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ملف:

صناعة البيوت الجاهزة

تنمو  لبنان  يف  اجلاهزة  البيوت  �صناعة  بداأت 

يف  بالع�رشات  عددها  بلغ  حيث  ب��ارز  ب�صكل 

الإن�صاءات  تاأثري على  ظاهرة جديدة، وبات لها 

التقليدية، ويرى البع�ض اأنها ت�صاهم يف حل اأزمة 

ال�صكان، ومن هذا املنطلق كان ل بد ل�«ال�صناعة 

هذه  حركة  على  ال�صوء  اإلقاء  من  والقت�صاد« 

ال�صناعة ومدى تطورها يف الفرتة ال�صابقة وذلك 

من خالل لقاءات اأجرتها »ال�صناعة والقت�صاد« 

مع بع�ض اأ�صحاب موؤ�ص�صات البيوت اجلاهزة يف 

ا�صباب  اأ�صئلة حول  لبنان، حيث طرحنا عليهم 

وعن  مل�صتقبلها،  وقراءتهم  ال�صناعة،  هذه  منو 

على  اجلاهزة  البيوت  قطاع  يلعبه  الذي  الدور 

املادية  النواحي  من  ال�صكن  م�صكلة  �صعيد حل 

و�صهولة  ال�صكن  ع��بء  لتخفيف  واملعنوية 

ا�صتعماله. بال�صافة اىل انعكا�ض �صناعة البيوت 

واأهم  منوها،  اأو  العمار  حركة  على  اجلاهزة 

املوؤ�ص�صات  اأ�صحاب  بها  يقوم  التي  اخلطوات 

لتطوير هذا القطاع. 

عــي
نا

�ص
ق 

حــ
مل

 ال�صادرات ال�صنـاعية اللبنانية 

في الن�صف الأول من عام 2013:

 �صوريا في مقدمة الم�صتوردين 

من لبنان خالل الن�صف الأول

 خدمة اإلكترونّية جديدة 

لـ»العتماد اللبناني« و»فرن�صبنك«

 و�صام »بادن باول« 

لالأمير الوليد بن طالل

تابع... اأزمة ال�صاحنات بين »�صوريا�صتان« و»لبنان�صتان« 

و�صام �صعد: قناة ال�صوي�س..
ممر ا�صتراتيجي و�صراع اإقليمي

دول »بريكس« ...
استحداث صندوق لالحتياطيات النقدية

 �صالمة: 

م�صارفنا تجاوزت اأزمة �صوريا 

عــي
نا

�ص
ق 

حــ
مل

 انطوان كاخيا: 

 م�صنعنا هو الوحيد 

في المنطقة 

اإنجازات »�صركة بوتك«

 د. نزار يون�س: 

رفعنا �صقف التحدي
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الإفتتاحية

االنتهازية!
للبع�ض مقدرة على توجيه �خلطى �لناجحة �إىل �مل�سار �خلاطىء، وهي يف بع�ض �الحيان خمططة 

ونتيجة م�سالح حمحدة، ويف �أحيان �أخرى نتيجة جهل للو�قع وغياب للهدف.

فاأ�سو�أ ما قد ي�سيب جمتمعًا من �ملجتمعات، وخ�سو�سًا خالل �الزمات، هو �نت�سار وباء �النتهازية 

ومفاهيمها، لي�ض بني �أفر�ده فقط، بل يف موؤ�س�ساته ويف �لقو�عد �ملتبعة لتويل �مل�سوؤوليات يف 

هذه �ملوؤ�س�سات.

فاالنتهازية هي �ملر�ض، �لذي ي�سيب �لفرد حني ت�سبح بدياًل للطموح، وي�سيب �ملوؤ�س�سات حني 

ت�سبح بدياًل للدميقر�طية، وي�سيب �ملجتمع حني ي�سيب �أفر�ده وموؤ�س�ساته.

وما يعنينا هنا لي�ض عر�ض �أ�سباب هذه �لظاهرة ـ �ملر�ض ومفاهيمها، بقدر ما يعنينا ما كان 

لتف�سيها من نتائج �سلبية على �أكرث من موؤ�س�سة �أهلية ومدنية وعلى �أكرث من هيئة �قت�سادية.

وهي مل تكن لتتف�ّسى لو �قت�رصت �إ�ساباتها على �الأفر�د فمثل هذه �الإ�سابات موجودة يف �أي جمتمع 

ومرفو�سة منه، �إال �أن �إ�ساباتها �متدت لت�سمل �ملوؤ�س�سات وتاليًا �ملجتمع عرب �لقو�عد �لتي باتت 

متبعة لتويل �مل�سوؤوليات يف بع�ض �ملوؤ�س�سات، و�لتي �بتدعتها ما �سميت بـ«�ملرجعيات« �لتي 

�أ�سحت قاب�سة على عملية تكوين بع�ض جمال�ض �إد�ر�ت �ملوؤ�س�سات �الأهلية و�ملدنية، �القت�سادية 

و�الجتماعية، و�لتي ت�سعى لتكمل قب�ستها على تكوين جمال�ض �إد�ر�ت جميع هذه �ملوؤ�س�سات.

�أو مل�سلحتك �ملهنية بتويل  �أردت �ال�ستجابة لطموحك  �إذ�  �ل�سورة كما هي بفجاجتها...  لنكرب 

�إىل  وممار�ساتك  و�آر�ءك  ونف�سك  �أور�قك  تقدمي  عليك  �ملذكورة  �ملوؤ�س�سات  �إحدى  يف  م�سوؤولية 

مرجعيتك، و�لتي هي من ن�سبت نف�سها مرجعيتك �لطائفية ـ �ل�سيا�سية لتحظى بفر�سة �لنجاح 

من خالل �النتخاب �لطائفي و�إال فاأنت خارج على طائفتك على م�ساحلك و�سعبك بل وخائن لها، 

ولو كان باالإمكان لتمت حماكمتك على هذ� �الأ�سا�ض ونفذ فيك �حلكم!

�إنها طريق ولعبة �النتهازيني، حيث يحل بيع �لذ�ت مكان برنامج �لعمل وحيث يحل �القرت�ع 

�لطائفي �أو �ملذهبي مكان �النتخاب.

�أ�سبه  هي  بل  متثيلية  جمال�ض  لي�ست  �لطريقة  بهذه  �ملكونة  �لهيئات  �أو  �ملوؤ�س�سات  وجمال�ض 

تطرح  ق�سية  وكل  �لفيتو،  �لرعب« وحق  »تو�زن  يحكمها  �ملافيا  عائالت  تن�سيق بني  مبجال�ض 

فيها هي عر�سة للتعامل معها مبقيا�سني: �الأول هو تقا�سم �لغنائم يف حال وجودها، و�لثاين هو 

تقا�سم �لنفوذ.

فاعليتها..  منها  يقتل  موؤ�س�ساتنا..  ي�سل  تدريجًا..  فينا  يع�ّس�ض  �لفردية..  �لنزعة  وباء  وباء..  �إنه 

ين�رص �لياأ�ض بقدر�تها.. ويحاول قتل حريتنا.. قتل �لدميقر�طية..

فهل نر�سخ؟! �أم ننتف�ض من كبوتنا ونوؤكد ذ�تنا وحريتنا؟
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الحدث

يتكبد �القت�ساد �للبناين و�لقطاع �لزر�عي 

خ�سائر قدرت تقدر مباليني �لدوالر�ت يف 

�لرت�نزيت  خط  �قفال  فيها  يتم  فرتة  كل 

ينتظر  وفيما  و�سوريا.  لبنان  �لربية بني 

عند  و�ملز�رعون  �ل�ساحنات  �أ�سحاب 

نقاط �مل�سنع و�لعبودية وغريها، بو�در 

�حللحلة �لد�ئمة، ال تز�ل �لدولة تنام على 

حرير �لق�ساء و�لقدر.

فمن جديد عادت �أزمة طابور �ل�ساحنات 

لتظلل  �ل�سورية  �للبنانية  �حلدود  على 

لبنان  بني  و�لت�سدير  �ال�ستري�د  و�قع 

�لدول  من  وخ�سو�سًا  �لعربي،  و�لعامل 

 - �لعبودية  نقطة  �سهدت  فقد  �خلليجية. 

�لدبو�سية �حلدودية زحمة �ساحنات، بفعل 

�ملفرو�سة،  �ل�سورية  �المنية  �الجر�ء�ت 

من  �لد�خلة  �ل�ساحنات  خ�سعت  حيث 

تفتي�ض  لعملية  �لنقطة  هذه  عرب  لبنان، 

مئات  عبور  �أخر  �لذي  �المر  وتدقيق، 

بع�سها  خلف  تر��ست  �لتي  �ل�ساحنات 

�لدولية  �لطريق  �لبع�ض على �متد�د هذه 

وحتى  عيا�ض  �ل�سيخ  بلدة  من  �ملمتدة 

4 كيلومرت�ت،  �ل  �لعبودية بطول حو�ىل 

�ل�سيار�ت  مرور  حركة  بالتايل  عطل  ما 

�لركاب  وحافالت  �ل�سغرية  �ل�سياحية 

�ال�ستياء عند  �لكثري من  و�أثار  من جهة، 

�هايل �لقرى و�لبلد�ت �حلدودية �للبنانية 

�لو�قعة عند جانبي هذه �لطريق، مطالبني 

�لدولة  يف  �مل�سوؤولة  �لر�سمية  �جلهات 

لت�سهيل  �ل�سورية  �ل�سلطات  لدى  بال�سعي 

�دخال  عملية  وت�رصيع  �لعبور،  حركة 

طبيعتها،  �ىل  �المور  و�عادة  �ل�ساحنات 

منذ  تتكرر  �لتي  �الأزمة  هذه  و�نهاء  بل 

�سنو�ت من دون �يجاد حلول جذرية لها. 

تحٍد جديد
جديد.  حتٍد  �للبنانيني  على  طرح  �ليوم 

وهو يكاد يكون �أ�سد خطر�ً من �الأول �لذي 

فاإندالع  تكاد.  �أو  طويت �سفحته متامًا، 

ل 
ّ
حتو بعد  �سوريا،  يف  �الأمنية  �الأحد�ث 

�إىل  باالإ�سالح  �ملطالب  �ل�سلمي  �حلر�ك 

مو�جهات ع�سكرية مفتوحة، يطرح على 

�الإقت�سادية  كافة،  مب�ستوياته  لبنان 

مثلها  و�جه  قّلما  ات 
ّ
حتدي خ�سو�سًا، 

�لدولة  ف�سوريا هي  �حلديث.  تاريخه  يف 

برية عملية  للبنان حدود�ً  �لتي  �لوحيدة 

معها و�لبلد�ن تربطهما عالقات تاريخية 

و�إجتماعية  و�إقت�سادية  وجغر�فية 

بع�سهما  يف  يوؤثر�ن  وثيقة،  و�سيا�سية 

بع�سًا �إىل �أبعد �حلدود.

�سنو�ت  قبل  جنح  قد  لبنان  كان  و�إذ� 

�لقطاع  �أمو�ل  من  �الأكرب  �جلزء  بتحويل 

�للبناين نحو متويل �ملديونية  �مل�رصيف 

�لعامة للدولة يف جتنيب لبنان تد�عيات 

�الأخرية  �أن  ذ�ك  �لعاملية.  �ملالية  �الأزمة 

�لتوظيف  عن  رئي�سة  ب�سورة  جنمت 

�ملرّكبة  �ملالية  �مل�ستقات  يف  �ملفرط 

تعاميم  حظرت  �لتي  �لعقارية  و�لرهون 

فمطلوب  فيها،  �لتعامل  لبنان  �مل�رصف 

منه �أن ينجح يف جتاوز تد�عيات �الأزمة 

�النتاجية،  قطاعاته  على  �ل�سورية 

�ل�سناعية منها و�لزر�عية؟

صادرات لبنان
�إنهيار  �أ�سهم  م، 

ّ
تقد ما  �إىل  باالإ�سافة 

�ل�سوريني  و�لزر�عة  �ل�سناعة  قطاعي 

�للبنانية  �ل�سادر�ت  م�ستوى  رفع  يف 

 تابع... أزمة الشاحنات 
بين »سورياستان« و»لبنانستان« 
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على  �إيجابًا  �نعك�ض  ما  �سوريا،  �إىل 

�للبناين  �لتجاري  �مليز�ن  عجز  م�ستوى 

 ،2012 �لعام  نهاية  ففي  �ل�سوري.   -

بني  �لتجاري  �مليز�ن  يف  �لعجز  �نقلب 

مليون   28.1 بقيمة  فائ�ض  �إىل  �لبلدين 

دوالر. ويف �لثلث �الأول من �لعام �حلايل 

209.5 مليون دوالر،  �لفائ�ض   بلغ هذ� 

وذلك نتيجة �إرتفاع �ل�سادر�ت �للبنانية 

منها.  �مل�ستورد�ت  وتر�جع  �سوريا،  �إىل 

�مليز�ن  �سجل   ،2007 �لعام  ويف ما عد� 

م�ستمر�ً  عجز�ً  �لبلدين  بني  �لتجاري 

بني  ما  �لفرتة  يف  �سوريا  مل�سلحة 

قيمة  وتر�وحت   .2012-1993 �العو�م 

هذ� �لعجز ما بني 2 و293 مليون دوالر 

�للبنانية  �ل�سادر�ت  قيمة  بلغت  وقد   .6
دوالر  مليون   294.3 نحو  �سوريا  �إىل 

 37 ن�سبته  بارتفاع   ،2012 �لعام  خالل 

بلغت  حيث   2011 �لعام  عن  �ملئة  يف 

214.8 مليون دوالر.
نقلة  �سهدت  �ل�سادر�ت  �أرقام  �ن  على 

 ،2013 �لعام  من  �الأول  �لثلث  يف  نوعية 

�إذ ناهزت قيمتها يف �أربعة �أ�سهر تقريبًا 

خالل  �مل�سجلة  �ل�سادر�ت  قيمة  �إجمايل 

ته.
ّ
�لعام 2012 برم

األزمة تقفل البّر
�ل�سورية   - �للبنانية  �حلدود  �إغالق  �ن 

حركة  يف  كبري  ب�سكل  �أّثر  �ملتكرر 

�لرب  طريق  عن  و�لو�رد�ت  �ل�سادر�ت 

بني لبنان و�سوريا �أو عربها �ىل باقي 

�ملعتمد  �لطريق  وهو  �لعربية،  �لدول 

وبح�سب  �ملجاالت.  هذه  يف  �الأ�سا�ض 

�إنخف�ست  بريوت  جتارة  غرفة  �أرقام 

�للبنانية   لل�سادر�ت  �الإجمالية  �لقيمة 

عرب �ملعابر �لربية �ل�سورية بن�سبة 26 % 

يف �لثلث �الأول من �لعام 2013 مقارنة 

2011. هذ�  �لعام  �لفرتة نف�سها من  مع 

فيما تر�جعت قيمة �مل�ستورد�ت بن�سبة 

يف  نف�سها،  �لفرتة  خالل  �ملئة  يف   62
�لرت�نزيت  حركة  قيمة  تر�جعت  حني 

حتى حدود �ل�سفر يف �ملئة. وقد �سكل 

تعوي�سًا  �لبحري  �لنقل  على  �الإعتماد 

�لربية،  �ملعابر  �إن�سد�د  عن  معقواًل 

خ�سو�سًا بعد �رتفاع �لكلفة �الإ�سافية 

�ملحملة  �ل�ساحنات  �أ�سعار  على 

�ل�سعودية  �إىل  لبنان  من  بالب�سائع 

بن�سبة 50 يف �ملئة ما حد� بامل�سدرين 

تبني  وقد  �أخرى.  بد�ئل  عن  �لبحث  �إىل 

�لتي  �ل�سفن  �إعتماد  �أن  بريوت  لغرفة 

على  �ل�ساحنات  حمل  باإ�ستطاعتها 

متنها لنقلها بحر�ً من لبنان �إىل �أقرب 

�ملق�سد  �إىل  ثم  ومن  �خلليج،  يف  نقطة 

�لنهائي لل�ساحنة �سكلت �أكرث �خليار�ت 

�ل�ساحنة  كلفة  من  يرفع  ما  توفري�ً، 

ف�ساًل  هذ�  فقط.  �ملئة  يف   11 بنحو 

ا 
ّ
�أم �لتاأمني.  بولي�سة  كلفة  �إرتفاع  عن 

�إنخفا�سًا  �سهدت  فقد  �لرت�نزيت  حركة 

عرب �ملعابر �لربية من 13 مليون دوالر 

�إىل   2011 �لعام  من  �الأول  �لثلث  يف 

�سفر يف �لثلث �الأول من �لعام �حلايل.

�ملعابر  على  �الأو�ساع  تذبذب  وبفعل 

وعرب  �ىل  �لربي  �ل�سفر  وخماطر  �لربية 

�للبناين  �لزر�عة  لقطاع  كان  �سوريا 

�حل�سة �الكرب من �لت�رصر من �لتطور�ت 

الرتفاع  فنتيجة  �سوريا.  يف  �الأمنية 

�للبناين،  �ملز�رع  على  �لت�سدير  كلفة 

�ل�ساحنة  كلفة  �إرتفاع  بفعل  خ�سو�سًا 

مقارنة  �لبحر  عرب  �لتاأمني  وبولي�سة 

�لنقل �لربي عرب �سوريا، يعرب كثري  مع 

معاناة  عن  �للبنانيني  �ملز�رعني  من 

�لك�ساد لعدم قدرتهم على ت�رصيف  من 

�ال�سو�ق �ملحلية غري  منتوجاتهم والأن 

وبرزت  �النتاج.  ��ستيعاب  على  قادرة 

كذلك �أزمة خا�سة باملز�رعني �لقاطنني 

يف �ملناطق �لريفية �ملجاورة ل�سورية، 

�إذ حذرت منظمة �الأمم �ملتحدة لالأغذية 

�ملو�رد  تناق�ض  من  )فاو(  و�لزر�عة 

لديهم و�سحها �لذي يوؤدي �ىل �لتناف�ض 

�ملنظمة  �لكبري عليها. وقال �خلبري يف 

�ساذيل كيويل �أن »�رتفاع �أ�سعار �لعلف 

مع  بالتو�زي  �لزر�عية،  و�ملدخالت 

يجرب�ن  �حلدود،  عرب  �لتجارة  تر�جع 

�ل�سغرية  �حلياز�ت  �أ�سحاب  �ملز�رعني 

�لعمل«.  من  عاطلني  ي�سبحو�  �أن  على 

الجئني  �أن  �ملنظمة  حلظت  هذ�،  و�ىل 

ما�سيتهم  معهم  »جلبو�  كرث  �سوريني 

�لزر�عية  �ملوجود�ت  الأنها  لبنان،  �إىل 

رًة 
ّ
مقد نقلها«،  ميكنهم  �لتي  �لوحيدة 

من  �حلدود  ماعز  ر�أ�ض  �ألف   12« عبور 

�سورية �إىل لبنان بدء�ً من �آذ�ر �ملا�سي«. 

هت �إىل �أن »�رتفاع 
ّ
وعلى هذ� �ال�سا�ض نب

�لعدد �لكبري للما�سية �ل�سورية يف لبنان 

يزيد خطر �لرعي �جلائر يف �مل�ساحات 

�لعلف«،  �أ�سعار  و�رتفاع  �خل�رص�ء 

�ملا�سية  �سعر  »�نخفا�ض  ر�سدت  كما 

�ملئة، ف�ساًل عن خ�سارة  60 يف  بن�سبة 

�لذين  و�للبنانيني  �ل�سوريني  �ملز�رعني 

�إمكان  �حلدودية،  �ملناطق  يعي�سون يف 
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�ملدخالت  على  �الإعانات  �إىل  �لنفاذ 

�لزر�عية �لتي كانت متو�فرة يف �سورية 

قبل �حلرب«.

إيجابيات جزئية
�ل�سورية  لالزمة  �الإقت�سادية  »�الآثار 

مقارنة  تف�سيل  د 
ّ
جمر لبنان  على 

يقول  رة«، 
ّ
�ملدم �ل�سيا�سية  �الآثار  مع 

»موؤ�س�سة  ورئي�ض  �الإقت�سادي  �خلبري 

حمد�ن.  كمال  و�الإ�ست�سار�ت«  �لبحوث 

بالعالقات  عامني  منذ  �لنظر  يعاد  �إذ 

حمد�ن  وبر�أي  �لبلدين.  بني  �لتاريخية 

�ل�سورية  لالأزمة  �لعامة  �ملح�سلة  �ن 

على  تاأثريها  ب�سبب  خ�سو�سًا  �سلبية، 

�الإ�ستثمار  وحو�فز  �لنمو  د�ت 
ّ
حمد

فقبل  �ل�سو�ء.   على  و�الأجنبي  �للبناين 

يف  لبنان  كان  �ل�سورية  �الأزمة  �إندالع 

�ملرتبة �لثانية �إقليميًا من حيث �لقدرة 

�الأجنبية  �الإ�ستثمار�ت  �إجتذ�ب  على 

�لقطاعني  يف  خ�سو�سًا  �ملبا�رصة، 

خف�ض  ما  وهو  و�ملايل.  �لعقاري 

حيث  دنيا،  م�ستويات  �إىل  �لنمو  معدل 

 3 �إىل   1 بني  ما  ير�وح  �ن  �ملتوقع  من 

طر�أ  حال  يف  �إاّل  �لعام،  هذ�  �ملئة  يف 

جديد يف �لف�سلني �لثالث و�الأخري على 

وجه  على  �ل�سياحية  �حلركة  م�ستوى 

�خل�سو�ض.

العاصفة كمحفّز للمبادرة
ف 

ّ
�ن �لوقائع �ملنبعثة خالل �لعامني وني

مبا  توؤكد  ف�سواًل،  و�ملتو�لية  �الأخريين، 

ي�ستطيع  ال  لبنان  �أن  �ل�سك  �ليه  يرقى  ال 

�ن ي�ستمر كما هو. ولي�ض �خرت�عًا �لقول 

�لقائم  �لريعي   - �القت�سادي  �لنمط  �ن 

و�رصيع،  بنيوي  ت�سحيح  �ىل  يحتاج 

مفاعيل  مع  �الإقت�ساد  �أقلمة  �ساأنه  من 

و�ملر�ّسحة  عليه،  �لز�حفة  �الإ�سطر�ب 

للزحف حتى �أمد غري منظور.

فاالإقت�ساد �للبناين، �ملتمحور جوهريًا 

خ�سو�سًا  �لريعية،  �لقطاعات  حول 

�ليوم  ي�سهد  و�لتجارية،  �خلدمية 

ره 
ّ
تطو مل�سادر  جتفيف  عملية  �أكرب 

و�إ�ستمر�ره. ولعل �إنح�سار وزن قطاعي 

 ملاذ� 
ّ

�لزر�عة و�ل�سناعة �سمنه، يف�رص

مل ينعك�ض �لنمو �ملحقق خالل �ل�سنو�ت  

ما بني 2007 و 2010 و�لذي ناهز �لـ8 

�ملعي�سية  �مل�ستويات  يف  حت�سنًا   %
�لعمل.  فر�ض  يف  وزيادة  للبنانيني، 

�سبيل  على  مفهومًا،  ي�سري  هنا،  من 

�ملثال ال �حل�رص، كيف ميكن �ن تكون 

�لذي   - �مل�رصيف  �لقطاع  موجود�ت 

�لنموذج  موؤيدي  تو�سيف  وفق  يعترب 

�لفقري  �لعمود  �لقائم  �الإقت�سادي 

�أ�سعاف من  بثالثة  �أكرب   - لالإقت�ساد 

�لناجت �ملحلي �الإجمايل فيما ال ي�سّغل 

موظف.  �ألف   20 من  �أكرث  �لقطاع  هذ� 

علمًا �ن موجود�ت �لقطاع بلغت 155،4 

 ،2013 �آذ�ر  نهاية  يف  دوالر  مليار�ت 

�الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  بلغ  فيما 

نهاية  يف  دوالر  مليار   41.3 �الإ�سمي 

�لنقد  �سندوق  بح�سب   ،2012 �لعام 

�لدويل.

هيكلة  �إعادة  �ن  كم  يتبدى  �إذن،  هكذ�، 

�إحلاحًا  �الأكرث  �لتحدي  تبدو  �الإقت�ساد 

و�الأ�سد �سعوبة �ليوم �مام �سّناع �لقر�ر 

وطاملا  لبنان.  يف  �ل�سيا�سات  ور��سمي 

�ل�سيا�سي و�الأمني، �ملحلي  �الإ�ستقر�ر  �أن 

بالتبّخر  حمكوم  �آن،  يف  و�الإقليمي 

�لنموذج  �ن  وطاملا  �ملعروفة،  لالأ�سباب 

دون  من  يزدهر  ال  �لقائم  �الإقت�سادي 

�إىل  هذ� �الإ�ستقر�ر �ل�رصوري �لذي يرقى 

مهمة  من  يغدو  وجوده،  عّلة  م�ساف 

�إ�ستيعاب  �إىل  �ملبادرة  �ليوم  �ل�سيا�سات 

وخطط  �سيا�سات  ر�سم  و�إىل  �لتد�عيات، 

�لو�و  �سوؤ�ل  على  و�الإجابة  للمو�جهة، 

و�سوريا،  لبنان  جتمع  �لتي  �لكافرة 

من  تبقى  ما  �ل�ساحنات  جترف  �أن  قبل 

�لعالقات بني �لبلدين.

�أجل  قد تكون ممكنة من  �ليوم  �ملبادرة 

�ل�سمود.  باأ�سباب  �للبناين  �الإقت�ساد   
ّ
مد

�الآو�ن قد  �إذ، وقتها، يكون  ا غد�ً، فال. 
ّ
�أم

فات!

الحدث
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على  �ل�سورية  �الأزمة  �آثار  ملناق�سة  �جتماع  �ىل  »�ال�سكو�«  دعت 

�أرقام  تقدمي  ناحية  من  خ�سو�سا  و�الأردين،  �للبناين  �القت�سادين 

و�قعية ملدى حجم هذه �الأزمة على �لقطاعات �ملختلفة. وبد� �الرتباك 

على �ملجتمعني ب�سبب �لتد�عيات �لكارثية �ل�رصيعة لالأزمة، بني يوم 

و�آخر على �ملنطقة، �إال �أن �الأرقام �ملقدمة يف جمملها توؤكد مدى تر�بط 

�القت�سادين �للبناين - �ل�سوري، وقد �جتهت بعد �الأزمة، يف معظمها، 

نحو �النحد�ر، �إن كان من ناحية معدل �لناجت �ل�سنوي، �أو �لت�سخم 

و�لتدفقات �ملالية، �أو من ناحية حجم �لرت�جع يف قطاعات �لزر�عة 

و�ل�سناعة و�ل�سياحة و�ال�ستثمار، �أو معدل �لبطالة �ملتوقع �أن يبلغ 

 حو�ىل 29 يف �ملئة �لعام �ملقبل، مع تفاقم عدد �لالجئني �ل�سورين.

كما  �ملو�سوع،  هذ�  حول  »�الإ�سكو�«  در��سات  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�القت�سادية  �لتنمية  »�إد�رة  ومدير  �القت�ساديني  كبري  يو�سح 

يل، 
ّ
و�لعوملة يف �الإ�سكو�« �لدكتور عبد�هلل �لدردري، هي م�رصوع �أو

�إال �أنها تظهر موؤ�رص�ت ميكن �لبناء عليها م�ستقبال، ملقاربة معدالت 

و�الأردين،  �للبناين  و�القت�سادين  �ل�سوري  �القت�ساد  بني  �لنمو 

و�ملقاربة �الأبــرز هي ملدى �أثر �لعمالة �ل�سورية، وهجرة �ليد �لعاملة 

على �لبطالة، وم�ستويات �الأجور يف لبنان و�الأردن، كذلك ��ست�رص�ف 

 �الآثار �لناجتة من �الأزمة على �قت�ساد �ملنطقة، يف حال ��ستمر�رها.

نقوال  و�لتجارة  �القت�ساد  وزير  »�ال�سكو�«،  �جتماع  يف  �سارك 

نحا�ض �لذي تر�أ�ض �جلل�سة �الأوىل، ووزير �لتخطيط و�لتعاون �لدويل 

�الأردين �إبر�هيم �سيف �لذي تر�أ�ض �جلل�سة �لثانية، وخرب�ء لبنانيون 

�لتنمية.  مو��سيع  يف  متمر�سون  ودوليون  و�أردنيون   و�سوريون 

�الإ�سكو�  عمل  �إطار  يف  ياأتي  �الجتماع  »هذ�  �أن  �لدردري  يو�سح 

�لر�مي �إىل حتقيق �لتكامل �الإقليمي من خالل توفري �إطاٍر ل�سياغة 

لاللتقاء  ومنرب  ومو�ءمتها،  �الأع�ساء  للبلد�ن  �لقطاعية  �ل�سيا�سات 

و�لتن�سيق، وبيت للخرب�ت و�ملعرفة، ومر�سد للمعلومات«. وبعد �أن 

ي�سري �إىل �أن »�ال�سكو� تر�قب �الأو�ساع �القت�سادية و�الجتماعية يف 

�ملنطقة، و�سوال �إىل تقدمي در��سة متكاملة عن كلفة �الأزمة �ل�سورية 

�سوريا  بني  قويا  تر�بطا  »هناك  �أن  يلحظ  �ملنطقة«،  ح�ساب  يف 

ولبنان و�الأردن، وظهر بو�سوح بعد �الأزمة �ل�سورية«.

شك في البيانات
�ال�سكو�«  يف  �القت�سادي  �لتحليل  »ق�سم  رئي�ض  يلحظ  �ملقابل،  يف 

حممد هادي ب�سري �لذي قدم عر�سا للموؤ�رص�ت �القت�سادية �ل�سورية، 

�أن »هناك �سكا يف �لبيانات �ملعتمدة �لر�سمية وغري �لر�سمية �ملتو�فرة 

�ليوم«، �إال �أن �لتوقعات �إذ� ��ستمرت �الأزمة، قد »تبلغ خ�سارة �لناجت 

�لقومي �ل�سوري حو�يل 60 يف �ملئة«، مو�سحا �أن معدل حجم �لبطالة 

�لعام  44 يف �ملئة يف  49 يف �ملئة، من  �لعام �جلاري  �ملتوقع يف 

كا�سفا   ،2015 �لعام  يف  �ملئة  يف   65 �إىل  ي�سل  �أن  و�لتوقع   ،2012
�أن �سعر �رصف �للرية �ل�سورية مقابل �لدوالر بلغ م�ستويات قيا�سية، 

بعدما �رتفع من 60 لرية �إىل 180 و225 لرية حاليًا.

القطاعات السورية
�ل�سورية  �لقطاعات  تاأثر  عن  تك�سف  �جلديدة  �مل�سوحات  �أن  ويوؤكد 

تعّد  �لتي  و�ل�سناعة  �لزر�عة،  يف  خ�سو�سا  �الأزمة،  ب�سبب  كافة 

�لناجت،  من  �ملئة  يف   7 متثل  كانت  �إذ  ت�رصر�،  �لقطاعــات  �أكرث  من 

من  �لعديد  �إغالق  بعد  �ملئة  يف   2 �إىل  تر�جعت  �النكما�ض  ومع 

�أن  �إىل  م�سري�  �جلزئي،  �أو  �لكلي  للتدمري  تعر�سها  �أو  �مل�سانع 

�خلدمة. خارج  �سوريا  يف  �ملنتج  �ملال  ر�أ�ض  من  �ملئة  يف   40 
 3 19 يف �ملئة من �لناجت، �أ�سبح  �أما قطاع �لنفط و�لغاز فكان ميثل 

يف �ملئة. وي�سري �إىل �أن �لرت�جع ي�سمل �أي�سا قطاعات �ملياه و�لكهرباء 

و�خلدمات، مو�سحا �أن �لدين �لعام �ل�سوري من �ملتوقع �أن يرتفع من 48 

يف �ملئة يف �لعام 2012 �إىل �أكرث من 65 يف �ملئة يف 2013، و�لعجز يف 

 �مليز�نية من 14.5 يف �ملئة يف 2012 �إىل �أكرث من 21.4 يف �ملئة يف 2013«.

�لو�سع  در��سة  �أن  �ىل  �الأ�سدي  حممد  �لدر��سة  معد  يفيد  جهته،  من 

�القت�سادي �ل�سوري غري مكتملة، وبالتايل هي قابلة للتعديل، الفتا 

طاول  �لذي  �لكبري  و�ل�رصر  �ال�ستثمار�ت  تر�جع  حجم  �إىل  �النتباه 

2012 حو�يل  �ملدن �ل�سناعية �ل�سورية، وقد بلغت �خل�سائر يف �لعام 

180 مليار لرية �سورية.

الوضع مختلف
�للبناين  �القت�سادين  بني  �لعالقة  �الجتماع  يف  ا�ض 

ّ
نح وتناول 

�لرت�نزيت،  �لتجاري،  �لتبادل  حماور:  �أربعة  عرب  و�ل�سوري، 

�ال�ستثمار�ت و�ملناخ �لعام. فبعدما �أ�سار �إىل �أن لبنان �سابقا كان 

ي�ستفيد من �أزمات �سوريا، بد� �ليوم �لو�سع خمتلفا، مت�سائال: �إىل �أين 

تتجه �الأمور؟ وما هي �لتحديات وكيفية معاجلتها؟ ور�أى �أنه �أمام 

�إذ� مل تكن  �لت�سابك �حلا�سل من �ل�سعوبة مبكان �لبدء باملعاجلة، 

 لدينا �لدر��سات �لالزمة، وال �سيما �أننا �أمام م�سهد متحرك وغري ثابت. 

عمل  فر�سة  �آالف   3 من  �أكرث  يخلق  لبنان  �أن  �إىل  �النتباه  ولفت 

حو�ىل  وهناك  فر�سة،  �ألف   25 خللق  هي  �حلاجة  بينما  �سنويا 

مليونني و200 �ألف عامل نا�سط يف �لظروف �لطبيعية، �إ�سافًة �إىل 

ذلك هناك �أكرث من 500 �ألف الجئ، ومن �ملتوقع �أن يتخطى عددهم 

 �ملليون يف �لعام �جلاري، لذ� مل يعد لدينا �لقدرة على �ال�ستيعاب.

�لتي  �ملحال  باإقفال  �لقر�ر  �تخذت  »�حلكومة  �أن  ا�ض 
ّ
نح ويك�سف 

»اإلسكوا« تناقش التداعيات االقتصادية وتحّذر من االنهيار
»األزمة السورية« ترفع البطالة إلى 29 % في لبنان

الحدث
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يفتتحها الجئون ي�ستفيدون يف �لوقت نف�سه من �ملعونات«. 

تالفي االنهيار
يف هذ� �ل�سياق، قدمت �لدكتورة �ساندر� �سنو يف �الجتماع، عر�سا 

الآثار �الأزمة �ل�سورية على �القت�ساد �للبناين. و�إذ �أ�سارت �إىل �أن حتديد 

هذه �الآثار �سعب جد�، �أكدت �أن �الأزمة �ل�سورية �أّثرت �سلبًا يف معدالت 

�ل�سنوي للفرد يف لبنان، ما  �لنمو و�لناجت �ملحلي و�لعجز و�لناجت 

و�ل�سحية  و�لرتبوية  �القت�سادية و�الجتماعية  �مل�ساكل  يفاقم من 

 وفر�ض �لعمل، ف�سال عن تاأثري ذلك على �إيجار�ت �لبيوت �ل�سغرية.

نقل  كلفة  �رتفعت  �لربي،  �لعبور  م�ساكل  ب�سبب  �أنه  ور�أت 

ن�سيان  دون  من  و�لو�رد�ت،  �ل�سادر�ت  تاأثرت  كما  �ل�سلع، 

�الأمو�ل  كمية  �أن  والحظت  �ل�سياح.  عدد  يف  �حلاد  �لرت�جع 

دوالر،  مليار   11 حو�ىل  بلغت  لبنان  �إىل  دخلت  �لتي  �ل�سورية 

فقط. �للبناين  �القت�ساد  يف  توظفيه  مت  منها  مليار�ً  �أن   �إال 

�سيا�سة  لتطبيق  �إجر�ء�ت  بو�سع  �لبدء  �إىل  �حلكومة  دعت  و�إذ 

من  يتمكن  مل  �إذ�  لبنان  »�إن  قالت:  �النهيار،  لتاليف  �قت�سادية 

�أن يبلغ معدل �لبطالة فيه  �مت�سا�ض تفاقم عدد �لالجئني، ينتظر 

29 يف �ملئة �لعام 2014«.

�أقطاب  �لتو�يل، يجتمع  �لر�بعة على  لل�سنة 

يف  و�لعرب  �للبنانيون  �ملتجددة  �لطاقات 

»منتدى  يف  �لنقا�سات  ملتابعة  بريوت، 

وكفاءة  �ملتجددة  للطاقات  �لر�بع  بريوت 

�لطاقة« �لذي �فتتحه وزير �لطاقة و�ملياه 

جرب�ن با�سيل.

ويف هذ� �الإطار حتّذر مديرة »�إد�رة �لطاقة 

يف جامعة �لدول �لعربية«، جميلة مطر عرب 

من �أنه »�إذ� ��ستمر �لعامل �لعربي يف �عتماده 

على م�سادر �لطاقة غري �ملتجددة، ف�سن�سل 

�إىل جد�ٍر م�سدود، فقد �آن �الأو�ن لنعمل على 

�لعمل  بد�أنا  فكلما  �لطاقات،  هذه  تطوير 

وتعّلق  �أف�سل«.  �مل�ستقبل  كان  كلما  �أ�رصع 

لبنان  يف  و�لغاز  �لنفط  �كت�ساف  على 

�أن »كل م�سدر من م�سادر �لطاقة  معتربًة 

ثروة من دون �سك، لكن هذ� �الأمر يحتاج �إىل 

و�ال�ستثمار،  �ال�ستهالك  يف  و�لوعي  �لعمل 

فالعامل �لعربي �لغارق يف �ل�سيا�سة يحتاج 

بالطاقات  و�الهتمام  �أولوياته  ترتيب  �إىل 

�لتي  »�لنظريات  �أّن  وتو�سح  �ملتجددة«. 

�لعامل،  يف  �لنفط  ع�رص  نهاية  عن  تتحّدث 

د نظريات ما مل تكن مبنية على 
ّ
تبقى جمر

�سيء علمي جازم، فمنذ �أربعني �سنة قيل �إن 

�لنفط �سينفد، �إال �أنه مل ينفد، لكن من و�جبنا 

ما  خالل  من  بديلة  طاقات  الإيجاد  �لعمل 

�لنفط  و�إذ� بقي  منلكه من ثرو�ت متجددة، 

موجود�ً فلن�ستخدمه كمخزون ��سرت�تيجي، 

ميكن  �لتي  �لكهرباء  الإنتاج  نحرقه  وال 

�لنفط  فلنرتك  طريقة،  من  باأكرث  �إنتاجها 

ميكن  ال  حيث  �خلا�سة  لال�ستخد�مات 

��ستبد�له بطاقة �أخرى«. وت�سدد على �أهمية 

�ملتجددة  �لطاقة  مو�سوع  الأّن  »�ملنتدى 

�لعربي،  للجمهور  بالن�سبة  جديد�ً  ز�ل  ما 

�لتوعية  من  �لكثري  �إىل  يحتاج  وبالتايل 

»منتدى الطاقات المتجددة«: للتركيز على البدائل

�أبعاده و�أهد�فه يف �ملدى  حتى يفهم �لنا�ض 

�ملنظور و�لبعيد، لكنه ما ز�ل جديد�ً ويحتاج 

�أهد�فه،  ما  �لنا�ض  تعرف  حتى  توعية  �إىل 

�لعالقات  لتوطيد  �للقاء�ت  هذه  خالل  من 

وحتريك �ملياه �لر�كدة«.

70 مشروعًا 
بكو�دره  »لبنان  �أن  �إىل  با�سيل،  و�أ�سار 

للطاقات  رحبًا  مكانًا  ي�سّكل  وطاقاته 

 70 »لدينا  �أن  �إىل  �النتباه  �الإيجابية«، الفتًا 

م�رصوعا حتّققت يف هذ� �ملجال، وهي كمية 

هو�ء  لديه  كلبنان  بلد  م�ستوى  على  خجولة 

�ملحطات  »م�رصوع  و�أبرز  ومياه«.  و�سم�ض 

كم�رصوع  �ملتجددة  �لطاقة  لتوليد  �ملركزية 

معترب�  بريوت«،  نهر  على  �ل�سم�سية  �ملحطة 

توؤمن  ميغاو�ت   10 الإنتاج  »�سابقة  �أنها 

�لكهرباء الأكرث من 10 �آالف منزل يف حميطه، 

ف�ض  و�سن�سهد  ذ�تي،  متويل  �سمن  وذلك 

�لعرو�ض يف 17 ت�رصين �الأول �ملقبل، وهناك 

26 �رصكة حملية وعاملية قد �ساركت، ولدينا 
توؤمن  �أن  �ملفرت�ض  �لرياح  حمطة  م�رصوع 

�ليوم  و�أ�سبحنا  ميغاو�ت  و100   50 بني  ما 

مب�ساركة  �لعرو�ض  ف�ض  مرحلة  يف  �أي�سًا 

�مل�رصوع«.  هذ�  يف  عاملية  �رصكات  �أربع 

وتابع: »مت تركيب حو�يل 80 عمود� ونحن يف 

مرحلة تركيب 2000 عمود لـ«ملبات �لتوفري« 

وهي �سابقة وبد�ية ت�سجيع للبلديات للقيام 

بهذه �لعمليات، ما يوفر فاتورة على �لبلدية 

وت�سل �إىل ت�سفري فاتورتها«.

»لدعم السخانات« 
عمر  �لدكتور  �لفل�سطيني  �لطاقة  وزير  �أما 

يف  �لكهرباء  قطاع  عن  فتحدث  كتانة 

�لطاقة  على  �ملياه  ت�سخني  وجتربة  بالده 

فل�سطني  يف  تعميمها  وفو�ئد  �ل�سم�سية 

»حيث �أ�سبحت ن�سبة �لتعميم 100 يف �ملئة 

�ملحال  يف  �ملئة  يف  و81  �ملنازل  على 

�لتجارية و�ملوؤ�س�سات �خلدماتية«.

»�الحتاد  �سفرية  لفتت  جهتها،  من 

ممثلًة  �إيخهور�ست  �إجنيلينا  �الأوروبي« 

�الأوروبي«  لـ«�الحتاد  �الأول  بالقن�سل 

�لذي  »�لدعم  �إىل  �النتباه  موري،  مار�سيلو 

�سيقدمه �الحتاد �الأوروبي الإطالق م�رصوع 

�لذي  �سيدرو  م�رصوع  مل�سلحة   Medsolar
و�لطاقة  �لطاقة  كفاءة  م�رصوعات  يدعم 

�ملتجددة �لتنفيذية يف �لقطاع �خلا�ض«.

�الأمم  لـ«برنامج  �ملقيم  �ملمثل  �أ�ساد  كما 

�ملتحدة �الإمنائي يف لبنان« روبرت و�تكنز 

�لطاقة  ووز�رة  �لربنامج  بني  »بالتعاون 

للم�ساهمة  �لدولة  �إد�ر�ت  و�سائر  و�ملياه 

دعم  م�رصوع  �سيما  ال  �الإجناز�ت،  ودعم 

�سوق �ل�سخانات �ل�سم�سية، وهو قطاع حقق 

منو�ً بقيمة 20 مليون دوالر«.

�ملهند�سني  نقيب  �عترب  �الإطار،  هذ�  ويف 

�إيلي ب�سيب�ض �أن »�ملنتدى ينعقد يف وقت 

باأزمات  �الأو�سط  �ل�رصق  منطقة  فيه  متر 

على  كبري�ً  وقعها  �سيكون  ة 
ّ
و�أمني �سيا�سية 

نتيجة  و��ستقر�رها،  �ملنطقة  �سعوب  ر 
ّ
تطو

عن  ف�سال  �حلر�ري،  �النحبا�ض  مفاعيل 

�إعمار  �إعادة  يرتبها  �لتي  �لباهظة  �لكلفة 

�لبنى �لتحتية«، م�سري�ً �إىل �أن »لبنان يتاأثر 

برتدد�ت هذه �الأحد�ث، فدول حو�ض �لبحر 

ما  نتائج  عن  مبناأى  تكون  لن  �ملتو�سط 

يحدث«.
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العــالــم فــي �شهــر

حفر  �ثناء  ق�سو�  �لذين  م�رصي  عامل  �ألف   125 �لـ  يدرك  مل 

و�أج�سادهم  بزنودهم  �أنهم غريو�  �إىل   ،)1869 ـ   1859( �لقناة 

�ل�سمر�ء خريطة �ملمر�ت �لبحرية يف �لعامل من جديد، وبعد �أن 

حول نائب �لقن�سل �لعام �لفرن�سي، م�سيو دى ل�سب�ض، در��ساته 

�إىل و�قع. 

مل يوؤثر عمل �ن�ساين مادي يف عالقات �الأمم بالقدر �لذي فعله 

يف  �آخر  �إجناز�ً  ر 
َّ
نت�سو �أن  �ل�سعب  من  �إذ  �ل�سوي�ض،  قناة  �سق 

 �أو�ساع �لطبيعة �أكرث منها.
ّ

حدود �لقدرة �لب�رصية ميكن �أن يغري

 فبعملية »جر�حية« جغر�فية ب�سيطة، متَّ �ختز�ل قارة باأكملها 

هي �إفريقيا. �لقناة �أعادت و�سع م�رص، و�مل�رصق �لعربي يف 

قلب �لدنيا وجعلتها بوؤرة �خلريطة �لعاملية. 

�لعاملية  للتجارة  مائى  �رصيان  �أهم  �ل�سوي�ض،  قناة  تعترب 

�لنفط  �ل�رصق و�لغرب، و�هم طريق مائية ت�سلكها حركة  بني 

بني م�سادر �الإنتاج و�أ�سو�ق �ال�ستهالك ب�سفة خا�سة ولعل 

كيف  و�سوح  فى  لنا  تبني  �لعامل،  خريطة  �إىل  �رصيعة  نظرة 

د�خلها  تقع  د�ئرة  ي�سكل  �ل�سوي�ض  لقناة  ـ  �لعام  �ملجال  ـ  �أن 

�أوروبا و�أفريقيا و��سيا ـ )�لثالوث �لقاري(ـ ، وكذلك جزر �لهند 

�ل�رصقية  �ل�سو�حل  حتى  �أي�سا  وي�سل  و��سرت�ليا،  �ل�رصقية 

الأمريكا �ل�سمالية.

كمعرب  �جليو�سرت�تيجية  �ل�سوي�ض  قناة  �أهمية  ل  تت�سكَّ وبذلك 

�الأر�سية،  �لكرة  �رصق  بني  ما  كلفة،  و�أقل  و�أ�رصع،  �أق�رص، 

للغرب، ونقلها  �ل�رصورية  �لطاقة  وغربها، وما بني م�سادر 

لت�سدير  �ل�رصورية  �ال�ستهالك  �أ�سو�ق  بني  وما  �الآمن، 

�ل�سناعات �لغربية �إىل �ل�رصق. 

موقع استراتيجي
يف  مل�رص  �ال�سرت�تيجي  �لبعد  للقناة  �جلغر�يف  �ملوقع  �سكل 

قلب منطقة �ل�رصق �الأو�سط وجعلها العبًا جيو�سرت�تيجيًا على 

حتى  �لعربية،  و�جلزيرة  �الأحمر  �لبحر  من  �ملنطقة  م�ستوى 

نقطة  م�رص  �أن  ومبا  �مل�ساطئة.  و�لدول  �ملندب  باب  م�سيق 

وجود  رفع  فقد  و�فريقيا،  �آ�سيا  قارتي  بني  و�لف�سل  �لو�سل 

�لدول  �أطماع  �أهميتها وجعلها حمط  �أر��سيها من  �لقناة يف 

�أي�سًا  �لغنية بالنفط و�لغاز و�ملال  �ل�سغرى  �لكربى، و�أي�سا 

كاالإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقطر.

من  �ل�سوي�ض  قناة  �ملتحدة  �لواليات  تعترب  �ملعنى،  وبهذ� 

�أهم �لنقاط �حليوية و�ملعابر �ملائية �ال�سرت�تيجية يف �أمنها 

�لبحري�ت  بع�ض  يف  لها  بقو�عد  حتتفظ  فهي  لذلك  �لقومي، 

ة( ما يتيح لها �لتدخل 
ّ
�لتي متر �لقناة فيها )�لتم�ساح، و�ملر

�ض �لقناة الأي خطر على �أمنها
ُّ
�ل�رصيع يف حال تعر

تتكثَّف  للقناة،  �ال�سرت�تيجية  �القت�سادية  �الأهمية  ومع هذه 

�لعامل  دول  لبقية  �أم  م�رص  �إىل  بالن�سبة  �سو�ء  �أمنها  هموم 

م�رص  يف  حدثت  �لتي  �الأخرية  �ت 
رِّ

�ملتغري بعد  وخا�سة 

وتد�عياتها �الإقليمية. 

صراع قطري - إماراتي
�جلي�ض  يرتدد  مل  حتذير  �ل�سوي�ض«.  قناة  من  تقرتبو�  »ال 

�مل�رصي يف توجيهه، �سو�ء �أكان يف مو�جهة �ملحتجني �لذين 

�أم �ل�سيا�سيني  حاولو� �القرت�ب من �ملجرى �ملالحي للقناة، 

�أ�سهر، بعد ت�ساعد �حلديث عن  و�مل�ستثمرين، كما جرى قبل 

تطوير  م�ساريع  على  لال�ستحو�ذ  �إمار�تي   - قطري  �سباق 

�لقناة �لتي كان يرى فيها �الإخو�ن �مل�سلمون منقذ�ً �قت�ساديًا 

لهم بعدما حاولو� ت�سهيل م�ساريع دولة قطر �مل�سبوهة، وهو 

�أعترب �لهيمنة �لقطرية على  ما رف�سه �ل�سعب �مل�رصي �لذي 

�لقناة ت�سكل خطر�ً على �مل�سالح �لقومية مل�رص. الأن �ل�سائد 

يف م�رص �أن قطر تريد »خنق �لقناة« بتمّلكها م�رصوعات حتيط 

بها، و�إال ملاذ� و�سعت �لدوحة مليار�تها يف عنق �لقاهرة؟

بعدما  �إقليمية،  �رص�ع  و�أد�ة  خلفية  �ساحة  �لقناة  �أ�سبحت 

�لو�جهة عقب هيمنة  �إىل  قفز م�رصوع تطوير �ملمر �ملالحي 

قناة السويس..
ممر استراتيجي وصراع إقليمي

بقلــم وسـام سعــد
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�الإخو�ن على م�رص. وقد دفعت هيمنة �الإخو�ن هذه �إىل فتح 

�مل�ساريع على  �لقطريني لال�ستحو�ذ على  �أمام  و��سعًا  �لباب 

�سنو�ت،  منذ  قائمة  كانت  �لتي  �الإمار�تية  �مل�ساريع  ح�ساب 

ب�ساأن  �إمار�تي   - قطري  �رص�ع  عن  �الأحاديث  تدور  وبذلك 

�نعكا�سات �مل�رصوع �ملالحي على كل منهما. فاال�ستثمار�ت 

�لقطرية يف م�رص تاأخذ منحى ت�ساعديًا، ووجود يد �قت�سادية 

طوىل للقطريني يف م�رص قد ظهر ب�سكل جدي مع ت�رصيحات 

قطر  »باأن  جا�سم،  بن  حمد  �ل�سابق،  �لقطري  �لوزر�ء  رئي�ض 

لن ترتك م�رص ت�سقط �قت�ساديًا«، ف�ساًل عن منح قطر مل�رص 

م�ساعد�ت ووديعة تقدر بحو�ىل 5 مليار�ت دوالر، �إىل جانب 

��ستحو�ذ �لدوحة على م�رصف �لبنك �الأهلي �سو�سييته جرن�ل 

»nSGB«. لكن هذ� كله قد ال يعني �سيئًا مهمًا مقارنًة مع ما 

يرتدد عن رغبة �لقطريني يف �ال�ستحو�ذ على ن�سبة كبرية من 

��ستثمار�ت �الإمار�تيني يف منطقة �ل�سوي�ض.

ووفقًا لل�سحايف �ل�سوي�سي، �سيد نون، فاإن �ل�سوي�ض ت�سم �أكرب 

منطقة �سناعية يف �ملنطقة بطاقة 480 م�سنعًا و�رصكة، كما 

�أنها م�سدر جذب كبري لال�ستثمار�ت �مل�رصية وغري �مل�رصية، 

و��ستثماري  �سياحي  )منتجع  �ل�سخنة  �لعني  �أن  �إىل  الفتًا 

و�سناعي على �ساحل خليج �ل�سوي�ض( يوجد فيها �أكرب ميناء 

حاويات، وت�سيطر عليها �رصكة مو�نئ دبي �لعاملية، و�أن قطر 

تتمنى �إبعاد مو�نئ دبي عن هذه �ملنطقة.

ويف حني ت�سعى قطر �إىل ��ستثمار �لفر�سة �حلالية يف �هتز�ز 

من  تخ�سى  �الإمار�ت  فاإن  دبي،  ملو�نئ  �القت�سادي  �ملوقف 

�إمكان �ل�سيطرة �لقطرية على �مل�رصوع �ملالحي، على �عتبار 

�لهادف  �المار�تي  للم�رصوع  �إ�سافية  �رصبة  �سيكون  �أنه 

�لعامل. وهو  ��سرت�تيجية من  �إىل �حل�سور بنجاح يف مناطق 

�ملا�سية،  �الأعو�م  يف  �رصبة  من  �أكرث  تلّقى  �لذي  �مل�رصوع 

و�آخرها ��سطر�ر مو�نئ دبي قبل �أ�سهر �إىل �لتخلي عن كامل 

�سنو�ت  �أربع  بعد  للتطوير«  وعدن  »دبي  �رصكة  يف  ح�ستها 

من �إد�رة مو�نئ عدن �ليمنية �لتي تعد �ملحور �ال�سرت�تيجي 

ف�سل  ذلك  �إىل  وي�ساف  �الأفريقي.  �لقرن  منطقة  يف  �ملوؤثر 

�إد�رة 6 من �ملو�نئ  �المار�ت عام 2006 يف �لفوز مبناق�سة 

�الأمريكية الأ�سباب تتعلق باالأمن �لقومي �الأمريكي.

�جلي�ض  ممانعة  جاءت  �لقطري،  »�لهجوم«  هذ�  �سوء  يف 

وحتفظاته �لكثرية على وجود ��ستثمار�ت �أجنبية على جانبي 

�أن  �أكد  �أن  للجي�ض  و�سبق  �أيًا كان م�سدرها.  �ملمر �ملالحي، 

ق�سية  يف  �أ�سا�سية  �رتكاز  نقطة  هو  �ل�سوي�ض  قناة  »حمور 

رئي�سيًا  م�سدر�ً  باعتبارها  �إن  �مل�رصي«،  �لقومي  �الأمن 

للدخل �لقومي �مل�رصي �أو باعتبارها حمور �رتكاز بالن�سبة 

�أهميتها  وخ�سو�سًا  �مل�رصية،  �مل�سلحة  �لقو�ت  عمليات  �إىل 

بالن�سبة �إىل قو�ت �جلي�ض �لتي تتمركز يف �سيناء.

التفاف »إسرائيلي«
�أما على �جلانب �الإ�رص�ئيلي، فهذه �لقناة وهذ� �مل�رصوع هو 

�لوقت عن  »�إ�رص�ئيل« طو�ل  مبثابة �سد�ع د�ئم لها. وتبحث 

دولة  �إطالق  �آخرها  كان  �ل�سوي�ض،  قناة  بها  تناف�ض  طريقة 

�الحتالل �لعام �ملا�سي م�رصوع خط �ل�سكة �حلديد �لذي يربط 

بني تل �أبيب �ملطلة على �لبحر �ملتو�سط وميناء �إيالت �ملطل 

على �لبحر �الأحمر ليكون بدياًل �أو مناف�سًا لقناة �ل�سوي�ض.

ووفقًا لبيان �سادر عن �حلكومة �الإ�رص�ئيلية وقت �لت�سديق 

على هذ� �مل�رصوع، فاإنه �سيمتد مل�سافة 350 كيلومرت�ً وت�ستمر 

�أعماله قر�بة 5 �أعو�م ليكون مبثابة �جل�رص بني �لدول �الآ�سيوية 

و�جلانب �الأوروبي، �إ�سافة �إىل مهمة �سحن �لغاز �الإ�رص�ئيلي 

بعد �كت�ساف كميات منه يف �لبحر �ملتو�سط.

و�الأبحاث  �لدر��سات  �أن  يوؤكد  كمال  حممود  �لباحث  �أن  �إال 

تثبت �أن �لنقل �لبحري هو �الأكرث �رصعة و�الأقل كلفة، »فتهديد 

�مل�رصوع �الإ�رص�ئيلي يجب �أن ينبهنا �إىل �أهمية �لتطوير لكنه 

ال يقلق على �مل�ستوى �ال�سرت�تيجي«.
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�الأعمال  ت�رصيف  حكومة  رئي�ض  �أبدى 

يف  »�ال�رص�ع  يف  �أمله  ميقاتي،  جنيب 

وفاعلة  جامعة  جديدة  حكومة  ت�سكيل 

تو�جه  �لتي  �لكثرية  �لتحديات  تو�جه 

�لتي  �مل�ساريع  تنفيذ  و��ستكمال  وطننا 

جميعا«،  �ملو�طنني  على  بالنفع  تعود 

حفل  �ل�رص�يا  يف  رعايته،  خالل  وذلك 

�الإلكرتونية  �حلكومة  »بو�بة  �إطالق 

ل�سوؤون  �لدولة  وزر�ء  بح�سور  دولتي« 

�لعدل  فني�ض،  حممد  �الإد�رية  �لتنمية 

�لد�عوق،  �الإعالم وليد  �سكيب قرطباوي، 

فريج  �ل�سناعة  ليون،  غابي  �لثقافة 

�خلوري  ناظم  �لبيئة  �سابوجنيان، 

�لنائب  �سحناوي،  نقوال  و�الت�ساالت 

�لعام  لالأمن  �لعام  �ملدير  خوري،  وليد 

كبار  من  وعدد  �إبر�هيم  عبا�ض  �للو�ء 

�ملوظفني و�ملعنيني يف �الإد�ر�ت �لعامة.

فنيش: مركز معلومات
فيها  �أ�سار  كلمة  فني�ض  �ألقى  للمنا�سبة 

للحكومة  معلومات  مركز  »�إن�ساء  �ىل 

�ملرحلة  وتنفيذ  لبنان  يف  �الإلكرتونية 

�الإلكرتونية  �حلكومة  بو�بة  من  �الأوىل 

�أخرى  مر�حل  �ستتبعها  �لتي  دولتي- 

لتاأمني �لعدد �الأكرب للخدمات �الإلكرتونية 

�ن  مو�سحا  �للبنانية«،  �الإد�رة  يف 

�حلكومة  بو�بة  يت�سمن  �مل�رصوع 

للحكومة  معلومات  مركز  �الإلكرتونية: 

�حلكومة  بو�بة  بني  �لربط  �الإلكرتونية، 

معايري  �أف�سل  مع  و�الإد�ر�ت  �الإلكرتونية 

�حلماية، تطبيقات »دولتي« على �لهو�تف 

�لذكية، موقع دولتي على �الإنرتنت يوفر 

 4500 من  �أكرث  عن  معلومات  للمو�طن، 

�إلكرتونية  ��ستمارة   220 �إد�رية،  معاملة 

و�لطباعة،  و�لتعبئة،  للتحميل،  قابلة 

خا�ض  ح�ساب  لت�سجيل  مفهوم«دولتي« 

�لتي  �إلكرتوين لالأور�ق �خلا�سة  وتخزين 

�لهوية  كبطاقة  �ملعامالت  يف  ت�ستعمل 

�خلدمات  من  عدد  �ىل  �إ�سافة  وغريها، 

�سيتم  عدة  عامة  الإد�ر�ت  �الإلكرتونية 

�إطالقها عند �جلهوزية �الإد�رية لكل �إد�رة.

وتابع فني�ض قائال: »�إن �الأطر �لقانونية 

�إقر�ر  �الإجناز مت  و�الإد�رية �ملو�كبة لهذ� 

�الآخر،  �لبع�ض  ��ستكمال  ويجب  بع�سها 

جمل�ض  بقر�ر�ت  يتعلق  ما  يف  ومنها 

�لعمل  �الإد�ر�ت  كل  من  وطلبنا  �لوزر�ء. 

مع فريق �لعمل يف وز�رة �لتنمية �الإد�رية 

�خلدمات  من  ممكن  عدد  �أكرب  لتاأمني 

طلبًا  �الأكرث  للمعامالت  �الإلكرتونية 

�الأمن  قوى  �ل�سخ�سية،  �الأحو�ل  ومنها: 

�ل�سجل  �لعديل،  �ل�سجل  وحتديد�ً  �لد�خلي 

خدمات  �لعقارية،  �خلدمات  �لتجاري، 

�الجتماعي،  و�ل�سمان  �مُلدين  �لتنظيم 

�الأجانب،  �إقامات  �لعمل،  �إجاز�ت 

�خلدمات �لعامة كاالت�ساالت، �لكهرباء، 

�ملياه، وغريها«.

خطوة اصالحية
عمل  »حتقيق  عن  فاأعلن  ميقاتي  �ما 

�ملرحلة  �نتهاء  وهو  حكومتنا  بد�أته 

�اللكرتونية  �حلكومة  بو�بة  من  �الأوىل 

 dawlati.gov.lb »دولتي«  وعنو�نها 

�جناز  من  �ملو�طنون  �سيتمكن  بحيث 

عدد من �ملعامالت �حلكومية عرب �سبكة 

�لالزمة  بامل�ستند�ت  ورفقها  �الإنرتنت 

من  �سيتمكنون  كما  �سوئيا،  �ملم�سوحة 

موقع  على  مبا�رصة  معامالتهم  تعقب 

�لبو�بة �أو عرب هو�تفهم �لنقالة«. 

�حلكومة  »تطبيق  �ن  ميقاتي  و�عترب 

�اللكرتونية خطوة ��سالحية مهمة تزيد 

�نتاجية �لقطاع �لعام وتوفر �لوقت �لثمني 

و�أعباء وم�ساريف �لتنقل للمو�طنني. كما 

�أن تطبيق �حلكومة �اللكرتونية يوؤول �إىل 

تدعيم �ل�سفافية و�حلد من وقائع �لف�ساد 

فقد  لذ�  �ل�سو�ء.  على  و�ملو�طن  للموظف 

�أعدنا �سياغة م�رصوع قانون �ملعامالت 

�اللكرتونية وحماية �لبيانات �ل�سخ�سية 

�إىل جمل�ض  �سمن جلنة مو�سعة، و�أحلناه 

�لنو�ب«.

�لعقد  بتجديد  روؤيتنا  »تتلخ�ض  وتابع: 

بل  و�لدولة،  �ملو�طن  بني  �الجتماعي 

في�سعر  و�لدولة،  �ملو�طنني  جميع  بني 

و�لتعا�سد  �الجتماعي  بالتكافوؤ  �لنا�ض 

روؤية  �لغاية  لهذه  وو�سعنا  و�لت�سامن، 

تنطلق من ثالثة م�ساريع با�رصنا تنفيذها 

�اللكرتونية،  �حلكومة  م�رصوع  هي 

�ل�ساملة،  �ل�سحية  �لتغطية  م�رصوع 

�لو�قع  �أن  �ال  �ل�سامل.  �لتقاعد  وم�رصوع 

�أدى �إىل ��ستقالة �حلكومة قبل  �ل�سيا�سي 

�مل�ساريع.  هذه  يف  كليًا  �لعمل  �إجناز 

و�نطالقا من �أن �حلكم ��ستمر�رية فنحن 

جديدة  حكومة  ت�سكيل  يتم  �أن  ناأمل 

جامعة وفاعلة تو�جه �لتحديات، فيكون 

�لذي نطرحه م�رصوعا  م�رصوع »دولتي« 

للدولة، كما نتمناها ويحلم بها  �إنقاذيا 

قريبا  يتم  �أن  ند�وؤنا  �سالح.  مو�طن  كل 

�لتحديات  ملو�كبة  �حلكومة  هذه  ت�سكيل 

و��ستكمال  وطننا  تو�جه  �لتي  �لكثرية 

على  بالنفع  تعود  �لتي  �مل�ساريع  تنفيذ 

�ملو�طنني جميعًا«.

خطوة إصالحية تزيد من إنتاجية من القطاع العام

ميقاتي يطلق »بوابة الحكومة اإللكترونية - دولتي«
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التحدي األكبر تأمين فرص عمل للشباب
 سالمة: 

مصارفنا تجاوزت أزمة سوريا

ك�سف حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة �أن »قطاعنا �مل�رصيف 

جتاوز �أزمة �سوريا وم�رص وقرب�ض، وال نتوقع �أي �سلبيات على 

م�سارفنا حتى لو �ساءت �الأمور يف هذه �لدول«.

و�إذ �أكد �أن »ثروة لبنان هي عن�رصه �لب�رصي«، ر�أى �أن »�القت�ساد 

يلعب  وهو  �لب�رصية.  و�لطاقة  �ملعرفة  �قت�ساد  على  يرتكز  بات 

دور� مهما يف دفع عجلة �لنمو �القت�سادي وتوفري فر�ض �لعمل 

وزيادة دخل �لفرد و�سمان �لنمو �مل�ستد�م«. 

ولفت �النتباه يف حفل تخريج »�جلامعة �الأمريكية للتكنولوجيا« 

)AuT( طالبها للعام �جلامعي 2012 - 2013، �إىل �أن »�لتحدي 

�الأكرب �لذي نو�جهه �ليوم هو تاأمني فر�ض عمل مالئمة لل�سباب 

ه«. 
ّ
وحثهم على �لبقاء يف بلدهم و�مل�ساهمة يف منو

و�أو�سح �سالمة �أنه »يف ظل �الأو�ساع �لر�هنة �لتي �أدت �إىل تباطوؤ 

�لن�ساط �القت�سادي، �أطلق م�رصف لبنان برناجما جديد� لتحفيز 

2210 مليار لرية  �لت�سليف �مل�رصيف، حيث و�سع مبوجبه مبلغ 

و�لطاقة  و�لبيئة  و�لتعليم  �الإ�سكان  قطاعات  بت�رصف  لبنانية 

و�ال�ستثمارية  �الإنتاجية  و�مل�ساريع  �الأعمال  وريادة  �لبديلة 

�جلديدة«، م�سري� �إىل �أن �مل�رصف »و�سع بت�رصف قطاع �قت�ساد 

�ملعرفة نحو 400 مليون دوالر، وكفل 75 يف �ملئة من ��ستثــمار 

�ل�رصكات من خالل هند�سة مالية ال حتمل  �مل�ســارف يف هذه 

�أعباء على م�رصف لبنان«.

تن�سيقيًا مع مبادر�ت  يلعب دور�ً  لبنان  �أن »م�رصف  �إىل  و�أ�سار 

ومنظمات حملية، ومع معاهد وجامعات لبنانية و�أجنبية ت�ساعد 

�ل�سباب �ملبادر و�ملبتكر على �إن�ساء �رصكاته، وخلق فر�ض عمل 

ذ�ت نوعية عالية لتحفيز �لنمو �القت�سادي«.

على  ينعك�ض  �سوريا  يف  �الأمني  »�لتدهور  �أن  �إىل  �النتباه  ولفت 

لالأور�ق  �أ�سو�قها  يف  تدهور�ً  �لنا�سئة  �الأ�سو�ق  وت�سهد  لبنان، 

�ملالية، وتر�جعًا باأ�سعار عمالتها نتيجة �ن�سحاب روؤو�ض �الأمو�ل 

لديها لتعود �إىل �لواليات �ملتحدة، حيث بد�أت �لفو�ئد باالرتفاع«، 

ترفع  كما  �لتمويل،  �إمكانيات  تهدد  �حلركة  »هذه  �أن  �إىل  م�سري� 

�لفو�ئد ون�سب �لت�سخم، ما يوؤثر �سلبا على �لنمو يف هذه �لدول«.

وعن �حلركة يف �أ�سو�ق �لقطع، قال �سالمة �إنها »طبيعية و�للرية 

م�ستقرة، وتعلم �الأ�سو�ق �أن لدى م�رصف لبنان �حتياطيا مرتفعا 

و�إر�دة م�ستمرة باحلفاظ على �ال�ستقر�ر يف �الأ�سعار عامة و�سعر 

تنمو  وهي  �سليمة  »م�سارفنا  �أن  موؤكد�  خا�سة«،  �للرية  �رصف 

جيد�، فقد �رتفعت �لود�ئع بن�سبة �سنوية تفوق 8 يف �ملئة، بينما 

ز�دت ت�سليفاتها بن�سبة 8.6 يف �ملئة«.

دكتور�ه  مر�سيل حنني  �جلامعة  رئي�سة  �حلفل، منحت  يف ختام 

فخرية �إىل �سالمة، ووزعت �ل�سهاد�ت على �لطالب �ملتخرجني.

ل�سمان  �لعربية  �ملوؤ�س�سة  ��سدرت 

�ل�سادر�ت  و�ئتمان  �ال�ستثمار 

)�سمان(، وهي موؤ�س�سة عربية �قليمية 

�لتاأمينية  �لتغطية  بتوفري  تعنى 

و�الجنبية  �لعربية  لال�ستثمار�ت 

غري  �ملخاطر  �سد  دول  يف  �ملنقذة 

 2013 للعام  �لثاين  �لعدد  �لتجارية، 

عنو�ن  حتت  �لف�سلية  �لن�رصة  من 

خاللها  من  ت�سلط  �ال�ستثمار  �سمان 

�خلارجية  �لتجارة  حركة  على  �ل�سوء 

�لفرتة  خالل  عربية  دولة   19 يف 

و2012.  2008 �لعام  بني   �ملمتدة 

يف �لتفا�سيل، �ظهر �لتقرير �ن �لقيمة 

�مل�سدرة  و�خلدمات  لل�سلع  �الجمالية 

من قبل �لدول �لعربية قد بلغت 1.446.1 

مليار د.� خالل �لعام 2012 مقارنة مع 

 .2011 �لعام  يف  د.�أ  مليار   1.323.0 
ك�سف  فقد  تر�كمي،  �سعيد  على  �ما 

�لتقرير �ن �لقيمة �الجمالية لل�سادر�ت 

د.�أ  مليار   5.866.3 بلغت  قد  �لعربية 

 2008 �لعام  �لفرتة �ملمتدة بني  خالل 

و�لعام 2012 وقد �سنف �لتقرير لبنان 

�لقيمة  جلهة  �قليميا   11 �ملرتبة  يف 

�ل�سلع و�خلدمات  ل�سادر�ت  �الجمالية 

مليار   25.2 و�لبالغة   ،2012 �لعام  يف 

د.�أ م�سبوقا من كل من �ملغرب )�ملركز 

)�ملركز  وم�رص  د.�أ(  مليا   10.34.7
عمان  �سلطنة  د.�أ(  مليار   47.6  ،9
��سار  كما  د.�أ(  مليار   52.6  ،8 )�ملركز 

�لتقرير �ىل �ن �لقيمة �لرت�كمية لل�سلع 

و�خلدمات �مل�سدرة من لبنان قد بلغت 

120.8 مليار د.�أ )2.06 % من جمموع 
�ل�سادر�ت �لعربية(. 

لبنان يحتل المرتبة االحدى عشرة اقليميًا لجهة قيمة صادرات 
السلع والخدمات
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ال يز�ل م�رصوع قانون �اليجار�ت �ل�سكنية 

حقوق  متابعة  »جلنة  بني  �سجال  مادة 

�لقد�مى«،  و»�ملالكني  �مل�ستاأجرين« 

وغريهم، علمًا �أن جلنة �الد�رة و�لعدل در�سته 

ورفعته �ىل رئي�ض جمل�ض �لنو�ب نبيه بري، 

�الحتاد  مقر  يف  و�جتمعت  �للجنة  عادت 

و�ملتخدمني،،  �لعمال  لنقابات  �لوطني 

�لعمال  لنقابات  �لوطني  �الحتاد  مقر  يف 

و�مل�ستخدمني يف لبنان، وجددت »رف�سها 

�لقانون  مل�رصوع  وتف�سيال  جملة  �لقاطع 

�لتهجريي �لذي �أعدته جلنة �الإد�رة و�لعدل، 

�سيت�سبب  �لتي  �لوطنية  �لكارثة  من  خوفا 

 بها يف حال �إقر�ره من قبل جمل�ض �لنو�ب«. 

م�رصوع  يحال  »�أن  �للجنة  و��ستغربت 

�ل�سكن  �حلياة،  نو�حي  كل  مي�ض  كهذ� 

و�سو�ها  و�لعالقات  و�ملد�ر�ض  و�لعمل 

الأكرث من ثمامنئة �لف مو�طن لبناين، من 

�العتبار«.  يف  وحقوقهم  ر�أيهم  �أخذ   دون 

�ملتمثلة  مطالبها  تاأكيد  �للجنة  و�أعادت 

بـ»رف�ض �مل�رصوع �ملحال �ىل �لهيئة �لعامة 

�لتد�ول  من  �سحبه  وطلب  وتف�سيال،  جملة 

للقانون  �سنو�ت  ثالث  �لتمديد  نهائيا. 

يجري خاللها  �ل�سكنية  لاليجار�ت  �حلايل 

�إعد�د و�إقر�ر وبدء تنفيذ خطة �سكنية فعلية، 

�ىل جانب تاأكيد و�سمان حق تعوي�ض بدل 

�الإخالء، تعديل قانون �لتعاقد �حلر لتاأمني 

�حلد �الدنى من �ال�ستقر�ر لعائلة �مل�ستاأجر 

�لعقد ما بني خم�ض  من خالل: حتديد مدة 

وع�رص �سنو�ت، حتديد �سو�بط لن�سب �لزيادة 

م�رصوع  و�إعد�د  �ملالك  ملز�ج  تركها  وعدم 

قانون لاليجار �لتملكي وفق �سيغة ت�سمح 

يعر�ض  �ن  �أكرث  �أو  �سقة  ميلك  من  لكل 

ح�رص  وعدم  �لتملكي،  لالإيجار  ميلك  ما 

�لبناء«. بتجار  �أو  �جلديدة  باالأبنية   ذلك 

�جتماعاتها  على  »�الإبقاء  �للجنة  وقررت 

لتاأمني  تعبئة  حملة  وتنظيم  مفتوحة، 

�أو�سع م�ساركة للم�ستاأجرين يف �لتحركات 

و�لتي  و�ملناطق،  �لدميوقر�طية يف بريوت 

�ستدعو �ليها دفاعا عن حقوق �مل�ستاأجرين 

وعائالتهم يف �ل�سكن و�ال�ستقر�ر وحمايتهم 

من �لت�رصيد و�لتهجري �لذي يهددهم«.

المالكون يطالبون باالقرار 
من  �لقد�مى  �ملالكني  من  عدد  يز�ل  وال 

عائالت بريوت يدعون �جتماع لبحث �آخر 

�لقدمية.  باالإيجار�ت  �ملتعلقة  �لتطور�ت 

�لنو�ب  جمل�ض  رئي�ض  بيان،  يف  وطالبت، 

نبيه بري بـ»عقد �جلل�سات �لنيابية �ملقررة 

�بتد�ء من 16 �جلايل و�إقر�ر م�رصوع قانون 

�الإيجار�ت �ملنجز يف جلنة �الإد�رة و�لعدل، 

للم�ستاأجرين  �ملطلق  �نحيازه  رغم  على 

�ملالكني  حلقوق  مر�عاته  وعدم  �لقد�مى 

��ستهالك  مت  بعدما  بالتعوي�سات  �لقد�مى 

من  الأكرث  و�ل�سكنية  �لتجارية  �أق�سامهم 

�إيجار �سبه جمانية«.  �أربعني عاما ببدالت 

و�عترب �لبيان �أن »حل �أزمة �ل�سكن يف لبنان 

لاليجار�ت«،  �جلديد  �لقانون  ب�سدور  يبد�أ 

الأن �لعائالت »مل تعد م�ستعدة على �الإطالق 

�إيجار  بدالت  بتقا�سي  حقها  عن  لل�سكوت 

عادلة وفق �حلد �لر�ئج«. 

قانون االيجارات بين األخذ والمراوحة 

لبنان،  و�لزر�عة يف  و�ل�سناعة  �لتجارة  �حتاد غرف  رئي�ض  وقع 

رئي�ض »غرفة بريوت وجبل لبنان« حممد �سقري مع رئي�ض جمموعة 

طالل �بو غز�له �لدكتور طالل �بو غز�له مذكرة تفاهم بني �لغرفة 

و�ملجموعة حول ��ستفادة �ع�ساء �لغرفة ومنت�سبيها من �خلدمات 

�مللكية  ت�سجيل وحماية حقوق  تقدمها �ملجموعة وال�سيما  �لتي 

�لفكرية يف لبنان و�سائر دول �لعامل.

وعقد لهذه �لغاية موؤمتر �سحايف يف فندق »فور�سيزن�ض«، ح�رصه 

�ىل �سقري و�بو غز�له �لنائب جان �وغا�سبيان، ونو�ب رئي�ض �لغرفة 

�القت�سادية  �لندوة  ورئي�ض  فهد،  ونبيل  تامر  غابي  ملع،  حممد 

وح�سد  �القت�ساد،  ووز�رة  »�ال�سكو�«  عن  وممثلون  زنتوت،  رفيق 

من �لق�ساة و�لفعاليات �القت�سادية ورجال �عمال. 

ور�أى �سقري يف كلمة له »�ن مذكرة �لتفاهم �ست�ساهم يف تو�سيع 

�ملجاالت  يف  و�الفر�د  و�ملوؤ�س�سات  لل�رصكات  �ملقدمة  �خلدمات 

�لتجارية وبر�ء�ت  �لعالمات  �لفكرية وت�سجيل  �ملتعلقة بامللكية 

�خلدمات  وكذلك  �ملجاورة  و�حلقوق  �ملوؤلف  وحقوق  �الخرت�ع 

�ملتعلقة بالتدقيق و�ال�ست�سار�ت و�لرتجمة«.

وجمموعته  �لغرفة  بني  عمل  فريق  ت�سكيل  غز�له  �بو  و�قرتح 

�ملرتبطة  �لتجارية  �لعالمات  وحماية  ت�سجيل  يف  متخ�س�ض 

�ال�سماء  من  �لكثري  »هناك  �ن  �ىل  م�سري�  بلبنان،  تاريخيا 

وهي  �ال�رص�ئيلي،  �لعدو  �رصقها  �للبنانية  �لتجارية  و�لعالمات 

�ن  مقرتحا  ��رص�ئيلية«،  جتارية  عالمات  �نها  ��سا�ض  على  تباع 

�ملقبلة »ب�سوغ م�رصوع قانون يف  �لفرتة  �لعمل يف  يقوم فريق 

هذ� �الطار، للتحرك وحماية عالماتنا من خالل �لقانون �لدويل«.

 تفاهم »أبو غزالة« و »غرفة بيروت« 
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ت�رصيف  حكومة  يف  �ملال  وزير  رعى 

�حتفااًل  خالل  �ل�سفدي  حممد  �الأعمال 

يف  �ملتفوقني  �لتبغ  ملز�رعي  تكرمييًا 

�لثالثة  �ملز�رعني  �سمل  �إنتاجيتهم، 

و�لبقاع  �جلنوب  حمافظات  يف  ل 
َ
�الأو

�ملالية  مدير  وح�رص  و�ل�سمال. 

لـ  �لعام  و�ملدير  بيفاين،  �آالن  �لعام 

و�أع�ساء  �سقالوي،  نا�سيف  »�لريجي« 

�لو�ساية  �سلطة  وممثلو  �الد�رة،  جلنة 

و�ملديرين، ورئي�ض نقابة عمال �لريجي 

ت للفائزين 
ّ
وروؤ�ساء نقابات �لتبغ. وقدم

�إ�سافة  �ملبيد�ت،  لر�ض  مولد�ت  ثالثة 

�إىل مبالغ نقدية.

»�لروؤية  �لوز�رة  دعم  �ل�سفدي،  و�أكد 

وت�سنيعه«،  �لتبغ  لزر�عة  �لتطويرية 

هذه  �أهمية  »تدرك  �أنها  على  م�سدد�ً 

من  يتو�فر  مبا  تدعمها  وهي  �لزر�عة 

�لدعم  هذ�  �أن  �إىل  م�سري�ً  �إمكانات«، 

»و�سل �إىل 50 مليار لرية �سنويًا«. ودعا 

�ملز�رعني و�لنقابات �إىل »حت�سني جودة 

 �الإنتاج لي�سبح �أكرث قدرة على �ملناف�سة«.

مون 
ّ
يكر �لت�سعة  �ملز�رعني  �أن  ور�أى 

مع  عالقاتهم  يف  تفوقو�  »الأنهم 

و�ل�سمال  �جلنوب  يف  �لطيبة  �أر�سنا 

يف  �لتبغ  »زر�عة  �أن  والحظ  و�لبقاع«. 

كانت  الأنها  وطنيًا  بعد�ً  تتخذ  �جلنوب 

ووحيد  �أ�سا�سي  رزق  مورد  تز�ل  وال 

�الحتالل  فرتة  ان 
ّ
�إب �لقرى  بع�ض  يف 

رجعة«. غري  �إىل  وىّل  �لذي   �الإ�رص�ئيلي 

�إد�رة  وحتديد�ً  �ملال،  »وز�رة  �أن  و�أكد 

�أهمية  تدرك  و�لتنباك،  �لتبغ  ح�رص 

محمد الصفدي يكرم تسعة مزارعين

يتو�فر  مبا  تدعمها  وهي  �لزر�عة  هذه 

 50 �إىل  �لدعم  و�سل  وقد  �إمكانات،  من 

�أكرث  �أن  �ىل  م�سري�ً  �سنويًا«،  لرية  مليار 

�ألف عائلة تعتا�ض منها«، معلنا   25 من 

�ملحا�سيل  ت�سلم  �ستبا�رص  »�الإد�رة  �أن 

�ملقبل«،  �الأول  ت�رصين  نهاية  يف 

�لعام  يف  »رفعت  �لوز�رة  باأن  مذّكر�ً 

.»%  10 بن�سبة  �لت�سلم  �أ�سعار   �ملن�رصم 

و�لنقابات  �ملز�رعني  �ل�سفدي  وح�ّض 

�أكرث  لي�سبح  �الإنتاج  �إىل »حت�سني جودة 

زدنا  �ننا  كا�سفا  �ملناف�سة«،  على  قدرة 

40 مليار  �لزر�عة من  �سات وز�رة 
ّ

خم�س

لرية �ىل 300 مليار«.

سقالوي
من جهته، �سدد �سقالوي على �أن تو�فر 

لدى  �الإجناز«  يف  و�لرغبة  »�الإر�دة 

�لريجي ال يكفي لتحقيق �أي �إجناز »من 

من  وثقة  وتفهم  ومتابعة  رعاية  دون 

 9 �أن �لتكرمي ي�سمل  �إىل  �لوزير«، م�سري�ً 

مز�رعني »من كل لبنان«، مبعدل 3 من 

و�ل�سمال. و�لبقاع  �جلنوب   حمافظات 

�لتبغ  مز�رعي  نقابة  رئي�ض  و�و�سح 

»تكرمي  �أن  فقيه،  ح�سن  و�لتنباك 

يرمي  للمز�رعني  و�الد�رة  �لنقابات 

و�لدعم،  �لتكرمي  مفهوم  تر�سيخ  �إىل 

ومنتجة  ناجحة  �د�رة  بني  و�لتكامل 

�أن  من  و�سكا  �سقالوي«،  يقودها 

�سمانات  �ي  لديهم  »لي�ست  �ملز�رعني 

»نخو�ض  وقال  �سحية«،  وتاأمينات 

ة ل�سمهم �ىل مالك 
ّ
مطالبة منذ عقود عد

�ل�سمان«.

��سدر روؤ�ساء �الحتاد�ت �لنقابية �لعمالية و�لزر�عية و�لنقل 

�لعمال  لنقابات  �لوفاء  �حتاد  مع  لقائهم  خالل  بيانًا 

و�مل�ستخدمني يف لبنان د�ر حول مناق�سة �الأو�ساع �ملعي�سية 

يف لبنان، 

ظل  »يف  �ملجتمعني:  عن  �سدر  �لذي  �لبيان  يف  وجاء 

�للبناين  تقلق  �لتي  �لعناوين  �ملتعددة  �المنية  �لهو�ج�ض 

�ال�ستحقاقات  مو�جهة  يف  �للبنانيون  ين�سغل  وتكبله، 

�ملرتبطة بقرب دخول ف�سل �ل�ستاء، ومبتطلبات تاأمني عام 

�رتفاع  موجة  ظل  يف  ذلك  وكل  البنائهم،  مقبول  در��سي 

من  وال  و�الجتماعي،  �ملعي�سي  �ل�سغط  وتز�يد  �ال�سعار، 

و�لتغييب  �لغياب  من  �ملزيد  بل  وتعالج،  تت�سدى  حكومة 

لق�ساياهم �الجتماعية و�ملعي�سية. وال يرى �للبنانيون �سوى 

وحكومة  و�لتنفيذية،  �لت�رصيعية  �لدولة  ملوؤ�س�سات  �لتعطيل 

 ت�رصيف �العمال غائبة تناأى بنف�سها عن هموم �ملو�طنني«.

و�أ�ساف �لبيان: “�للبنانيون لن ي�سقطو� يف �أفخاخ �الزمات 

�زمات  �مل�سطنعة لهم يف كل نو�حي �حلياة، وال �سيما يف 

و��ستحقاقات �سهل عليهم �جتيازها، فاملهم �أن يبقى �لوطن 

وطنا لهم ال يخطفه منهم �حد«. 

القضايا المعيشية هم االتحادات النقابية العمالية والزراعية
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�ساركت �ملوؤ�س�سة �لعامة لت�سجيع �ال�ستثمار�ت يف لبنان »�يد�ل« 

�ملوؤمتر  عيتاين يف  نبيل  �ملهند�ض  �إد�رتها  برئي�ض جمل�ض  ممثلة 

�الأورو – متو�سطي �لثالث للهجرة �لذي عقد يف �سلوفينيا بني 21 

و24 �أيلول 2013، يف ح�سور م�سوؤولني وممثلني عن دول �جلنوب 

�الأوروبي  �الحتاد  ودول  �الأوروبية  �جلو�ر  �تفاقية  يف  �ل�رصيكة 

�خلا�سة  �الأعمال  جمعيات  من  عدد  عن  ممثلني  �إىل  �إ�سافة 

باملغرتبني.

وقد كانت للمهند�ض عيتاين مد�خلة يف �ليوم �الأول من �ملوؤمتر، 

خالل جل�سة عمل متحورت حول �لتجارب �ملحلية عن �ل�رص�كات 

�أن  �ل�رص�كات  لهذه  ميكن  وكيف  �الأعمال،  وقطاع  �حلكومة  بني 

�لتنمية. وحتدث عن  تعزز م�ساركة رجال �الأعمال �ملغرتبني يف 

�لوطني  �للبناين يف �القت�ساد  �لذي يلعبه �الغرت�ب  �لبارز  �لدور 

يف  ال�سيما  �لعامل  دول  كل  يف  �للبنانيني  �ملغرتبني  �نت�سار  مع 

�أمريكا �ل�سمالية و�جلنوبية و�أ�سرت�ليا و�أوروبا. و�أعلن �أن عائد�تهم 

18 يف �ملئة من �إجمايل �لدخل �ملحلي  قد و�سلت �إىل ما ن�سبته 

�ملنطقة ومن بني  �الأعلى يف  �لن�سبة  �أنها  علما   ،2011 �لعام  يف 

�الأعلى يف �لعامل. 

�لتي  �لقطاعات  من  �لعديد  هناك  �أن  عيتاين  �ملهند�ض  وقال 

ت�ستقطب �هتمام �ملغرتبني، وقد عمدو� �إىل �ال�ستثمار فيها ومنها 

وتكنولوجيا  �مل�رصيف  و�لقطاع  و�ل�سياحة  و�خلدمات  �لعقار 

�ملعلومات و�الت�ساالت. ولفت �إىل �أن »�لقطاعني �لعام و�خلا�ض 

يف لبنان يدركان �أهمية �لدور �لذي يقوم به �ملغرتبون وجدوى 

هذه �ال�ستثمار�ت، وقد �سعيا �إىل تاأ�سي�ض �لعديد من �لكيانات �لتي 

بتاأ�سي�ض  �ملركزي  �مل�رصف  قام  فقد  بوطنهم.  �ملغرتبني  تربط 

يف  �ال�ستثمار  دعم  �أجل  من  دوالر  مليون   400 بقيمة  �سندوق 

�حلا�سنات.  من  �جلديد  و�جليل  و�حلا�سنات  �جلديدة  �مل�ساريع 

كما قامت كفاالت بتاأ�سي�ض �سندوق جديد، بالتعاون مع �الحتاد 

�الأوروبي ورئا�سة جمل�ض �لوزر�ء، من �ساأنه �سمان �لقرو�ض �لتي 

مُتنح للم�ساريع �ملبتكرة. هذ� ف�سال عن عدد من �ملبادر�ت �لتي 

من �ساأنها تعزيز ريادة �الأعمال لدى �ملغرتبني ومنها مبادرتي 

�الإمنائي،  �ملتحدة  �الأمم  لربنامج   Live Lebanon و   Tokten
ومبادرة Life �لتي و�سعت برناجما خا�سا من �أجل توجيه مو�رد 

�ملغرتبني نحو لبنان، ال�سيما �جليل �جلديد من رجال �الأعمال«. 

و�أو�سح �ملهند�ض عيتاين �أن »�يد�ل« العب �أ�سا�سي يف ��ستقطاب 

�مل�ستثمرين �ملغرتبني وتوفري �مل�ساندة و�لدعم لهم، خ�سو�سا من 

خالل تزويدهم مبجموعة من �حلو�فز �ملالية و�ل�رصيبية بهدف 

ت�سهيل �إقامة �مل�ساريع يف لبنان. كما قامت »�يد�ل بو�سع برنامج 

للتو��سل يف جمال �الأعمال Business Linkage Program ال�سيما 

يف ما يتعّلق بالقطاعات �البتكارية، ف�سال عن �ملوقع �الإلكرتوين 

�لالزمة  �ملعلومات  توفري  بهدف  �ملوؤ�س�سة  �أجنرته  �لذي  �جلديد 

�لتي ت�ساعد �مل�ستثمر يف عملية �إن�ساء �مل�رصوع وت�سغيله. 

»ايدال« شاركت في المؤتمر األورو – متوسطي الثالث للهجرة

 عيتاني: عائدات المغتربين وصلت إلى 18 في المئة 
من إجمالي الدخل المحلي

قد  عيتاين  نبيل  كان  �أخرى  ناحية  ومن 

�لتو�سيب  مر�كز  بع�ض  على  بجولة  قام 

على  لالطالع  وذلك  �لبقاع،  منطقة  يف 

�ملر�كز  هذه  بها  تقوم  �لتي  �لتح�سينات 

وذلك �سمن �ملعايري �لتي و�سعها �لربنامج 

�سادر�تها  لدعم  معتمدة  كمر�كز  لقبولها 

�لزر�عية  �ل�سادر�ت  �سمن برنامج »تنمية 

.AGRI PLuS
يف  جولته  عيتاين  �الأ�ستاذ  با�رص  وقد 

و�لزر�عة  �لتجارة  غرفة  رئي�ض  �إىل  زيارة 

�إدمون  وزحلة  �لبقاع  يف  و�ل�سناعة 

�لقائم بني  �لتعاون  للبحث يف  جري�ساتي 

�ملوؤ�س�سة و�لغرفة. 

كما ��ستقبل نبيل عيتاين �سفري �ملك�سيك لدى 

زيارة  يف   Jaime Garcia Amaral لبنان 

تعارف ومّت �لبحث يف �أطر تفعيل �لتعاون 

بني �لبلدين يف جمايل �ال�ستثمار و�لتبادل 

�لعو�ئق  يف  �لطرقان  وتباحث  �لتجاري. 

�ملك�سيك  �إىل  �للبنانية  �ل�سادر�ت  �أمام 

يف  خ�سو�سًا  وبالعك�ض.  ت�سهيلها  و�سبل 

ظل وجود جالية لبنانية كبرية �أو من �أ�سل 

لبناين يف �ملك�سيك، مما يتيح فر�سًا مثمرة 

للتعاون �ملتبادل بني �لبلدين. 

CLOS ST.THOMASزيارة بقاعية ولقاء السفير المكسيكي

Assinaa132.indd   18 10/1/13   10:36 AM



www.industriallebaneseexhibition.com

 �أكبر ح�شد للم�شانع �للبنانية - 400 موؤ�ش�شة تقدم �إنتاجها قطاعياً و�شلعياً  

H.S.CODE وفقاً للت�شنيف �لدولي

More Than 400 Companies Offering Its Product According  

To The International Classification

Beirut - Clemenceau - Tel: +961 1 370318 - 1 370452 - Fax: +961 1 370602 - P.O. box: 13/5838 - Beirut - Lebanon 
E.mail: info@lebanon-industry.com-www.lebanon-industry.com  

Technica International

CLOS ST.THOMASAlfa InterfoodFoods & Bever-
ages Industries

�ل�شناعات 

�لغذ�ئية

Debbas Industries  Technica International Harb Electric

 Machinery & Electrical
Appliances Industries

Assinaa132.indd   19 10/1/13   10:36 AM



من �شهر اإلى �شهر

العدد 132 ت�سرين اأول 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L20

�ملحلية  �الأمنية  �الأو�ساع  تغب  مل 

»منتدى  �أجو�ء  عن  �ملتوّترة  و�الإقليمية 

تاأثريه   - �القت�سادي  لالإعالم  بريوت 

�لعربي«،  و�ملايل  �مل�رصيف  �لقطاع  على 

�لعربية«  �مل�سارف  »�حتاد  ينّظمه  �لذي 

بالتعاون مع »�الحتاد �لدويل للم�رصفيني 

�لعرب« و»جمعية م�سارف لبنان«. 

�لتي  �خلطر  �أجر��ض  من  �لرغم  وعلى 

�لو�سع  ر« 
ّ
»يفج قد  ما  وهناك،  هنا  تقرع 

م�ساركة  لالنتباه  الفتا  بد�  �القت�سادي، 

)م�رص،  عربية  دول   12 عن  ممثلني 

�لعر�ق،  عمان،  �سلطنة  �لكويت،  �ل�سعودية، 

�ل�سود�ن، �الأردن، لبنان( يف  تون�ض، ليبيا، 

بيت�ض«  »كور�ل  فندق  �ملنتدى، يف  �فتتاح 

وزير  رعاه  �لذي  فاملنتدى  بريوت.  يف 

ل 
ّ
�الأو يعترب  و�لذي  �لد�عوق،  وليد  �الإعالم 

من نوعه يف �ملنطقة يف جمعه بني �الإعالم 

و�القت�ساد، �سارك فيه �أكرث من 200 �سخ�ض 

من �إعالميني وم�رصفيني و�قت�ساديني.

�مل�ساركني  كلمات  �أجمعت  �الفتتاح،  يف 

على �أهمية �ل�رص�كة بني �الإعالم و�القت�ساد 

يف ظّل �لظروف �ل�سعبة و�لدقيقة، لكن مل 

ت رئي�ض »�لهيئات �القت�سادية« عدنان 
ّ
يفو

�لق�سار �لفر�سة، لالإ�سارة �إىل قر�ر �لهيئات 

يتم  مل  �إذ�  �ملقبل،  �أيلول   4 يف  باالإقفال 

ت�سكيل حكومة، د�عيًا �جلميع �إىل دعم هذ� 

ك ت�سامنًا مع �لهيئات.
ّ
�لتحر

العالقة بين الدائنين والمدينين
م�سارف  »جمعية  رئي�ض  �سدد  بعدما 

 »منتدى اإلعالم االقتصادي«: 
للتعاون في مواجهة المخاطر

�أهمية  على  با�سيل  فرن�سو�  لبنان« 

�ال�ستقر�ر �مل�رصيف و�ملايل على �لرغم من 

جريدة  حترير  رئي�ض  و�سف  �ل�سعوبات، 

�لذي  �سلمان،  طالل  �لزميل  »�ل�سفري« 

�أهل  بني  �لعالقة  �الإعالميني،  كلمة  �ألقى 

بني  »بالعالقة  �الإعالم،  و�أهل  �القت�ساد 

بتوطيدها،  مطالبًا  و�ملدينني«،  �لد�ئنني 

�لفو�ئد  تخفي�ض  �رصوطها  �أب�سط  �إّن  »�إذ 

و�لقرو�ض �ملي�رصة حتى ميكن رفع �ل�سوت 

بالدفاع �أو بالدعاء«.

للم�رصفيني  �لدويل  »�الحتاد  رئي�ض  و�ساء 

لـ»�حتاد  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�ض  �لعرب« 

�مل�سارف �لعربية« �لدكتور جوزيف طربيه 

هذ�  توقيت  »�أهمية  كلمته  يف  يربز  �أن 

�الأحد�ث  �إىل  م�سدود  �لعامل  فيما  �ملنتدى 

�ل�سيا�سية و�الأمنية �لتي ت�سهدها منطقتنا«. 

»�الإعالم  �أن  �إىل  �النتباه  طربيه  ولفت 

�القت�سادي وجد نف�سه يف مو�جهة حتديات 

عدة فر�ستها تد�عيات �لو�سع �القت�سادي 

�لدويل باآثاره �ملختلفة، حتديات رفعت من 

ح�سا�سية موقف ناقل �خلرب ومتلقيه«. و�أبرز 

�القت�سادية  �ل�سحافة  م�سكالت  »بع�ض 

و�الإعالمي  �ل�سحايف  كغياب  �ملتخ�س�سة 

يف  �القت�سادي،  �ل�ساأن  يف  �ملتخ�س�ض 

مبا  �لعربية  منطقتنا  �أن  نرى  �لذي  �لوقت 

و�أحد�ث  ��ستثنائية  ظروف  من  به  متر 

�سيا�سية و�قت�سادية و�جتماعية توؤ�رص �إىل 

يوم  �أي  من  �أكرث  حتتاج  �سبابية،  مرحلة 

م�سى �إىل دور فاعل لالإعالم �القت�سادي«.

الجامعيون %72
وفق  �للبناين،  �مل�رصيف  �لقطاع  ��ستقطب 

و�ملوؤهالت  �خلرب�ت  »�أ�سحاب  با�سيل، 

و�ملهار�ت �لعاملية«، م�سري� �إىل »�الرتفاع 

طالل سلمان الوزير حسان الداعوق فرانسوا باسيل عدنان القصار
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�ملتو��سل بن�سبة �ملوظفني �جلامعيني �لتي 

جتاوزت 72 يف �ملئة من جمموع �لعاملني 

�لعام  نهاية  يف  و�سل  و�لذي  �لقطاع،  يف 

ن�سبة  ت�سّكل  موّظفًا،   22637 �إىل   2012
�الإناث بينهم 45.6 يف �ملئة«. 

منعطف حساس
»و�سع  على  �لق�سار  رّكز  �آخر،  �سياٍق  يف 

عند  يقف  �لذي  �ليوم  �للبناين  �القت�ساد 

جميعا  علينا  يرتب  ح�سا�ض  منعطف 

�ل�سف  مّل  للم�ساهمة يف  �أ�سا�سية  م�سوؤولية 

�لد�خلي حتت ر�ية و�حدة خلدمة �مل�سلحة 

يعاين  بد�أ  »�القت�ساد  �أن  ور�أى  �لوطنية«. 

بالفعل من تد�عيات خطرية، من �لتفجري�ت 

�للبنانية،  �ملناطق  بني  �ملتنقلة  �الأمنية 

و�خلطابات  �لتجاذبات  حدة  �رتفاع  �إىل 

�إىل  و�ملذهبية،  و�لفئوية  �لتحري�سية 

�القت�ساد  منها  يعاين  �لتي  �النعكا�سات 

و�ملو�طنون  �القت�سادية  �لهيئات  وجميع 

عن  ناهيك  ��ستثناء،  �أي  دون  من  جميعًا 

�سبه �لفر�غ �لذي نعي�سه ب�سبب تعرّث ت�سكيل 

حكومة جديدة«.

ه »بالقطاع �مل�رصيف �لذي 
ّ
�أما �لد�عوق فنو

نتيجة  لالقت�ساد  �لفقري  �لعمود  يز�ل  ال 

ينتهجها  يز�ل  ال  �لتي  �حلكيمة  �ل�سيا�سة 

�سالمة  ريا�ض  لبنان  م�رصف  حاكم 

وجمعية �مل�سارف«.

�لذي  �القت�سادي«  �الإعالم  »منتدى  �كد 

و�الحتاد  �لعربية  �مل�سارف  �حتاد  نظمه 

وجمعية  �لعرب  للم�رصفيني  �لدويل 

�أهمية  تو�سياته،  يف  لبنان،  م�سارف 

بني  �لبناء  و�لتكامل  و�لتعاون  �ل�رص�كة 

�لقطاعات  وخمتلف  �الإعالمية  �ملوؤ�س�سات 

�الإعالم  �آليات  وتفعيل  �القت�سادية، 

�مل�ستد�مة  �لتنمية  عملية  يف  �القت�سادي 

�لتاأثري  ظل  يف  �القت�سادي  و�لنهو�ض 

�ملتعاظم لهذ� �الإعالم على �حلياة �ل�سيا�سية 

دور  وتعزيز  ودعم  �لعامة،  و�القت�سادية 

�لفعالة  م�ساركتها  وتن�سيط  �لعربية  �ملر�أة 

يف خمتلف جماالت �الإعالم �القت�سادي.

�أهمية  على  �ملنتدى  �سدد  تو�سياته  ويف 

بني  دورية  و�جتماعات  لقاء�ت  عقد 

و�لقطاعات  �الإعالمية  �ملوؤ�س�سات  خمتلف 

�سحافة  �إقامة  �ىل  و�سواًل  �القت�سادية 

�لفعال يف  �الإ�سهام  قادرة على  �قت�سادية 

وعلى  �ملنا�سب،  �القت�سادي  �لقر�ر  �سنع 

�الإعالمية  للموؤ�س�سات  كافية  مو�رد  توفري 

�أجل تعزيز قدر�تها على خلق مهار�ت  من 

مهنية  �قت�سادية  �إعالمية  وكفاء�ت 

وحمرتفة.

�إن�ساء مركز لالإعالم  ودع �ىل �الإ�رص�ع �ىل 

�لوعي  بن�رص  عنى 
ُ
ي �لعربي  �القت�سادي 

و�لثقافة �الإعالمية �القت�سادية عن طريق 

�قت�ساديني  �إعالميني  وتاأهيل  �إعد�د 

�لقطاعات  حقول  خمتلف  يف  متخ�س�سني 

�القت�سادية �ملتعددة. 

�أن  نحا�ض،  نقوال  و�لتجارة  �القت�ساد  وزير  ر�أى 

�تفاقيات دولية فح�سب، بل  »�ملطلوب لي�ض توقيع 

وحت�سري  �التفاقيات،  هذه  من  لال�ستفادة  �لعمل 

�أن  ال  ثمارها،  لقطف  و�ملطلوبة،  �ل�سليمة  �الأ�س�ض 

تبقى حرب�ً على ورق، وياأتي غرينا ويقطف ثمارها 

ويبني عليها، يف حني نبقى عاجزين عن ��ستثمار 

هذه �التفاقيات �لدولية«.

و�ل�سناعة  �لتجارة  »غرفة  �أقامته  �حتفال  يف  نحا�ض  و�عترب 

�الأ�سا�ض  حجر  و�سع  مبنا�سبة  و�لبقاع«،  زحلة  يف  و�لزر�عة 

�لزر�عي  بالقطاع  �الرتقاء  هي  »�الأولوية  �أن  �جلديد،  ملبناها 

�لتقليدية �ملزمنة«،  �آخر متطور بعيد� عن  ونقله من م�ستوى �ىل 

�أن »و�سع حجر �الأ�سا�ض ملبنى جديد للغرفة يت�سمن  �إىل  م�سري� 

�إن�ساء خمترب�ت، يجب �أن ن�سعه يف �طاره �ل�سحيح، �أي �أن نرتقي 

وتناف�سية  ونوعية  قيمة  يحمل  م�ستوى  �ىل  �لزر�عي  بالقطاع 

نقل  على  تعمل  جديدة،  �أ�سو�ق  �إىل  وللدخول  للتطور  و�إمكانية 

�آخر  م�ستوى  �إىل  و�لتقليدي  �لتاريخي  م�ستو�ها  من  �لزر�عة 

ومتطور«.

�لعام  ولفت نحا�ض �النتباه خالل �الحتفال �لذي ح�رصه �ملدير 

لوز�رة �القت�ساد و�لتجارة باالإنابة فوؤ�د فليفل، �إىل »�لدعم �لفني 

مبنى جديد لـ »غرفة زحلة«

نّحاس: لقطف ثمار االتفاقيات الدولية
�حلايل و�مل�ستقبلي ملخترب �لغرفة من برنامج �جلودة 

يف �لوز�رة«، م�سدد�ً على �أهمية »مذكرة �لتفاهم �لتي 

وقعت بني �لوز�رة وغرفة زحلة و�لبقاع يف تاريخ 

�لدعم  بتقدمي  �لوز�رة  �لتز�م  لتاأكيد   ،2012/5/4
فتكمن  �لغرفة  و�جبات  �أما  �لغرفة،  ملخترب  �لفني 

و�لكفاءة يف  �جلودة  نظام  لتطبيق  �جلدي  بال�سعي 

�ملخترب و�حل�سول على �سهادة �العتماد �لدويل، �إ�سافًة �إىل �لعمل 

�ال�ست�سار�ت  لتقدمي  و�ملحليني  �الأوروبيني  �خلرب�ء  ال�ستح�سار 

�لتدريبية  �لدور�ت  يف  �ملخترب  و�إ�رص�ك  �ملتخ�س�سة،  �لفنية 

�ملتعلقة باجلودة ومو��سفة �لـISO 17025، و�إ�رص�ك �ملخترب يف 

برنامج �ملقارنات �ملخربية �ملتعلقة بالغذ�ء«.

�أما رئي�ض �لغرفة �دمون جري�ساتي، فر�أى �أن »�الحتفال بو�سع 

�سي�سم  �لذي  و�لبقاع  زحلة  لغرفة  �لثاين  للمبنى  �الأ�سا�ض  حجر 

و�الآخر  للمعار�ض  �الأول  �لغذ�ء ومركزين؛  خمترب�ت مركز جودة 

وز�رة  مع  �لد�ئم  �لتعاون  متانة  عن   
ّ

يعرب �إمنا  �ملهني،  للتدريب 

�القت�ساد و�لتجارة، حيث نعمل لكل ما يهدف �إىل حتقيق �مل�سلحة 

�لعامة عمومًا وم�سلحة �ملنت�سبني �إىل �لغرفة خ�سو�سًا، ما يدل 

على تطور عمل �لغرفة وتو�سع ن�ساطاتها، بحيث بتنا بحاجة �إىل 

م�ساحات �إ�سافية، تلبي حاجات منطقة �لبقاع«.

Assinaa132.indd   21 10/1/13   10:36 AM



من �شهر اإلى �شهر

العدد 132 ت�سرين اأول 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L22

قدمت �العالمية غادة بلوط زيتون در��سة 

�العالم  يف  �ملر�أة  دور  حول  مف�سلة 

»منتدى  خالل  وناق�ستها  �القت�سادي، 

�العالم �القت�سادي« يف بريوت، تناولت 

دور  تفعيل  من  حتد  �لتي  �لعقبات  فيها 

بتجربة  م�ست�سهدة  �العالم  هذ�  يف  �ملر�أة 

�ل�سخ�سية، وحاولت ح�رص  �ملناق�سة يف 

�للبناين و�ثاره  و�قع �الإعالم �الإقت�سادي 

�بد�  و�لذي ال يعك�ض  �ملر�أة فيه  على دور 

فاعلة  كقوة  ودورها  �مكانياتها  حجم 

وموؤثرة  يف �العالم و�لنمو �القت�سادي.

�ليوم  �ملحوري  �ملر�أة  دور  يعترب  حيث 

�لثور�ت  م�ساهمتها يف  على �سعيد  �سو�ء 

و�لعد�لة  �لدميوقر�طية  لتحقيق  �لعربية 

�الإقت�سادية  �لدورة  يف  �أو  �الإجتماعية 

الإنطالق  موؤ�رص�ً  تغيريية  تنموية  كقوة 

�لثورة �الإقت�سادية �ملقبلة، وقالت: »ت�سكل 

حيث   �ليوم  �ل�سوق  حركة  ن�سف  �ملر�أة 

تتخذ �لن�ساء ما يقارب ن�سبة �لـ 80% من 

قر�ر�ت �رص�ء �ل�سلع �الإ�ستهالكية و�حلركة 

�لتجارية لذلك جند �أن �ل�رصكات تتجه نحو 

تو�سيات   بع�ض  �أن  حتى  �ملر�أة  �إقت�ساد 

�لذي  �لعاملي  �الإقت�سادي  �ملنتدى 

تد�عيات  على  يركز  د�فو�ض  موؤمتر  ينظم 

�لنمو  �لدول على حركة  فجوة �جلندر يف 

�القت�سادي ويرتبها وفقًا مل�ساهمة �ملر�أة 

قي �لقر�ر �الإقت�سادي و�ل�سيا�سي.

و�أو�سحت زيتون: »�ما يف �حلقل �العالمي 

�لرب�مج  يف  يرتكز  �ملر�أة  ح�سور  �أن  جند 

و�لثقافة  و�ملنوعات  �لفنية  و�الخبار 

خجول  ح�سور  وهو  �لن�سوي،  و�العالم 

�سفحات  م�سمون  عن  غياب  نقل  مل  �ذ� 

و�ن  و�لدوليات  و�ل�سيا�سة  �القت�ساد 

ح�رصت فتح�رص بحكم �ملهنة، فاالعالمية 

�للبنانية �لتي �أ�رصت بح�سورها وكلمتها 

�مل�ساهد و�لقارىء يف كل و�سائل �العالم 

�مليادين  خمتلف  يف  و�الجنبية  �لعربية 

�العالمية ماز�لت تعاين من عقبات عديدة 

يف  �لفاعال  بدورها  قيامها  دون  حتول 

�لذي يعك�ض  �القت�سادي  �حلقل �العالمي 

ثقافتها ومهار�تها، لتتميز به كما متيزت 

�ىل  �ل�سيا�سي  �العالمي  �حلقل  يف  �أخري�ً 

جانب �لرجل«.

و�رصحت زيتون نقاطًا حول ��سباب �سعف 

�العالم  و�سائل  يف  �القت�ساد  م�ساحات 

م�ساركة  ن�سب  على  وتد�عياته  �للبناين 

�ملر�أة فيه: 

�العالم  ثقافة  مفهوم  �نت�سار  عدم   -1
�ل�سوق  يف  �ملو�سوعي  �القت�سادي 

�العالمية و�العالنية. 

�العالمية  �لو�سائل  �إد�رة  و�سع  عدم   -2
�سلم  يف  �القت�ساد  ��سرت�تيجيتها  �سمن 

�أولوليات الأنها جافة )كما يعتربونها(. 

3- طغيان �حلدث �ل�سيا�سي و�الأمني على 
مو�سوع �القت�ساد.

على  و�الأحز�ب  �ل�سيا�سيني  �سيطرة   -4
�ل�سعب  من  فبات  �الإعالمية،  �ل�سوق 

مناق�سة �لق�سايا �القت�سادية مبو�سوعية 

ما  بحث،  تقني  علمي  منظور  من  وجترد 

�ل�ساحة  عن  �ملتخ�س�ض  �الإعالمي  �أبعد 

�الإعالمية. 

�العالمية  �لكو�در  ن�سب  تر�جع   -5
�ملتخ�س�سة يف �حلقل �ملايل و�القت�سادي 

و�مل�سموع  �ملرئي  �العالم  و�سائل  يف 

و�ملكتوب.

�ملثقفة  م�ساركة  ن�سبة  �سعف   -6
�العالم  و�سائل  يف  و�ملتخ�س�سة 

ن�سب  تر�جع  �ىل  �أدى  �القت�سادي 

�القت�سادية  �العالمية  �مل�ساحات 

وتنوعها. 

تقدمي  يف  �العالم  و�سائل  �كتفاء   -7
�ملادة �العالمية �القت�سادية على منوذج 

�للقاء�ت �خلا�سة �ملدفوعة.

8- �ل�سورة �لنمطية لدور �ملر�أة �الإعالمي 
�لثقايف  �العالم  يف  �لدور  هذ�  وح�رص 

�لرتبوي و�الإعالم �خلا�ض باملر�أة و�لطفل. 

فال  و�القت�سادي  �ل�سيا�سي  �الإعالم  �ما 

يز�ل للرجل �لعر�ض �لذهبي فيه«. 

�ل�شوء على ن�شبة م�شاركة �ملر�أة  و�لقت 

�لرئي�شية  �العالم  و�شائل  بع�ض  يف 

�ملادة  م�شاركتها يف  ن�شبة  و�ل�شوؤ�ل عن 

�القت�شادية 

مقبولة  ن�سب  تعترب  �لتي  �لن�سب  هذه  مع 

وجيدة  يف معظمها جند �ن ن�سبة م�ساركة 

�العالم  و�سائل  يف  �العالميات،   هوؤالء 

غادة بلوط زيتون: دور المرأة في اإلعالم االقتصادي
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نف�سها مو�سوع �لبحث، هي قليلة جد�ً يف 

�القت�سادية  �ملادة  وحترير  �عد�د  جمال 

و�ملجالت  �ملطبوعات  با�ستثناء 

و�سائل  يف  تر�وحت  بحيث  �القت�سادية. 

و�ملرئية  �ليومية  �ل�سيا�سية  �العالم 

�عالميات   1- 3 بني   ما  و�مل�سموع 

)مر��سلة( �إال �أن هناك ��ستثناء�ت قليلة. 

وخل�ست غادة زيتون يف در��ستها �ىل �أن 

»الإعالم �الإقت�سادي �ملتخ�س�ض هو �إعالم 

وهو  باإمتياز  ووطني  وتنموي  تثقيفي 

– �إعالنية مربحة لو�سائل  �إعالمية  مادة 

�أّن تعزيز م�ساركة �ملر�أة يف  �الإعالم كما 

�إ�سرت�جتيات  تبني  يف  �سي�ساهم  �عد�ده 

�الإعالمي  �الأد�ء  مب�ستوى  ترقى  �إعالمية 

�للبناين من خالل ت�سحيح روؤية �ملجتمع 

�إمنائية  ثقافية  كقوة  �ملر�أة  دور  الأهمية 

تغريية يف �ملجتمع ولتحقيق هذه �لنقلة 

�لنوعية يف دور �الإعالمية �للبنانية... 

�ال�سخا�ض  عدد  بلغ  �ل�سياحة،  وز�رة  �ح�ساء�ت  �ىل  ��ستناد�ً 

�الول  �لن�سف  نهاية  و�فد� حتى   623864 لبنان  �ىل  �لو�فدين 

مقابل  �لعربية(  �لدول  من   202869 )منهم  �حلايل  �لعام  من 

�لعربية(  �جلن�سية  من  وفد�   264098 )منهم  و�فد�   714549
�الجمايل  �لعدد  فيكون  �ملا�سي،  �لعام  من  ذ�تها  �لفرتة  يف 

�ملذكورة  �لفرتة  يف   %  12.07 بن�سبة  تر�جع  قد  للو�فدين 

.)%  23.2 بن�سبة  �نخف�ض  �لعرب  �لقادمني  عدد  �ن   )علما 

عن   )Global Blue( بلو  غلوبال  �رصكة  ن�رصته  ما  وبح�سب 

�مل�سافة  �لقيمة  على  �ل�رصيبة  با�سرتد�د  �ملتعلقة  �ملبالغ 

�ل�سعودي  �ل�سياحي  �النفاق  حل  فقد  �حلدودية،  �لنقاط  عند 

يف �ملرتبة �الوىل و�سكل 15 % من جمموع �النفاق �ل�سياحي 

مو�طني  �نفاق  تاله   ،2013 �لعام  من  �الول  �لن�سف  يف 

�لكويتيني  فانفاق   ،)%  14( �ملتحدة  �لعربية  �المار�ت  دولة 

و�مل�رصيني )8 % لكل منهما(، و�ل�سوريني )7 %(، ثم �الردنيني 

)5 %( و�لقطريني )3 %(. ما يعني �ن حو�ىل 60 % من �النفاق 

�ملذكورة. �لفرتة  يف  عرب  مو�طنني  من  تاأّتى   �ل�سياحي 

��سناف  فا�ستحوذت  �ال�سناف،  �بو�ب  بح�سب  �ما 

�النفاق  جمموع  من   %  74 على  و�ملالب�ض  �ملو�سة 

 ،2013 حزير�ن   - �لثاين  كانون  فرتة  يف  �ل�سياحي 

�لعطور  على  تبقى  ما  ليتوزع   ،)%  10( �ل�ساعات  تلتها 

وغريها. �ملنازل  وزينة  �حلد�ئق  و�دو�ت  �لتجميل   ومو�د 

�الأول  �ملكان  بريوت  تز�ل  ال  �جلغر�فية،  �ملنطقة  وبح�سب 

يف  �الجمايل  �النفاق  من   %  84 ��ستقطبت  �ذ  �ل�سياح  النفاق 

 ،)%  11( �ملنت  منطقة  تلتها   ،2013 �لعام  من  �الول  �لن�سف 

.)%  1( �الخرى  و�ملناطق   )%  1( ك�رصو�ن  ثم   )%  2(  فبعبد� 

على �سعيد �خر، تر�جع متو�سط �نفاق �ل�سياح بن�سبة 18 % يف 

 2013 �ال�سهر �ل�ستة �الوىل من �ال�سهر �ل�ستة �الوىل من �لعام 

قيا�سا على �لفرتة ذ�تها من �لعام 2012، علما �ن ن�سبة �لرت�جع 

جلت ن�سبة �لرت�جع �الأكرب عند 
ُ

تفاوتت بني جن�سية �ل�سياح. و�س

�ل�سياح من �جلن�سية �لقطرية )42- %(، ثم لدى �لكويتيني )32- 

% ( و�الردنيني )31- %(، و�ل�سعوديني )27- %(. وعلى �ل�سعيد 
�ملناطقي، �سجلت بعبد� زيادة ملحوظة يف �النفاق بلغت 69 % يف 

 حني �سجلت �ملناطق �الخرى تر�جعا يف �النفاق بن�سب متفاوتة.

كذلك، �نخف�ض عدد �لعمليات �ملتعلقة با�سرتد�د �ل�رصيبة على 

�لقيمة �مل�سافة �لتي متت عرب �رصكة Global Blue يف �لن�سف 

ذ�تها  �لفرتة  على  قيا�سا   %  19 بن�سبة   2013 �لعام  من  �الول 

�ل�سياح  �نفاق  2012، فارتفع بالتايل متو�سط حجم  �لعام  من 

بن�سبة و�حد % وقد برز ذلك لدى عدد من مو�طني �لدول �منا 

بن�سب متفاوتة.

االحصاءات السياحية.. انخفاض عدد السياح العرب
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�للبنانية  باجلمعية  ممثاًل  لبنان  �سارك 

�أول  يف  حموي،  �حمد  برئا�سة  لالإعالم 

�لتي  �لعربي،  �ل�سياحي  لالإعالم  قافلة 

�يلول   1 من  عمان  �سلطنة  ��ست�سافتها 

�لعربي  �ملركز  ونظمها  منه،  �ل�سابع  �ىل 

بلدية  مع  بالتعاون  �ل�سياحي،  لالإعالم 

ظفار يف �ل�سلطنة و�رصكة عمر�ن للتنمية 

و�ل�سياحة. 

�سارك يف �لقافلة 25 �إعالميًا و�سحافيًا 

و�إذ�عيًا من 16 دولة عربية، وهي: لبنان، 

جمهورية م�رص �لعربية، �ل�سود�ن، ليبيا، 

تون�ض، �جلز�ئر، �ملغرب، �الأردن، �لعر�ق، 

�لكويت،  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة 

�لبحرين، قطر، �المار�ت �لعربية �ملتحدة، 

�ليمن، باال�سافة �ىل �سلطنة عمان كونه 

�ىل  �لقافلة  وهدفت  �مل�سيف.  �لبلد 

�ل�سياحية  �ل�سلطنة  معامل  على  ف 
ّ
�لتعر

وميز�تها. 

�الأماكن  على  فيها  �مل�ساركون  وجال 

وعقدو�  و�لثقافية،  و�لرت�ثية  �ل�سياحية 

�ل�سلطنة،  لقاء�ت عدة مع �مل�سوؤولني يف 

دور  �أهمية  على  �لرتكيز  خاللها  مت 

�ل�سياحي  �جلانب  �إبر�ز  يف  �الإعالم 

يف  �ل�سياحي  باملنتج  �لتعريف  و�أهمية 

خمتلف �الأقطار �لعربية و�خلليجية«. 

حممد  ظفار  حمافظ  �لدولة  وزير  ن 
ّ
وثم

�لبور�سعيدي  حمود  بن  �سلطان  بن 

جهود  �الإعالمية،  �لقافلة  لقائه  خالل 

من  �ل�سياحي  لالإعالم  �لعربي  �ملركز 

وخدمة  �لعربية  بال�سياحة  �لنو�ض  �أجل 

�ل�سياحة �لعمانية و�بر�ز جو�نبها �لرت�ثية 

حتفيز  �أهمية  على  م�سدد�ً  و�ل�سياحية، 

�ل�سياحة بني دول �ملنطقة«. ورد �أع�ساء 

هدفهم  �أن  �ل�سياحي،  �الإعالم  قافلة 

�لعربي.  �ل�سياحي  لالإعالم  خارطة   ر�سم 

ظفار  بلدية  رئي�ض  مع  لقاء  وكان 

�ساللة  ملهرجان  �ملنظمة  �للجنة  رئي�ض 

عوفيت  بن  �سامل  �ل�سيخ  �ل�سياحي 

تفعيل  على  �لرتكيز  خالله  مت  �ل�سنفري، 

دور �الإعالم يف �بر�ز �ملعامل �ل�سياحية. 

لالإعالم  �للبنانية  �جلمعية  رئي�ض  و�أ�سار 

�ل�سياحي �أحمد حموي، �ىل �أهمية �نعقاد 

مثل هذه �لقو�فل �لعربية �ل�سياحية، الأن 

�ل�سعوب  ب يف ما بني 
ّ
�أن تقر من �ساأنها 

�لعربية، بحيث ي�سعر كل �سائح عربي يف 

»�إن  وقال:  وطنه،  يف  �نه  عربي  بلد  �ي 

�ل�سياحة هي �الأ�سا�ض يف نقل ح�سار�ت 

�ل�سعوب وتاريخها على مر �لزمن«. 

�الإعالمية  �لقافلة  فعاليات  ختام  ويف 

على  �لتكرميية  �لدروع  وزعت  �ل�سياحية 

�مل�ساركني. 

 لبنان شارك في قافلة اإلعالم السياحي 
في سلطنة عمان

�أظهرت نتائج �ملالية �لعامة حتى �سهر حزير�ن �لفائت �أن ن�سبة 

�لعجز �الإجمايل من جمموع �لنفقات بلغت 28.12 يف �ملئة، يف 

حني بلغ �لفائ�ض �الأويل �الإجمايل نحو 25 مليار لرية �ي 0.24 

يف �ملئة من جممل جمموع �لنفقات.

�ملو�زنة  عمليات  يلخ�ض  �لذي  �ملال  وز�رة  بيان  و�أو�سح 

�أن �لعجز �الإجمايل )�ملو�زنة وعمليات �خلزينة( بلغ  و�خلزينة، 

حتى حزير�ن �لفائت 2862 مليار لرية، �أي ما ن�سبته 28.12 يف 

م�سجال  �لفرتة،  هذه  خالل  �ملحققة  �لنفقات  �إجمايل  من  �ملئة 

�الأول  �لن�سف  يف  كان  عما  لرية  مليار   1154 قدره  �رتفاعًا 

 1708 �لفرتة  �لعجز �ملحقق خالل تلك  �إذ بلغ   ،2012 �لعام  من 

مليار�ت لرية، �أي ما ن�سبته 18.26 يف �ملئة من �إجمايل �لنفقات.

وبلغ �لفائ�ض �الأويل �الإجمايل �لذي حتقق حتى �سهر حزير�ن 

من �ل�سنة �جلارية نحو 25 مليار لرية، �أي نحو 0.24 يف �ملئة 

من جممل جمموع �لنفقات وبانخفا�ض قدره نحو 1140 مليار 

لرية مقارنة مع فائ�ض �أويل قدره نحو 1164 مليار لرية للفرتة 

ذ�تها من �لعام 2012، �أي ما ن�سبته 12.45 يف �ملئة من جممل 

جمموع �لنفقات.

اإليرادات
وبلغ �إجمايل �إير�د�ت �ملو�زنة و�خلزينة �ملح�سلة خالل �الأ�سهر 

�ل�ستة �الأوىل من �ل�سنة �جلارية 7318 مليار لرية، �أي بانخفا�ض 

قدره 324 مليار لرية ون�سبته 4.24 يف �ملئة، مقارنة مبا كانت 

عليه خالل �لعام �لفائت. و�سجلت �إير�د�ت �ملو�زنة 6912 مليار 

لرية حتى حزير�ن 2013، �أي �نخفا�سًا بلغ نحو421 مليار لرية 

نتائج المالية حتى حزيران: نسبة العجز اإلجمالي 28.12 %
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�لتجارة  غرف  »جمعية  رئي�ض  وقع 

�ملتو�سط«  �البي�ض  للبحر  و�ل�سناعة 

)�أ�سكامي( »رئي�ض �حتاد �لغرف �للبنانية« 

حممد �سقري مع رئي�ض »�الحتاد �ملتو�سطي 

زيادة  �يلي   »FMBA �لتاأمني  لو�سطاء 

�لقطاع  تطوير  �ىل  تهدف  تفاهم  مذكرة 

�ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  �سيما  ال  �خلا�ض 

و�ملتو�سطة، وحتقيق �لتنمية �القت�سادية 

ط، 
ّ
و�الجتماعية يف منطقة �لبحر �ملتو�س

باالإ�سافة �إىل تطوير �مل�ساريع �مل�سرتكة 

�لتي تعنى بالبحوث �ملبدعة وم�ساريع دعم �الأعمال �لتجارية، 

وكذلك تطوير بيئة مالئمة لال�ستثمار، ف�ساًل عن تعزيز مبادر�ت 

�ملبادر�ت  هذه  تكون  �أن  على  �ملتو�سط،  يف  �خلا�ض  �لقطاع 

 �قت�سادي �سليم وم�ستد�م وطويل �الأمد.
ٍّ
قاعدة �أ�سا�سية لنمو

»فور�سيزن�ض«،  فندق  يف  �سحايف  موؤمتر  �لغاية  لهذه  وعقد 

ونائبي  مور�بيتو،  جيو�سيبي  لبنان  يف  �يطاليا  �سفري  بح�سور 

تامر،  وغابي  ملع  حممد  لبنان«  وجبل  بريوت  »غرفة  رئي�ض 

كلود  جان  �لتاأمني  لو�سطاء  �ملتو�سطي  �الحتاد  رئي�ض  ونائب 

بريز، ورئي�ض »جمعية �رصكات �ل�سمان يف لبنان« ��سعد مريز�، 

من  وح�سد  بكد��ض،  فاحت  �اللز�مي  �ل�سمان  موؤ�س�سة  ورئي�ض 

�لفعاليات �القت�سادية ورجال �العمال.

بد�ية حتدث �سقري، فقال »يبقى لبنان وتبقى بريوت تلعب دور�ً 

حو�ض  منطقة  يف  و�لتجارية  �القت�سادية  �حلركة  يف  فاعاًل 

وجود  نتيجة  و�لفعالية  �لدور  هذ�  �ن  �ملتو�سط.  �الأبي�ض  �لبحر 

قطاع خا�ض ناجح ورجال �أعمال ينقلون خربتهم �ىل �خلارج 

و�ملنطقة«،  �لوطني  �القت�ساد  خدمة  يف  جتاربهم  ويوظفون 

معترب�ً �ن »قطاع �لتاأمني ��سا�سي بالن�سبة 

�إىل �الأن�سطة �القت�سادية كاّفة«. ور�أى �ن 

ت�سكل  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  »�مل�ساريع 

�ملتو�سطية«.  للتنمية  �لفقري  �لعمود 

�ل�سغرية  �مل�ساريع  لهذه  »يعود  وقال 

جًد�  �ل�سغرية  و�مل�ساريع  و�ملتو�سطة، 

�لبطالة  ن�سبة  تقلي�ض  يف  �الأكرب  �لف�سل 

يف �ملنطقة«.

�لتي  �لطروحات  »بع�ض  �سقري  وعر�ض 

حتويل  ومنها  لتنفيذها،  �لطرفان  ي�سعى 

بنك  �إىل   )FEMIP( �الأورومتو�سطية  و�ل�رص�كة  �ال�ستثمار  �آلية 

�الأبي�ض  �لبحر  مر�كز  �إن�ساء  �ملتو�سط،  �الأبي�ض  للبحر  �لتنمية 

�ملتو�سط للتحكيم و�لو�ساطة ومركز بريوت �أحد هذه �ملر�كز، تاأييد 

معر�ٍض  �إعد�د  ط، 
ّ
�ملتو�س جنوب  دول  يف  �الأوروبي  �الحتاد  عمل 

حول  مهم  موؤمتر  �عد�د  )فر�ن�سايز(،  لالمتياز  كبري  طي 
ّ
متو�س

ط و�خلليج �لعربي«.
ّ
�ال�ستثمار بني منطقة �لبحر �الأبي�ض �ملتو�س

�حتاد�ن  هما   ASCAMEو  FMBA« �ن  فقال  زيادة،  وحتدث 

خمتلفان �إن يف �لهيكلية �أو �لن�ساط، ولكنهما يتحد�ن يف �لهدف 

�مل�سرتك �أال وهو حتقيق �ال�ستقر�ر وتعزيز وتدعيم �لتجارة عرب 

�الأبي�ض  »�لبحر  �أن  مو�سحًا  �ملتو�سط«.  �الأبي�ض  �لبحر  منطقة 

د �ملهنيني على م�ستويات 
ّ

�ملتو�سط ج�رص �أو طريق ينبغي �أن يوح

عدة«. معترب� �ن �للقاء مع »�أ�سكامي« �لذي ي�سم وميثل 23 غرفة 

جتارية من حو�ض �لبحر �الأبي�ض �ملتو�سط حلظة مهمة بالن�سبة 

لنا وهو خطوة كبرية �إىل �الأمام. �أتوقع من هذ� �التفاق حتديات 

عدة �سنتمكن من �لتغلب عليها بف�سل �لرت�بط، وتبادل �الأفكار 

دة.
ّ
و�خلرب�ت و�لدعم، و�سنتمكن من حتقيق نتائج جي

مذكرة تفاهم بين »اسكامي« ووسطاء التأمين:
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للتنمية

من  �الأول  �لن�سف  يف  عليه  كانت  عما  �ملئة  يف   5.74 ون�سبته 

�لعام 2012.

النفقات
حزير�ن  �سهر  حتى  و�خلزينة(  )�ملو�زنة  �الإنفاق  �إجمايل  وبلغ 

�ملن�رصم 10180 مليار لرية مقابل نحو 9350 مليار لرية خالل 

يف  �رتفاعًا  يعك�ض  �لذي  �الأمر  �لفائت،  �لعام  من  ذ�تها  �لفرتة 

حجم �النفاق �الجمايل قدره نحو 830 مليار لرية، �أي ما ن�سبته 

نحو 8.88 يف �ملئة.

�لدين  خدمة  خارج  من  �الإنفاق  جمموع  بلغ  �لتفا�سيل،  ويف 

�لعام خالل �الأ�سهر �ل�ستة �الأوىل من �ل�سنة �جلارية 7293 مليار 

لرية، يف حني بلغ 6477 خالل �لفرتة ذ�تها من �لعام �لفائت، �أي 

بزيادة قدرها 815 مليار لرية يف حجم �الإنفاق من خارج خدمة 

�لدين �لعام.
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تو�سل �للقاء �لتجاري �ملو�سع �لذي تر�أ�ض 

بريوت  جتار  جمعية  رئي�ض  �جتماعه 

مروحة  على  �لتو�فق  �إىل  �سما�ض،  نقوال 

�ىل  للو�سول  �ملحتملة  �لتحركات  من 

�الأهد�ف �ملرجوة، منها »�إحتمال �للجوء 

�لر�قي  �ملدين  �لع�سيان  �أوجه  �ىل بع�ض 

�ملبالغ  ت�سديد  وجتميد  و�حل�ساري، 

�ملتوجبة لل�رصيبة على �لقيمة �مل�سافة 

�حلكومية«. �لروؤية  �نق�ساع  حني   �إىل 

و�للجان  �جلمعيات  روؤ�ساء  وناق�ض 

�لتجارية  و�لنقابات  و�الأ�سو�ق 

�الإقفال  �ملناطق،  خمتلف  يف  وممثلوها 

�يلول.  4 يف  لبنان  �سهده  �لذى   �لعام 

و�أعربو� عن �إرتياحهم »للنجاح �ملعنوي 

�لذي  �لر�ئد  وللدور  حققه  �لذى  �لكبري 

�ل�ساحة  على  �لتجاري  �لقطاع  به  �إطلع 

خيار�تهم  »�سو�بية  موؤكدين  �لوطنية«، 

للمطالبة  �ل�سوت  �إعالء  حيال  �ملطلبية 

�ملوؤ�س�ساتي  �لفر�غ  من  باخلروج 

جامعة  حكومة  وتاأليف  �لر�هن 

وتر�سيخ  �للبنانيني،  طموحات  تلبي 

�حلركة  تن�سيط  الإعادة  �الأمنية  �الأجو�ء 

�ملحلية«. �الأ�سو�ق  يف  �لر�كدة   �لتجارية 

وبعد تو�فق �ملجتمعني على »�أن �لتحرك 

�لذى قامت به �لهيئات �الإقت�سادية �سجل 

�رصورة  �ىل  وتو�سلو�  نوعيًا،  جناحًا 

تو�سيع �لعناوين �ملطلبية لت�سمل تاأليف 

حكومة جامعة جت�سد تطلعات كل �لفئات 

�للبنانية وحتقق �مل�سلحة �لوطنية، وذلك 

كمدخل الإعادة تفعيل �حلياة �ملوؤ�س�ساتية 

وتوفري  طويلة،  فرتة  منذ  �مل�سلولة 

الإعادة  و�الإ�ستقر�ر  �الأمن  م�ستلزمات 

و�الإطمئنان  �ملو�طنني  قلوب  �ىل  �لثقة 

للدورة  تن�سيطًا  �مل�ستهلكني،  نفو�ض  �ىل 

عجلة  و�إطالق  �ملفقودة،  �لتجارية 

�حلو�ر �الإقت�سادي و�الإجتماعي �ملن�سود 

من  �الإنتاج  �رصكاء  ملطالب  تلبية 

عمالية«. ونقابات  �إقت�سادية   هيئات 

�لتعبري  بو�سائل  يتعلق  ما  يف  �أما 

على  �ملجتمعون  فتو�فق  و�ل�سغط، 

مروحة من �لتحركات �ملحتملة للو�سول 

»�إعالميًا:  �برزها  �ملبتغاة  �الأهد�ف  �ىل 

و�سائل  مع  �ملثمر  �لتعاون  �إ�ستكمال 

و�ملكتوبة،  و�مل�سموعة  �ملرئية  �الإعالم 

�ملو�سوعية يف  تغطيتها  �مل�سكورة على 

فد�حة معاناة  الإظهار  �ل�سابقة،  �ملرحلة 

�لقطاعات �الإقت�سادية �أمام �لر�أي �لعام، 

بزيار�ت  �لقيام  خالل  من  وموؤ�س�ساتيًا: 

مرجعيات  �ىل  ومطلبية  تو�سيحية 

مبعية  �لنيابية،  �لكتل  وروؤ�ساء  �لدولة 

وميد�نيًا:  �الإقت�سادية،  �لهيئات  �أقطاب 

�إ�سافية  �إعرت��سية  تد�بري  �تخاذ  �إمكان 

ومدنيًا:  �الأر�ض،  على  �لتحرك  حيال 

�إحتمال �للجوء �ىل بع�ض �أوجه �لع�سيان 

�أن  باعتبار  و�حل�ساري،  �لر�قي  �ملدين 

�ملو�طنني  عن  تخلت  �ل�سيا�سية  �لطبقة 

�الإجتماعي  �لعقد  ف�سخ  �ىل  وبادرت 

�أظلم«. و�لبادي  وبينهم،   بينها 

بني  »من  �نه  �ىل  �ملجتمعون  وخل�ض 

�لبحث  ب�ساط  على  �ملطروحة  �خليار�ت 

جتميد ت�سديد �ملبالغ �ملتوجبة لل�رصيبة 

 20 �لقيمة �مل�سافة و�مل�ستحقة يف  على 

�إنق�ساع  حني  �ىل  �ملقبل،  �الأول  ت�رصين 

�لروؤية �حلكومية«.

اللقاء التجاري الموسع 

للمحا�سبني  �لعربي   - �لدويل  �ملجمع  رئي�ض  نائب  هناأ 

�لقانونيني �لدكتور ��سامة طبارة باطالق »�لبو�بة �اللكرتونية 

�وىل  »خطوة  �نها  معترب�ً  بها،  نادى  طاملا  �لتي  دولتي«   -

فني�ض«،  و�لوزير حممد  للرئي�ض جنيب ميقاتي  ت�سجل  ناجحة 

متمنيا �ن تليها خطو�ت و�سوال �ىل �حلكومة �اللكرتونية »�لتي 

من �ساأنها �ن توقف ن�سبة كبرية من �لهدر و�لف�ساد و�ن تنه�ض 

�لتنفيذ  �لغارق فيه«. و�مل يف �ن يكون  بلبنان من �مل�ستنقع 

وت�سهيل  توفري  ي�ستوجب  ذلك  �ن  �ىل  الفتًا  وفاعاًل،  �رصيعًا 

ح�سول �للبنانيني على بطاقات �الئتمان �لتي تخولهم ت�سديد 

�ن  ور�أى  �الد�رية.  �ملعامالت  و��ستكمال  و�ل�رص�ئب  �لر�سوم 

على �لدولة، خ�سو�سا �لوز�ر�ت �ملعنية، »�اليعاز �ىل �مل�سارف 

منح �لر�غبني يف �حل�سول على هذه �لبطاقات باأدنى �ال�سعار 

طبارة  وطالب  �ملئة«.  يف  �لو�حد  تتعدى  ال  بحيث  و�لن�سب 

و�لوز�ر�ت،  �الد�ر�ت  �سائر  على  �ملال  وز�رة  جتربة  بتعميم 

طبارة يهنئ بإطالق »البوابة االلكترونية - دولتي«

متوجباتهم  دفع  من  �ملطار،  عرب  خ�سو�سا  �لعابرون  ليتمكن 

على  �مل�سادقة  �ىل  ��سافة  و�رصيبة،  مالية  وبدالت  ر�سوم  من 

�ملعامالت و�لتاأ�سري�ت بو��سطة هذه �لبطاقات �ملمغنطة.
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ّ
مر على  لبنان  يف  �ملعتمدة  �القت�سادية  �ل�سيا�سات  ت�ستطع  مل 

�إذ  �خللف،  �إىل  ت�سري  �لتي  �الإنتاجية،  �لقطاعات  �إحياء  �ل�سنو�ت 

�لغذ�ئية  �ل�سالمة  )م�ست�سار  ميفو�سا«  »�رصكة  عام  مدير  يعترب 

لل�رصق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا( عاطف �إدري�ض �أن »�الأمور و�سلت 

�الإد�رة  �سوء  نتيجة  �لغذ�ئي  لالأمن  بالن�سبة  خطري  مكاٍن  �إىل 

�إن  �إذ  ًة ويف لبنان خ�سو�سا، 
ّ
و�لتن�سيق يف �ل�رصق �الأو�سط عام

بالد �ل�رصق �الأو�سط و�أفريقيا تعتمد على �ال�ستهالك و�ال�ستري�د 

ب�سكل كبري«. 

ويحذر �دري�ض، من �أنه »مع حلــول �لعــام 2050 �سنكــون �أمــام 

�أزمة كبــرية مع �رتفاع عدد �سكان �أفريقيا �إىل �أكــرث من ملياري 

ن�سمة، و�ستكون بلد�ننا �أمام فد�حة غذ�ئية«.

�لتي  �لعربي«،  �لعامل  يف  �لغذ�ئي  �الأمن  »ندوة  هام�ض  وعلى 

ي�سدد  بريوت،  يف  �حلمر�  يف  ها 
ّ
مقر يف  »ميفو�سا«  عقدتها 

�لزر�عي  �لن�ساط  ��ستد�مة  لتاأمني  �ل�سعي  �دري�ض على »�رصورة 

�ل�رصق  �الأخرى، يف منطقة  �الإنتاجية  و�لقطاعات  و��ستمر�ريته 

�الأو�سط ولبنان«.

ي�سوعي  و�إيلي  قرطا�ض  عادل  �لدكاترة  �لندوة،  يف  و��ستعر�ض 

ونهاد د�غر، كتاب »Oil for food« )�لنفط مقابل �لغذ�ء( للدكتور 

�القت�سادية  للتنمية  �لوفيق  »جمعية  بح�سور  ورث،  �إكارت 

و�ال�ستثمار« و«�لتجمع �لوطني لالإ�سالح �القت�سادي«.

ندوة »النفط مقابل الغذاء«:
دعوة إلى تحسين وسائل اإلنتاج

عاطف إدريس

�ل�سياحية  �أعلن رئي�ض �حتاد �ملوؤ�س�سات 

�الأ�سقر  بيار  �لفنادق  �أ�سحاب  نقيب 

و�لفندقي  عمومًا  �ل�سياحي  �لو�سع  �أن 

�أن  خ�سو�سًا »يف طور �لتدهور«، موؤكد�ً 

»ن�سبة �ال�سغال �لفندقي �سفر، و�الأ�سعار 

يف �أدنى م�ستوياتها«. 

يف  �لفنادق  مد�خيل  تر�جعت  وقال: 

54 يف �ملئة،  �لفائت بن�سبة  نهاية متوز 

مقارنة  �ملئة  يف  �لـ60  �ليوم  وتالم�ض 

على  �لهبوط  ��ستمر  و�إذ�   .2010 بالعام 

هذ� �لنحو، فال نعلم �إىل �أين �سن�سل؟ و�إذ 

�القت�ساد  وزير  عودة  �نتظار  �إىل  لفت 

موؤمتر  من  نحا�ض  نقوال  و�لتجارة 

�لقطاعات  عودته،  فور  ليدعو  نيويورك 

�الأ�سقر  �القت�سادية كال على حدة، حّدد 

�لتي  �ل�سياحي  �لقطاع  مطالب  �أبرز 

�إعادة   - نحا�ض:  �لوزير  �إىل  �سيحملها 

جدولة �سنوية للم�ستحقات �ملرتتبة على 

�ملوؤ�س�سات �ل�سياحية وال �سيما �ملدعومة 

�إىل   7 من  �لقرو�ض  مهلة  متديد  منها. 

حّدد مطالب القطاع الفندقي 
األشقر.. التلويح بالعصيان المدني

�لدعم،  يف  �ال�ستمر�ر  مع  �إمنا  �سنو�ت   10
الأن  لذلك  �لقانونية  �لو�سيلة  عن  ونبحث 

وقو�نني  جهة،  من  مو�زنة  يتطلب  �لدعم 

لتطبيقه من جهة �أخرى. وهناك عر�ض من 

جانبنا الإمكان توفري دعم جزئي يف حال 

�لغر�مات  �إلغاء   - �لكامل.  �لدعم  ��ستحال 

�ل�سياحية  �ملوؤ�س�سات  م�ستحقات  على 

�لفندق وجد نف�سه  �ملتاأخرة، الأن �ساحب 

�أمام خيارين، �إما ت�سديد رو�تب �ملوظفني 

�أو  �لالزمة،  �مل�ساريف  وتغطية  و�لعمال 

دفع �ل�رص�ئب �ملتوجبة. ومنهم من ر�أى يف 

�لنزف.  لوقف  �ملوؤ�س�سة حاًل وحيد�ً  �إقفال 

ودعم  �الإنذ�ر�ت،  توجيه  عن  �لتوقف   -

للفنادق  �ملخ�س�ض  �ملازوت  طن  �سعر 

تذكرة  دعم   - غرفة.  لكل   50% بن�سبة 

�ل�سفر لت�سجيع �ل�سياح من �لدول �لعربية 

كالعر�ق وم�رص، على �ملجيء �إىل لبنان، 

يف  �الأوروبيني  جميء  ��ستحالة  ظل  يف 

�لوقت �لر�هن. - »تفريع« كازينو لبنان، 

د�خل  للكازينو  فروع  فتح  يتم  �أن  على 

خارج  �ملتو�جدة  �ل�سياحية  �ملوؤ�س�سات 

بريوت وحتديد�ً يف جبل لبنان، من �أجل 

تنازع  �لتي  �الإ�سطياف  مناطق  �إنعا�ض 

منذ �سنتني ون�سف �ل�سنة. 

�لذي  �ملدين  �لع�سيان  �الأ�سقر:  وختم 

عندما  و�قعًا.  �أمر�ً  ي�سبح  قد  به  ح 
ّ
نلو

�ملوؤ�س�سة  �ساحب  �إمكان  يف  يعود  ال 

�لقيمة  على  �ل�رصيبة  ت�سديد  �ل�سياحية 

�ل�سندوق  تكاليف  وال   TVAمل�سافة�

�لوطني لل�سمان �الجتماعي، ويعجز عن 

ت�ســديد فاتورة �لكهرباء، فيكون كل ذلك 

عنو�نًا لع�سيان مدين �إلز�مي.
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�أثار م�رصوع مقدمي �خلدمات يف قطاع 

قبل  �جلدل  من  �لكثري  �لكهرباء  توزيع 

�لبد�ية  على  �سنة  مرور  وبعد  �نطالقه. 

�ل�ستة  ناهز  بتاأخري  للم�رصوع،  �لفعلية 

لل�سيانة  بوتك  �رصكة  �ثبتت  ��سهر، 

و�لت�سغيل BuS  بالتجربة �حلية بطالن 

�أطلقت  �لتي  و�الكاذيب  �القاويل  كل 

بحق �مل�رصوع، لغايات يف نف�ض يعقوب. 

�لت�رصكة بني  وبرهنت بالفعل �ن جتربة 

�لقطاعني �لعام و�خلا�ض ميكن �ن توؤدي 

�ىل نتائج باهرة.

االنسان أوال
جمل�ض  رئي�ض  يون�ض  نز�ر  �لدكتور  يعمل 

�لتي ولدت من  �د�رة بوتك )�ل�رصكة �الم 

يحكم  ��سا�سي  مبد�أ  وفق   ،)BuS رحمها 

�أوال  �الن�سان  وهو   ، �ملهني  �سلوكه  كل 

مقدمي  م�رصوع  يف  �سارك  وعندما   .

�ملبد�أ  هذ�  �ىل  �أ�ساف  �لكهرباء  خدمات 

قبل  �ملو�طن  خدمة  هو  جديد�،  �سعار� 

 BuS بد�أت  ذلك،  من  �نطالقا  �سيء.  كل 

�ملهند�ض  �د�رتها  جمل�ض  ير�أ�ض  �لتي 

باحت�سان  �لفتية  م�سريتها  يون�ض،  زياد 

�ملياومني،  و�جلباة  �ملتعهد  عمال 

لطاملا  و�لذين  باملياومني،  �ملعروفون 

وتدفعهم  �ست�رصدهم   �ل�رصكات  �أن  قيل 

�ىل �لبطالة و�لفقر. فكان �لعك�ض �ذ �ن�سم 

�ل�رصكة  عائلة  �ىل  مياوم   700 من  �كرث 

م�سجلني يف  ثابتني،  و�أ�سبحو� موظفني 

بحماية  ويتمتعون  �الجتماعي  �ل�سمان 

�حتفاظهم  مع  هذ�  �لعمل.كل  قانون 

بحق �ملطالبة بتعوي�ساتهم من موؤ�س�سة 

خدمتهم  �سنو�ت  عن  لبنان  كهرباء 

مبار�ة  �ىل  �لتقدم  حق  وكذلك  �ل�سابقة. 

�لتثبيت يف �ملوؤ�س�سة.

خدمة المواطن
عندما  يون�ض  زياد  �ملهند�ض  يقول 

�نخرطنا يف قطاع �خلدمة �لعامة رفعنا 

فهل  م�ستوى.  �على  �ىل  �لتحدي  �سقف 

ي�سدق �أحد �ننا يف �لقرن �حلاديو�لع�رصين 

فيه  ما  لبنان، على  بلد مثل  ونعي�ض يف 

إنجازات شركة بوتك بخدمة المواطن قبل كل شيء

د. نزار يونس: رفعنا سقف التحدي الى اعلى مستوى

من تطور يف �خلدمات �لعامة و�خلا�سة، 

وهناك قرى لبنانية مل تعرف �لنور منذ 

�أننا  لي�سدق  �أحد  كان  وهل  �ال�ستقالل. 

�سننجز يف �سنة ما عجزت عنه �لدولة يف 

�لكهربائي  �لتيار  ونو�سل  قرن،  ن�سف 

�ىل �أنا�ض ذنبهم �لوحيد �نهم فقر�ء. نحن 

نتحدث عن عكار �لتي قيل �لكثري �لكثري 

عن حرمانها. ولكننا مل نتعاط �ل�سيا�سة 

من  بدال  �أ�ساأنا  و�منا  �لظلمة،  نلعن  ومل 

�سمعة ، بلدة وقرية وحيا.

الخدمة العامة
فادي  �ملهند�ض   BuS �رصكة  عام  مدير 

�ل�رصكة  �جناز�ت  عر�ض  جودة  �بو 

فقال:  عملها  من  �الوىل  �ل�سنة  خالل 

م�ساركتها  �ن  �رصكتنا  �عتربت  لطاملا 

�إىل  تقدم  عامة  خدمة  هي  �مل�رصوع  يف 

�لذي عانى عقود� من �الهمال،  �ملو�طن 

�لوطني،  �القت�ساد  �حياء  يف  وم�ساهمة 

لبنان  ال�ستمر�ر  �ال�سا�ض  �ملحرك 

فاإن لذلك  �بنائه.  لكل  معافى  وطنا 

باالجمال،  يقال  ما  عك�ض  وعلى   ،BuS
�إىل  �ل�سباقة  كانت  �مل�رصوع،  هذ�  عن 

�خلدمات،  مقدمي  عقد  موجبات  تنفيذ 

�سبكة  وتاأهيل  م�سح  �إىل  بالن�سبة  �سو�ء 

وتفعيل  �الن�ساء�ت،  وتطوير  �لكهرباء، 

وتنظيم  و�لت�سليحات،  �ل�سيانة  �عمال 

برتكيب  و�ملبا�رصة  وزيادتها،  �جلباية 

�لعد�د�ت �اللكرتونية.

السالمة ثم السالمة
و�ي�سا،  �ي�سا  �أوال  �الن�سان  مببد�أ  وعمال 

على  �خلا�سة  عنايتها   BuS ركزت 

�لب�رصي.  و�لتاأهيل  �لعامة  �ل�سالمة 

�لغاية  لهذه  متخ�س�سا  مركز�  فافتتحت 

�العالم  وبح�سور  �سلعاتا،  بلدة  يف 

هذ�  يف  جرت  وقد  و�لعربي.  �للبناين 

�لعاملني  لكل  تدريبية  دور�ت  �ملركز 

�جر�ء�ت  �أوال  �سملت  ��ستثناء.  دون  من 

�لعمل، وثانيا  �أثناء  �ل�سخ�سية  حمايتهم 

�حلفاظ على �سالمة �ملن�ساآت �لعامة �لتي 

�لتدريب  وثالثا،  حاليا،  عهدتها  يف  هي 

�ملطلوبة  باملهام  يت�سل  ما  كل  على 

لقد  وت�سليحات(.  و�سيانة  )م�سح  منهم 

�آتت هذه �لدور�ت �أكلها فور�، وخ�سو�سا 

وقعت  �ذ  �لعاملني،  �سالمة  خ�ض  ما  يف 

عدة حو�دث الحقا، و�آخرها يف �سهر �آب 

ي�سب  مل  �لفنيني  من  �حد�  �أن  �ال   ،2013
باأذى.�أوال ب�سبب تدريبه و�عتماده تد�بري 

�ملالب�ض  �رتد�ئه  ب�سبب  وثانيا  �لوقاية، 

�خلا�سة، وثالثا ب�سبب �إجر�ء�ت �ل�سالمة 

موت  زمن  وىل  لقد   ... �ملتبعة  �ل�سارمة 
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�لعمال �سعقا على �عمدة �لكهرباء ب�سبب 

�جلهل �و �الهمال �أو �ال�ستهتار .

مهند�سيها  BuSبتدريب  �رصكة  وتقوم 

�سلعاتا  يف  مركزها  يف  م�ستمر  ب�سكل 

فرن�سا،   ، )�ملانيا  �جانب  قبل خرب�ء  من 

بتدريب  يقومون  بدورهم  وهم  ت�سيكيا( 

�لفنيني.

امكانات وانجازات
يف  لها  خا�سة  مكاتب   BuS ��ستلمت 

لبنان،  كهرباء  ملوؤ�س�سة  تابعة  15د�ئرة 
�أف�سل  تاأهيلها وتاأثيثها على  وقد جرى 

وجه. ومن هناك �نطلقت �عمال �ل�سيانة 

لذلك  �ل�رصكة  فخ�س�ست  و�لت�سليح، 

ون�ض،  �ساحنات  و5  لذلك،  �سيارة   100
وم�سوؤول  190 مهند�سا  و�سعت بت�رصف 

ور�سة. ح�سلو� على �لتجهيز�ت �ملنا�سبة 

حلمايتهم  �لو�قية  �ملالب�ض  وخ�سو�سا 

�ل�سخ�سية.

يعمل يف �ل�سيانة و�لت�سليحات 68 فريقا 

فنيا ينت�رصون يف خمتلف �نحاء �ملنطقة 

�الوىل، ومهمتها ت�سغيل و�سيانة �ل�سبكة. 

مبعدل  �لطارئة  بالت�سليحات  و�لقيام 

�كرث من3000 عطل يف �ل�سهر �لو�حد، 95 

يف �ملئة منها يتم يف �ليوم نف�سه.

�الن�ساء�ت  ق�سم  ينفذ   �آخر  �سعيد  وعلى 

كهرباء  موؤ�س�سة  مو�فقة  بعد  ��سغاله 

�لتخطيط  ق�سم  يف  وتعمل  لبنان. 

52 مهند�سا ومفت�سا  و�لت�سميم فرق من 

ومر�قبا و�د�ريا، �جنزو� حتى �الآن 3050 

 61 تركيب  عمود�،   1757 منها:  معاملة 

وقد  �الجناز.  قيد  و47  )منجزة(،  حمطة 

�ساهمت هذه �الن�ساء�ت يف تو�سيل �لتيار 

�ىل  �لتاريخ  يف  �الوىل  للمرة  �لكهربائي 

�لعكارية،  فنيدق  يف  �لبح�سا�سة  حي 

وو�دي م�سم�ض، وقرى �أخرى .

برنامج استثماري
برنامح  �لر�ئدة  �الجناز�ت  ومن 

��ستثماري ملدينة �لبرتون يق�سي باإلغاء 

و��ستبد�لها  �لقدمية  �لهو�ئية  �ل�سبكة 

بالكامل.  مطمورة  متو�سط  توتر  ب�سبكة 

بالتيار  م�ستقرة  تغذية  تاأمني  و�لهدف 

�لكهربائي وم�سدر تغذية رديف يف حال 

�العطال و�ل�سيانة. وت�سمل �إز�لة �خلطوط 

�ل�سالمة  على  حفاظا  وذلك  �لهو�ئية 

�ل�سياحي  �لطابع  مع  ومتا�سيا  �لعامة 

�ىل  باال�سافة  هذ�  �لبرتون.  ملدينة 

تاأمني طاقة ��ستيعاب جلميع �مل�سرتكني 

منو  مع  متا�سيا  و�مل�ستقبلني  �حلاليني 

�لكهرباء.  على  �لطلب  و�زدياد  �ملدينة 

�ل�سبكة  �ساأن  من  �لتقني  �مل�ستوى  وعلى 

من  �لز�ئدة  �حلمولة  تخفي�ض  �جلديدة 

�لفني  و�لهدر   0KVA �ىل   46485KVA
.7598KW 26010 �ىلKW من

الشبكة الذكية
�أوال  يتطلب  �ل�سبكة  وتطوير  تاأهيل  �ن 

م�سحها بالكامل وهذ� ما بد�أت به �رصكة 

BuS، �ذ تقوم فرق فنية خمت�سة بعملية 
مهند�سني  با�رص�ف  �ل�ساملة  �مل�سح 

لبنانيني يعملون با�رص�ف مهند�سني من 

كامل  م�سح  جرى  وقد  فرن�سا.  كهرباء 

للمنطقة �الوىل �لتي تتوالها BuS وت�سم 

جبل لبنان �ل�سمايل وحمافظة �ل�سمال.

يعد ذلك مت �النتقال �ىل �ملرحلة �لثانية 

بال�سبكة  �لقدمية  �ل�سبكة  ��ستبد�ل  وهي 

��سا�سية يف حت�سني  �لذكية. وهي خطوة 

بها  و�لتحكم  �لتوزيع  �سبكة  وتطوير 

تاأمينا  �ال�ستهالك  وتر�سيد  ومر�قبتها 

�أوقات  للمناطق خا�سة يف  �أكرب  لتغذية 

�لذروة.و�يجاد تو�زن م�ستمر بني �لطاقة 

وثم  و�مل�ستهلكة  و�ملوزعة  �ملنتجة 

�ملجباة. و�الهم قر�ءة دقيقة لال�ستهالك 

ال يتدخل فيها �لعامل �لب�رصي وتتم عرب 

�لعد�د  على  �جلابي  ميررها  خا�سة  �آلة 

مركز  �ىل  مبا�رصة  �ملوؤ�رص�ت  فتنقل 

فو�تري  ��سد�ر  يتم  وبالتايل  �لتحكم. 

خدمة  يوؤمن  ما  ومنتظمة،  �سحيحة 

�أف�سل للم�سرتكني.

�ل�سبكة  توؤمن  �لتقنية  �لناحية  ومن 
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ي�رصع  ما  �لتيار  بانقطاع  فوريا  ��سعار� 

تتيح  كما  �لت�سليح.  فرق  �ر�سال  عملية 

باال�سافة  بعد.  قطعه عن  �و  �لتيار  ربط 

�ىل ��ستخد�م �ملعلومات لت�سليح �العطال 

�لتقنية ب�رصعة.

جهاز  عن  عبارة  فهو  �لذكي  �لعد�د  �أما 

حتديد  �لتالية:  �لوظائف  يوؤمن  برجمة 

متهيد�  �ال�ستهالك  وقت  ح�سب  �لتعرفة 

ليال.  �ملخف�سة  �لتعرفة  نظام  لتطبيق 

لكل  �لدقيقة  �ال�ستهالك  بيانات  حتديد 

م�سرتك.�ال�سعار بانقطاع �لتيار، وت�سغيل 

وك�سف  بعد.  عن  �لعمليات  �يقاف  �أو 

�لعبث �أو �لتالعب بالعد�د ل�رصقة �لطاقة. 

باال�سافة �ىل ر�سد نوعية �لطاقة.

المشروع التجريبي
مقدمي  �رصكات  بني  �ملوقع  �لعقد  ين�ض 

على  لبنان  كهرباء  وموؤ�س�سة  �خلدمات 

�لعد�د�ت  ��ستبد�ل  �لعمل يف م�رصوع  بدء 

يف �سباط 2014، �ال �ن �رصكة BuS بد�أت 

يف 28 �أب 2013، برتكيب �لعد�د�ت �لذكية 

كجزء  فرعية،  مناطق  ثالث  يف  �جلديدة 

�مل�رصوع.  لهذ�  �الأ�سا�سية  �ل�سبكة  من 

فجرى �لعمل يف ثالث حمطات كهربائية 

هي: ب�ساليم، نهر �ملوت، و�لدكو�نة. حيث 

مت تثبيت عد�د�ت جديدة لتحل حمل تلك 

�الت�ساالت  طريقة  �ختبار  ومت  �لقدمية 

�لذكية  �لبيانات  ومكثف  �لعد�د�ت  بني 

)DCu(. بعد ذلك بد�أ �لعمل يف حمطتني 

يف بكفيا و�سلعاتا.

م�رصوع  تنفيذ  لبدء  �ل�رصكة  وت�ستعد 

يف  وعددها  �لعد�د�ت،  كل  ��ستبد�ل 

�ملنطقة �الوىل 420 �لفا. وقد مهدت لذلك 

بحملة توعية من خالل توزيع �ملن�سو�رت 

يف  لي�ساعدو�  �ملو�طنني  على  �خلا�سة 

هذ� �مل�رصوع �حليوي �لذي من �ساأنه �ن 

يوقف �لهدر �لفني وي�سع حد� للهدر غري 

يحقق  مبا  �لكهربائي،  �لتيار  يف  �لفني 

يقدر  �سنويا  وفر�  لبنان  م�ستوى  على 

بــ350 مليون دوالر.

الجباية ونزع التعديات
حولت �رصكة BuS �كرث من 180 مليون 

دوالر �مريكي �ىل موؤ�س�سة كهرباءلبنان 

د.�أ. يوميا(.  )600 �لف  �لتنفيذ  منذ بدء 

تفعيل  من  حتقق  ما  على  دليل  وهذ� 

للجباية بحيث تبلغ ن�سبة 95 يف �ملئة. 

�ل�سمايل  لبنان  جبل  منطقة  ويغطي 

وحمافظة �ل�سمال �أكرث من 350موظفا 

)م�سوؤولون وجباة و�د�ريون(.

�سارمة  �آلية  �ل�رصكة  و�سعت  وقد 

ت�سدر  ال  بحيث  للجباية  ودقيقة 

��سد�ر�ت جديدة قبل �قفال �ال�سد�ر�ت 

موؤ�س�سة  مو�فقة  من  بالرغم  �ل�سابقة 

وحققت  �ملبد�أ.  هذ�  على  كهرباءلبنان 

��سد�ر  �قفال  قيا�سيا يف  رقما  �ل�رصكة 

 33 فرتة  يف  �لدو�ئر  كل  يف  �ل�سهرين 

يف  يوما  بـ60�إىل70  مقارنة  يوما 

وهذ�  �مل�رصوع.  �سبقت  �لتي  �ملرحلة 

ثم  �ملوؤ�س�سة.  عائد�ت  يف  زيادة  يعني 

�جلباية  �ىل  �النتقال  ذلك  بعد  جرى 

�ل�سهرية.

ويعمل يف ق�سم خدمة �لزبائن 55 موطفا 

يتلقون طلبات و�سكاوى �مل�سرتكني، فيتم 

ملتابعتها  فور�  �ملخت�سني  �ىل  حتويلها 

�الت�ساالت  مركز  ويعمل  ومعاجلتها. 

على مد�ر �ل�ساعة من دون توقف 24/24 

و�سبعة �أيام يف �ال�سبوع .

�ل�سبكة  على  �لتعديات  نزع  ق�سم  �أما 

في�سم 10 فرق نفذت �أكرث من 800 عملية 

�لتفتي�ض  عمليات  عن  عد�  للتيار.  قطع 

لبنان ومع  موؤ�س�سة كهرباء  �ملن�سقة مع 

�الجهزة �المنية.
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 World Economic( �لعاملي  �الإقت�سادي  �ملنتدى  �أ�سدر 

و�لذي   »2014-2013 ة 
ّ
�لعاملي ة 

ّ
�لتناف�سي »تقرير   )Forum

ة 
ّ
�لتناف�سي �لقدرة  تقييم  �إىل  تهدف  موؤ�رّص�ٍت  ة 

ّ
عد ن 

ّ
يت�سم

ملختلف �لبلد�ن على �ل�سعيد �الإقت�سادي و�الإجتماعي و�لبيئي. 

يف �لتفا�سيل، ي�سّنف �لتقرير 148 دولة حول �لعامل جلهة موؤ�رّص 

 )Global Competitiveness Index( ة
ّ
ة �لعاملي

ّ
�لقدرة �لتناف�سي

�إ�ستنتاج  بهدف  ة 
ّ
�الإقت�سادي �ملوؤ�رّص�ت  كاّفة  لقيا�ض  �أد�ة  وهو 

ة لكّل بلد. 
ّ
�لقدرة �لتناف�سي

ًا 
ّ
عاملي �الأوىل  �ملرتبة  حتتّل  �سوي�رص�  تز�ل  ال  للتقرير،  ووفقًا 

5.67 للفرتة �ملرت�وحة  لًة نتيجة 
ّ
ة، م�سج

ّ
�لتناف�سي �لقدرة  جلهة 

�لذي  �أّن �ملركز  �إىل  �لتقرير  2014 و�أ�سار  2013 و  �لعامني  بني 

يف  �الأعمال  لبيئة  ر 
ّ
�ملتطو �مل�ستوى  �إىل  يعود  �سوي�رص�  �أته 

ّ
تبو

لديه،  �لقطاعات  خمتلف  ة 
ّ
و�إنتاجي �لعمل  �سوق  وكفاءة  �لبالد 

ة 
ّ
ًة يف �ملجاالت �لعلمي

ّ
باالإ�سافة �إىل توّفر فر�ض �الإبتكار، خا�س

�العتماد  بنك  �ورده  �لذي  �القت�سادي  �لتقرير  بح�سب  وذلك 

�للبناين عن �لفرتة �ملمتدة من 2 �ىل 6 �يلول 2013. على �سعيٍد 

�ل�رصق  منطقة  دول  بني  �الأوىل  �ملرتبة  قطر  �إحتّلت  �إقليمي، 

�لعاملي،  �مل�ستوى  على   13 و�ملرتبة  �أفريقيا  و�سمال  �الأو�سط 

�ساتي 
ّ
�ملوؤ�س �الإطار  ر 

ّ
تطو بف�سل  وذلك   ،5.24 نتيجة  لًة 

ّ
م�سج

ة 
ّ
ة يف �لبالد، �إ�سافًة �إىل فعالي

ّ
و�إ�ستقر�ر �لبيئة �ملاكر و�إقت�سادي

�سوق �ل�سلع و�خلدمات. 

لبنان في المرتبة 103 في التنافسّية العالمّية
للفترة المتراوحة بين العامين 2013 و 2014

ًا، 
ّ
ا على �ل�سعيد �ملحّلي، فقد جاء لبنان يف �ملرتبة 103 عاملي

ّ
�أم

حمّققًا نتيجة3.77 للفرتة �ملرت�وحة بني �لعامني 2014-2013 

مرت�جعًا بذلك من �ملرتبة 91 �لتي كان عليها خالل فرتة 2012-

م لبنان على كلٍّ من ليبيا �لتي �إحتّلت 
ّ
2013 وبح�سب �لتقرير، تقد

وموريتانيا   )118 )�ملرتبة  م�رص  وعلى  ًا، 
ّ
عاملي  108 �ملرتبة 

باأّن  �لتقرير  �أفاد  كذلك   .)145 )�ملرتبة  و�ليمن   )141 )�ملرتبة 

ًا )بنتيجة: 2.98( جلهة �لبيئة 
ّ
لبنان قد �أتى يف �ملرتبة 138 عاملي

ر 
ّ
ة يف �لبالد، و�ملرتبة 119)بنتيجة: 2.73( جلهة تطو

ّ
�ساتي

ّ
�ملوؤ�س

وم�ستوى  ي 
ّ
�ل�سح �لو�سع  حيث  من  لديه6.27(  ة 

ّ
�لتحتي �لبنى 

�لتعليم �الإبتد�ئي. 

�سارك مدير �ملركز �للبناين لالنتاج 

�الأنظف يف �ملوؤمتر �لدويل ملنظمة 

�ل�سناعية  للتنمية  �ملتحدة  �الأمم 

للبيئة  �ملتحدة  �الأمم  وبرنامج 

�سوي�رص�  يف  مونرتو  يف  عقد  �لذي 

جانب  �ىل  �ملا�سي  �ال�سبوع 

بلد�ً   54 لـ  �لوطنية  �ملر�كز  ممثلي 

وم�ساركة هيئات دولية ومنظمات 

ٍ�نتخاب  يف  �قليمية  و�رصكات 

�لطبيعية  للمو�رد  �لعاملية  �ل�سبكة 

و�النتاج �الأنظف، ويف هذ� �ل�سياق 

مت �نتخاب خم�سة ممثلني �قليميني 

و�مريكا  و�آ�سيا  �لعربية  �لدول  عن 

حيث  و�أوروبا،  و�أفريقيا  �جلنوبية 

فاز لبنان لكي ميثل �ل�رصق �الأو�سط 

يعقوب بعد انتخابه ممثالً عن الشرق األوسط والدول العربية: 

لن نسمح بدخول اسرائيل الى المنطقة
بعد  �ساحقًا  فوز�ً  �لعربية  و�لدول 

وعلى  مل�ساحلته.  م�رص  �ن�سحاب 

كلمة  يف  يعقوب  د.  �رصح  �لفور 

ٍ�ثر فوزه كممثل �قليمي لل�رصق  له 

�الأو�سط و�لدول �لعربية يف �ل�سبكة 

�ملتحدة  �الأمم  ملنظمة  �لعاملية 

�الأمم  وبرنامج  �ل�سناعية  للتنمية 

ي�سمح  لن  �أنه  للبيئة،  �ملتحدة 

ٍ��رص�ئيل  طلب  قبول  و�سيمنع 

لالن�سمام �ىل ٍ�قليم �لدول �لعربية. 

ملدة  واليته  خالل  �أنه  �أكد  كما 

�الأمني  �اٍل�ستقر�ر  يكون  لن  �سنتني 

لتخفي�ض  حجة  �لعربية  �لدول  يف 

تنفيذ  يف  �لدولية  �مل�ساهمات 

م�ساريع بيئية و�سناعية.
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�شركات

لرت�خي�ض  �للبنانية  �جلمعية  تاأ�س�ست 

جمع  بهدف   2006 عام  يف  �الإمتياز 

�لتجارية  �الإمتياز�ت  موؤ�س�سات 

�لناجحة يف م�سعى  �للبنانية  )�لفرن�سايز( 

�لفرن�سايز.  متكامل لتطوير وتنمية قطاع 

�ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  تطوير  وكذلك 

�ل�سابة  �ملبادر�ت  وت�سجيع  و�ملتو�سطة، 

و�لعمل على تطوير �ملفاهيم �لت�سويقية يف 

�سبيل نقل �لفكر و�الإبد�ع و�الإنتاج �للبناين 

على �أو�سع نطاق حمليًا و�إقليميًا ودوليًا. 

وحتقيقًا لهذه �مل�ساعي، �ن�سمت �جلمعية 

�إىل �ملجل�ض �لعاملي للفرن�سايز. كما �أّنها 

من  كّل  مع  تعاون  باتفاقات  مرتبطة 

و�جلمعية  للفرن�سايز  �لفرن�سي  �الإحتاد 

�لدولية للفرن�سايز يف و��سنطن. ومببادرة 

�ملتو�سطي  �الإحتاد  �إن�ساء  مت  منها 

للفرن�سايز و�لذي ي�سم 13 دولة متو�سطية، 

�سارل  �ل�سيد  �جلمعية  رئي�ض  و�نتخب 

عربيد كاأول رئي�ض له. 

وت�سم �جلمعية �ليوم �أكرث من 250 مفهوم 

و�لدول  لبنان  يف  منت�رص  ناجح  ت�سويقي 

�لعربية وحول �لعامل. 

جهود  تاأتي  �لوطني،  �ل�سعيد  على 

�لر��سخة  قناعتها  من  �نطالقًا  �جلمعية 

مفاهيم  د 
ّ
جت�س �لفر�ن�سايز  �سناعة  �أن 

�القت�ساد  ��ستنها�ض  يف  ت�ساهم  �أ�سا�سية 

�لد�ئم  �ل�سعي  �همها  وتطويره،  �للبناين 

نحو �الأف�سل، و�جلودة �الأكيدة، و�البتكار 

د.
ّ
�ملتجد

تعزيز  على  �لعمل  �جلمعية  تابعت  كما 

تعاونها مع �لهيئات �الإقت�سادية �لزميلة، 

�لدورية  �الجتماعات  خالل  من  �سو�ء 

خالل  من  �أو  �القت�سادية«،  »للهيئات 

م�ساركة  �أهمية  تاأتي  �لثنائي.  �لتعاون 

�القت�سادية«  »�لهيئات  يف  �جلمعية 

النها تتيح �ملجال جلمعيتنا البد�ء ر�أيها 

و�الجتماعية  �القت�سادية  �مللفات  يف 

�ال�سا�سية، مثل »�سل�سلة �لرتب و�لرو�تب«، 

�لعمل  »�سوؤون  �لعامة«،  »�ملو�زنة 

و�لعمال«، »�ل�سيا�سة �ل�رص�ئبية«، وتوحيد 

روؤى ومو�قف �لقطاع �خلا�ض حولها.

تنظيم  يف  بفاعلية  �جلمعية  و�ساركت   

ع للهيئات �القت�سادية حتت 
ّ
�للقاء �ملو�س

كما  �قت�ساد«.  لنا  يبقى  »كي  عنو�ن 

�ساركت �جلمعية يف لقاء �لهيئات �ملو�سع 

�الخري، يف »�لبيال«، حتت عنو�ن »�رصخة 

�لغ�سب �لتحذيرية... ليبقى بلد و�قت�ساد«.

ن�ساطاتها  خالل  من  �جلمعية  ت�سعى 

�خلارطة  على  لبنان  موقع  تثبيت  �ىل 

�لعربية  و�ل�سياحية،  �القت�سادية 

رجال  وت�سجيع  و�لدولية،  و�القليمية 

�لعامل  �قطار  كل  من  �العمال  و�سيد�ت 

مز�ياه  على  للتعرف  لبنان  زيارة  على 

و��ستطالع فر�ض �ال�ستثمار فيه. �ما �برز 

�لن�ساطات فهي:

- نظمت �جلمعية »منتدى بريوت �لثالث 

للفر�ن�سايز« )BIFEX 2013(، بتاريخ 17 

و 18 ني�سان 2013، يف فندق فيني�سيا.

للفر�ن�سايز  �لعاملي  �ملجل�ض  �نعقد   -

)WFC( بني 15-17 ني�سان 2013، بدعوة 

من �جلمعية �للبنانية لرت�خي�ض �المتياز، 

 .BIFEX 2013 بالتز�من مع

 Branding« مبادرة  �جلمعية   �إطلقت   -

تقوم   ،»Lebanon: Branding a nation
»�لعالمة  على  �ملحافظة  �رصورة  على 

   Brand( لبنان  هي  �لتي  �لفارقة« 

Lebanon( وتطويرها وتدعيمها. 
- با�رصت �جلمعية  تنفيذ م�رصوع ممول 

تطوير  �ىل  يهدف  �الوروبي،  �الحتاد  من 

تدريبية،  دور�ت  تنظيم  �جلمعية،  �د�رة 

�سناعة  عن  �ساملة  در��سة  و�عد�د 

�لفر�ن�سايز وحجمها �القت�سادي.

من  خا�سة  جمموعة  �جلمعية  �أن�ساأت   -

�حلقول  خمتلف  يف  �ملخت�سني  �خلرب�ء 

�لتي لها عالقة بن�ساط �لفرن�سايز.

�الإر�ساد  برنامج  �جلمعية  �طلقت   -

�أ�سحاب  �الأع�ساء  من  عدد  يقوده  �لذي 

لديهم  �لناجحة و�لتي توفرت  �ملوؤ�س�سات 

ويهدف  �لفرن�سايز.  جمال  يف  �خلربة 

�ملبادر�ت  م�ساندة  �إىل  �لربنامج  هذ� 

�ل�سابة ومنحهم �الإر�ساد مل�ساعدتهم على 

ومفاهيمهم  �لتجارية  عالماتهم  تطوير 

�إىل  حتويلها  بغية  �جلديدة  �لت�سويقية 

عرب  ت�سديرها  �سبيل  يف  منطية  �أنظمة 

نظام �لفرن�سايز.

دورة  �أول  �إن�ساء  يف  �جلمعية  �ساهمت   -

 Certified Franchiseللفرن�سايز در��سية 

برنامج  وفق    Executive Program
�لفرن�سي  �ملعهد  و�إد�رة  بتنظيم  �أكادميي 

 Ecole Supérieur desلالأعمال �لعايل 

.Affaires
�جلمعية  ترحب  �لع�سوية،  �سعيد  وعلى 

بان�سمام �ملوؤ�س�سات �لتالية:

ملانحي �المتياز. وي�سرتط مبانح �المتياز 

)franchisor( �ن يكون:
مالكًا لعالمة جتارية خا�سة به.

�خلارج،  يف  �و  لبنان  يف  �لغري،  مع  وقع 

منح  �القل  على  و�حد  �متياز  عقد  على 

�المتياز  نظام  ��ستثمار  حق  مبوجبه 

�خلا�ض به.

 .  )franchisee( �المتياز  له  للممنوح 

يكون  �ن  �المتياز  له  باملمنوح  وي�سرتط 

عقد  على  �جنبي  �متياز  مانح  مع  وقع 

�الر��سي  على  مبوجبه  ي�ستثمر  �متياز 

مبانح  �خلا�ض  �لفر�ن�سيز  نظام  �للبنانية 

�المتياز.

 Associate( �مل�ساركون:  �الع�ساء 

)Members
هي �ملوؤ�س�سات �للبنانية �لتي متلك عالمة 

عنا�رص  �ىل  ��سافًة  بها  خا�سة  جتارية 

نقطة  ومبا�رصًة  �سخ�سيًا  وت�ستثمر  �خرى 

ت�سغيل و�حدة على �القل وترغب يف منح 

�لغري حق ��ستثمار هذه �لعالمة عرب توقيع 

�مل�سارك  �لع�سو  ي�سبح  �متياز.  عقود 

مطابقته  عند  �المتياز  مانحي  فئة  من 

لل�رصوط �ملفرو�سة لهوؤالء.

الجمعية اللبنانية لتراخيص اإلمتياز... سيرة غنية
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لال�ست�سار�ت  �لفرن�سية  �ل�رصكة   »OTCE« �رصكة  قررت 

�لعربية  و�ململكة  لبنان  من  كل  يف  فروعها  عرب  �لهند�سية، 

�ل�سعودية، �ال�ستفادة من �الزدهار �لذي ي�سهده قطاع �لبناء 

يف دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي، من �أجل تو�سيع خربتها يف 

توفري حلول هند�سية عالية �جلودة ومبتكرة للعمالء وب�سورة 

�أكرث فعالية وبتكلفة �أقل. 

زيادة  على  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  مد�ر  على   »OTCE« وعملت 

مبجاالت  مبتكرة  و  جديدة  حلول  �إجناز  عرب  عمالئها  عدد 

كبرية  ب�سورة  فاعلة  تكون  �أن  وميكنها  و�لبناء.  �لهند�سة 

ومرنة جتاه �لطلب �حلايل لل�سوق.

منطقـة  يف  م�ساريع  عدة  تنفيذ  على  حاليًا  �ل�رصكة  وتعمل 

للموؤمتر�ت  �أيو  مركز  منها   �أفريقيا،  ويف  �الأو�سـط  �ل�سـرق 

�أ�ض  �الت�ساالت  ومر�كز  نيجرييا،  يف  �أبوم(  �أكو�  )حمافظة 

تـي �سـي يف �لريا�ض و�لدمام يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 

و�سبكات توزيع و�بر�ج خزن �ملياه يف �ملوزمبيق. باالإ�سافة 

وبناء  �جلز�ئر،  يف  �سمار  و�د  مكب  تاأهيل  �إعادة  �إىل 

من�ساء�ت جمع ومعاجلة �لنفايات �ملنزلية �ل�سلبة ونفايات 

وم�رصوع  تركيا،  يف  ��سكندرون  حماف�سة  يف  �مل�ست�سفيات 

�سبكات مياه �ل�رصب و�ل�رصف �ل�سحي وحمطات �لتكرير يف 

جنوب لبنان.

 شركة OTCE توسـع نطاق 

في الشـرق األوسـط وأفريقيا

 Leaderco شركة 

تدخل اسواقًا جديدة 
منذ  �النتاجي  ��سلوبها  تطوير  �إىل   Leaderco �رصكة  ت�سعى 

تاأ�سي�سها على يد جورج وجوزف �لهرب عام 1995، وتعمل �ىل 

تطوير وتو�سيع �سوق ��ستري�د �للحوم لتبقى ر�ئدة يف جمالها، 

وبعد �أ�سو�ق �لرب�زيل و�و�سرت�ليا ونيوزيالند�، �أ�سافت �ل�رصكة 

منها  تختار  حيث  وبر�غو�ي،  هولند�  من  ��ستري�دية  �أ�سو�قًا 

بحيث  لبنان،  يف  �أ�سو�قها  �ىل  لت�سيفها  �للحوم  �أنو�ع  �أجود 

�أكرب عدد ممكن من �ملخازن �ال�ستهالكية  تتمكن من تغطية 

�لكبرية على �متد�د �ملناطق �للبنانية.

مرفقة  �إال  �للحوم  ت�ستورد  ال   Leaderco �رصكة  �أن  ويذكر 

مع  �ملن�ساأ  و�سهاد�ت  حالل  ذبح  و�سهاد�ت  �سحية  ب�سهاد�ت 

للرقابة  �مل�ستوردة  �لب�سائع  تخ�سع  كما  �ل�سالحية،  تو�ريخ 

من خمترب�ت لبنان للتاأكد من �سالحيتها و�سحة �لتد�ول بها. 

وعلى �سعيد �آخر تعتمد �رصكة Leaderco على طريقة جديدة 

للرتويج لب�سائعها، �إذ تعمل على ت�سنيع بع�ض �الأ�سناف يف 

م�سانعها �خلا�سة. 

جوزف الهبرجورج الهبر

اجتماع نقابة المحررين وتاتش 

عمل نقيب �ملحررين �ليا�ض عون على تو�سيح �لنقاط �مللتب�سة 

 ،Touch يف تنفيذ �التفاق �ملعقود بني نقابة �ملحررين و�رصكة

وذلك خالل �جتماع دعا �ليه يف مقر �لنقابة يف �حلازمية، �سم 

حمامي �لنقابة وعدد�ً من �ع�سائها وحمامي �ل�رصكة وعدد�ً من 

�مل�سوؤولني فيها، مت خالله تو�سيح �لنقاط �مللتب�سة بني �لطرفني 

�ىل هذه  �لو�سول  �مل�سوؤولية يف  ناحيته  يتحمل كل من  �للذين 

�ل�سحافيني  �لتي تعرتي  �لكبري و�حلرية  �اللتبا�ض  �لنقطة، ويف 

كلما ت�سلمو� ر�سيد فو�تريهم، علما �ن معظمهم الحظ �نه ت�سخم 

عو�ض �ن يتدنى �و يبقى على �القل على حاله، بعد توقيع �لعقد.

وتبني بنتيجة �لنقا�ض، �ن �ل�رصكة طبقت �التفاق على �ل�سحافيني 

�لذين ت�سلمت الئحة با�سمائهم من �لنقابة من دون �عالمهم، وهنا 

لديها  �لنية  باب ح�سن  ولو من  �لنقابة،  فيه  �لذي وقعت  �خلطاأ 

ولدى �ل�رصكة بد�عي توفري �لعناء و�لوقت على �مل�سرتكني �لذين 

قرر �لعديد منهم عدم �الن�سمام �ىل هذ� �التفاق بعد �حت�ساب �نه 

�سيكلفهم 87 دوالر�ً على �القل، �ذ� �جرو� مكاملات وبعثو� ر�سائل 

ن�سية �و مل يفعلو�، وكانو� مطمئنني �نهم مل يوّقعوه.
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م�شارف

ريا�ض  لبنان«  »م�رصف  حاكم  يغفل  مل 

»�إعادة  موؤمتر  خالل  كلمته  يف  �سالمة 

�خلطو�ت  �مل�رصيف:  �لنظام  ت�سكيل 

�ل�سعبة  �الإقليمية  �الأجو�ء  �ل�سحيحة« 

مرتبطًا  دوليًا  ت�سعيد�ً  ن�سهد  »حيث 

باحلرب �ل�سورية ما يرتك �آثار�ً �سلبية على 

لبنان«.  يف  و�مل�ستثمر  �مل�ستهلك  ت�رصف 

وفيما عاد وطماأن �جلميع �إىل �أن »�لو�سع 

�لنقدي ما يز�ل م�ستقر�ً وو�سع �مل�سارف 

لبنان  »م�رصف  �أن  �سالمة  �أعلن  �سليمًا«، 

�سيقوم ببيع �سند�ت من حمفظته �أو باإ�سد�ر 

تاأمينًا  �الأمريكي  بالدوالر  �إيد�ع  �سهاد�ت 

�الأجنبية«،  بالعمالت  لبنان  حلاجات 

�ل�سبب يف ذلك �إىل »غياب �حلكومة  معيد�ً 

الإ�سد�ر�ت  �لت�رصيع  �إمكانيات  يعطل  �لذي 

�إ�سافية يف �لعمالت �الأجنبية«.

»�لبنك  جملة  نظمته  �لذي  �ملوؤمتر 

فندق  يف  �سالمة،  برعاية  و�مل�ستثمر« 

عدد  ح�رصه  بريوت،  يف  �سيزون«  »فور 

وقياد�ت  �القت�سادية  �لهيئات  روؤ�ساء  من 

كانت  �لوجوه  �أّن  �إال  �للبنانية،  �مل�سارف 

�ملطبوعة  و�لرتّقب  �لقلق  �آثار  يف  تت�سابه 

عليها، حيال �الأزمة �الأمنية و�القت�سادية 

�ل�سوري  �لو�سع  �إليها  ي�ساف  بة، 
ّ
�ملت�سع

و�لتهديد�ت �الأمريكية.

يف  �الأمل  بع�ض  بّث  �سالمة  حاول  و�إذ 

حركة  »ن�سهد  �أننا  �أكد  �حلا�رصين،  نفو�ض 

يف  و�رتفاعًا  �لقطع  �سوق  يف  طبيعية 

 8 قدره  �سنوي  مبعدل  �مل�رصفية  �لود�ئع 

على   ،2013 حزير�ن  �آخر  حتى  �ملئة،  يف 

�لرغم من �لعجز يف ميز�ن �ملدفوعات، �أما 

م�ستوى �لدولرة فبلغ 66 يف �ملئة«.

�ملال  وزير  مع  »�تفاٍق  �إىل  �النتباه  ولفت 

��ستحقاقات  لتمديد  �ل�سفدي،  حممد 

�ل�سناعة  قطاع  يف  �ملدعومة  �لقرو�ض 

لثالث  وكفاالت،  و�ل�سياحة  و�لزر�عة 

�سنو�ت �إ�سافية من دون زيادة �لكلفة على 

�خلزينة، بحيث ت�سبح �آجال هذه �لقرو�ض 

10 �سنو�ت بداًل من �سبع«.
�لقا�سي  �الأمريكي  �لقر�ر  �إىل  ق 

ّ
وتطر

�رص�ء  طريق  من  �ل�سيولة  �سخ  »بتخفي�ض 

�سند�ت خزينة �أمريكية ما �أدى �إىل �رتفاع 

�سنو�ت  لع�رص  �سند�ت �خلزينة  �لفو�ئد على 

ذلك  �أن  مو�سحًا  �ملتحدة«،  �لواليات  يف 

�أ�سو�ق  من  �الأمو�ل  روؤو�ض  هروب  »�أنتج 

ما  �أمريكا،  �إىل  �لعائدة  �لنا�سئة  �لدول 

�ل�سند�ت  �أ�سعار  يف  حاد  تر�جع  �إىل  �أدى 

تر�جع  و�ىل  �لدول  هذه  من  �مل�سدرة 

باأ�سعار �لعمالت و�رتفاع بالفو�ئد )تركيا 

�أ�سعار  بقيت  بينما  �لهند(،   - بر�زيل   -

�ل�سند�ت و�لفو�ئد م�ستقرة يف لبنان وكذلك 

�سعر �رصف �للرية«.

بنيناه  �لذي  �لنقدي  »�لنموذج  �أن  و�عترب 

�أ�سفى مناعة حمت �ال�ستقر�ر يف �لظروف 

هذ�  يف  »�ال�ستمر�ر  موؤكد�ً  �ال�ستثنائية«، 

��ستقر�ر  على  �سنحافظ  حيث  �لنموذج 

�لدوالر  جتاه  �للبنانية  �للرية  �رصف  �سعر 

لدى  متوفرة  و�الإمكانيات  �الأمريكي، 

م�رصف لبنان للقيام بذلك«.

متدخلني  »�سنبقى  �أننا  �إىل  �النتباه  ولفت 

�ملحافظة  �إىل  هادفني  �ل�سند�ت  �سوق  يف 

على ��ستقر�ر قاعدة �لفو�ئد يف لبنان، من 

�أن  �إىل  م�سري�ً  �ل�سوق«،  �آليات  تعطيل  دون 

»�مل�سارف �للبنانية جتاوزت �الأزمات، وال 

وتعمل  وقرب�ض،  وم�رص  �سوريا  يف  �سيما 

حاليا بوترية �الإنتاج نف�سها، �لتي عرفتها 

قبل هذه �الأزمات، وقد كونت �الحتياطات 

من  مبزيد  تتاأثر  ال  كي  �ملطلوبة  �لعامة 

�لتاأزم يف �لدول �ملتو�جدة فيها«.

ملجلة  �لتنفيذية  �لرئي�سة  �سددت  بدورها 

»�لبنك و�مل�ستثمر« نهلة �لنملي على �أهمية 

�أن  معتربًة  �ملوؤمتر،  يحمله  �لذي  �لعنو�ن 

قد  �أو  �أ�سابت  �لتي  و�الأزمات  »�لعرث�ت 

ت�سيب �لقطاع �مل�رصيف و�أحدثها و�أقربها 

�لقرب�سي،  �مل�رصيف  �لقطاع  �أزمة  �إلينا 

�مل�رصيف  �لنظام  ت�سكيل  �إعادة  تفر�ض 

وفق �أ�س�ض �سحيحة و�سليمة«.

كل  �ىل  تقديرية  دروع  ّلمت 
ُ

�س كما 

�لبعا�سريي  حممد  ونائبه  �سالمة  من 

جل�سة  بعد  رئي�سية  كلمة  له  كانت  �لذي 

يف  �ملالية  �لبيئة  حتديات  عن  �الفتتاح 

جمموعة  ورئي�ض  �مل�ستد�م،  تطورها  ظل 

»عودة �رص�د�ر« رميون عودة. وعقدت على 

عمل،  جل�سات   4 �ملوؤمتر  فعاليات  هام�ض 

�مل�رصيف:  �جلهاز  »�إ�سالح  حول  �الأوىل 

عن  و�لثانية  و�الجناز�ت«،  �لتحديات 

»�إعادة هيكلة �لبنوك و�ملخاطر �ملعنوية، 

»نظم م�سارف  عنو�ن  �لثالثة فحملت  �أما 

و�الأخرية  و�لرقابة«،  �ملخاطر  �لظل: 

بعنو�ن »�لدور �لفعال لالمتثال يف �لقطاع 

�مل�رصيف«. 

مؤتمر »إعادة تشكيل النظام المصرفي«
سالمة: الوضع النقدي ما زال مستقراً..

 األول 

في »مؤشر الثقة«

»�لوكالة  �أجرته  ��ستطالع  يف 

در��سات  و»موؤ�س�سة  لالأنباء«  �لعامة 

من  �ملئة  يف   84 �ختار  وموؤ�رص�ت« 

�لذين �سملهم �ال�ستطالع حاكم م�رصف 

�ل�سخ�سية  �سالمة  ريا�ض  لبنان 

�للبنانيني،  بثقة  حتظى  �لتي  �الوىل 

�نطالقًا من جناحه يف �ملحافظة على 

مدخر�ت  وحماية  �لنقدي  �ال�ستقر�ر 

قطاع  بناء  يف  وجناحه  �للبنانيني، 

م�رصيف قوي، ودعمه عملية �لت�سليف 

�ال�ستثماري و�القت�سادي و�ملحافظة 

لبنان.  م�رصف  ��ستقاللية  على 

�جلي�ض  قائد  حل  �ال�ستطالع  وبح�سب 

ورئي�ض  ثانيًا  قهوجي  جان  �لعماد 

�لق�سار  عدنان  �القت�سادية  �لهيئات 

�للو�ء  �لعام  �المن  ومديرعام  ثالثًا 

عبا�ض �بر�هيم ر�بعًا.
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ر خرب�ء خ�سائر لبنان منذ عام 2005 وحتى 2013 بـ 111 مليار دوالر، هي مد�خيل 
ّ
قد

�العمال  وكل  و�لزر�عة،  �ل�سناعة  وعرب  �لتجارة  وعرب  �ل�سياحة  عرب  �ستدخل  كانت 

�لتجارية. وهكذ� تكون �لود�ئع يف �مل�سارف قد �رتفعت، �ال �ن خ�سائر لبنان و�سلت �ىل 

 كبري وباتت ت�سكل خطر�ً على لبنان، مع �خل�سائر �لتي مت ت�سجيلها يف ثماين �سنو�ت، 
ّ
حد

��سافة �ىل �لهجرة �لتي خ�رص فيها لبنان حو�ىل مليون مو�طن هاجرو� يف ثماين �سنو�ت 

�ىل �خلارج، خا�سة �ىل �مريكا وكند� وجزء ب�سيط �ىل �خلليج، و�جلزء �الكرب �ىل فنزويال 

و�لرب�زيل وكند� و�مريكا و��سرت�ليا.

150 مليار دوالر غري  �ىل  لبنان  �لو�سع على هذه �حلال، قد ت�سل خ�سائر  ��ستمر  و�ذ� 

لة لكنها 
ّ
معلنة، منها 65 مليار دوالر ديون على �لدولة، و�لق�سم �لباقي خ�سائر غري م�سج

ت �ىل �فقار �ل�سعب �للبناين و�نخفا�ض مد�خيله، و�نخفا�ض م�ساريفه وبالتايل تغيري 
ّ
�أد

�لبنية �الجتماعية ب�سكل ز�دت فيه �لطبقة �لفقرية ب�سكل كبري حتى و�سلت �ىل 89 باملئة 

�ل�سعب  3 يف �ملئة من  �للبناين. �ما هنالك فئة، هي �لفئة �لغنية، ون�سبتها  �ل�سعب  من 

�للبناين، ت�رصف �مو�لها على نف�سها من دون �عمال جتارية وحتفظ �مو�لها كود�ئع يف 

�مل�سارف دون �ن تقوم با�ستثمار�ت يف �لعمل �لتجاري يف لبنان.

خسائر لبنان قد تصل لـ 150 مليار دوالر في السنوات 

العشر منذ عام 2005 وحتى عام 2015
»بنك لبنان والخليج« 

يطلق خدمة االتصال

�أطلق »بنك لبنان و�خلليج« خدمة مركز 

�الت�سال )Call Center( �لتي تقع �سمن 

مروحة كبرية من �خلدمات �لتي ت�سمل 

و�خلدمة  ة، 
ّ
�الإلكرتوني �ل�سريفة  خدمة 

ة. 
ّ
ة �لليلي

ّ
�مل�رصفي

وتهدف هذه �خلطوة، وفق بيان �سادر عن 

�الت�سال  ة 
ّ
عملي »ت�سهيل  �إىل  �مل�رصف، 

وزبائنه،  �مل�رصف  بني  و�لتفاعل 

وبالتايل تقدمي �خلدمة �الأف�سل«.

هز مركز �الت�سال �جلديد »بتجهيز�ت 
ُ

وج

يف  عديدة  مكاملات  با�ستقبال  ت�سمح 

�لوقت نف�سه، وذلك على �لرقم 965-01 

965 ، باالإ�سافة �إىل موظفني يتمتعون 
�ل�ساعة كل  �لعالية على مد�ر  ة 

ّ
باملهني

نون معلومات 
ّ
يوؤم �الأ�سبوع، حيث  ام 

ّ
�أي

�ساملة عن �مل�رصف وخدماته«.

فرع SGBL الـ 68 

 يفتح أبوابه 

في »الكفاءات«

لبنان  يف  جرن�ل  �سو�سيته  بنك  �فتتح 

لت�سم  �لكفاء�ت  يف  �جلديد  فرعه 

جميع  على  فرعا   68 فروعه  �سبكة 

�للبنانية عاك�سا بذلك  �نحاء �الر��سي 

�لتو�سع  من  ��ستباقية  ��سرت�تيجية 

و�لتقارب مع �لعمالء.

با�ستقبال  �لكفاء�ت   SGBL فرع  بد�أ 

نف�سه  �ض 
ّ
كر عمل  فريق  مع  �لزبائن 

متاما خلدمة �لعمالء بجودة عالية.

طارق  �ل�سيد  �علن  ذلك  على  وتعقيبا 

�مل�سوؤول  �مل�ساعد  �لعام  �ملدير  �سهاب 

�ن   :SGBL يف  �لتجارية  �لد�ئرة  عن 

�فتتاح هذ� �لفرع �جلديد يف �لكفاء�ت 

يعزز �ليوم وجود بنك �سو�سيته جرن�ل 

�لكربى.  بريوت  منطقة  يف  لبنان  يف 

تنمية  يف  بامل�ساهمة  لنا  و�سي�سمح 

منطقة ذ�ت �مكانات عالية. كما نوؤكد 

�لتز�منا ودعمنا �مل�ستمرين لنتمكن من 

تقدمي �ملنتجات و�خلدمات �مل�رصفية 

�لتي تلبي توقعات عمالئنا.

�نخفا�سا  لبنان  ميز�نية م�رصف  تظهر 

بن�سبة 464.77( %1.27 مليون د.�أ( يف 

�ملوجود�ت بالعملة �الجنبية يف نهاية 

�سهر �آب من �لعام 2013 �ىل 36.15 مليار 

�لن�سف  يف  د.�أ  مليار   36.61 مقابل  د.�أ 

�الول من �سهر �آب، يف �ملقابل، �رتفعت 

بن�سبة  �الجنبية  بالعملة  �الحتياطات 

 35.27 من  �سنوي  �سعيد  على   %2.49
مليار د.�أ وهو �مل�ستوى �لذي كانت عليه 

يف نهاية �سهر �ب من �لعام 2012. 

من جهة ثانية تبني ميز�نية م�رصف لبنان �رتفاعا يف قيمة �حتياطاته من �لذهب ب 

2013 �ىل 12.88 مليار  �ب  �سهر  �الول من  �لن�سف  657.09 مليون د.�أ )5.37%( خالل 
د.�أ �ما على �سعيد �سنوي فقد تر�جعت حمفظة �حتياطات �لذهب لدى م�رصف لبنان ب 

2.34 مليار د.�أ )15.85%( مقارنة بامل�ستوى �لذي كانت عليه يف نهاية �سهر �ب 2012 
و�لبالغ حينها 15.31 مليار د.�أ. 

يف هذ� �ل�سياق، تر�جع �جمايل �حتياطات م�رصف لبنان )ذهب وعملة �جنبية( ب1.55 

مليار د.�أ، على �سعيد �سنوي �ىل 49.03 مليار د.�أ يف نهاية �سهر �آب 5058 ،2013 مليار 

د.�أ يف نهاية �سهر �آب من �لعام 2012. كما تبني ميز�نية م�رصف لبنان �ي�سا �رتفاعا يف 

جمموع �ال�سول ب 0.52 مليار د.�أ خالل �لن�سف �لثاين م �سهر �ب 2013 �ىل 78.77 مليار 

 49.03 �ىل  د.�أ،  مليار   %0.39 بن�سبة  �الحتياطات  �جمايل  �الرتفاع يف  �ثر  وذلك  د.�أ 

مليار د.�أ و�لزيادة يف حمفظة �الور�ق �ملالية بن�سبة 1.39% �ىل 11.88%. وقد تر�جعت 

ح�سة �الحتياطات �ىل 62.24 % من �جمايل ميز�نية م�رصف لبنان يف نهاية �سهر �ب 

. 2012 2013، من ن�سبة 66.72% خالل �لفرتة نف�سها من �لعام 

  إحتياطي المصرف المركزي اللبناني يصل

 الى 49.03 مليار دوالر
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م�شارف

عودة  لبنك  �القت�سادي  �لتقرير  �أظهر 

 2013 �لعام  من  �الأول  �لن�سف  عن 

�ل�سلبية  �ملوؤ�رص�ت  بني  تفاوت  وجود 

�ل�سلبيات  �سجلت  فقد  و�اليجابية. 

حيث  �لبناء  قطاع  وجمود  تر�جع  يف 

�أكرث  �ملرخ�سة  �مل�ساحات  تر�جعت 

�ملئة. كذلك تر�جعت قيمة  12 يف  من 

�ملئة  يف   8.1 �لعقارية  �ملبيعات 

وكانت  �ملا�سية  �ل�سنة  مع  مقارنة 

تر�جعت  حيث  �الأكرب  بريوت  ح�سة 

�ملبيعات  وتر�جعت  �ملئة  يف   25.1
كذلك  �ملئة.  يف   8.6 حو�ىل  لالأجانب 

رقمًا  �رصبت  �لتي  �ل�سياحية  �حلركة 

�لظروف  بفعل  �لرت�جع  يف  قيا�سيًا 

و�لد�خل و�ظهرت  �لقائمة يف �ملنطقة 

�ل�سياحية عالمات �سعف منذ  �حلركة 

�ل�سياح  عدد  بلغ  حيث  �لعام،  بد�ية 

�إىل  �لتقرير  و��سار  �الأدنى.  م�ستو�ه 

نتيجة  �ملئة  يف   3.7 بن�سبة  ت�سخم 

تر�جع حركة �ال�ستهالك.

معتداًل  منو�ً  �سجل  �مل�رصيف  �لقطاع 

ماليته  على  �ملحافظة  و��ستطاع 

 6.3 �لود�ئع  ز�دت  حيث  �ملتينة 

تر�جعت  حني  يف  دوالر،  مليار�ت 

بالن�سبة  ملحوظ.  ب�سكل  �لت�سليفات 

من  �ملكفولة  �ل�سناعية  �لقرو�ض  �ىل 

حو�ىل  تر�جعت  فقد  كفاالت  موؤ�س�سة 

33.8 يف �ملئة. 
حو�يل  �ي�سًا  تر�جع  �لكهرباء  �نتاج 

4.9 يف �ملئة. 
�سعيفًا  �ملالية  �ال�سو�ق  �د�ء  كان 

برت�جع 3.4 يف �ملئة عن �لعام 2012. 

�سكل  فقد  �لعامة  �ملالية  �أد�ء  �أما 

�نعكا�سًا لالأو�ساع �ملحلية و�الإقليمية 

�أظهر بع�ض  ما  �ملوؤ�تية  و�الجو�ء غري 

�الختالالت �ملتز�يدة.

ففي حني ��ستقر عجز �مليز�ن �لتجاري 

�سجل   .2012 �لعام  م�ستويات  عند 

 382 فاق  عجز�ً  �ملدفوعات  ميز�ن 

زيادة  من  �لرغم  على  دوالر.  مليون 

 5.3 حو�ىل  �لو�فدة  �ملالية  �لتدفقات 

 2012 �لعام  مع  مقارنة  �ملئة  يف 

و�لتح�سن  �مل�ستورد�ت  تر�جع  نتيجة 

وال�سيما  �لزر�عية  لل�سادر�ت  �جلزئي 

�إىل �سوريا. 

�لتي  �لو�رد�ت،  �إن  �لتقرير:  يف  وجاء 

ومتثل  �الإجمايل  للطلب  مر�آة  ت�سكل 

زهاء ٪50 من �لناجت �ملحلي �الإجمايل، 

بقيت يف �لن�سف �الأول من �لعام 2013 

على م�ستوى �لفرتة �ملماثلة من �لعام 

�الإنفاق  يعني جمود�ً يف  ما  �ملا�سي، 

ورغم  �خلا�ض،  فاال�ستهالك  �خلا�ض. 

�الإ�سايف  �الإنفاق  من  �ملتاأتي  �لدعم 

بد�أ  �ل�سوريني،  �لالجئني  قبل  من 

�أما  �لتباطوؤ.  عالمات  بع�ض  يظهر 

�ال�ستثمار �خلا�ض فيبقى �الأكرث تاأثر�ً، 

�لقر�ر�ت  تاأجيل  ��ستمر�ر  مع  وال�سيما 

حالة  ظل  يف  �لكربى  �ال�ستثمارية 

�أو�ساط  يف  �ل�سائدة  و�لرتيث  �لرتقب 

�مل�ستثمرين ب�سكل عام. 

يف ظل هذ� �لتباطوؤ �ل�سائد يف �لن�ساط 

�لعام، �سهدت موؤ�رص�ت �لقطاع �حلقيقي 

�الأول  �لن�سف  �الأد�ء خالل  تفاوتًا يف 

�لن�سب  جانب  ففي  �حلايل.  �لعام  من 

�ل�سلبية، نذكر �لرت�جع يف كل من عدد 

بن�سبة  حديثًا  �ملمنوحة  �لبناء  رخ�ض 

�لعقارية  �ملبيعات  وقيمة   ،16.2%
�لكهرباء  و�إنتاج   ،8.2% بن�سبة 

بن�سبة  �ل�سياح  وعدد   ،4.9% بن�سبة 

بن�سبة  �لنقد  دور�ن  و�رصعة   12.6%
%6.1. �أما يف �جلانب �الأكرث �إيجابية، 
يف  �لب�سائع  حجم  يف  �الرتفاع  نذكر 

وعدد   ،17.4% بن�سبة  بريوت  مرفاأ 

بن�سبة  بريوت  مطار  عرب  �مل�سافرين 

%8.7 وحجم �ل�سادر�ت بن�سبة 6.5%. 
�لعو�مل  بع�ض  وجود  ظل  ويف  عليه، 

�القت�ساد  تباطوؤ  �أن  يبدو  �الحتو�ئية، 

�قت�سادي  ركود  �إىل  يوؤِد  مل  �لوطني 

�لناجت  يف  �سلبية  منو  معدالت  �إىل  �أو 

�ملحلي �الإجمايل �حلقيقي ب�سكل عام. 

�لت�سخم  �نح�رص  �ل�سياق،  هذ�  يف 

 3.7% قدرها  ن�سبة  بت�سجيله  ن�سبيًا 

 2013 وحزير�ن   2012 حزير�ن  بني 

موؤ�س�سة  عن  �ل�سادرة  �الأرقام  وفق 

�لبحوث و�ال�ست�سار�ت. وت�سري �لوقائع 

مزيد�ً  ي�سهد  �للبناين  �القت�ساد  �ن  �إىل 

�ال�ستهالكي  �لطلب  يف  �الن�سياب  من 

مع  �الأ�سا�سيات،  �إىل  �لكماليات  من 

�لرفاهية  �سلع  من  �لو�رد�ت  تر�جع 

من  �لو�رد�ت  و�رتفاع   13% بن�سبة 

�لعادية بن�سبة 2٪  �ل�سلع �ال�ستهالكية 

�لعام يف �سياق  �الأول من  �لن�سف  يف 

�أعد�د  و�رتفاع  �ل�سياح  تدفق  تر�جع 

�لالجئني �ل�سوريني. 

ظل  �لفائتة،  �ل�سنو�ت  غر�ر  وعلى 

عن  منف�ساًل  �لنقدي  �القت�ساد 

ت�سجيل  مع  �حلقيقي،  �القت�ساد 

 5.3% بن�سبة  �رتفاعًا  �لو�فدة  �الأمو�ل 

 2013 �لعام  من  �الأول  �لن�سف  يف 

باملقارنة مع �لفرتة �ملماثلة من �لعام 

.2012

تحسن في الصادرات الزراعية والسيما إلى سوريا

التقرير االقتصادي لبنك عودة عن الفصل الثاني 2013:
تراجع الميزان التجاري الصناعي الى 7.5 مليارات
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�أ�سفر »موؤ�رص جمعية جتار بريوت فرن�سبنك لتجارة �لتجزئة« 

للف�سل �لثاين من 2013، عن �أنه يف حال »��ستمر هذ� �ملنحى 

من  �ملقبلة  �الأ�سا�سية  و�ملحطات  �لفر�ض  وظلت  �النحد�ري 

�لتجارية،  و�ملحال  �ملوؤ�س�سات  على  ت�سيع  ومو��سم  �أعياد 

فاإن توقعات جمعية جتار بريوت للنمو �القت�سادي �ستكون 

منعدمة �أي بن�سبة �سفر يف �ملئة لهذه �ل�سنة، نظر�ً �ىل �أهمية 

�لقطاع �لتجاري يف تكوين �لناجت �لقائم، وهذ� ما يتقاطع مع 

توقعات عدد من �ملر�جع �خلارجية �ملوثوقة«.

�أعلن رئي�ض جمعية جتار بريوت نقوال �سما�ض نتائج �ملوؤ�رص 

ظلت  �النخفا�ض  ديناميكية  �أن  �ىل  ت�سري  �الأرقام  »�إن  وقال 

م�ستمرة خالل �لف�سل �لثاين من هذه �ل�سنة، وبذلك نكون قد 

�أقفلنا، منذ �لف�سل �لثالث من 2012، �سنة كاملة من �لتقهقر 

�لتجاري بح�سب كل �ملعايري. يف حني �أظهر فيه �لرقم �الإ�سمي 

تر�جعًا   2013 �لعام  من  �لثاين  للف�سل   )nominal figure(

بن�سبة نحو 3.01 يف �ملئة مقارنة يف �لف�سل ذ�ته من �ل�سنة 

�ملا�سية، �سجل �لرقم �حلقيقي )real figure( تر�جعًا ملحوظًا 

ل 
ّ
ملعد �لر�سمي  �لرقم  �أخذ  بعد  �ملئة  يف   11.55 �ىل  و�سل 

�إد�رة  عن  �ل�سادر  بالتجزئة  �لتجارة  لقطاعات  �لت�سخم 

�الإح�ساء �ملركزي )8.80+ يف �ملئة( بعني �العتبار.

وبعدما ��سار �ىل �لعو�مل �خلارجية و�لد�خلية، �كد �سما�ض على 

�الأ�سا�سية  �ل�سلع  �الآتي: ما ز�ل م�ستوى �ال�ستهالك يف قطاع 

�أيًا  مت�ساويًا  �لطلب  فيه  يظل  �أن  �ملفرت�ض  من  قطاع  )وهو 

�ملو�طنني  �حتياجات  �ىل  نظر�ً  �القت�سادية  �لظروف  كانت 

ة للبع�ض منها( مقارنة مب�ستوياته يف 
ّ
�ليومية( يرت�جع )وبحد

�لف�سل �لثاين من �سنة 2012، وال �سيما يف �لقطاعات �لتالية: 

�ملو�د �لغذ�ئية 1.1 يف �ملئة، �مل�رصوبات �لروحية �أكرث من 50 

يف �ملئة، �لتبغ نحو 15 يف �ملئة، �ملالب�ض نحو 5 يف �ملئة، 

�الأحذية 15 يف �ملئة. ونتيجة لكل ما �سبق، وبعد �الإ�سارة �ىل 

�لر�بع  للف�سل  هو  تبنيه  مت  �لذي   )100( �الأ�سا�ض  �ملوؤ�رص  �أن 

�لثاين  �لف�سل  خالل  �الأ�سعار  ت�سخم  وتقدير�ت   ،2011 ل�سنة 

 1.1 بلغ  2013، وفق توقعات جمعية جتار بريوت،  �سنة  من 

يف �ملئة.

»مؤشر تجار بيروت.. فرنسبنك«: النمو صفر

»اللبناني الفرنسي« يدعم »كن هادي«

�لتي   »Taxi night« �سهرة  �لفرن�سي«  �للبناين  »�لبنك  دعم 

 ،Whiteيف ملهى �لـ )Kunhadi( »نظمتها »جمعية كن هادي

يعتمدها  �لتي  �الجتماعية  �مل�سوؤولية  �إ�سرت�تيجية  �إطار  يف 

�لبنك.

�ألف �ساب و�سابة يف هذ� �حلدث �لذي يعزز  �أكرث من  �سارك 

�إىل  نقلهم  مّت  �لطرق،  على  و�مل�سوؤولة  �الآمنة  �لقيادة  ثقافة 

�مللهى، ومن ثم �إعادتهم �إىل بيوتهم بو��سطة �سيار�ت �أجرة 

دعمًا لهذه �ملبادرة حتت عنو�ن: »ال لل�رصب و�لقيادة«

وقالت مديرة »مديرية �الإعالم و�الإعالن يف جمموعة �لبنك 

�للبناين �لفرن�سي« تانيا رزق: »لكوننا موؤ�س�سة تعتمد مبادئ 

�ملو�طنة �مل�سوؤولة و�لتنمية �الجتماعية، ال ن�ستطيع �لوقوف 

مكتويف �الأيدي �أمام حو�دث �ل�سري �لتي ت�سهد زيادة خميفة 

على  مون 
ّ
م�سم نحن  لذلك  �سبابنا.  �أرو�ح  حت�سد  و�لتي 

��ستثمار كل جهودنا من �أجل �إحد�ث تغيري �إيجابي«. 

جرب�ن:  لينا   »Kunhadi »جمعية  رئي�ض  نائبة  وقالت 

»�سن�سعى من خالل تعاوننا مع �لبنك �للبناين �لفرن�سي �إىل 

�مل�ساهمة يف تقلي�ض عدد حو�دث �ل�سري«.

عدد بطاقات الدفع المصرفية يحقق نمواً 

ملحوظًا العام الماضي بنسبة 5.5 %.

ك�سفت �ح�ساء�ت »جمعية 

�أن  لبنان«،  م�سارف 

�لدفع  بطاقات  عدد 

لبنان  يف  �مل�رصفية 

2012 �ىل مليون و861  و�سل يف نهاية 

�لفا و849 بطاقة، باملقارنة مع مليون و783 �لفًا و962 

بطاقة يف نهاية 2011.

ل منو �سنوي بني عامي 
ّ
و�رتفع عدد �لبطاقات بن�سبة %5.5.. كمعد

2008 و2012، �إال �ن ن�سبة �لنمو بني عامي 2011 و2012 تر�جعت 
�ىل 4،4 %.. 

كما تفيد �الح�ساء�ت �ن ن�سبة %96. من هذه �لبطاقات تعود �ىل 

مقيمني، يف حني �ن %4. فقط تعود �ىل غري �ملقيمني.

ي�سار �إىل �أن عدد �آالت �ل�رصف �الآيل �رتفع �ي�سًا �ىل 1433 �آلة يف 

ل 
ّ
نهاية، 2012 باملقارنة مع 1285 �لة يف نهاية 2007، وبلغ معد

منوها �ل�سنوي %6. يف �ل�سنو�ت �خلم�ض بني عامي 2008 و2012.
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م�شارف

�أيلول  �سهر  خالل  �مل�سارف  جمعية  ن�ساطات  تعددت 

فر�ن�سو�  �لدكتور  �جلمعية  رئي�ض  ��ستقبل  حيث  �ملن�رصم، 

با�سيل �ل�سفري �الأمريكي �جلديد د�يفيد هيل بح�سور �أع�ساء 

نتطلع  �إننا  وقال:  بهيل  با�سيل  ورحب  �الإد�رة،  جمل�ض 

تربط  �لتي  �لتاريخية  �ل�سد�قة  عالقات  تطوير  �ىل  جميعا 

لبنان بالواليات �ملتحدة عرب �إقامة حو�ر متو��سل ومثمر 

عن�رص  هو  �حلو�ر  فهذ�  �ل�سفارة.  يف  زمالئكم  ومع  معكم 

�للبناين  �مل�رصيف  �لقطاع  بني  �لعالقة  تعزيز  يف  مهم 

و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، ومن �ساأنه طبعا �أن يوؤدي �ىل 

�الإد�رة  �أف�سل مع خمتلف حماورينا د�خل  تفاهم وتعاون 

جلنة  �أمام  �ألقيتموه  �لذي  �لبيان  »يف  �أ�ساف:  �المريكية«. 

»�إن  حرفيته  ما  قلتم  �لكونغر�ض،  يف  �خلارجية  �لعالقات 

�لقطاع �مل�رصيف يف لبنان هو �لعمود �لفقري الإقت�ساده«، 

و�أ�سفتم »�إذ� مت تثبيتي، فاإين �ساأعمل مع �الأ�رصة �مل�رصفية 

��ستقر�ر  قوة  �لقطاع  هذ�  يبقى  �أن  �سمان  على  �للبنانية 

لالقت�ساد«. 

�ملبادىء  تطبيق  يف  للغاية  مت�سددة  م�سارفنا  �إد�ر�ت  �إن   

�الأمو�ل  �الأمريكية �ملو�سوعة ملكافحة تبيي�ض  و�لعقوبات 

م�سارف  جمعية  تقوم  �الإطار،  هذ�  ويف  �الإرهاب.  ومتويل 

ومع  �الأمريكية  �خلز�نة  وز�رة  مع  �لوثيق  بالتن�سيق  لبنان 

�الأ�سول  مر�قبة  كمكتب  �ملخت�سة  �لوكاالت  من  غريها 

�خلارجية وجهاز مكافحة �جلر�ئم �ملالية.

مع  بالتعاون  �جلمعية،  تقوم  �آخر،  �سعيد  »على  وتابع:   

�إحدى �رصكات �لتدقيق �لدولية، باإعد�د كتيب عن �سيا�سات 

�الإمتثال  وقانون  �الأمو�ل  تبيي�ض  مكافحة  و�إجر�ء�ت 

�لكتيب  هذ�  يو�سع  و�سوف   .)FATCA( �الأمريكي  �ل�رصيبي 

يف  �لعاملة  �مل�سارف  جميع  بت�رصف  جد�  قريب  وقت  يف 

�الأمريكية  �لنظم  �لتام مع هذه  �لتاأقلم  لتمكينها من  لبنان 

�جلديدة. ولهذ� �لغر�ض، كما ل�سو�ه، نتمنى �أن ننظم بالتعاون 

�الأ�سول  مر�قبة  مكتب  ومع  �الأمريكية  �خلز�نة  وز�رة  مع 

�خلارجية وبنك �الإحتياط �لفدر�يل �سل�سلة ور�ض عمل ودور�ت 

تدريبية هنا �أو يف �لواليات �ملتحدة، بق�سد متتني تعاوننا، 

وناأمل �حل�سول على دعمكم �ل�سخ�سي يف هذ� �ل�سدد.

القواعد العالمية
وكان رئي�ض جمعية �مل�سارف قد �سدد على »�لعالقات �مل�رصفية 

وتعميقها  تقويتها  و�رصورة  �الأمريكية  �ل�سوق  مع  �لو��سعة 

بالتعاون مع �ملوؤ�س�سات �الأمريكية �ملالية و�مل�رصفية، ومنها 

ومكتب  �لفدير�يل  �الحتياطي  وبنك  �الأمريكية  �خلز�نة  وز�رة 

�لقطاع  �لتز�م  »مدى  �سارحًا  �خلارجية«،  �الأ�سول  مر�قبة 

وال  �لعاملية،  �مل�رصفية  �ل�سناعة  بقو�عد  �للبناين  �مل�رصيف 

�سيما مكافحة تبيي�ض �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب«. و�سكر با�سيل 

�ل�سفري �الأمريكي �جلديد يف لبنان ديفيد هيل على »ما �أدىل به 

حول �لقطاع �مل�رصيف �للبناين خالل جل�سة �ال�ستماع يف جلنة 

�لعالقات �خلارجية يف جمل�ض �ل�سيوخ �الأمريكي«.

 جمعية �مل�سارف حيث �جتمع برئي�سها �لدكتور 
ّ
ز�ر هيل مقر

نتطلع  »�إننا  با�سيل  وقال  �الإد�رة.  جمل�ض  و�أع�ساء  با�سيل 

تربط  �لتي  �لتاريخية  �ل�سد�قة  عالقات  تطوير  �ىل  جميعًا 

وهو  متو��سل.  حو�ر  �إقامة  عرب  �ملتحدة  بالواليات  لبنان 

عن�رص مهم يف تعزيز �لعالقة بني �لقطاع �مل�رصيف �للبناين 

ي �ىل 
ّ
و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، ومن �ساأنه طبعًا �أن يوؤد

�الإد�رة  د�خل  حماورينا  خمتلف  مع  �أف�سل  وتعاون  تفاهم 

�المريكية«. 

وبعدما �رصح با�سيل �إجناز�ت �لقطاع �مل�رصيف �للبناين، �سدد 

على �ن �لقطاع يلتزم �أعلى معايري �لتحقق و�الإد�رة �لر�سيدة 

جمعية  تقوم  �الإطار،  هذ�  »يف  وقال:  �ملايل،  �لقطاع  يف 

م�سارف لبنان بالتن�سيق �لوثيق مع وز�رة �خلز�نة �الأمريكية 

�الأ�سول  �لوكاالت �ملخت�سة كمكتب مر�قبة  ومع غريها من 

�آخر،  �خلارجية وجهاز مكافحة �جلر�ئم �ملالية. على �سعيد 

تقوم �جلمعية، بالتعاون مع �إحدى �رصكات �لتدقيق �لدولية، 

تبيي�ض  مكافحة  و�إجر�ء�ت  �سيا�سات  حول  ب 
ّ
كتي باإعد�د 

ثم  )فاتكا(،  �المريكي  �ل�رصيبي  �المتثال  وقانون  �الأمو�ل 

م�رصف  ة 
ّ
بحاكمي �ملتمثلة  و�لرقابية  �لنقدية  �سلطاتنا  �ن 

�أي�سًا  دة جد�ً هي 
ّ
لبنان وجلنة �لرقابة على �مل�سارف مت�سد

�لدولية  �ملعايري  �للبنانية  �مل�سارف  �لتز�م  من  �لتاأكد  يف 

�آليات  �أق�سى  ممار�سة  على  ودرجت  �مل�رصفية،  لل�سناعة 

ته«.
ّ
�لرقابة على �لقطاع برم

هيل زار »جمعّية المصارف« والتقى أعضاءها

فرانسوا باسيل دايفيد هيل
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�خلا�سة  �للبناين«  »�الإعتماد  م�رصف  �أمو�ل  حجم  �رتفع 

على  زيادة  معدل  �أعلى  م�سجاًل   ،%  18.28 بن�سبة  �الأ�سا�سية 

Tier 1 مل�رصف يف لبنان خالل  �الأمو�ل �خلا�سة �الأ�سا�سية 

�لعام 2013، ما يرفع ن�سبة كفاية ر�أ�ض �ملال لدى �مل�رصف 

 �الأدنى �ملطلوب 
ّ
% بحيث تفوق هذه �لن�سبة �حلد  15.07 �إىل 

وفق متطلبات جلنة »بازل« �ملعتمدة من قبل م�رصف لبنان. 

�الأ�سهم  �إ�سد�ر  �إقفال  »مت  �مل�رصف،  عن  �سادر  بيان  ويف 

�لتف�سيلية فئة 2013 بنجاح، و�لذي بلغت قيمته 100 مليون 

دوالر ذ�ت �لطبيعة �لد�ئمة غري �لرت�كمية و�لقابلة لالإ�سرتد�د 

 على طلب �مل�رصف، ونال �إقبااًل الفتًا بحيث فاق �لطلب 
ً
بناء

على �الكتتاب �ل�سقف �ملحدد، مظهر�ً ثقة �ملكتتبني مبجموعة 

جمموعة  �سمن  �مل�رصف  دور  ومعزز�ً  �للبناين،  �العتماد 

 م�سارف �ل�سد�رة يف لبنان«. 
ّ
»�ألفا« �لتي ت�سم

�ملعاون  �لعام  �ملدير  �الد�رة  جمل�ض  ع�سو  قال  للمنا�سبة، 

�سمن  �خلطوة  هذه  تاأتي  خديج:  �لدكتورمي�سال  للمجموعة 

منو  حتقيق  �ىل  و�لر�مية  �ل�ساملة  �مل�رصف  ��سرت�تيجية 

و�النت�سار يف �خلارج، ويحافظ  �لتو�سع  يدعم خطط  م�ستد�م 

على معدالت �سيولة ومالءة متينة متا�سيًا مع متطلباب جلنة 

�ن  ذكره  و�جلدير  لبنان.  م�رصف  وتعاميم  �لدولية،  »بازل« 

�الأخرية  �ل�سنو�ت  يف  حققت  �للبناين«  �العتماد  »جمموعة 

�ملا�سية تو�سعًا يف �الأ�سو�ق �خلارجية، وال �سيما يف �لعر�ق 

�سبكة  �ىل  ��سافة  وكند�،  و�لبحرين  قرب�ض  بعد  و�ل�سنغال، 

فروعها �لـ67 �ملنت�رصة على �الر��سي �للبنانية.

»اإلعتماد اللبناني« يزيد أمواله

فتوح : المؤتمر المصرفي العربي

سُيشكل أكبر تظاهرة مصرفّية ومالّية

�لعربية  �مل�سارف  �حتاد  يتابع   

للموؤمتر  �لالزمة  �لتح�سري�ت  �عد�د 

�لذي  �ل�سنوي  �لعربي  �مل�رصيف 

ت�رصين  �سهر  يف  بريوت  يف  �سينظمه 

على  �الحتاد  ويعول  �ملقبل.  �لثاين 

وم�رصفية  مالية  م�ساركة  تاأمني 

ورفيعة  و��سعة  ودولية  عربية 

جمدد�  للتاأكيد  �ملوؤمتر  يف  �مل�ستوى 

و�مل�رصيف  �ملايل  بريوت  دور  على 

و�أو�سح  �ملنطقة.  يف  و�القت�سادي 

�لعربية  �مل�سارف  �حتاد  عام  �أمني 

�أن »�الحتاد يعمل  و�سام ح�سن فتوح 

�أكرب  بريوت  موؤمتر  ي�سكل  �أن  على 

و�أهم تظاهرة م�رصفية ومالية عربية 

ح�سور  على  ير�هن  وهو  ودولية 

رغم  ومميزين  و��سعني  ودويل  عربي 

�الو�ساع �لتي متر بها �ملنطقة، وذلك 

�لتي تتمايز  �نطالقا من �خل�سو�سية 

بريوت   - �للبنانية  �لعا�سمة  بها 

�لتي تعترب عا�سمة �ملال و�مل�سارف 

�أن  �إىل  و�أ�سار  �ملنطقة«.  يف  و�العمال 

يف  م�ستمر  �لعربية  �مل�سارف  »�حتاد 

متابعة ومو�كبة �الحد�ث �لتي ت�سهدها 

على  �إ�رص�ر�  �أكرث  �ليوم  وهو  �ملنطقة، 

وتفعيل  وتكري�ض  �لتحديات  مو�جهة 

ح�سوره على �خلارطة �لعربية و�لعاملية 

خالل  من  �لعربية  لالقت�ساد�ت  خدمة 

و�لتفاعل  �لتو��سل  ��ستمر�رية  تاأمني 

�لعامل«.  يف  يح�سل  جديد  كل  مع 

�إ�رص�رنا  خالل  من  »ن�سعى  وختم: 

على ممار�سة دورنا و�إثبات ح�سورنا 

لفتح نافذة م�سيئة يف »�لعتمة« �لتي 

ونحن  �ملنطقة  على  بظاللها  تلقي 

على ثقة بالنجاح«.
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�أ�سبح يف �إمكان �ملكلف �للبناين �سد�د 

على  �رص�ئب  من  عليه  يتوجب  ما 

عناء  د 
ّ
تكب دون  من  �ملبنية،  �المالك 

�النتقال �ىل �لدو�ئر �ملخت�سة، و�إ�ساعة 

�لوقت وحتمل �لروتني �الد�ري.

�للبناين«  »�العتماد  م�رصفا  �أعلن  فقد 

ت�سديد  خدمة  ��ستحد�ث  و»فرن�سبنك« 

�الئتمان  بطاقات  خالل  من  �ل�رص�ئب 

»فيز�« و»ما�سرتكارد«، عرب بو�بة �لدفع 

بالتعاون  كومري�ض«،  »نت  �اللكرتوين 

�للبناين  للمكلف  مع وز�رة �ملال تتيح 

�ملبنية  �المالك  على  �رص�ئبه  ت�سديد 

عرب �ملوقع �خلا�ض بوز�رة �ملال، وذلك 

يف �ملوؤمتر �ل�سحايف �لذي عقده رئي�ض 

�لق�سار  عدنان  فرن�سبنك  �د�رة  جمل�ض 

�العتماد  بنك  �د�رة  جمل�ض  ورئي�ض 

�للبناين جوزف طربيه 

كلمة طربيه 
»ي�رص  فقال:  طربيه  حتدث  بد�ية   

وفرن�سبنك،  �للبناين  �العتماد  بنك 

�مل�رصفان �لر�ئد�ن يف لبنان �لر�ميان 

�إىل  تقدم  �لتي  �خلدمات  حت�سني  �إىل 

�ملكلفني، وتعزيز �لتح�سيل �ل�رصيبي، 

ت�سديد  خدمة  ��ستحد�ث  يعلنا  �أن 

�الئتمان  بطاقات  خالل  من  �ل�رص�ئب 

�لدفع  بو�بة  Visa وMasterCard، عرب 
وتتيح   ،netCommerce �الإلكرتوين 

�أو  لبناين  مكلف  لكل  �خلدمة  هذه 

خارجه،  �أو  لبنان  يف  مقيم  �أجنبي، 

�ملبنية  �الأمالك  على  �رص�ئبه  ت�سديد 

عرب �ملوقع �الإلكرتوين �خلا�ض بوز�رة 

www.finance.( لبنان  يف  �ملالية 

بطاقة  �إ�ستخد�م  طريق  عن   )gov.lb

 خدمة إلكترونّية جديدة 
لـ»االعتماد اللبناني« و«فرنسبنك«

القصار: نرتقي نحو أفق جديد في التعامل المصرفي
 طربية: تمّكن الجميع من تسديد الضرائب 

عبر بطاقة مصرفّية

م�رصفية من نوع فيز� �و ما�سرتكارد، 

�أو  لبناين  م�رصف  �أي  عن  �سادرة 

عاملي، وذلك ب�سكل �سهل و�آمن و�رصيع، 

�لتقني«.  �لتطور  متطلبات  مع  متا�سيا 

�الإلكرتوين  �لدفع  بو�بة  »�ما  �أ�ساف: 

netCommerce فقد تاأ�س�ست يف �لعام 
بني  ناجحة  �رص�كة  ثمرة  وهي   1999
�للبناين  و�العتماد   TeleInvest �رصكة 

يف  �لر�ئد�ن  �مل�رصفان  وفرن�سبنك 

�أنظمة �ل�سريفة �الإلكرتونية يف لبنان، 

وهي توؤمن خدمات �لدفع عرب �الإنرتت 

�آمنة و�آنية عن طريق بطاقات  ب�سورة 

وبطاقات   )Credit Cards( �الإئتمان 

�لدفع �لفوري )Debit Cards( ل�رصكتي 

�إعتمدت �رصكة  فيز� وما�سرتكارد. وقد 

عاملي  برنامج  �أهم   netCommerce
للتحقق من هوية �لعمالء، لتوفر بذلك 

مل�ستعملي  و�حلماية  �الأمان  من  مزيد� 

�ملعايري  الأحدث  وفقا  �لبطاقات 

يف  �ملعتمدة  �لعاملية  �ملعلوماتية 

عمليات �لدفع �الإلكرتونية. وقد با�رصنا 

بتنفيذ عمليات ت�سديد �ل�رص�ئب عمليا 

من قبل �ملكلفني خالل �سهر �آب 2013، 

من  الفتا  �إقباال  �لعمليات  هذه  وت�سهد 

�مل�رصوع  هذ�  »�ن  وختم:  �ملكلفني«. 

�لريادي �ساهد �آخر على ت�سافر جهودنا 

لتاأ�سي�ض م�ستقبل �أف�سل الأجيال لبنان 

و�الأح�سن،  �الأف�سل  د�ئما  نريده  �لذي 

موؤ�س�سات  بني  للتعاون  منوذج  وهي 

جمتمع �لوطن كلها«.

 كلمة القصار 
من  »نطمح  �لق�سار:  قال  جهته،  من   

خالل هذه �خلدمة �أن نرتقي و�ملو�طن 

�لتعامل  يف  جديد  �أفق  نحو  �للبناين 

تو�كب  جتربة  له  ونقدم  �مل�رصيف، 

�حلديثة  �لدولية  �ل�سريفة  معايري 

و�لفعالية.  و�لر�حة  �لريادة  حيث  من 

�العتماد  بنك  مع  تكاتفنا  لقد 

 net �للبناين، ووز�رة �ملالية، و�رصكة 

توفري  جمال  يف  �لر�ئدة   Commerce
و�رصكة  �اللكرتونية،  �لدفع  خدمات 

Telelnvast، لكي ننجز وللمرة �الوىل 
�لتي مل  �خلدمة  لبنان هذه  تاريخ  يف 

بف�سل  �إال  �لتنفيذ  حيز  لتدخل  تكن 

ونقدم  �لع�رص  لنو�كب  �لتعاون  هذ� 

�لت�سهيالت  �أحدث  �للبناين  للمو�طن 

كقطاع  »�إننا  وقال:  �لتكنولوجية«. 

خا�ض و�إذ ن�سع �أيدينا �ليوم يف هذه 

نوؤ�س�ض  �ملالية،  وز�رة  مع  �ملبادرة 

تاأخر  بلد  يف  �اللكرتونية،  �حلكومة 

�لر�سمية.  حكومته  بت�سكيل  ولالأ�سف 

�لهيئات  يف  �الأول  هاج�سنا  �إن 

لبنان  يعانيه  ما  �القت�سادية يف ظل 

م�سبوق،  غري  �قت�سادي  ركود  من 

�لتاأليف  باز�ر  من  �خلروج  حتما  هو 

�حلكومي هذ�، بعد �أكرث من �ستة �أ�سهر 

�إىل دخول  �أدت  �لقاتلة،  �ملر�وحة  من 

ويف  و�إنني  مظلم.  نفق  يف  لبنان 
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�حلكومة  مو�سوع  �إىل  تطرقنا  �سدد 

الأ�سدد  �لفر�سة  �أغتنم  �اللكرتونية، 

�حلكومة  ت�سكيل  �رصورة  على  جمدد� 

�للبنانية، كما و�أطالب �لقوى �ل�سيا�سية 

�لرئي�ض  مهمة  بت�سهيل  �ختالفها  على 

�حلكومة  لتاأليف  �سالم  متام  �ملكلف 

�إنقاذ  �أجل  من  ملح  وطني  كمطلب 

يتهدد  بات  �لذي  �ملاأزق  من  �لبالد 

�قت�سادنا �للبناين«. وختم: »جميل �أن 

جميل  �النرتنت،  عرب  �رص�ئبك  تدفع 

بطرق  بزبائننا  عالقاتنا  نوطد  �أن 

لبنان  يبقى  �أن  وجميل  �سهولة،  �أكرث 

و�لتحديث،  �حلد�ثة  �سكة  يف  ما�سيا 

ولكن �الأجمل �أن ينعم �ملو�طن �للبناين 

�الإنتاجية،  ورفع  �لكرمي،  بالعي�ض 

و�الزدهار �القت�سادي«. 

كلمة الريس
�د�رة  جمل�ض  رئي�سة  عرفت  بدورها، 

»نت كومري�ض« كارال �لري�ض بال�رصكة، 

م�سرية �ىل �نها »تاأ�س�ست يف �لعام 1999 

بتملكها من قبل �مل�رصفني �لر�ئدين يف 

�نظمة �ل�سريفة �اللكرتونية »�العتماد 

�ىل  باال�سافة  و«فرن�سبنك«  �للبناين« 

�رصكة »تلينف�ست«.

للدر��سات  �لعايل  »�ملعهد   
ّ
يعد

ل من نوعه لبنانيًا، 
ّ
�مل�رصفية« �الأو

�لنظري  �لتعليم  بني  �جلمع  لناحية 

�ملجال  يف  �لتقني  و�لتطبيق 

�أن�سئ  وقد  و�ملايل.  �مل�رصيف 

بد�يات  يف   9749 رقم  باملر�سوم 

بني  �لتعاون  �سًا 
ّ
مكر  ،2013 �سنة 

يو�سف« و»جمعية  �لقدي�ض  »جامعة 

�مل�سارف«.

وتو�سح مديرة �ملعهد فدوى من�سور 

�ملعهد  لهذ�  �الأ�سا�سية  »�مليزة  �أّن 

�لتعليم  بني  ميزج  �أنه  يف  تكمن 

من  و�الأكادميي  جهة،  من  �ملهني 

جيد�ً  �إقبااًل  متوقعة  �أخرى«،  جهٍة 

ته.
ّ
على �ملعهد نظر�ً الأهمي

�ستعمل  »�جلامعة  �أّن  �إىل  وت�سري 

�مل�سارف  جمعية  مع  بال�رص�كة 

عرب  ممكنة،  طريقة  باأف�سل  �لطالب  الإعد�د  معها  و�لتن�سيق 

�نخر�طهم بالعمل �لتطبيقي وعدم �الكتفاء مبا هو نظري، وهذ� 

ة �الأوىل«. 
ّ
�الأمر فريد من نوعه وينّفذ للمر

�ملعهد  يف  و�ملا�سرت  �الإجازة  »بر�مج  �أن  �إىل  �النتباه  وتلفت 

و�ملهار�ت  بالكفايات  �لطالب  تزويد  يتيح  نحو  على  مة 
َّ
م�سم

له ليمار�ض ب�رصعة وظائف مالية وم�رصفية تتطّلب 
ّ
�لتي توؤه

ة وقدرة على �لتو��سل باأ�سلوب 
ّ
 �مل�سوؤولي

ّ
قدر�ً من �لن�سج وح�ض

و��سح، ودقيق وب�سيط بو��سطة جميع و�سائل �الت�سال«. 

�لفرن�سية  للغتني،  �سعبتني،  �إىل  �ستق�سم  »�ل�سفوف  باأن  وتفيد 

و�النكليزية، لطالب �الإجازة هذ� �لعام، وكذلك لطالب �ملا�سرت 

�ملقبلة  �ل�سنو�ت  يف  �ملا�سرت  »�سهادة  �أن  �إىل  م�سريًة  الحقًا«، 

فقط  ولي�ض  �جلامعات  كل  من  جني 
ّ
للمتخر �ملجال  �ستفتح 

جامعة �لقدي�ض يو�سف«. 

بعد  �لطالب  خروج  »لناحية  �مل�رصوع  �أهمية  من�سور  وتربز 

ح�سوله على �سهادته، علمًا �أّن �لوقت �ملتاح الإجنازها يرت�وح 

بني 3 و6 �سنو�ت، جاهز�ً لالنخر�ط 

مو�سحًة  �لعمل«،  ب�سوق  مبا�رصة 

يحتاجها  �لتي  ج 
ّ
�لتدر »فرتة  �أن 

�مل�رصيف  �لقطاع  يف  متخرج  �أي 

لطالب  بالن�سبة  تتقّل�ض  �ملايل،  �أو 

قطعو�  قد  يكونون  الأّنهم  �ملعهد 

�ملمار�سة  من  طويلة  مر�حل 

على  تو�جدهم  خالل  و�لتطبيق 

مقاعد �لدر��سة«.

لة 
َ
حم ف 

ّ
بت�رص �ملعهد  ي�سع  كما 

�سابقًا  �ملمنوحتني  �ل�سهادتني 

�مل�رصفية«،  �لدر��سات  »مركز  من 

ة 
ّ
�مل�رصفي �لدر��سات  )�سهادة 

�لدر��سات  و�سهادة  �سة 
ّ

�ملتخ�س

ة(، بر�مج 
ّ
�لعليا يف �الإد�رة �مل�رصفي

خا�سة ال�ستكمال �إعد�دهم يف �سبيل 

�ملا�سرت،  و/�أو  �الإجازة  �سهادة  نيل 

على �أن تتو�فر فيهم جميع �ل�رصوط �ملطلوبة من وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم �لعايل.

�سار �إىل �أن رئي�ض »جمعية �مل�سارف« �ل�سابق �لدكتور جوزيف 
ُ
ي

طربيه ورئي�ض �جلامعة �لربوف�سور �سليم دكا�ض، قد �أعلنا يف 2 

حزير�ن �لفائت عن �إن�ساء �ملعهد يف موؤمتر �سحايف م�سرتك يف 

حرم »كلية �لعلوم �الجتماعية« يف »�سارع هوفالن«. 

�جلامعية  لل�سنة  �الإجازة  طالب  ي�ستقبل  �ملعهد  �أن  علمًا 

-2013 2014 يف »جامعة �لقدي�ض يو�سف«، وتبد�أ �لدرو�ض يف 

 من �سنة 
ً
ت�رصين �الأول، على �أن ي�ستقبل طالب �ملا�سرت �بتد�ء

�الإعد�دية  �لن�ساطات  ملتابعة  جهوده  ويرّكز   .2015-2014
خالل  �مل�رصفية«  �لدر��سات  »مركز  با�رصها  قد  كان  �لتي 

بر�مج  ��ستكمال  بالتايل  و�سيتوىّل  �الأخرية،  �لثالث  �ل�سنو�ت 

 2010 و2012 
ْ
ي

َ
لني بني عام

ّ
ة للطالب �مل�سج

ّ
�حللقات �لدر��سي

�أي�سًا بالتعاون بني  �أن�سئ  �لذي  �لقدمية للمركز،  يف �لرب�مج 

�جلمعية و�جلامعة.

يكّرس التعاون بين قطاَعي المصارف والتعليم

»معهد الدراسات المصرفية« يمزج المهني باألكاديمي
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ن�شاطات �شناعية

لبنان  يف  �الوروبي  �الحتاد  �سفرية  رعت 

و�إطالق  �فتتاح  �يخهور�ست  �جنيلينا 

يف  �البتكار  ت�سجيع  معر�ض  فعاليات 

�سالة  و�فتتاح  �لغذ�ئية  �ل�سناعات 

و�ل�سناعة  �لتجارة  غرفة  يف  �ملعار�ض 

�لذي نظمته  و�لزر�عة يف �سيد� و�جلنوب، 

�الوروبي  �الحتاد  مع  بالتعاون  �لغرفة 

»�حت�سان  وجمعية  »�يد�ل«  وموؤ�س�سة 

غرف  و�حتاد  للغرفة،  �لتابعة  �العمال« 

لبنان،  يف  و�لزر�عة  و�ل�سناعة  �لتجارة 

موؤ�س�سة  خم�سني  حو�يل  مب�ساركة  وذلك 

�نتاج  يف  متخ�س�سة  وجمعية  و�رصكة 

�ل�سناعات �لغذ�ئية ح�رص �الفتتاح �لنائب 

�د�رة  جمل�ض  ورئي�ض  �سالح  عبد�ملجيد 

»�يد�ل« نبيل عيتاين، حمافظ �جلنوب نقوال 

بو �ساهر وفاعليات وروؤ�ساء بلديات. 

كلمة صالح 
و�لقى رئي�ض غرفة �لتجارة و�ل�سناعة يف 

�سيد� و�جلنوب حممد ح�سن �سالح كلمة 

ت�سميما  ميثل  »�ملعر�ض  �أن  فيها  �عترب 

قويا على �خرت�ق �جلمود و�نعا�ض �و�ساع 

�قت�سادية وجتارية باتت تعاين �الختناق 

و�ل�سيا�سية  �المنية  �لظروف  ظل  يف 

�أن  �إىل  و�أ�سار  بالوطن«.  تع�سف  �لتي 

من  يبذل  جهد  هو  �ملعر�ض  هذ�  »تنظيم 

على  �ل�سوء  ت�سليط  �جل  من  �لغرفة  قبل 

�لقطاعات �النتاجية يف منطقة �جلنوب، 

�إ�سافة �ىل حتريك �ل�سوق و�إ�سفاء جو من 

حياتنا  على  �لن�سبي  و�الرتياح  �حليوية 

�جلهد  »هذ�  �ن  �ىل  م�سري�  و�أعمالنا«، 

�الزمة  روؤية  يحجب  �أن  ميكن  ال  �لظريف 

�القت�سادية على �ل�سعيد �لوطني«. 

و�عترب �ن »�ملعر�ض ي�ستحق منا �لرعاية 

خا�سة  �مل�ستمر  و�لدعم  و�الهتمام 

تن�سيط  ومبادر�ت  �النتاج  حركة  و�ن 

مغلقة  حلقة  لي�ست  عموما  �القت�ساد 

�لتطوير  �طار  يف  وحم�سورة  مقت�رصة 

�لتنقي للمنتجات �ملحلية وزيادة قدرتها 

�لتناف�سية يف �ال�سو�ق �ملحلية و�خلارجية 

بل هي حلقة مت�سلة يف �سل�سلة تعتمد على 

�لرتويج و�لت�سويق«، م�سري� �إىل �أن �لظروف 

�المنية غري �ملوؤ�تية �لتي �سهدتها مدينة 

�جربتنا  �ملا�سي  متوز  �سهر  خالل  �سيد� 

�ىل تاأجيل موعد �طالق �ملعر�ض، �ال �ننا 

�لربنامج  تنفيذ  يف  �مل�سي  على  حر�سنا 

�لد�عمني  كافة  جهود  بت�سامن  �ملقرر 

و�ملعار�سني و�لز�ئرين.

 كلمة البساط 

نقابة  رئي�ض  نائب  قال  كلمته  ويف 

منري  لبنان  يف  �لغذ�ئية  �ل�سناعات 

�لب�ساط »�إن قطاع �ل�سناعات �لغذ�ئية يف 

حت�سيل  يف  �الأوىل  �ملرتبة  يحتل  لبنان 

نف�سه  �لقطاع  ويحتل  �مل�سافة،  �لقيمة 

�لقطاع  يف  لال�ستثمار�ت  �لثانية  �ملرتبة 

�لتحديات  »�ن  �ىل  �أ�سار  كما  �ل�سناعي«. 

�الأمنية متثل عائقًا يف تطوير هذ� �لقطاع 

و�سو�ه من �لقطاعات«. 

كلمة إيخهورست 
يف  �أعربت  اليخهور�ست  كلمة  وكانت 

يف  لوجودها  »�رصورها  عن  م�ستهلها 

قاعة  و�فتتاح  �ملعر�ض  الفتتاح  �سيد� 

ر�سميا  تفتتح  »�ليوم  وقالت:  �ملعار�ض«، 

هذه �لقاعة وهذ� �ملعر�ض �لذي ي�ست�سيف 

�خلا�سة  �لن�ساطات  �كرب  من  و�حد� 

افتتاح معرض اإلبتكار في الصناعات الغذائّية ــ صيدا
صالح: مهمتنا تسليط الضوء على القطاعات االنتاجية 
البساط: الصناعات الغذائية تتحدى الظروف األمنية 

ايخهورست: القطاع الخاص أساسي لتحسين النمو
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�لعديد  مب�ساركة  �لغذ�ئية  بال�سناعات 

�حلكومة  عن  وممثلني  �مل�ساهمني  من 

غري  ومنظمات  و�لتعاونيات  و�ل�رصكات 

كلمتها  يف  �يخهور�ست  وقالت  حكومية«. 

يف  معكم  �ليوم  هنا  �أكون  �أن  :ي�رصين 

�البتكار  ت�سجيع  وموؤمتر  معر�ض  �فتتاح 

�ملعار�ض،  ومركز  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  يف 

و�ل�سناعة  �لتجارة  غرفة  مع  بالتعاون 

نفتتح  و�جلنوب.  �سيد�  يف  و�لزر�عة 

ي�ست�سيف  �لذي  �ملعار�ض  مركز  �ليوم 

�ل�سناعات  عن  وهو  له  كبري  حدث  �أول 

�لغذ�ئية مع �لعديد من �أ�سحاب �ل�ساأن، �أي 

و�لتعاونيات  و�ل�رصكات  �حلكومة  ممثلي 

و�ملنظمات غري �حلكومية، و��سارت �ىل �إّن 

�لقطاع �خلا�ض �لتناف�سي �أ�سا�سي لتح�سني 

�ملعي�سية  و�لظروف  �القت�سادي  �لنمو 

�الأوروبي  و�الحتاد  لبنان.  يف  لل�سكان 

على  �لو�سيطة  �ملنظمات  م�ساعدة  ملتزم 

�حت�سان  �أو موؤ�س�سات  �لتجارة  غر�ر غرف 

�الأعمال، مبا �أنها ت�سطلع بدور رئي�سي يف 

حتفيز �القت�ساد. 

قدم  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  خالل  ��سافت: 

للموؤ�س�سات  كبري�ً  دعمًا  �الأوروبي  �الحتاد 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة �حلجم عرب �مل�ساهمة 

للجودة  �لوطنية  �لتحتية  �لبنية  تطوير  يف 

�جلودة(،  برنامج  خالل  )من  لبنان  يف 

�ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  و�سول  وحت�سني 

)من خالل  �لتمويل  �إىل  �حلجم  و�ملتو�سطة 

�حت�سان  مر�كز  قيام  وت�سهيل  كفاالت(، 

�حت�سان  جمعية  غر�ر  على  �الأعمال 

�العمال يف �جلنوب. 

خالل  من  �جلمعية  توؤمن  و�سوف  وقالت: 

من�ساآت  �ليوم  نفتتحه  �لذي  �ملركز 

�ملركز  هذ�  يدعم  و�سوف  للمعار�ض. 

و�ل�سغرية  جد�ً  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات 

�ملبادرة  وروحية  �حلجم  و�ملتو�سطة 

ي�سمح  و�سوف  �لت�سبيك.  فر�ض  خالل  من 

�البتكار  وحتفيز  �الأعمال  �سفقات  بزيادة 

عرب تاأمني �أر�سية لتبادل �ملعرفة وبتاأمني 

�ال�ستد�مة �ملالية للجمعية. 

بعدها ق�ست �ل�سفرية �يخهور�ست و�حل�سور 

�سالح  مع  بجولة  وقامت  �الفتتاح  �رصيط 

و�حل�سور على �ق�سام �ملعر�ض. 

�إ�سارة �ىل �أن �ملعر�ض �سارك فيه �كرث من 

غذ�ئية وجمعية  موؤ�س�سة �سناعية  خم�سني 

النتاج  و�جلنوب  �سيد�  من  تعاونية 

�ل�سناعات �لغذ�ئية و�النتاج �لريفي.

السفير األميركي لوزير الصناعة: 

ملتزمون تجديد »نظام المفاضلة«

ديفيد هيل يف  �الأمريكي  �ل�سفري  �ل�سناعة فريج �سابوجنيان، مع  بحث وزير 

و�رصورة  �ملتحدة،  و�لواليات  لبنان  بني  و�لتبادلية  �القت�سادية  �لعالقات 

تعزيزها وتطويره.

لبنان  �سيادة  على  �ملحافظة  على  بالده  »حر�ض  �للقاء  خالل  هيل  و�أكد 

 General System( و��ستقر�ره و�زدهاره، و�لتز�مها جتديد نظام �ملفا�سلة �لعام

of Preference( �لذي يتيح للب�سائع �للبنانية �لدخول �إىل �الأ�سو�ق �الأمريكية 
من دون �أي ر�سوم جمركية«.

و�رصح هيل �أن »هذ� �التفاق يحتاج �إىل �إقر�ر من �لكونغر�ض كل �سنتني و�نتهى 

مفعوله يف حزير�ن �ملا�سي، و�سيتم �لت�سويت عليه جمدد�ً فور �نتهاء �لعطلة 

�لت�رصيعية. و�سي�سمح للموردين �للبنانيني با�سرتجاع مدفوعاتهم من �لر�سوم 

�جلمركية خالل �لفرتة �لفا�سلة«.

وحمفز  للكلفة،  وخمفف  ع 
ّ
م�سج عامل  �لتدبري  »هذ�  �أن  �سابوجنيان  و�عترب 

لل�سناعي و�لتاجر �للبناين للعمل على تطوير �الأن�سطة �لتجارية مع �لواليات 

�ملنتج  متيز  �أ�سبحت  �لتي  و�ملو��سفات  باملعايري  �اللتز�م  �رصط  �ملتحدة، 

ع �سابوجنيان 
ّ
�للبناين وتعطيه قيمة م�سافة عالية وقدرة على �ملناف�سة«. و�سج

»رجال �الأعمال �للبنانيني على �مل�ساركة يف �ملعار�ض �الأمريكية للتعرف �إىل 

ل�سبك  متهيد�ً  �جلديدة،  �ل�سناعات  يف  �حلديثة  و�لتكنولوجيا  �البتكار�ت  �آخر 

عالقات مع نظر�ئهم ومتثيلهم يف لبنان و�ملنطقة �لعربية«.

االنفتاح على النمسا 
من جهة متحور �للقاء بني وزير �ل�سناعة و�ل�سفرية �لنم�ساوية �ور�سوال فاهرنغر 

�النفتاح  مو�سوع  حول  �سميبوير،  �يز�بيل  �ل�سفارة  يف  �لتجارية  و�مل�ست�سارة 

و�أيد  �لثنائية،  �لعالقات  وتطوير  �لنم�سا،  بينها  ومن  �الوروبية  �ال�سو�ق  على 

 �سابوجنيان هذ� �النفتاح، م�سري�ً �ىل وجود »فر�ض عديدة للتعاون و�لتبادل«.

و�الإطالع  �لنم�سا  زيارة  �ىل  �للبنانيني  �العمال  رجال  �سابوجنيان  ودعا 

»�ن  �لنم�ساوية:  �ل�سفرية  �إىل  ه 
ّ

وتوج �مل�سرتك.  �لعمل  �إمكانات  على 

يفتحان  �لعمل،  جماالت  يف  �ملتقدمة  وخرب�تهم  �للبنانيني  جناح 

�الفادة  �لنم�ساويني  �العمال  لرجال  ميكن  عدة  جماالت  �أمامهم 

و�الفريقية. �لعربية  �ال�سو�ق  �للبنانية،  �ل�سوق  �إىل  يلجاأو�  كي   منها 

ورحبت فاهرنغر بتطوير �لعالقات بني لبنان و�لنم�سا، كا�سفة عن زيارة لرجال 

 �عمال لبنانيني يف نهاية ت�رصين �الول �ملقبل �ىل فيينا، ال�ستك�ساف �آفاق �لتعاون.
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�رتفعت �لرت�خي�ض �ل�سناعية يف �لن�سف �الأول من �لعام �جلاري 

بن�سبة 16،6 يف �ملئة مقارنة مع �لفرتة نف�سها من �لعام 2012، 

ونالت �ل�سناعات �لغذ�ئية �حل�سة �الأكرب منها م�سجلة 59 قر�ر�ً.

جاء ذلك يف �لتقرير �لذي �أعدته م�سلحة �ملعلومات �ل�سناعية 

�ملتعلقة  �لقر�ر�ت  عدد  �أن  �أظهر  و�لذي  �ل�سناعة،  وز�رة  يف 

هذ�  من  �الأول  �لن�سف  خالل  للم�سانع  �ل�سناعية  بالرت�خي�ض 

�الأول  �لن�سف  خالل  قر�ر�ً   180 مقابل  قر�ر�ت   210 بلغ  �لعام 

من �لعام 2012. وقد �سجل خالل حزير�ن �ملا�سي �سدور �لعدد 

�سهر  خالل  �سجل  فقد  �الأدنى  �لعدد  �أما  قر�ر�ً(   56( منها  �الأكرب 

�سباط )13 قر�ر�ً(. 

�الإن�ساء  برت�خي�ض  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  �أن  �ىل  �لتقرير  و�أ�سار 

و�ال�ستثمار �حتلت �لن�سبة �الأعلى )36.7 يف �ملئة(، �لعدد �الأكرب 

منها هو من �لفئة �لر�بعة )46 قر�ر�ً(، بينما بلغت ن�سبة �لقر�ر�ت 

�ملتعلقة برت�خي�ض �الإن�ساء 23.3 يف �ملئة، �لعدد �الأكرب منها هو 

من �لفئة �لثالثة )25 قر�ر�ً(، �أما ن�سبة �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتعديل 

قر�ر�ت ترخي�ض �سابقة فبلغت 21.4 يف �ملئة. 

�أما بالن�سبة �إىل توزيع �لقر�ر�ت بح�سب �لفئات، فـ40.5 يف �ملئة 

تليها  �لر�بعة،  �لفئة  �ىل  �ملنتمية  �مل�سانع  �سملت  �لقر�ر�ت  من 

�مل�سانع �ملنتمية �ىل �لفئة �لثالثة بن�سبة 39 يف �ملئة. 

يف  �سجلت  �لقر�ر�ت  من  �ملئة  يف   58.6 �أن  �ىل  �لتقرير  و�أ�سار 

�أما  �إن�ساء و��ستثمار،  حمافظة جبل لبنان، 43.9 يف �ملئة منها 

�سدر  وقد  قر�ر�ً،  بـ62  �لر�بعة  �لفئة  فت�سدرتها  للفئة  بالن�سبة 

�لعدد �الأكرب يف حزير�ن، تليها حمافظة �لبقاع بـ14.8 يف �ملئة 

�ل�سمال  فمحافظة  �إن�ساء،  منها  �ملئة  يف   22.6 �لقر�ر�ت،  من 

نصيب الصناعات الغذائية األكبر بـ59 قراراً
التراخيص الصناعية ترتفع 16,6 % في النصف األول

بن�سبة 9 يف �ملئة.

ولفت �لتقرير �ىل �أنه »من �ملناطق �ل�سناعية �لتي �سجلت عدد�ً 

ملحوظًا من �لقر�ر�ت برزت �نفه )6 قر�ر�ت، 2 منها �إن�ساء ومعظم 

قر�ر�تها من �لفئة �لثانية(، و�لدكو�نة )6 قر�ر�ت، 2 منها �إن�ساء 

و��ستثمار و3 منها تنتمي �ىل �لفئة �لر�بعة(، وبرج حمود وزحلة 

حو�ض �الأمر�ء و�سويفات �لقبة و�ملكل�ض )5 قر�ر�ت لكل منها(. 

�لن�ساط �ل�سناعي، فقد  �أما بالن�سبة �ىل توزيع �لقر�ر�ت بح�سب 

 28.1( قر�ر�ً  بـ59  �الأكرب  هو  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  ن�سيب  كان 

قر�ر   25 �لر�بعة،  �لفئة  من  هي  منها  �ملئة  يف   61 �ملئة(،  يف 

مو�د  �سناعة  مبا�رصة  تليها  �إن�ساء،  قر�ر  و16  و��ستثمار  �ن�ساء 

�لبناء بن�سبة 17.1 يف �ملئة ومن ثم �سناعة �ملنتجات �ملعدنية 

و�لكهربائية �لفنية بن�سبة 10 يف �ملئة.

يف  و�لتجارة  �القت�ساد  وزير  وّقع 

نحا�ض  نقوال  �العمال  حكومة ت�رصيف 

ماتيلك  �رصكة  مع  تفاهم  مذكرة  على 

وز�رة  يف  �جلودة  برنامج  بدعم  تتعلق 

ل من �الحتاد 
ّ
�القت�ساد و�لتجارة �ملمو

�لكهربائي  �ل�رصكة  ملخترب  �الأوروبي 

�لوطنية  �ملخترب�ت  �أحد  لي�سبح 

�القت�ساد  وز�رة  قبل  من  �ملعتمدة 

�لكهربائية  للمعايرة  كمرجع  و�لتجارة 

وذلك لتقدمي خدمات �ملعايرة �ىل قطاع 

�ل�سناعات �لكهربائية.

�لظهر يف  جاء ذلك يف حفل جرى فبل 

وز�رة �القت�ساد و�لتجارة بح�سور مدير 

برنامج �جلودة يف �لوز�رة �لدكتور علي 

�إد�رة �رصكة ماتيلك  برو، رئي�ض جمل�ض 

�ل�سناعات  نقابة  رئي�ض  �سغري،  �سامي 

من  وعدد  بلبل،  غ�سان  �لكهربائية 

�ل�سناعيني �ملعنيني.

�ل�سناعات  �أهمية  نحا�ض  �أكد 

و�سلت  �لتي  �للبنانية  �لكهربائية 

هي  وماتيلك  �لعاملي  �مل�ستوى  �ىل 

هذه  �إن  �لر�ئدة،  �ل�سناعات  هذه  من 

�ملذكرة ت�ساهم يف �لتاأهيل �مل�ستمر الأن 

�ملو�سوع يتعلق بخطو�ت معينة الإغناء 

�ملوؤ�س�سة عرب �جلودة و�لتمايز �لد�ئم.

�سامي  ماتيلك  �د�رة  جمل�ض  رئي�ض  �ما 

من  وجهًا  �ملذكرة  يف  فر�أى  �سغري 

�لتعاون بني وز�رة �القت�ساد و�لتجارة 

خطوة  و�عتربها  �الوروبي  و�الحتاد 

من  ميكننا  ر�سمي  خمترب  نحو  كبرية 

�لدخول �ىل �ال�سو�ق �لعاملية.

»المعايرة« للصناعات الكهربائية

ن�شاطات �شناعية
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محمد شقير يتسلم درعًا 
�ل�سناعات  �أ�سحاب  نقابة  قدمت 

�لغذ�ئية �ىل رئي�ض �حتاد غرف �لتجارة 

رئي�ض  لبنان  يف  و�لزر�عة  و�ل�سناعة 

�سقري  حممد  لبنان  وجبل  بريوت  غرفة 

درع �لنقابة، تقدير�ً للجهود �لتي يبذلها 

يف  �للبنانية  �ل�سناعات  م�ساركة  لدعم 

م�ساركة  �سيما  وال  �لدولية،  �ملعار�ض 

 Golf« معر�ض  يف  �لغذ�ئية  �ل�سناعات 

Food«، وذلك خالل زيارة قام بها وفد 
�لنقابة برئا�سة جورج ن�رص�وي �ىل مقر 

�لغرفة  رئي�ض  نائبي  ح�سور  يف  �لغرفة 

جمل�ض  وع�سو  تامر  وغابي  ملع  حممد 

�لعام ربيع  �أحمد حطيط و�ملدير  �الإد�رة 

�سرب�. 

�جلناح  م�ساحة  »�أن  ن�رص�وي  و�أ�سار 

 400 بلغت  �ملعر�ض  هذ�  يف  �للبناين 

مرت مربع، علمًا �ننا طلبنا م�ساحة �أكرب 

قبل  من  �ملتز�يد  �لطلب  تلبية  �أجل  من 

للم�ساركة  �للبنانية  �لغذ�ئية  �ل�سناعات 

يف �ملعر�ض �ملذكور«. 

به  تقوم  »�لذي  باجلهد  �سقري  ونوه 

لفتح  �لدولية  �ملعار�ض  يف  للم�ساركة 

�أ�سو�ق جديدة �أمام �ل�سناعات �للبنانية 

و�سدد  �الأوروبية«،  �ال�سو�ق  خ�سو�سًا 

زيادة  على  �لعمل  �رصورة  »على 

ال  �الأمر  وهذ�  �للبنانية،  �ل�سادر�ت 

ميكن حتقيقه �إال من خالل �مل�ساركة يف 

�ملعار�ض �لدولية وفتح �أ�سو�ق جديدة«. 

�ملعار�ض  يف  �مل�ساركة  جمال  ويف 

»�لقيام  ��ستعد�ده  �سقري  �أبدى  �لدولية، 

م�ساركة  تاأمني  �أجل  من  يلزم  ما  بكل 

معر�ض  �أي  يف  �للبنانية  �ل�سناعات 

وبعدما  �أ�سرت�ليا«،  يف  �سيما  وال  دويل، 

�لغذ�ئية  �أن مبيعات �مل�سانع  �لوفد  �أكد 

�لالجئني  عدد  بازدياد  �إيجابًا  تتاأثر  مل 

لفت  �للبنانية،  �الأر��سي  على  �ل�سوريني 

�سقري �النتباه »�ىل �رصورة �لتحرك لدى 

لالجئني  �مل�ساعد�ت  توفر  �لتي  �جلهات 

�جتياجاتها  �رص�ء  ب�رصورة  ملطالبتها 

من �مل�سانع �للبنانية«. 

قروض مدعومة للصناعيين
نقوال  و�لتجارة  �القت�ساد  وزير  �ل�سفدي  حممد  �ملال  وزير  �لتقى 

�فر�م.  نعمت  برئا�سة  �ل�سناعيني  جمعية  من  وفد  ر�فقه 
ُ
ي نحا�ض 

�أن  �رصورة  على  �لوفد  و�سدد  �لقطاع،  �سوؤون  �الجتماع  وتناول 

مدعومة  قرو�سًا  لبنان،  م�رصف  مع  بالتعاون  �ملال،  وز�رة  توّفر 

�لتي  �لت�سغيلي،  �لر�أ�سمال  متويل  قرو�ض  وخ�سو�سًا  لل�سناعيني، 

تهدف �ىل ت�سجيع �ل�سادر�ت �ل�سناعية �للبنانية عرب تاأمني �ل�سيولة 

�ملطلوبة لعمل �مل�سانع.

دعمًا  �جلمعية  مطلب  على  �ملبدئية  �ملو�فقة  �ملال  وزير  و�أعطى 

 �لتنفيذ بالتن�سيق مع حاكم م�رصف لبنان.
ّ
لل�سناعة على �ن يتم

من جهة ثانية، عقدت جلنة �القت�ساد �لوطني و�لتجارة و�ل�سناعة 

و�لتخطيط �جتماعا، قبل ظهر �م�ض يف جمل�ض �لنو�ب، برئا�سة �لنائب 

يف  و�ل�سناعة  و�لتجارة  �القت�ساد  وزيري  وح�سور  فريج  دو  نبيل 

حكومة ت�رصيف �العمال نقوال نحا�ض وفريج �سابوجنيان، و�لنو�ب. 

�لقطاعات  ممثلي  بح�سور  �ل�سناعي،  �لقطاع  و�سع  يف  وبحثت 

�ل�سناعية وجمعية �ل�سناعيني، خ�سو�سا حماية �ل�سناعة �لوطنية، 

��سبحت  �لعقار�ت  ��سعار  الن  لبنان  يف  �سناعية  مناطق  و�إن�ساء 

وم�ساألة  لبنان،  �ىل  تدخل  �لتي  �ل�سناعات  نوعية  ورقابة  مرتفعة، 

�لتهريب يف �ملرفاأ، وطالبو� برقابة �كرث فاعلية للجمارك.
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بالرغم من الظروف المحيطة.. استثمار صناعي جديد
انطوان كاخيا: مصنعنا هو الوحيد في المنطقة 

الصناعة المحلية مضمونة للصحة العامة
تعترب �شناعة �لتعبئة و�لتغليف للمنتجات �لغذ�ئية 

من �لعو�مل �الأ�شا�ض يف �حلفاظ على �ل�شحة �لعامة 

حققته  �لذي  �لتقدم  من  بالرغم  �النتاج،  وت�شويق 

�ل�شناعة �للبنانية من �إنتاج مو�د �لتعبئة و�لتعليف، 

�ل�شنني  ع�رش�ت  منذ  �للبنانية  �ل�شوق  �عتمدت  فقد 

على �ال�شتري�د من �خلارج للرب�ميل �ملطلوبة لتخزين 

��شتثمار  وجود  عدم  ب�شبب  �لغذ�ئية،  �ملنتجات 

�شناعي ل�شناعة هذ� �لنوع من �لرب�ميل �ملتخ�ش�شة 

يف هذ� �ملجال، ما دفع بال�شناعي �نطو�ن كاخيا �ىل 

�شد هذه �لثغرة و�القد�م على ��شتثمار �شناعي بان�شاء 

�أول م�شنع يف لبنان يف هذ� �ملجال ليكون �لوحيد يف 

لبنان و�ملنطقة �ملحيطة �لذي ي�شتطيع تاأمني حاجة 

�ل�شوق �ملحلية من �لرب�ميل �ملحلية �ل�شنع. 

 

�أنطو�ن  �ل�سناعي  �لقى  و�القت�ساد«  »�ل�سناعة  مع  حو�ره  ويف 

�أهمية �سناعة �لرب�ميل ونوعيتها ومميز�تها،  �ل�سوء على  كاخيا 

يعترب كاخيا �أن م�سنعه �الأول يف لبنان لغاية �الآن، وقال: »مل يكن 

لدينا يف لبنان من قبل م�سانع للرب�ميل، وكانت معظم م�سانع 

��ستخد�م  �أو  �لرب�ميل من �خلارج  �لغذ�ئية ت�سطر ال�ستري�د  �ملو�د 

مل  م�سنع  لدينا  يكن  مل  �أنه  ومبا  جديدة،  مرة  م�ستعملة  بر�ميل 

ما كانت �ساحلة  �إذ�  �مل�ستعملة  �لرب�ميل  تكن هناك مر�قبة على 

للترن  ي�ستعمل  �لغذ�ئية، بع�سها كان  �أو غري �ساحلة حلفظ �ملو�د 

�أو �ل�سمغ �أو �ملو�د �لكيمائية وتباع �لرب�ميل �لفارغة �ىل �لتجار 

�لذين يغ�سلونها باملاء �ل�ساخن ثم يبيعونها يف �الأ�سو�ق«. 

الميزات الصناعية الصحية
مييز  ما  »�أهم  قال:  �ملحلية  �ل�سناعة  لهذه  �ل�سحية  �مليزة  وعن 

�سناعة �لرب�ميل �أن تكون �ملو�د �الأولية مو�د خام مل ت�ستعمل �سابقًا 

 Marlex( وتاأتي مبا�رصة من �مل�سانع، ونحن ن�ستعمل مادة ��سمها

 FDA �سهاد�ت وهي حا�سلة على مو�فقة  hXM TR-571( مع 
 Regulation 21 CFR 177،1520. SuTABLE FOR FOOD
pakckaging. وهي )�لوكالة �لفدر�لية �المريكية(، و�ستحدث هذه 
�لتي  تلك  خ�سو�سًا  �لرب�ميل  �سناعة  يف  وحت�سنًا  اًل 

ّ
حتو �لتقنية 

�ننا  مميز�تها  ومن  لبنان.  يف  �لغذ�ئية  �ملو�د  �سناعيو  يحتاجها 

نقدم كل �لقيا�سات �لتي حتتاجها �ل�سوق �للبنانية حيث �أن لدينا 

120 ليرت�ً. بع�ض �مل�سانع  و�أكرث لن�سل �ىل قيا�ض   60  - 30 من 

ت�سدر ب�سائعها �ىل �خلارج ويكون فيها طحينة وخملالت وبندورة 

��ستعمال  عليها  يجب  وغريها،  و�ملربيات  وزيتون  ولنب  ولبنة 

بر�ميل مطابقة للمو��سفات �لعاملية، الأن �أمريكا وكند� لن تقبال 

�سحية،  لرب�ميل  ويحتاجون  م�ستعملة،  بر�ميل  يف  مو�د  بدخول 

علمًا �أن �سحن �لربميل �مل�ستعمل ال يكلف �مل�سانع �لغذ�ئية كثري�ً، 

فان كلفة �لرب�ميل �مل�ستعملة و�لرب�ميل �جلديدة لي�ست كبرية، هي 

جد�ً مقبولة الأن �سحة �الن�سان ال ي�ستهان بها«. 

صناعة تناسب تصدير النبيذ 
»حتى  قال:  �لنبيذ  ل�سناعة  �لرب�ميل  هذه  ��ستعمال  ح�سن  وعن 

�لنبيذ ميكن �أن ي�سّدر يف هذه �لرب�ميل، وهناك فارق يف ثمن هذ� 

�لنوع من �لربميل، فعادة ثمن برميل �لنبيذ �خل�سبي للتخمري 1200 

60 دوالر  �لـ  120 ليرت ما يقارب  دوالر، بينما ثمن برميلنا �سعة 

وهي خم�س�سة لل�سحن ولي�ض للتخمري«. 

وعن �مكانية حلول �لرب�ميل �لبال�ستيكية مكان بر�ميل �خل�سب يف 

�لتوفري  �لنبيذ  جمال  يف  �ل�سناعي  �ر�د  »�إذ�  قال:  �لنبيذ  �سناعة 

�لرب�ميل  يف  �لب�سائع  ير�سل  �أن  عليه  �ل�سهل  فمن  �لت�سدير  يف 

جديدة  و�سيلة  وهــي  للتخمري،  ت�سلح  ال  ولكنها  �لبال�ستيكية، 

للتخفيف من كلفة �ل�سحن و�لنقل. وتنفع هذه �لرب�ميل �أي�سًا لكل 

�ل�سناعات �ل�سائلة مثل �خلل و�ل�سبريتو و�لعرق، حتى �أن �لبع�ض 

يطلب هذه �لرب�ميل لت�سدير ع�سري �لفو�كه �ىل �خلارج«. 

وعن فرق �ال�سعار بني �لرب�ميل �مل�ستوردة �مل�ستعملة وبر�ميل 

ا�شتثمار �شناعي
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�نــطــو�ن  �ـــرصح  �ملــحــلــي  �لت�سنيع 

�لفرق  يف  »ن�ساهم  قائاًل:  كاخيا 

�لــتــجــار  مل�سلحة  ــادي  ــ�ــس �القــت

ـــر بني  ــرق �الم ــف ــانــع، وي و�ملــ�ــس

�إن  �إذ  �لربميل �جلديد و�لربميل �مل�ستعمل، 

كلفة �لربميل �مل�ستورد مرتفعة جد�ً وهي تاأخذ حجمًا، وتقريبًا 

�سناعتنا �أقل بن�سبة 30 % من �مل�ستورد على �لرغم من �أن كلفة 

�لكهرباء عندنا مرتفعة جد�ً«. 

صناعة المستلزمات 
وعن ��ستكمال �سناعة م�ستلزمات �لرب�ميل قال: نحن �أي�سًا ن�سّنع 

�مل�سكات و�القفال مبو��سفات مميزة �أكرث من �مل�ستورد. هناك من 

يريد �لتوفري ويطلب �لرب�ميل �مل�ستعملة يوفر على ح�ساب �سحة 

�أواًل لذ� �ر�سلنا برميلني  �لنا�ض، بينما نحن تهمنا �ل�سحة �لعامة 

تاأكيد�ً  عليها  �ختبار�ت  الإجر�ء  �لبحوث  مركز  �ىل  �سناعتنا  من 

ل�سالمة �سحة �مل�ستهلك«. 

يتعامل  �لتي  �ل�رصكات  �سعار  بر�ميل خا�سة حتمل  ت�سنيع  وعن 

�أو  ب�سائع  �أو  �رصكات  با�سم  خا�سة  بر�ميل  »ن�سّنع  قال:  معها 

لكل  خا�سة  عالمات  ن�سع  �أن  ميكننا  �إذ  �لطلب،  ح�سب  ماركات 

�الإ�سم  )كب�ض(  نو�سم  �أن  ميكننا  ��سمنا  ن�سع  �أن  فبدل  موؤ�س�سة، 

�ملطلوب، فال�رصكة �لتي تطلب �سناعتنا، وهذ� ما مل يكن يح�سل 

�سابقًا يف لبنان الأن �لرب�ميل كانت ت�سلنا م�ستعملة، خا�سة �أنه 

ال ميكن تزوير �الأختام النها �سنعت بطريقة خا�سة، وهذه ميزة 

خا�سة بنا ك�سناعة لبنانية«. 

انتاج وافر للسوق المحلية
�إذ� كان لدى �مل�سنع طاقة �نتاج تكفي ال�ستهالك لبنان  وعما 

قال: »لدينا قدرة على �إنتاج كميات تكفي �ل�سوق �للبنانية، ووفق 

�سجالت �جلمارك �إن لبنان ي�ستورد حو�ىل 800 طن من �لرب�ميل، 

بينما ي�سل �نتاجنا �ىل 1400 طن، �أي �أن كمية �سناعتنا تفوق ما 

ي�ستورد، لذ� فان هدفنا �لتايل �الأ�سو�ق �خلارجية �ي�سًا، �جلدير 

�لت�سدير  كلفة  تخفي�ض  يف  ت�ساهم  �لرب�ميل  �سناعة  �أن  ذكره 

وبالتايل تدعم �النتاج �ملحلي وت�رصيف �النتاج �لزر�عي«. 

وميلك كاخيا خطة تعاون مع م�سانع �ملو�د �الخرى، وعن هذه 

لبنان عن �سناعتنا عرب  »�أبلغنا معظم �مل�سانع يف  �خلطة قال: 

�لرب�ميل،  من  �ملنتج  وجــودة  �مل�سمون  عن  �لكرتونية  ر�سائل 

�نتاجنا،  �ىل  �أكرث  ليتعرفو�  �مل�سانع  لهذه  بزيار�ت  بد�أنا  و�ليوم 

مع  يتعامل  وبع�سهم  و�خلل  و�ملخلالت  للزيتون  م�سانع  وهناك 

حماولة  يف  �ملحافظات  كل  يف  وكيل  لدينا  و�سار  �لتعاونيات، 

لتاأمني �لرب�ميل لل�سناعات �ل�سغرية، مثاًل هناك م�سانع حتتاج 

�إلينا  �لتوجه  عبء  �ل�سناعي  يتحمل  �أن  فبدل  بر�ميل،  ع�رصة  �ىل 

�ل�سيا�سة نتمكن من تغطية كل  �لب�سائع، وبهذه  له وكيلنا  يوؤمن 

�ملحافظات«. 
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

�شـنـاعــات لـبنــانـيـة
السلع  منافسة  من  ومتّكنت  انتاجها،  بجودة  متّيزت  لبنانية  صناعات  على  الضوء  تسليط  واالقتصاد«  »الصناعة  تتابع 
هذا  في  والتحديات.وستتناول  الصعاب  مواجهة  على  اللبنانية  الصناعات  قدرة  واكدت  االسواق  مختلف  في  العاملية 
العدد، شركة مقصود التجارية، عبد القادر عمر غندور، حكيميان لصناعة األحذية اجللدية، شركة فخري وداغر، شركة 

MENESSA METAL LEBANON، جيمي ديكور، بالستيبون، ومؤسسة بالستيكوم .

�ن�سئت موؤ�س�سة مق�سود �لتجارية �ض.م.م. 

وع�سام  جوزيف  1984مب�ساركة  عام 

ويت�سلم  �أبي�ض،  وفاديا  مق�سود  و�لهام 

حاليًا م�سوؤوليتها جوزيف مق�سود �لذي 

»تهتم  و�القت�ساد«:  لـ»�ل�سناعة  قال 

زينة  م�ستلزمات  بت�سنيع  �ملوؤ�س�سة 

 9 حاليًا  �مل�سنع  ويت�سمن  �حللويات 

ت�سنيع  �أنو�ع  خمتلف  فيها  تنفذ  �آالت 

زينة �حللويات وفناجني ورق للحلويات 

ود�نتيل«. 

وعن تطور �لعمل قال: »يف �لبد�ية كان 

باملوؤ�س�سة  �خلا�ض  �مل�سنع  يف  �لعمل 

و�لورق  �لفناجني  �سناعة  على  يقت�رص 

وتطورنا  عليها،  و�لطباعة  للحلويات 

�حلر�رية  �لطباعة  �ىل  �لت�سنيع  ��سلوب 

على ورق �لد�نتيل«. 

جوزيف  يتابع  �ملوؤ�س�سة  جديد  وعن 

Maksoud Trading EST مؤسسة مقصود التجارية

مق�سود: »جديدنا للحلويات و�ملاأكوالت 

من  م�سنوعة  فناجني   Magic Cup
�لد�خل  من  و�ملغلف  �ملقوى  �لكرتون 

 gr. / وب�سماكة.340  بالبال�ستيك 

حلفظ  �لعاملية  للقو�نني  مطابقة   m2
و�لربودة  للحر�رة  .مقاومة  �ملاأكوالت 

وميكن ��ستعمالها الأكرث من مرة و�حدة. 

�ملاأكوالت  �أو  �حللويات  حت�سري  ميكن 

مبا�رصة فيها«.

�ملدعومة  �لقرو�ض  من  �ال�ستفادة  �أما 

�ملوؤ�س�سة  يف   
َ
ن�سع »مل  مق�سود:  يوؤكد 

�ل�سناعية  �لقرو�ض  من  لال�ستفادة 

�ملدعومة بل ف�سلنا �العتماد على �لنف�ض 

من  �لرغم  على  ذ�تيًا،  �ملايل  و�الإكتفاء 

ك�سناعيني  منها  نعاين  �لتي  �مل�ساكل 

و�ملو��سالت،  �لكهرباء  م�سكلة  و�أهمها 

�ملثابرة  على  حر�سنا  يوؤكد  ما  وهذ� 

و�لنجاح باالعتماد على �لنف�ض«.

عمل  بل  �للبنانية  �الأ�سو�ق  على  �ل�رصكة  ن�ساط  يتوقف  ومل 

�لدول  �ىل  �سناعاتها  �لتوزيع  �أ�سو�ق  تو�سيع  على  �أفر�دها 

�لعربية و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية وكند� و�أمريكا �لالتينية 

و�لدول �الوروبية ودول جنوب و�رصق �آ�سيا. 

عبد القادر عمر غندور 

غندور  عمر  �لقادر  عبد  �رصكة  تعمل 

�أحمد  باد�رة  ل.  �ض.م.  و�أوالده 

�سناعاتها  تطوير  على  غندور 

جمال  يف  خ�سو�سًا  با�ستمر�ر، 

و�حلالوة  �لطحينة  �سناعة 

و�ل�سم�سمية  �حللقوم  ور�حة 

تاأ�سي�ض  فمنذ  �خلروب،  ودب�ض 

يف  �الأجد�د  يد  على  �ل�رصكة 

بامل�سنع  �لعمل  بد�أ   1857 �لعام 

وب�سيطة  بد�ئية  �آالت  با�ستخد�م 

تالية  مرحلة  ويف  يدوية،  بطريقة  وت�ستعمل 

مت �إدخال �لكثري من �لتحديثات على �ملكنات �النتاجية، ثم 

ب�سكل  و�الآمتتة  �ملمكننة  �ىل  �النتاج  خطوط  معظم  لت 
ّ
حتو

على  حافظت  غندور«  عمر  »عبد�لقادر  �رصكة  �أن  �إال  كبري، 

جودة �سناعاتها �ملعهود يف �الأ�سو�ق �ملحلية و�خلارجية. 
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حكيميان لصناعة األحذية الجلدية
تاأ�س�ست �رصكة حكيميان ل�سناعة �الأحذية �جللدية )hLF( على يد 

�الأحذية  بت�سنيع  و�ملتخ�س�سة  حكيميان  وهر�ير  مهري  �الأخوين 

�لوالدية �جللدية و�لطبية ماركة Ten Ten  و�لتي متتلك خربة ت�سل 

و�لدهما  يد  �لبد�ية على  �مل�سنع  يف  تاأ�سي�ض  قبيل  �سنة   45 �ىل  

هاغوب حكيميان، وتطور �لعمل �ىل �سار �مل�سنع ي�ستخدم حو�ىل 

�الأ�سو�ق  ليغطي  وحت�سينه  �الإنتاج   تطوير  من  متكنت  �آالت   105
ليغطي طلبات بع�ض  �الإنتاج بعد ذلك  و�لعربية، وتو�سع  �ملحلية 

�لدول �الأوروبية و�الأفريقية �أي�سًا. 

مكان  من  �نطالق  �ول  فكانت  �لعمل،  تطوير  من  �ل�رصكاء  متّكن 

يدوية  بطريقة  قليلة  كميات  ينتج  حمود،  برج  منطقة  يف  �سغري 

ع �ىل م�سنع 
ّ
�عتمدها �لو�لد هاغوب، لينتقلو� �ىل مرحلة ثانية تو�س

وولديه  �الب  بني  م�سرتكًا  �لعمل  لي�سري  نف�سها  �ملنطقة  يف  �أكرب 

مهري وهر�ير، كما �أ�سيفت �آالت حديثة �ساهمت يف زيادة �النتاج. 

بتاأ�سي�ض  �ل�رصكاء  قام  بل  �ملرحلة  هذه  عند  �ل�رصكة  تتوقف  ومل 

�رصكة جديدة فوؤ�س�ض م�سنعًا �أو�سع م�ساحة و�أ�سيف عدد كبري من 

�لتطور بزيادة  �اليطالية و�الوروبية، و�ساهم هذ�  �الآالت �حلديثة 

�الإنتاج و�ملوديالت �لع�رصية وحت�سني �لنوعية وهذ� �لتطوير مّكن 

�ل�رصكة من �ال�ستفادة من �لقرو�ض �ل�سناعية �ملدعومة. وبدء فتح 

�أ�سو�ق و�عدة و�سلت �ىل �أوروبا و�فريقيا. 

بع�ض  و�جهت  �أنها  �إال  �ل�رصكة  فيه  عملت  �لذي  �لتطور  كل  مع 

�الرتفاع  مثل  لبناين،  �سناعي  �أي  يو�جهها  �لتي  مثل  �مل�ساكل 

و�أعباء  ت�سغيلية  �أعباء  �ل�رصكة  د 
ّ
يكب �النتاج ما  �ملتز�يد يف كلفة 

يف كلفة �ملو�د �الأولية. 

على  �جلمركية  �لر�سوم  تخفي�ض  �و  �لغاء  �قرت�ح  من  هنا  بد  وال 

بع�ض �ملو�د �الأولية وتخفي�ض تعرفة �لكهرباء و�ملازوت و�لوقود 

�لرقابة  �للبنانية من خالل  �ل�سناعة  لل�سناعيني. وحماية  عامة 

على �لو�رد�ت �ل�سناعية من �خلارج عرب �حلدود و�لتي باتت تتدفق 

من دون �سو�بط. 

للتجارة  ود�غر  فخري  �رصكة  تاأ�س�ست 

�أدوني�ض(  2002 )غالريي  و�ل�سناعة �سنة 

وطوين  �لفخري  ومارون  منري  ب�رص�كة 

وجورج د�غر، يديرها حاليًا كل من منري 

�لفخري وطوين د�غر.

من  �ملفرو�سات  بت�سنيع  �ل�رصكة  تهتم 

وتنّفذ  ومطابخ  نوم  وغرف طعام  غرف 

�ل�رصكة  �لديكور. كما متتلك  �نو�ع  جميع 

�آلة تغطي حاجة   20 يف م�سنعها حو�ىل 

يف  طلبات  تغطية  من  لتتمكن  �ل�رصكة 

�ال�سو�ق �ملحلية.

مل ت�ستفد �رصكة فخري ود�غر من �لقرو�ض 

�ملدعومة لل�سناعيني الأن �لطلب ال يز�ل 

موؤجاًل كونهم مل يالحقوه لال�ستفادة من 

هذ� �لنوع من �لقرو�ض �لتي قد ت�ساهم يف 

تطوير �ل�سناعة، �إال �أن خطتهم للتطور مل 

تتاأخر �إذ �سهدت �ل�رصكة حتديثًا مل�سنعها 

شركة فخري وداغر )غاليري ادونيس( تطّور صناعي منفرد

�لتاأ�سي�ض  منذ  �الوىل  مر�حل  بثالث 

و�ملرحلة �لثانية يف �لعام 2004 و�ملرحلة 

�لثالثة كانت �لعام �حلايل 2013 يف مو�كبة 

و�لديكور�ت  �لت�ساميم  خطوط  الأحدث 

د�ئرة  و�بقاها يف  �ل�رصكة  م ركائز 
ّ
مما دع

�ملجهود  من  �لرغم  على  �لقوية  �ملناف�سة 

�ملنفرد �لذي يقومون به.

�مل�ساكل  عن  �ملوؤ�س�سة  �أ�سحاب  يبتعد  ال 

�لتي تعاين منها يف �لعمق م�ساكل �ل�سناعة 

يف لبنان و�أهمها �لكهرباء و�لطاقة �لغري 

مدعومة لل�سناعي لكي يتمكن من تطوير 

وتاأمني �سناعاته. 

�قرت�حاتهم  �ل�رصكة  �أ�سحاب  يخفي  وال 

كهرباء  ل�رصكة  مبطالبتهم  تبد�أ  �لتي 

يوؤمن  كهربائي  ل 
ّ
حمو برتكيب  عجلتون 

�لطاقة، ولكن ال جو�ب، وهذه م�سكلة من 

م�ساكل جمة يعاين منها قطاع �ل�سناعة 

يف لبنان. 
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

 1969 عام  تاأ�س�ض معمل �سالح حممود 

كان  بد�ية  �لـــو�دي،  ر��سيا  منطقة  يف 

�أنو�عها  على  �ملد�فئ  ب�سناعة  يعنى 

وهذه  و�حلطب،  �ملــازوت  على  �لعاملة 

ولها  ر��سيا  منطقة  يف  ر�ئدة  �ل�سناعة 

تاريخ عريق يف هذه �ملنطقة من لبنان، 

زت به من تقني وزخرفة على قدر 
ّ
ملا متي

�سالح  م�سنع  وكان  �جلمالية.  من  عاٍل 

من  �ل�سناعة  هذه  نقل  من  �أول  حممود 

خالل  من  �ل�سخم  �النتاج  �ىل  �حلرفية 

�حلديثة،  و�لتقنيات  �الآالت  �أ�ستخد�م 

�لثقيلة  �ل�سناعات  �ىل  �حلاجة  وكانت 

طلبًا ملحًا من قبل �ل�رصكات عندما �أدى 

�مل�سنع دور�ً �أ�سا�سيًا يف قيادة �ل�رصكات 

�مل�سنعة �الأخرى �ىل �أتباع �لتكنولوجيا 

�أبناء  تخ�س�ض  بعد  خ�سو�سًا  �حلديثة، 

ــال من  ــج �ــســالــح حمــمــود يف هـــذ� �مل

جديدة  �الآالت  و�أبتكار  �ملعد�ت  ت�سنيع 

ال  �أخـــرت�ع  بــر�ءة  �مل�سنع  ميلك  فيها، 

�آلة  �آخر مثل  �أي م�سنع  يوجد مثلها يف 

ت�سنيع �حلطب للمد�فئ من بقايا ع�سري 

�لزيتون وغريه.

على  للمياه  حديث  خــز�ن  �بتكار  كذلك 

منا�سري  غلى  باالإ�سافة  �لفوثبول.  �سكل 

�حلجر �حلديثة وجمابل �لباطون و�الآالت 

من  �الأفــــر�ن  �سناعة  يف  تــدخــل  �لــتــي 

عجانات ورقاقات وخطوط �توماتيكية.

�لتي  �حلديثة  �لزيتون  مع�رصة  كذلك 

يوميًا،  طــن   20 حـــو�ىل  بع�رص  تــقــوم 

لل�سد�أ،  �ملقاوم  فــوالذ  معد�ت  وهناك 

و�لديكور وغريها.

 MEnESSA METAL LEBAnOn
�ل�سيخ  �أبناء  �أ�س�سها  حديثة  �رصكة  هي 

�سالح حممود لل�سناعات �ملعدنية.

MENESSA METAL LEBANON شركة
أبتكار صناعات معدنية تقنية حديثة 

منذ تاأ�سي�سها على يد �ل�سيد حممد مر�سل تعمل »جيمي ديكور« 

�لكائنة يف طريق �ملطار، يف جمال �لديكور يف خمتلف �أنو�عه، 

نذكر منها �خل�سب، و�جلف�سني و�لباركيه وبر�دي على �أنو�عها. 

معتمدة بذلك على خربتها �ملهنية �لكبرية يف هذ� �الخت�سا�ض. 

�سهد هذ� �لقطاع تطور�ً ملحوظًا وهو ال يز�ل يو�كب كل جديد 

على هذ� �ل�سعيد، وقد دخل عدد الباأ�ض به من �للبنانيني يف 

�لديكور، و«جيمي ديكور« من  �لقطاع ومتيزو� يف خدمة  هذ� 

ب�سبب  �ل�سهرة  و��سع يف  دور  لها  �أ�سبح  �لتي  �ملوؤ�س�سات  هذه 

خدماتها �جلليلة للزبائن.

باخلربة  ح�رصها  ميكن  ديكور«  »جيمي  موؤ�س�سة  تطور  مر�حل 

و�لنوعية، ومن خالل ذلك ��سبح �لعمل يتو�سع تدريجيًا لتلبية 

ما  للم�ساريع  �ملتتالية  �لنجاحات  مبو�كبة  �لزبائن،  حاجات 

جاء  ذلك  وكل  و�لزبائن.  �ملوؤ�س�سة  هذه  بني  �لثقة  عامل  كر�ض 

يف �سياق تعرف �لزبون على �لنوعية و�ل�سعر و�ملو�د قبل �لبدء 

بتنفيذ م�رصوع �لديكور �لو��سع يف عامله و�أذو�قه، وبتعدد مو�ده.

�ل�سالونات  د�خــل  عملها  ديكور«  »جيمي  موؤ�س�سة  ��ستهلت 

�لزبائن،  ثقة  �كت�ساب  وبعد  و�ملطابخ،  و�لطعام  �لنوم  وغرف 

�أمتد عملها �إىل كافة �ملناطق �للبنانية.

»جيمي ديكور« في تطور دائم

هذه  �إليه  و�سلت  ما  �آخــر  على  �إطــالع  على  د�ئما  نحن  لذلك 

�مل�سلحة مع تطور م�ستمر لالأفكار ما يك�سف للزبون )�لزبائن( 

�الأمر  �ملطلوبة، وهو  �مل�ساريع  تنفيذ   �لدقة يف �رصعة  �أهمية 

�لذي يدفع �إىل تو�سيع فروع هذه �ملوؤ�س�سة يف �مل�ستقبل عندما 

يكون �لو�سع م�ستقر و�ال�ستثمار�ت كبرية يف �لبلد.

كر�ست موؤ�س�سة »جيمي ديكور« �سعارها �لد�ئم: �لدقة يف �لعمل، 

و�الإلتز�م باملو�عيد، وتنفيذ �مل�ساريع يف �لوقت �ملحدد. 
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و�أحــد  �لفنية  لل�سناعة  بال�ستيبون  �رصكة  عــام  مدير  يوؤكد 

تعمل يف  تاأ�سي�سها  �ل�رصكة منذ  �أن  �سقري،  �رصكائها عبد�لقادر 

�سناعة علب تغليف كرتون وبال�ستيك و�أكيا�ض للهد�يا جلميع 

�ملنا�سبات، ت�ستعمل �أجود �أنو�ع �ملو�د �الأولية.

و�القت�ساد«:  »�ل�سناعة  مع  لقائه  يف  �سقري  �ل�سيد  ويقول 

»�إ�ستمر�ريتنا يف �الإنتاج ترتكز يف �لوقت �حلايل على �الأ�سو�ق 

�خلارجية بن�سبة ترت�وح بني 70 و %75 و�لباقي على �الأ�سو�ق 

مبالغ  دفع  من  عالية  تكلفة  يو�جه  �أنتاجنا  �أن  رغم  �ملحلية، 

�لدولة  قيام  عدم  ب�سبب  ومــازوت،  كهرباء  بني  للطاقة  كبرية 

�ل�ساأن  و�أهمالها  �ل�سيا�سية  مب�ساكلها  و�هتمامها   بو�جباتها 

�لبحري لكي ال نظل حتت  �ل�سحن  �الإمنائي. كما نتمنى تفعيل 

رحمة �ملعابر �لربية«.

�لظروف  من  �لرغم  »على  يقول:  �النتاجية  �لظروف  وحــول 

نحاول  �الإقت�سادي،  و�النهيار  �لبالد  بها  متر  �لتي  �ل�سعبة 

جاهدين �حلفاظ على �ال�ستمر�رية و�لتقدم على �أمل تطوير هذ� 

�لقطاع �ل�سناعي«. 

وحيد�  ر�يته  يحمل  لبنان  يف  �ل�سناعي  »�أن  �سقري  ويــوؤكــد 

باهلل  و�إمياننا  �لدولة.  من  دعم  �أي  دون  من  فردي  ومبجهود 

�الف�سل  نحو  د�ئما  جاهدين  ن�سعى  ونحن  كبرية  وطموحاتنا 

�الآالت  وحتديث  �الإنتاج  وتطوير  �خلارجية  �ملعار�ض  مبتابعة 

نتخطى  �أن  كبري  و�أملنا  باالإنتاج.  �خلارجي  �لتطور  ومو�كبة 

لبلدنا  �خلري  وناأمل  �لطليعة،  يف  د�ئمًا  لنكون  �مل�ساعب  هذه 

ولل�سناعة �للبنانية للنهو�ض بلبنان �لذي نطمح �إليه جميعًا«.

بالستيبون تؤكد سعيها إلى األفضل

عام       ـــض.م.م.  � بال�ستيكوم  تاأ�س�ست 

حربلي،  ولــيــد  يديرها  �لــتــي   1960
وهي من �أقدم �رصكات �لبال�ستيك يف 

�لدكو�نة،  ومقرها  و�ملنطقة  لبنان 

يف  �ل�سناعية  �ملدينة  و�مل�سنع يف 

مرتمن   3000 م�ساحة  على  �لدكو�نة 

�الر�ض وم�ساحة بناء من 10000 مرت. 

�ل�سناعات  على  �ل�رصكة  ن�ساط  يقوم 

عام  ب�سكل  �لتحويلية  �لبال�ستيكية 

ب�سكل  و�لتعبئة  �حلــقــن  و�سناعة 

خا�ض، كما �أن �ل�رصكة متخ�س�سة يف  

�سناعة �الدو�ت �ملنزلية و�ملطبخية، 

حاجات  بال�ستيكوم  �أي  تلبي  وهي 

�ل�رصكات �ملتخ�س�سة يف �ل�سناعات 

�لــزيــوت  ــات  ــرصك � منها  �لــغــذ�ئــيــة 

تلبي  كــمــا  ـــان،  ـــب و�الل و�ملــعــا�ــرص 

يف  �ملتخ�س�سة  �ل�رصكات  متطلبات 

�دو�ت �لتنظيف و�ل�سامبو.

خالل  من  �سمعتها  بال�ستيكوم  بنت 

ــات مــبــا�ــرصة وممــيــزة  ــدم تــوفــري خ

تلبية  يف  ومــــرونــــة  ــهــا،  ــعــمــالئ ل

مؤسسة بالستيكوم أصالة وجودة عصرية

تقدمي  يف  و�ال�ستمر�ر  �حتياجاتهم، 

�لوقت  يف  عالية  جودة  ذ�ت  منتجات 

��سعار  على  �ملحافظة  مــع  �ملــحــدد، 

مدرو�سة.

يعاين �ل�سناعي يف لبنان من م�ساكل 

عدة يف مقدمتها �رتفاع �أ�سعار �لنفط، 

يف  كبري  �رتفاع  �ىل  �دى  �لــذي  �المــر 

وبكل  �ل�سناعية،  �ملنتجات  �أ�سعار 

�أ�سف يف هذه �حلالة ال تلقى �ملوؤ�س�سات 

�حلكومة،  من  ذكر 
ُ
ي دعمًا  �ل�سناعية 

مثل تخفي�ض ��سعار �مل�ستقات �لنفطية 

و�لطاقة �لكهربائية، وهذ� �الأمر يجعل 

مناف�سة  تو�جه  �للبنانية  �ل�سناعة 

�لدول  منتجات  قبل  من  متكافئة  غري 

�لعربية،  �الأ�ــســو�ق  د�خــل  �ملــجــاورة 

ت�سهيالت  تقدم  �لــدول  هذه  �إن  حيث 

كبرية يف �ملجال �ملذكور للموؤ�س�سات 

�لعاملة على �ر�سها.

يعاين  �لتي  �مل�سكالت  �أبـــرز  ولعل 

لبنان  يف  �ل�سناعي  �لقطاع  منها 

هي فقد�ن �ل�سيا�سة »�حلمائية« لهذه 

�ل�سناعة من �ملناف�سة غري �ملتكافئة 

ـــــدول �الأخـــــرى،  ــاعــات �ل ــن مـــع �ــس

�الأ�سو�ق  �ل�سناعات  هــذه  و�قتحام 

�ملــحــلــيــة و�إغـــر�قـــهـــا، ��ــســافــة �ىل 

كاهل  تثقل  �لتي  �الإ�سافية  �الأكالف 

�ل�سناعي، من �لكهرباء �ىل �ملولد�ت 

و�ملحروقات.
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ملف:

صناعة البيوت الجاهزة

تنمو  لبنان  يف  �جلاهزة  �لبيوت  �شناعة  بد�أت 

يف  بالع�رش�ت  عددها  بلغ  حيث  ب��ارز  ب�شكل 

�الإن�شاء�ت  تاأثري على  ظاهرة جديدة، وبات لها 

�لتقليدية، ويرى �لبع�ض �أنها ت�شاهم يف حل �أزمة 

�ال�شكان، ومن هذ� �ملنطلق كان ال بد ل�«�ل�شناعة 

هذه  حركة  على  �ل�شوء  �إلقاء  من  و�القت�شاد« 

�ل�شناعة ومدى تطورها يف �لفرتة �ل�شابقة وذلك 

من خالل لقاء�ت �أجرتها »�ل�شناعة و�القت�شاد« 

مع بع�ض �أ�شحاب موؤ�ش�شات �لبيوت �جلاهزة يف 

��شباب  �أ�شئلة حول  لبنان، حيث طرحنا عليهم 

وعن  مل�شتقبلها،  وقر�ءتهم  �ل�شناعة،  هذه  منو 

على  �جلاهزة  �لبيوت  قطاع  يلعبه  �لذي  �لدور 

�ملادية  �لنو�حي  من  �ل�شكن  م�شكلة  �شعيد حل 

و�شهولة  �ل�شكن  ع��بء  لتخفيف  و�ملعنوية 

��شتعماله. باال�شافة �ىل �نعكا�ض �شناعة �لبيوت 

و�أهم  منوها،  �أو  �العمار  حركة  على  �جلاهزة 

�ملوؤ�ش�شات  �أ�شحاب  بها  يقوم  �لتي  �خلطو�ت 

لتطوير هذ� �لقطاع. 

عــي
نا

�ش
ق 

حــ
مل
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ملف �شناعي

Alwan Wooden Industries مروان علوان

ل�سكن  ومنا�سب  �أطــول  وعمر  معمارية 

�لعائالت �أكرث. 

�ما �ذ� �ردنا �حلديث عن دور هذه �ملنازل 

و�ل�رصيعة  �حلديثة  �ل�سكنية   للحلول 

طبعا  �الجتــاه  ف�سيكون  �لقليلة  و�لكلفة 

�رصيعة  فهي  غال�ض،  �لفيرب  منازل  �ىل 

�لرتكيب عازلة للحر�رة مقاومة للحريق 

موؤلفة  �لتكلفة،  وقليلة  للزالزل  مقاومة 

�لطلب وتتمتع  �ثنني ح�سب  �و  من طابق 

بهند�سة خارجية حديثة.

��سد�ر  �لقانونية فيجب  �لناحية  �ما من 

قو�نني لت�سهيل عملية �لت�سجيل و�مكانية 

�القرت��ض من �لبنوك و�عفاء�ت جمركية 

وتخ�سي�ض  �لتحتية  �لبنى  و�نــ�ــســاء 

م�ساعات من �لبلديات با�سعار ت�سجيعية 

ما يدعم هذه �ل�سناعة وي�ساعد يف  حل 

تكلفة �ل�سكن �لباهظة.

�ما تر�جع قطاع �لبناء �ال�سمنتي فيدعم 

�نخفا�ض  ب�سبب  �لبديلة  �ل�سناعة  هذه 

ذكرنا  وكما  �لتنفيذ،  و�رصعة  �لتكلفة 

لدفع هذ�  �هم خطوة  �لقوننة هي  �سابفا 

�لقطاع ب�رصعة �ىل �المام. 

�رصح مرو�ن علو�ن �أنو�ع �لبيوت �جلاهزة 

يف  �جلاهزة  �لبيوت  »تنق�سم  و�أهميتها: 

معدنية،  بيوت  �الأول  ق�سمني:  �ىل  لبنان 

فايرب  وبيوت  جاهزة،  خر�سانة  وبيوت 

هذه  وتنامي  تعدد  يف  و�ل�سبب  غال�ض، 

�ىل  �ملحلية  �ل�سوق  حاجة  هو  �ل�سناعة 

وتوفري  للوقت  و�خت�سار  �رصيع  �سكن 

مكاتب  �ىل  �لبناء  قطاع  وحاجة  للمال، 

�لرتكيب  �رصيعة  و�لعمال  للمهند�سني 

و�لتفكيكوقليلة �لتكاليف، باال�سافة �ىل 

وهذه  للبناء،  رخ�سة  �ىل  �حلاجة  عدم 

�لبيوت عازلة للحر�رة ومقاومة للزالزل.

خ�سبية  بيوت  فهو  �لــثــاين  �لق�سم  �مــا 

خ�سبية»لوغ«،  وبيوت  بنل«  »�سندوي�ض 

وهذ� �لنوع من �لبيوت يتمتع مبو��سفات 

�لبيوت �ل�سابقة نف�سها، �ال �نه �كرث كلفة 

بجمالية  يتمتع  لكنه  �الول  �لق�سم  من 
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مروان دالل )شركة دالل لالنشاءات( 

�أما حركة �الإعمار فتوؤثر على حركة �لبيع و�ل�رص�ء الأن �لبيت �جلاهز 

مثل �لبيت �لعادي يخ�سع لعملية �لبيع و�ل�رص�ء، فهناك �أنا�ض لي�ض 

لديهم قدرة على �رص�ء �لبيت �لعادي �أو حتى �لبيت �جلاهز، مع �أن 

كلفته �أقل بن�سبة 30 باملئة من �لبيت �لعادي باملو��سفات نف�سها. 

لتطوير  خطو�ت  »لدينا  دالل:  مرو�ن  قال  �لتطويرية  �خلطط  وعن 

�لبيوت �جلاهزة يف حماولة لتو�سيع ن�ساطنا، نعمل حاليًا  قطاع 

مع �الأمم �ملتحدة لتاأمني منازل للنازحني، ولدينا �تفاق مع �الأمم 

هناك  من  �جلاهزة  �لبيوت  طلب  وياأتينا  �لنيويورك  يف  �ملتحدة 

مبا�رصة عند ح�سول �أي ظرف طارىء يف لبنان �أو �لعر�ق �أو �سمال 

�فريقيا، ونحن نكون جاهزون مبا�رصة حلاالت �لطو�رىء ولدينا 

�سعر متفق عليه مع �الأمم �ملتحدة ملدة �سنتني، فاإذ� ح�سلت حالة 

ال  منطقة حميطة  �ي  �أو  �سورية  �أو  �الأردن  �أو  �ل�سود�ن  طارئة يف 

ي�ستطيعون �رص�ء بيوت جاهزة �إال من عندنا«. 

و�أ�ساف: »على �سعيد �آخر نتبع نظامًا جديد�ً ال�سافة مو��سفات 

نلب�سها من �خلارج  �إما  �لبيوت �جلديدة،  �أكرث جودة وجمااًل على 

�ملو��سفات  مثل  �أعلى  ومبو��سفات  بال�سيتك  �أو  خ�سب  �أو  حجر 

�الأوروبية و�المريكية يكون منظره جميل ويبقى جاهز�ً. �أما �سعره 

�أقل من �لعمار ووقته  ع باملعمل ويد �لعاملة فيه 
ّ
فاقل الأنه يجم

�أ�رصع وم�سبوط، كما �أن هذه �لبيوت تنا�سب طق�ض لبنان يف �جلبل 

و�لبحر و�لثلوج«. 

�لبيوت  على  �لطلب  لزيادة  �ملبا�رص  �ل�سبب  �أن  دالل  مرو�ن  يرى 

�ىل  �ل�سوريني  �لنازحني  تز�يد  هو  �حلــايل  �لوقت  يف  �جلاهزة 

�ملئة،  يف   20 بن�سبة  لبنان  �سكان  عدد  رفع  ما  و�ملحيط،  لبنان 

�لر�هنة  �لظروف  ظل  ويف  �ملنازل،  على  �لطلب  يرتفع  وبالتايل 

و�رصيعة  لرخ�سة  حتتاج  وال  �ملوؤقتة  هي  �الآن  �ملطلوبة  �لبيوت 

�لرتكيب وتكون متكاملة من كهرباء و�سحية، وال حتتاج لتح�سري 

وبالتايل  ��ستئجارها.  ميكن  بل  �أر�ض  �رص�ء  تتطلب  وال  �الأر�ــض 

فان م�ستقبل �سناعة �لبيوت �جلاهزة قد يكون حمدود�ً الن لبنان 

�سغري �مل�ساحة و�لطلب على �سناعتنا موؤقت، فبعد �ن حتل �الزمة 

�لنازحني قد يخف بعدها �لطلب.

�لبيوت  �سناعة  تلعب  �أن  �ملمكن  من  �أنــه  على  دالل  يوؤكد  كما 

»فمن ال  لبنان،  �ل�سكن يف  �أزمة  دور�ً يف حل  لبنان  �جلاهزة يف 

ي�ستطيع �رص�ء بيت يف منطقة �ال�رصفية �أو فرد�ن ويريد بيت �رصيع 

�لعمار وال يحتاج رخ�سة، ويعترب �لبيت نّقال وال يحتاج لرتخي�ض 

�جلاهز ال يحتاج الجر�ء�ت  �لبيت  �ن  �لبلدية. كما  �أذن من  �سوى 

قانونية كرتخي�ض، فكلما كرب �لبيت كلما �حتاج لرخ�سة �رصعية، 

وتفرق �مل�ساحة و�ملنطقة. �لبيت �جلاهز ميكن لل�سخ�ض �أن يتحكم 

بالبيت ح�سب ذوقه وعلى طلبه ح�سب كم غرفة، �ي �أنه غري حمكوم 

بانيل  �ل�ساندوي�ض  من  �جلاهز  �لبيت  ن�سّنع  نحن  �لعايل.  بالبناء 

نلب�سه باخل�سب �أو �حلجر ح�سب ما يطلب �لزبون. 

ملف �شناعي
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 جان مايك 
)سكور لالنشاءات المعدنية والماكينات الروبوتية(

وعن �لتطوير قال: »نحن كموؤ�س�سة نعمل 

على تطوير �سناعة �حلديد ونبحث نقاط 

�حلديد  تاأثر  مثل  لنتجاوزها،  �سعفه 

نوعية  ن 
ّ
نح�س لذلك  �لطبيعية  بالعو�مل 

�لدهان حلمايته، باال�سافة �ىل �أن بع�ض 

ي�ساعده  ما  وهــذ�  بالزنك  يطلى  �حلديد 

وتــكــون  �لطبيعية  �لــعــو�مــل  ليتحمل 

�أف�سل  تقنيات  ونعتمد  خفيفة،  �سيانته 

�ل�سقوف �حلديد ت�ستعمل  �أما  �سد �ملياه. 

فيها طرق تقليدية بتثبيته �لرب�غي، ومع 

�أكرث، وهناك  �أو  �لوقت ي�سد�أ بعد �سنتني 

تقنية جديدة ب�سقف �حلديد بدون بر�غي 

بل كب�ض وتكون �سد ت�رصيب �ملاء، ونحن 

مثل  �جلــودة  لتكون  لبنان  يف  نعتمدها 

�أوروبا و�أمريكا«. 

�لعاملة،  لليد  �لكثري  يتطلب  و�لباطون 

من  قليل  عـــدد  يتطلب  ــد  �حلــدي ولــكــن 

�ملعي�سة  حت�سنت  وكلما  �ملتخ�س�سني، 

�لعاملة،  �لــيــد  �سعر  �رتــفــع  لبنان  يف 

�جلاهزة  للبيوت  �الأف�سلية  تكون  ومعها 

�أو �حلديد النها يحتاج لعدد عمال قليل 

�أف�سل،  نيتجة  ويقدمون  مهارة  ولديهم 

�لباطون ترتفع  ��سعار  �أن  باال�سافة �ىل 

بينما �حلديد تنخف�ض �أ�سعاره. 

قال:  �جلاهزة  �لبيوت  �عمار  وعن حركة 

حركة  تزيد  �لو�سع  يتح�سن  »عندما 

ــب، وميكن  ــطــل و�ل ــعــر�ــض  و�ل �العــمــار 

مب�ساحة  �الأر��سي  بع�ض  من  �ال�ستفادة 

�سغرية بو�سع �لبيت �جلاهز فيها خارج 

�لعا�سمة، وهي حتل �أزمة �ل�سكن«. 

ي�رصح جان مايك �ساحب �رصكة »�سكور« 

�لبيوت  خيار  �ىل  �لنا�ض  توجه  �أ�سباب 

�جلاهزة: »�أواًل: ال حتتاج �لبيوت �جلاهزة 

وميكن  �حلجر،  �لبيت  كما  رخ�سة  �ىل 

�لبلدية  من  رخ�سة  �الن�سان  ياأخذ  �أن 

�ر��ٍض  هناك  �أن  خ�سو�سًا  ق�سري،  بوقت 

ترخي�ض  نيله  ميكن  وال  جــد�ً  �سغرية 

بالتنفيذ،  �ل�رصعة  وثانيًا:  لها،  �عمار 

�سنة  من  �أكرث  يتطلب  �لتقليدي  فاملنزل 

ليكون جاهز�ً، بينما �لبيت �جلاهز يحتاج 

جــاهــز�ً  ويــكــون  �أق�سى  كحد  ل�سهرين 

ميكن  �جلــاهــز  �ملــنــزل  �أن  كما  لل�سكن، 

نقله �ىل مكان �آخر. ثالثًا: ميكن ��ستثمار 

�لبيوت �جلاهزة كمطاعم، فمن ال ي�ستطيع 

بناء مطعم حجري ي�ستاأجر �أر�ض �سغرية 

من  مطعمًا  عليها  ويبني  �لطريق  قبالة 

�أن تفكيكه وينقله �ىل مكان  حديد ميكن 

لبنان.   يف  �لكثري  منه  جنــد  لهذ�  �آخـــر، 

يتحمل  �جلاهز  �حلديد  �ملنزل  »�أن  ر�بعًا: 

الأن  �حلجر،  من  �أكرث  �لطبيعية  �لعو�مل 

وال  مثاًل  �لــزالزل  مع  لينة ومتيل  مــو�ده 

ويتف�سخ. خام�سًا:  �لزالل  ل�سغط  يتعر�ض 

�لبناء  من  �أقــل  �جلاهز  �لبيت  �سعر  »�ن 

�لعادي مبو��سفات عالية، وميكن �لتحكم 

بال�سكل �مللفت للنظر، كما �أنه �آمن«. 

�أن  مايك  جان  يرى  نف�سه  �ل�سياق  ويف 

للبيوت �جلاهزة م�ستقباًل يف لبنان: »�أرى 

�أن م�ستقبل �لبيوت �جلاهزة �يجابي كلما 

�مل�ستقبل  يكون  �لعاملة  �ليد  �سعر  �رتفع 

للعمل باحلديد �أف�سل، الأن �لعمل باحلجر 

ملف �شناعي
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خلدون طالب )طالب وشركاه( 
�آنية  �أزمــات  حتل  قد  �جلاهزة  �لبيوت  �أن  طالب  خلدون  يعترب 

تنقل  �نها  فيها  و�جليد  �أ�رصع  �جلاهزة  �لبيوت  »تنفيذ  ويقول: 

�أن يكون  �إيجار�ً، وميكن  �إذ� كانت �الر�ض  �آخرى  �أر�ض �ىل  من 

�لت�سميم ح�سب �لطلب و�ل�سكل �لعام، وتركيبه ��رصع من �العمار 

�ل�سفارة �المريكية  24 بيت حديد يف  بالباطون و�ل�سب، ركبنا 

�سنة،  �الأمــر  لتطلب  بالباطون  تنفيذها  �ر�دنــا  لو  �أ�سهر  بثالثة 

و�جليد بالبيوت �جلاهزة �أنها �أخف �سغط على �الأر�ض، �ذ� كانت 

ال تتحمل �لثقل يكون �حلديد �أخف من �لباطون«. 

�أما �الجر�ء�ت �لقانونية فقال �إنها �أ�سهل: »�ذ� �ر�دنا �ن�ساء بيت 

يتطلب  �نه  كما  �ملــدين،  �لتنظيم  من  لرتخي�ض  نحتاج  باطون 

�لبيوت  بينما  ورخ�سة،  خا�سة  ــد�د�ت  و�م باالر�ض  حفريات 

�جلاهزة خ�سو�سًا للور�ض �أو �ملتنقلة ال �حد يعرت�ض عليها النها 

تز�ل من مكان �ىل �آخر«. 

و�أ�ساف عن م�ستقبل هذ� �لقطاع: »�أرى م�ستقبل هذ� �لقطاع يف 

لبنان ب�سكل خجول، مثاًل طلب منا ��سافة طو�بق �و غرف من 

حديد لبع�ض �البنية يف بريوت، فعندما يكون لدى �ملرء ترخي�ض 

بطابق �و طابقني ال ي�ستطيع �أن ي�سيف غرف من باطون �أو �سقة 

�سهولة  تكون  حديد  من  �ال�سافة  تكون  عندما  ولكن  �سقتني  �أو 

على بنائه. وهذه ال تتطلب رخ�سة بناء بل �ذن من �لبلدية النها 

النها  م�ستقبل  لها  �أرى  لهذ�  من حديد،  بيوت  م�سمى  تدخل يف 

طابقني  �و  طابق  ��سافة  وميكن  �ملوجودة  �البنية  على  �خف 

فيها  �أرى  ال  �ملقابل  م�سكون. ويف  بناء  ور�سة يف  �ن�ساء  بدون 

من  لت�سهيالت  حتتاج  �أنها  �إذ  �لقرى  يف  �لعام  لل�سكن  م�ستقباًل 

لو�سع منازل جاهزة عليها كم�ساريع  �ر��ٍض  �إذ� قدمت  �لدولة، 

�سكنية �أو م�ستعمر�ت كما يح�سل يف بع�ض �لدول، وميكن نقلها، 

�لعا�سمة قد تكون يف �ملناطق  لل�سكن يف  وال �رى فيها حلول 

ولي�ض  �الر�ض  بغالء  �مل�سكلة  �الر�ض،  لغالء  نظر�ً  فقط،  �لنائية 

غالء �مل�سكن. يف هذ� �ل�سياق تهتم �ل�سفار�ت بالبيوت �جلاهزة 

بتاأمني  تهتم  �لتي  و�ليونيفيل  �لدولية  �ملوؤ�س�سات  ملوظفيها، 

�لبيوت �جلاهزة لالجئني«. 

وعن م�ساريع موؤ�س�سته قال: »نحن تخ�س�سنا �أكرث بان�ساء�ت من 

حديد، مثل تنفيذنا للمكتبة �لوطنية و�ساالت عر�ض �ل�سيار�ت، 

وعندما تخف حركة �العمار يقل عملنا«.

ملف �شناعي
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)Mandaloun( عبد المنعم خليفة

يف  �الأمني  �لو�سع  �أن  ذلك  �ىل  ن�سيف 

بريوت،  يف  لل�سكن  بالعديد  دفع  �جلنوب 

ويزورون قر�هم يف عطلة �الأ�سبوع ولي�ض 

وقتًا  يتطلب  بيت  بناء  �مكانية  لديهم 

جاهز  بيت  �ن�ساء  فيف�سلون  العــمــاره 

بكلفة قليلة لريتاحو� فيه باجاز�تهم. 

ومن هذ� �ملنطلق نوجه ند�ء �ىل �لبلديات 

�لنا�ض  و�ملحافظات للم�ساهمة مب�ساعدة 

حلدود  تر�خي�ض  و�عطاء  �ملو�سع  بهذ� 

60 مرت مربع بدون رخ�سة �سمن  �أو   50

يجملون  بل  يوؤثرون  وال  �لبلدية  نطاق 

للعودة  ي�سجعهم  ما  وهذ�  �لعامة،  �لهيئة 

�ىل قر�هم حتى لو كان يومني باال�سبوع. 

�لبيوت  »تخ�سع  نف�سه:  بال�سياق  وتابع 

�لبيت  الأن  �ال�ستثمار  لنظام  �جلــاهــزة 

�أرى  �أر�ـــض،  �ىل  ــض  �ر� مــن  نقله  ميكن 

ز�هر  م�ستقبل  لها  �جلاهزة  �لبيوت  �أن 

غري  �لبلد  �أو�ساع  �أن  خا�سة  لبنان،  يف 

م�ستقرة، فاذ� ح�سل ما ح�سل يف 2006، 

عليه  ��سف  ال  �ل�سغري  �لبيت  ت�رصر  و�ذ� 

النه ميكن ��سالحه بتبديل �الألو�ح ولي�ض 

يتف�سخ  وال  وقت  ياأخذ  وال  ترميم  �عادة 

وهو عملي. وهو عازل وال يتاأثر بال�ستاء 

�أو �حلر«. 

�لبيوت  �مناء  حركة  تتاأثر  »ال  و�أ�ساف: 

يريد  مــن  الأن  �العــمــار  بحركة  �جلــاهــز 

�العمار �حلجر �سيفعل خ�سو�سًا �لبنايات، 

�ما �لبيوت �جلاهزة فمو�سوعها حم�سور 

�أو مكاتب  �لزر�عية  و�الأر��سي  �لقرى  يف 

كانت  �إذ�  �سكن  �أزمة  حتل  وهي  للرو�ض، 

�الر��سي غري مفرزة وهي ال تناف�ض«. 

تــفــاوؤاًل  �أكـــرث  خليفة  �ملنعم  عبد  ــدى  ب

�ل�سناعة  هذه  بتطوير  �نطلق  الأنه  رمبا 

»بد�أنا  قال:  وعنها  �سخ�سية  جتربة  من 

�لعام  يف  �جلاهزة  �لبيوت  فكرة  بتطبيق 

2006 على �أثر �رصبة متوز وتهجرنا من 
�أن  لل�سخ�ض  ميكن  �نه  ووجدنا  �جلنوب، 

لو  حتى  �لتكلفة  قليل  بيت  لديه  يكون 

�لتهجري  من  عودتنا  وبعد  �سغري�ً،  كان 

بد�أنا  �الأ�ــســا�ــض،  هــذ�  على  �لعمل  بــد�أنــا 

غرينا  �ن  مع  �ل�سغرية  بالبيوت  �لعمل 

كان قد �سبقنا �ليها، ولكننا طورنا �لعمل 

للبيوت �لعائلية، عملنا باألو�ح �ساندوي�ض 

مهند�سني  مع  وتعاونا  �لعازلة،  بانيل 

�ىل  �لزبون  مع  نعدلها  وبقينا  معمارين 

�أن ن�سل �ىل �لت�سميم �لذي يريده فننفذه 

�لب�سائع  لهذه  وكالء  �رصنا  وبعدها  له، 

�ألو�ح ننفذها  يف لبنان، وهي عبارة عن 

�لوزن تتحمل  �لطلب، وهي خفيفة  ح�سب 

ومقاومة  للحر�رة  وعــازلــة  �ل�سدمات 

وهي  و�لــرتكــيــب.  �لفك  �سهلة  للحريق، 

بالعو�مل  تتاأثر  ال  �أنها  بحكم  �أكرث  تدوم 

�لطبيعية، فكل منزل حجر يتعر�ض للن�ض 

ويرتاح �لبناء، �أما �ملو�د �لبيوت �جلاهزة 

ال ي�سرتيح فيها �لبناء وال تن�ض وكلفتها 

 300 بني  باملربع  �ملرت  كلفة  �أن  �إذ  �أقل 

و350 دوالر، �ي ما يقارب 30 باملئة �أقل 

من �سعر �ملنزل �لعادي يف نف�ض �مل�ساحة. 

ملف �شناعي
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 يوسف رزق اهلل 
)مؤسسة رزق اهلل للتجارة والصناعة والمقاوالت( 

على  توؤثر  ومل  و��سعة  لبنان  يف  �العمار  حركة  كانت  �سنو�ت 

�سناعتنا الن لكل �ن�سان توجه يف طريقة �ل�سكن، فمن يريد �أن 

ي�سكن يف منزل جاهز لو قدمت له �سقة باطون جمانًا ال يقبل، 

و�لعك�ض �سحيح«.  

و�أ�ساف يف �ل�سياق نف�سه: »�أرى �ن �لقطاعني �الإعمار و�لبيوت 

مقاول  يــبــد�أ  فعندما  �لبع�ض،  بع�سهما  يكمالن  �جلــاهــزة 

للمهند�سني  كمكاتب  جاهزة  بيوت  �ىل  يحتاج  بنائه  باإن�ساء 

و�مل�ست�سارين، وهكذ� نحن ن�ستفيد من م�ساريعه، الأنه ال ي�ستطيع 

م�رصوعه،  �نتهاء  بعد  �سيهدمها  الأنه  �الأر�ــض  يف  غرفة  �إعمار 

�آخر فيوفرون  ينقله �ىل م�رصوع  �أن  �لبيت �جلاهز ميكن  بينما 

�ملال. 

و�أ�سكال  �لعمل  �هلل: »طورنا  يقول زرق  �لقطاع  وعن تطور هذ� 

�ىل  �ل�سغرية  �مل�ساريع  من  �لعمل  خالل  من  �جلاهزة  �لبيوت 

عاملية،  ومبو��سفات  تفا�سيلها  بكل  �ملكتملة  �جلاهزة  �لفيلل 

يف  م�ساريع  ولدي  طابقني،  �أو  طابق  من  �لفيلل  بع�ض  ونفذت 

�لعديد من �ملناطق �للبنانية و�جلبلية خ�سو�سًا«. 

�لبيوت  �أن  �هلل  رزق  يو�سف  يرى 

�جلاهزة حتل م�ساكل عدة، لي�ست 

م�سكلة �ل�سكن فقط بل حتل م�سكلة 

�جلي�ض  �أهمها  كثرية،  قطاعات 

للموؤ�س�سة  كــان  فـــاإذ�  �للبناين، 

نقطة متركز يف مكان  �لع�سكرية 

ولي�ض لديهم �سكن، ي�ستفيدون من 

طريقة �لبيوت �جلاهزة من غرف 

عدة  يل  وقدمت  وحمامات،  نوم 

م�ساريع  هكذ�  لتنفيذ  عرو�سات 

للريزة، خ�سو�سًا �أن نقاط جتمع 

�ىل  مكان  من  تنتقل  قد  �جلي�ض 

�أن يكون �سكن  �آخر النه ال ميكن 

�جلي�ض بني �الأبنية �ل�سكنية«. 

�لدر��سات  �أن  خ�سو�سًا  �لقطاع،  لهذ�  م�ستقباًل  »�أرى  و�أ�ساف: 

تقول �إنه يف �مل�ستقبل �لقريب �سيكون لبنان �أكرث عر�سة للهز�ت 

ال  �أنه  �إذ�  بالهز�ت  يتاأثر  ال  �لبيوت  من  �لنوع  وهذ�  �الأر�سية، 

يتف�سخ �أو يهبط �سقفه، �أما من �لنو�حي �ل�سحية �لبيت �لباطون 

بينما  �ل�سيف،  يف  وتربيد  �ل�ستاء  يف  مركزية  لتدفئة  يحتاج 

�لبيت �جلاهز �إذ نّفذ بطريقة �سحيحة فهو عازل للحر�رة ويوؤمن 

�لربودة �جليدة، وميكن �أن يربد �ملنزل �أو يدفاأ على درجة ت�سعة، 

�إذ ال  �لهز�ت  �آمن من  ين�ض ولي�ض فيه رطوبة، وهو  �أنه ال  كما 

ي�سقط وال يتف�سخ، وهو �سمان لالن�سان«. 

وعن �الإجر�ء�ت �لقانونية قال: »بحكم عالقتي بالبلديات �أجد �أن 

هناك ت�سهيل بهذ� �ملو�سوع، فمن يريد منزاًل جاهز�ً ي�ستطيع �أن 

ياأخذ توقيع �ملهند�ض وينال مبوجبها رخ�سة قانونية ي�سجلها 

يف �لبلدية على رقم عقاره، وهي طريقة قانونية، وي�ستطيع نقل 

منزله من عقار �ىل عقار يف �ملنطقة نف�سها، و�ذ� �ر�د نقل �لبيت 

�ىل منطقة �أخرى ينال ترخي�ض �آخر من بلدية �ملنطقة �لثانية«. 

ع�رص  »قبل  قال:  �الإعمار  بحركة  �جلاهزة  �لبيوت  قطاع  وتاأثر 

ملف �شناعي
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يحيى جوني )شركة جوني للتجارة والمقاوالت- جونيكو(
تطوير  على  ي�ساعد  لبنان  يف  �لقانون  �أن  جوين  يحيى  يرى  ال 

�سناعة �لبيوت �جلاهزة الأنه يحتاج �ىل �إن�ساء�ت لتكتب على �سند 

لي�سري قانونيًا، ولكن �إذ� ح�سلت �إعفاء�ت �رصيبية وقانونية من 

من  �لقليل  لديه  �سخ�ض  الأي  ميكن  �ملهند�سني  نقابة  ومن  �لدولة 

تاأمني �سكن يتوجه نحو �ملنزل �جلاهز وي�ستغني  �ملال ويحاول 

�أو  يرممه  مل  لو  حتى  طويلة  ل�سنو�ت  فيه  وي�سكن  �الإجــر�ء�ت  عن 

ينقله، ولكن كونه يحتاج لرت�خي�ض قانونية مثل �ملنزل �لعادي 

ال �أرى فيها م�ستقبل يف لبنان، �أ�سف �ىل ذلك عو�مل �لطق�ض وعدم 

تبقى  وبالتايل  كلها.  �ملناطق  يف  �لعامة  �الأمان  و�سائل  تاأمني 

هذه �ل�سناعة حم�سورة بالطلب �ملوؤقت، �إذ� كان لدينا نازحني �و 

لقو�ت �لطو�رىء �أو ور�ض عمل �أو مكاتب موؤقتة، �أو ملنازل �لعمال 

�خلارجية يف م�سانع. 

وعن حركة �الإعمار يقول: »ال �أتوقع �أن ي�سري لدينا بيوت جاهزة 

الجر�ء�ت  تخ�سع  ذكرنا  كما  �الأول  ل�سببني  د�ئم،  ب�سكل  لل�سكن 

�لباطون، مثاًل  �لبيت  �أقل من كلفة  لي�ست  قانونية، وكون كلفتها 

غرفتني وتو�بعهما يكلفان بني 6 و7 �آالف دوالر، �إذ� �أردنا �ن�ساء 

دوالر،  �آالف   5 يكلف  نف�سها  و�ملو��سفات  باحلجم  جاهز  بيت 

�إذ�  ب�سيطة  وبح�سبة  كلفة،  �أقل  �جلاهز  �لبيت  �أن  نعترب  �أن  وميكن 

�خذنا مرت �لبيت �جلاهز يكلف حو�يل 22 دوالر لريكب يف �حليط، 

بينما مرت �حلجارة 6 دوالر�ت ون�سف �إذ� كان ثمن �حلجر ن�سف 

�لعادي مع حجارته وورقته  �أن �ملرت  �أي  تر�بة،  دوالر، مع كي�ض 

تكلف �أقل من مرت �ل�ساندوي�ض فانيل، من هذ� �ملنطلق ال �رى �أن 

تطور وجود �لبيوت �جلاهزة �ستحدث ثورة �عمارية يف �لبلد، حتى 

لو تدنى م�ستوى �لدخل.

�أن  �ل�سكن قال: »ميكن  �أزمة  �إذ� كانت هذه �ل�سناعة �ستحل  وعما 

�أر�ض  �ملرء  لدى  كان  �إذ�  �لقو�نني،  م�سكلة  �جلاهزة  �لبيوت  حتل 

يعطيه  ال  �لقانون  الن  فيها  �سغري�ً  بيتًا  ي�سع  �أن  ميكن  �سغرية 

ترخي�ض عمار منزل. 

�إذ� كانت �لدولة تريد ت�سجيع هذه �ل�سناعات من �ملفرت�ض �أن ي�سري 

لها ت�رصيع قانوين و�عفاء�ت ممكن عندها ��سافة ت�ساميم جديدة 

وندخل يف جمال تطوير �لهياكل �ملعدنية وي�سري لدينا مثل منازل 

�مريكا و�أوروبا �ملنت�رصة ولي�ض فيها م�سكلة لناحية �المان«. 

و�أ�ساف: »�نعكا�ض حركة �العمار ال تتاأثر كثري�ً باالأو�ساع كون 

ن�ستعملها،  �لتي  �ملو�د  عن  خمتلفة  لبنان  يف  �مل�ستعملة  �العمار 

�ىل  �لنزوح  بوجود  �الأخــرية  �لفرتة  يف  �لقطاع  هذ�  �نتع�ض  فقد 

لبنان، فمن لديه �ر�ض ولديه ��سخا�ض يريد �أن يوؤمن لهم �ل�سكن 

ين�سىء لهم بيت جاهز �سغري، وعندما يكون هناك تلزميات لقو�ت 

قد  �لتي  �لبحرية  �الن�ساء�ت  �ىل  باال�سافة  �لدولية،  �لطو�رىء 

�ن�ساء�ت  وهناك  �جلاهزة،  بالبيوت  فيبدلونها  لالهرت�ء  تتعر�ض 

حتتاج ل�سنتني لتنجز في�سطرون الن�ساء منازل موؤقتة للمهند�سني 

لبنان  يف  تنت�رص  �ن  �توقع  ال  �لنا�ض  �سعيد  على  ولكن  و�لعمال، 

وي�ستخدمها على �ملدى �لبيع، خا�سة �أنه بالن�سبة ل�سناعاتنا فهي 

موؤلفة من حديد ويلب�ض �ساندوي�ض فانيل، وقد تتعر�ض لالهرت�ء 

من جر�ء عو�مل �لطبيعة، وال �أعتقد �أن لبنان �سيتعمدها الن لدينا 

مفهوم �أن �الن�سان يجمع �الأمو�ل لين�سىء منزاًل يورثه �ىل �أبنائه 

م�ستقباًل«. 

ملف �شناعي
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�لت�سنيف  خالل  من  �ملنتجات  عر�ض  مهنيًا:   1
ي�سهل على  مبا   h.S.Code دوليًا  �ملعتمد  �لقطاعي 

�مل�ستفيد �لو�سول �إىل �ل�سلعة �ل�سناعية ب�سهولة.

لهذ�  ــقــر�ء  �ل مــن  ــدد  ع �أكـــرب  ــذب  ج ت�شويقيًا:    2
ممكن  نطاق  �أو�سع  يف  توزيعه  خــالل  من  �مللحق 

قاعدة  على  بناًء  �ملعنية  و�جلهات  �ملوؤ�س�سات  على 

�أختيار موؤ�س�سات  معلومات خا�سة مت تكوينها عرب 

�ملنتجات  وجهة  مع  تتو�فق  جتارية  ن�ساطات  ذ�ت 

�أما  �ل�سناعية �للبنانية �مل�سمولة يف �مللحق. وذلك 

من خالل طبعه د�خل �ملجلة �أو بطبع كميات �إ�سافية 

منف�سلة توزع وفق قاعدة �ملعلومات �ملكونة.

�ل�سناعيني ب�سكل  �لكلفة على  تخفي�ض  �لكلفة:   3
�أكرب  يحفز  �لرمزية مما  �إىل  ت�سل  بحيث  كبري جد�ً 

�مللحق  خــالل  من  منتجاتهم  لعر�ض  منهم  عــدد 

�ملذكور.

ــق  ــح ــل و�ــــســــع هـــــذ� �مل ت��ك��ن��ول��وج��ي��ًا:     4
ــة ــل ــج ــم ــل ــــــــرتوين ل ــــــــك ــــى �ملــــــوقــــــع �الإل  عــــل

ي�ساعف  مبا     www.lebanon-industry.com
�إىل  باالإ�سافة  ــر�ت  �مل ــوف  �أل ع�رص�ت  �أ�ستعماله 

�مللحق  توزيع  �إىل  باالإ�سافة  �ملطبوعة.  �لن�سخ 

جمانًا على �آالف �ملوؤ�س�سات.

ه������ذ� �مللح�����ق

ٌبعّد  ذ�ت  ق�شية  خلق  يف  �مل�شاهمة  هو  �مللحق  هذ�  من  �لهدف  �أن 

خا�شة،  هوية  ومنحه  �للبناين  �ملنتج  عن  بالتعريف  يتعلق  مبا   وطني 

ومن ثم �لرتويج له ملا يحمله من قيمة م�شافة تظهر عر�قته يف قالب من 

�جلودة و�لتميز �إىل جانب �الأناقة و�لريادة و�الإبد�ع. 

�ل�شناعيني  وحفز  ت�شويقيًا  �مل�����رشوع  ه��ذ�  �جن��اح  �أج��ل  وم��ن   لذلك 

�إىل مر�عاة  �إد�رة �ملجلة  �أنتاجهم يف هذ� �مللحق، فقدعمدت  على عر�ض 

�لنقاط �لتالية لت�شهيل �لو�شول �إىل �ل�شلعة �للبنانية:

�شنع يف لبنـــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة �ل�شناعــة و�القت�شــاد

Made In Lebanon

�الد�رة �لعامة: بريوت - كليمن�سو - �سارع �الأمري عمر - بناية ت�سبحجي  - هاتف : 370318 1 961+ - 370452 1 961 +

info@lebanon-industry.com :فاك�ض: 370602 1 961+ �ض.ب: 13/5838 )�سور�ن( - بريوت - لبنان - �لربيد �لكرتوين 

الرتتيب القطاعي للم�شانع امل�شاركة:

كيميائية وبال�شتيك

مواد منجمية غري معدنية

املجوهراتخ�شبية

معدنية ما عدا و�شائل النقلورق وكرتون وطباعة

غزل ون�شيج واألب�شةو�شائل النقل

متنوعة املفرو�شات

اآالت واأجهزة كهربائية

متنوعة

جلود وم�شنوعات جلدية 

�آ�شيا

�أوروبا

�لدول �لعربية

�أفريقيا

�أمريكا
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ملف:

صناعة البيوت الجاهزة

تنمو  لبنان  يف  اجلاهزة  البيوت  �صناعة  بداأت 

يف  بالع�رشات  عددها  بلغ  حيث  ب��ارز  ب�صكل 

الإن�صاءات  تاأثري على  ظاهرة جديدة، وبات لها 

التقليدية، ويرى البع�ض اأنها ت�صاهم يف حل اأزمة 

ال�صكان، ومن هذا املنطلق كان ل بد ل�«ال�صناعة 

هذه  حركة  على  ال�صوء  اإلقاء  من  والقت�صاد« 

ال�صناعة ومدى تطورها يف الفرتة ال�صابقة وذلك 

من خالل لقاءات اأجرتها »ال�صناعة والقت�صاد« 

مع بع�ض اأ�صحاب موؤ�ص�صات البيوت اجلاهزة يف 

ا�صباب  اأ�صئلة حول  لبنان، حيث طرحنا عليهم 

وعن  مل�صتقبلها،  وقراءتهم  ال�صناعة،  هذه  منو 

على  اجلاهزة  البيوت  قطاع  يلعبه  الذي  الدور 

املادية  النواحي  من  ال�صكن  م�صكلة  �صعيد حل 

و�صهولة  ال�صكن  ع��بء  لتخفيف  واملعنوية 

ا�صتعماله. بال�صافة اىل انعكا�ض �صناعة البيوت 

واأهم  منوها،  اأو  العمار  حركة  على  اجلاهزة 

املوؤ�ص�صات  اأ�صحاب  بها  يقوم  التي  اخلطوات 

لتطوير هذا القطاع. 

عــي
نا

�ص
ق 

حــ
مل

 ال�صادرات ال�صنـاعية اللبنانية 

في الن�صف الأول من عام 2013:

 �صوريا في مقدمة الم�صتوردين 

من لبنان خالل الن�صف الأول

 خدمة اإلكترونّية جديدة 

لـ»العتماد اللبناني« و»فرن�صبنك«

 و�صام »بادن باول« 

لالأمير الوليد بن طالل

تابع... اأزمة ال�صاحنات بين »�صوريا�صتان« و»لبنان�صتان« 

و�صام �صعد: قناة ال�صوي�س..
ممر ا�صتراتيجي و�صراع اإقليمي

دول »بريكس« ...
استحداث صندوق لالحتياطيات النقدية

 �صالمة: 

م�صارفنا تجاوزت اأزمة �صوريا 

عــي
نا

�ص
ق 

حــ
مل

 انطوان كاخيا: 

 م�صنعنا هو الوحيد 

في المنطقة 

اإنجازات »�صركة بوتك«

 د. نزار يون�س: 

رفعنا �صقف التحدي

الت�صنيف  خالل  من  املنتجات  عر�ض  مهنيًا:   1
ي�صهل على  مبا   H.S.Code دوليًا  املعتمد  القطاعي 

امل�صتفيد الو�صول اإىل ال�صلعة ال�صناعية ب�صهولة.

لهذا  ال��ق��راء  م��ن  ع��دد  اأك���ر  ج��ذب  ت�سويقيًا:    2
ممكن  نطاق  اأو�صع  يف  توزيعه  خ��الل  من  امللحق 

قاعدة  على  بناًء  املعنية  واجلهات  املوؤ�ص�صات  على 

اأختيار موؤ�ص�صات  معلومات خا�صة مت تكوينها عر 

املنتجات  وجهة  مع  تتوافق  جتارية  ن�صاطات  ذات 

اأما  ال�صناعية اللبنانية امل�صمولة يف امللحق. وذلك 

من خالل طبعه داخل املجلة اأو بطبع كميات اإ�صافية 

منف�صلة توزع وفق قاعدة املعلومات املكونة.

ال�صناعيني ب�صكل  الكلفة على  تخفي�ض  الكلفة:   3
اأكر  يحفز  الرمزية مما  اإىل  ت�صل  بحيث  كبري جداً 

امللحق  خ��الل  من  منتجاتهم  لعر�ض  منهم  ع��دد 

املذكور.

امل��ل��ح��ق  و�����ص����ع ه�����ذا  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ًا:     4
 ع����ل����ى امل������وق������ع الإل��������ك��������روين ل��ل��م��ج��ل��ة

ي�صاعف  مبا     www.lebanon-industry.com
اإىل  بالإ�صافة  امل��رات  األ��وف  ع�رشات  اأ�صتعماله 

امللحق  توزيع  اإىل  بالإ�صافة  املطبوعة.  الن�صخ 

جمانًا على اآلف املوؤ�ص�صات.

ه������ذا امللح�����ق

ٌبعّد  ذات  ق�سية  خلق  يف  امل�ساهمة  هو  امللحق  هذا  من  الهدف  اأن 

خا�سة،  هوية  ومنحه  اللبناين  املنتج  عن  بالتعريف  يتعلق  مبا   وطني 

ومن ثم الرتويج له ملا يحمله من قيمة م�سافة تظهر عراقته يف قالب من 

اجلودة والتميز اإىل جانب الأناقة والريادة والإبداع. 

ال�سناعيني  وحفز  ت�سويقيًا  امل�����روع  ه��ذا  اجن��اح  اأج��ل  وم��ن   لذلك 

اإىل مراعاة  اإدارة املجلة  اأنتاجهم يف هذا امللحق، فقدعمدت  على عر�ض 

النقاط التالية لت�سهيل الو�سول اإىل ال�سلعة اللبنانية:

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

الدارة العامة: بريوت - كليمن�صو - �صارع الأمري عمر - بناية ت�صبحجي  - هاتف : 370318 1 961+ - 370452 1 961 +

info@lebanon-industry.com :فاك�ض: 370602 1 961+ �ض.ب: 13/5838 )�صوران( - بريوت - لبنان - الريد الكروين 

الرتتيب القطاعي للم�شانع امل�شاركة:

كيميائية وبال�شتيك

مواد منجمية غري معدنية

املجوهراتخ�شبية

معدنية ما عدا و�شائل النقلورق وكرتون وطباعة

غزل ون�شيج واألب�شةو�شائل النقل

متنوعة املفرو�شات

اآالت واأجهزة كهربائية

متنوعة

جلود وم�شنوعات جلدية 

اآ�سيا

اأوروبا

الدول العربية

اأفريقيا

اأمريكا
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فار�س �سعد
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Fares Saad
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الصـــــادرات الصنـــــــاعية اللبنانية في النصف األول من عام 2013
سوريا في مقدمة المستوردين من لبنان خالل النصف األول

�شادرات �شناعية

ن�شري هنا �إىل �أن جمموع قيمة �ل�شادر�ت �ل�شناعية �للبنانية خالل �ل�شتة �أ�شهر �الأوىل من �لعام 2013 بلغ مليار و 744 

مليون دوالر �أمريكي (د.�أ) مقابل مليار و 539 مليون (د.�أ) خالل �لفرتة ذ�تها من �لعام 2013 و مليار و 620 مليون (د.�أ) 

خالل �لفرتة عينها من �لعام 2011 �أي باأرتفاع ون�شبته 3،13 % مقارنة مع �لعام 2012 و 7،7 % مقارنة مع �لعام2011.

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر حزيران 2013 
وسوريا التزال تتصدر المرتبة األولى

�أرتفعت قيمة �ل�شادر�ت �ل�شناعية �للبنانية يف حزير�ن 2013 بن�شبة %12،3 عن �شهر حزير�ن 2012 

فبلغت 284،1 مليون (د.�أ) يف حزير�ن 2013 مقابل 252،9 مليون (د.�أ) يف حزير�ن 2012

�ملرتبة �الأوىل: �سادر�ت �الآالت و�الأجهزة 

مليون   44،4 قيمتها  بلغت  �إذ  �لكهربائية 

)د.�أ(

�ملعادن  �سادر�ت  �لثانية:  �ملرتبة 

قيمتها  بلغت  �إذ  وم�سنوعاتها   �لعادية 

4،43 مليون )د.�أ(

منتجات  �سادر�ت   : �لثالثة  �ملرتبة 

�سناعة �الأغذية، قيمتها 1،43 مليون )د.�أ(

منتجات  �سادر�ت  �لر�بعه:  �ملرتبة 

�ل�سناعات �لكيماويه، بقيمة 5،36 مليون 

)د.�أ(

�ملنتجات  �سادر�ت  �خلام�سه:  �ملرتبة 

�ملعدنية، بقيمة 1،36 مليون )د.�أ(

أواًل:أهم المنتجات المصدرة حسب أقسام التعرفة الجمركية
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 ثانيًا:
أسواق الصادرات الصناعية حسب 

الدول:
�إ�سارت �ح�سائيات �ل�سادر�ت �ل�سناعية 

تز�ل  ال  �سوريا  باأن  حزير�ن  �سهر  خالل 

تت�سدر �ملرتبة �الأوىل على الئحة �لدول 

جاء  وقد  �ل�سادر�ت  لهذه  �مل�ستوردة 

ترتيب �لدول كما يلي:-

المرتبة األولى: 
�الئحة  هذه  ذكرنا  كما  �سوريا  ت�سدرت 

 43 �إليها  �ل�سادر�ت  قيمة  بلغت  حيث 

مليون )د.�أ( �أي ما 

�الإجمالية  �لقبمة  من   %  1،15 يو�زي 

لل�سادر�ت.

المرتبة الثانية: 
حيث  �ملرتبة،  هذه  �ل�سعودية  �أحتلت 

بلغت قيمت �ل�سادر�ت �إليها 1،33 مليون 

جمموع  من   %  6،11 يو�زي  ما  �أي  )د.�أ( 

�ل�سادر�ت.

المرتبة الثالثة: 
بلغت  حيث  �ملتحدة  �لعربية  �المار�ت 

 25 �ل�سهر  هذ�  �إليها  �ل�سادر�ت  قيمة 

من   %  8،8 ن�سبته  ما  �أي  )د.�أ(  مليون 

جمموع �ل�سادر�ت.

من انتاج شركة دعبول من انجازات شركة ألومكو
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�شادرات �شناعية

 ثالثًا:
أسواق الصادرات الصناعية حسب 

تكتالت الدول:

المرتبة األولى:
�الأوىل  �ملرتبة  �لعربية  �لدول  �حتلت 

خالل  �للبنانية  �ل�سناعية  لل�سادر�ت 

هذ� �ل�سهر مقارنة بالدول �الأجنبية، فقد 

بلغت قيمة �ل�سادر�ت �إليها 164،7 مليون 

جمموع  من   %  58 ن�سبته  ما  �أي  )د.�أ( 

�ل�سادر�ت �ل�سناعية. 

المرتبة الثانية: �أحتلت �لدول �الآ�سيوية 
�لغري عربية هذه �ملرتبة �إذ �أ�ستوردت ما 

ن�سبته 5،15 %.

�لغري  �الأفريقية  �لدول  الثالثة:  المرتبة 
عربية و�أ�ستوردت ما ن�سبته 2،12 %.

بن�سبة  �الأوروبية  �لدول  �لر�بعة:  �ملرتبة 

.% 1،11

 أما أبرز المنتجات المصدرة
 إلى الدول العربية فهي:

�ملنتجات �ملعدنية بقيمة 33 مليون )د.�أ(، 

 6،27 بقيمة  �الأغذية  �سناعة  منتجات 

و�ملعد�ت  و�الأجهرة  �الآالت  )د.�أ(،  مليون 

)د.�أ(،  مليون   6،24 بقيمة  �لكهربائية 

�لكيمـــــــــاوية  �ل�سناعات  ومنتجات 

بقيمة 21 مليون )د.�أ(.

من انتاج شركة بالستيبون من انتاج شركة أ. شاهين
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�أن �ل�سادر�ت �ل�سناعية و�لتي كان �أهمها 

و�ملعد�ت  و�الأجهزة  �الآالت  �ل�سهر  هذ� 

مليون   4،44 قيمتها  بلغت  �إذ  �لكهربائية 

�لبلد�ن  الآئحة  �لعر�ق  وت�سدرت  )د.�أ(، 

�مل�ستوردة لهذ� �ملنتج �إذ �أ�ستورد ما قيمته 

 9،5 �ل�سعودية  ثم  ومن  )د.�أ(  مليون   5،8
مليون )د.�أ( و�لكونغو 1،3 مليون )د.�أ(.

�لعادية  �ملعادن  �سادر�ت  تليها 

وم�سنوعاتها و�أحتلت تركيا �سد�رة �لدول 

�مل�ستوردة لهذ� �ملنتج بقيمة 2،10 مليون 

)د.�أ(، ومن ثم جمهورية كوريا بقيمه 8،9 

مليون )د.�أ( و�لهند 7،2 مليون )د.�أ(.

�سناعة  منتجات  �سادر�ت  تلتها  ثم 

�الأغذية وت�سدرت �ل�سعودية الآئحة �لبلد�ن 

ما  �أ�ستوردت  �إذ  �ملنتج  لهذ�  �مل�ستوردة 

�لعر�ق  ثم  ومن  )د.�أ(،  مليون   8،8 قيمته 

 6،3 بقيمة  و�سوريا  )د.�أ(  مليون   4 بقيمة 

مليون )د.�أ(.

�ل�سناعات  وهو  �لر�بع  �ملنتج  �أما 

الآئحة  بنغالد�ض  ت�سدرت  وقد  �لكيماوية 

�لبلد�ن �مل�ستوردة لهذ� �ملنتج �إذ �أ�ستوردت 

ما قيمته 1،9 مليون )د.�أ(، وتلتها �ل�سعودية 

�المار�ت  ثم  ومن  )د.�أ(  مليون   1،5 بقيمة 

�لعربية �ملتحدة 2،4 مليون )د.�أ(.

رابعًا: توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان 
المصدر إليها خالل شهر حزيران 2013:

 واردات اآلالت 
والمعدات الصناعية:

وز�رة  تقرير  ك�سف  �آخر  �سعيد  على 

�لو�رد�ت  قيمة  جمموع  باأن  �ل�سناعة 

خالل  �ل�سناعية  و�ملعد�ت  �الآالت  من 

 2013 �لعام  من  �الأوىل  �ل�ستة  �الأ�سهر 

بلغ نحو 166 مليون )د.�أ( مقابل  1،145 

مليون )د.�أ( خالل �لفرتة عينها من �لعام 

2012 �أي باأرتفاع ون�سبته 4،14 %.
�الآالت  �لو�رد�ت من  بلغ جمموع  وقد 

و�ملعد�ت �ل�سناعية يف حزير�ن 2013 

نحو 25 مليون )د.�أ( مقابل  5،28 مليون 

)د.�أ( يف حزير�ن 2012 �أي باأنخفا�ض 

 1،12 4،3 مليون )د.�أ( وقيمته  وقدره  

% وقد ت�سدرت �إيطاليا الئحة �لبلد�ن 
�ل�سناعية  و�ملعد�ت  لالآالت  �مل�سدرة 

خالل  قيمتها  بلغت  حيث  لبنان،  �إىل 

تلتها  )د.�أ(  مليون   7،7 �ل�سهر  هذ� 

ومن  )د.�أ(  مليون   7،3 بحو�يل  �أملانيا 

ثم �ل�سني بحو�يل 2،3 مليون )د.�أ(. من انتاج شركة فوماكو
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يف  �لزر�عية  �ل�سادر�ت  حركة  �رتفعت 

يف   5.5 �لعام  هذ�  من  �الأول  �لن�سف 

�ملئة مقارنة مع �لفرتة نف�سها من �لعام 

حتى  �ل�سادر�ت  حجم  بلغ  �إذ  �ملا�سي، 

مقابل  طن  �ألف   192 �ملا�سي،  حزير�ن 

�ملقابل،  يف   .2012 يف  طن  �ألف   182
ووفق �لتقرير �لن�سف �ل�سنوي لـ»جمعية 

�ل�سادر�ت  حركة  تر�جعت  �ملز�رعني«، 

�ملئة  يف   14.3 �ملا�سي،  حزير�ن  حتى 

حجم  بلغ  �إذ   ،2010 �لعام  مع  مقارنة 

كما  طن.  �ألف   224 �آنذ�ك  �ل�سادر�ت 

�لفرتة  مع  مقارنة  �ملئة  يف   2 تر�جعت 

نف�سها من �لعام 2011، حيث بلغت 196 

�ألف طن.

�لتقرير  في�سري  لالأ�سناف  بالن�سبة  �أما 

�إىل �أن �سادر�ت �لبطاطا ز�دت 27.7 يف 

�ملئة يف �لن�سف �الأول من 2013 مقارنة 

كما   ،2010 �لعام  من  نف�سها  �لفرتة  مع 

�أما  31 يف �ملئة.  �لتفاح  ز�دت �سادر�ت 

فرت�جعت  �حلم�سيات  من  �ل�سادر�ت 

�ملئة.  يف   33.5 و�ملوز  �ملئة  يف   37.5
�سهدته  �لذي  »�لرت�جع  �أن  �لتقرير  وحلظ 

طن  �ألف   87 من  �حلم�سيات  �سادر�ت 

يف  طن  و500  �ألفا   54 �إىل   2010 �سنة 

�إىل  يعود   ،2013 �سنة  من  �الأول  �لن�سف 

�الأحد�ث  ب�سبب  �ل�سحن  كلفة  �رتفاع 

�لتي جتري يف �سوريا، بحيث مل يعد هذ� 

�ل�سنف مناف�سا يف �الأ�سو�ق«.

�ألفا   29 من  �لتفاح  ت�سدير  زيادة  وعن 

�سنة  من  �الأول  �لن�سف  يف  طن  و500 

2010 �إىل 43 �ألفا و500 طن يف �لن�سف 
�الأول من �سنة 2013، �أ�سار �لتقرير �إىل �أن 

�الأ�سعار  »تدين  هو  لذلك  �الأ�سا�ض  �ل�سبب 

�ملو�سم،  �أثناء  �لتفاح  بها  بيع  �لتي 

بني  �لتفاح  �سندوق  �سعر  تر�وح  بحيث 

 700 �إىل   600 من  �أي  لرية  �ألف  و14   12
�لت�سدير  ار 

ّ
للتج �أتاح  مما  للكيلو،  لرية 

وحتقــــيق هام�ض من �الأرباح و�ملناف�سة 

�أن  دون  من  �خلارجية،  �الأ�سو�ق  يف 

على  �يــــجابي  �رتد�د  لــــذلك  يكون 

�ملــز�رعني«.

و�أرجع �لتقرير �ل�سبب يف تر�جع �سادر�ت 

�لن�سف  �ألفا و900 طن يف   50 �ملوز من 

و800  �ألفا   33 �إىل   2010 �سنة  من  �الأول 

طن يف �لن�سف �الأول من �سنة 2013، �إىل 

يف  �ال�ستهالك  وتدين  �ل�سورية  »�الأزمة 

�سوريا �لتي تعترب �ل�سوق �الأ�سا�سية للموز 

�للبناين، �إذ ت�ستوعب �أكرث من 80 يف �ملئة 

من �سادر�تنا«.

ن ت�سدير �لبطاطا 
ّ
ولفت �النتباه �إىل حت�س

�ألفا و800 طن يف �لن�سف �الأول   22 من 

من �سنة 2010 �إىل 31 �ألفا و500 طن يف 

كانت  بعدما   ،2013 من  نف�سها  �لفرتة 

�لن�سف  �ألفا و100 طن يف   11 �إىل  تدنت 

»زيادة  �أن  مو�سحا   ،»2012 من  �الأول 

نق�ض  �إىل  تعود  �لبطاطا  على  �لطلب 

�الإنتاج يف �ملنطقة«.

الصادرات الزراعية ترتفع 5.5 %

�شادرات زراعية

من انتاج شركة سوليفرمن انتاج شركة مالكو التجارية

من انتاج شركة الرابية الخضراء
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

   معامل لفلوك�س ال�صناعية

احمد عطايا

uSInE LAVELuXE InDuSTRIELLE
�صناعات غذائية

الناعمة ـ احلارة ملك احمد عطايا 
هاتف : ٦0000٦ 5 ٩٦١ -2١5888 3 ٩٦١ 

فاكس : ٦003٤٦ 5 ٩٦١
ص.ب : ١٤/5٤٤5 بيروت

www.yamama-lb.com  

info@yamama-lb.com
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Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

منصورية املنت/ املكلس/بيروت/ لبنان -  هاتف : ٦٨٠٦٨٠ )١( ٩٦١ -  ص.ب : ٦٦  
    فاكس: ٦٨٥٠٩٠ )١( ٩٦١

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

طحينة - راحة حلقوم - حالوة - سمسمية - دبس خروب
Tahini - Loukoum - Halawa -  Semsmia - Carob’s Rolases

بيروت - هاتف :٥٤٥٣٣١- ٠١/٢٧٣٦٤٩ - فاكس :  ٠١/٥٤٥٣٣١ - ص.ب.: ١١٤٧٢٠ بيروت
E-mail: ghandour.lb@gmail.com 

AbdUl KAdEr GhAndoUr & sons s.A.l

 �صركة �صدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�صتيراد وت�صدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - شارع اقسيس - بيروت لبنان - تلفون: ٢٧٨٢٤٨-٠١/٥٤٢٥٤٢ ٩٦١  فاكس: ٠١/٥٤٣٠٣٠ ٩٦١  
www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com 

حلويات غربية و�صرقية

patisserie-lolita@hotmail.com 

فرع اأول: حتيطة الغدير جانب حمطة ها�صم  

هاتف: 475172 1 961 

فرع ثاين: الكفاآت مقابل مدر�صة الفرير  

هاتف: 475173 1 961

Beirut - Lebanon - Tel: 961 1 547373
Saida - Lebanon - Tel: 961 7 215001 - 961 3 743070

info@unitedcoamigo.com     -     www. unitedcoamigo.com

ال�صركة املتحدة ل�صناعة وجتارة ال�صوكول وال�صكاكر
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مخلالت - كبي�س - مربيات - معلبات طازجة  ورق عنب 

 زيتون - زيت زيتون

�صركة منتوجات ال�صيعة �س.م.م

Al Dayaa

 Pickles-Jams-Canned Food-Grape Leaves
Olives-Olives Oil

aldayaa@hotmail.com       Website : www.aldayaa.com

�لكورة - كفرعقا - لبنان �ل�سمالي - هاتف : ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ 

فاك�ض : ٩٥٢٨٢٨ )٦( - خليوي : ٣٠٣٨٤٢ )٣( ٩٦١ - �ض.ب : ١٢ �ميون - لبنان

�شن الفيل - �شارع عازار - هاتف : 510٩7٦ - 510٩77 )1( ٩٦1  - �ص.ب.: 55531 بريوت

  Email: mschelanyfoode@hotmail.com     -     www.mechelanyfoods.com

Maurice B. Mechelany
موؤ�ش�شة موري�س م�شعالين

مواد غذائية: كبي�س، مربيات، ورق عنب، زيوت

E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com

اأفخر اأنواع البهارات

طريق الجديدة 

 الملعب البلدي

 بيروت - لبنان

هاتف: 771519 03 

961 1 705277

E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com

اأفخر اأنواع البهارات

طريق الجديدة 

 الملعب البلدي

 بيروت - لبنان

هاتف: 771519 03 

961 1 705277
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�صـركـة حلبــاوي اخـوان �س.م.م

helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
تو�صيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات )ا�صتيراد وت�صدير(

العنوان: حارة حريك - شارع الرويس الرئيسي - ص.ب : 2٤/١٧١  - برج البراجنة 
  هاتف : 55٦058 )١( ٩٦١ - تلفاكس : 55٦05٩ )١( ٩٦١  خلوي : ٩3/2208٩٦/٩5 )3( ٩٦١

E-mail : helbawi@helbawibros.com

مطاحن الدورة �س.م.ل

Dora Flour Mills SAL
دقيق و�صميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�صب واأعالف

الدورة - برج حمود -هاتف: 252577 )1(  961 - فاك�س : 2525٨0 )1( 961

�س.ب : 0630-11  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

ذ م ل�صناعة الزيوت النباتية �س.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL
دقيق و�صميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�صب واأعالف

ذوق م�صبح - ك�صروان -هاتف: 2525٨0 )1(  961 - فاك�س : 2525٨0 )1( 961

�س.ب : 0630-11  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

م�صنع احمد محمد �صليمان الديراني واخوانه

AHMAD M.S. Al-DIRANI AND BROS FACTORY
�صناعة وتجارة مخلالت - �صرابات - مربيات - مواد غذاية

Industry & Commerce Pickles - Syrups - Jams - Food Stuffs
ق�صر نبا - البقاع   هاتف : ٩١١4٠٠ (٨) ٩٦١ - 4١4١73 (3) ٩٦١

 فاك�ص : ٩١١3٢3 (٨) ٩٦١ -  �ص.ب.: ١٦١ - زحلة

darnaco@hotmail.com   www.aldirani.com   ahmad.aldirani@hotmail.com 

�صركة اإبراهيم واأحمد اأبوغنيم

Ibrahim & Ahmad Abou Gheneim Co.

البقاع - البقاع الغربي  

مناره - ال�شارع العام - 

مبلكه

هاتف: 563190 8 961 

  961 3 198019 

فاك�س: 563134/5 8 961

E-mail:aboughouneim_co@hotmail.com 
website:www.manaradairy.com

�صناعة م�صتقات احلليب والأجبان

Yougurt & Cheese Products

مطاحن الفتوح-غبرية غروب �س.م.م

Ftouh Mills-Ghbayra Group S.a.r.l

جبل لبنان - ك�صروان - جديدة غزير - ال�صارع العام 

هاتف : 925965 )9( 961 - 643502 )3( 961 - فاك�س: 925361 )9( 961

E-mail: joseph@ftouhmills.com-Website: ftouhmills.com
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�صركة ال�صمال للألبان والأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Productsاألبان واأجبان وكافة م�صتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام

 هاتف: 2٨6422 3 961+ -9٨2420 3 961+ 
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.Tivoli Co�صركة تيفويل لل�صناعة والتجارة
�صناعة حلويات عربية �صكاكر، حلويات غربية، بوظة �صوكول

 جبل لبنان - ال�صوف - ج�صر القا�صي

ال�صارع العام - مبلكه

  هاتف: 430560 - 340440 )5(  961 

 340440 )3(  961 فاك�س : 340440 )5( 961

www.tivolisweet.com

Candies, Arabic Sweets Chocolat & Ice Cream

موؤ�ص�صة رميا لل�صكاكر

Rima Confectioneries Est.
Chocolate-Candies-Nougat-Malban Industry-Roastin

صناعة الشوكوال والسكاكر والنوغا وامللنب - تعبئة وحتميص بن

زحلة - البقاع - تعلبايا ال�صارع العام بناية جمعة حامد هاتف : 50629٨ )٨( 961 

فاك�س: 50629٨ )٨(  961 - 640775 )3(  961
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الصناعات الكيمائية والبالستيك

�سارع �سيدة الحقلة- م�ستيتا- جبيل – لبنان

هاتف : 7٩٦١٤٤ - 7٩٦٥٠٢ )٩(  ٩٦١ 

فاك�س: 7٩٦١٤٦ )٩( ٩٦١ 

روبن�صون اأغري �س.م.م

�صناعة البيوت البال�صتيكّية- �صناعة �صتول الخ�صار المطعمة 

Robinson agri
Agricultural Products & Services

توؤّمــن روبن�سون �أغري ت�سميم،ت�سنيع 

وتركيــب �لبيــوت �لبال�ستيكّية وفــق �أحدث 

�الأخــرى  و�لبلــد�ن  لبنــان  فــي  �لتقنيــات 

�أ�ستر�ليــا  جورجيــا،  رومانيــا،  كالعــر�ق، 

وغيرها. كمــا ت�ساهم في �إنتاج �أجود �أنو�ع 

�ل�ستــول �لمطعمــة )�لبنــدورة و�لباذنجــان 

و�لبطيخ و�ل�سمــام...( مما يكفل  للمز�رعين 

توّفــر  �أمثــل.    لح�ســاد  مثاليــة  بد�يــة 

روبن�سون �أغري كافة �لم�ستلزمات �لزر�عّية 

و�لبذور�لمهجّنــة   �لــري  كم�ستلزمــات 

و�الأ�سمدة �لكيماويــة و�لع�سوّية باالإ�سافة 

�إلى �الإر�ســاد �لزر�عي لم�ساعدة �لمز�رع في  

�لح�سول على �إنتاج �أف�سل ونوعّية ممّيزة. 

 صناعة
 وجتارة مواد
التنظيف

Manufacture 

and Trade 

of Cleaning 

Materials 
العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - شارع القسيس 

هاتف : ٩٢٦٨٣٠)٣( ٩٦١ - ٢٧٩٣١٤ )١( ٩٦١ - فاكس : ٢٧٩٣١٤ )١( ٩٦١  

الفتى كو
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials
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الصناعات الكيمائية والبالستيك

لـوريجين �س.م.ل 
م�صتح�صرات التجميــل والعطــورات  والمنظفــات

 العنوان: البقاع - تعنايل  املنطقة الصناعية -  هاتف : 5١320١ - 5١3202 )8( ٩٦١ 
 فاكس  : 5١3200 )8( ٩٦١ خلوي : 833٦2١ )3( ٩٦١

E-mail : info@loriginecos.com - Website : www.loriginecos.com

 العنــوان : بيروت - ساقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام - هاتف: 80٩٤5٤/0١ 
خليوي : 03/28٤٦٩0 - فاكس: 8١0٤5٤/0١

E mail : info@plastiban-lb.com,  www.plastiban-lb.com 

Plastiban �صركة بل�صتيبون
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

 العنــوان :

املعمل

 كفرشيما -  

املنطقة الصناعية 

هاتف :

٩٦١ )5( - ٤3٦١١5/ ١١٤ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاكس:

 ١( ٩٦١(55٧523 

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة

 �صركة ايكو للتجارة وال�صناعة 

والمقاولت �س.م.م

E-Mail: echo_painting@hotmail.com     echo.paint@gmail.com     www.echopaint.com

 Zouk Mosbeh - Industrial City - Tabet Bldg. - Tel: 961 09 220857
 - 03 943773 - 775019 - Fax: 961 09 220860   P.O.B: 2161 Jounieh

contact@api.com.lb     www. api.com.lb

�صناعة وطباعة كافة انواع البل�صتيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

العنــــــوان : بيروت - لبنان - هاتف : ٨٥١٤٠٩ )١( ٩٦١ خلوي : ٨٤٩٧٠٠ )٣( ٩٦١
E-mail : abbasmiski@gmail.com

 موؤ�ص�صة ع.م. للبل�صتيك

ABBAS MISKI PLASTIC EST. 
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الصناعات الكيمائية واآلالت

املنت، ال�صارع العام، هاتف: 296901/2/3 4 961 - فاك�س: 296904 4 961

email: tony@ldi-lb.com

موؤ�ص�صة بل�صتيك راما

Plastic Rama Est.
�صناعة وطباعة جميع اكيا�س النايلون  وال�صولوفان

 را�صيا الوادي - �صهر الحمر - طريق كفرقوق

هاتف : 233692 )3( 961 - تلفاك�س : 561111 )٨( 961

 �لطريق �الأق�رص 

للت�شويق �ل�شناعي

�شنــــــــع يف لبنان

MPPT Solar 
Charger

Solar Grid  Inverter  
DC to AC

MOnO-CRYSTALInE SOLAR 
PAnEL
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صناعة األلبسة والنسيج

�صـركـة زيـاد بـو عـز لل�صنـاعـة والتـجـارة �س.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:   )٥(٩٦١ ٦١٩٦٨١)٣(٩٦١ 
 خليوي: ٦٧١٢٦٥)٣(٩٦١- ص.ب. ٣٣-١٥٠٣
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb

Lingerie     الب�صة داخلية

بريوت - برج ابي حيدر 

 �سارع ابن خلدون  - بناية العبري

هاتف : ٥-٣١٥٠٨٤ )١( ٩٦١  

٠٤٥٩٩٩ )٣( ٩٦١

  فاك�س: ٣١٥٠٨٥ )١( ٩٦١ 

�س.ب.: ١٤/٦٢٨٢

 rimoda.est@gmail.com
www.rimoda.com.lb

                  موؤ�ص�صة رميودا لل�صناعة والتجارة   

Rimoda Manufacturing  

& Trading Est. 

بريوت - الب�صطا التحتا - �صارع اال�صتقالل  - بناية امل�ؤ�ص�صة  - هاتف : ٦٦٦٦٦٠- 

٦44٢٠7 (١) ٩٦١  -  فاك�ص: ٦5٩٢٠٠ (١) ٩٦١ �ص.ب.: ١١/7٢3٨ ريا�ص ال�صلح

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

بيروت - الب�صطا التحتا - بناية بي�صون

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

فاك�ض

بريد �لكتروني

هاتف

موؤ�ص�صة 

جاين �صيك�س

Jany Six

بريوت - امل�صيطبة - �صارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : 3٠٠٨74 (١) ٩٦١ - ٨١٦٨45 (١) ٩٦١ - �ص.ب.: ١4 -574١     

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

  Jany Six ¢ùµ«°S ÊÉL á°ù°SDƒe

á°ùÑdG 

á«FÉ°ùf

Women 
Wear

 ájô◊G êôH ájÉæH - ∂Hõj ´QÉ°T - áÑ£«°üŸG - ähÒH

     5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

 -666660 : ∞JÉg -  á°ù°SDƒŸG ájÉæH -  ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähÒH

í∏°üdG ¢VÉjQ 11/7238 :.Ü.¢U 961 (1) 659200 :¢ùcÉa  -  961 (1) 644207

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

¿ƒ°†«H ájÉæH - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähô«H

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

¢ùcÉa

»fhôàµdG ójôH

∞JÉg

  Jany Six ¢ùµ«°S ÊÉL á°ù°SDƒe

á°ùÑdG 

á«FÉ°ùf

Women 
Wear

 ájô◊G êôH ájÉæH - ∂Hõj ´QÉ°T - áÑ£«°üŸG - ähÒH

     5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

 -666660 : ∞JÉg -  á°ù°SDƒŸG ájÉæH -  ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähÒH

í∏°üdG ¢VÉjQ 11/7238 :.Ü.¢U 961 (1) 659200 :¢ùcÉa  -  961 (1) 644207

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

¿ƒ°†«H ájÉæH - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähô«H

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

¢ùcÉa

»fhôàµdG ójôH

∞JÉg

�رصكة الرج�ص

Largess Co
الألب�صة اجلاهزة

�صد البو�صرية  

�صارع كني�صة مارمارون 

هاتف:  1-24٨777 961  

فاك�س : 24٨64٨ 1 961 

 �س.ب: 1٨09 - 90

info @ largess-co.com - www.largess-co.com

تكنوتك�س

TECHNOTEX
Industry, Trade & Printing Of Non-Woven Fabric 

صناعة وطباعة وجتارة النسيج غير املنسوج 

 داريا - ك�صروان - املنطقة ال�صناعية- لبنان

هاتف :  231542 )9( 961 - فاك�س: 233761 )9( 961  

technotex@asia.com   -   www.technotexlebanon.com
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آالالت واالجهزة الكهربائية

MFSte. Moughanni Freres
Artisanat Le Bronze 

Lustres et Chandelier en Bronze et Crystal
 Statues, Montres, Tables, Objets d'Art

Show Room - Dbayeh - Tel.: 961 4 407417 - 961 3 223376
Factory - New Rawda: 961 1 683184/ 5 - B.P. 90811 - Dekwaneh, 

E-mail: moughanni@moughannilighting.com    www moughannilighting.com

Snic@dm.net.lb    www.snic.net

�صناعة ماكينات Plasma - Water-Jet لق�ص المعادن 

وماكينات مختلفة لن�صر وجلي الرخام والغرانيت

�صركة نحا�س لل�صناعة والتجارة )�صنيك(

املنت - عني �سعادة 

 املدينة ال�سناعية  - بناية امل�ؤ�س�سة 

هاتف :  ٨٩٠٦٩٦-٨7٨٨٠٠ )١( ٩٦١  

 فاك�س: ٨7٨٨٠١ )١( ٩٦١

�س.ب.: ١١٥٩-٩٠- جديدة

تبريد �صناعي وا�صغال �صناعية       

mecanix@mecanixsal.com    www mecanixsal.com

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية  -  االوت��سرتاد - بناية بندر 

هاتف :  7-٩٥٠٨٦٦ )٥( ٩٦١  -  فاك�س: ٩٥٢٨٦٦  )٥(٩٦١

    Mecanix s.a.l         ميكانيك�س �س.م.ل 

�صركة ليفكو الفنية التجارية �س.م.ل

Lifco Technical & Trading Co.
�صناعة الربادات ورفوف ال�صوبر ماركت وجتهيزات املطاعم 

ال�صويفات - خلدة - الطريق العام - �صنرت ليفكو

هاتف : ٨00152/3 )5( 961 -  فاك�س :٨00154 )5( 961 

lifco@cyberia.net.lb

Manufacturing of Supermarket & Resturants Refrigerators - Store Shelves
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آالالت واالجهزة الكهربائية

  حريري رادياتور

صيدا - عني الدلب 
ملك محمد احلريري  

هاتف : 
   ٧ )٧( ٩٦١2300٧

 ٩٦١ )3( 2٤٧8٤٧
ص.ب : ٤٩٩

Saida - Ain 

Al Deleb - 

Mohammad Hariri 
Bldg.

Tel : 961 (7) 723007 
- 961 (3) 247847  
P.O.Box : 499 

HARIRI 
RADIATOR

�صناعة رادياتورات واك�ص�صواراتها لكافة

 ال�صيارات والمولدات والمعدات

 العنوان: االوزاعي مدينة ناصر الصناعية - هاتف وفاكس : ٤5500١ (١ )٩٦١+ 
-           خلوي : 2883٤٤( 3)٩٦١+
E.Mail: elissaco@live.com

�صركة الي�صا 

لل�صناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

املركز الرئيسي: صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  
تلفاكس: ٧30253)٧(00٩٦١ -  ٧22253)٧(00٩٦١ - ص ب: 3٧١ صيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�صركة اآماكو غروب الم�صاهمة �س.م.ل.     

�صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

 AMACO GROUP S.A.L.

Manufacturing All 
Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

�صركة اك�صترافور  ل�صناعة الفران الآلية �س.م.م 

Manufacturing of Bakery          صناعة وتجارة االفران االآلية�

 العنــوان : كفرشيما  - شارع الغدير - ملك سميون وباسيل 
هاتف : ٤35٤33 )5( ٩٦١  فاكس : ٤3285٦ )5( ٩٦١

http://www.ExtraFourCo.com/    contact@extrafourco.com

Beirut - Lebanon   
Tel: +961 3 549586
+961 70 549586
+961 3 212439
+961 70 212439
Fax: +961 1 660736
Email: info@libanfour.com  
liban_four@hotmail.com
Web: www.libanfour.com
Egypt 
Tel: +20 1098919528
+20 1151516691
Kingdom Saudi Arabia
Tel: +966 508904230

 ليبان فور  

Liban Four  
�صناعة الأفران الآلية

الشويفات األمراء - شارع التيرو - مفرق البيبسي - تلفون: 88٦٩٧٩ )3) ٩٦١ فاكس:  5٤5٩33 )5) ٩٦١  
Website: www.pitabreadnme.com    Email:info@ pitabreadnme.com
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Le Geant   لو جيانت
ت�صنيع وجتميع وجتارة جميع اأنواع املولدات وكوامت ال�صوت وعلب

جبل لبنان - جبيل م�صتيتا �صارع ب�صلة 

هاتف: 795500 )9(  961 - 60٨012 )3( فاك�س : 795500 )9( 961 

Manufacturer of Panel Boards & Mineral Boxes

Bouchrieh - Industrial City - Street 88 - Beirut - Lebanon 
Telfax: 961 1 480652 - 03 385119

info@ambar-group.com  -  www.ambar-group.com       

Coffee & Nut Roasters, Nut Grinder, Hydraulic Baler, Horizontal 
& Vertical Mixer, Shredder, Horizontal Hammer Mill, Sorting 
Machines  & Semi-Automatic Filling Machine.
حمام�س بن و مك�صرات، مطاحن بن و مك�صرات و جميع اأنواع اأحلبوب، مكاب�س 

ماكينة  اأحلبوب،  تعريب  ماكينة  فرامات  وعامودي،  اأفقي  خالط  هيدروليكية، 

تعبئة اأحلبوب و البودرة. 

High Speed Coffee Roaster
حمم�س بن �صريع

Nut Roaster
حمم�س بزورات اآيل

Horizontal Hammer 
Mill – Dust Proof
مطحنة �صواكي�س اأفقية

Hydraulic Bailing Press
مكب�س هيدروليكي عامودي    

Velox صركة معامل فيلوك�س للقازانات�

Steam Boilers-heatersت�صنيع قازانات و�صخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �صارع جامع العرب بناية �صهاب

 هاتف : 472042 )1( 961 - 375123 )3( 961 فاك�س : 472060 )1( 961  

veloxco@hotmail.com

آالالت واالجهزة الكهربائية

legeant_echo@hotmail.com          www.legeant.biz
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�صركة جي�صا لل�صناعة وللتجارة �س.م.م

Jesa Industrial & Trading Co. s.a.r.l
hVAC Air Filters فالتر هواء للمكيفات

info@jesairfilters.com     www.jesairfilters.com

املنت - مزرعة ي�صوع - املنطقة ال�صناعية - بناية جي�صا

هاتف : 2٨2991 )3( 961 - 915419/20 )4( 961

فاك�س : 922433 )4( 961 - �س.ب.:109 عني عار

موؤ�ص�صة طرابل�صي ل�صناعة الربادات وال�صوايات

Traboulsi Est. For Manufacturing Fridges & Broi 

النبطية - دير الزهراين - ال�صارع العام مبنى ال�صركة

 هاتف : 5309٨6 )7( 961 - ٨29906 )3( 961 فاك�س : 5309٨6 )7( 961  

traboulsi_est@hotmail.com - www.traboulsi-est.com

أفران للمخابز، شوايات وغيرها، برادات ومجمدات صناعية ومنزلية
Ovens, Boiler, Fridges, home & Industrial Freezers

موؤ�ص�صة جوزف �س ابوزيد واولده ال�صناعية

Joseph S. Abouzeid & sons industrial EST
Livestock & Poultry feed machinery & equipment

Lebanon-Zahle-Industrial City - Tel/fax: 00961 8 930138 
Mob: 00961 3 665989 - KSA: 00966 500586554
Email:info@Abouzeidco.com - web:www.abouzeidco.com

Grinding and Mixing feed units, horizontal and Vertical mixers, Grinders and ham-
mer mills, conveying machines, Manual poultry processing equipment, Feather 
picker, poultry housing equipment such as nests, drinkers and feeders
وحدات خلط وجر�س، خالطات افقية و عامودية، جواري�س ومطاحن،معدات لنقل الب�صاعة، 

معدات يدوية لذبح الدواجن، معدات داخل املزرعة مثل مباي�س ومعالف وم�صارب

موؤ�ص�صة مظلوم ال�صناعية

البقاع - اأبلح - مفرق النبي اأيال - قرب �صوبرماركت مظلوم

هاتف: 16٨230 - 645456 )3( 961 - 950424 )٨( 961

ت�صنيع جبالت - مكاب�س وقوالب باطون - ك�صارات وخالطات علف  

Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

Ghaddar

Bir Hassan: Near Golf Club Elissar Bldg. Telfax: 961 1 854286 /8 
P.O.Box: 15-5101 - info@paclb.com - www.paclb.com
Doha - Qatar:   St.38 Industrial Area - Gate No.43, P.O.Box: 40587 
C.R.34078  Tel: 974 44506084 - Fax: 974 44683021  
info@pacqa.com-www.pacqa.com

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation
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صناعات معدنية

CITY ROLL     صيتي رول�

Choueifat Aamroussieh Hamdan Building 1st
Tel: 03-779876 - 03-747308 - 03-786016 - 03-885054 - Fax: 05-482580

Curtain Glass Secorits  /  اأملنيوم، زجاج، �صكوريت

معمل باريري عي�صى عم�صيت

Barriere Issa Amchit Factory
Fences  /  جتهيز وتركيب وت�صنيع �صياج

 جبل لبنان - 

 جبيل - عم�صيت - 

 حي ال�صهر - 

بناية عي�صى

هاتف: ٨69469 3 961 

  961 9  622069 

فاك�س: 622069 9 961

E-mail: info@biafence.com   -   Website: www.biafence.com

 جبل لبنان - ك�صروان - بلونة - مفرق داريا - مبلكه 

هاتف : 712237 4 - ٨91900 )3( 961 - فاك�س : 717577 )4( 961 - �س.ب: 70704 انطليا�س

mas@assadsaliba.com - www.assadsaliba.com
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صناعات مختلفة 

Galerie Adonis
Antelias Highway 

Tel: 04-412330

Yaacoub El Asmar موؤ�ص�صة يعقوب الأ�صمر
�صناعة الفمرو�صات وهند�صة داخلية - ديكور من خ�صب الدهانات للموبيليا

Furniture-Decoration-Wood Work-& Paints for Furnitures

جبل لبنان - املنت- �صد البو�صرية �صارع الكهرباء بناية حامت رزق اهلل

 هاتف : ٨75514 )1( 961 - 610751 )3( 961 فاك�س : ٨75514 )1( 961  

�صركة �صتيم لل�صناعة والتجارة

Steam Company 
Industry & Commerce

1 - املكتب الرئي�صي: بريوت - بناية العازارية  
ط2 – بلوك 02 ب - تلفون: 03266322 

 009611999511 - 009613514752
فاك�س: 009611999522  

2- امل�صنع الرئي�صي: منطقة الكفور  النبطية 
جنوب لبنان

3- م�صنع ما بعد البيع/ال�صيانة: 
بريوت – الكفاءات  - تلفون: 009611472582 

فاك�س:009611468475

info@steamindustry.com
 www.steamindustry.com

�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري  

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters 
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صناعات منجمية 

موؤ�ص�صة كفوري لل�صناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.
�صناعة وجتارة جميع اأنواع الرخام والغرانيت واحلجر امل�صري

زحلة - البقاع - املدينة ال�صناعية �صارع الب�صاتني

هاتف: 315434 3 961 - 421444 70 961

E-mail:jad.jo.kfoury@gmail.com

All Kinds Of Granite

 

Modern Industries For Concrete sal (MIC)
  Ready Mix Concrete - Laboratory      مجبل باطون جاهز - مختبر لفح�ص الباطون

العنــوان : جبل لبنان - املنت - ابو ميزان - الطريق العام - هاتف : ٩82٦33-4- ٩٦١         
فاكس: -٩82٦33 -4- ٩٦١ 

 Email: mic-concrete@kahy-holding.com

�صركة امل�صانع احلديثة للباطون اجلاهز �ش.م.ل

سد البوشرية - مارتقال -  سنتر عبد المسيح - بلوك A - هاتف: 885811 1  - 886811 1 961 
المعمل - جزين - طريق كفر حونة - هاتف: 812490 3 - 710685 3 961

Email: info@alnasrnet.com - alnasr@wise.net.lb

الن�صـــــر

Tiles & Marbel - بالط ورخام

 الطريق الأق�رص 

للت�صويق ال�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان

Assinaa132.indd   92 10/1/13   10:43 AM



Assinaa132.indd   93 10/1/13   10:40 AM



Mtein, Main Road 
Tel: 961 4 296901/2/3

Fax: 961 4 296904
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ر�شالة الإمارات

ــض  ــا� ــوي �خل ــن ــس ــ� ــر �ل ــري ــق ــت تـــوقـــع �ل

عن  �ل�سادر  و�ملكافاآت  بالتعوي�سات 

�رصكة هاي غروب �لعاملية لال�ست�سار�ت 

�الإمــار�ت  يف  �لرو�تب  تنمو  �أن  ــة  �الإد�ري

ــادة  وزي  ،2014 �لعام  يف   %   5 بن�سبة 

  6 بن�سبة  بالتجزئة  �لبيع  لقطاع  �لرو�تب 

% على �ملعدل.
 كما توقعت �أن ي�سهد �سوق �لعمل �ملزيد 

من �لنمو خالل �لعام �ملقبل بتوفري �ملزيد 

بتوقعات  مدعومًا  �لتوظيف،  فر�ض  من 

ت�سجيل �لناجت �ملحلي �الإجمايل منو�ً قويًا 

بن�سبة 4.7  %، وهو ما يجعل هناك حيز�ً 

مت�سعًا لزيادة �أن�سطة �لتوظيف.

عد �لتقرير هاري�ض بهاتيا خالل 
ُ
و�أو�سح م

موؤمتر �سحايف مبنا�سبة �الإعالن عن هذ� 

زيادة  �أظهرت  �لبحث  نتائج  �أن  �لتقرير 

�لرو�تب يف �الإمار�ت خالل �لعام �جلاري 

بن�سبة  تزيد  �أن  %، و�ملتوقع    4.4 بن�سبة 

�إىل �أن �أكرث  5  % يف �لعام 2014، م�سري�ً 
قد  �لدر��سة  �سملتها  �لتي  600 �رصكة  من 

�الإمار�ت  يف  �لرو�تب  زيادة  باأن  �أفادت 

�ستكون يف حدود ن�سبة مقد�رها 5  % يف 

�لعام �ملقبل.

وت�سمن تقرير هذ� �لعام حتلياًل لبيانات 

يف  موؤ�س�سة   600 من  �أكــرث  يف  �لــرو�تــب 

دولة �الإمار�ت، وي�سمل �أكرث من 270،000 

جتمع  �لتقرير  مــعــدو  والحـــظ  مــوظــف. 

قطاعات  يف  ــني  ــي ــار�ت �الإم �ملــو�طــنــني 

حيث  مــن  �الأجــــور  يف  ــة  وعــد�ل معينة، 

�جلن�ض، وحالة متجددة من تعومي �الأجور 

بح�سب �جتاهات �ل�سوق.

القطاعات األكثر أجرًا
يف  �لــزيــادة  ن�سبة  �أن  هاري�ض  و�أو�ــســح 

�الأجور يف �ل�سوق بلغت 4.4  %، وت�سمن 

و�مل�ستويات  �لــقــطــاعــات  جميع  ذلـــك 

  1.5 مقد�ره  ت�سخم  مقابل  وذلك  �لعليا، 

�أظهرت  �لدر��سة  نتائج  �أن  �إىل  م�سري�ً   ،%
جاءت  �الأجور  يف  �الأكرب  �الرتفاعات  �أن 

�ملتعددة  ــغــاز  و�ل �لنفط  قــطــاعــات  يف 

�جلن�سيات، و�ل�رصكات �لعاملية �لتي تنتج 

�ملو�د �ال�ستهالكية و�لتي تعترب �الإمار�ت 

�سوقًا رئي�سيًا.

ن�سبة  فاإن  غــروب،  هاي  �رصكة  وبح�سب 

% مــن �ملــو�طــنــني �الإمــار�تــيــني يف   75
�لقوة �لعاملة يف �لقطاع �خلا�ض يعملون 

و�مل�سارف  و�لغاز  �لنفط  قطاعات  يف 

يجعل  �الأمــر  هذ�  �حلكومية،  و�مل�ساريع 

�أكــرث  �لــ�ــســوق  يف  �لتناف�سية  م�ستوى 

�سعوبة على �أ�سحاب �ل�رصكات �الآخرين 

من ناحية �جتذ�ب �ملو�طنني �الإمار�تيني 

و�ملحافظة عليهم.

�لتي  �لقطاعات  �إن  بقوله:  بهاتيا  وعلق 

يتجمع فيها �ملو�طنون �الإمار�تيون تقدم 

�ملعدل  عن  باملائة   20 بــزيــادة  �أجـــور�ً 

�لقطاع �خلا�ض. ومع تركيز  �ملنت�رص يف 

�ملو�طنني  مــن  فقط  �سغرية  جمموعة 

�سديد  �لطلب  فــاإن  �خلا�ض  �لقطاع  على 

�أنف�سهم  يــجــدون  �ل�رصكات  و�أ�ــســحــاب 

تدفع  خا�سة  قطاعات  مع  يتناف�سون 

�أجور�ً �أكرب، وكذلك �حلال بالن�سبة للقطاع 

�لعام فيما يتعلق باملو�هب �لوطنية.

ع�رص  �خلم�سة  �الأعــو�م  يف  �الأوىل  وللمرة 

�رصكة  قامت  �لتقرير،  فيها  �سدر  �لتي 

�جلن�ض  حول  بيانات  بجمع  غروب  هاي 

وذلك ح�سب طلب �لعمالء.

قدم  ــاًل:  ــائ ق ذلــك  عــن  بهاتيا  وحتـــدث 

بيانات  �الإمار�تية  �ل�رصكات  �أ�سحاب 

وجدنا  ولقد  �الأوىل،  للمرة  �جلن�ض  حول 

�لرجال  �أجور  بني  للغاية  �سغري�ً  فارقًا 

�لوظائف،  بنف�ض  يقومون  �لذين  و�لن�ساء 

باملائة  �لو�حد  حــو�يل  �لفارق  ويقارب 

وجدنا  ولقد  �حلــاالت.  بع�ض  يف  �أقــل  �أو 

�ساركو�  �لــذيــن  �ل�رصكات  �أ�سحاب  �أن 

بني  عــام  ب�سكل  يفرقون  ال  �لتقرير  يف 

�جلن�سني من حيث �الأجور.

انحسار الفجوة
�نح�سار  �أ�سباب  ب�ساأن  �سوؤ�ل  على  ورد�ً 

�لفجوة يف م�ستويات بني �الإناث و�لذكور، 

�لبيانات  بقوله: مت جتميع  بهاتيا  �أجاب 

للمرة  �ملو�سوع  هذ�  ب�ساأن  �لعمالء  من 

�الأوىل على مدى 15 عامًا، و�أظهرت هذه 

�لبيانات �أن �لفجوة يف م�ستويات �الأجور 

بني �لرجال و�لن�ساء يف �الإمار�ت و�سلت 

حدودها �لدنيا �إىل 1  %.

تعد  �مل�ساألة  هذه  در��سة  �أن  �إىل  وبالنظر 

عامًا،   15 مدى  على  نوعها  من  �الأوىل 

ما  حتديد  مقدورنا  يف  يكون  لن  فاإنه 

�أ�سا�ض  �الأجور على  �لفجوة يف  �إذ� كانت 

�لنوع قد تقل�ست �أم ال.

 %   80 فاإن  عام  ب�سكل  بقوله:  و��ستدرك 

من �لقوة �لعاملة �لتي �أجري عليها �لبحث 

هي من �لذكور و20  % من �الإناث، �إال �أن 

في تقريرها السنوي الخاص بالتعويضات والمكافآت
»هاي غروب«: 5  % زيادة األجور بالدولة في 2014
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�لتو�زن �أكرث من ذلك حتى بني �ملو�طنني، 

�إال �أن  بالرغم من �أن ن�سبتهم يف �زدياد، 

�ملو�طنني ال يز�لون ي�سكلون جزء�ً �سغري�ً 

غروب،  هاي  �رصكة  بيانات  من  ن�سبيًا 

على كل حال ميكننا �لقول �إن 55 باملئة 

هم ذكور و45 باملئة هم �إناث.

�أكرب  ب�سكل  �الأنثوي  �لوجود  يربز  حيث 

 28 �الإد�رية وتبلغ ن�سبته  يف �مل�ستويات 

هذ�  �سمن  �لوظائف  وتت�سمن  باملائة. 

�لعمالء،  مبقابلة  تتعلق  �أدو�ر�ً  �مل�ستوى 

و�أدو�ر�ً �إد�رية و�سكرتارية.

يف  �ن�سمو�  �لذين  �ملوظفني  عدد  وبلغ 

�الأ�سهر �الثني ع�رص �ملا�سية �إىل �ل�رصكات 

هاي  �رصكة  در��سة  عليها  �أجريت  �لتي 

عليهم  وعر�ض  موظف،   45،000 غــروب 

رو�تب تقل عن معدل �ل�سوق بن�سبة 7 %.

�سحية  عالمة  هــذه  �إن  بهاتيا:  وقــال 

يح�سل  �ل�رصكات:  الأ�سحاب  بالن�سبة 

عن  تقل  رو�تــب  على  ــدد  �جل �ملوظفون 

معدل �ل�سوق الأنه يتم تعيينهم يف �جلانب 

هي  وتلك  �ملعتمد  �ملقيا�ض  من  �الأدنــى 

�ل�سيا�سة �ملنت�رصة. وهو �الأمر �لذي ي�سري 

توظيف  على  قـــادرة  �ل�رصكات  �أن  �إىل 

�ل�سحيحة  ــدالت  ــع �مل وفـــق  مر�سحني 

للرو�تب يف معظم �لقطاعات.

نظام  عد�لة  مالمح  ــرز  �أب عن  وب�سوؤ�له 

�الأجور يف �الإمار�ت، �أجاب بهاتيا بقوله: 

�إن �الأ�ساليب �ل�سائدة يف �لتوظيف تنحي 

جانبًا ب�سكل كبري �الختالفات �ل�سخ�سية 

بتحديد  يتعلق  فيما  �الأفـــر�د  بني  فيما 

لي�ض  فاإنه  وبالتايل  �الأجــور،  م�ستويات 

�ملمار�سات  �تباع  �سائد�ً  �أو  �سائعًا  �أمــر�ً 

بناء  �الأجور  م�ستويات  بتحديد  �ملتعلقة 

�أو  �الثنية  �النــتــمــاء�ت  �عتبار�ت  على 

�ملكانة �الجتماعية.

7000
�ملو�هب  تنمية  على  غــروب  هاي  تعمل 

مهار�تهم  �سقل  على  �لنا�ض  وم�ساعدة 

وحتفيزهم على �إظهار مقدر�تهم بال�سكل 

موزعة  مكتبًا   84 لديها  وهــي  �الأمــثــل. 

على 48 دولة، وتعمل مع �أكرث من 7000 

�لعام  �لقطاعني  من  �لعامل،  حول  عميل 

و�خلا�ض، ومن كل �ل�سناعات �لرئي�سية، 

�إحـــد�ث  على  �لــ�ــرصكــة  تركيز  وين�سب 

فهم  على  �ملوؤ�س�سات  وم�ساعدة  �لتغيري 

قدر�تها �لكامنة.

من  ــرث  �أك �أبوظبي  ��ست�سافت 

150 موفد�ً من �لقطاع �حلكومي 
و�الت�ساالت  �ملعلومات  وقطاع 

ــاون  ــع ــت �ل ــ�ــض  جمــل دول  مـــن 

�لن�سخة  �إطــــار  يف  �خلــلــيــجــي 

»مــنــتــدى جمل�ض  �لــثــانــيــة مــن 

للم�ساركة  �خلليجي  �لتعاون 

�ملجتمعية �الإلكرتونية و�حلوكمة �الإلكرتونية«.

يف  �الحتــادي  �رصيكها  من  بدعم  للمعارف،  �أبوظبي  جامعة  جمموعة  �حلدث  نظم 

لالأنظمة  �أبوظبي  »مركز  جانب  �إىل  �الت�ساالت  تنظيم  هيئة  �الإلكرتونية،  �حلكومة 

�ال�سرت�تيجية  �إد�رة  مدير  �لرئي�سي،  عبد�لكرمي  و�ألقى  و�ملعلومات«.  �الإلكرتونية 

و�لتخطيط يف »مركز �أبوظبي لالأنظمة �الإلكرتونية و�ملعلومات« �لكلمة �الفتتاحية 

يف  �أبوظبي  حكومة  م�سرية  على  �ل�سوء  �سّلط  و�لذي  �ملنتدى  من  �الأول  �ليوم  يف 

و�الت�ساالت  �ملعلومات  لتكنولوجيا  �لرتويج  يف  �ملركز  ودور  �الإلكرتوين  �النتقال 

كمحّفز للحوكمة �لر�سيدة و�لتنمية على �ل�سعيد �لوطني

مقدمة األولويات
ر، 

ّ
�أبوظبي نحو �لنمو و�لتطو وقال �لرئي�سي: خالل م�سو�ر �حلكومة �الإلكرتونية يف 

تكنولوجيا  يف  قوية  حتتية  لبنية  ر��سخة  �أ�س�ض  و�سع  �أولياتنا  مقدمة  يف  ياأتي 

�ملعلومات و�الت�ساالت وذلك الأمتتة �لعمليات و�حلد من �نعد�م �لكفاء�ت �لت�سغيلية. 

ولطاملا كان هدفنا يتمّثل يف حت�سني تقدمي �خلدمات عرب نقل �لعديد من �خلدمات 

�لعامة �إىل �حللول �الإلكرتونية، وهذ� ما متكّنا من حتقيقه على مدى �ل�سنو�ت �لثماين 

�ملا�سية«.

ونعمل �ليوم لتقدمي حكومة متكاملة تعتمد �أعلى �ملعايري وت�سعى للعمل بكل جهد 

لتلبية متطلبات �ل�سعب وحتقيق �النتقال نحو �قت�ساد قائم على �ملعرفة. وقد متكّنا 

من حتقيق نتائج طيبة يف هذ� �ملجال، و�الآن ن�سع ن�سب �أعيننا �أهد�فًا �أكرث طموحًا«.

جلسة تفاعلية
ومّت تنظيم جل�سة عامة تفاعلية، �سارك فيها �لدكتور �ملهند�ض علي حممد �خلوري، 

تنظيم  هيئة  عام  مدير  نائب  �ملن�سوري،  وحمد  للهوية؛  �الإمار�ت  هيئة  عام  مدير 

مدير  �لرئي�سي،  وعبد�لكرمي  �الإلكرتونية؛  و�حلكومة  �ملعلومات  لقطاع  �الت�ساالت 

�إد�رة �ال�سرت�تيجية و�لتخطيط يف »مركز �أبوظبي لالأنظمة �الإلكرتونية و�ملعلومات«.

�الإلكرتونية يف  �حلكومة  لتطوير  �لالزمة  �خلطو�ت  �ملنتدى يف  بحث  ومن خاللها 

ه 
ّ

منطقة دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي وقام بدر��سة �لتقدم �الإجمايل �ملحقق وتوج

�لتحديات  على  بالتغّلب  �لكفيلة  و�ل�سبل  �ملنطقة  يف  �الإلكرتونية  �حلكومة  بر�مج 

�الأ�سا�سية يف �حلا�رص و�مل�ستقبل �لتي ميكن �أن تو�جهها.

أمية إلكترونية
و�ألقى خالد �ل�سيخ، مدير �لعالقات �حلكومية يف »مركز �أبوظبي لالأنظمة �الإلكرتونية 

دها �حلكومة 
ّ
و�ملعلومات« عن كلمة ناق�ض من خاللها �خلدمات �الإلكرتونية �لتي تزو

يف �إطار �لربنامج. فيما حتدث من�سور �ملرزوقي مدير برنامج حمو �الأمية �الإلكرتونية 

يف مركز �أبوظبي لالأنظمة �الإلكرتونية و�ملعلومات عن �أهمية دعم �لقدر�ت لت�سكيل 

حكومة عالية �الأد�ء يف فئة �خلدمات �الإلكرتونية.

150 مشاركًا من القطاع الحكومي وقطاع المعلومات واالتصاالت الخليجي 
 أبوظبي تستضيف منتدى المجتمعية اإللكترونية
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ر�شالة �شوريا

بدمار  �سوريا  يف  �لد�ئرة  �حلرب  ب 
ّ
تت�سب

�لذي من  �الأمر  �ل�سناعي،  للقطاع  هائل 

جهود  ملحوظ  ب�سكل  يقو�ض  �ن  �سانه 

�إعادة �الإعمار، و�إن �الأ�رص�ر �لو�قعة على 

�الأربع،  �ل�سناعية  �مل�سانع يف �ملناطق 

دم�سق وحلب وحم�ض ودير �لزور تناهز 

حو�ىل 190 مليار لرية �سورية. 

�الإقت�ساد  2012 جنح  �لعام  حتى �سيف 

�الآثار  ما،  حد  �إىل  �إحتو�ء،  يف  �ل�سوري 

بالثورة،  ي�سمى  ما  عن  �لناجمة  �ل�سلبية 

�سبيل  على  �ل�سناعيون،  �أفاد  وقد 

�للرية  قيمة  �إنخفا�ض  من  �ملثال، 

منتجاتهم  تناف�سية  لتح�سني  �ل�سورية 

�ل�سادر�ت  و�أ�سو�ق  �ملحلية  �ل�سوق  يف 

غري  �لعر�ق.  �إىل  وبالتحديد  �ل�سو�ء،  على 

�سكل  وحلب  دم�سق  �إىل  �لنز�ع  تو�سع  �ن 

�سورية  الإمكانات  �لهائل  �لتدمري  بد�ية 

�الإنتاجية. 

�ألوف �مل�سانع وور�ض �لعمل يعتقد �ليوم 

�أنها دمرت �أو نهبت، فيما مئات �مل�سانع 

جنوب  يف  بيعها  و�أعيد  فككت  حلب  يف 

تركيا. 

�إىل جانب �لتدمري �ملادي مل�سانع عدة، 

�إنخف�ض  �ل�سوري  �ل�سناعي  �لناجت  فان 

�أي�سًا، بفعل عو�مل كثرية متنوعة و�جهها 

ب�سورة  �لعنف  عزز  وقد  ون. 
ّ
�ل�سناعي

�أكالف �لتوزيع و�الإمد�د وجعل  ملحوظة 

من �ل�سعب جد�ً على �لعاملني �أن يبلغو� 

�الإنقطاعات  فر�ست  وقد  عملهم.  مر�كز 

يف �لتيار �لكهربائي و�لنق�ض يف �لفيول 

على م�سانع عدة �إيقاف �إنتاجها لفرت�ت 

�إرتفعت  �لغ�سون،  يف  �لزمن.  من  طويلة 

نتيجة  �مل�ستوردة  �الأولية  �ملو�د  �أ�سعار 

�إنخفا�ض �سعر �رصف �للرية. 

�سناعيني  �أجربت  �ملخيفة  �حلالة  هذه 

�لتمو�سع  و�إعادة  �لبالد  ترك  على  كرث�ً 

يف �ملنطقة. 

يف �سباط �لفائت، على �سبيل �ملثال، قالت 

و�الإ�ستثمار«  �لدولية  �الأعمال  »موؤ�س�سة 

بقيمة  �إ�ستثمار�ت  تتوقع  �أنها  �مل�رصية 

2 مليار دوالر من �مل�ستثمرين �ل�سوريني، 
وبالتحديد يف �سناعة �لن�سيج. يف �لوقت 

�الأردين  �الإ�ستثمار  جمل�ض  �أعلن  �لر�هن، 

�أنه يتوقع �إ�ستثمار�ت بقيمة مليار دوالر 

من �مل�ستثمرين �ل�سوريني هذ� �لعام. �إىل 

ذلك، قال وزير �ل�سناعة �للبنانية فريج 

�ل�سناعيني  ع�رص�ت  �أن  �سابوجنيان 

م�ساريع  لتنفيذ  طلبات  قدمو�  �ل�سوريني 

يف لبنان.

�سوريا  تبدو  �لتطور�ت،  هذه  �أعقاب  يف 

تتعر�ض  قد  ي 
ّ
جد تهديد  حتت  �ليوم 

خالله �إىل نزع �لت�سنيع. وتفر�ض �إعادة 

حتديًا  �خلارج  يف  �ل�سناعيني  متو�سع 

جديًا للم�ستقبل، الأن �مل�ساريع يف �لقطاع 

�ل�سناعي تعترب �إ�ستثمار�ت طويلة �الأمد، 

�أي من  لذ� يغدو من �مل�ستبعد جد�ً عودة 

تلك �مل�ساريع �ل�سناعية �إىل �سوريا، بعد 

يف  �الأمو�ل  من  كبرية  كميات  �إ�ستثمار 

هذه �الأ�سو�ق �جلديدة. 

�ل�سناعي  �لقطاع  يكن  مل  وفيما  �أي�سًا، 

يفرت�سها  �لتي  باالأهمية  �ل�سوري 

�لكثريون – يف 2010، على �سبيل �ملثال، 

�لناجت  من  فقط   %  7 �ل�سناعة  �سكلت 

�ملحلي، �أقل بكثري من �لزر�عة و�لتجارة 

�لناجت  �أن  رت 
ّ
قد �حلكومة  فان   –

�ل�سناعي �سينمو �سنويًا بـ13 % فقط بني 

2011 و2015. 
فوفق  متامًا.  �ليوم  �ساعت  �جلهود  هذه 

�ملركز  عن  �سادر  جديد  تقرير  تقدير�ت 

�إنخف�ست  �ل�سيا�سة  الأبحاث  �ل�سوري 

�إىل  �ل�سوري  �لناجت  يف  �ل�سناعة  ح�سة 

�حل�سة  وهي   ،2012 يف  فقط   %  2.41
�الأعمال  قطاعات  بقية  بني  �الأ�سغر 

�ل�سورية. 

ملحوظة،  م�سافة  قيمة  تخلق  الأنها 

وتولدت  و�لتنمية،  �لبحث  وت�سجع 

عمل  وفر�ض  �لت�سدير  من  عائد�ت 

�أن  بال�سناعة  يفرت�ض  كان  كثرية، 

تكون مفتاح �إعادة �إعمار �سوريا. غري �ن 

موتها �ملحتمل ي�سيف حتديًا جديد�ً �إىل 

�لتعايف �ل�سوري. 

حتى صيف 2012 نجح اإلقتصاد في احتواء اآلثار السلبية
كيف تداعت الصناعة السورية؟
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هل تحل شركات التأمين عقدة 

نقل األموال للصرافات اآللية..؟!
�ل�رص�فات  من  بكاملها  جمموعات  خروج  �الأخرية  �لفرتة  �سهدت 

�الآلية من �خلدمة يف خمتلف مناطق دم�سق، يف ذروة �سحب �لرو�تب 

و�الأجور، وح�سب م�سادر م�رصفية فاإن �مل�ساألة موؤقتة وغري م�سرية 

من  �ملتقاعدين  رو�تب  �سحوبات  تقاطع  وهي  بارزة  م�سالة  �إىل 

من  �لرغم  على  �ملوظفني  رو�تب  �سحوبات  مع  وع�سكريني  مدنيني 

�إىل �لع�رصين وحتى �خلام�ض  �أن �مل�سارف ق�سمت هاتني �لفرتتني 

و�لع�رصين من كل �سهر للمتقاعدين ونهاية �ل�سهر �إىل �لع�رصين منه 

�لرو�تب  �أن  هو  جرى  ما  ولكن  �ملوظفني،  من  �لرو�تب  الأ�سحاب 

�ل�سهر �ملا�سي ما �سبب  �رصفت باكر� منذ �خلام�ض و�لع�رصين من 

�الزدحام �مل�ساعف �لذي حاولت �مل�سارف �لتخل�ض منه من خالل 

تق�سيم فرتة �سحوبات �لرو�تب. 

بع�ض  خروج  يف  �لد�ئم  �ل�سبب  فاإن  �مل�رصفية  للم�سادر  ووفقا 

�ل�رص�فات من �خلدمة هو عمليات نقل �الأمو�ل من فروع �مل�سارف 

من  �الأمو�ل  نقل  على  يرتتب  ما  �إىل  بالنظر  �الآلية،  �ل�رص�فات  �إىل 

خماطر حمتملة يف �لظروف �لر�هنة، ما جعل بع�ض �رصكات �لتامني 

ترف�ض �لتامني على عمليات نقل �الأمو�ل، وال�سيما �أن �الأمو�ل تنقل 

من �سناديق �لفروع �إىل خزنات هذه �ل�رص�فات خالل �أوقات �لدو�م 

�لر�سمي فقط، وبالتايل ما من �أمو�ل بعد �إقفال �لفروع الأبو�بها.

�لعقاري:  �مل�رصف  م�سادر  قالت  لـ»�لوطن«  خا�ض  ت�رصيح  ويف 

�إن خروج هذه �ل�رص�فات من �خلدمة يعود �إىل جملة من �الأ�سباب 

�جتماع  �إىل  بالنظر  �ل�رص�فات  هذه  من  �ل�سحب  كثافة  �أبرزها 

لكون كتلة �سخمة منهم  تبعا  �ملتقاعدين  �سحوبات �ملوظفني مع 

ت�سحب رو�تبها عرب �رص�فات �مل�رصف �لعقاري م�سرية �إىل �أن عدد 

�لرو�تب �ملوطنة لي�ض بقليل وي�سل �إىل نحو 400 �ألف ر�تب للقطاعني 

�لعام و�خلا�ض، بقيمة تتجاوز 4.5 مليار�ت لرية �سورية وبالتايل 

�لنقدية �مل�سموح بها  �لتغذية  �ل�سحوبات يتجاوز حدود  فاإن حجم 

لكل �رص�ف يوميًا.

�سبب  �لذي  �الآخر  �لعامل  �إن  �لعقاري:  �مل�رصف  م�سادر  وت�سيف 

تغذية  �إمكانية  عدم  هو  �خلدمة،  من  �الآلية  �ل�رص�فات  خروج 

بع�ض  �أن  �إىل  بالنظر  د�ئم،  ب�سكل  �لعقاري  �مل�رصف  �رص�فات 

تبعا  �لر�سمية،  �لعطل  �أيام  تاأمينيا يف  �لتامني ال تغطيها  �رصكات 

للت�سعيد من �ملجموعات �الإرهابية �مل�سلحة يف �لعطل، ما يجعل من 

بالن�سبة ل�رصكات  بن�سبة و�سطية  �لتاأمينية خا�رصة  �لتغطية  عملية 

�لتامني هذه، فتكون �لنتيجة عدم قدرة فرق �لتغذية و�ل�سيانة على 

لتغذية  �ل�سورية  �للري�ت  من  �ملاليني  بع�رص�ت  نقدية  مبالغ  حمل 

�ل�رص�فات �الآلية بها.

و�عتربت �مل�سادر �أن �حلل يقوم على �ملر�كز �لتي �أقامها �مل�رصف 

مثل مركز �ملزة )11 �رص�فًا( ودمر �جلديدة )11 �رص�فًا( و�لرب�مكة 

)15 �رص�فًا( و�ل�ساحلية )15 �رص�فًا( و�أهمها �ملركز يف �أ�سفل مقر 

�الإد�رة �لعامة للم�رصف �لعقاري و�لذي يعمل يوم �ل�سبت رغم �أنه 

يوم عطلة وي�سم ما ينوف على ع�رصين �رص�فا �آليا، وميكن �مل�رصف 

من �لتامني على �الأمو�ل �ملنقولة يف حال مت �لتو�سل �إىل ت�سوية مع 

�رصكات �لتامني �ملعنية بهذه �لعملية �لتاأمينية.

�لرقم  �أن  لالإح�ساء  �ملركزي  �ملكتب  �عترب 

�لقيا�سي ل�سهر ني�سان و�لت�سخم �ل�سنوي ل�سهر 

�آذ�ر 2013، يعك�سان �آثار �الأزمة خالل �ل�سنتني 

�ل�سابقتني على و�قع �أ�سعار �مل�ستهلك. و�رتفع 

وني�سان   2011 ني�سان  خالل  �لقيا�سي  �لرقم 

�لغالء  على  يدل  ما   ،%  163.26 نحو   2013
�لذي تعي�سه �لبالد، وحجم �ل�سغوط �ملعي�سية 

�لرقم  �لتي يعانيها �ملو�طن. وعلى حني بلغ 

يف ني�سان 2011 نحو145.75 %، ويف ني�سان 

2012 و�سل �إىل 191.59 %، �أي بزيادة 45.85 
�ملا�سي  ني�سان  يف  كبرية  قفزة  �سجل   ،%

مقارنة بالعامني �ل�سابقني.

�إن  لالإح�ساء:  للمركزي  تقرير  يف  وجاء 

�سـهر  عن  �مل�ستهلك  الأ�سعار  �لقيا�سي  �لرقم 

ني�سان للعــام �جلاري بلغ 309.01 %، حمققًا 

�آذ�ر  �ســهر  عن  نقاط   9.46 وقدره  �رتفاعًا 

ني�سان  �ســــهر  عن  �سنويًا  وت�سخمًا   ،2013
2012 مبعـدل 61.29 %، وعن �سـهر �آذ�ر2013 

مبعـدل 3.16 %.

تلك  لالإح�ساء  �ملركزي  و��سند  هذ� 

�الرتفاعات، مبوجب �مل�سوح �لتي يقوم بها، 

�إىل �رتفاع جمموعة �الأغذية و�مل�رصوبات غري 

و�حلبوب  �خلبز  جمموعة  كاالآتي:  �لكحولية 

و�جلنب  �للنب  جمموعة  نقطة،   22.45 مبعدل 

�لزيوت  جمموعة  نقطة،   12.96 و�لبي�ض 

جمموعة  نقطة،   23.24 مبعدل  و�لدهون 

�مل�رصوبات  جمموعة  نقطة،   77.35 �لفو�كه 

و�رتفاع  نقطة،   52.07 مبعدل  �لكحولية  غري 

جمموعة �مل�رصوبات �لكحولية و�لتبغ مبعدل 

12.74 نقطة.

ويف هذ� �ل�سياق حافظت حلب على ت�سدرها 

 207.38 بن�سبة  بالغالء  �الأخرى  �ملحافظات 

ني�سان   %  369.26 وبن�سبة   ،2012 ني�سان   %
دير  �لعر�ض  على  تربعت  حني  على  �ملا�سي، 

 .2011 ني�سان  يف   %  154.38 بن�سبة  �لزور 

�أما �ملحافظة �الأقل غالء فكانت ريف دم�سق 

وبن�سبة   ،2012 ني�سان  % يف   177.83 بن�سبة 

حني  على   ،2011 ذ�ته  �ل�سهر  يف   %  134.31
 276.02 بن�سبة  �الأقل غالء  دم�سق هي  كانت 

% يف ني�سان �ملا�سي.
�ملا�سي  �آذ�ر  يف  �ل�سنوي  �لت�سخم  وبلغ 

�لفائت  �لعام  ذ�تها  �لفرتة  ويف   ،%  299.55
�آذ�ر  يف   % بـ145.67  مقارنة   ،%  190.49
�ملركزي  �ملكتب  لبيانات  وفقًا   ،2011

لالإح�ساء.

المركزي لإلحصاء: ارتفاع الرقم القياسي ألسعار المستهلك
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ر�شالة العراق

�لذي  �القت�سادي  �ال�سالح  قانون  ميثل 

�مل  بارقة  موؤخر�  �لوزر�ء  جمل�ض  �قره 

لدى جميع �ملهتمني بال�ساأن �القت�سادي 

وجه  على  �خلا�ض  و�لقطاع  و�خلرب�ء 

يف  �ال�سا�ض  �ملحور  النه  �خل�سو�ض 

�لتحول  مرحلة  بعد  �القت�سادي  �لعمل 

�سوب �قت�ساد �ل�سوق، ال�سيما �ن �لقانون 

�القت�سادي  �لو�قع  مع  يتعامل  �جلديد 

حيث  �حلر،  �القت�ساد  مبادئ  وفق 

�لتي  �ملرحلة  �ن  على  �لتاأكيد�ت  جاءت 

ثورة  �ست�سهد  �لقانون  هذ�  تبني  تعقب 

ملا  �لقطاعات  جميع  يف  كبرية  تنموية 

وبيئة  �منة  مناخات  من  �لقانون  يوفره 

وروؤو�ض  �لعاملية  لل�رصكات  عمل جاذبة 

بال�ساأن  �ملخت�ض  حقيقي  �مو�لها.حتول 

يف  قال  �حللفي  �سيف  �القت�سادي 

حديث لـ ) �ل�سباح ( �ن قانون �ال�سالح 

�القت�سادي ميثل منعطفا مهما و�يجابيا 

�سوب  �حلقيقي  �لتحول  مرحلة  يف 

�قت�ساد �ل�سوق �ملفتوح، حيث مت �لرتكيز 

على تبني �قت�ساد �ل�سوق وت�سكيل جمل�ض 

�على لالقت�ساد.

هذه  يف  يحتاج  �لعر�ق  �ن  و��ساف   

تنموية  نه�سة  �ىل  �ملهمة  �ملرحلة 

ت�سجيع  خالل  من  كبرية  و�قت�سادية 

�ملال  ر�أ�ض  وتو�فد  �ال�ستثمار  عملية 

�لعر�ق،  يف  باال�ستثمار  �لر�غب  �الجنبي 

وحو��سن  عنا�رص  ميتلك  �نه  خ�سو�سا 

قطاعات  خم�ض  من  �كرث  يف  ��ستثمارية 

و�لـزر�عـة  و�لتـجـارة  كالنـفـط  كبرية 

و�لكهـرباء و�ل�سياحة.

جميعها  �حلو��سن  هذه  �ن  �ىل  ولفت 

�سوف  و�عدة  ��ستثمارية  فر�سا  متتلك 

تخلق بيئة كبرية لال�ستثمار ولو��ستغلت 

ب�سكل فاعل �ستف�سي �ىل نه�سة تنموية 

كبرية وموؤثرة يف �حلياة �القت�سادية.

مفاهيم �النفتاح �القت�سادي

ملعاجلة  جاء  �لقانون  �ن  �ىل  و��سار 

بالفعل  حيث  �القت�سادية،  �مل�ساكل 

جديد  �على  جمل�ض  ت�سكيل  �ىل  نحتاج 

لالقت�ساد . الفتا �ىل �ن �القت�ساد �لعر�قي 

تكتنفها  �الن مبرحلة حتول ماز�لت  مير 

�القت�ساد  منحى  يف  و��سحة  �سبابية 

�ل�سيا�سية  و�لرغبات  فالد�ستور  �لعر�قي 

ومتطلبات مرحلة مابعد �لتغيري توؤكد �ن 

�ل�سوق  �قت�ساد  �قر و�جته �ىل  �لعر�ق قد 

�ملركزي  �القت�ساد  فكرة  من  حتول  وقد 

�القت�ساد  ملفا�سل  �حلكومية  و�ل�سيطرة 

�ل�سوق  باقت�ساد  �ملطلق  �الميان  �ىل 

�القت�سادي  �النفتاح  مفاهيم  وتطبيق 

وحرية �ال�سو�ق وتر�سيخ �وليات �لتجارة 

�لدولية ولكن على �لورق.

كوابح للتقدم االقتصادي
و�النعطافات  �لتحوالت  رغم  �نه  وقال 

من  يعاين  �لعر�ق  ماز�ل  �القت�سادية 

�القت�سادي  للتقدم  كو�بح  وجود 

بوجود  متمثلة  �ال�سو�ق  و�نفتاح 

باالقت�ساد  يوؤمنون  ماز�لو�  موظفني 

�سيطرة  �ولويات  ويطبقون  �ل�سمويل 

�حلياة  مفا�سل  جممل  على  �لدولة 

مبا�رص  تاأثري  لهم  وهوؤالء  �القت�سادية 

هنالك  وكذلك  �القت�ساد،  و�قع  على 

�لقانونية  و�ملو�د  �لقو�نني  من  جملة 

نظريات  مفاهيم  تطبيق  تعيق  �لتي 

�ملتمثلة  �خلطوة  وهذه  �ل�سوق  �قت�ساد 

بان�ساء جمل�ض �على لالقت�ساد �لوطني 

هي �رصورة ملحة ومهمة  النها خطوة 

ت�ساهم بفعالية يف �ز�لة جميع �لعقبات 

�ل�ساملة  �لتنمية  �مام  تقف  �لتي 

تقدمه  تعيق  و�لتي  �لعر�قي  لالقت�ساد 

و�نتقاله �ىل �قت�ساد �ل�سوق.

 قانون االصالح االقتصادي خطوة 
على طريق التنمية العراقية
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السياسة النقدية 
هناك  يكون  �ن  �همية  �حللفي  ويرى 

�د�رة  بني  عالية  درجة  على  تن�سيق 

وبذ�ت  �لوزر�ء  �ملقرتح وجمل�ض  �ملجل�ض 

باالقت�ساد  �ملعنيني  �لوزر�ء  �لوقت 

و�لبنك  و�ملالية  و�لتخطيط  كالنفط 

�ملركزي �لعر�قي وكذلك بع�ض �مل�سارف 

من  وعدد  و�لفاعلة  �خلا�سة  �لعر�قية 

�ملعنية  و�لكفاء�ت  �خلربة  ��سحاب 

ممثلي  وبع�ض  �القت�سادي  بال�ساأن 

�مل�سارف  كر�بطة  �لفاعلة  �الحتاد�ت 

�لعر�قية و�خلرب�ء �القت�ساديني �لفاعلني 

�لذين لديهم باع طويل يف �رصح وو�سع 

�ليات �ل�سيا�سة �لنقدية و�ملالية يف �لبلد 

الن هذ� يخدم عملية تفعيل هذ� �ملجل�ض 

�ل�سيا�سات  مفاهيم  ر�سم  يف  وقر�ر�ته 

�لثالث وهي �ملالية و�لنقدية ثم �ل�سيا�سة 

فهم  يف  دور  له  يكون  و�ن  �القت�سادية 

�فق  وحتديد  �لثالث  �ل�سيا�سات  ور�سم 

�ملرحلة �لقادمة و�ملهمة يف �لعر�ق فنحن 

بحاجة �ىل معاجلة �ل�سيا�سة �القت�سادية. 

تحديد معوقات التنمية 
فاعال  دور�  للمجل�ض  �ن  �حللفي  وتوقع 

�مام  تقف  �لتي  �ملعوقات  حتديد  يف 

�القت�ساد و�مام جناحه و تدعيم مفاهيم 

�قت�ساد �ل�سوق وت�سخي�ض �المور �ل�سلبية 

وكذلك  �القت�سادي  �لتقدم  تعيق  �لتي 

يف  �سنت  �لتي  �لقو�نني  وي�سخ�ض  يحدد 

�لنظم  تطبيق  زمن  ويف  �ل�سابق  �لزمن 

مفاهيم  مع  التن�سجم  و�لتي  �ال�سرت�كية 

هذه  تغري  وحماولة  �ل�سوق  �قت�ساد 

جديدة  قانونية  بيئة  وخلق  �لقو�نني 

تخدم  قو�نني  وت�رصيع  خلق  يف  تتمثل 

و�ن  �لعر�ق  يف  �جلديدة  �لتحول  عملية 

فـاعـلـة  بـجـدية  ت�سهم  �المور  هذه  كل 

مبـ�ساركة  �القـت�سادية  �لـتنـمـيـة  يف 

منـظـمـات �ملجتمع �ملـدنـي و�التـحاد�ت 

و�لنـقابات �القتـ�سـادية.

مع توجه �حلكومة �ىل �عادة تاأهيل 

�ل�رصكات �لعامة و�مل�سانع �لتابعة 

ر�أى  �لع�سكري،  �لت�سنيع  لهيئة 

خمت�سون باأن هذه �خلطوة �ست�سهم 

�لتي  �ملحلية  �ل�سناعة  تفعيل  يف 

على  وت�ساعد  م�ستقبال،  �لبلد  تفيد 

حتريك عجلة �ل�سوق �لعر�قية.

�لنيابية  �ملالية  �للجنة  ع�سو 

�يجاد  �ىل  �أمني هادي دعا  �لنائب 

ال�سيما  �ل�رصكات،  لهذه  �حللول 

�العمار  وز�رتي  بني  �ل�رصكات  توزيع  ومت  حلت  �لهيئة  �ن 

و�ال�سكان و�ل�سناعة.

و�أيد هادي تفعيل هذه �ل�رصكات، و�ل�سناعات �لتي تفيد �لبلد 

�ل�رصكات  م�ستقبال، م�سري� �ىل �ن �خلرب�ت موجودة ومالكات 

ماز�لت م�ستمرة بالوظيفة.

�لرو�تب  ت�رصف  تز�ل  ال  �لدولة  �ن  �للجنة  ع�سو  و��ساف 

�لوظيفية، ف�سال عن �لرو�تب �لتقاعدية ملالكات هذه �ل�رصكات، 

ولكن من دون �نتاج يف �ملقابل �لذي ي�سهم يف �رهاق خزينة 

�لدولة.وحث هادي على �عادة تاأهيل هذه �مل�سانع و�ل�رصكات 

�القت�ساد  عجلة  حتريك  يف  وت�سهم  �لعمل  فر�ض  توفر  النها 

من  بدال  �ملحلي  �النتاج  من  �الفادة  �ىل  ��سافة  �لعر�قي، 

�المانة  عقدته  �جتماع  �ن  �ىل  �كرث.ي�سار  وبكلف  �مل�ستورد 

لهيئة  �لتابعة  �لعامة  �ل�رصكات  مع  �لوزر�ء  ملجل�ض  �لعامة 

�ل�سعي العادة  على  باتفاق  �ل�سابقة خرج  �لع�سكري  �لت�سنيع 

�خلطوط �النتاجية لهذه �ل�رصكات.

وبح�سب بيان لالمانة، فان �ملديرين ك�سفو� خالل �للقاء على 

�ن »�رصكاتهم ت�سم مالكات وكفاء�ت وطنية عالية �مل�ستوى 

�لوطنية،  �ل�سناعة  رفد  ميكنها 

حتتاج  مبا  �لدفاع  وز�رة  خا�سة 

�إليه �سمن �خت�سا�ساتها وباأ�سعار 

مقبولة، ف�سال عن ت�سغيل مالكاتهم 

�ملباد  �لنظام  �سقوط  منذ  �ملعطلة 

وحتى �الن، م�سريين �ىل �ن »�لدعم 

�لعالقة  ذ�ت  �جلهات  من  �ملنا�سب 

لهذه  �حليوية  يعيد  �ن  �ساأنه  من 

للتدمري  تعر�ست  �ن  بعد  �ل�رصكات 

ومنها  �ل�سابقة،  �حلروب  �ثناء 

�حتياجها �ىل بع�ض �الجر�ء�ت لت�ستعيد بها قدرتها �النتاجية 

�لذين  منت�سبيها  �مام  �لفر�سة  يوفر  ما  وجيزة  فرتة  بعد 

يتقا�سون �لرو�تب ب�سكل قرو�ض من دون عمل حاليا ليثبتو� 

قدر�تهم يف دعم �النتاج �لوطني«.

بدوره، �يد �لنائب ح�سن جهاد �مني يف ت�رصيحه لـ)�ل�سباح( 

تفعيل هذه �مل�سانع وتوجهها نحو �ل�سناعات �ملحلية �ملدنية 

�لعر�قي،  �ل�سوق  حاجة  وح�سب  �لع�سكرية  �ل�سناعات  ولي�ض 

هذه  دعم  �ىل  و�ال�سكان  و�العمار  �ل�سناعة  وز�رتي  د�عيا 

�ل�رصكات و�مل�سانع.

�نعا�ض  يف  �ست�سهم  تفعيلها  مت  حال  »يف  �نه  �أمني  و��ساف 

�النتاج �ملحلي وبذلك تخفف من عبء ميز�نية �لدولة يف �عادة 

م�سري�  حمددة«،  مدنية  جماالت  يف  منها  و�الفادة  بها  �لعمل 

ويناف�ض  �جلودة  فائق  يكون  �ن  البد  �ملحلي  �ملنتوج  �ن  �ىل 

�ل�سوق  يف  قوته  يثبت  لكي  �لعاملية  �مل�ستوردة  �ملنتجات 

منظمة  �ىل  �الن�سمام  هو  �حلايل  �لتوجه  �ن  ال�سيما  �لعر�قي، 

منتجات  توفر  �نتمائها  مقومات  من  �لتي  �لعاملية  �لتجارة 

و�سناعة ر�سينة ومتينة لتغطية �ال�سو�ق �ملفتوحة.

 تأهيل شركات التصنيع العسكري تسهم 

في ارتقاء الصناعة المحلية
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اقت�شاد عربي

توافر العمالة الماهرة أحد أبرز التحديات التي تواجهها
قطاع التصنيع السعودي.. مستويات تفاؤل

 13 بانخفا�ض  �لتو�يل،  على  نقطة  و53 

نقطة و9 نقاط على �لتو�يل عن م�ستو�هما 

يف �لربع �لثاين من �لعام. �أي�سا تر�جعت 

موؤ�رص  هبط  حيث  �لربحية،  توقعات 

من  نقطة   51 �إىل  نقاط  بخم�ض  تفاوؤلها 

56 نقطة للربع �لثاين من عام 2013.
و�أثر �سيناريو �نخفا�ض �لطلب و�لربحية 

�ال�ستخد�م  توقعات  على  �سلبيا  تاأثري� 

و�لتوظيف، حيث �نخف�ض موؤ�رص �لتفاوؤل 

لعدد �لعاملني �إىل 47 نقطة، من م�ستوى 

54 نقطة للربع �لثاين من عام 2013.
توقعات  �لقطاع  يبدي  حني  يف  هذ� 

�اللتبا�ض  رغم  �لبيع،  الأ�سعار  �إيجابية 

للطلب  �لتوقعات  يكتنف  ظل  �لذي 

موؤ�رص  �سهد  حيث  �جلديدة،  و�لطلبات 

زيادة  �لبيع  �أ�سعار  مل�ستويات  �لتفاوؤل 

�لربع  يف  نقطة   36 من  نقاط   8 مبقد�ر 

�لثاين من عام 2013 �إىل 44 نقطة.

و�الإن�ساء  �لنقل  قطاعات  و�سهدت 

و�لت�سنيع �رتفاعا يف م�ستويات �لتفاوؤل 

مقارنة   ،2013 عام  من  �لثالث  للربع 

قطاعا  و�أبدى  �الأخرى،  بالقطاعات 

من  قدر  �أكرب  �الأعمال  وخدمات  �الإن�ساء 

�إز�ء  �الأخرى  �لقطاعات  �لتفاوؤل من بني 

�لتوظيف، يف حني �أظهرت �رصكات قطاع 

�لنقل تفاوؤال عاليا جتاه �لربحية.

�رصكات  �سجلت  �لت�سنيع،  قطاع  و�سمن 

ت�سنيع �لبرتوكيماويات م�ستويات تفاوؤل 

�لهيدروكربونات  قطاع  �رصكات  و�أبدت 

حقق  حيث  �لبيع،  �أ�سعار  �إز�ء  تفاوؤال 

موؤ�رص تفاوؤل �أ�سعار �لبيع �رتفاعا مبقد�ر 

�سبع نقاط، م�سجال 30 نقطة من م�ستوى 

23 نقطة للربع �لثاين من �لعام �جلاري، 
�إىل جانب �رتفاع موؤ�رص تفاوؤل �الأعمال 

�إىل  نقاط  ب�ست  �مل�ستخدمني �جلدد  لعدد 

48 نقطة يف �لربع �لثالث من �لعام نف�سه 
من م�ستوى 40 نقطة يف �لربع �لثاين من 

�لعام.

وال تتوقع غالبية �الأعمال )67 يف �ملائة( 

عملياتهم  على  �سلبا  عو�مل  �أي  توؤثر  �أن 

�جلاري،  �لعام  من  �لثالث  �لربع  خالل 

�ملائة  يف   48 ن�سبة  عن  كبرية  بزيادة 

�مل�سجلة للربع ذ�ته من �لعام �ملا�سي.

�الأعمال  تفاوؤل  موؤ�رص  �أبدى  فيما 

و�لغاز  �لنفط  قطاع  لغري  للقطاعات 

م�سجال حت�سنا مبقد�ر  ت�ساعديا،  توجها 

 49 ليبلغ  �سنوي  �أ�سا�ض  على  نقطة   12
نقطة.

موؤ�رص  تر�جع  �سنوي،  ربع  �أ�سا�ض  وعلى 

نتيجة  �لثالث  للربع  �الأعمال  تفاوؤل 

بالدورة  يرتبط  مو�سمي  �نخفا�ض 

�ملركب  �ملوؤ�رص  وهبط  �القت�سادية، 

 49 لي�سجل  نقاط  �ست  مبقد�ر  للتفاوؤل 

نقطة للربع �لثالث من عام 2013.

حلجم  �الأعمال  تفاوؤل  موؤ�رص�  و�سجل 

نقطة   52 �جلديدة  و�لطلبيات  �ملبيعات 

�أظهر موؤ�رص تفاوؤل �الأعمال يف �ل�سعودية 

للربع �لثالث �عتد�ال يف تفاوؤل �لقطاعات 

يف  وحت�سنا  و�لغاز،  �لنفط  قطاع  لغري 

)�لنفط  �لهيدروكربونات  قطاع  توقعات 

�لتفاوؤل  موؤ�رص  �نخف�ض  فيما  و�لغاز(، 

و�لغاز  �لنفط  لغري  للقطاعات  �ملركب 

للربع �لثالث من �لعام �جلاري مبقد�ر 6 

 55 م�ستوى  عن  نقطة   49 م�سجال  نقاط، 

�لعام  من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة  نقطة، 

�ملا�سي.

لقطاع  �ملركب  �ملوؤ�رص  �رتفع  قد  وكان 

 39 ليبلغ  �لهيدروكربونات بثماين نقاط 

نقطة للربع �لثالث من �لعام �جلاري، من 

�لثاين، حيث  �لربع  31 نقطة يف  م�ستوى 

�سهدت كافة �ملكونات توجهات موجبة، 

وبالنظر �إىل حتديات �الأعمال �لتي توؤثر 

على عملياتها يف �لربع �لثالث �جلاري.

وحد�ت  معظم  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�سار 

�أي  �الأعمال �لتي �سملها �مل�سح ال تتوقع 

�الأعمال يف كل  توؤثر على  �سالبة  عو�مل 

من قطاع �لهيدروكربونات و�لقطاع غري 

�مل�ساركني  معظم  يخطط  �أي�سا  �لنفطي، 

يف  لال�ستثمار  �لقطاعني  من  �مل�سح  يف 

من  �لثالث  �لربع  يف  �الأعمال  تو�سعة 

�لعام �جلاري.

�لنفط و�لغـاز، ك�سف م�سح  وحول قطـاع 

موؤ�رص تفاوؤل �الأعمال حت�سنا يف توقعات 

�ل�سعودي  و�لغاز  �لنفط  بقطاع  �الأعمال 

مقارنة   ،2013 عام  من  �لثالث  للربع 

�سجلت  حيث  �لعام،  من  �ل�سابق  بالربع 

كافة �ملكونات توجها ت�ساعديا، وتوقع 

46 يف �ملائة من �الأعمال �مل�ساركة من 
يف  مبيعاتهم  �أحجام  تزيد  �أن  �لقطاع 

�لربع �لثالث من �لعام �حلايل، بينما يرى 

49 يف �ملائة عدم حدوث �أي تغيري فيها، 
�أن ترت�جع من  5 يف �ملائة  فيما يرتقب 

�لفرتة نف�سها للعام �جلاري، وقفز موؤ�رص 

مبقد�ر  �الأرباح  ل�سايف  �الأعمال  تفاوؤل 

11 نقطة لي�سل �إىل 48 نقطة للربع �لثالث 
نقطة  بـ37  مقارنة  �جلاري،  �لعام  من 

لربع �لعام �ل�سابق.

Assinaa132.indd   104 10/1/13   10:40 AM



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 132 ت�سرين اأول 2013
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 105

�ملنتجات  �أعلى مقارنة بوحد�ت ت�سنيع 

توقعات  وهبطت  �لبرتوكيماويات،  لغري 

مبقد�ر  »�ل�سيافة«  و�ملطاعم  �لفنادق 

حني  يف  نقطة،   31 �إىل  لت�سل  نقطة   19
و�لتجزئة  �جلملة  جتارتي  �رصكات  �أبدت 

توقعات م�ستقرة لربع �لعام �جلاري.

�القت�ساد�ت  تز�ل  ال  �أخرى،  ناحية  من 

�قت�ساد  عن  تتخلف  �الأخرى  �لكربى 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.. �الأمر �لذي 

�القت�ساد  منو  قوة  من  يحد  �أن  ميكن 

ب�سعوبة  �لتحديات  وتت�سم  �لعاملي، 

حيث  خا�ض،  نحو  على  �أوروبا  يف  �أكرب 

يكبح �سعف �لثقة �لنمو �القت�سادي، مع 

تو��سل �رتفاع �لبطالة و��ستمر�رية �إعادة 

هيكلة �لقطاع �مل�رصيف و�ملالية �لعامة، 

وال يز�ل �لكثري من �لغمو�ض و�اللتبا�ض 

يكتنف منو �القت�ساد �لعاملي.

وت�سمل عو�مل �ملخاطر �إمكانية �أن ن�سهد 

وفي�سا  �ملتوقع،  من  �أدنى  عامليا  طلبا 

�لو�يف  غري  �أو  �ملتباطئ  �لتطبيق  من 

لالإ�سالحات �لهيكلية يف منطقة �ليورو، 

يف  و�ختالالت  جيو�سيا�سية،  و�إ�سكاالت 

�لدول �ل�سناعية �لكربى.

�الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �أن  �إىل  و�أ�سار 

يف  �لقوة  بادي  منو�  حقق  �ل�سعودي 

لالإنفاق �حلكومي  نتيجة  �ملا�سي  �لعام 

�إنتاج  و�رتفاع  �لعايل  و�ال�ستهالكي 

�إىل  �أن يتباطاأ معدل منوه  �لنفط، وتوقع 

�إنتاج  النخفا�ض  نتيجة  �ملائة  يف   4.4
�لنفط.

قطاع  غري  �لقطاعات  تنمو  �أن  ويتوقع 

�لنفط مبعدل منو قوي، مدعوما بالن�ساط 

�لقطاعات،  تلك  يف  �ملت�ساعد  �خلا�ض 

يتبعه  وما  �لنفطية،  �الإير�د�ت  و�رتفاع 

ف�سال  �حلكومي؛  �الإنفاق  يف  زيادة  من 

عن �لنمو �لقوي يف �الإنفاق �ال�ستهالكي. 

�ال�ستثمار  �ل�سعودية  �حلكومة  وتو��سل 

�لتعليم،  لالقت�ساد،  �لتحتية  �لبنى  يف 

�رتفاع  ت�سافر  �أن  مو�سحا  �ل�سحية، 

�إنتاج  تز�يد  مع  للنفط  �لعاملية  �الأ�سعار 

من  �ل�سادر�ت  و�رتفاع  �خلام،  �لنفط 

�سوف  و�لبال�ستيك،  �لبرتوكيماويات 

�لتجاري  �مليز�ن  بقاء  على  حتافظ 

و�حل�ساب �جلاري يف نطاق �لفائ�ض.

ويتوقع �أن يبلغ فائ�ض �مليز�ن �لتجاري 

�ملحلي  �لناجت  من  �ملائة  يف   19.2
�الإجمايل يف �لعام �جلاري.

بلغ عدد االوسمة التي تقلدها حول العالم 70 وسامًا
ملك السويد يكرم األمير الوليد بن طالل

 ويمنحه وسام »بادن باول« 

الكشافية األعلى 
 

تقلد �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �لوليد بن طالل بن عبد �لعزيز �آل �سعود، رئي�ض 

جمل�ض �إد�رة �رصكة �ململكة �لقاب�سة ورئي�ض جمل�ض �أمناء موؤ�س�سة �لوليد بن طالل 

�خلريية، و�سام بادن باول �لك�سفية �الأعلى وت�سلم �سموه �سارة جماعة بادن باول 

�ل�سويد  �ل�ساد�ض ع�رص ملك مملكة  �مللك كارل جو�ستاف  �لك�سفية من قبل  جاللة 

و�لرئي�ض �لفخري لل�سندوق �لك�سفي �لعاملي World Scout Foundation يف حفل 

�أقيم يف فندق فور �سيزونز )دي بريج( يف مدينة جنيف.

ويف بد�ية �حلفل، عرب جاللة �مللك عن �سكره لالأمري �لوليد جلهوده �جلبارة يف �لهام 

�لعامل وعلى جهوده يف  161 دولة حول  �لك�سافة يف  34 مليون �ساب و�سابة من 
خدمة �الإن�سان يف كافة �ملجاالت عرب موؤ�س�سات �الأمري �لوليد �خلريية و�الن�سانية. 

وبدوره �أثنى �الأمري �لوليد على جهود جاللة �مللك �الإن�سانية يف تنمية �ملجتمعات 

.World Scout Foundation  من خالل �ل�سندوق �لك�سفي �لعاملي

و�لتعليمية  �القت�سادية  �ملو��سيع  من  عدد  �لطرفان  تناول  �حلفل  وخالل 

�إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  ويزر،  �سيجفريد  �ل�سيد  من  كل  �أثنى  وقد  هذ�  و�الجتماعية. 

�ل�سندوق �لك�سفي �لعاملي World Scout Foundation و�ل�سيد جون جيجن، مدير 

�ل�سندوق �لك�سفي �لعاملي World Scout Foundation ملا يقوم به �سموه �إقليميا 

ودوليا.

�أن ي�سمي   World Scout Foundation هذ�، وقد �ختار �ل�سندوق �لك�سفي �لعاملي 

 Baden Powell Circle �لك�سفية  باول  بادن  �الأول جلماعة  �ملد�سن  �لوليد  �الأمري 

و�لع�سو رقم )1( فيها، لدعمه للقياد�ت �ل�سابة يف �ملنظمة �لعاملية للحركة �لك�سفية.

 وبتقلد �سمو �الأمري �لوليد هذ�ن �لو�سامان ت�سبح عدد �الو�سمة �لتي تقلدها �سموه 

حول �لعامل 70 و�سامًا.

ويف عام 2008م، ��ستقبل جاللة ملك �ل�سويد �سمو �الأمري �لوليد يف ق�رص �ل�سيافة 

يف �لريا�ض حيث قلد �الأمري �لوليد قالدة زمالة بادن باول �لك�سفية.
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اقت�شاد عربي

تونس تحذر من تفاقم العجز التجاري

�لعجز  تفاقم  ��ستمر�ر  من  �لتون�سي  �ملركزي  �لبنك  حّذر 

د 
ّ
هد

ُ
�لتجاري، و�عترب �أن تو��سل �الحتقان �ل�سيا�سي �أ�سبح ي

�سالمة ون�سيج �القت�ساد �لوطني �أكرث من �أي وقت م�سى.

وقال �لبنك �ملركزي �لتون�سي يف بيان، يف �أعقاب �الجتماع 

�لعجز  تفاقم  ��ستمر�ر  »الحظ  �إنه  �إد�رته،  ملجل�ض  �لدوري 

�حلايل،  �لعام  من  �الأوىل  �لثمانية  �الأ�سهر  خالل  �لتجاري 

حيث �رتفع بن�سبة 33 % باملقارنة مع �لفرتة نف�سها من �لعام 

�ملا�سي”.

ومل يذكر يف بيانه قيمة حجم هذ� �لعجز، و�كتفى باالإ�سارة �إىل 

�سكل م�سدر �سغوط متو��سلة على �لدفوعات �جلارية 
ُ
�أنه »ي

باعتباره و�سل �إىل 5.4  % من �إجمايل �لناجت �ملحلي”.

�لرغم من ذلك،  �أنه على  �إىل  �لتون�سي  �ملركزي  �لبنك  و�أ�سار 

بلغ �سايف �ملوجود�ت �لتون�سية من �الأجنبي يف نهاية �سهر 

�أغ�سط�ض 11.389 مليون دينار )7.118 ماليني دوالر(، �أي ما 

غطي 104 �أيام من �لو�رد�ت �لتون�سية. وما يعادل 104 �أيام 
ُ
ي

من �لتوريد بتاريخ 30 �أغ�سط�ض 2013 مقابل 10.300 ماليني 

بلغت  �ملوجود�ت  هذه  �أّن  علمًا  �سنة،  قبل  يوم  و102  دينار 

�أدنى م�ستوى لها خالل �ل�سنة �حلالية يوم 18 يونيو 2013، 

�أي 94 يوم توريد.

ولفت يف �ملقابل �إىل �أنه �سجل خالل �لفرتة �ملا�سية، �سغطًا 

حاجيات  و��سلت  حيث  �مل�رصفية،  �ل�سيولة  م�ستوى  على 

�ملا�سي،  �أغ�سط�ض  �سهر  خالل  �رتفاعها  لل�سيولة  �مل�سارف 

تدخل  تز�يد  يف  ت�سبب  ما  �لتو�يل،  على  �لر�بع  لل�سهر  وذلك 

�لبنك �ملركزي ل�سخ �ل�سيولة مبعدل يومي بلغ 4.974 ماليني 

دينار )3.108 ماليني دوالر(، مقابل 4.803 ماليني دينار )3 

ماليني دوالر( يف �سهر يوليو �ملا�سي.

وعلى �سوء هذه �ملعطيات، �أ�سار �لبنك �ملركزي �لتون�سي يف 

بيانه �إىل �أن جمل�ض �إد�رته »�أعرب من جديد عن عميق �ن�سغاله 

�لوطني  �القت�ساد  تهدد  �لتي  �ملخاطر  ��ستمر�ر  �إز�ء  )قلقه( 

�ملتعاملني  لدى  �لروؤية  و�سوح  عدم  تو��سل  خلفية  على 

�القت�ساديني وتد�عياتها على قطاعات �الإنتاج و�لت�سدير«.

مخزون
�عترب وزير �لتموين �مل�رصي 

لدى  �أن  �ــســادي  �أبـــو  حممد 

ــد� من  بــــالده خمــزونــا جــي

�لقمح، و�أو�سح �أن خمزونات 

�لقمح يف م�رص حاليا تكفي 

حتى منت�سف فرب�ير/�سباط 

.2014

تنمية
�أكـــد حمــافــظ مــ�ــرصف قطر 

من  متكنت  قطر  �أن  �ملركزي 

�لتطور  يف  هدفها  حتقيق 

ــروؤيــة  ــل و�لــتــنــمــيــة وفــقــا ل

حني  يف   ،2030 �لــوطــنــيــة 

�القت�ساد  معاناة  ت�ستمر 

�إىل  ــك  ذل مرجعا  �لــعــاملــي، 

مرونة �لقطاع �مل�رصيف.

تقييم
حــول  �لتقييمات  تباينت 

�لو�سع �القت�سادي �لتون�سي 

يف خ�سم �الأزمة �لتي تعي�سها 

�لبالد منذ �أ�سابيع بني جهات 

ر�سمية ترى �أن هناك »حت�سنا 

�ملوؤ�رص�ت  ببع�ض  �يجابيا« 

وبني �أطر�ف معار�سة �أطلقت 

�ــســيــحــات فـــزع خــوفــا من 

»�نهيار �القت�ساد«.

عمالة
وقــف  عـــن  �الأردن  �أعـــلـــن 

�الأجنبية  �لعمالة  ��ستقد�م 

بهدف تنظيم �سوق �لعمل يف 

�لوزير ح�سني  �لبالد. و�أعطى 

بعدم  تــوجــيــهــات  �ملــجــايل 

تتعلق  معاملة  �أية  ��ستقبال 

�الأجنبية  �لعمالة  با�ستقد�م 

مبا فيها �ملنزلية من خمتلف 

�جلن�سيات.

دعم
مزيد  لرفع  �ل�سود�ن  يخطط 

من �لدعم عن �لوقود و�لقمح 

بامليز�نية  �لعجز  �سد  بهدف 

�ل�سابق  يف  �أطلق  حترك  يف 

�حلكومة.  �سد  �حتجاجات 

بع�ض  ــة  ــوم ــك �حل وبــــــد�أت 

يف  �لوقود  دعم  يف  �خلف�ض 

�إطار �إجر�ء�ت تق�سفية.

تعثر
لدعم  ظبي  �أبو  �إمــارة  ت�سعى 

�ملتعرثة  عــقــار�تــهــا  �ــســوق 

�ملناف�سة  جمدد�  تربز  بينما 

مل  �لــتــي  دبـــي  وبـــني  بينها 

�لعقار�ت  �سوق  فيها  تتعاف 

ب�سورة كلية من �الأزمة. وقد 

�ملوظفني  ظبي  ــو  �أب منحت 

مهلة عام لتوفيق �أو�ساعهم.

حيطة
عــــــززت �ــــرصكــــات �لــنــفــط 

�لعر�ق  يف  �لعاملة  �الأجنبية 

حت�سبًا  �الأمنية  �إجــر�ء�تــهــا 

ومل  �ــســوريــا.  على  لــلــعــدو�ن 

�لعر�ق حتى  �لعنف يف  يوؤثر 

�رصكات  عمليات  على  �الآن 

بي  وبي  موبيل  �إك�سون  مثل 

و�إيني ورويال د�ت�ض �سل.

خسارة
�ل�سنوي  للموؤمتر  تقرير  قدر 

للتجارة  ــحــدة  �ملــت لــــالأمم 

خ�سارة   )�أونكتاد(  و�لتنمية 

�سنويا  �لفل�سطيني  �القت�ساد 

مليون  ثالثمائة  من  الأكــرث 

ت�رصب  �سكل  عــلــى  دوالر، 

�إير�د�ت جمركية و�رص�ئب.

احتجاج
يف  �الحتجاجات  �آثار  بد�أت 

و�لتي  �لليبي  �لنفط  قطاع 

�أ�سابيع  عـــدة  مــنــذ  �سملت 

�ملـــو�نـــئ وحـــقـــول �لــنــفــط  

�لو�سع  تنعك�ض على  �لكبرية 

و�سط  لــلــبــالد  �القــتــ�ــســادي 

بتمويل  عجز  عــن  �حلــديــث 

بـ  �ملــقــدرة  �لــبــالد  ميز�نية 

»45.846 مليار دوالر«.

كارثة
حذر �قت�ساديون مينيون من 

�القت�سادي  �لو�سع  خطورة 

�ملرتتب على ��ستمر�ر تر�جع 
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دراسة: 14  % نسبة البطالة بين 
اإلماراتيين و11  % بالسعودية

�لهيئة  مبكتب  و�لدر��سات  �لبحوث  د�ئرة  �أعدتها  در��سة  �أفادت 

�لتعاون �خلليجي،  �لعامة لدول جمل�ض  �ال�ست�سارية يف �الأمانة 

�لتعاون  جمل�ض  دول  على  وخماطرها  �لو�فدة  �لعمالة  حول 

�إىل  ت�سل  �الإمار�ت  مو�طني  بني  �لبطالة  ن�سبة  باأن  �خلليجي، 

نحو 14 %، وتليها �ل�سعودية بن�سبة 11 %، و�سلطنة عمان ومملكة 

�لبحرين ت�سل ن�سبة �لبطالة يف كل منهما �إىل 8 %، فيما ت�سل 

يف �لكويت �إىل 6 %، وقطر 3 %، وذلك طبقًا الآخر �إح�ساء�ت �لعام 

�ملا�سي.

و�أو�ست �لدر��سة بت�سجيع �لقطاع �خلا�ض على ��ستقطاب �لعمالة 

�لعمالة �الأجنبية  �لوطنية عن طريق فر�ض ر�سوم مرتفعة على 

وتدريب �لكو�در �لوطنية، بح�سب �سحيفة »�الإمار�ت �ليوم«.

�أمل بنت �سعيد  �لدكتورة  �لد�ئرة،  �لدر��سة، وفقًا ملديرة  وعددت 

لت�سمل  �الأجنبية  �لعمالة  جلب  يف  �لتو�سع  خماطر  �ل�سنفري، 

تهديد  بينها  من  و�الجتماعية  و�الأمنية  �القت�سادية  �ملخاطر 

�لهوية �لوطنية وقيم �ملجتمع ولغته، الأن �أغلبية �لعمالة �لو�فدة 

هي من جن�سيات �آ�سيوية ال تربطها باملجتمع �أي �سالت ثقافية 

�أو لغوية، خ�سو�سًا بالن�سبة للعمالة �ملنزلية �لتي تنت�رص يف كل 

بيوت �ملو�طنني، مع حتول �الأ�رص من �أ�رص ممتدة �إىل �أ�رص »نووية«، 

�أي من �أ�رص كبرية تعي�ض حتت �سقف و�حد �إىل �أ�رص �سغرية ت�سمل 

�لتي  �لبطالة  م�سكلة  �إىل  �إ�سافة  فقط،  و�الأبناء  و�لزوجة  �لزوج 

تعترب هدر�ً للطاقات �لب�رصية خ�سو�سًا بني �ل�سباب.

�لعمالة  تز�يد  يف  للدر��سة  وفقًا  �القت�سادي  �خلطر  ويتمثل 

يف  �لتو�سع  ب�سبب  �الأخرية،  �ل�سنو�ت  يف  كبري  ب�سكل  �الأجنبية 

تاأثري�ت  �إىل  يوؤدي  ما  وهو  و�ل�سياحية،  �ل�سخمة  �مل�رصوعات 

للخارج،  �ملالية  �لتحويالت  يف  متمثلة  �القت�ساد  يف  �سلبية 

و��ستنز�ف �لرثو�ت.

على  ت�سيطر  �أ�سبحت  �لو�فدة  �لعمالة  �أن  �إىل  �لدر��سة  ولفتت 

ميادين  �إىل  �أذرعها  المتد�د  كبري،  ب�سكل  �القت�سادي  �لقطاع 

�الإلكرتونيات و�ملو�د �لغذ�ئية و�لزر�عة و�لرعي و�ل�سيد وغريها 

من �لقطاعات، �إذ �أوكلت هذه �لقطاعات �لتي كانت ت�سكل م�سدر 

�أجر ب�سيط  رزق للمو�طن �إىل �ملقيم �الأجنبي لي�ستثمرها مقابل 

�الأعمال  �لكثري من  �ملو�طن عن  �أن تخلى  بعد  للمو�طن،  يدفعه 

و�ملهن �لتي كان ميتهنها �أجد�ده ب�سبب �لرفاهية �لز�ئدة، فيما 

ت�سكل �لعمالة �لو�فدة �أي�سًا خماطر �أمنية.

من  �ليمنية  �حلكومة  ح�سة 

�لنفطية  �لــ�ــســادر�ت  قيمة 

�لدين  مــوؤ�ــرص�ت  و�رتــفــاع 

�لعام �خلارجي.

جدل
ماين 

ُ
�لع �لعام  ــر�أي  �ل ي�سغل 

جدل حول ما ينبغي �تخاذه 

جتاه دعم حكومي يتمتع به 

بال�سلطنة  �ملحروقات  قطاع 

نطاق  فيه  �ت�سع  ــت  وق يف 

عمليات تهريبها عرب �حلدود 

�إىل بع�ض دول �جلو�ر.

نزف
تو�جه �جلز�ئر م�سكلة حدوث 

�ملالية  مــو�ردهــا  يف  نــزف 

مــبــادالتــهــا  ــع  ــس و� ب�سبب 

�لذي  �لوقت  يف  �لتجارية، 

و�سول  خـــرب�ء  فيه  يتوقع 

�الإجمالية  �لــو�رد�ت  فاتورة 

خالل �ل�سنة �جلارية نحو 61 

مليار دوالر.

صعوبات
�ملركزي  �لبنك  حمافظ  �أقــر 

�قت�ساد  باختناق  �لتون�سي 

ما  ��ــســتــمــر�ر  ب�سبب  بـــالده 

ـــن �ــســعــوبــات  يـــو�جـــهـــه م

�أن حتذير�ت  خمتلفة. و�عترب 

من  �القت�سادية  ــاط  ــس �الأو�

تفاقم �لو�سع ناجت عن تر�جع 

�القت�سادية  �ملوؤ�رص�ت  �أبرز 

�ملتعلقة بتون�ض.

تحديات
�لعربي  �ال�ستثمار  ي�سجل 

حمت�سما  ح�سور�  باجلز�ئر 

تتجاوز  ال  �إجمالية  بقيمة 

6.8 مليار�ت دوالر. وبح�سب 
�مل�ستثمرين  فـــاإن  حمللني 

حتديات  يــو�جــهــون  �لــعــرب 

ــة  ــام �إق �ــســبــيــل  عـــديـــدة يف 

م�ساريعهم �ال�ستثمارية.

تشريع
�ملغربية  �حلكومة  تعتزم 

�أ�ــســعــار  ــدء يف تــقــريــب  ــب �ل

�ل�سوق،  �أ�سعار  من  �لطاقة 

ل�سغط  �ملــغــرب  ويتعر�ض 

ــدويل  �ل �لنقد  �سندوق  مــن 

دعم  على  �الإنفاق  لتقلي�ض 

�لغذ�ء و�لوقود.

تجميد
ـــــررت �ـــرصكـــة بــريــتــيــ�ــض  ق

يف  للعمل  �لعودة  برتوليوم 

ن�ساطها  جتميد  بعد  �جلز�ئر 

ب�سبب �لهجوم �لذي تعر�ست 

جنوب  يف  نفطية  من�ساأة  له 

 37 مقتل  عن  و�أ�سفر  �جلز�ئر 

عامال �أجنبيا وجز�ئري و�حد 

و29 م�سلحا.

عقد
�ل�سعودية  �لــ�ــرصكــة  وقــعــت 

للكهرباء على عقد مع �رصكة 

)هيوند�ي( �لكورية �جلنوبية، 

بخارية  توليد  الإن�ساء حمطة 

مبــنــطــقــة جـــــاز�ن جــنــوبــي 

�ململكة بقيمة �إجمالية ت�سل 

 3.25( ريال  مليار   12.2 �إىل 

مليار�ت دوالر(.

تعاون
�جلز�ئر  وزر�ء  رئي�ض  ك�سف 

ـــالل عن  عــبــد �ملـــالـــك �ـــس

�أول  لت�سنيع  لــبــالده  خطة 

رباعية  �سياحية  �ــســيــارة 

�رصكة  مع  بالتعاون  �لدفع 

ــة بني  ــي ــان مــر�ــســيــد�ــض �الأمل

ومايو/�أيار  �أبريل/ني�سان 

.2014

احتيال
�إن  مطلعان  م�سدر�ن  قــال 

�لوطني  �خليمة  ر�أ�ـــض  بنك 

�لعربية  �الإمـــار�ت  دولــة  يف 

عني  بــنــك(  )ر�ك  �ملــتــحــدة 

�مل�رصيف   - �أنــغــالنــد  بيرت 

جمموعة  يف  �ل�سابق  �لكبري 

�ملاليزية  �ملالية  �سيايامبي 

جــديــد�  تنفيذيا  رئي�سا   -

للبنك.
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اقت�شاد دولي

جمموعة  يف  �الأع�ساء  �لدول  و�فقت 

و�ل�سني  و�لهند  ورو�سيا  )بر�زيل  »بريك�ض« 

�الحتياطيات  حجم  على  �أفريقيا(  وجنوب 

و�لتي  دوالر  مليار   100 تبلغ  �لتي  �لنقدية 

�لنقدية  �الحتياطيات  �سندوق  �ست�سكل 

ذلك  جاء  »بريك�ض«.  ملجموعة  �لتابعة 

�فتتح يف  �لذي  بوتني  ل�سان فالدميري  على 

�لذي  بد�ية�أيلول �جتماع زعماء »بريك�ض«  

عقد على هام�ض قمة �لع�رصين.

 و�أ�سار بوتني �إىل �أن رو�سيا �ست�ساهم �أي�سا 

يف هذ� �ل�سندوق. 

هذ� وجاء يف بيان �سحايف  �سدر يف ختام 

و�لهند  و�لرب�زيل  رو�سيا  �أن  »بريك�ض«  قمة 

�ست�ساهم يف �سندوق �الحتياطيات �لنقدية 

ف�ستخ�س�ض  �ل�سني  �أما  مليار دوالر.   18 بـ 

جنوب  ح�سة  تبلغ  فيما  دوالر،  مليار   41
�لبيان:« يف  ويقول  مليار دوالر.   5 �أفريقيا 

�لنقدية  �الحتياطيات  ب�سندوق  يتعلق  ما 

بع�ض  ب�ساأن  تو�فقي  قر�ر  �إىل  �لتو�سل  مت 

�مل�سائل �لعامة و�خلا�سة �ملتعلقة بت�سكيله. 

�إليها  �لتو�سل  مت  �لتي  �التفاقات  وبح�سب 

يبلغ  �ل�سندوق  الأمو�ل  �الأويل  �حلجم  فاإن 

قمة  �نعقاد  بوتني:  دوالر«.  مليار   100
�لع�رصين يف رو�سيا يدل على �رتفاع �سمعة 

فالدميري  �لرو�سي  �لرئي�ض  يرى  »بريك�ض« 

بوتني �أن �نعقاد قمة �لع�رصين يف �أحد بلد�ن 

»بريك�ض« ورو�سيا بالذ�ت يدل على  �رتفاع 

�سمعة هذه �ملجموعة �لدولية.

مع   �الجتماع  عقد  بتقليد  بوتني  و�أ�ساد   

تبادل  يتم   حيث  »بريك�ض«  يف  �لزمالء 

جمموعة  عقد  ع�سية  �لر�سمي  غري  �الآر�ء 

»�لع�رصين«، وقال: �أعترب �أن هذ� �لتقليد مفيد 

�تخاذ  �إىل  ت�سعى دولنا  �أن  �ملهم  جد�. ومن 

مو�قف موحدة من ق�سايا �لتنمية �لعاملية«. 

�ساهمت  »بريك�ض«  دول  فاإن  قوله  وبح�سب 

يف  �لرو�سية  �لرئا�سة  دعم  يف  بناء  ب�سكل 

�إعد�د  مت  �أنه  و�أ�ساف  �لع�رصين.  جمموعة 

رزمة كبرية من �التفاقات، ومن �أهمها خطة 

بنودها  �أن  �إىل   م�سري�  للعمل،  بطر�سبورغ 

�لعاملي  �القت�سادي  �لنمو  بت�رصيع  تق�سي  

بوتني  وم�سى  �لعمالة.  وتطوير  و�لتجارة  

�لتفكري يف مو�سوع  قائال:«  يتوجب علينا 

�إ�سالح �سندوق �لنقد �لدويل باعتباره �أكرث 

�لق�سايا �حلاحا بالن�سبة لالإد�رة �لعاملية«.

 و�أعلن بوتني يف ختام �الجتماع مع زعماء 

لدعم  �أمو�ال  �ستوظف  رو�سيا  �أن  »بريك�ض« 

�سندوق �الحتياطيات �لنقدية لـ »بريك�ض«، 

�الأمر �لذي من �ساأنه توطيد �الأ�سو�ق �ملالية 

��ستحد�ث  مبادرة   »�إن  وقال:  �لعاملية. 

لـ  �لتابع  �لنقدية  �الحتياطيات  �سندوق 

مت  وقد  �إجنازها.  مرحلة  يف  »بريك�ض« 

�التفاق على حجم  ر�أ�سمال �ل�سندوق مببلغ 

�أي�سا  رو�سيا  و�ست�ساهم  دوالر.  مليار   100
و�ثقون  »نحن  قائال:  و�أ�ساف  عمله«.  يف 

من �أن ي�ساعد  ت�سغيل �ل�سندوق يف ��ستقر�ر 

بوتني  وو�سف  �لعاملية«.  �ملالية  �الأ�سو�ق 

�سندوق  وهو   - �آخر  �سندوق  ��ستحد�ث 

لـ«بريك�ض«.  هام   �إجناز  باأنه    - �لتنمية 

 50 �إن ر�أ�سماله �لتاأ�سي�سي �الأويل بلغ  وقال 

مليار دوالر.

دول »بريكس« ...
استحداث صندوق لالحتياطيات النقدية
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 افتتاح أضخم سوق للسلع المستعملة في أوروبا 

حتولت مدينة ليل، �لتي تقع �سمايل فرن�سا، جمدد�ً �إىل �أكرب �سوق 

�ل�سنوي  معر�سها  �فتتح  عندما  �أوروبا،  يف  �مل�ستعملة  لل�سلع 

 10 نحو  مب�ساركة  �ل�سارع  يف  فعالياته  جرت  �لذي  »بر�ديري«، 

�آالف تاجر �سلع م�ستعملة.

و�كتظت �سو�رع ليل وميادينها باالأك�ساك، �لتي �متدت �إىل م�سافة 

�ملعر�ض  زو�ر  عدد  يبلغ  �أن  �ملدينة  وتتوقع  كيلومرت،   100 نحو 

�لذي ي�ستمر يومني �أكرث من مليوين �سخ�ض.

وقبل �أيام من بدء �ملعر�ض ر�سميًا، عجت �ملدينة �لتي تقع بالقرب 

�ل�سغرية،  و�حلافالت  �ملتنقلة  بالعربات  �لبلجيكية  �حلدود  من 

وفقًا لوكالة �الأنباء �الأملانية.

وينام �لعار�سون عادة يف خيام �أو يف �سيار�تهم بجو�ر �أك�ساكهم، 

وتكون �لفنادق يف ليل و�ملنطقة �ملحيطة حمجوزة بالكامل.

وفيما يرى معنيون �أوروبيون باأن ظاهرة بيع �ل�سلع �مل�ستعملة 

ن�سبة  �لتنظيم  طابع  �خذت  �أنها  �ىل  �أوروبا  يف  بجديدة  لي�ست 

�ىل حجم �لبطالة �لتي تعاين منها �لقارة �لعجوز يف ظل �الأزمة 

�ملالية �لتي تع�سف بها.

لالإح�ساء�ت  �الأوروبي  �ملكتب  ن�رصها  �أرقام  �أفادت  ذلك،  �ىل 

»يورو�ستات« �أن ن�سبة �لبطالة يف منطقة �ليورو بقيت يف متوز 

عند م�ستو�ها �لقيا�سي، �لذي بلغ 12،1 باملائة، بالرغم من تر�جع 

عدد �لعاطلني عن �لعمل ب�سكل طفيف.

كانو�  �سخ�ض  �ألف  و231  مليونًا   19« �أن  »يورو�ستات«  و�أكد 

عاطلني عن �لعمل يف منطقة �ليورو يف متوز، �أي �أقل بـ15 �ألفًا عن 

�لعدد �لذي ي�سجل يف حزير�ن، �ل�سهر �لذي �سهد �نخفا�سًا قدره 35 

�ألفًا يف عدد �لعاطلني عن �لعمل.

لكن عدد �لعاطلني عن �لعمل يبقى �أكرب من �لعدد �لذي �سجل يف 

ني�سان، خ�سو�سًا و�أن منطقة �ليورو ت�سم مليون عاطل عن �لعمل 

�إ�سايف عما كان قبل عام، �أي يف متوز 2012.

ويرجع �النخفا�ض �لطفيف على مدى �سهر يف عدد �لعاطلني عن 

�لعمل �إىل �ل�سباب �لذين تقل �أعمارهم عن 25 عامًا. وقد تر�جع 

عددهم مبقد�ر 16 �ألفًا باملقارنة مع حزير�ن، مع �أن ن�سبة �لبطالة 

�رتفعت من 23،9 باملائة �إىل 24،0 باملائة.

م�ستقرة على  �لبطالة  ن�سبة  بقيت  �الأوروبي  �الحتاد  ويف جممل 

11 باملائة.
وقد طاولت 26 �ألفًا و654 مليون �سخ�ض �أي برت�جع 33 �ألفًا عما 

كانت عليه يف �ل�سهر �لذي �سبقه، بف�سل �نخفا�ض عدد �ل�سباب 

�لعاطلني عن �لعمل 38 �ألفًا عما كانو� يف حزير�ن. 

�أكرب  وفرن�سا،  �أملانيا  يف  �لقوي  �لنمو  �ساهم  �آخر،  جانب  من 

�قت�سادين يف منطقة �ليورو، يف �نت�سال �ملنطقة من �أطول فرتة 

ركود يف تاريخها يف �لربع �لثاين من �لعام، ما يعزز �لتوقعات 

لبد�ية تعاٍف ه�ض يف �ملنطقة.

و�أظهرت بيانات من مكتب �الإح�ساء �لتابع لالحتاد �الأوروبي، �أن 

0.3 باملائة  �ل�سبع ع�رصة دولة �لتي ت�ستخدم �ليورو �سجلت منو�ً 

�سوء  يف  �الأرقام  تعديل  بعد  حزير�ن،  يف  �ملنتهي  �لربع  يف 

�لعو�مل �ملو�سمية، �إثر �نكما�ض على مد�ر 7 ف�سول.

�إيطاليا  و�قت�ساد�  باملائة،   0.1 �ال�سباين  �القت�ساد  وتر�جع 

وهولند� بن�سبة 0.2 باملائة. ومنا �قت�ساد �لربتغال �لتي ح�سلت 

�أ�رصع وترية منو يف  1.1 باملائة، م�سجاًل  على م�ساعد�ت مالية 

منطقة �ليورو، يف �الأ�سهر �لثالثة حتى حزير�ن، ح�سب ما �أفادت 

�لبيانات.

يف  حملاًل   35 توقعات  �لثاين  �لربع  يف  �ملنطقة  �أد�ء  وجتاوز 

��ستطالع �أجرته رويرتز، لنمو ن�سبته 0.2 باملائة.

وتر�جع �القت�ساد 0.7 باملائة يف �لربع �لثاين، مقارنة بالفرتة 

�نخفا�سًا  �ل�سوق  توقعت  حني  يف  �ملا�سي،  �لعام  من  نف�سها 

ن�سبته 0.8 باملائة.
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اقت�شاد دولي

 »إنفينيتي« 

توفر 1000 فرصة عمل جديدة

�ل�سيار�ت  �إنتاج  �ملتخ�س�سة يف  �إنفينيتي  ح�سلت �رصكة 

�لفاخرة يف �أوروبا على �ملو�فقة �لر�سمية لبناء تو�سعات 

�أرقامًا  حطم  �لذي  �سندرالند  م�سنع  يف  وبارزة  جديدة 

قيا�سية يف عملياته منذ تاأ�سي�سه يف �ململكة �ملتحدة.

مساحة ضخمة
و�ستغـــطي منطقة �الإنتاج �جلــديدة �لتي �سممت لت�سنيع 

مرت  �ألف   25 م�ساحة  �أوروبا،  يف  �إنفينيتي  �ســيار�ت  �أول 

�لهيكل  مناطق  يف  خا�سة  معد�ت  على  و�ستحتوي  مربع 

� من 
ً
و�لتجميع �لنهائي خلط �الإنتاج. وي�سكل �لتو�سع جزء

بقــيمة  م�ســبقًا  �إنفــينيتي  عنه  �أعــلنت  �لذي  �ال�ستثمار 

ولد �أكرث من 1000 
ُ
250 مليون جنيه �إ�سرتليني، و�لذي �سي

وظيفة جديدة يف قطاع �ل�سيار�ت يف �ململكة �ملتحدة.

�إنفينـــيتي  �ست�سبح   ،2015 عام  �الإنتاج  يبد�أ  وعندما 

ت�سنيع  يتم  �ل�سيار�ت  الإنتاج  جديدة  جتارية  عالمة  �أول 

 23 منذ  �لنطاق  هذ�  على  �ملتحدة  �ململكة  يف  مركباتها 

عامًا.

أعمال البناء
�سندرالند  م�سنع  يف  �لبناء  �أعمال  تبد�أ  �أن  �ملتوقع  من 

�أن مت �حل�سول على �ملو�فقة  خالل �الأ�سابيع �ملقبلة بعد 

�خلا�سة بخطط �لتو�سع من جلنة مر�قبة �لتنمية يف بلدية 

�سندرالند.

�سنـدرالند  ت�سهيالت  يف  �لتو�سع  مر�حل  �أحدث  وتاأتي 

لل�سيار�ت يف  �أكد �مل�سنع مكانــته كاأكرب م�سنع  �أن  بعد 

�ململكة �ملتحدة على �الإطالق وبلوغه �إنتاج �أكرث من 500 

�ألف مركبة يف عام

تشريع
ـــي  �الأوروب �لــربملــان  �أعتمد 

منح  تفر�ض  جــديــدة  قــو�عــد 

�ملــو�طــنــني �لــذيــن يــريــدون 

دول  يف  عـــقـــار�ت  ــاء  ــن �قــت

معلومات  �الأوروبــي  �الحتاد 

ــة حــــول �لــتــكــالــيــف  ــي ــاف ك

�حل�سول  ب�ساأن  و�ملخاطر 

ـــى قــــر�ــــض مــــن �أحــــد  عـــل

�مل�سارف.

مؤشر
جمموعة  �أجرته  م�سح  �أظهر 

�أن موؤ�رص  لالأبحاث  �سنتكي�ض 

�لثقة يف منطقة �ليورو �سجل 

�الأوىل  للمرة  �إيجابية  قر�ءة 

هذ�  يف  عامني  من  �أكــرث  يف 

�لــ�ــســهــر، وتـــز�مـــن ذلـــك مع 

بنهاية  �مل�ستثمرين  ترحيب 

موجة �لركود يف �ملنطقة.

خلل
قـــالـــت �ـــرصكـــة �لـــطـــري�ن 

ـــة مــنــخــفــ�ــســة  ـــجـــي ـــرنوي �ل

�إحدى  �إن  )�أير �ساتل(  �لتكلفة 

طائر�تها من طر�ز بوينغ 787 

مل�سكلة  تعر�ست  درمياليرن 

�لكهربائي،  بالنظام  تتعلق 

و�إنها منعت من �لطري�ن. 

تقدم
�إن  �أملــانــيــة  �سحيفة  قالت 

توؤمن  �الأوروبــيــة  �ملفو�سية 

حاليا  حتــقــق  قــرب�ــض  ـــاأن  ب

�الإ�سالح،  برنامج  يف  تقدما 

لكنها تعتقد �أن هناك فر�سة 

دير  وقالت  �لتقدم.  هذ�  لدفع 

يف  بــد�أت  قرب�ض  �إن  �سبيغل 

�سمن  �لتز�ماتها  كل  تنفيذ 

برنامج �الإنقاذ �ملايل.

فائض
ــاري  ــج ــت �ل ــض  ــ� ــائ ــف �ل ز�د 

�ملا�سي  �ل�سهر  يف  �ل�سيني 

نــتــيــجــة   8.3% ــبــة  ــس ــ� بــن

لل�سادر�ت،  �لكبري  �الرتفاع 

وناهزت قيمة �لفائ�ض 28.6 

بيانات  ح�سب  دوالر  مليار 

�جلمارك �ل�سينية. 

اختبار
�إن  كـــز�خـــ�ـــســـتـــان  ـــت  ـــال ق

�ختبار�ت �أولية �ستجري لبدء 

كا�ساغان  حقل  يف  �الإنتاج 

�لنفطي �ل�سخم. ور�أى رئي�ض 

�لوطنية �ساو�ت  �لنفط  �رصكة 

�إن �الختبار�ت قد  مينباييف 

يف  �لبدء  قبل  لفرتة،  ت�ستمر 

�الإنتاج ب�سورة جتارية.

انتعاش
�ليوناين  ــوزر�ء  �ل رئي�ض  قال 

�إن  ــامــار��ــض  �ــس �أنــطــونــيــ�ــض 

�إىل  �سيعود  بــالده  �قت�ساد 

�ملقبل  �لعام  يف  �النتعا�ض 

و�سي�سل �إىل م�ستويات ما قبل 

وذلك   ،2020 عام  يف  �الأزمــة 

بعد �ستة �أعو�م من �النكما�ض.

حصة
و�فقت كز�خ�ستان على �إعطاء 

 5 �ل�سني ح�سة تبلغ قيمتها 

م�رصوع  يف  دوالر  مليار�ت 

مما  كــا�ــســاغــان،  نفط  حقل 

�لطاقة لل�سني  �إمد�د�ت  يعزز 

�أكرب م�ستهلك يف �لعامل.

مخاطر
�لع�رصين  جمــمــوعــة  قــالــت 

�سان  يف  عقدت  قمة  خــالل 

�إن  رو�ــســيــا،  يف  بطر�سربغ 

�لعاملي  �القت�ساد  �نتعا�ض 

ب�سبب  جــد�«  »�سعيفا  يبقى 

تـــز�ل  �لــتــي ال  ـــر«  ـــاط »خم

خ�سو�سا  و�ملرتبطة  قائمة 

باقت�ساد�ت �لدول �لنا�سئة. 

تنمية
�أعلن يوكيا �أمانو �ملدير �لعام 

للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية 

�سوف  �لنووية  »�لطاقة  �أن 

ت�سهم �إ�سهاما كبري� ومتز�يد� 

يف  �مل�ستد�مة  �لتنمية  يف 

�أو�سح  �لقادمة«، كما  �لعقود 
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 التجارة األوروبية: 

الصين تستهدف شركاتنا 

�لتحقيق  �إن  �الأوروبي:  لالحتاد  �أعمال  جمموعة  قالت 

�رصكات  جانب  من  بالر�سى  �تهامات  يف  �الأخري  �ل�سيني 

ويتجنب  �الأجنبية  �ل�رصكات  ي�ستهدف  �أنه  يبدو  �أدوية 

�ملحلية.

ل�رصكات  �لعمل  جمموعة  رئي�ض  جين�سبورجر  برونو  وقال 

�ل�سني:  يف  �لتجارية  �الأوروبي  �الحتاد  لغرفة  �الأدوية 

�رصكة  �سد  حتقيقات  فتحت  �ل�سينية  �ل�سلطات  �إن 

جالك�سو�سيمثكالين ومقرها بريطانيا وتتو��سل مع �لعديد 

وجود  �حتمال  ب�ساأن  �الأخرى  �الأوروبية  �ل�رصكات  من 

ممار�سات بالف�ساد.

و�أ�ساف جين�سبورجر: على حد علمي، فاإنه ال توجد حتى 

�الآن حتقيقات �سد �ل�رصكات �ل�سينية.

�أن حتارب كل  �الأوروبي يجب  �إن �رصكات �الحتاد  وتابع: 

�أ�سكال �لف�ساد لكن ينبغي �أن حت�سل على معاملة مت�ساوية 

يف �ل�سني.

و�أو�سح �أن و�سائل �إعالمية حكومية ذكرت �أن �لتحقيقات 

�أحلقت  �أخرى  �أجنبية  و�رصكات  �لربيطانية  �ل�رصكة  مع 

رئي�ض  وقال  �ل�سني.  يف  �ل�رصكات  ب�سمعة  �رصر�ً  بالفعل 

�لغرفة ديفيد كو�سينو: �إن �سيا�سة �لتحرير متعرثة، وت�ستمر 

�ل�رصكات �ملحلية و�ملوؤ�س�سات �حلكومية بوجه خا�ض يف 

�حل�سول على معاملة منحازة. و�أ�ساف كو�سينو: �أن ذلك يتم 

من خالل �ل�سيا�سات �ل�سناعية �لقومية ومن خالل �رصوط 

�الأجنبي  �ال�ستثمار  �أمام  �الأ�سو�ق  فتح  عند  و�سعها  يتم 

مثل �رصوط نقل �لتكنولوجيا. و�أ�سار �إىل �أن �حلكومة يجب 

تناف�سية  ل�سوق  �لطبيعي  �لعمل  �أكرب على  ب�سكل  تعتمد  �أن 

مفتوحة وعادلة.

تقرير حالة �ل�سناعة �لنووية 

�لعاملية لهذ� �لعام.

هبوط
�الأمريكية  �لعمل  وز�رة  قالت 

�إىل  هبط  �لبطالة  معدل  �إن 

ــض/�آب  ــطــ� ــس �أغــ� يف   7.3%
نحو  يف  �الأدنى  وهو  �ملا�سي 

�أن  و�أ�سافت  �سنو�ت.  خم�ض 

ز�دت  �لزر�عية  غري  �لوظائف 

مبقد�ر 169 �ألفا خالل �سهر �آب.

تراكم
ونقلت �سحيفة �سرتيت تاميز 

�ال�ستثمار  �أن  �ل�سنغافورية 

�الأمريكي �لرت�كمي �لذي ميتد 

�سنغافورة  يف  �أعــو�م  لع�رصة 

مليار   138 قيمته  بــلــغــت 

دوالر بنهاية �لعام �ملا�سي، 

متخطية �لدولتني �ملناف�ستني 

�ليابان و�أ�سرت�ليا.

صعود
ــة  ــي ــان كــ�ــســفــت در��ـــســـة �أمل

مبيعات  �أن  متخ�س�سة 

�الأملانية  �ل�سيار�ت  �رصكات 

يف �ل�سني بلغت تقريبا خالل 

�الأ�سهر �ل�ستة �الأوىل من �لعام 

يف  ميثالتها  نف�ض  ــاري  �جل

جممل دول �الحتاد �الأوروبي.

إفالس
ـــة �لــ�ــســيــاحــة  ـــال قـــالـــت وك

ال  �إنها  �لرو�سية  �الحتــاديــة 

من  عدد  يتعر�ض  �أن  ت�ستبعد 

رو�سيا  يف  �ل�سفر  �ــرصكــات 

�لتطور�ت  ب�سبب  لالإفال�ض 

بح�سب  مــ�ــرص،  يف  �حلــالــيــة 

بي�ساريف�سكي  يفجيني  قول 

وهـــو نــائــب رئــيــ�ــض وكــالــة 

�ل�سياحة �الحتادية.

فوائد
و��سلت مبيعات �ل�سيار�ت يف 

�رتفاعها  �ملتحدة  �لواليات 

ــع مــ�ــســجــلــة �أفــ�ــســل  ــرصي ــ� �ل

يوليو/ ل�سهر  م�ستوياتها 

متوز منذ 2006،  فيما يو��سل 

لتبديل  تهافتهم  �مل�ستهلكون 

ب�سيار�ت  �لقدمية  �سيار�تهم 

ن�سب  من  م�ستفيدين  جديدة 

�لفو�ئد �ملتدنية.

استهالك
من �ملتوقع �أن تتفوق �ل�سني 

م�ستهلك  كاأكرب  �لهند  على 

للذهب يف �لعامل خالل �لعام 

��ستهالك  زيــادة  بعد  �حلــايل 

بن�سبة  �لــ�ــســني  يف  ــذهــب  �ل

�الأول  �لن�سف  خالل   54%
من 2013.

استيراد
فــر�ــســت جلــنــة �لــتــجــارة 

�لدولية �الأمريكية حظر� على 

منتجات  من  �لعديد  ��ستري�د 

�لكورية  “�سام�سونغ”  �رصكة 

غري  لالإلكرتونيات.  �جلنوبية 

�لقر�ر  تنفيذ  �أرجــــاأت  �أنــهــا 

جانب  من  ملر�جعته  �نتظار� 

�إد�رة �لرئي�ض بار�ك �أوباما.

عجز
�لربيطاين  باركليز  بنك  قال 

جديدة  �أ�سهما  �سي�سدر  �إنــه 

جنيه  مليار�ت   5.8 بقيمة 

مــلــيــار�ت   8.9( �إ�ــســرتلــيــنــي 

يف  ــوة  ــج ــف �ل لــ�ــســد  دوالر( 

�لقو�عد  و�أظهرت  ر�أ�سماله. 

“باركليز”  �أن  �مل�ستحدثة 

12.8 مليار  لديه عجز بقيمة 

جنيه �إ�سرتليني.

أنشطة
�أعلنت �رصكة نوكيا �لفنلندية 

وتكنولوجيا  لــالتــ�ــســاالت 

�ستبيع  �أنــهــا  �ملــعــلــومــات 

بالهو�تف  �خلا�سة  وحدتها 

جمــمــوعــة  �إىل  �لـــنـــقـــالـــة 

�الأمــريكــيــة  مايكرو�سوفت 

 5.44 قـــدره  �إجــمــايل  ب�سعر 

مليار�ت   7.2( يورو  مليار�ت 

دوالر(.
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  فرص عمل 
 لبنان 

تطلب �رصكة عبــد �لقادر عمر غندور 
و�أوالده وكالء يف �لدول �لعربية. 

لالت�سال:  0091615545331 

 :�الطالع على �ملوقع �اللكرتوين �خلا�ض

www.ghandour-lb.com

االرجنتين

يف  متخ�س�سة  �أرجنتينية  �رصكة 
�ل�سناعات �لغذ�ئية يف جماالت متعددة، 

و�لتو�سيب  �الأولية  �ملو�د  بينها  من 

ومعايري  و�لتربيد  �لنقل  وجتهيز�ت 

توطيد  �ىل  ت�سعى  و�ل�سالمة،  �ل�سحة 

مهتمة  لبنانية  �رصكات  مع  عالقاتها 

بالت�سويق ملنتجاتها يف �ل�سوق �ملحلية.

لالت�سال:

ADEPIA Luis Adur
                                      Website: www.adepia.org

خدمات  تقدم  �أرجنتينية  �رصكة 
و�ملو�د  �لطاقة  جماالت  يف  ومنتجات 

�لطاقة  توليد  مثل  و�لتعدين،  �لغذ�ئية 

من �لرياح و�ملياه و�لتوربينات و�لوقود 

�لطاقة  م�سادر  من  وغريها  �حليوي 

�ملتجددة، و�أنتاج �مل�رصوبات و�لع�سائر 

�لغاليات  و�سنع  و�لفا�كهة  و�للحوم 

�إقامة  �إىل  تتطلع  و�سو�ها،  �لنقل  و�آليات 

وت�سويق  لبنانيني  عمالء  مع  �رص�كة 

�إنتاجها يف �ل�سوق �ملحلية.

لالت�سال:

CIPIBIC Ruben Fabrizzio          

Website:www.cipibicargentina.org.ar                      

جمال  يف  تن�سط  �أرجنتينية  �رصكة 
عن  تبحث  �ل�سائل  �لنفطي  �لغاز  �أنتاج 

�رصكاء وموردين لها يف �ل�سوق �ملحلية.

لالت�سال:

GESTSI-GLP Ariel Vasquez 
Website: www.grupoglpamerica.com                      

�رصكة �أرجنتينية متخ�س�سة يف �أنتاج 
�لغاز �لطبيعي تبحث عن ت�سدير خدماتها 

�لغاز  �ل�رصكة  ت�سوق  �ملحلية.  �ل�سوق  �ىل 

يف  منها  متنوعة،  ال�ستخد�مات  �لطبيعي 

للمنازل  �الأمد�د�ت  وتوفري  �لنقل  جمال 

و�مل�سانع و�ملتاجر، باالإ�سافة �إىل تنفيذ 

�لغاز  باأ�ستخد�م  �لوقود  ال�ستبد�ل  بر�مج 

�لطبيعي �أو �لغاز �لطبيعي �ل�سائل وغريها 

من �أنو�ع �لوقود �لغازية �ملن�ساأ ومعاجلة 

�ل�سائل  �لطبيعي  �لغاز  �أو  �لطبيعي  �لغاز 

�ملخ�س�ض لل�سيار�ت و�أي �سكل من �أ�سكال 

�الأدو�ت �ملتحركة �أو �لتجهيز�ت �لثابتة.

لالت�سال:

CAGnC Julio Fracchia         
Web site: www.gnc.org.ar                                       

اسبانيا

ت�سدير  يف  ترغب  �أ�سبانية  �رصكة 
�لنبيذ  منها  متخ�س�سة  منتجات  جملة 

و�لتو�بل  و�ل�سوكوال  و�لنب  و�ملربيات 

وزيت �لزيتون وزيت دو�ر �ل�سم�ض و�لنبيذ 

�خلايل من �لكحول �إىل �ل�سوق �للبنانية.

لالت�سال:

ALICAnTE EXPORTA/
FIMESCO COnSuLTInG 
Tel: +3466787840 - +34965205523               
Email: alicanteexporta@gmail.com

اميركا

�رصكة �أمريكية لالإ�ستري�د و�لت�سدير، 
�ليونانية  �لعا�سمة  يف  مركزها  يقوم 

�أو  لبنانيني  �رصكاء  عن  تبحث  �أثينا، 

موزعني حمليني ملنتجاتها �لغذ�ئية.

لالت�سال:

ATLAS WORLD TRADE 
Jason Stelios Gallandat
Tel: +302311211839
Cell: +306982702502               
Website: www.atlasworldtrade.com    

�رصكة �أمريكية متخ�س�سة يف جمال 
�لتجارة مقرها دبي، تهتم با�ستري�د كل 

�إىل �المار�ت مثل جتهيز�ت  �ل�سلع  �أنو�ع 

و�الأدو�ت  و�الألكرتونيات  �الت�ساالت 

ترغب  كما  و�لريا�سية،  �لكهربائية 

بت�سدير منتجات �لنفط �خلام و�ملنتجات 

من  �أنطالقًا  �الأولية  و�ملو�د  �لنفطية 

�الإمار�ت، وتبحث عن �رصكاء وم�سدرين 

مثلما  حمليني  وم�سنعني  وم�ستوردين 

وكيل  مبثابة  لتكون  �أ�ستعد�دها  تبدي 

الأعمالهم ومنتجاتهم .

لالت�سال:

DuBAI EXPORT 
DEVELOPMEnT CORPORATIOn
Sally Klusaritz
Tel/Fax: +971 6 556271746/                                           
Email:trade_point_detroit@yahoo.com 

Or sallyklusaritz@yahoo.com                                                           

�لعنو�ن:

Crescent-Tower،Buheirah-

Corniche Sharjah، uAE

فر�ص عمل
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اسكتالندا

�الأز�ميل  ت�سنع  �إ�سكتلندية  �رصكة 
�ملعدنية �مل�ستخدمة يف روؤو�ض �حلفار�ت 

�ملخ�س�سة لعمليات �لبناء و�لهدم وور�ض 

وكالء  عن  تبحث  و�ملناجم،  �لك�سار�ت 

وم�ستوردين يف لبنان.

لالت�سال:

 ROCKEATER TOOLS
Stuart Meechan aldervale Group                                              
Dunrobin Road, Airdrie, ML6 8LS                  
Tel: +441236763386 
Fax: +441236765259
Email: stuart.meechan@rockeater.co.uk
Website: www.rockeater.co.uk                                 

باكستان

معد�ت  ت�سنع  باك�ستانية  �رصكة 
�ملتخ�س�سة  �ملعد�ت  وحتديد�ً  ة 

َّ
جر�حي

عن  �ل�رصكة  تبحث  �لتجميل.  بعمليات 

�ل�سوق  يف  نا�سطة  و�رصكات  م�ستوردين 

هذه  على  باحل�سول  ومهتمة  �للبنانية 

�ملنتجات.

لالت�سال:

MAKE –uP hEALTh CARE 
InDuSTRY Akhtar                                                                                              
Tel: +92523541767
Fax: +92523542842
Cell: +923338644644
E-mail: makeup@brain.net.pk

�لعنو�ن:   

new hamza Ghous Sialkot – 
51310, Pakistan 

ر 
ّ
وت�سد ت�سنع  باك�ستانية  �رصكة 

و�أدو�ت  و�لتجميلية  �جلر�حية  �الأدو�ت 

وكالء  عن  تبحث  �الأ�سنان  جر�حة 

ني.
ّ
و�رصكاء لبناني

لالت�سال:

n. IRFAn EMTERPRISES
E-mail: info@nie-surgicals.com                  

Website:nie-surgicals.com

البرتغال

�ملظالت  ت�سنع  برتغالية  �رصكة 
�لطرق  �إعالنات  ولوحات  �ملعدنية 

�لعامة  باملر�فق  �خلا�سة  و�ملقاعد 

مالعب  وتوؤثث  �لكهربائية،  و�للوحات 

لبنانيني  �رصكاء  عن  تبحث  �الأطفال، 

ة.
ّ
لتوزيع منتجاتها يف �ل�سوق �ملحلي

لالت�سال:

CABEnA-CABInAS DE 
BEnAVEnTE, LDA.
José Coimeiro - Export Director
Tel: +351263519310
Fax: +351263519319
Cell: +351917288300
E-mail:jose.coimeiro@cabena.pt
Website: www.cabena.pt

تركيا

نتج جميع �أك�س�سو�ر�ت 
ُ
م�سنع تركي ي

وقطع �ملقطور�ت و�حلاوياٍت و�لثالجات. 

ويبحث عن �رصكات حملية تعمل يف هذ� 

�ملجال، وتبدي �أهتمامًا بهذه �ملنتجات 

بالذ�ت.

لالت�سال: 

�أحمد غوكبريك مري�سانوغلو

ELMACILAR LTD.

Tel: +903822662183 
Fax: +903822662187
Cell: +905492662186
E-mail:info@elmacilarotomotiv.com.tr
Website: elmacilarotomotiv.com.tr     

�أدو�ت ريا�سية  �رصكة تركية ت�سنع 
�ملالعب  جتهيز  و�أدو�ت  ومنتجاتها 

خ�سو�سًا  �أنو�عها،  على  �لريا�سية 

مالعب كرة �لقدم، وتبحث عن م�ستوردين 

وموزعني لهذه �ملنتجات يف لبنان.

لالت�سال:

SPORSAn Ekrem Akdemir
Tel: +903128475050 
E-mail: ftrade@sporsan.com.tr                                  
Website: sporsan.com.tr                                 

�لعنو�ن:  

Balikhisar Mah. Koyici Serpmerlri 
n.784 Akyurt Ankara 06750

الصين

 ،LED رصكة �سينية م�سابيح من نوع�
�ل�سوق  يف  جديد  منتج  ت�سويق  عن  تبحث 

 LED م�سابيح  عن  عبارة  هو  �للبنانية، 

خم�س�سة لالأ�ستخد�م يف حمطات �لوقود.

  لالت�سال:

CInA LED LIGhTInG TECh 
LIMITED        
Tel: +8675529197481
Fax: +8675529197482
E-mail: sales06@cinaledlighting.com
Website: cinaledlighting.com
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معار�ص وموؤتمرات

معرض مخصص للصناعات 
الزراعية في األسواق األقليمية 

والعالمية
)من تنظيم �ملركز �الأ�ست�ساري �لتقني(

�الآردن / عم�ان

من 8 - 10 ت�رصين �الأول 2013

المعرض الدولي للتطوير 
واألستثمار العقاري

)من تنظيم �أي �أي �أر �ل�رصق �الأو�سط(

�المار�ت �لعربية �ملتحدة / دبي

من 8 - 10 ت�رصين �الأول 2013

معرض مخصص ألحدث 
تصاميم الساعات والمجوهرات 

واألحجار الكريمة واأللماس
)من تنظيم مركز �ل�سارقة للمعار�ض(

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 

مؤتمر ومعرض لبنان للبني 
التحتية 

)من تنظيم بالنرز بارترنز(

بريوت / فندق هيلتون حبتور غر�ند

من 10 �إىل 11 ت�رصين �الأول 2013

معرض دريـم   

)من تنظيم �رصكة بروموفري(

بريوت / بي��ال

من 16 �إىل 19 ت�رصين �الأول 2013

مؤتمر الهندسة المدنية الدولي
 )من تنظيم نقابة �ملهند�سني يف بريوت( 

بريوت / فندق هيلتون حبتور غر�ند

من 24 �إىل 26 ت�رصين �الأول 2013

معرض إن شــايب
)من تنظيم �رصكة �إي �سكوير(  

بريوت / بي��ال

من 25 �إىل 28 ت�رصين �الأول 2013

معرض آيتكــس
)من تنظيم �رصكة بروموفري(

بريوت / بي��ال

من 7 �إىل 10 ت�رصين �لثاين 2013

معرض الكـتاب الغونكوفوني
)من تنظيم �رصكة بروموفري(

بريوت / بي��ال

من 01 �إىل 10 ت�رصين �لثاين 2013

مؤتمر الغاز والنفط والطاقة 
في لبنان

)من تنظيم �رصكة غلوبال �إيفنت بارترنز(

بريوت / فندق فني�ش���يا

من 4 – 5 �إىل كانون �الأول 2013

المؤتمر الدولي لأللكترونيات
)من تنظيم �رصكة �أي �إي �أي �إي(

بريوت / فندق كر�ون بالز�

من 15 - 18 كانون �الأول 2013

�المار�ت �لعربية �ملتحدة / �ل�شارقة

يف 15  ت�رصين �الأول 2013

معرض تجاري لأللكترونيات 
والمعدات الكهربائية المنزلية 

والسيارات وقطع غيارها، فضاًل 

عن مواد البناء والمنتجات 
الكيماوية والسلع األستهالكية

لت�سدير  �ل�سيني  �ملعر�ض  تنظيم  )من 

�ل�سلع �سي �أي �سي �أف(

�ل�شي�ن / غو�نغزو

من 15 - 17 ت�رصين �الأول 2013.
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