيان��ة. واأ�ص��اف: ان التغير في ق�ة التيار الكهربائي بين الم�ل��دات وكهرباء الدولة، ي�ؤدي الى 

كلف��ة اإ�صافية في اإ�صالح االعط��ال، لذلك فاإن ال�صناعي�ن يدفع��ن كلف���ة التي�ار الكهربائ�ي ثالثة 

اأ�صع��اف )-1 فات���رة كهرباء لبنان، -2 فات�رة المازوت و�صيانة الم�لدات، -3 فات�رة ت�صليح 

االعط��ال(، ه��ذه الم�صاألة اأدخل��ت ال�صناعي في دوامة من هدر يتخطى الح��دود المعق�لة ب�صبب رفع 

كلفة االنتاج وتقلي�س االرباح. 

تحديث القوانين

واذ ا�ص��ار ال��ى ان زيادة االج�ر ات��ت بطريقة غير مدرو�صة، �صدد على �ص��رورة اعطاء العامل حقه 

وتاأمي��ن راحت��ه النف�صية والفكرية لكي يك�ن منتجًا ويتمكن من العي�س بم�صت�ى مقب�ل في ظل غالء 

المعي�ص��ة الحال��ي. وراأى ان معالج��ة االم�ر بطريقة غي��ر علمية في ملف االج�ر، جع��ل زيادة االجر 

هزيلة جداً بالن�صبة الى العمال وعبئًا كبيراً على رب العمل.

وف��ي حين �صدد �صهي��ب على �صرورة تحديث الق�انين المعتمدة منذ ع�ص��رات ال�صنين التي تحت�ي 

�ص�ائ��ب كثي��رة وخا�ص��ة قان�ن العمل، �صاأل لماذا عل��ى ال�صناعي الي�م ان يك�ن ك��رب عمل مرتبطًا 

ب�صن��دوق ال�صم��ان االجتماع��ي ال��ذي ي�ص��كل عبئ��ًا ماليًا كبي��راً عليه، فيم��ا العام��ل ال ي�صتفيد منه 

كم��ا يج��ب. واو�ص��ح ان ال�صمان ه� حاجة ملحة ل��كل اأجير اذا كان و�صعه �صليم��ا”، ، وا�صار الى ان 

الم�ؤ�ص�ص��ات العام��ة اثبتت على مر ال�صنين ف�صلها، واعتب��ر ان “الحل يكمن في ت�صريع الدولة لعدد من 

�ص��ركات ال�صم��ان الخا�صة بحي��ث يح�صل اتفاق بين رب العم��ل والعامل على ه�ي��ة الم�ؤ�ص�صة التي 

�صت�صمنه”.

الجودة

وراأى ان كل ه��ذه االم�ر ترفع م��ن تكاليف ال�صناعة وت�ؤثر ب�صكل مبا�صر في الج�دة. فال�صناعي 

عندما ي�اجه كل هذه النفقات لن ي�صتطيع تقديم انتاج متقن ب�ص�رة كاملة ب�صبب اإرتفاع الكلفة مما 

يحد من قدرته على المناف�صة في ظل ما تقدمه الدول االخرى من دعم كبير ل�صناعييها.

وم��ن اأجل حماية االنت��اج ال�طني، راأى �صهيب انه من ال�صروري فر���س ر�صم ن�عي على الرخام 

الم�صت���رد، والت�صدد في مراقبة الب�صائع من حيث الج�ده والتاأكد من �صحة ف�اتير ال�صراء والكميات 

الم�صجلة.
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�صركة �صهيب ال�صناعية التجارية-�صيتكو

Chehayeb Industrial Trading Co. (CITCO)

العنــوان : جبل لبنان - بعبدا - عاريا - الطريق العام - هاتف :7٦٩530 -05- ٦٦٦04١- 3 -٩٦١ - فاكس: 7٦82١١ - 05-٩٦١   
Address : Mount Lebanon - Baabda - Araya - Main Street -  Tel : 961 - 05 - 769530  -03- 666041 - Fax: 961 - 05 - 768211 

www.citco-leb.com info@citco-leb.com

Marble  Granite                                                              كافة ا�صغال الرخام والغرانيت،

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 123.indd   71 5/29/12   3:40:02 PM



ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 123 حزيران 2012 72

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 123.indd   72 5/29/12   3:40:03 PM



73ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 123 حزيران 2012

�صركة باطون البقاع �ش.م.م

BETON BEKAA s.a.r.l. 
Concrete Pipes & Manholes�صناعة ق�صاطل الباطون والريكارات

Adresse: Zahleh - Industry City - Co. Bldg. - Tel : 961 (8) 930444 - 930666 - 930555  
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م������ق������اب������ل������ة

خا�س
ف 

مل

..      عاماً من اخلربة يف التطوير ال�صناعي  GMM

 نكد: نطمح لالأف�صل

تأسست الشركة العامة 
للصيانة والتصنيعGMM  في 

العام 1974، تلبية حلاجة 
األسواق اللبنانية إلى الصناعات 

املتخصصة. واكد مدير عام 
الشركة قزحيا نكد في لقاء مع 

“الصناعة واألقتصاد” أن الشركة 
متخصصة في التطوير الصناعي 
وتلبية حاجات مصانع املشروبات 

واملأكوالت بكافة انواع الصيانة 
امليكانيكية وتأمني جتهيزات 

جديدة لتحسني اداء ومنتوجات 
هذه املصانع.

ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 123 حزيران 2012 74

وا�ص��ار اإلى اأن هدف ال�صركة ه� ت�فير الح�ص�ر التقني والحل�ل المنا�صبة لكافة م�صاكل 

الت�صني��ع الغذائ��ي ب�ا�صطة مكتب الدرا�صات الم�ج�د لديه��ا وفريق العمل المتميز بالخبرة 

الط�يل��ة والتدري��ب ال�صخ�ص��ي الم�ؤه��ل اعطاء الحل���ل ال�صحيح��ة ومتابع��ة ال�صيانة بعد 

البيع.

وتابع: “اإن مهم��ة اخت�صا�صنا ه� تجهيز ماكينات التعبئة والت��صيب لل�صناعات الغذائية 

كم�صان��ع تعبئة الماء في القناني والغال�نات البال�صتيك وتعبئة الع�صير والم�صروبات الغازية 

عل��ى ان�اعه��ا، كما ماكين��ات تح�صير االلب��ان واالجبان والزي��ت وال�ص�ك�ال، واي�ص��ًا �صناعة 

ال�صامب��� و�ص�ائ��ل الجلي و�صناعة خزان��ات �صتانل�س �صتيل لحفظ الزي��ت والنبيذ وجميع ان�اع 

الخزانات والخالطات”.

ا�ستيراد

وك�ص��ف نك��د ان ال�صركة ت�صت�رد من بع�س ال�صركات االجنبية قط��ع واأنابيب �صتانل�س �صتيل 

لتجهي��ز �صبكات تمرير المي��اه والم�اد الغذائية ف��ي المعامل واي�صًا قط��ع تبديلية للماكينات، 

وقطع تبديلية لزوم �صي�ر النقل للقناني وال�صناديق الم�صن�عة من البال�صتيك وال�صتانل�س كما 

انن��ا مخت�ص�ن با�صتيراد الم�صانع الغذائية الجدي��دة والم�صتعملة المجددة في الخارج ب�ا�صطة 

احدث ال�صركات في هذا المجال.

واكد ان ال�صركة ت�صّدر الي�م “التجهيزات الم�صنعة لدينا الى معظم الدول العربية واالفريقية 

وبع�س الدول االوروبية”.

تطوير وتحديث

وق��ال: “ انن��ا نطم��ح دائم��ًا نح� االف�ص��ل ولذلك �صعين��ا عبر ال�صني��ن الى تط�ي��ر وتحديث 

التجهي��زات الم�صنع��ة لدينا في لبنان لنق��ل منت�جاتنا الى ن�عية ذات ج���دة عالية ت�صاهي 

االنت��اج االوروب��ي والعالم��ي وذل��ك بالرغم م��ن كل الظروف ال�صعب��ة التي تعان��ي منها البلد 

والقطاع ال�صناعي والمنطقة”. 

غياب الدعم

واعل��ن ان “الم�صكلة تكمن في غياب الدع��م من قبل الدولة التي ت�لي اأهتمامها الى القطاع 

ال�صياح��ي دون النظ��ر الى باقي القطاع��ات كالقطاع ال�صناعي الذي يعان��ي ويكافح للنه��س 

واأبع��اد  الرك���د االأقت�ص��ادي ال��ذي نعاني منه من��ذ زمن ويقي��د قدراتنا”. واأمل م��ن الحك�مة 

اللبناني��ة وخ�ص��ص��ًا وزارة ال�صناع��ة لل�صع��ي  ال��ى تخفي���س ال�صرائب ور�ص���م المرفاأ و�صعر 

المحروقات كما تخفي�س ا�صعار الكهرباء وحماية االنتاج ال�طني الأنه با�صتمرار هذه الم�صاكل 

�صتبق��ى كلف��ة االأنتاج مرتفعة وعالي��ة، و�صيك�ن من ال�صعب مناف�صة انت��اج البالد التي تحمي 

�صناعتها، وهنا يمكن دور الحك�مة اللبنانية في ايجاد حل�ل للمقترحات التي ا�صرنا اليها كي 

ن�صتطيع �صناعتنا مناف�صة ال�صناعات الم�صت�ردة”.
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ال�صركة العامة لل�صيانة والت�صنيع

General Manufacturing & Maintenance

العنــوان : جبل لبنان - املنت -رومية - املدينة الصناعية - هاتف :  2٩2٩٩٦-3-٩٦١ -  - 887٩47-١- ٩٦١ - فاكس: -8825٦0 -١- ٩٦١ 
Address : Mount Lebanon - Metn - Roumieh - Industrial Area -  Tel : 961- 1 - 887947 - 961- 3 - 292996 - Fax:  961- 1 - 882560 

   email: info@gmm-nakad.com     www. gmm-nakad.com   
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م������ق������اب������ل������ة

خا�س
ف 

مل

القاعي يدق ناقو�س الخطر

ويدعو لف�صل ال�صيا�صة عن ال�صناعة

دّق رئيس مجلس ادارة ومدير عام 
“شركة قاعي هنريك” جان قاعي 

ناقوس اخلطر محذراً من حالة 
الفوضى التي تعم قطاع الكسارت 

وقطاع الباطون اجلاهز والتي قد تؤدي 
الى اقفال عدد من مصانع القطاع.

واشار قاعي الى ان مسيرته في هذا 
القطاع كانت مليئة باملصاعب، 
نتيجة غياب التنظيم عن قطاع 

الكسارات والنقل الذي بدأ العمل 
به عام 1956. ولفت الى عدم اهتمام 
الدولة بالقطاع، وعدم سهرها على 

تطبيق القوانني على الصناعيني 
كافة رغم مساهمة هذا االمر في 

تطوير وتنمية القطاع.
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وق��ال: “ التميي��ز بين ال�صناعيين تحت �صقف القان�ن خلق حالة من الف��صى العارمة في القطاع. 

ين اي�صًا الى 
ّ
ة الي�م الى المبا�صرة بتنظي��م القطاع، كما ان ا�صحاب الم�صانع مدع�

ّ
لذل��ك الدولة مدع�

مالقاته��ا في منت�ص��ف الطريق لتنفيذ الق�انين من اجل النه��س بالقط��اع وتنميته، ففي ظل التط�ر 

الكبير الحا�صل يعمد ال�صناعي�ن الى ت�قيع عق�د ل�صن�ات ط�يلة والف��صى الم�ج�دة التي ت�ؤدي في 

بع���س االحي��ان الى اقفال م�صدر الم�اد االولية )المقالع والك�ص��ارات( ترفع اال�صعار ما يخلق �صع�بة 

باإيفاء ال�صركة بالتزاماتها  وي�قعها في خ�صائر كبيرة”.

ثغرات كثيرة

واعل��ن القاع��ي ان �صركته تعمل على نقل ن�صاطها من قطاع النق��ل والحفريات الى قطاع الباط�ن 

الجاه��ز تفادي��ًا لهذه الف��ص��ى وتداعياتها عل��ى امل ان يك�ن قط��اع الباط�ن الجاهز اكث��ر تنظيمًا. 

وا�صاف: “الم�صكلة اننا ال زلنا نفاجاأ بنق�س في الق�انين ووج�د ثغرات كثيرة في ظل الغياب الكامل 

لدور الدولة في مجال تنظيم الق�انين، تاأمين الكهرباء، وم�صاعدة ال�صناعيين على االنطالق بعملهم”. 

وا�صتغ��رب القاع��ي المنحى ال��ذي ت�صلكه الدولة، اذ ان اي م�صنع للباط���ن الجاهز ي�ؤمن كحد ادنى ما 

بين 60 و100 فر�صة عمل، كما ان حاالت اال�صتقرار تخلق رغبة لدى ال�صناعي بت�ظيف ا�صتثمارات 

في خطط م�صتقبلية ط�يلة االأمد من �صاأنها خلق فر�س عمل اكثر”.

تنظيم القطاع

واك��د قاع��ي ان تنظيم القطاع ال يمكن ان يتم دون نزول الدولة الى االر�س والتعاطي مع ا�صحاب 

ال�صاأن، الفتًا الى ان الدولة حاولت تنظيم قطاع الك�صارات في ال�صابق دون االأخذ براأي ا�صحاب ال�صاأن 

فكان��ت النتيجة ان خرجت اللجنة المخت�صة بمخطط ت�جيه��ي بعيد كليًا عن �ص�ق العمل، حيث قامت 

بنق��ل كل الك�ص��ارات من �صل�صلة جب��ال لبنان الغربية ال��ى ال�صل�صلة ال�صرقية”. وا�ص��اف: “دائمًا حل�ل 

الدول��ة للم�صاكل تاأتي على ح�صاب منطقة او ا�صخا�س م��ا. فال�صرر البيئي الذي يلحقه نقل الك�صارات 

ال��ى �صل�صل��ة جبال لبنان ال�صرقية كبير ج��داً وال يعالج الم�صكلة ابداً بل يعم��ل على تركيزها في مكان 

واحد”.

و�صدد على ان التنظيم المطل�ب يحتاج الى مقابلة ا�صحاب ال�صاأن والمهند�صين في القطاع للخروج 

بم�صروع متكامل ت�صارك فيه نقابة المهند�صين ونقابة المقاولين وغرفة التجارة وال�صناعة وا�صحاب 

الم�صانع.

التدخل ال�سيا�سي

وفي رد على �ص�ؤال ح�ل اذا ما كان ال�صناعي�ن حاول�ا رفع ال�ص�ت وطرح مطالبهم على المعنيين، 

ك�ص��ف القاع��ي انه مع كل تغيير ف��ي الحك�مات، ين�صف عم��ل ال�زير ال�صابق وتع���د االم�ر الى نقطة 

ال�صفر. وتابع: “هناك حل�ل مقدمة الى ال�زارات المخت�صة، ولهذا يجب ت�صكيل لجنة تتابعها ال تعتمد 

على �صخ�س ال�زير. ولكن هذا ال يعني ان االم�ر �صتحل جذريًا اذ ال ي�جد داخل ال�زارات متخ�ص�صين 

يتابع�ن الم��ص�ع في قلب ال�زارات”. كما ك�صف القاعي عن تدخل لل�صيا�صيين في القطاع ال�صناعي، 

ودعا الى وقف هذا التدخل وابتعاد ال�صناعيين عن ممار�صة ال�صيا�صة في اآن واحد.
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�صركة امل�صانع احلديثة للباطون اجلاهز

Modern Industries For Concrete (MIC)

Ready Mix Concrete - Laboratory
مجبل باطون جاهز - مختبر لفح�س الباطون

العنــوان : جبل لبنان - املنت - ابو ميزان - الطريق العام - هاتف : ٩85٦33-٩82٦33-4- ٩٦١ - فاكس: -٩82٦33 -4- ٩٦١ 
Address : Mount Lebanon - Metn - Abou Mizan - Main Street -  Tel : 961- 4 - 982633 - 985633 Fax:  961- 4 - 982633 

   email: mic-concrete@kahy-holding.com   
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SECURITY
Supervision of the intruder and contains an alarm. 

ENERGY SAVING
Load control and electrical consumption. 

CONTROL
With a simple gesture oversees the entire house.

COMMUNICATION
Interfacing with the web for remote control from
a mobile phone, smart phone and tablet.

COMFORT
Project management of temperature and light music to any room.

And with the By-me home automation will satisfy any need 
for control, comfort, security, energy and communication.

Eikon Ages and the By-me home automation take care of the house, improve and simplify everyday life. 
Can intuitive and coordinates various functions among them: It can control of all the spaces, like the
extraordinary comfort of the sound system, security environments, the energy savings and extended multimedia.
By-me interacts with cell phones, smart phones and computers, modeled on the house and on the needs and desires 
of those who live there.
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CONTROL
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COMFORT
Project management of temperature and light music to any room.
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ر���ص��ال��ة االإم�����ارات

اآفاق ال�صتثمار في قطاع الت�صالت

ا�صت�صاف��ت دب��ي ال��دورة ال�صاد�صة م��ن م�ؤتمر 

»ت��ي اأم تي ال�ص��رق االأو�ص��ط للتم�ي��ل واال�صتثمار 

2012«، حي��ث التق��ى قادة �ص��ركات االت�صاالت 
والم�ؤ�ص�ص��ات المالي��ة وت��م بح��ث التح���الت ف��ي 

االآفاق اال�صتثمارية �صم��ن قطاع االت�صاالت على 

الم�صت�ى العالمي.

اإعادة هيكلة

واأت��ى تنظي��م الم�ؤتمر الحي�ي ف��ي ت�قيت تمر 

في��ه �ص��ركات االت�صاالت بمرحل��ة انتقالية حافلة 

بالتحدي��ات، حي��ث �صتك���ن ق�صايا اإع��ادة هيكلة 

الم�ج�دات العالمية ل�صركات االت�صاالت وقيامها 

باال�صتثم��ار ف��ي تقنيات جدي��دة، وتعدي��ل اأنماط 

االأعمال التي تعتمدها، في �صدارة الم�ا�صيع التي 

ج��رى بحثها في م�ؤتمر الع��ام الجاري، الذي يقام 

برعاية �صركة »االت�صاالت ال�صع�دية«.

وقال ماي��كل دونينغ، رئي�س وحدة االت�صاالت 

واالإع��الم والتكن�ل�جي��ا ل��دى م�ؤ�ص�ص��ة »فيت���س« 

قط��اع  »ي�اج��ه  االئتمان��ي:  للت�صني��ف  الدولي��ة 

االت�ص��االت تحدي��ات جدي��دة تتمث��ل ف��ي ف�ص��ل 

ال يمك��ن تفادي��ه لتطبيق��ات الخدم��ة ع��ن و�صائل 

االت�صال التقليدية، اإ�صافة اإلى التحديات المرتبطة 

المكثف��ة  والمناف�ص��ة  االقت�صادي��ة  بال�صع�ب��ات 

والقي���د الت�صريعي��ة وو�ص�ل االأ�ص���اق اإلى مرحلة 

متقدم��ة م��ن الن�ص��ج، ومن �ص��اأن هذا التح���ل اأن 

ي�ؤدي اإل��ى اإعادة �صياغة �صامل��ة الأنماط االأعمال 

ف��ي القط��اع عل��ى الم�صت���ى العالم��ي«. واأ�صاف: 

»نعتق��د في م�ؤ�ص�صة )فيت���س( اأنه من دون عمليات 

اإع��ادة هيكل��ة وتر�صي��د �صتتزايد مخاط��ر االأعمال 

التي تتعر�س له��ا الم�ؤ�ص�صات العاملة في القطاع، 

خ�ص��صًا مع دخ�لها مرحلة ا�صتثمارية جديدة«.

والق��ى دونين��غ الكلم��ة الرئي�صة ف��ي الم�ؤتمر، 

حقق اقت�ساد االإمارات العربية المتحدة 

معدالت نمو جيدة بف�سل �سيا�سة التنويع 

االقت�سادي التي تنتهجها البالد واالرتفاع 

في اأ�سعار النفط العالمية، وقد وا�سل ناتج 

االقت�ساد االإماراتي اأداءه القوي اإلى حد �سمح 

بم�ساعفة نتائجه.

ويرى محللون اقت�ساديون اأن النجاحات 

االقت�سادية التي تحققت في االإمارات تعود 

بالدرجة االأولى اإلى تكامل واتحاد اقت�ساد 

اإمارات هذا البلد، اإذ لوال هذا االتحاد لما 

تمكنت اأي من االإمارات ال�سبع اأن تحقق 

هذه النه�سة االقت�سادية، فما تنعم به اأبو 

ظبي من ثروات اأكبر بكثير مما تمتلكه 

دبي، وما تتميز به دبي من انفتاح ومرونة 

اقت�سادية ال تتوفر بالدرجة نف�سها في اأبو 

ظبي، وق�س على ذلك باقي االإمارات، لتجد 

اأن نجاح هذا البلد قائم على تكامل وتعا�سد 

اإماراته، فبقوة االتحاد نه�ست البالد لتحتل 

اأعلى المراتب من حيث بع�س الموؤ�سرات 

االقت�سادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل 

ا�ستهالك الفرد للطاقة، اإذ تحتل المرتبة 

الثانية بين دول الخليج وذلك بعد المملكة 

العربية ال�سعودية، كما تحتل المرتبة الثالثة 

في “منطقة ال�سرق االأو�سط” و�سمال اأفريقيا 

فيما تحتل المرتبة 38 في العالم.

وقد تزايدت م�ساهمة القطاعات غير النفطية 

في نمو اقت�ساد االإمارات وزيادة حجم الناتج 

المحلي حيث بلغت م�ساهمة القطاعات غير 

النفطية في الناتج المحلي االإجمالي للدولة 

ما يعد موؤ�سراً اإيجابيًا على نجاح �سيا�سة 

تاأ�سي�س اقت�ساد متنوع الموارد.

وتمتلك دولة االإمارات �سيولة مالية �سخمة 

ا�ستطاعت توظيفها بالطريقة المثلى عبر 

التو�سع في م�ساريع البنية التحتية اإلى 

جانب �سخ ا�ستثمارات جديدة في عدد 

من البلدان العربية الجاذبة لال�ستثمارات 

االإماراتية ف�سال عن م�ساركة اال�ستثمارات 

االأجنبية المبا�سرة والتي بلغت ع�سرات 

المليارات من الدوالرات في الم�ساريع 

العمالقة التي تقام داخل الدولة.

اقت�صاد متنوع
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والت��ي كان��ت بعن�ان »التح���ل اإل��ى ديناميكيات 

ل منظ���ر المخاط��ر الت��ي 
ّ
جدي��دة - كيفي��ة تح���

ت�اجه �ص��ركات االت�صاالت في االأ�ص���اق العالمية 

خالل ال�صن�ات الخم�س المقبلة«.

جل�سات الحوار

و�صمل��ت قائم��ة المتحدثي��ن نخب��ة م��ن قادة 

�ص��ركات االت�ص��االت العاملة في ال�ص��رق االأو�صط، 

اإفريقي��ا واآ�صي��ا، بمن فيه��م الروؤ�ص��اء التنفيذي�ن 

ل�صركة »االت�صاالت ال�صع�دي��ة« )ات�صاالت(، و»اأم 

ت��ي اأن«، و»ات�صاالت قط��ر« )كي�ت��ل(، و»بتلك�«، 

اإ�صاف��ة اإل��ى قائمة متحدثين من القط��اع المالي، 

�صاك���س«،  »غ�لدم��ان  م��ن  بارزي��ن  وم�ص�ؤولي��ن 

و»م�رغ��ان  لال�صتثم��ار«،  االإم��ارات  و»هيئ��ة 

و»�صيت��ي«،  بن��ك«،  و»�صتان��دارد  �صتانل��ي«، 

و»ماك�اير«، وغيرها.

من�سة مثالية

الم�ؤتم��ر،  الح���ار ف��ي  كم��ا �صمل��ت جل�ص��ات 

جل�ص��ة نقا�صية ح���ل الريادة العالمي��ة في قطاع 

االت�ص��االت، الجل�صة النقا�صي��ة الخا�صة بعمليات 

اال�صتح���اذ واالندماج �صمن القط��اع - ت�جهات 

عملي��ات اال�صتح���اذ واالندم��اج عالمي��ًا، جل�ص��ة 

ح�ار الروؤ�صاء الماليين في قطاع االت�صاالت ح�ل 

تط�ير م�صارات جديدة لتحقيق الكفاءة الت�صغيلية، 

الجل�صة النقا�صية الخا�ص��ة بالتم�يل واال�صتثمار، 

اإلى جان��ب جل�صات ح�ارية ح�ل تقديم المحت�ى، 

تنظي��م قطاع االت�صاالت والنم�، تلبية الطلب على 

الخدمات عري�صة النطاق، وتر�صيد ال�صبكات.

ي�صار اإلى اأن الم�ؤتمر �صكل من�صة مثالية للح�ار 

وتب��ادل االأف��كار واالآراء، وخل��ق فر���س الإقام��ة 

�ص��راكات جدي��دة، من خ��الل �صل�صلة م��ن الكلمات 

الرئي�ص��ة، وجل�ص��ات نقا�صي��ة ي�ص��ارك فيه��ا قادة 

ال�صناع��ة، اإلى جانب ت�فير فر�س ع��دة للت�ا�صل 

المن�صق بين مختلف الم�صاركين والحا�صرين.

خالل الموؤتمر

عق��د اأع�صاء مجل���س اإدارة غرف��ة تجارة 

محم��د  اأحم��د  برئا�ص��ة  ال�صارق��ة  و�صناع��ة 

المدف��ع رئي���س المجل���س ف��ي مق��ر الغرف��ة 

جل�ص��ة مباحثات مع وف��د “اإقليم كرد�صتان« 

الع��راق برئا�صة �صنان الجلب��ي وزير التجارة 

وال�صناعة في االإقليم.

 وت��م خاللها تبادل وجه��ات النظر ح�ل 

ع��دد من الم�صائل والم��ص�ع��ات ذات ال�صاأن 

االقت�صادي واآلي��ات تعزيز التعاون الم�صترك 

في مجاالت التج��ارة وال�صناعة واال�صتثمار 

م��ن خ��الل ط��رح الفر���س المتاحة ل��دى كل 

جانب والت�صهيالت والخدم��ات التي ت�فرها 

الجهات المعنية في االمارات والعراق والتي 

من بينها غرف التجارة واالتحادات.

وتدار���س الجانب��ان بع�س الم�صروعات ذات الج��دوى االقت�صادية التي يمكن لرجال االعمال اال�صهام في تنفيذها في القطاعات االنتاجية والتجارية والخدمية 

في �ص�ء العمل على تلبية احتياجات اال�ص�اق االإماراتية والعراقية منها وكذلك في ا�ص�اق ال�صارقة و«كرد�صتان«.

وفد كرد�ستان في مطار ال�سارقة

تعزيز التعاون بني ال�صارقة  و » اإقليم كرد�صتان«
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ر�صالة �ص�ريا

توقعات باأ�صتثناء �صوريا من موؤ�صر التناف�صية العالمي 2012

الجليالتي: تراجع موؤ�صرات القطاع الم�صرفي »طبيعي« 

ك�صف��ت م�ص��ادر م�صرفية خا�ص��ة اأن اال�صتبيانات 

الت��ي تلق�ها من المر�صد ال�طني للتناف�صية هذه ال�صنة 

والت��ي ت�زع عادًة عل��ى القطاع الم�صرف��ي والتجاري 

والتاأميني غير مخ�ص�صة للمنتدى االقت�صادي العالمي، 

كم��ا ج��رت العادة ف��ي كل �صن��ة، و�ص��ط تكهن��ات باأن 

المنتدى لن يعتمدها لح�صاب م�ؤ�صر التناف�صية العالمي 

ه��ذه ال�صنة، وذل��ك ب�صبب تاأثيرات االأزم��ة الراهنة التي 

يمر بها البلد، وق��د قامت بع�س الم�صارف باإنجاز هذا 

اال�صتبي��ان ال��ذي يت�ّق��ع اأن ي�صتخدم من قب��ل المر�صد 

الإعداد م�ؤ�صراته الخا�صة ح�ل التناف�صية لعام 2012، 

والتي �صتك�ن ذات فائدة محلية ل�صانعي القرار.

وق��ال ف��ادي الجليالت��ي م��ن الم�ص��رف الدول��ي 

القط��اع  اإن م�ؤ�ص��رات تناف�صي��ة  للتج��ارة والتم�ي��ل: 

المالي والم�صرف��ي �صتتاأثر ب�صبب االأزمة التي تمر بها 

�ص�رية وهذا اأمر طبيعي.

واأ�ص��اف الجليالت��ي اإن��ه يج��ب اأال نتنا�ص��ى اأث��ر 

العق�ب��ات االقت�صادي��ة الت��ي تعتبر بمثاب��ة الح�صار 

االقت�ص��ادي المفرو���س عل��ى البل��د، وما ينج��م عنها 

من انخفا���س في النات��ج المحلي االإجمال��ي وتراجع 

في م�ؤ�ص��رات تناف�صي��ة القطاعين المال��ي والم�صرفي 

والن�ص��اط  اال�صتثم��ار  بمن��اخ  اأ�صا�ص��ًا  المرتبطي��ن 

االقت�ص��ادي الكلي التي تاأثر �صلب��ًا ب�صبب كل الظروف 

الراهنة التي تمر بها �ص�رية.

تناف�سية الم�سارف ال�سورية

ورد ف��ي التقاري��ر ال�طني��ة لتناف�صي��ة االقت�ص��اد 

 )2011( والثان��ي   )2008-2007( االأول  ال�ص���ري 

وتقرير ا�صتدامة تناف�صية االقت�صاد ال�ص�ري )2011-

المن�ص���رة ف��ي الم�قع االإلكترون��ي للمر�صد   )2012
الم�ؤ�ص��رات  مجم�ع��ة  و�صم��ن  للتناف�صي��ة،  ال�طن��ي 

االقت�صادي��ة والمالي��ة لتناف�صي��ة االقت�ص��اد ال�ص�ري 

ف عم��ل القطاع  بع���س الم�ؤ�ص��رات المهمة الت��ي ت��صّ

المالي والم�صرفي.

ومن خالل قراءتها نالحظ اأن التم�يل عبر االأ�ص�اق 

المالي��ة المحلي��ة خ��الل الفت��رة 2007-2011 يبرز 

ح�ص�ل تح�ّص��ن مهم في الترتي��ب والم�ؤ�صر حيث تقدم 

ب���38 مرتبة عام 2011 وحاز المرتبة 78 قيا�صًا اإلى 

ع��ام 2007 علم��ًا اأنه تق��دم 25 مرتبة وح��از تط�راً 

مهمًا اأي�صًا في ال�صنة االأخيرة وحدها.

اأم��ا �صه�ل��ة الح�ص���ل عل��ى قر���س خ��الل الفترة 

2006-2011 ورغ��م ح�ص���ل تق��دم ف��ي الترتي��ب 
بمق��دار 5 مراتب م��ن 106 اإلى 101 فاإن��ه ترافق مع 

تراج��ع الم�ؤ�ص��ر من 2.7 اإل��ى 2.3، وهن��ا مجال مهم 

لعمل الجه��ات المعنية لتدارك ال�صع�بات التي تعتري 

الح�ص���ل عل��ى القرو���س واللح��اق بالرك��ب العرب��ي 

والعالم��ي. كما تراجعنا في م�ؤ�صر راأ�س المال المغامر 

خ��الل الفترة 2006-2011 ف��ي كل من الترتيب من 

2.4 اإلى 2.1. 107 والم�ؤ�صر من  اإلى   99
وق��د تراجعن��ا اأي�صًا ب�صكل طفيف ف��ي القي�د على 

تدفق��ات راأ���س الم��ال خ��الل الفت��رة 2011-2007 

مرتب��ة واحدة من 116 اإلى 117 وذلك على الرغم من 

التح�صن الطفيف الذي ح�صل في الم�ؤ�صر.

واأم��ا عن متان��ة النظ��ام الم�صرفي خ��الل الفترة 

2006-2011 فقد تقدمن��ا ب�صكل ملح�ظ ب�اقع 61 
مرتب��ة وذلك من المرتبة 120 اإلى المرتبة 59 وزادت 

قيمة الم�ؤ�صر من 4.7 اإلى 5.4.

واأحرزنا في ت�صريعات تداول االأوراق المالية خالل 

الفت��رة 2007-2011 تقدم��ًا ف��ي كل م��ن الترتي��ب 

والم�ؤ�ص��ر فارتقى ترتيبن��ا بمقدار 36 مرتبة من 112 

اإلى 76 وحقق م�ؤ�صرنا تقدمًا من 3.4 اإلى 4.0 ويبدو 

اأننا قطعنا �ص�طًا كبيراً في هذا الم�صمار.

وي��رى مخت�ص���ن اأن ال�ص�ق المالي��ة وت�صريعاتها 

تقّدما ب�صكل ملح�ظ وال�صيم��ا في ال�صنتين االأخيرتين 

ويعّب��ر ذلك ع��ن الجه��د الكبير ال��ذي تم بذل��ه في هذا 

القط��اع الحي���ي ال��ذي ال يزال بك��راً ومج��ااًل للت��صع 

والتقدم والمزيد من اال�صتثمار.

اأم��ا الح�ص���ل عل��ى القرو���س وروؤو���س االأم���ال 

المغام��رة وتدفق��ات راأ�س المال فق��د �صهدت تراجعات 

مهم��ة يمكن لف��ت نظر القائمي��ن على تنظي��م القطاع 

الم�صرفي والعاملين فيه للعمل على تداركها حتى يتم 

عك�س هذه الم�ؤ�صرات في التقارير المقبلة ويتم �صمان 

تي�صير عمليات االإقرا���س التجارية والتنم�ية لتحريك 

الدورة االقت�صادية.
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ل��م تمر ذكرى اأيار بخير عل��ى العمال ال�ص�ريين 

ه��ذا الع��ام، بل يمك��ن اعتباره��ا االأ�ص�اأ ف��ي تاريخ 

العم��ل ال�ص���ري، رغ��م مكاب��رة اتحاد العم��ال على 

ه��ذه الحقيق��ة فيه بعي��د العمل العالمي ف��ي ال�قت 

ال��ذي ت�صير في��ه االإح�صائيات اإل��ى ت�صريح نح� 85 

األ��ف عامل ف��ي القط��اع الخا���س، وارتف��اع العدد 

الحقيقي اإلى ع�صرات اأ�صعاف هذا الرقم اإذا ما اأخذنا 

بالح�صبان عدد العمال غي��ر الم�صجلين بالتاأمينات 

االجتماعي��ة، وم��ن هنا تب��رز الحاج��ة للحديث عن 

الم�صرحي��ن  حل���ل لتاأمي��ن فر���س عم��ل للعم��ال 

وحماية نظرائهم الذين قد يدخل�ن �ص�ق البطالة اإذا 

ما ا�صتدت عا�صفة االأزمة.

وف��ي هذا ال�صدد اأكد رئي���س غرفة �صناعة حلب 

المهند���س فار���س ال�صهابي اأن اأف�ص��ل طريقة لخلق 

فر���س عم��ل هي دع��م الثق��ة اال�صتثماري��ة وتهيئة 

البيئ��ة التي تدع��م اال�صتثم��ارات وتحت�صنها وخلق 

ق��رارات تدعم الت�صدي��ر وتقلل م��ن البيروقراطيات 

وتخف���س ر�ص���م الطاق��ة والكهرب��اء وخا�ص��ة بما 

ي�ظ��ف المزيد من العمال��ة، فال��دول اال�صكندنافية 

دائم��ًا لديه��ا اأرقام البطال��ة اأقل م��ن 10 % الأنها 

تخل��ق فر���س عم��ل ب�ص��كل غي��ر مبا�صر م��ن طريق 

دع��م اال�صتثمارات ال�صناعية تحدي��داً ولي�س بتقييد 

الم�صتثمري��ن بق�اني��ن جائرة، منتق��داً مجل�س اإدارة 

المدين��ة ال�صناعية ال�صي��خ نجارالذي قام وفي هذه 

الظروف االقت�صادية الخانقة برفع اأ�صعار االأرا�صي، 

م��ا �صي���ؤدي اإل��ى ع��زوف العدي��د م��ن الم�صتثمرين 

المحتملي��ن الذي��ن �صجل���ا عل��ى االأرا�ص��ي باأ�صعار 

رائجة، وي�صبب خروج ا�صتثمارات تخلق فر�س عمل 

كثيرة، م�ص��دداً على �صرورة اأن تعرف الحك�مة عدد 

فر���س العمل الت��ي يخلقه��ا كل قرار قب��ل اإ�صداره، 

فالم�صتثم��رون لن يت�صجع���ا اإال حينما تك�ن البيئة 

م�صجع��ة في ظل هذه الظروف االقت�صادية ال�صعبة، 

الت��ي نمر، به��ا والتي تفر�س عل��ى الدولة اأن تعطي 

اأكثر مما تاأخذ، كما يجب اأن تك�ن اأكثر مرونة تجاه 

ال�صع�ب��ات الت��ي يعانيها الم�صتثم��رون ال اأن ت�صع 

العراقيل وتت�صلب في معالجة الم�صاكل.

ف��ي ه��ذه االأثن��اء اعتب��ر نائ��ب رئي���س االتحاد 

العام لنقابات العمال عزت الكنج اأن ت�صريح العمال 

باالآالف ف��ي االأزمة يعتبر تحديًا كبي��راً الي�م اأمام 

نقاب��ات العمال. وقال: �صن�صغ��ط الي�م في االتحاد 

لتك���ن �صيا�ص��ات الحك�مة االقت�صادي��ة مبنية في 

المرحلة المقبلة على اأ�صا�س اإيجاد فر�س عمل والحد 

من الفقر وتح�صين م�صت�ى المعي�صة، والبدء باإ�صالح 

القطاع العام، وفي ال�قت نف�صه �صنعمل مع الحك�مة 

عل��ى ترتي��ب اأول�يات ال�ص��اأن االقت�ص��ادي لتحقيق 

العدالة في ت�زيع الثروة والحماية االجتماعية. 

م��ن جهته، ينتقد رئي�س جمعية الم�ارد الب�صرية 

IHRAM د. مني��ر عبا�س �صرف االآالف من الليرات 
عل��ى احتف��االت عي��د العمال ب��داًل م��ن ت�زيع هذه 

االأم���ال عل��ى العم��ال اأنف�صه��م، معتب��راً اأن الفت��رة 

الما�صي��ة �صهدت ظلمًا كبيراً وقع على العمال وكان 

يفتر���س وج�د �صندوق بطالة حيث يذهب جزء من 

ن�صب��ة التاأمين��ات االجتماعية له��ذا ال�صندوق، كما 

يفتر�س بقان�ن العمل اأن��ه يمنع الت�صريح التع�صفي 

واأن ياأخذ كل حالة ت�صريح على حدة. 

 85 األف عامل تم ت�صريحهم خالل عام 

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 123.indd   85 5/29/12   3:40:50 PM



ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 123 حزيران 2012 86

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 123.indd   86 5/29/12   3:40:56 PM



87ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 123 حزيران 2012

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 123.indd   87 5/29/12   3:41:01 PM



ال�صناعة واالقت�صاد - العدد 123 حزيران 2012 88

عقدت محافظة نين�ى م�ؤتمرها اال�صتثماري االأول 

ف��ي مدينة ا�صطنب���ل التركية، بم�صارك��ة الع�صرات من 

ال�ص��ركات المحلية واالأجنبية، عر�ص��ت خالله الفر�س 

اال�صتثماري��ة المتاحة في نين���ى. وت�زعت على مدى 

ي�مي��ن وه� عم��ر الم�ؤتمر، ور�س عم��ل متخ�ص�صة في 

مختل��ف االإخت�صا�ص��ات اهمه��ا ال�صناع��ة وال�صح��ة 

والتربية، والقيت بح�ث، واأ�صتعر�صت تجارب ل�صركات 

عملت في مدينة الم��صل، وجلها تركية.

وق��ال محاف��ظ نين�ى اأثي��ل النجيفي ال��ذي تراأ�س 

الم�ؤتم��ر، ان م��ا يق��رب م��ن 300 �صرك��ة ا�صتثماري��ة 

اجنبية �صاركت ف��ي الم�ؤتمر، وه� م�ؤ�صر على نجاحه، 

قيا�صا بم�ؤتمرات خارجي��ة لمحافظات عراقية اخرى، 

ل��م تحظ باإقب��ال ن�صف ع��دد ال�ص��ركات الم�صاركة في 

م�ؤتمر نين�ى.   وكانت هيئة ا�صتثمار نين�ى قد منحت 

نح��� 45 فر�ص��ة ا�صتثمارية، خ��الل اأربع��ة اع�ام من 

عمرها، وكان ذلك ي�صكل عالمة ا�صتفهام كبرى، لك�ن 

نين�ى تمثل وبح�ص��ب اقت�صاديين متخ�ص�صين، اأر�صًا 

خ�صب��ًة لال�صتثم��ار، ك�نه��ا بحاج��ة الى اإع��ادة بناء 

�صب��ه كامل لبنيتها التحتية، وتمل��ك الم�ارد والثروات 

واالي��دي العامل��ة، وف���ق كل ذل��ك، المنف��ذ الحدودي، 

وطرق نقل رئي�صية، وو�صائل نقل متن�عة برية وج�ية 

و�صك��ة حدي��د، مع اأكثر م��ن %45 من ارا�ص��ي العراق 

ال�صالح��ة للزراع��ة. م��ن جانب��ه  تعهد رئي���س مجل�س 

الن���اب اأ�صام��ة النجيف��ي بت�صهي��ل عم��ل الم�صتثمرين 

االأت��راك في محافظة نين�ى، فيما لفت وزير االقت�صاد 

التركي اإلى اأن اأكثر من 1200 من �صركات بالده تعمل 

في العراق.

ودعا النجيفي في كلمة األقاها خالل افتتاح الم�ؤتمر  

الم�صتثمري��ن االأتراك اإل��ى »تنفيذ م�صاري��ع في نين�ى«، 

الفت��ا اإل��ى اأن المحافظ��ة »تتمت��ع بم�ق��ع ا�صتراتيج��ي 

وجي��صيا�ص��ي، كم��ا تتميز بغناه��ا بالم���ارد الطبيعية 

والي��د العامل��ة واالقت�ص��اد المتي��ن«. وتعه��د النجيف��ي 

ب�«دعم اال�صتثمارات التركي��ة في المجاالت كافة، �ص�اء 

االقت�صادي��ة اأو التنمية اأو الخدم��ات«، م�صدداً في ال�قت 

نف�ص��ه على اأهمية »اال�صتق��رار واال�صتمرارية والثقة« في 

العالقات بين البلدين.

من جهته، اأكد وزير االقت�صاد التركي ظفر جغليان 

خ��الل االفتتاح اأن »عدد ال�ص��ركات التركية الم�صتثمرة 

ف��ي العراق ال��ذي يبلغ حالي��ًا 1200 �صرك��ة �صيرتفع 

قريب��ًا«، م��صح��ًا اأن »ال�ص��ركات التركي��ة ت�صع��ى اإلى 

اال�صتثم��ار في مختلف القطاع��ات العراقية التي ت�صهد 

تط���راً، خ�ص��ص��ًا الطرق والبن��اء ال�صكن��ي وم�صاريع 

ال��ري، واإدارة النفاي��ات ال�صلب��ة، واالأدوي��ة والزراع��ة 

وال�صياحة«. 

يذكر اأن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا 

بل��غ خ��الل العام الما�ص��ي اأكثر م��ن 12 مليار دوالر، 

بح�ص��ب ما اأعلن��ت القن�صلية التركية ف��ي اأربيل، و�صط 

ت�قع��ات باأن ي�صهد ارتفاعًا كبيراً خالل العام الحالي، 

بع��د اعتماد التجار العراقيين المنتجات التركية خالل 

الفترة االأخي��رة. الم�ؤتمر الذي حمل �صعار »بيئة واعدة 

لال�صتثم��ار«، حظ��ي باهتم��ام عراقي ر�صم��ي، اإذ عقد 

برعاية رئي�س مجل�س الن�اب اأ�صامة النجيفي، وح�صره 

ف�ص��اًل عن��ه وزير الزراعة ع��ز الدين الدول��ة، وعدد من 

اع�ص��اء مجل���س الن�اب، م��ع اع�صاء مجل���س محافظة 

نين�ى، وممثل�ن عن محافظات عراقية اأخرى.

ر�صالة العراق

م�صريف: دخول بنوك عاملية لل�صراكة مع العراقية

بّي��ن مدير رابط��ة الم�ص��ارف االهلية عب��د العزيز 

الح�ص���ن دخ���ل م�ص��ارف عالمي��ة معروف��ة لغر���س 

الم�صارك��ة مع الم�صارف العراقية في تاأدية واجباتها 

الم�صرفي��ة خالل الفترة المقبلة. وقال الح�ص�ن بح�صب 

)ال�كالة االخبارية لالنباء(: هناك رغبة كبيرة من قبل 

الم�ص��ارف العالمي��ة للتعاقد مع الم�ص��ارف العراقية 

م��ن اأج��ل الم�صارك��ة ف��ي عمله��ا ونق��ل التكن�ل�جي��ا 

الم�صرفي��ة العالمية اليها، م�صيراً ال��ى اأن المفاو�صات 

م��ا زال��ت جاري��ة م��ع مجال���س االدارات الم�صرفي��ة، 

واأن الفت��رة القليل��ة المقبل��ة �صت�صهد اكث��ر من م�صرف 

عالم��ي م�صارك مع م�صرف عراقي. واأ�صاف: اإن جميع 

الم�ؤ�صرات والنتائج التي ا�صدرت خالل العام الما�صي 

بينت ان القط��اع الم�صرفي العراقي بداأ يتط�ر وي�ؤدي 

اعماله ب�صكل جيد ما ينعك�س على ميزانيته التي تزداد 

با�صتم��رار وتحقق م��ردودات طيبة من خ��الل اال�صهم 

والم�صاهمي��ن. وكان البنك المركزي قد و�صع خطة من 

ث��الث مراحل لرفع راأ�صم��ال البن�ك اإل��ى 213 ملي�ن 

دوالر بحل���ل حزي��ران 2013 لتحفي��ز االإقرا���س في 

»ا�صتثمار نينوى الأول« في ا�صطنبول: فر�س واعدة للم�صاريع

حجم التبادل بين العراق وتركيا بلغ 12 مليار دوالر النجيفي
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اكد مخت�ص�ن مالي�ن ان الم�ازنة العامة للدولة 

�صه��دت تراجع��ًا  ملح�ظًا في الجان��ب اال�صتثماري 

لم�صالح��ة الزي��ادة في حج��م النفق��ات الت�صغيلية. 

وقال مدير عام دائرة ال�ص�ؤون الفنية والدرا�صات في 

دي�ان الرقابة المالية �صالح ن�ري خلف. 

 اإن هناك اختالالت وا�صحة في الم�ازنة العامة 

ل�صنة 2012، من المه��م اال�صارة اإليها وهي ازدياد 

ح�صة النفقات الت�صغيلية بن�صبة 68 % على ح�صاب 

النفق��ات اال�صتثماري��ة بن�صب��ة 32 %، م��ا يحم��ل 

معان��ي تراجع م�صت�ي��ات التنمي��ة لروؤو�س االم�ال 

وت�جيهه��ا نح� اال�صتثم��ارات، وه��� م�ؤ�صر ل�ج�د 

ق�ص�ر وا�صح في التنفيذ ولي�س التخطيط .

وا�صاف اأن ح�صة الرواتب �صمن الم�ازنة كبيرة 

ج��داً بن�صبة 40 % وهي االعلى فيها بين الح�ص�س 

االخ��رى، والتي من المفرو�س ان تتاأتى منها ع�ائد 

او م���ارد مالية، الأن الم�ظف ال��ذي يتقا�صى راتبا 

م��ن الحك�مة علي��ه ان ينتج ويقدم م���ردا اإنتاجيا 

للحك�م��ة ب�ص�رة عملي��ة، والذي ن��رى خالفه على 

ار���س ال�اقع ، حيث ان اع��دادا كبيرة من الم�ظفين 

وغيره��ا  اجتماعي��ة  الغرا���س  روات��ب  يت�صلم���ن 

كالف�ص��ل ال�صيا�ص��ي وم��ا �صاب��ه وت�صلمه��م لراتبين 

احدهم��ا تقاع��دي واالخ��ر ت�صغيل��ي لك�ن��ه ال يزال 

يعم��ل م�ظف��ًا لدى الدول��ة، وهي ن�صب ف��ي ت�صاعد 

م�صتم��ر م��ع ال�صن���ات المقبل��ة، اذ ت�صي��ر الت�قعات 

ال��ى ارتفاعها ب�صكل �صلب��ي بنح� 45 % من مجمل 

الم�ازنة المالية المقبلة .

ولفت ال��ى ان البيئة اال�صتثماري��ة في العراق ال 

تزال دون الم�صت�ى المطل�ب، اذ ال يتم ت�جيهها نح� 

اوج��ه ا�صتثماري��ة جديدة كاال�صتثم��ار في �صندوق 

تقاعد الم�ظفين ال�صتثم��ار االم�ال الم�صتقطعة من 

روات��ب الم�ظفين المخ�ص�ص��ة للتقاعد وا�صتثمارها 

ف��ي اوج��ه ا�صتثمارية مختلف��ة تحقق ن�صب��ا كبيرة 

م��ن االرباح في تل��ك االم���ال، وكذل��ك ا�صتخدامها 

وت�ظيفها ل�صرفها كزيادات في الرواتب التقاعدية 

وروات��ب الم�ظفين ف��ي حاالت ح��دوث ت�صخم من 

دون تحمي��ل الم�ازن��ة المالي��ة العام��ة زي��ادة في 

التخ�صي�صات لرواتب الم�ظفين والمتقاعدين .

فيما قالت المّدر�صة في كلية االدارة واالقت�صاد 

بجامع��ة بغ��داد ي�صرى مه��دي ان مكام��ن لل�صعف 

�صابت الم�ازنة المالية العامة ل�صنة 2012 واخطاء 

ف��ي انع��دام وج���د التن�ي��ع ف��ي م�ص��ادر التم�يل 

للم�ازن��ة وه��� حل��م نطم��ح اليه ل��م يتحق��ق حتى 

االن ف��ي عدم االعتم��اد على م�صدر واح��د للتم�يل 

وه��� القط��اع النفط��ي، وكذل��ك تخفي���س مع��دالت 

ال�صرائ��ب وه��� يخالف النه��ج نح� اإيج��اد م�صادر 

تم�يلي��ة اخرى لتحقيق الت���ازن واال�صتقرار المالي 

واالقت�صادي في البالد .

وا�صاف��ت ان الم�ازن��ة المالي��ة الحالي��ة ل�صن��ة 

2012 ل��م تعتمد على االإي��رادات ال�صريبية �صمن 
بن�ده��ا ، ب��ل اتجه��ت خ��الف ذل��ك ال��ى تخفي���س 

ال�صرائ��ب وع��دم اال�صتف��ادة م��ن الع�ائ��د المالي��ة 

المتحقق��ة م��ن ال�صرائ��ب واعتماده��ا �صاأنه��ا �صاأن 

الم�ازنات المالية ال�صابقة االإيرادات النفطية كم�رد 

مالي وحي��د للم�ازنة، وتبني نه��ج خاطئ لت�صجيع  

الم�اط��ن على رف�س ال�صرائب وعدم االهتمام برفع 

ال�ع��ي ال�صريب��ي للم�اطن في الم�صتقب��ل، من اجل 

تن�يع م�صادر االإيرادات في الم�ازنة .

اأ�صت��اذ  �صال��ح  عب��د  محم��د  الدكت���ر  وق��ال 

اقت�صادي��ات االعمال ف��ي جامعة النهرين ان هناك 

تراجع��ا في التخ�صي�ص��ات المالية �صم��ن النفقات 

اال�صتثماري��ة لقطاع��ي الزراع��ة وال�صناع��ة، وعدم 

وج���د التخ�صي���س الكاف��ي لقط��اع مي��اه ال�ص��رب 

وال�صرف ال�صحي، وقلة التخ�صي�صات لقطاع البناء 

واال�ص��كان م��ن اج��ل الح��د من ازم��ة ال�صك��ن، حيث  

كانت ن�صبة ه��ذا المجال في الم�ازنة الحالية بنح� 

1 %، ف��ي حين ان الحاجة الفعلية لبناء الم�صاكن 
في العراق بين 2-3 ماليين وحدة �صكنية .

وا�ص��اف ان الم�ازن��ة ل��م تاأخذ بنظ��ر االعتبار 

تقلي���س الفج�ة بين المرك��ز وبقية المحافظات في 

ن�صب التخ�صي�صات المالية لكل محافظة وفق ن�صبة 

ال�ص��كان في كل محافظ��ة مع قيا�س ن�صب��ة النق�س 

ف��ي الخدمات ب��كل محافظة، وه� ال��ذي لم ين�صف 

محافظ��ة المثن��ى عل��ى �صبي��ل المث��ال ال الح�ص��ر 

والت��ي يبلغ �صكانه��ا ما يق��ارب 2-3 بالع�صرة من 

ن�صب��ة ال�صكان في البالد، حي��ث �صيك�ن التخ�صي�س 

ال ي�ص��اوي حاجتها ال��ى التخ�صي�س المالي الكافي 

للنه����س بم�صت���ى الخدم��ات وال�صي��ر ف��ي النه��ج 

اال�صتثماري.

موازنة 2012 �صهدت تراجعًا ملحوظًا في الجانب ال�صتثماري 

متخ�ص�صون: غياب التنويع في م�صادر التمويل

م�صريف: دخول بنوك عاملية لل�صراكة مع العراقية

ال�ق��ت الذي يتعافى في��ه العراق م��ن عق�بات البند 

ال�صابع.

ويذك��ر اأن العراق ي�ص��م �صبعة م�صارف ممل�كة 

للدول��ة، و23 م�صرف��ًا خا�ص��ًا وثماني��ة م�ص��ارف 

اإ�صالمية خا�صة، بح�صب م�قع البنك المركزي، فيما 

يهيم��ن عل��ى القط��اع الم�صرف��ي م�صرف��ا الرافدين 

والر�صي��د، ويخ�صعان حاليًا الإعادة الهيكلة من اأجل 

ت�صدي��د الدي�ن التي تراكمت بع��د �صن�ات من الحرب 

والعق�بات.
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وف��ي ه��ذا ال�صي��اق، ت��م انتق��اء ع��دد م��ن اأه��م 

الم�ؤ�صرات المعب��رة عن ال��صع االقت�صادي العربي، 

ور�صد تط�رها خالل العقد االأول من القرن الحالي، 

ومحاول��ة ا�صت�ص��راف اآفاقه��ا الم�صتقبلي��ة، حيث تم 

ر�صد مجم�عتين من الم�ؤ�صرات.

االأول��ى: م�ؤ�ص��رات االأداء االقت�ص��ادي الداخلي، 

وت�صمل النات��ج المحلي االإجمالي، ونم�ه وانعكا�صه 

عل��ى الم�اط��ن العرب��ي، وارتباط��ه بع��دد ال�ص��كان 

ومعدالت الت�صخم.

والثانية: م�ؤ�صرات االأداء االقت�صادي الخارجي، 

والم�ازي��ن  الجاري��ة  الح�صاب��ات  اأداء  وتت�صم��ن 

التجارية لل�صل��ع والخدم��ات والمدي�نية الخارجية 

والم�ؤ�ص��رات  والعالق��ات  الدولي��ة  واالحتياطي��ات 

المترابطة بين تلك الم�ؤ�صرات.

النمو االقت�سادي :

تراجع الن�صاط االقت�صادي في المنطقة العربية 

خالل العام 2011، حيث انخف�س معدل نم� الناتج 

المحلي العربي اإلى 3.1 % مقارنة ب 4.3 % عام 

2010. م��ع ت�قعات باأن يرتفع قليال اإلى 3.2 % 
عام 2012.

ومن��ذ عام 2010 والنم� العربي اقل من نظيره 

العالم��ي مع ت�قع��ات با�صتمرار ه��ذا ال��صع خالل 

الع��ام 2012، وه��� عك���س م��ا كان �صائ��دا خ��الل 

الفترة بين عامي 2006 و 2009.

كم��ا ج��اء النم��� العرب��ي اأقل م��ن مع��دل النم� 

الذي تحقق في مجم�ع��ة اقت�صادات الدول النامية 

والذي بل��غ 6.4 %، اإال اأن االأداء العربي جاء اأف�صل 

قلي��ال م��ن اأداء ال��دول المتقدمة الت��ي حققت معدل 

.%1.92

االقت�ص��ادي  النم���  مع��دالت  �صعي��د  وعل��ى 

المحقق��ة ل��كل دولة عربية على ح��دة خالل العام 

2011، �صجلت جمي��ع الدول العربية خالل العام 
مع��دالت نم��� اإيجابي��ة فيم��ا ع��دا 3 دول. وق��د 

اقت�صاد عربي

تشهد املنطقة العربية تطورات اقتصادية وسياسية ومجتمعية ومؤسسية متسارعة وعميقة غيرت وال تزال 
تغيّر في معالم الصورة االجمالية والفصيلية للعالم العربي ودوله اخملتلفة.

ووسط كل تلك األحداث واملتغيرات تبرز أهمية التعرف على مالمح الصورة بدقة من خالل األرقام واإلحصائيات التي 
ميكن أن تعطينا فكرة عامة عما شهده االقتصاد العربي خالل العقد األول من القرن احلادي والعشرين. والتوقعات 

األولية ملا ميكن أن يشهده العقد الثاني من هذا القرن. في هذا السياق يأتي مشروع املؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات االقتصاد العربي باالعتماد على البيانات الصادرة عن 

اجلهات الرسمية في الدول العربية، وكذلك املؤسسات الدولية واإلقليمية املعنية واملتخصصة في هذا اجملال.
وتسعى املؤسسة من وراء هذا املشروع إلى توفير أكبر قدر ممكن من املعلومات الشاملة واحملدثة واملوثقة من مصادر 

مختلفة، خدمة لصناع القرار في املؤسسات احلكومية واإلقليمية ومؤسسات العمل االقتصادي العربي املشترك 

اأهم الموؤ�صرات الراهنة وا�صت�صرافاتها الم�صتقبلية

اآفاق الإقت�صادات العربية لعام 2012
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ت�ص��درت قط��ر كاف��ة ال��دول العربية بمع��دل نم� 

 ،%  9.6 %، تليه��ا الع��راق بمع��دل   18.7 بل��غ 

ال�صع�دية بمعدل 6.5%، وتراوحت معدالت النم� 

لباقي الدول العربية ما بين 5.7 % الم�صجلة في 

الك�يت، ونح� 1.2 % الم�صجلة في م�صر.

وعل��ى �صعي��د ت�قع��ات النم� للع��ام 2012، 

ت�صي��ر ت�قعات �صندوق النقد الدولي ال�صادرة في 

تقرير اآفاق االقت�صاد العالمي (عدد يناير 2010 

) اإل��ى اأنه وفقًا للتط�رات االأخيرة، من المت�قع اأن 

ينخف���س معدل النم��� للناتج المحل��ي االإجمالي 

للمنطقة العربي�س م��ن اإلى 3.2 %. ومن المت�قع 

اأن ترتف��ع معدالت النم� ف��ي 12 دولة عربية من 

اإجمالي 19 دولة ر�صدها التقرير.

الناتج العربي :

ارتف��ع النات��ج العرب��ي م��ن 1910 ملي��ارات 

اإل��ى 2270 ملي��ارات دوالر  دوالر ع��ام 2010 

بم�ا�صل��ة  ت�قع��ات  م��ع   ،2011 الع��ام  خ��الل 

ارتفاعه بمقدار 110 مليارات دوالر ليبلغ 2380 

مليار دوالر.

وخالل العق��د االأول من االألفي��ة الثالثة زادت 

ح�ص��ة الدول العربي��ة من الناتج العالم��ي من 2.6 % 

ع��ام 2006 اإل��ى 3.24 % ع��ام 2011، اإال اأن 

ح�ص��ة ال��دول العربي��ة م��ن اإجمالي نات��ج الدول 

الناه�صة والنامية تراجعت من 10.1 % اإلى 9 % 

خالل نف�س الفترة.

ويالحظ وج�د تركز جغرافي وا�صح للناتج في 

6 دول غالبيتها نفطية هي؛ ال�صع�دية واالإمارات 
وم�صر والجزائر وقط��ر والك�يت، حيث يبلغ ناتج 

تل��ك الدول نح� 168 ملي��ار دوالر بن�صبة 75 % 

من اإجمالي الناتج العربي لعام 2011.

عدد ال�سكان:

ارتف��ع عدد ال�صكان في ال��دول العربية اإلى من 

307 ماليين ن�صمة عام 2006 اإلى 335 ملي�نًا 
 -  2012 يخ��ص��ط  ت�قع��ات  م��ع   2011 ع��ام 

2011، 2005—2000 بم�ا�صل��ة الزيادة اإلى 
341.4 ملي���ن ن�صمة ع��ام 2012. مع مالحظة 
وج���د ترك��ز ف��ي 5 دول ه��ي؛ م�ص��ر والجزائ��ر 

والع��راق وال�ص�دان والمغ��رب، حيث ت�صتح�ذ على 

64 % م��ن االإجمالي، فيما ت�صتح�ذ دول مجل�س 
التع��اون ال�صت على 13 % وبقية الدول ( 8 دول) 

على 23 % من االإجمالي العربي.

كم��ا يمث��ل ال�صكان ف��ي ال��دول العربي��ة نح� 

4.8% من اإجمالي عدد ال�صكان في العالم والبالغ 
نح� 7 مليارات ن�صمة بنهاية عام 2011.

دخل المواطن العربي:

اأم��ا دخ��ل الم�اط��ن العرب��ي فق��د �صه��د نم���ا 

وا�صح��ا م��ن 4211 دوالرا ف��ي المت��ص��ط لع��ام 

2006 اإلى 6781 دوالرا عام 2011 مع ت�قعات 
بم�ا�صلة التح�صن اإلى 6973 دوالرا عام 2012، 

وذل��ك كمح�صلة لنم� الناتج العرب��ي بمعدل يزيد 

عن مع��دل نم� ال�ص��كان في ال��دول العربية خالل 

الفترة.

لكن يالحظ وج�د تباين كبير فيما بين الدول 

والتي يمك��ن ت�صنيفها اإلى 4�صرائ��ح: االأولى ذات 

الدخل المرتفع جدا )من 98 اإلى 46.5 األف دوالر( 

وت�ص��م 3 دول هي: قط��ر واالإم��ارات والك�يت ثم 

�صريحة الدخل المرتفع )من 21.7 اإلى 11.2 األف 

دوالر( وت�صم 4 دول هي: البحرين و�صلطنة عمان 

وال�صع�دي��ة ولبن��ان، ثم �صريحة الدخ��ل المت��صط 

(م��ن 5.1 اإل��ى 3.1 األ��ف دوالر) وت�ص��م 6 دول 

هي: الجزائ��ر وت�ن�س واالأردن والع��راق والمغرب 

و�ص�ري��ة، واأخي��را �صريحة الدخ��ل المنخف�س )من 

2.9 اإلى 1.3 األف دوالر( وت�صم 5 دول هي: م�صر 
وال�ص�دان وجيب�تي واليمن وم�ريتانيا.

معدل الت�سخم:

�صج��ل المت��ص��ط المرج��ح لمع��دل الت�صخ��م في 

ال��دول العربية )مت��صط �صن���ي( تراجعا ب�صكل عام 

م��ن 11.3 % ع��ام 2006 اإلى %9 ع��ام 2011، 

وذل��ك بعد اأن بلغ ادني م�صت�يات��ه خالل الفترة في 

عام 2009 حين بلغ 4.2 % نتيجة االأزمة المالية 

العالمي��ة، وه��� م�صت���ى مق��ارب لمع��دل الت�صخم 

ال��ذي كان �صائدا خالل الفت��رة بين عامي 2000 و 

.2005
وت�صي��ر الت�قع��ات اإل��ى اأن المت��ص��ط المرج��ح 

لمع��دل الت�صخ��م في ال��دول العربي��ة �صيتراجع اإلى 

8.3 % عام 2012، كمح�صله لتح�صنه المرجح في 
9 دول عربية، وارتفاعه في 7 دول، وا�صتقراره في 

دولتين.

وظل��ت مع��دالت الت�صخ��م عن��د ح��دود مقب�ل��ة 

لمعظ��م ال��دول العربي��ة م��ع ت�قع��ات با�صتمرارها 

بي��ن 1.8 % و 6.3 % ل��� 15 دول��ة عربي��ة ع��ام 

2012، مقاب��ل ارتفاعه��ا ب�صكل وا�ص��ح في م�صر 
واليمن وال�ص�دان لتتراوح ما بين 11 و 20 %، مع 

ت�قع��ات با�صتمراره��ا قرب تل��ك الم�صت�يات خالل 

عام 2012.

ويزي��د المت��صط العربي ب�ص��كل كبير عن المعدل 

العالم��ي، وكذلك معدل الت�صخم ف��ي الدول النامية 

من��ذ ع��ام 2006 وحتى عام 2011، م��ع ت�قعات 

با�صتمراره ف�ق المعدلين لعام 2012.
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رفع اأ�صعار الكهرباء ي�صر ال�صناعة الأردنية

هّدد رئي�س مجل�س اإدارة جمعية ال�صركات ال�صناعية ال�صغيرة والمت��صطة في 

االأردن فتح��ي الجغبير باإغالق الم�صانع وت�صليم مفاتيحها والت�قف عن االإنتاج 

وت�صريح العمال، اإذا اأقدمت الحك�مة على رفع اأ�صعار الكهرباء على ال�صناعة.

وق��ال الجغبي��ر اإن رف��ع اأ�صع��ار الكهرب��اء �صيك���ن م�صم��ارا اأخيرا ف��ي نع�س 

اء انكما�س اأ�ص�اق الت�صدير 
ّ
ال�صناعة ال�طنية التي تعي�س حاليا ظروفا �صعبة جر

والتداعيات ال�صيا�صية التي ت�صهدها بع�س دول المنطقة.

كما اأو�صح اأن اأ�صعار الطاقة خا�صة الكهرباء ت�صكل عبًئا كبيرا على ال�صناعة 

ال�طني��ة، وخ�ص��ص��ا اأن 98 % م��ن حجم القطاع ال�صناع��ي االأردني �صناعات 

�صغيرة ومت��صطة.

ولفت الجغيبر اإلى اأن اأ�صعار الكهرباء كانت قد ارتفعت على القطاع ال�صناعي 

خ��الل ي�لي�/تم���ز م��ن الع��ام الما�صي، مطالب��ا با�صتثن��اء قط��اع ال�صناعات 

ال�صغي��رة والمت��صطة من قرار رفع االأ�صعار لك�نه �صيحّمل هذه ال�صناعات اأعباء 

جديدة مما يحد من قدرتها التناف�صية في االأ�ص�اق المحلية واأ�ص�اق الت�صدير.

وق��ال اإن اأ�صع��ار الكهرباء ت�صكل ف��ي ال�قت الحالي ح�ال��ي 30 % من كلفة 

اإنتاج ال�صناعة ال�طنية بمختلف قطاعاتها.

واأ�ص��ار الجغبي��ر اإل��ى اأن الظ��روف االقت�صادي��ة الحالية تتطلب م��ن الجميع 

ال�ق���ف خل��ف ال�صناع��ة ال�طني��ة الت��ي تعطي قيم��ة م�صاف��ة للنات��ج المحلي 

االإجمالي ت�صل اإلى 25 % �صن�يا، وت�صاهم ال�صادرات ال�صناعية باأكثر من 90 % 

من مجمل ال�صادرات ال�طنية.

ويق��ّدر عدد المن�صاآت ال�صغي��رة والمت��صطة العاملة في االأردن بنح� 11 األف 

من�ص��اأة، ت�ّف��ر نح��� 165 األف فر�ص��ة عمل، ويبل��غ حجم �صادراته��ا 2.5 مليار 

ا. دينار �صن�يًّ

ي�ص��ار اإلى اأنه م��ن المنتظر اأن تناق���س الحك�مة االأردني��ة �صيناري�هات رفع 

اأ�صع��ار بع���س ال�صلع، وم��ن بينها تعرف��ة الكهرباء وبع���س الم�صتق��ات النفطية، 

باالإ�صاف��ة اإل��ى فر�س ر�ص�م عل��ى �صلع اأخرى، اإال اأنها ل��م تنظر بعد في م��ص�ع 

رف��ع اأ�صعار التعرف��ة الكهربائية، الت��ي كان من المفتر�س تطبيقه��ا بداية ال�صهر 

الحالي.

طاقة

اأعلنت �صرك��ة اأب�ظبي ال�طنية 

للطاق��ة “طاق��ة”، ع��ن نتائجه��ا 

المالي��ة واأدائه��ا الت�صغيل��ي للربع 

االأول من عام 2012 .

نتائج

االإم��ارات  �صرك��ة  اأعلن��ت 

لالت�ص��االت المتكاملة “دو” عن 

نتائجه��ا المالية للربع االأول من 

ع��ام 2012، والت��ي ارتفعت من 

2.4 مليار. % اإلى   20

نمو

نمت قيمة التجارة االإجمالية 

بين االإمارات وال�اليات المتحدة 

االأول  الرب��ع  % ف��ي   71 بنح��� 

لت�صل اإلى 95 .5 مليار دوالر.

ا�صتعداد

“األي��ك” الت��ي  ت�صتع��د �صرك��ة 

ف��ازت بعق��د “ك�نك�ر���س 4” في 

مط��ار دب��ي الدول��ي لل�ص��روع في 

تنفي��ذ عقد االأعم��ال مطل��ع ي�لي� 

المقبل.

تقرير

ذك��ر تقرير اقت�ص��ادي اأن قطر 

ا�صتثم��ار  م�صاري��ع  ف��ي  �صت�ص��رع 

وتحدي��ث البن��ى التحتي��ة لقط��اع 

ال�صياح��ة فيه��ا بقيم��ة 17 مليار 

الخم���س  ال�صن���ات  خ��الل  دوالر، 

المقبلة.

اأرباح

اقت�صادي��ة  مجم�ع��ة  اأعلن��ت 

ت�صم �ص��ركات عدة اأبرزه��ا طيران 

تراجع��ت  اأرباحه��ا  ان  االإم��ارات 

بن�صب��ة 61 في المائة ب�صبب اأ�صعار 

ال�ق�د.

»انوف�صت«

ع��ن  ان�ف�ص��ت  �صرك��ة  اأعلن��ت 

نتائجه��ا المالية للفت��رة المنتهية 

ف��ي 31 مار���س 2012، حيث بلغ 

ماليي��ن   5.1 االي��رادات  مجم���ع 

دوالر اميركي.

تاأجيل

العم�مي��ة  الجمعي��ة  اأُجل��ت 

العادية لل�صرك��ة الك�يتية ال�صينية 

مق��رراً  كان  الت��ي  اال�صتثماري��ة، 

عقدها، وذلك لعدم اكتمال الن�صاب 

القان�ني.

تغيير

العربي��ة  المجم�ع��ة  قال��ت 

للتاأمي��ن )اأري��ج( اإن الهيئ��ة العامة 

للمعا�صات والتاأمينات االجتماعية 

ف��ي االإم��ارات غي��رت ممثله��ا في 

مجل�س اإدارة ال�صركة.

بيانات

�صرك��ة  اإدارة  مجل���س  اعتم��د 

العق��اري  واال�صتثم��ار  التج��ارة 

البيانات المالية لل�صركة عن الربع 

االأول 2012، حيث تكّبدت ال�صركة 

خ�صائر بلغت 331.3 األف دينار. 

اقت�صاد عربي
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ال�صعودية ت�صخ مليار دولر دعما لم�صر

اأعلن��ت وزي��رة التخطي��ط والتع��اون الدول��ي ف��ي م�ص��ر فاي��زة اأب��� النجا اأن 

ال�صع�دي��ة قام��ت ب�صخ  ملي��ار دوالر تم تح�يله��ا اإلى البنك المرك��زي الم�صري 

وديع��ة لم��دة ثمان��ي �صن���ات، وذلك ف��ي اإطار الت��زام المملك��ة بتعهداته��ا بدعم 

االقت�صاد الم�صري.

 واأعربت ال�زيرة في بيان عن �صكر وتقدير م�صر لل�صع�دية على هذه الم�صاندة 

الت��ي ت�قعت اأن تدعم نم��� االقت�صاد الم�صري في ظل الظ��روف ال�صعبة الراهنة 

التي تمر بها م�صر. 

واأو�صح��ت فاي��زة اأب� النجا اأنه يج��ري التن�صيق مع الجان��ب ال�صع�دي ب�صاأن 

تنفي��ذ باقي عنا�صر حزم��ة الدعم وخا�صة تنفيذ االتفاق الذي وقعته ال�زيرة في 

مدينة مراك���س المغربية مع وزير المالية ال�صع�دي اإبراهيم الع�صاف على هام�س 

االجتماعات ال�صن�ية لل�صناديق العربية.

ويت�صمن الدعم ال�صع�دي لم�صر اإتاحة مبلغ قدره 500 ملي�ن دوالر لتم�يل 

م�صروعات تنم�ية ذات اأول�ية للحك�مة الم�صرية، ف�صال عن  اإتاحة 250 ملي�ن 

دوالر لتم�يل �صراء منتجات نفطية ل�صالح الهيئة الم�صرية العامة للبترول و200 

ملي�ن دوالر منحة ال ترد للم�صروعات وال�صناعات ال�صغيرة والمت��صطة.

وكان الع�ص��اف ق��د ق��ال ال�صب��ت الما�ص��ي اإن ال�صع�دي��ة اتخ��ذت الترتيبات 

ال�صرورية لتنفيذ حزمة الم�صاعدات المالية المخ�ص�صة لم�صر.

وكان ال�صفي��ر ال�صع���دي بم�ص��ر اأحمد القطان ق��د اأعلن اأن المل��ك عبد اهلل بن 

عب��د العزيز وافق على اإر�صال الجزء االأول من برنامج الم�صاعدات ال�صع�دية الذي 

يناه��ز ن�صف ملي��ار دوالر، واأ�ص��اف حينه��ا اأن مبلغ الم�صاع��دات �صيقدم خالل 

ال�صهر المقبل.

وياأت��ي الدعم ال�صع�دي للقاهرة في ظ��ل معاناة م�صر ما بعد ث�رة 25 يناير 

نزيف��ا ف��ي احتياطي النقد االأجنبي وتراجعا في االإي��رادات جراء تراجع ال�صياحة 

واال�صتثمار االأجنبي مقابل ت�صخم لالإنفاق الحك�مي.

وت�صعى م�صر منذ �صه�ر للح�ص�ل على قرو�س من جهات اأجنبية على راأ�صها 

�صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ل�صد عجز الميزانية المتفاقم.

ن�صبة

اأك��دت ت�ن���س ان اقت�صاده��ا 

�صج��ل نم���ا ن�صبته 2 ف��ي المائة 

 2012 لع��ام  االأول  الرب��ع  ف��ي 

منتع�صا بعد انكما�ص��ه في الفترة 

نف�صها قبل عام.

دورة

ال�صيا�ص��ات  معه��د  نظ��م 

النق��د  ب�صن��دوق  االقت�صادي��ة 

دورة  اأب�ظب��ي،  ف��ي  العرب��ي، 

ال�ص���ق”  مخاط��ر  “تحلي��ل 
بم�صاركة 14 دولة عربية.

مباحثات

عالمي��ة  �ص��ركات  تج��ري 

�ص��ة في تقنية المعل�مات 
ّ

متخ�ص

م��ع  مباحث��ات  واالت�ص��االت 

الم�ؤ�ص�ص��ة العام��ة للتقاعد بهدف 

�صخ ا�صتثمارات خا�صة.

�صياحة

ك�صفت هيئة االإنماء التجاري 

وال�صياح��ي ف��ي ال�صارق��ة عن اأن 

اأكثر من 65 األ��ف �صائح �صع�دي 

زاروا االإم��ارة خ��الل الربع االأول 

من العام الجاري. 

ت�صخم

اأ�صارت اإح�صاءات ر�صمية اإلى 

ارتفاع مت��ص��ط اأ�صعار الم�صتهلك 

في االأردن بن�صبة 3.8 % لنهاية 

اأبريل من العام الحالي.

مكافحة

التج��اري  الخلي��ج  بن��ك  نّظ��م 

)الخليجي( �س.م.ق. �صل�صلة من ور�س 

العمل لم�ظفيه ح�ل ق�انين مكافحة 

غ�صل االأم�ال وكيفية االإمتثال لها.

رقابة

العرب��ي  النق��د  طال��ب �صن��دوق 

بقيا���س اإدارة المخاط��ر ف��ي البن�ك 

من اأج��ل �صم��ان �صالم��ة وا�صتقرار 

النظ��ام المالي وبذل جه��د من اأجل 

تمتين الرقابة.

عقد

اأعلن��ت �صركة المنتجات الغذائية 

“الغذائي��ة” عن ت�قي��ع عقد لت�ريد 
خط جديد الإنت��اج �صرائح البطاط�س 

المجمدة مع �صركة ه�لندية.

قيا�س

الع��ام  القيا�ص��ي  الرق��م  �صج��ل 

لكميات االإنتاج ال�صناعي في االأردن 

لنهاي��ة   %  4.6 بن�صب��ة  ارتفاع��ًا 

مار���س م��ن الع��ام الحال��ي مقارنة 

بنف�س الفترة من عام 2011. 

رفع حظر

اأنهت الفلبين حظر عمل م�اطنيها 

في منطقة كرد�صت��ان العراق بعدما 

دخل ه��ذا الحظ��ر حي��ز التنفيذ قبل 

ثماني �صن�ات.
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اق��ت�����ص��اد دول��ي

خماطر ارتفاع اأ�صعار النفط يف العام 2012 

اأحدث م�صادر القلق الدولي

ي�صاهم تقييم مخاطر النفط المكلف في االإجابة عن 

اأربع��ة اأ�صئل��ة: ما الذي ي�صهم في ارتف��اع اأ�صعار النفط؟ 

اإل��ى اأي م��دى يمكن اأن ي�صل هذا االرتف��اع؟ ما التاأثير 

المحتم��ل الرتفاعها على االقت�ص��اد؟ وما هي االأ�صرار 

الناتجة عن الزيادات في الم�صتقبل؟

تكمن االإجابة في معرف��ة اأ�صل ارتفاع االأ�صعار. اإن 

�صدمات العر�س على �صبيل المثال، تلحق �صرراً بالنم� 

العالم��ي يتخطى ذلك الناتج ع��ن ارتفاع االأ�صعار بفعل 

ق�ة الطلب. وثّمة تف�صير واحد يتكرر، ه� �صخاء الم�صرف 

المركزي الذي يحّث االأ�صعار على االرتفاع. ففي االأ�صهر 

االأخيرة، ب��ادرت الم�ص��ارف المركزية الكب��رى جمعاء 

اإل��ى �ص��خ ال�صي�ل��ة وطباع��ة االأم���ال ل�ص��راء ال�صندات 

 Quantitative( متممًة بذلك عملية التي�صي��ر الكّمي

easing( م��ن جه��ة، ووع��دت بالحف��اظ عل��ى ف�ائ��د 
منخف�ص��ة لفت��رة اأط���ل م��ن جهة اأخ��رى. ف�صاه��م هذا 

الفائ���س م��ن االأم���ال ف��ي ت�جي��ه الم�صتثمري��ن نح��� 

االأ�ص�ل ال�صعبة ونح� النفط ب�صكٍل خا�س.

التهديد باإغالق هرمز

ولك��ن، مع اآف��اق االأ�ص�اق الأجل، يكف��ي االإعالن عن 

التي�صي��ر الكّمي ولي���س ت�صريعه لتحري��ك اأ�صعهار النفط. 

وع��الوة على ذلك، ل� كان الم�صارب�ن هم �صبب ارتفاع 

االأ�صع��ار، لكانت مخزونات النفط �صهدت اأي�صًا ارتفاعًا، 

تمام��ًا بعك�س ما حدث. كم��ا يمكن للم�صارف المركزية 

اأن ت�ؤّث��ر عل��ى النفط ب�ص��كل غير مبا�صر ع��ن طريق رفع 

ت�قع��ات النم��� العالمي، الذي ت�صاه��م بدورها في رفع 

تل��ك المتعلقة بالطل��ب على النف��ط. وتبرز اأدّل��ة ظرفية 

داعمة لهذه الفر�صية. فما كان الرتفاع االأ�صعار االأخير 

الذي تزامن مع تنامي التفاوؤل ب�صاأن االقت�صاد العالمي 

اإال اأنه اأحدث كارثة في منطقة الي�رو وهب�طًا حاداً في 

ال�صي��ن. لكن ت�قع��ات النم� االأكثر تف��اوؤاًل لي�صت �ص�ى 

جزء من الق�صة. وكانت ا�صطرابات العر�س هي العامل 

مع تعليق أزمة اليورو، أصبحت أسعار النفط املرتفعة أحدث مصادر القلق بشأن االقتصاد العاملي. فقد تأّثرت أسواق 
النفط وازدادت التوترات مع إيران. في األول من آذار، ارتفعت أسعار النفط مبا يزيد عن خمسة دوالرات للبرميل الواحد 

ليبلغ سعره 128 دوالراً نتيجة التقرير الصحافي اإليراني الذي زعم أن إنفجارات طاولت انتظام خطوط أنابيب النفط 
في اململكة العربية السعودية. وبعد نفي السعوديني لهذه املزاعمن انخفض سعر البرميل إلى 125 دوالراً، ورغم ذلك 

ال  تزال كلفة النفط أعلى مما كانته في بداية العام بنسبة 16 %.
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االأهم اإذ تراجع ه��ذا االأخير باأكثر من ملي�ن برميل في 

الي�م ال�احد خ��الل االأ�صهر االأخيرة. فطراأت ا�صطرابات 

غير اإيرانية متن�عة، ب��دءاً من الّنزاع على خط االأنابيب 

مع جن���ب ال�ص���دان و�ص���اًل اإل��ى م�ص��اكل ميكانيكية 

ف��ي البح��ر ال�صمال��ي ت�صبب��ت بتراجع العر���س بح�الي 

700 األ��ف برمي��ل في الي�م ال�احد. كم��ا ت�اجد 500 
األ��ف برمي��ل نفط ف��ي الي�م خ��ارج االأ�ص���اق االإيرانية، 

وذلك ب�صب��ب العق�بات االأوروبية والن��زاع ح�ل ت�صديد 

مدف�عات لل�صين.

ويع���د �صعف احتياطي الطلب اإلى بل�غ مخزونات 

النف��ط في ال��دول الغنية اأدن��ى م�صت�ياتها ف��ي االأع�ام 

الخم�صة ال�صابق��ة، باالإ�صافة اإلى قدرة مجم�عة البلدان 

الم�ص��درة للنف��ط )OPeC( غي��ر الم�ؤكدة م��ن ناحية 

زي��ادة مخزونه��ا. لكن الطل��ب لن ي�صهد خط��راً اأكبر من 

تنفي��ذ اإي��ران لتهديده��ا باإغ��الق م�صي��ق هرم��ز ال��ذي 

يعب��ره 17 ملي���ن برمي��ل نف��ط ي�ميًا تق��ارب 20 % 

م��ن العر���س العالمي. لي�س من ال�صه��ل الف�صل بين تلك 

الع�ام��ل المتع��ددة، لك��ن جيفري ك�ري م��ن ج�لدمان 

�صاك���س يعتق��د اأن الع�ام��ل االأ�صا�صية للعر���س والطلب 

ه��ي التي دفعت االأ�صعار اإلى نح� 118 دوالراً للبرميل. 

كما ت�صاهم المخاوف من اإيران في تثبيت االأ�صعار على 

م�صت�ي��ات مرتفعة، لذلك، يجب ت�طي��د العالقات معها 

بهدف تخفي�س االأ�صعار ب�صعة دوالرات في ظل بقائها 

على مقربة من 120 دوالراً.

ح�سر االنفاق

عل��ى ال�صعيد العالم��ي، اأدت االأ�صع��ار المرتفعة اإلى 

اأ�ص��رار ب�صيط��ة. ووفق ح�ص��اب تقريبي، ي���ؤدي ارتفاع 

االأ�صع��ار بن�صب��ة 10 % وب�صكل م�صتم��ر اإلى انخفا�س 

النم��� العالمي بن�صبة 0.2 % ف��ي ال�صنة االأولى، وذلك، 

ب�صبب انتقال االأرباح من م�صتهلكي النفط اإلى المنتجين 

الذي��ن يميل�ن اإلى اإنفاق اأقل. ويختل��ف تاأثير ذلك على 

النم��� والت�صخ��م باخت��الف البل��دان. فف��ي ال�الي��ات 

المتح��دة، ي���ؤدي ارتفاع اأ�صع��ار النفط بم��ا يعادل 10 

دوالرات اإل��ى انخفا���س النات��ج بن�صب��ة 0.2 % خالل 

ال�صن��ة االأول��ى وبن�صب��ة 0.55  % ف��ي ال�صن��ة التالي��ة. 

مم��ا ي�صاهم في اإبط��اء ن�صاط االقت�ص��اد الذي كان من 

المت�ق��ع اأن يتخط��ى نم���ه 2 % خالل الع��ام الحالي. 

وتبرز اأ�صباب عدة تجعل اأميركا اأكثر قدرة على مقاومة 

كلف��ة النفط منها في ال�صن���ات االأخيرة. فقد كانت قفزة 

االأ�صع��ار مت�ا�صع��ة ج��داً مقارنة مع تلك الت��ي عرفتها 

في العامي��ن 2008 و2011، هناك عن زيادة العمالة 

التي �صاهمت في رفع دخل الم�صتهلكين الذي مكنهم من 

دفع ثمن ال�ق�د. مع العلم اأن االقت�صاد االأميركي اأ�صبح 

اأق��ل ا�صتهالكًا للطاقة واأق��ل اعتماداً على ال�اردات. كما 

انخف���س ا�صتهالك النف��ط في العامي��ن الما�صيين على 

الرغم من ارتفاع الناتج المحلي االإجمالي.

ب�صياراته��م  االأميركيي��ن  انتق��ال  تراجع��ت وتي��رة 

الخا�ص��ة وبات�ا مهتمين ب�ص��راء ال�صيارات االأكثر كفاية 

في ا�صته��الك ال�ق�د. كم��ا ت�صاءلت ال���اردات النفطية 

ال�صافي��ة ب�صكل كبي��ر وو�صلت اإلى م�صت���ى متدن جداً 

مقارن��ة م��ع الع��ام 2005، م��ا يعن��ي ح�ص��ر االإنفاق 

المتعلق بالنفط داخل الحدود االأميركية. كما اأدت وفرة 

الغ��از الطبيعي التي دفعت باال�صع��ار نزواًل، وبالتزامن 

م��ع اعتدال ف�صل ال�صتاء غي��ر االعتيادي، اإلى انخفا�س 

كلف��ة التدفئة المنزلية. وبلغت ح�صة اإنفاق الم�صتهلكين 

م��ن منتجات الطاقة في ال�صه��ر االأول من العام الحالي 

الخم�صي��ن  االأع���ام  خ��الل  م�صت�ياته��ا  اأدن��ى  ثان��ي 

الما�صية.

وتبدو اأوروبا اأكثر عر�صة للخطر. فالبلدان االأوروبية 

الت��ي تتكبد �صريبة نفطية اأكبر م��ن تلك المفرو�صة في 

ال�الي��ات المتحدة ت�صج��ل تاأثيراً مت�ا�صع��ًا على النم� 

نتيجة ارتفاع االأ�صعار. ولكن، قد تنجم هذه المرة اأ�صرار 

اأكبر ب�صبب رك�د غالبية االقت�صادات اأو حتى انكما�صها. 

وتعتبر بلدان االقت�صادات االأ�صعف في اأوروبا من اأكبر 

الم�صت�ردين للطاقة فالي�نان، على �صبيل المثال تعتمد 

% منها  ب�صكل كبير على الطاقة الم�صت�ردة ويع�د 88 

اإل��ى النف��ط. لذلك، يمك��ن الرتفاع كبير ف��ي االأ�صعار اأن 

يزيد االقت�صاد تراجعًا ويزعزع ثقة االأ�ص�اق.

نهاية االنتعا�س

االقت�ص��ادات  ف��ي  تباين��ًا  اأكث��ر  ال�ص���رة  وتب��دو 

النا�صئ��ة بحيث تك�صب الدول الم�ص��درة للنفط، بدءاً من 

فنزوي��ال و�ص�اًل اإل��ى ال�ص��رق االأو�صط، في حي��ن ت�صهد 

الدول الم�صت���ردة تده�راً في م�ازينها التجارية. وفي 

العامي��ن 2008 و2011 كان التاأثي��ر االأكب��ر لكلف��ة 

النف��ط المرتفع��ة ف��ي االقت�ص��ادات النا�صئ��ة ه��� ذاك 

ال��ذي اأ�صاب الت�صخ��م. لكن حالة القلق ه��ذه ت�صاءلت 

بحيث عرف��ت اأ�صعار الم�اد الغذائي��ة التي ت�صكل الجزء 

االأكب��ر من �صلة ا�صته��الك معظم االقت�ص��ادات النا�صئة 

حال��ة من اال�صتقرار. بي��د اأن اقت�صادات اأخرى �صت�اجه 

م�ص��اكل، كاالقت�ص��ادات النا�صئ��ة في اأوروب��ا ال�صرقية 

الت��ي �صتعاني من كلفة النفط المرتفعة، من جهة، ومن 

�صعف االأ�ص�اق الم�صدرة االأوروبية، من جهة اأخرى. ال 

يلح��ق ارتفاع اأ�صعار النفط حتى االآن �ص�ى �صرر ب�صيط 

بالنم� العالمي. ولكنه ال ي�صاعد االقت�صادات االأوروبية 

االأكث��ر ه�صا�صة. وفي حال تهديد م�صيق هرمز، �صتر�صم 

اأ�صعار النفط المرتفعة نهاية االنتعا�س العالمي.
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اأ�صول

الذي��ن  االأمريكيي��ن  ع��دد  زاد 

لي���س لديه��م مّدخ��رات اأو اأ�ص���ل 

�صائل��ة اإل��ى 4 .%23 ف��ي الع��ام 

2011 ف��ي ارتفاع من 5 .18 % 
في العام 2009 .

معاناة

ق��رر بن��ك انكلت��را )المركزي( 

ع��دم �ص��خ المزي��د م��ن ال�صي�ل��ة 

ف��ي اقت�ص��اد البالد ال��ذي يعاني 

م�ص��كالت اإذ فاق��ت المخاوف من 

مخاطر ا�صتمرار الرك�د.

انتعا�س

ا�صتق��رت اأ�صع��ار الذه��ب ف��ي 

الأدن��ى  تراجعه��ا  بع��د  اأوروب��ا 

اإذ  اأ�صه��ر،  اأربع��ة  ف��ي  م�صت���ى 

انتع�ص��ت االأ�صع��ار �صيئ��ًا م��ا م��ع 

ارتفاع الي�رو.

ت�صنيف

“فيت���س”  وكال��ة  ثبت��ت 

للت�صنيف االئتماني ت�صنيف بنك 

اأب�ظب��ي التج��اري - االئتمان��ي 

ط�ي��ل االأج��ل عندA+ م��ع نظرة 

م�صتقبلية م�صتقرة .

م�صاهمة

ال�ص��ركات الم�صاهم��ة  حقق��ت 

العام��ة في الرب��ع االأول من العام 

الحال��ي نم���اً في االأرب��اح ب�اقع 

10،73 % لت�ص��ل اإلى 10،319 
مليار درهم.

تعيين

اأعلن��ت ني�ص��ان ال�ص��رق االأو�صط 

ع��ن تعيي��ن �صمي��ر �صرف��ان مدي��راً 

عامًا تنفيذي��ًا للمبيعات والت�ص�يق 

في المنطقة. 

تحذير

�صم رئي�س المف��صية االأوروبية 

ب��اروزو �ص�ت��ه  مان�ي��ل  ج�زي��ه 

للمحذرين من اأن الي�نان قد ت�صطر 

للتخلي عن العملة الم�حدة.

خ�صائر

اأك��د بن��ك جيه.بي.م�رجان اإنه 

تكبد خ�صائر تجارية ملياري دوالر 

ج��راء ا�صتراتيجي��ة تح���ط فا�صل��ة 

المالي��ة وب�صمع��ة  اأ�ص��ر باالأ�صه��م 

البنك .

تراجع

اظه��رت بيان��ات م��ن المكتب 

ال�طني لالح�ص��اءات ان الت�صخم 

 3.4 بل��غ  ال�صي��ن  ف��ي  ال�صن���ي 

ني�ص��ان  ابري��ل/  ف��ي  بالمئ��ة 

متراجع��ا قلي��ال م��ن 3.6 بالمئة 

في مار�س اذار.

هبوط

ق��ال اتحاد م�صنع��ي ال�صيارات 

ان انت��اج ال�صيارات في تركيا هبط 

بن�صب��ة 15 بالمئ��ة اإل��ى 88261 

وحدة ف��ي ابريل/ ني�ص��ان مقارنة 

مع م�صت�اه قبل عام. 

فرن�صا... توقعات نمو الناتج المحلي

اأك��د البنك المرك��زي الفرن�ص��ي اأن االقت�ص��اد الفرن�صي لن ينه��ي رك�ده في 

الرب��ع الثان��ي م��ن العام الحال��ي، مت�قعا عدم نم��� الناتج المحل��ي االإجمالي، 

حي��ث �صيك�ن اأداء االقت�ص��اد الفرن�صي مماثال لالأ�صهر الث��الث االأولى من العام 

الحالي.

وتتناق�س ت�قعات البنك المركزي مع الت�قعات االأخرى التي تتنباأ بحدوث 

نم� طفيف في الربع الحالي.

والحظ المعهد ال�طني لالإح�صاء اأن االقت�صاد الفرن�صي يجب اأن ينم� بن�صبة 

اإلى ي�ني�. اأبريل  0.2% في الفترة من 
وتاأتي ت�قعات البنك بعد اأيام قليلة من ف�ز الرئي�س المنتخب فرن�ص�ا ه�الند، 

ال��ذي ياأمل اأن يحف��ز نم� االقت�صاد الفرن�ص��ي “و�صي�صعى اإلى اإع��ادة التفاو�س 

ب�ص��اأن معاهدة االتحاد االأوروبي المهمة التي تفر���س التق�صف واالن�صباط في 

الميزانية في 25 دولة من دول االتحاد االأوروبي ال�27”.

وقال��ت وزارة الميزانية الفرن�صية اإن عج��ز الم�ازنة للبالد اأنهى �صهر مار�س 

على 29.4 مليار ي�رو )38 مليار دوالر( بتراجع قدره 4.2 مليارات ي�رو عما 

كان عليه قبل عام.

وكان االإنف��اق الحك�مي قد ارتفع من 82.3 مليار ي�رو في مار�س من عام 

87.2 مليارا ال�صهر نف�صه من هذا العام. اإلى   2011
وذكرت م�صادر فرن�صية اأن االإيرادات زادت من 65.2 مليار ي�رو في مار�س 

م��ن الع��ام الما�صي اإلى 68.2 مليار ي�رو في مار���س من هذا العام. وتعززت 

عائ��دات الدول��ة بف�صل بي��ع رخ�س جديدة ل�صب��كات الهاتف المحم���ل. وقالت 

وزارة الميزانية اإن تلك االأرقام جاءت “مطابقة للت�قعات”.

كم��ا قال البنك المرك��زي الفرن�صي اإنه يت�قع نم�ا �صفري��ا في الربع الثاني 

من هذا العام عقب نم� طفيف في الربع االأول.

وتتعر�س البالد ل�صغ�ط من االأ�ص�اق منذ عدة اأ�صهر الرتفاع عجز ميزانيتها 

وخ�صارته��ا ت�صنيفها الممتاز »اأيه اأيه اأيه« بع��د اأن خف�صته وكالة �صتاندرد اآند 

ب�رز في يناير. 

اق��ت�����ص��اد دول��ي
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ماأزق

هب��ط الي�رو ال��ي اأدنى م�صت�ى 

ل��ه ف��ي ثالثة ا�صه��ر ون�ص��ف امام 

الدوالر في التعامالت اال�صي�ية مع 

ت�صرر العملة االوروبية من الماأزق 

الي�ناني.

النفط

تراجع��ت ا�صعار العق���د االجلة 

للنف��ط االمريك��ي اكث��ر م��ن دوالر 

في التعامالت اال�صي�ية لتهبط عن 

م�صت�ى 96 دوالرا للبرميل.

انتظار

عل��ى  يذك��ر  تغي��ر  يط��راأ  ل��م 

اال�صه��م اليابانية ف��ي بداية جل�صة 

ال�ص���ق  انتظ��ار  م��ع  المعام��الت 

بيانات الناتج ال�صناعي والت�صخم 

في ال�صين. 

�صككت

�صكك��ت وا�صنط��ن ف��ي ان تج��د 

ع��ن  بدي��ال  للدف��ع  نظ��ام  اي��ران 

الم�صته��دف  المرك��زي  م�صرفه��ا 

بعق�بات ترمي الي حرمان طهران 

من ام�ال تحتاجها.

حيلولة

ت�صع��ى حك�مات غ��رب اأفريقيا 

اإلى الحيل�ل��ة دون اأن ي�صبح حزام 

منطق��ة ال�صاح��ل االأفريق��ي م��الذا 

لالرهابيين والمهربين.

تطلع

يتطلع خ��ط االأنابيب اآي.تي.جي.اآي 

الذي يربط بين ايطاليا وتركيا والي�نان 

الحق���ل  م��ن  الطبيع��ي  الغ��از  لنق��ل 

الفل�صطينية والقبر�صية المكت�صفة. 

قلق

ارتفع��ت االأ�صه��م االأوروبي��ة بفع��ل 

بيان��ات اقت�صادي��ة اأمريكي��ة اإيجابي��ة 

قل�ص��ت خ�صائر االأ�صهم الت��ي منيت بها 

رغم قلق الم�صتثمرين.

تخفي�س

�صرك��ة  اأن  م�ص��ادر  اأربع��ة  ذك��رت 

روت�صيلد اآند �صن��ز لال�صت�صارات المالية 

ال�ص��رق  ف��ي  م�ظفيه��ا  ع��دد  تخف���س 

االأو�صط باأكثر من الن�صف.

اإ�صالح

اأقرت الحك�مة االإ�صبانية المحافظة 

ثان��ي خطة الإ�صالح القط��اع الم�صرفي 

من��ذ ت�ليها ال�صلطة في دي�صمبر/كان�ن 

االأول.

تنمية

درا�ص��ة  دولي��ة  م�ؤ�ص�ص��ات  قدم��ت 

للن�ص��اء تظهر االإمكانات الت��ي تمتلكها 

اله�اتف المحم�لة ف��ي م�صاعدة الن�صاء 

رائدات االأعمال على تنمية اأعمالهّن.

بريطانيا.. م�صكلة ت�صخم وركود

قرر بنك انكلترا )المركزي( عدم �صخ المزيد من ال�صي�لة في اقت�صاد البالد الذي 

يعاني من م�صكالت، اإذ فاقت المخاوف من ارتفاع الت�صخم مخاطر ا�صتمرار الرك�د 

وتجدد القلق ب�صاأن اأزمة دي�ن منطقة الي�رو.

وانهاء البنك لبرنامج التي�صير الكمي قد ي�صعب االأم�ر على الحك�مة االئتالفية 

البريطانية الت��ي يق�دها المحافظ�ن والتي مني��ت بانتكا�صة في انتخابات محلية 

االأ�صب���ع الما�صي وتعتم��د على تي�صير ال�صيا�صات النقدي��ة لخف�س االقترا�س العام 

ال�صخم.

وبع��د �صرائه دي�ن��ا حك�مية بقيمة 325 مليار جني��ه ا�صترليني قرر البنك عدم 

م�ا�صل��ة ه��ذا الت�جه. واأبقى البنك عل��ى �صعر الفائدة الرئي�صي م��ن دون تغيير عند 

الم�صت�ى المنخف�س القيا�صي البالغ 0.5 في المائة.

وكان��ت الخط�ت��ان مت�قعتي��ن على نطاق وا�ص��ع بالرغم من اأن ع��ددا قليال من 

االقت�صاديين ال يزال�ن يعتقدون اأن البنك �صي�صطر في نهاية المطاف اإلى المزيد من 

اج��راءات التي�صير الكمي. وك�صفت درا�صة جديدة ن�صرتها �صحيفة »ديلي اك�صبري�س«، 

اأن ملي���ن عائلة اإ�صافي��ة ت�اجه اأزمة دي�ن وتكافح من اأج��ل ت�صديد ف�اتيرها هذا 

العام، بالمقارنة مع العام الما�صي.

وقال��ت الدرا�ص��ة اإن ملي���ن عائل��ة اأ�صيف��ت اإل��ى 3 ماليي��ن و300 األ��ف عائلة 

بريطاني��ة تعاني من �صغ�ط مالية �صديدة وتنفق االآن اأم�ااًل على ال�صروريات اأكثر 

م��ن دخله��ا. واأ�صافت اأن 40% فق��ط من العائالت البريطاني��ة يت�افر لديها بع�س 

الم��ال ف��ي نهاية ال�صهر بعد ت�صدي��د ف�اتيرها وتغطية تكالي��ف المعي�صة، وه� اأدنى 

م�صت�ى من ن�عه منذ ماي� 2010.

واأ�ص��ارت الدرا�ص��ة اإلى اأن العائلة البريطانية العادي��ة تعاني من عجز ي�صل اإلى 

نح��� 74 جنيه��ًا ا�صترلينيًا في ال�صه��ر، اأي ما يعادل 244 ملي���ن جنيه ا�صترليني 

بالن�صبة لالأمة ككل.

ووجدت اأن �صكان مقاطعة مدالندز الغربية هم االأكثر ت�صرراً من الناحية المالية 

بالمقارن��ة مع بقية نظرائهم في المملك��ة المتحدة، ويعان�ن من عجز مقداره 108 

جنيهات ا�صترلينية في ال�صهر جعلهم يحتل�ن المرتبة االأولى.

وقال��ت الدرا�صة اإن العائالت في العا�صمة لن��دن حّلت في المرتبة الثانية بعجز 

ي�صل اإلى 100 جنيه ا�صترليني في ال�صهر.
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وم�ؤتمرات معار�س 
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معار�س عامة 

 لبنان/ فندق هيلتون حبتور 

غراند اوتيل

منتدى االمن الغذائي العربي

من 14 – 2012/6/15

 لبنان/بيروت – بيال

معر�س الريا�صيات والن�صاطات الخارجية 

والترفيه

من 20 – 2012/6/24

 لبنان/بيروت – بيال

معر�س بيروت الدوليللطب وال�صيدلة

من 20 – 2012/9/25

لبنان/بيروت – بيال

معر�س ماكينات لبنان

من -25 2012/9/28

 لبنان/طرابل�س – كواليتي اإن

معر�س �صنع في لبنان

من 12 – 2012/10/14

 لبنان/بيروت – بيال

معر�س اإن �صايب

من 19 – 2012/10/22

 االمارات العربية/ دبي

معر�س لت�صجيع ودعم ا�صتراتيجية اال�صتثمار 

والم�صتقبل االقت�صادي لجمه�رية نيجيريا 

االتحادية)من تنظيم �صركة اأي اأي اآر ال�صرق 

االو�صط(

2012/6/26 – من 25 

 المانيا/اليبزيغ

معر�س مخ�ص�س لل�صيارات )من تنظيم �صركة 

البنريغرمي�صي(

من 2 – 2012/6/10

 المانيا/ميونخ

معر�س تجاري مخ�ص�س لتقنيات الطاقة 

ال�صم�صية البديلة

)من تنظيم �صركة �ص�الر بروم��صن جي ام بي 

اأت�س و�صركة قي�صي فريب�رغ(

من 11 – 2012/6/15

 المانيا/ميونخ

معر�س مخ�ص�س لم�زعي ووكالء م�صتح�صرات 

التجميل

)من تنظيم �صركة – ك�زماتيك بزن�س(

من 14 15-/2012/6

اثيوبيا/ادي�س ابابا

المعر�س الدولي الثالث لمعدات البناء وتقنيتها

من 2012/10/16-13

www.expotim.com الم�قع االلكتروني

 ايران/طهران

المعر�س الدولي للبناء، م�اد البناء والمعدات

من 10 – 2012/7/13

 ايطاليا/فيرنزا

المعر�س الدولي لمالب�س الرجال

من 2012/6/22-19

ايطاليا/فيرنزا

المعر�س الدولي لملب��صات االطفال

من 2012/6/30-28

 تركيا/ا�سطنبول

معر�س لم�صتح�صرات التجميل والعط�رات

والعالقات التجارية والم�صتح�صرات الطبيعية

)من تنظيم �صركة ابيكي�ب� انترنا�ص�نال 

للمعار�س(

من 2012/6/16-14

 �سيريالنكا/كولومبو

”Arogya“ المعر�س الدولي للعناية بال�صحة

من 17 – 2012/8/19

 الهند/بنغالورو

معر�س يهدف الى الترويج ل�صناعات ال�صركات 

ال�صغيرة والمت��صطة يقام في المركز الدولي 

للمعار�س

من 2012/9/30-27

www. الم�قع االلكتروني

indiamanufacturing.com

هولندا/ ام�ستردام

المعر�س الدولي لمعدات علم الفلك

 من 2012/7/6-1

 ال�سين /�سنغهاي

معر�س مخ�ص�س الحدث االبتكارات في معدات 

ال�صيارات وادوات ال�صيانة وقطع الغيار

من 2012/6/15-12

 العراق/اربيل

معر�س مخ�ص�س للك�صف عن الغر�س المحتملة 

في القطاع الم�صرفي واال�صتثمارات والتاأمين 

في العراق

من 2012/6/19-18
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لبنان

 MuLTI-NATIONAL �صرك��ة  ان 

 )BuSINeSS CO. )MBC
تبح��ث في البحرين – قبر���س – م�صر – ايران – 

العراق – االردن – الك�يت – عمان – قطر – ال�صع�دية 

– �ص�ري��ا – تركيا – االم��ارات العربية المتحدة عن 
م�زعي��ن لبيع و ت�ص�يق م�ازي��ن الكترونية مع طابعة 

   Kretz  made in Argentina ماركت

لالت�صال لبنان 1659697 961 

wassimk@mbc-lb.com
اميركا 0012815970557

Haissam.kaissi@mbc-lb.com
www.mbc-lb.com

م�سر

�صركة م�صرية ترغب في ت�صدير مخلفات البنجر 

وال�صكر والم�اد الغذائية الم�صرية الى لبنانن كما 

ترحب بالتعاون في ت�صدير المنتجات اللبنانية الى 

ال�ص�ق الم�صري.  لالت�صال عبد المنعم جابر

مدير فرع بيروت

هاتف وفاك�س: 009611309388

abdoga59@yahoo.com :البريد االكتروني

ال�سين

.Rizhao hengxin industry & trade corp
�ص�ؤكة �صينية ت�صدر الحب�ب والمك�صرات والتفاح 

والث�م. تبحث عن �صركاء لبنانيين او م�ّزعين في 

Ted Wang .ال�ص�ق اللبنانية

.Rizhao hengxin industry & trade corp
خل�ي: 00866332216775

فاك�س: 00866338391358

jerry_wang@cnsuncorp.com :بريد الكتروني

م�سر

Green Fields egypt �صركة م�صرية تقدم 
خدمات ا�صت�صارية وعالجية في مجال الغذاء والخ�صار 

والف�اكه الم�صت�ردة، وت�صمل خدماتها تقديم 

ا�صت�صارات للمزارعين و�صركات االأدوية والنفط، 

تبحث عن م�صدرين للخ�صار والفاكهة و�صركات 

م�صدرة للم�اد الغذائية ومراكز زراعية للتعاون.

لالت�صال

رانيا اب� الماني

مهند�صة كيميائية

خلي�ي: 0096135229237

فاك�س: 0016316211737

eng.rania@ :بريد الكتروني

greenfieldseg.com
www.greenfieldseg. :م�قع الكتروني 

com

اليونان

Atlas World Trade �صركة اميركية 
لال�صتيراد والت�صدير، يق�م مركزها في الي�نان، 

تبحث عن �صركاء لبنانيين وم�زعين للمنتجات 

الغذائية في ال�ص�ق المحلّية.

لالت�صال

Jason Stelios Gallandat
هاتف: 00302311211839

خل�ي: 00306982702502

www.atlasworldtrade. :م�قع الكتروني

com

 البرازيل

Barakat �صركة لبنانية في البرازيل ت�صّدر ال�صكر 
باأ�صعار تناف�صية. تبحث عن م�صت�ردين لبنانيين.

لالت�صال اأديب بركات

هاتف: 00551178551350

 خلي�ي: 00551178550379

ziadbarakat@hotmail.com :بريد الكتروني

االرجنتين

Infriba �صركة ارجنتينية تعلن عن رغبتها في 
ت�صدير لح�م الماعز الى اال�ص�اق اللبنانية.

لالت�صال هاتف: 00542234642447 – 

00542234642190
info@infriba.com :بريد الكتروني

ا�سبانيا

 Alicante exporta/ Fimesco
Consulting �صركة ا�صبانية ترغب في ت�صدير 

النبيذ، والنبيذ الخالي من الكح�ل، والمربيات، والبن، 

وال�ص�ك�الته، والت�ابل، وزيت الزيت�ن، وزيت دوار 

ال�صم�س الى اال�ص�اق اللبنانية.

لالت�صال هاتف: 0034667878240 – 

0034965205523
alicanteexporta@gmail.com :بريد الكتروني
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من منتوجات رويال
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Lebanon - Head Office/ Factory 
Bplus SAL Ahmad Imad Bakri Co.
Mail : P.O Box 14-5235 - Beirut,Lebanon
Mobile: +961-3-723656
Tel:+961-5-811572
Fax:+961-5-811573
Website: www.bplus.com.lb
E-mail: info@bplus.com.lb

UAE
Ahmad Bakri for Bakery Eqpt TR LLC
Mail : P.O Box 70212- Sharjah,UAE
Mobile: +971-50-2006616
Tel:+971-6-5541411
Fax:+971-6- 5541511
Website: www.bimaticplus.ae 
E-mail: info@bimaticplus.ae 

Your Bread…  Our Specialty…
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