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الإفتتاحية

أي لبنان نريد؟
لي�ست �لرغبة يف �الإ�سالح �الإد�ري �أو �رشورته �أو تو�فر �الإر�دة �ل�سلبة �حلازمة لتحقيقه هي �رشوط �إجناح 

هذه �ملهمة.

ما يدفعنا �إىل قول ذلك، هو ما �سمعناه حتى �الآن عن م�ساريع كانت قد و�سعت وت�ستكمل، �أو م�ساريع قيد 

�الإعد�د، تركز جميعها على �رشورة �الإ�سالح �الإد�ري، من طريق تاأهيل �ملباين وملء �ملر�كز �ل�ساغرة يف 

�الإد�رة �لعامة وتعيني ذوي �لكفاءة و�لنز�هة �إ�سافة �إىل �خلطوة �لتي �تخذت برفع �حل�سانة عن �ملوظفني.

وال نريد �أن نن�سى، بالطبع، �لرتكيز على معاجلة ق�سايا حمددة هي يف �أم�س �حلاجة، �إىل �ملعاجلة.

�إنه ال يتعدى كونه رغبة يف حماولة �سبط  �إد�ريًا، بل  �إ�سالحًا  �إن هذ� لي�س  �أن نقول  ولكن ��سمحو� لنا 

�لفلتان �الإد�ري �حلا�سل.

يتنطح  �أن  �لظو�هر من دون  �ملتخذة، يت�سدى ملعاجلة  �لقر�ر�ت  يبدو من  الأنه، وعلى ما  ونقول رغبة، 

ملعاجلة �الأ�سباب �لتي �أدت �إىل هذه �لظو�هر.

فالف�ساد �حلا�سل يف �الإد�رة لي�س جديد�ً ولي�س فقط ق�سية �أخالقية، �أو ق�سية �نعد�م �لرقابة و�حلزم من 

قبل �لروؤ�ساء،و�إن كان �لتمادي فيه قد جعله يبدو كذلك. بل �إن هذ� �لف�ساد يبد�أ من طريقة �لتعيني �لتي 

تعتمد �لتو�زنات �ل�سيا�سية و�لطائفية وما ينتج منها من �ختالل يف �ملرجعية و�حل�سانات. و�سواًل �إىل 

�الأزمة �ملعي�سية �لتي كانت �سببًا �أ�سا�سيًا يف تعميمه وو�سوله �إىل ما و�سل �إليه من نظام �سامل للعمل، 

تكاد ال ت�سوبه خطوة نظيفة!

��ستفهام، فال يكفي تعيني  �أكرث من عالمة  وما نر�ه من تد�بري تتخذ على �سعيد �ل�سبط �الإد�ري يحمل 

�أكفياء يف بع�س �ملر�كز لتغيري نظام �سامل يف �لعمل وال ميكن �إحد�ث تغيري فعلي �إذ� عاجلنا �لظو�هر من 

دون �أ�سبابها �لتي، على ما يبدو، تتم مر�عاتها لتجنب �الأزمات!

جًا لت�سل �إىل مبتغاها، و�أال ي�سل �ملعنيون �جلدد �إىل �خليار 
ّ
وعلى كل حال ناأمل �أن تتطور �لتد�بري تدر

�الأ�سعب �لذي ي�سعهم على مفرتق، �إما �لدخول يف �لنظام �لقائم و�إما عرقلته، وتاليًا عرقلة م�سالح �لدولة 

و�ملو�طنني.

و�إذ� كنا نتطلع ب�سغف �إىل �لنتائج �الإيجابية لل�سبط �الإد�ري، فاإننا نعود �إىل �لقول �إن ما يجري ال ي�سمى 

�إ�سالحًا �إد�ريًا، الأن �الإ�سالح �الإد�ري هو ذلك �لذي يجيب على �سوؤ�ل �أ�سا�سي يجب �أن يطرح �الآن قبل �لغد: 

�أي لبنان نريد... وما هو �لتنظيم �الإد�ري �لذي يحقق هذ� �لـ »لبنان«؟

�إن �الإد�رة هي �لو�سيلة �لتي متكن من حتقيق م�رشوع معني، فال يوجد �إد�رة يف �ملطلق، ولكن م�رشوعًا 

حمدد�ً، �إد�رته �ملحددة كما يف �لقطاع �خلا�س كذلك يف �لدولة.
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باهتمام بارز لوزارة الزراعة اللبنانية
اسبوع مميز للنبيذ اللبناني

3 أيام للمؤتمر والجوالت الميدانية
3 أيام لمعرض فينسفت في سباق الخيل

الحدث

�سكل افتتاح م�ؤمتر »النبيذ اللبناين«: ح�سارة �ر�ؤية م�ستقبلية، 

�اأهمية  الفاخر،  اللبناين  االنتاج  اأهمية حلماية هذا  ذ�  حدثًا 

امل�ؤمتر تنبع من ك�نه عقد يف قاعة البابا ي�حنا ب�ل�س الثاين، 

ن�عية  �اإىل  جهة،  من  الك�سليك،  ـ  القد�س  الر�ح  جامعة  يف 

ح�س�ر امل�ؤ�س�سات ال�سناعية من جهة اأخرى. فاللنبيذ تاريخ 

يبتدىء مع تاريخ احل�سارة االإن�سانية الذي تدرج مع �سفينة 

الع�ملة،  �س�اطىء  اإىل  ��س�اًل  الفنيقية،  احل�سارة  اإىل  ن�ح، 

�بذلك اأعترب ال�زير با�سيل »النبيذ اأحد اأ�جه العراقة املرافقة 

يحظى  »اأن  مظل�م  املطران  اأمل  حني  يف  الد�ل«،  حل�سارة 

ك�سف عن  فقد  اأما حل�د  اأكرب«،  بدعم  لبنان  النبيذ يف  قطاع 

»خطة تط�ير قطاع النبيذ«، �راأى االأب حمف�ظ »اأن الرتابط 

امل�ؤمتر«،  بظله على  اأرخى  لبنان  النبيذ �بني  االإيجابي بني 

العاملية  املنظمة  مع  التعا�ن  »اأ�س�س  عن  ال�سا�ي  �حتدث 

اللبناين  ال�سناعي  »اأن  على  افرام  �ركز  �النبيذ«،  للكرمة 

�سقري  �لفت  اإنتاجه«،  من  مبدعة  ��سفات  مزايا  بفخر  ترجم 

اإىل »اأن النبيذ اللبناين حقق اخرتاقات يف اال�س�اق اخلارجية، 

اإىل تعزيز  اأن »جناح امل�ؤمتر �سي�ؤدي  �ختم كا�ستيل��سي من 

العالقات« بني لبنان �املنظمة الد�لية للكرمة �النبيذ.

يف  نق�س  عقدة  اأّي  لبنان  لدى  يك�ن  اأاّل  يجب  الي�م  فمنذ 

ت�سنيعه للنبيذ؛ فاالإقبال العاملي على هذا املنتج يزداد على 

جديدة،  اإ�س�اق  اإىل  با�سطراد  ينم�  �الت�سدير  ملح�ظ،  نح� 

يف  النبيذ  �سناعة  بلدان   10 اأهّم  من  ليك�ن  لبنان  �يتجه 

العامل، خ�س��سًا بعدما اأ�سبح لدى لبنان اكرث من 40 م�سنعًا 

م�ساحة حمد�دة،  على  تنت�رش  لبنان  كر�م  اأن  رغم  �خمارة، 

لكن بخربة �ا�سعة. 

يتذ�ق  فمن  الكمّي،  ال  الن�عي،  ال�سعيد  على  ه�  هنا  التمّيز 

النبيذ اللبناين للمرة االأ�ىل يطلبه مرّة ثانية. �يتحّدث اخلرباء 

ناحية  من  البل�غ  مرحلة  اإىل  ت�سل  مل  لبنانية  �سناعة  عن 

يدفع  مميزاً  عامليًا  �سيتًا  تك�سب  لكنها  املحلي،  اال�ستهالك 

�سناعة  اأظهرت  �قد  جديدة.  اأ�س�اق  �ل�ج  اإىل  فيها  الفاعلني 

املا�سي  العقد  مّكنتها خالل  حي�ية مميزة  لبنان  النبيذ يف 

من تعزيز ح�س�رها يف اخلارج؛ فاالآن هناك 25 م�سّدراً للنبيذ 

التقدير  اللبناين  النبيذ  من  املميزة  االأن�اع  �تلقى  اللبناين، 

العاملي امل�ستحّق �ج�ائز الن�عية.

غري اأّن االإنتاج اللبناين ال يزال د�ن عتبة 10 ماليني زجاجة 

�سن�يًا، �ه� رقم �سعيف مقارنة ببلدان اأخرى، منها عربية مثل 

املغرب الذي ينتج 40 ملي�ن زجاجة �سن�يًا. �يع�د الت�ا�سع 

املخ�س�سة  امل�ساحات  نق�س  اإىل  االإنتاج  اللبناين يف  الكمي 

ُتعّ��س عنه ع�امل  الزراعية  للزراعة، لكن �سعف امل�ساحات 

تفا�سلية كثرية اأخرى مثل اخلربة �االبتكار.

اللبنانيني  قدرة  ه�  ناجحة  ال�سناعة  هذه  من  يجعل  �ما 

زيادة على  انعك�س  ما  انتاجه،  ت�ستعمل يف  التي  �التقنيات 

ب�سكل  الكر�م  زراعة  م�ساحة  زادت  بحيث  الزراعي  القطاع 

بارز يف ال�سن�ات املا�سية، االأمر الذي ي�ؤ�رش اإىل حتقيق فكرة 

التفاعل بني القطاعني ال�سناعي �الزراعي �ه� ما اأهّل لبنان 

لكي يك�ن م�قع للزراعات ال�سناعية يف املنطقة. 

قيام  منذ  اللبناين  الرتاث  من  جزءاً  النبيذ  �سّكل  �لطاملا 

احل�سارة الفينيقية. �لي�س هذا فح�سب، اإذ اأن منتجات النبيذ 

املحلي  امل�ست�يني  على  ن�عّيتها  متّيز  اأظهرت  قد  اللبنانية 

اللبناين  النبيذ  يخ��سها  التي  التجارية  �املعركة  �الد�يل، 

عامليًا هي على �سعيد الن�عية، لكي يك�ن لبنان يف قائمة 

�سناعة  اإن  كما  النبيذ.  �سناعة  يف  اال�ائل  الع�رشة  البلدان 

�االأرقام خري دليل  االقت�ساد،  الي�م يف حتفيز  ت�ساهم  النبيذ 

)اىل  حلّقت  التي  االإنتاج  معدالت  اىل  فباالإ�سافة  ذلك،  على 

ما ف�ق 8 ماليني زجاجة عام 2011، مبا فيها ملي�ين معّدة 

للت�سدير، فهي تطمح الي�م اإىل 10 ماليني زجاجة( �املنتج�ن 

الذين بلغ عددهم الي�م خم�سة اأ�سعاف عددهم منذ 30 عامًا، 

بقطاع  حقيقيًا  مت�سكًا  الزمن  من  العقد  هذا  يف  ن�سهد  فاإننا 

40 خمارة  من  اكرث  اإن�ساء  مع  للقطاع  فعلية  �نه�سة  النبيذ 

�م�سنع يف لبنان.

حاليًا  ق�ي  م�قع  يف  اللبناين  النبيذ  �سناعة  تبد�  �هكذا 

مع اآفاق ت��سع حملّي �عاملي. �رمبا فتح هذا االأمر املجال، 

اأمام ارتفاع عدد امل�سّنعني، لت�ليفات اأكرث تقانة على �سعيد 

الن�عية �لغز� اأ�س�اق جديدة. �مهمتنا االآن اأن نعرّف العامل 

باأن ن�عية النبيذ اللبناين عالية �مذاقه جيد لذا من ال�رش�ري 

تط�يره بتاأٍن ليتمكن من ال��س�ل اىل العامل اأجمع.
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للموؤمتر و�جلوالت  �أيام  على مدى ثالثة 

تبعها حلقات  و�مل�سانع  �خلمار�ت  على 

�أخرى  �أيام  وثالثة  للموؤمترين،  عمل 

كانت  �حتفالية  �أجو�ء  ويف  للمعر�س، 

�أقرب �إىل �ملهرجانات.

 اليوم األول - الرعاية والحضور: 
نبيذ لبنان مفخرة ألهله

�للبنانية  �جلمهورية  رئي�س  برعاية 

بوزير  ممثال  �سليمان،  مي�سال  �لعماد 

بالوكالة  �لزر�عة  ووزير  و�ملياه  �لطاقة 

اليوم األول.. المؤتمرات والجوالت الميدانية 
 افتتح وعقد جلساته في الكسليك والبترون 

واختتم وأصدر توصياته في زحلة 

وز�رة  �فتتحت  با�سيل،  جرب�ن  �ملهند�س 

�لقد�س  �لروح  �للبنانية وجامعة  �لزر�عة 

– �لك�سليك موؤمتر�ً بعنو�ن: �لنبيذ �للبناين: 
ح�سارة وروؤية م�ستقبلية، يف قاعة �لبابا 

�لروح  جامعة  يف  �لثاين،  بول�س  يوحنا 

نعمت افرام

ظافر شاوي

لحود يسلم كاستيلوشي كتاب زحلة الوزير باسيل والمطران مظلوم د. نبيل فهد

االب هادي محفوظ

لويس لحود

المطران سمير مظلوم

فيديريكو كاستيلوشي

الوزير جبران باسيل

مريم عيد، ممثلة وزارة الزراعة
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الحدث

�ختتام  وبالتز�من  �لك�سليك،   – �لقد�س 

 »Eventions  هذ� �ملوؤمتر �فتتحت �رشكة

يف   »2013 فينيف�ست  ومهرجان  معر�س 

برعاية  بريوت  يف  �خليل  �سباق  مدرج 

وهو  �سابوجنيان،  فريج  �ل�سناعة  وزير 

للمرة  يقام  تقليدي  �سنوي  مهرجان 

�ل�ساد�سة.

هذ�، وقد ح�رش حفل �فتتاح موؤمتر »�لنبيذ 

م�ستقبلية«،  وروؤية  ح�سارة  �للبناين: 

�لعمل  وزير  �ملتحدثني،  �إىل  باال�سافة 

خوري  وليد  �لنائبان  جري�ساتي،  �سليم 

�هلل  نعمة  �ملدبر  �الأب  زوين،  وجيلربت 

للرهبانية  �لعام  �لرئي�س  ممثال  ها�سم 

�للبنانية �ملارونية �الأباتي طنو�س نعمة، 

رئي�س عام �لرهبانية �لبا�سيلية �ل�سويرية 

�ملدبر  �الأب  معلوف،  �إيلي  �الأر�سمندريت 

طوين  �ملارونية  �للبنانية  �لرهبانية  يف 

قرطا�س،  عادل  �ل�سابق  �لوزير  فخري، 

قائد  ممثل  عون،  �سليم  �ل�سابق  �لنائب 

�لعميد دريد  �لعماد جان قهوجي  �جلي�س 

�لعام  �الأمن  عام  مدير  ممثل  �لدين،  زهر 

وليد  �لركن  �لعقيد  �بر�هيم  عبا�س  �للو�ء 

�للو�ء  �لدولة  �أمن  عام  مدير  ممثل  عون، 

جورج قرعة �لر�ئد مرو�ن �سايف، ورجال 

و�أمنية  �سيا�سية  وفعاليات  و�سفر�ء  دين 

قطاع  وتربوية وممثلون عن  و�قت�سادية 

�لنبيذ يف لبنان ومهتمون.     

 باسيل: 
 النبيذ صناعة وزراعة 

وسياحة وثقافة
�لوزير  �جلمهورية  رئي�س  كلمة  و�ألقى 

�حد  �لنبيذ  يعترب  وقال:  با�سيل  جرب�ن 

�ملر�فقة  و�النتاجية  �لعر�قة  �وجه 

دور  وهو  �لدول  من  �لعديد  جل�سارة 

��سطلع به لبنان منذ �ن كان �لفينيقيون 

�أ�سياد �لبحر �آنذ�ك، يتبادلون �لتجارة مع 

تنتجه  ما  باأفخر  دونهم 
ّ
ويزو �لفر�عنة 

يف  فبلغو�  وخمر،  نبيذ  من  كنعان  بالد 

من  عالية  درجة  وِحفظهما  �سناعتهما 

وقتها،  جعلهم،  ما  و�التقان  �حلرفية 

ة �أوىل يف هذ� �مل�سمار يف حو�س 
ّ
مرجعي

�لنبيذ  قطاع  »�إن  �أردف:  �ملتو�سط.  �لبحر 

ملحوظًا  تطور�ً  �الأخرية  �الآونة  يف  ي�سهد 

بحيث نرى زيادة �سنوية يف �النتاج تزيد 

يف  زيادة  �ىل  ��سافة  باملائة  ع�رشة  عن 

�ال�ستهالك تزيد �ي�سًا عن ع�رشة باملائة، 

ناهيك عن �لزيادة �مل�سطردة يف �لت�سدير 

�لذي يتخطى حاليًا مليون ون�سف مليون 

هذ�  »ياأتي  �أردف:  �ل�سنة.  يف  زجاجة 

يعاين  وقت  يف  �أمٍل،  عن  تعبري�ً  �ملوؤمتر 

ة، 
ّ
عد م�ساعب  من  �لوطني  �إقت�سادنا 

باإنعا�س  ون�ساطه  �لنبيذ  قطاع  فيقوم 

ولي�س  منتجًا  يكون  �أن  نريده  �إقت�ساد 

هًا 
ِّ
موج مدعومًا،  ولي�س  د�ِعمًا  ًا، 

ّ
ريعي

د�ً 
َّ

موح ولي�س  عًا 
ِّ
متنو هًا، 

َّ
موج ولي�س 

و�سناعة،  زر�عة  فيه  �لنبيذ  فانتاج   ،

وت�سويقه فيه �سياحة وثقافة، وبيعه فيه 

ت�سدير  فيه  و��ستهالكه  و�إقت�ساد،  جتارة 

مب�ستقبل  يب�رش  �لقطاع  هذ�  �إن  وزهو. 

مزدهٍر والمع يف وقت نعي�س فيه �لركود 

�للبنانيني  وندعو  ن�سجع  وعليه  و�لظلمة، 

�ىل �النخر�ط فيه زر�عًة و�سناعًة و�سياحًة 

وثقافًة وجتارًة، ففي هذ� �النخر�ط جتّذر 

ح�سارة،  يف   
ٌ

و�إنغما�س �الر�س،  يف 

:«�إننا،  وحفاظ على وطن وكيان«. وختم 

وملد�والتكم  �لنجاح  ملوؤمتركم  ناأمل  �إذ 

يف  وجلوالتكم  �خلال�سات  �أنفع  فيه 

بجمال  �ال�ستطياب  �ألّذ  �ملقبلني  �ليومني 

�أن نبيذ  لبنان وكرومه وعنبه، نقول لكم 

لبنان هو مفخرة الأهله ونرفع هنا كاأ�س 

تكون  لكي  عاليًا  نبيذه،  كاأ�س  لبنان، 

عيون �للبنانيني �ساخ�سًة �ليه ورووؤ�سهم 

 مشروب الخلود  في األساطير القديمة 
1ـ األساطير اليونانية ..

�لثانى ع�رش باأّن  - ورد هذ� �الإ�سم فى �الأودي�سة لهومريو�س عندما ذكر فى �جلزء 

م�رشوب �خللود مّت �إح�ساره لالآلهة بو��سطة �حلمائم.

كتابات  وكذلك  �سافو  كتابات  فى  �أمربو�سيا  ��سم  حتت  �خللود  م�رشوب  ورد   -

�ألك�سندريد�س على �أّنه م�رشوب �الآلهة.

- ورد كذلك فى �لق�سائد لل�ساعر بيند�ر �أّن تانتالو�س �لذى كان �سديًقا لالآلهة و�أطلع 

�أهل �الأر�س على �أ�رش�ر �ل�سماء و�رتكب �ملوبقات �أّنه �رشب من �الأمربو�سيا �لتى هى 

تعنى م�رشوب �خللود.

2ـ األساطير الهندوسية ..
- ورد فى قامو�س لور �لهندو�سية و�الأ�سطورة عند مر�جعة �لن�سو�س �ل�سن�سكريتية 

ُت�ستخدم  �لتى تعترب لغة �لهند �لقدمية �لر�سمية للهندو�سية و�لبوذية و�لتى ال تز�ل 

ى باالأمريتا هو م�رشوب 
ّ
حّتى �ليوم فى �ملعابد �أّن �مل�رشوب �خلا�س باالآلهة �مل�سم

�خللود �خلا�س باالآلهة.

ا يوحى باأّن فكرة 
ّ
قال �أّن �مللك تانتالو�س هو ملك �أ�سوله من �آ�سيا �ل�سغرى مم

ُ
- ي

من  م�سدره  �ليونانية  �الأ�ساطري  فى  ذكره  �ملوجود  �الأمربو�سيا  �خللود  م�رشوب 

�لثقافة �لهندو�سية �لقدمية.

3ـ األساطير المصرية القديمة ..
مة للملوك �لكثري من �لنبيذ �لذى كانو� 

ّ
- و�سع �مل�رشيني �لقدماء فى �لقر�بني �ملقد

�إله �لنبيذ  ب للخلود لهم و قيل باأّن �الإله �رنتوت هو 
ّ
يظّنونه مب�رشوب �الآلهة �مل�سب

�ملعبود .. لكن ال يوجد م�سدر حقيقى لهذ� �الإعتقاد �خلا�س مب�رشوب �خللود ح�سب 

ة هذ� �الإعتقاد.
ّ
�سة فى �لتاأريخ ملرحلة �لعهد �لفرعونى يوؤّكد �سح

ّ
�مل�سادر �ملتخ�س

باسيل: القطـــاع شهـــد تطورًا ملــحوظًا وزيـــادة إنـتــاجية
المطران مظلوم: للكرمة والنبيذ دور اقتصادي 

لحـــــود: موعدنا فـــي المانيا مـــع التــألـق اللبناني
افـــرام: الصناعي اللبناني مبـدع فــــي إنتاجــــه
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مرفوعًة به �عتز�ز�ً بلبنان وبنبيذه«. 

 المطران مظلوم: 
 إلى زراعات وأساليب حديثة 

تحمل قيمة مضافة 
كلمة  مظلوم  �سمري  �ملطر�ن  و�ألقى 

بطر�س  ب�سارة  مار  �لكاردينال  �لبطريرك 

يف  �لزر�عي  �لقطاع  »�إن  وقال:  �لر�عي 

ت�ستوجب  مزمنة  �أزمة  من  يعاين  لبنان 

�الإنكباب على در��سة �أ�سبابها، ور�سم خطة 

علمية وتنفيذية ملعاجلة تلك �الأ�سباب، من 

ترمي  و��سحة  زر�عية  ��سرت�تيجية  �سمن 

�لتي  �لتقليدية  �لزر�عات  �الإنتقال من  �ىل 

مل تعد جمدية، �ىل زر�عات حديثة و�أ�ساليب 

حديثة حتمل قيمة م�سافة، وميكن ت�سدير 

وبعدما  �لعاملية«.  �الأ�سو�ق  �ىل  �إنتاجها 

�أمل »�أن يحظى  �لكرمة،  حتدث عن زر�عة 

قطاع �لنبيذ يف لبنان بدعم �أكرب و�هتمام 

�أ�سمل من قبل �حلكومة. 

  لحود: 
 لقاء اليوم يشكل تقويمًا 
لخطة تطوير قطاع النبيذ 

�ملهند�س  �لزر�عة،  وز�رة  عام  مدير  �أما   

�ليوم  لقاءنا  »�أن  فاعترب  حلود  لوي�س 

�لنبيذ  قطاع  تطوير  خلطة  تتويجًا  ي�سّكل 

حو�ىل  منذ  �لزر�عة  وز�رة  بد�أتها  �لتي 

�لقطاع  �لعام مبوؤ�زرة وتناغم مبا�رش مع 

�خلا�س يف جتربة �سّكلت منوذجًا يحتذى 

رفع  فيه  ملا  �جلناحني  هذين  تكامل  يف 

م�ستوى �القت�ساد �للبناين و�سمعة �لوطن. 

ن لفخامتكم رعايتكم لهذ� �ملوؤمتر 
ّ
و�ذ نثم

مبا يختزل ذلك من �حت�سان ر�سمي لهذه 

�ل�سناعة، و�لذي جتّلى مبحطات عّدة لي�س 

يف  �للبناين  �لنبيذ  ليوم  مو�كبتكم  �آخرها 

وم�ساهمتكم  �ملا�سي  �أيار  يف  فرن�سا 

معهد  �ن�ساء  مر�سوم  ��سد�ر  يف  �حلا�سمة 

�ل�سياق،  هذ�  ويف  و�لنبيذ«.  �لكرمة 

فني �أن �أزّف حل�رش�تكم ب�رشى تنظيم 
ّ
ي�رش

 - »برلني  يف  �للبناين  للنبيذ  جديد  يوم 

2014 يف موعد جديد مع  �أيار  �أملانيا يف 

وز�رة  تتوّقف  »مل  و�أكد:  �للبناين«.  �لتاأّلق 

وو�كبت  بل دعمت  �حلد،  هذ�  عند  �لزر�عة 

خمتلف مر�حل �ن�ساء معهد �لكرمة و�لنبيذ 

�مام  �لعقبات  كل  تذليل  يف  و�ساهمت 

�الأول  كانون  يف  �ن�سائه  مر�سوم  ��سد�ر 

2012 و�لذي �سيكون مبثابة �جلهة �لناظمة 
رة له. 

ّ
لهذ� �لقطاع و�لر�عية و�ملطو

 المغرب 

أكبر منتج عربي للنبيذ
  

يف  حاليا  �لنبيذ  �سناعة  تنتع�س 

للنبيذ  منتج  �أكرب  يعد  �لذي  �ملغرب 

يف �لعامل �لعربي. وتخ�س�س 37 �ألف 

�لكروم  �أو  �لعنب  لزر�عة  حاليا  فد�ن 

بلد  يف  �لنبيذ  النتاج  �ملخ�س�س 

و�ملناطق  �ملعتدل  �لطق�س  فيه  يوفر 

�الأنو�ع  �ملرتفعة ظروفا مثالية لنمو 

�جليدة من �لعنب.

ويف حني يبيع �ملغرب حاليا ما يزيد 

�سنويا  نبيذ  زجاجة  مليون   40 على 

فاإن  و�ملحلي،  �لعاملي  �ل�سوقني  يف 

ثالثة �أرباع �نتاجه يغلب عليه �لنبيذ 

�الأحمر و20 يف �ملئة �لوردي )روزيه( 

و�لبقية من �لنبيذ �الأبي�س.

�أو �لعنب  وتقع غالبية مز�رع �لكروم 

يف �ملغرب مبنطقة مكنا�س على بعد 

�لرباط.  �رشقي  كيلومرت�   140 نحو 

يزرع  كان  �لتي  �ملنطقة  ذ�ت  وهي 

�لعنب  و�لرومان  �لفينيقيون  فيها 

قدميا.

افتتاح المؤتمر في الكسليك
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الحدث

 األب محفوظ: 
 النبيذ اللبناني 

يالقي حضارة لبنان عبر التاريخ
�لروح  جامعة  لرئي�س  كلمة  كانت  ثم 

�لقد�س - �لك�سليك، �الأب هادي حمفوظ 

 بني 
ّ
�الإيجابي �لرت�بط  »�أن  �عترب فيها 

على  بظّله  يرخي  لبنان  وبني  �لنبيذ 

�لروح  جامعة  يف   
ّ
�لعلمي �جتماعنا 

�الخت�سا�سيون  يفيدنا  ففيما  �لقد�س. 

تاريخ  حول  �خلمور  علم  يف  و�لعلماء 

وحول  منطقتنا،  يف  وتو�جده  �خلمر 

تركيبته  وحول  �لع�سور،  عرب  تناقله 

�و  �لقريب  م�ستقبله  وحول  وت�سويقه، 

�لبعيد، �توقف يف معر�س �حلديث عن 

ح�سارة �لنبيذ �للبنايّن عند فكرة �لفرح 

ة و�ل�سري �حلثيث �ىل �الأمام، 
ّ
و�الإيجابي

فهو  �لع�سور.  عرب  �لنبيذ  حملها  �لتي 

�سار  �لذي  لبنان  بذلك ح�سارة  يالقي 

 �أرز 
ّ
عرب �لتاريخ، �سري� حثيثا، مثل منو

لنا  متيحا  �ملقد�س،  �لكتاب  يف  لبنان 

ة«. 
ّ
�أن ننظر �ليه بفرح و�يجابي

  الشاوي: 
للتعاون مع المنظمة الدولية 

للكرمة والنبيذ 
للكرمة  �للبنايّن  �الحتاد  رئي�س  كلمة 

�لنبيذ،  م�سانع  قطاع  ممثال  و�لنبيذ، 

�الحتاد  عن  حتدث  �لذي  �ل�ساوي  ظافر 

حيث   1997 عام  �لنبيذ  من  و�إنتاجه 

كان عدد �ملوؤ�س�سني ثالثة، ومن �أهد�فه 

در�س قطاع �لكرمة و�إنتاجها من �لنبيذ 

�لقطاع  هذ�  الإمناء  �ملالئم  و�قرت�ح 

و�قرت�ح  �إمكاناته  وتعزيز  وتطويره 

�لعاملية  �ملنظمة  مع  �لتعاون  �أ�س�س 

للكرمة و�لنبيذ. 

 افرام: 
 قيمته في إظهار عراقة ما ينتج 

في قالب من الجودة والتميز
�ل�سناعيني  جمعية  رئي�س  وقال 

نحن  »كم  �فر�م  نعمة  �للبنانيني 

�جلدية،  خمرنا  من  قليل  �إىل  بحاجة 

�الأ�سيل،  �ملعتق  �للبناين  نبيذنا  من 

�لعامة  حياتنا  �سحن  على  ن�سيفها 

�رش  فتكفينا  �ل�ساخبة،  ويومياتنا 

�ل�رش�كة  مائدة  �إىل  وتدعونا  �لتباعد، 

بحا�رش  �لوطن،  بناء  يف  �حلقيقية 

وم�ستقبل م�رشقني. كم نحن بحاجة �إىل 

قليل من هذ� �لنبيذ �لعايل �جلودة، ومن 

�ملميز،  �سعبنا  �سناعة  �ملميز  �إنتاجنا 

�ملزروع  �للبنان  هذ�  خالله  من  نعيد 

�أكرب  وهي  عرفوه،  من  كل  �أذهان  يف 

»�أن  �عترب  كما  نعتقد«.  مما  و�أعمق 

�ل�سناعي �للبناين قد ترجم بفخر مز�يا 

و�سفات مبدعة من �إنتاجه. وحمل �إىل 

و�سفة  و�لعاملي  �للبناين  �مل�ستهلك 

�سحرية كاملة. ولعل قيمته �مل�ساعفة 

يف  ينتج،  ما  عر�قة  �إظهار  يف  تكمن 

جانب  �إىل  و�لتميز،  �جلودة  من  قالب 

�الأناقة و�لريادة و�الإبد�ع«. 

 شقير: 
 حقق النبيذ اللبناني اختراقات 

في االسواق الخارجية 
�لتجارة  غرف  �حتاد  رئي�س  كلمة  �أما 

حممد  لبنان،  يف  و�لزر�عة  و�ل�سناعة 

فهد  نبيل  �لرئي�س  نائب  فاألقاها  �سقري 

�لذي �عترب »�أن �سناعة �لنبيذ يف لبنان 

مبناأى  وتتطور  تتقدم  �أن  ��ستطاعت 

و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �الأو�ساع  عن 

وثبات  ثقة  بكل  �لتحديات  وو�جهت 

جديدة  م�سانع  �إن�ساء  نرى  زلنا  فما 

حيوية  على  تدل  مبتكرة  و�أ�سنافا 

عونا  فكانت  �النتاج.  يف  و�إبد�ع 

وخلق  �لنمو  بدفع  و�ساهمت  لالقت�ساد 

»�أن  �إىل  الفتا  جديدة«،  عمل  فر�س 

مهمة  �خرت�قات  حقق  �للبناين  �لنبيذ 

يف �الأ�سو�ق �خلارجية �مل�ستوردة للنبيذ 

�لفاخر و�أ�سبح متوفر� يف معظم عو��سم 

ودول �لعامل«. 

 كاستيلوشي: 
 نجاح المؤتمر سيؤدي 

إلى تعزيز العالقات مع لبنان 
ة للكرمة 

ّ
��ستهّل مدير عام �ملنّظمة �لدولي

كا�ستيلو�سي  فيديريكو  د 
ّ
�ل�سي و�لنبيذ، 

من�سب   
ُ
توّليت �أن  »منذ  قائاًل:  خطابه 

للكروم  �لدولية  للمنّظمة  ة 
ّ
�لعام �الإد�رة 

�لنبيذ يف  �أردنا و�حّتاد   ،)OIV( و�لنبيذ

للكروم  ا 
ًّ
عاملي  �

ً
موؤمتر نعقد  �أن  لبنان 

و�لنبيذ يف لبنان.« ومنذ �ن�سمام لبنان 

يف  و�لنبيذ  للكروم  �لدولية  للمنّظمة 

لبنان  مع  �لعالقات  باتت   ،1995 �لعام 

و�ملوؤ�س�سة �لتي �أديرها وطيدة وناجحة. 

و�لنبيذ،  للكروم  �لدولية  �ملنّظمة  ويف 

ة حول 
ّ
تت�سارك �لبالد جميعها روؤيا عام

�أال وهي حت�سني �رشوط تطوير  �ملنّظمة 

تاأخذ  �لتي  �لكروم  منتجات  وت�سويق 

باالعتبار م�سالح �مل�ستهلكني وخماوف 

�ل�سيد  ختم  �لنهاية،  يف  �ملنتجني. 

جناح  �أّن  يقني  على  �أّنه  قائاًل  فديريكو 

هذ� �ملوؤمتر �سيوؤدي �إىل تعزيز �لعالقات 

�سني 
ّ

للمتخ�س و�سي�سمح  لبنان  مع 

و�لنبيذ  �لكروم  قطاع  يف  �للبنانيني 

بفهم عامل �لنبيذ بو�سوح.

ر لبنان 7 ماليني قنينة بـ 3000 
ّ
ي�سد

 10 على  �لقدرة  ولديه  �أر�س،  هكتار 

ة. 
ّ
�ملعد �لكمية  لزيادة  هكتار  �آالف 

�الأكرب  �لن�سبة  على  ت�ستحوذ  و�وروبا 

من حجم ت�سدير �لنبيذ �للبناين.
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 اليوم الثاني.. 
حلقات عمل وطاولة مستديرة وجوالت ميدانية في البترون

تناولت  �أربعة،  عمل  حلقات  �نعقدت  ثم 

ة للنبيذ 
ّ
مو��سيع �نعكا�س �ل�سوق �لعاملي

ة، 
ّ
ات �لدولي

ّ
على �لنبيذ �للبناين، �التفاقي

ة، 
ّ
�جلغر�في و�لعالمات  �ملن�ساأ  ت�سميات 

�مل�سافة،  �لقيمة  و�لت�سويق،  �لرتويج 

و�آِخر  ة 
ّ
و�ل�سح �لنبيذ   ،

ّ
�لعلمي �لبحث 

�سارك  �لنبيذ،  ت�رشيعات  �ت يف 
ّ
�مل�ستجد

وخرب�ء  �لنبيذ  منتجي  من  جمع  فيها 

من جمعية �ل�سناعيني، �ملنظمة �لدولية 

�ملقايي�س  موؤ�س�سة  و�لنبيذ،  للكرمة 

و�ملو��سفات �للبنانية، وز�رة �القت�ساد 

و�لتجارة، وز�رة �ل�سناعة، غرفة جتارة 

�لزر�عة،  وز�رة  لبنان،  وجبل  بريوت 

جامعات �لك�سليك و�للبنانية و�لي�سوعية، 

وم�سلحة �الأبحاث �لعلمية �لزر�عية.

عمل  طاولة  عقدت  �لثاين،  �ليوم  ويف 

بعنو�ن:  �لبرتون  مدينة  يف  م�ستديرة 

و�سياحة  �لبرتوين  �لنبيذ  »خ�سائ�س 

با�سيل،  �لوزير  تر�أ�سها  �لنبيذ«، 

وكا�ستيلوت�سي،  حلود،  وح�رشها 

و�ل�ساوي، ودبو�سي، وقائمقام �لبرتون 

�مل�سانع  و��سحاب  طوبيا،  روجيه 

و�خلمار�ت ومنتجي �لنبيذ ومهتمني يف 

�لقطاع. وقد لفت �لوزير با�سيل خاللها 

�لد�خلية  �ل�سياحة  تفعيل  »�همية  �إىل 

�خلمار�ت  زيارة  لناحية  �لقطاع  لهذ� 

يف لبنان وزرع هذه �لثقافة لتتناقلها 

�ىل  »�لدخول  �رشورة  و�كد  �الجيال«. 

�ملغرتبني  عرب  عاملية  جديدة  ��سو�ق 

�للبنانيني لتطوير هذ� �ملنتج وت�سويقه، 

يف  �الر��سي  زر�عة  تفعيل  �همية  مع 

�لبلد�ت و�لقرى كافة«. 

داني باسيل أسعد حرك السيد دبوسي الوزير جبران باسيل

رامز عواد يسلم الدرع لباسيل

من الجلسات
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الحدث

 جوالت ميدانية 

في البترون
با�سيل  �لوزير  جال  �لثاين  �ليوم  يف 

منطقة  يف  و�لكروم  �خلمار�ت  على 

�لبرتون: وهي، برتون مونتانز، �ورور�، 

�سانكتو�س، دومان جنم، �ك�سري، �ديار، 

كاف دو بوتري�س و�تيبيا.

مصنع أديار كيفان

مصنع اتيباال ثمار جبيل
ريتا خوري صفير
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مصنع شاتو دو بوتريس إده

مصنع شاتو سانكتوس مارماما

رامز عواد يستقبل الوزير باسيل

شانتال عون وظافر الشاوي في الكاف

جوزيان فياض

Assinaa 133 .indd   15 11/6/13   10:48 AM



العدد 133 ت�سرين ثاني 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L16

الحدث

السيد دبانة يستقبل كاستيلوشي

مصنع اكسير »بزبينا البترون«

هبة نجم تشرح لضيوفها

مصنع نجم شايته
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اليوم الثالث - الجوالت البقاعية  واختتام المؤتمر والتوصيات

  من اليسار: فوزي عيسى، ظافر الشاوي، لويس لحود، كاستيلوشي، إيلي عيسى، كريستيان عيسى، 
واعضاء الوفد المرافق

فوزي عيسى ولويس لحود يستقبالن السفير والموفد االيطالي

مصنع دومان دي توريل

كاستيلوشي والوفد المرافق مع عائلة توماعائلة توما تقدم درعًا للويس لحود

مصنع شاتو سانت توماس

سعيد توما

كاف سانت توماس

 ،Domaine de Tourelleو و�سملت:  �لبقاع  يف  �لنبيذ  وم�سانع  كروم  على  �لوفد  خاللها  جال  بقاعية   بجوالت  �لثالث  �ليوم   بد�أ 

وClos Saint Thomas، وCave Kouroum، وChateau Kefraya، وDomaineWarde، وChateau Ksara وغرفة �لتجارة و�ل�سناعة 

و�لزر�عة يف زحلة حيث عقد لقاء مع مدير �ملنظمة و�لوفد �ملر�فق.
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الحدث

مصنع كاف كروم

مصنع شاتو كفريا

هبة نجم تشرح لضيوفهاهبة نجم تشرح لضيوفها

رحال يتوسط الوفد
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الوزير سليم وردة يستقبل كاستيلوشي دومان وردة

مصنع شاتو وردة

مصنع شاتو كسارا

من اليمين انطوان زرزور، لويس لحود، الوزير عادل قرطاس، الوزير باسيل، ظافر الشاوي، كاستيليوشي، شارل غسطين
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الحدث

المهندس كميل حبيقة يقدم كتاب زحلة لكاستيلوشي الوفد االيطالي في زيارة لغرفة زحلة

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة -البقاع
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إختتام المؤتمر

�لنبيذ  موؤمتر  �ختتم  �لثالث  �ليوم  ويف 

بامل�رشق  �لنبيذ  عا�سمة  يف  �أعماله 

با�سيل  �أعترب  حيث  زحلة،  يف  �لعربي 

بف�سل  زحلة  �إ�ستحقته  �للقب  هذ�  �إن 

يف  �الإنتاج  �أهل  وبف�سل  مز�رعيها 

وهبها  �لتي  �الأر�س  وبف�سل  ربوعها 

�أن  ي�ستطيع  �أحد  وال  �خلالق  �إياها 

نبيذها  وال  كثلكتها  ال  زحلة  من  ياأخذ 

�أن  نعرف  �أن  »يجب  و�أ�ساف  �للذيذ. 

عن  ف�سلهما  ميكن  ال  و�مل�سيحية  �لنبيذ 

بع�سهما �لبع�س، لي�س الأنهما يرت�فقان 

مع بع�سهم  وال ب�سبب �رش �الإفخار�ستية 

�لقد��س  �لذي نعي�سه كل يوم على مذبح 

�الإلهي، و�أهم �سيء عندما نفكر �أن �لنبيذ 

عده 
ُ
رمز �إىل دم �مل�سيح، نعرف معناه وب

�لروحي الأنه �أهم ما يف ديانتنا هو �رش 

�لفد�ء«.

دور�ً  للنبيذ  »�أن  حلود  ر�أى  جهته،  من 

ر�فق  قد  فهو  �لب�رشية،  تاريخ  يف  �آخر 

ظهور كل �حل�سار�ت �لقدمية، ولعب يف 

�إما  ي�ستعمل  فكان  دينيًا،  دور�ً  معظمها 

�الآلهة كذبيحة،  �إىل  كمادة مقد�سة تقدم 

فت�سفي  �لدينية  �الإحتفاالت  تر�فق  �أو 

طابع  �أو  و�لفرح،  �لبهجة  طابع  عليها 

�ل�سكر و�ملجون، ويف �الأ�ساطري �الإغريقية 

�إعتربو� �خلمرة م�رشوب �الآلهية و�أوجدو� 

لها �إلهًا خا�سًا هو باخو�س«.

وحر�س حلود �أن يزف ب�رشى تنظيم يوم 

�أملانيا  ـ  �للبناين يف برلني  للنبيذ  جديد 

باأيار 2014 ويف موعد جديد مع �لتاألق 

�للبناين.

توصيات المؤتمر
كلية  عميدة  و�كيم  الر�  �لدكتور  تلت  ثم 

جامعة  يف  و�لتغذية  �لزر�عية  �لعلوم 

�لروح �لقد�س �لكل�سيك تو�سيات �ملوؤمتر 

وهي �لتالية:

ن�رش �ملو��سيع �لتي مّت عر�سها خالل 

ة 
ّ

�ملوؤمتر على �ملو�قع �الإلكرتونية �خلا�س

و�لّنبيذ،  للكرمة  ة 
ّ
ولي

ّ
�لد باملنّظمة 

 للكرمة 
ّ
بوز�رة �لّزر�عة وباملعهد �لوطني

وح �لقد�س �لك�سليك 
ّ
و�ّلنبيذ وبجامعة �لر

ة �لتي �ساركت 
ّ
و�جلامعات �الخرى �ملعني

يف �ملوؤمتر.

لتقدمي  �لّلبنانينّي  �لباحثني  ت�سجيع 

�ملوؤمتر�ت  خالل  ة 
ّ
علمي مو��سيع 

للّنبيذ   
ّ
�ملوؤمتر�لعاملي ومنها   ة 

ّ
�لعاملي

 2014 �لثاين  ت�رشين  يف  �سينعقد  �لذي 

�ملجلة  يف  ة 
ّ
علمي من�سور�ت  ولتقدمي   ،

للكرمة  ة 
ّ
�لدولي ة 

ّ
باملنظم ة 

ّ
�خلا�س

و�لّنبيذ.

�خلرب�ء  عدد  وزيادة  دور  تعزيز 

�خلا�سة  �الأربعة  �لّلجان  يف  �للبنانينّي 

ة للكرمة و�لّنبيذ، وهي:   
ّ
ة �لدولي

ّ
باملنظم

جلنة زر�عة �لكرمة، جلنة �سناعة �ّلنبيذ،  

�الأمن  جلنة  و�لقو�نني،   �الإقت�ساد  جلنة 

حة
ّ

و�ل�س

�ملن�ساأ  ت�سميات  لتحديد  �آلية  �جناز 

�جلغر�يف للّنبيذ �لّلبناين .

�ملعلومات  ة 
ّ
مركزي على  �لعمل 

ةللكرمة 
ّ
�ملطلوبة من قبل �ملنّظمة �لدولي

و�لّنبيذ )�إح�ساء�ت، �أنو�ع �لكرمة، بيانات 

جغر�فية( مما ي�سهل تاأمينهاون�رشها.

فيديركو كاستيلوشي

االب شربل حجار

لويس لحود

الدكتوره الرا واكيم

الوزير سليم وردة

سيرج هوشر

الوزير جبران باسيل

ادوار حاتم نائب رئيس بلدية زحلة
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الحدث

�لّنبيذ  جودة  �سمان  على  هر 
ّ
�ل�س

خ�سائ�سه  �بر�ز  على  و�لعمل  �للبنايّن 

بهدف تطوير عملية �لّت�سدير .

و�نظمة  قو�نني  ن�رش  على  �لعمل 

ة للكرمةو�لّنبيذ بالّتعاون 
ّ
�ملنّظمة �لدولي

مع وز�رة �لّزر�عةو�ملعهد �لوطني للكرمة 

ومر�كز  ة 
ّ
�ملعني و�جلامعات  و�لّنيبذ 

�البحاث.

ة 
ّ
ولي

ّ
�لد ة 

ّ
�ملنظم بني  �لّتعاون   

لتنظيم  و�لّنبيذ  للكرمة  �لوطني  و�ملعهد 

ة حول �أحدث 
ّ
ور�س عمل ودور�ت تدريبي

ة يف جمال �نتاج �لكرمة 
ّ
ات �لعلمي

ّ
�لّتقني

من  هذ��لقطاع  يف  ومنتجاتهاللعاملني 

منتجني وجامعيني وباحثني.

 تعزيز �أطر �لّتعاون فيما بني �ملنّظمة 

 
ّ
�لوطني و�ملعهد  و�لنبيذ  للكرمة  ة 

ّ
�لدولي

يف  ة 
ّ
�ملعني و�جلامعات  و�لّنبيذ  للكرمة 

لبنان ومر�كز �الأبحاث.

تقدمي  �الختتام،  �إحتفال  تخلل  و�أخري�ً، 

دروع تقديرية من بلدية زحلة ومن مدير 

�إىل  و�لنبيذ   للكرمة  �لعاملية  �ملنظمة 

�لوزير جرب�ن با�سيل كما ت�سلم �لوفد من 

جرب�ن  �ملهند�س  بالوكالة  �لزر�عة  وزير 

با�سيل هد�يا تذكارية وت�سلم �أي�سًا �ملدير 

لوي�س  �ملهند�س  �لزر�عة  لوز�رة  �لعام 

�لزر�عة  وزير  من  تقدير  �سهادة  حلود 

بالوكالة نظر�ً جلهوده يف تنمية �لقطاع.

تذوق  للنبيذ  معر�س  �خلتام  يف  و�أقيم 

خالله �حل�سور خمتلف �أنو�ع  و�أ�سناف 

من �لنبيذ.

رئيس غرفة التجارة والصناعة في زحلة أدمون جريصاتي 
يقدم الدرع لكاستيلوشي

.. ودرع لكاستيلوشي نائب رئيس بلدية زحلة يقدم درعًا للوزير باسيل

الوزير باسيل في جناح امسيات مع سينتيا وجوزف بوسليمان من اليمين أسعد توما والوزير باسيل ونتالي توما .. ودرع للويس لحود

جانب من الحضور
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الحدث

فينيف�ست 2013 يف ميد�ن �سباق �خليل

ويف �سياق متز�من مع �ختتام �ملوؤمتر 

 »Eventions« فتتحت �رشكة� العماله، 

حتت   »Vinifest« �لنبيذ  مهرجان 

ميد�ن  يف  وثقافة«  »فن  نبيذ  �سعار 

�سباق �خليل يف بريوت مب�ساركة وزير 

ممثاًل  �سابوجنيان  فريج  �ل�سناعة 

وعدد  حنا،  �ليا�س  �ل�سابق  بالوزير 

و�ل�سيا�سية  �لنيابية  �ل�سخ�سيات  من 

و�القت�سادية و�الجتماعية.

�سابوجنيان  �لوزير  كلمة  حنا  و�ألقى 

قال فيها: »ما �طيب �لنبيذ من كرومنا 

دول  يف   �
ً
منت�رش �أ�سبح  �إذ  �للبنانية«، 

�لعامل، وي�ست�سيغه �لذو�قون. ولقد جاء 

�خلمر  من  »قليل  �ملز�مري:  �سفر  يف 

يفرح قلب �الن�سان«. �للبنانيون عرفو� 

زرعوها،  �لتاريخ.  بدء  منذ  �لكرمة 

�أكلوها، ع�رشوها، خمروها وقطروها. 

وتعبئتها،  مذ�قها  تطوير  يف  و�أ�سهمو� 

حيث  هذ�،  يومنا  �إىل  و�سلنا  �أن  �إىل 

�سامية  ر�قية،  ت�سميات  عليها  �أطلقو� 

و��ستنها�س  �لتذوق  متعة  على  تدل 

�حل�س �ملرفه. و�كبت �لدولة هذ� �حلدث 

�القت�سادي �لذي و�سل �إىل �نتاج ما ال 

ا.
ًّ
يقل عن 10 ماليني زجاجة �سنوي

وعت  �لتي  �ل�سناعة  وز�رة  »�إن  وختم: 

لبنان،  يف  �لنبيذ  قطاع  �أهمية  وتعي 

�حلدود  �سمن  له  مو�كبة  �ستبقى 

�ملر�سومة يف �لقو�نني و�الأنظمة �ملرعية. 

ب�سخ�س   »Eventions« �رشكة  وهناأ 

�ل�سيدة ندى فرحات على �لتنظيم وتاألق 

هذ� �ملهرجان �لنبيذي �ل�سنوي.  

معرض فينيفست سباق الخيل 2013

السفير الفرنسي باتريس باولي

سيرج هوشر

الوزير الياس حنا

ممثل بلدية بيروت

النائب ميشال فرعون الوزير سليم وردة

لويس لحود
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من �شهر اإلى �شهر

�القت�سادي  »�ملجل�س  رئي�س  طلب 

من  ن�سنا�س  روجيه  و�الجتماعي« 

�الأوروبية«  �القت�سادية  »�ملجال�س 

�ل�سعي لدى حكوماتها مل�ساعدة �لنازحني 

�لدولة  بدعم  لبنان  يف  �ل�سوريني 

�القت�سادية  �ملوؤ�س�سات  و�ن  �للبنانية، 

�ل�سورية هي جزء من هذه  و�الجتماعية 

د�ئمًا  لها  وكان  �القت�سادية،  �ملجال�س 

م�ساركات فعالة يف �أعمالها«.

لالحتاد  �لعام  و�المني  ن�سنا�س  وكان 

�لعمايل �لعام نائب رئي�س �ملجل�س �سعد 

�لدين حميدي �سقر، قد �ساركا يف �ختتام 

�لدورة �لر�بعة لربنامج »تري�سميد« �لذي 

و�الجتماعي  �القت�سادي  �ملجل�س  يديره 

�ال�سباين، بح�سور عدد من روؤ�ساء و�أركان 

يف  و�الجتماعية  �القت�سادية  �ملجال�س 

�ملنطقة �الورو متو�سطية.

�ملجل�س  كلمته  يف  ن�سنا�س  و�سكر 

»ي�سبح  �أن  على جهده، ومتنى  �ال�سباين 

بني  جتمع  د�ئمة  �د�ة  �لربنامج  هذ� 

تبادل  على  وت�ساعد  �ملنطقة  جمال�س 

�خلرب�ت ومعرفة �الجر�ء�ت �ملفيدة على 

�سعيد �لبلد«.

�لتجارية  �لعالقات  »لقد تعطلت  �أ�ساف: 

�لعاملية،  �الزمة  ن�سوء  منذ  ما  �سيئًا 

ولكنه  �القت�سادي،  �النفتاح  وتع�رش 

وحدة  لبناء  �لوحيدة  �لو�سيلة  يبقى 

على  قادرة  �ملنطقة  يف  �قت�سادية 

�لتي  �لعمالقة  �ملجموعات  مو�جهة 

ت�سيطر على �القت�ساد �لعاملي، ومتابعة 

�لنمو يف �لوترية �لالزمة للمحافظة على 

كانت  وقد  �حلايل،  �القت�سادي  �لو�سع 

بر�سلونة  موؤمتر  فل�سفة  �لبد�ية  منذ  هذه 

عام 1995«.

ح�سارة  �ىل  �جلنوب  �رتقاء  »�ن  وتابع: 

�لتكنولوجي،  �سيما يف �ملجال  �لغرب ال 

�لوحدة  تلك  لبناء  �لز�وية  حجر  هو 

�القت�سادية �ملبنية على �رش�كة ع�سوية 

�ل�سبب  و�ن  �لعربية.  و�لدول  �وروبا  بني 

�لبطالة  يف  يكمن  للتاأخر  �ال�سا�سي 

�مل�ستفحلة يف دول �جلنوب وقد �سيطرت 

�الوروبية  �لدول  على  �ليوم  �ال�سف  مع 

و�لتهمي�س  �لفقر  جتلب  و�لبطالة  �ي�سا. 

ما  �أكرث  نحن  �لتي  �ل�سيا�سية  و�مل�ساكل 

نكون بغنى عنها �ليوم«.

وعن �الأزمة �ل�سورية، قال ن�سنا�س: »عدد 

�ىل  جلاأ  �ل�سوريني  �لنازحني  من  كبري 

يف  عددهم  و�ن  ولبنان،  و�الأردن  تركيا 

يف  نازح  �ألف  ومئتي  مليونًا  بلغ  لبنان 

حالة يرثى لها«.

لتنشيط مجالس جنوب المتوسط
ومن جهة �أخرى بحث روجيه ن�سنا�س مع 

رئي�س »�ملجل�س �القت�سادي و�الجتماعي 

�لتي  باالمور  مالو�س،  �الأوروبي« هرني 

عمل  غد�ء  خالل  وذلك  �لطرفني،  تهم 

�أقامه يف بروك�سل.

و�أبدى مالو�س �هتمامه بجنوب �ملتو�سط 

لالحتاد  �القت�سادي  �لبعد  ي�سكل  الأنه 

�الحتاد  رغبة  عن  ف�ساًل  �الوروبي، 

�ىل  �سكانها  و�رتقاء  �ملنطقة  بتنمية 

�لتي  �الوروبية  و�حل�سارة  �لتكنولوجيا 

تفر�سها �مل�سلحة �مل�سرتكة.

للبحث  لبنان  زيارة  مالو�س  ويعتزم 

�القت�سادية  �ملجال�س  بتنمية 

لتجربة  نظر�ً  �ملنطقة  يف  و�الجتماعية 

�القت�سادية  �حلرية  يف  �لناجحة  لبنان 

و�لدميوقر�طية.

من جهته، رحب ن�سنا�س بزيارة مالو�س 

للمجل�س  »�سنقدم  وقال:  لبنان،  �ىل 

يف  هدفه  لتحقيق  �لدعم  كل  �الوروبي 

�ملتو�سط،  جنوب  دول  جمال�س  تن�سيط 

يف  للم�سوؤولني  �مل�رشوع  هذ�  و�سرنفع 

باأن  يقني  على  ونحن  للم�ساعدة،  لبنان 

�جتماعية  �قت�سادية  جمال�س  وجود 

تطوير  على  كثري�  �سي�ساعد  �ملنطقة  يف 

مرتبطة  تكون  حيث  و�البد�ع  �النتاجية 

وت�ستفيد  �الوروبية  باملجال�س  ع�سويا 

مبا�رشة من خرب�تها«.

من  �الحتاد  ��ستقر  بعدما  »�نه  �أ�ساف: 

�جل �ملتو�سط على �سم كل دول �الحتاد 

من  �أ�سبح  �ملتو�سط،  و�لبحر  �الوروبي 

�ملمكن للمجل�س �القت�سادي و�الجتماعي 

وتو�سيع  �لبعد  هذ�  �كت�ساب  �الوروبي 

وبالتايل  �ليوروميد  �ىل  عمله  نطاق 

�أع�سائه.  بني  �لعربية  �ملجال�س  قبول 

�ملقبلة  �لقمة  �لفكرة يف  وقد نطرح هذه 

يف  و�الجتماعية  �القت�سادية  للمجال�س 

منطقة �ليوروميد �ملنعقدة بالتعاون مع 

بر�سلونة  يف  �ملتو�سط  �أجل  من  �الحتاد 

يف منت�سف ت�رشين �لثاين �ملقبل«.

 نسناس لـ»المجالس األوروبية«: 
دعم لبنان لمساعدة النازحين

يف  جديد  فرع   EMCC �رشكة  �فتتحت 

قرب  �لعام  �لطريق  �لدكو�نة  منطقة 

عر�س  �سالة  عن  عبارة   BLF بنك 

ما  الحدث  معرو�سات  ت�سم  جديدة 

�ل�رشكة يف �سناعة �ملفرو�سات  تبتكره 

وكافة  �مل�ستودعات،  وجتهيز  �ملكتبية 

وخز�ئن  رفوف  من  �حتياجاتها 

مبجميع  و�خل�سب  �ملعدن  من  م�سنوعة 

�ل�رشكة  وتقدم  �لطلب،  �ملقا�سات ح�سب 

�أف�سل نوعية وجودة عالية �لت�سميم. 

EMCC افتتاح فرع جديد لشركة
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»�ملطلوب  �أن  نحا�س،  نقوال  و�لتجارة  �القت�ساد  وزير  ر�أى 

لال�ستفادة  �لعمل  بل  فح�سب،  دولية  �تفاقيات  توقيع  لي�س 

و�ملطلوبة،  �ل�سليمة  �الأ�س�س  وحت�سري  �التفاقيات،  هذه  من 

غرينا  وياأتي  ورق،  على  حرب�  تبقى  �أن  ال  ثمارها،  لقطف 

ويقطف ثمارها ويبني عليها، يف حني نبقى عاجزين عن 

��ستثمار هذه �التفاقيات �لدولية«.

و�ل�سناعة  �لتجارة  »غرفة  �أقامته  حفل  يف  نحا�س  و�عترب 

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

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

�لتقليدية  عن  بعيد�  متطور  �آخر  �ىل  م�ستوى  من  ونقله 

�أن »و�سع حجر �الأ�سا�س ملبنى جديد  �إىل  �ملزمنة«، م�سري� 

�أن ن�سعه يف �طاره  �إن�ساء خمترب�ت، يجب  للغرفة يت�سمن 

م�ستوى  �ىل  �لزر�عي  بالقطاع  نرتقي  �أن  �أي  �ل�سحيح، 

وللدخول  للتطور  و�إمكانية  وتناف�سية  ونوعية  قيمة  يحمل 

م�ستو�ها  من  �لزر�عة  نقل  على  تعمل  جديدة،  �أ�سو�ق  �إىل 

�لتاريخي و�لتقليدي �إىل م�ستوى �آخر ومتطور«.

ولفت نحا�س �النتباه خالل �حلفل �لذي ح�رشه �ملدير �لعام 

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

�لفني �حلايل و�مل�ستقبلي ملخترب �لغرفة من برنامج �جلودة 

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

 ،2012/5/4 تاريخ  يف  و�لبقاع  زحلة  وغرفة  �لوز�رة  بني 

لتاأكيد �لتز�م �لوز�رة بتقدمي �لدعم �لفني ملخترب �لغرفة، �أما 

و�جبات �لغرفة فتكمن بال�سعي �جلدي لتطبيق نظام �جلودة 

�العتماد  �سهادة  على  و�حل�سول  �ملخترب  يف  و�لكفاءة 

�الأوروبيني  �خلرب�ء  ال�ستح�سار  �لعمل  �إىل  �إ�سافًة  �لدويل، 

و�ملحليني لتقدمي �ال�ست�سار�ت �لفنية �ملتخ�س�سة، و�إ�رش�ك 

�ملخترب يف �لدور�ت �لتدريبية �ملتعلقة باجلودة ومو��سفة 

�ملقارنات  برنامج  يف  �ملخترب  و�إ�رش�ك   ،ISO �لـ17025 

�ملخربية �ملتعلقة بالغذ�ء«.

»�الحتفال  �أن  فر�أى  جري�ساتي،  �دمون  �لغرفة  رئي�س  �أما 

و�لبقاع  زحلة  لغرفة  �لثاين  للمبنى  �الأ�سا�س  حجر  بو�سع 

�لذي �سي�سم خمتــــرب�ت مركز جــــودة �لغــــذ�ء ومركــــزين؛ 

عن   
ّ

يعرب �إمنــــا  �ملهني،  للتدريب  و�الآخر  للمعار�س  �الأول 

و�لتجارة،  �القت�ساد  وز�رة  مع  �لد�ئــــم  �لتعاون  متانة 

حيث نعمل لكـــل ما يهـــدف �إىل حتــــقيق �مل�سلحة �لعامة 

ما  خ�ســــو�سا،  �لغرفة  �إىل  �ملنت�سبني  وم�سلحة  عموما 

يــــدل على تطور عمل �لغرفة وتو�ســــع ن�ساطاتها، بحيــث 

بتنا بحاجــــة �إىل م�ساحات �إ�سافية، تلبي حاجات منطقة 

�لبقاع«.

مبنى جديد لـ »غرفة زحلة«
نّحاس: لقطف ثمار االتفاقيات الدولية

�قت�ساديون  وحمللون  خرب�ء  توقع 

»بلومربغ«،  وكالة  �أجرته  م�سح  يف 

�الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  منو  ي�سل  �أن 

�حلقيقي يف لبنان �إىل 1.6 % يف 2013، 

و�إىل   2014 يف   %  3.3 �إىل  يرتفع  و�أن 

3.8 % يف 2015.
�لفردية  �ملحللني  توقعات  وتر�وحت 

ومت   ،%  2 و�لـ  �ل�سفر  بني  ما  للنمو 

من   %  55.6 بني  باالإجماع  �لتو�فق 

�لناجت  منو  على  �مل�سح  يف  �مل�ساركني 

لبنان  يف  �حلقيقي  �الإجمايل  �ملحلي 

بح�سب  �جلاري،  �لعام   %  2 بن�سبة 

�سحيفة »�لنهار«.

تطرق  �لذي  �مل�سح  نتيجة  �أ�سارت  كما 

�الإقت�ساد  �آفاق  �إىل  �الأوىل  للمرة 

منو  متو�سط  لبلوغ  �ملتوقع،  �للبناين 

يف  �حلقيقي  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت 

لبنان ن�سبة 2 % هذ� �لعام.

ي�سار �إىل  �أن نتائج �مل�سح  ت�ستند على 

�قت�ساديني  وحمللني  خرب�ء   9 �آر�ء 

وقد  وخارجه،  لبنان  يف  م�ستقرين 

�جرت وكالة »بلومربغ« هذ� �ال�ستطالع 

�أيلول  15  و18  �ملمتدة بني  �لفرتة  يف 

�جلاري.

يذكر �أنه حافظ �لتقرير �لدوري �ل�سادر 

�أيلول  يف  �لدويل«  �لتمويل  »معهد  عن 

للنمو  �ل�سابقة  توّقعاته  على   ،2013
للعام   % بـ0.8   للبنان  �الإقت�سادي 

2013 و 4.4 % للعام 2014.

نمو الناتج المحلي في لبنان إلى 1.6 % العام الجاري
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ملنا�سبة يوم �لوحدة �لوطنية �الملانية، 

�قام �ل�سفري �الملاين يف لبنان كري�ستيان 

مركز  يف  ��ستقبال  حفل  كالج�س 

للمعار�س. وح�رش �حلفل وزير  بريوت 

�القت�ساد و�لتجارة نقوال نحا�س ممثال 

�سليمان  مي�سال  �جلمهورية  رئي�سي 

وجمل�س �لوزر�ء جنيب ميقاتي و�لنائب 

�لنو�ب  جمل�س  رئي�س  ممثال  بزي  علي 

نبيه بري و�لدكتور �مني فر�سوخ ممثال 

�سالم،  متام  �ملكلف  �حلكومة  رئي�س 

�لديبلوما�سية  �ل�سخ�سيات  من  وجمع 

�حلفل  وتخلل  و�ل�سيا�سية.  و�لدينية 

�الملاين  للمو�سيقي  �لبيانو  على  عزف 

�ل�سنغايل دجيبي  مايك هرتينغ، ر�فقه 

و�للبناين  �لباالفون،  �لة  على  دياباتيه 

روين بر�ك على �آلة �لطبلة.

لبنان  �ن  كالج�س  �ل�سفري  ور�أى   

منذ  يرتبطان بعالقات مميزة  و�أملانيا 

60 عاما. و��ساف: �فخر بتعييني �سفري� 
يف بريوت و�نا �لتزم ت�سجيع �لعالقات 

لبنان  وتعميقها.  و�سعبينا  بلدينا  بني 

�الوقات  يف  �رشيكني  ظال  و�أملانيا 

لبنان  نطمئن  كذلك  و�ل�سعبة  �جليدة، 

جانبه.  �ىل  �ستبقى  �أملانيا  �ن  �ىل 

�ليوم  �ن  كالج�س  �ل�سفري  و�و�سح 

�جلد�ر  ب�سقوط  يذكر  �الأملاين  �لوطني 

 50 ملدة  و�وروبا  �أملانيا  ق�سم  �لذي 

عاما. 

�لثالث من ت�رشين �الول  وقال: يذكرنا 

�ملرئىة  وغري  �ملرئىة  �جلدر�ن  باأن 

�ل�رشق  يف  ذلك  �كان  قائمة،  ز�لت  ما 

من  �خرى  مناطق  يف  �و  �الو�سط 

على  للتغلب  معا  نعمل  دعونا  �لعامل. 

وزير  وكان  وجدت.  �ينما  �النق�سامات 

�خلارجية �الأملاين غيدو في�سرتفيله �كد 

يف ر�سالة للمنا�سبة، �ن يوم �لوحدة هو 

�ليوم �لذي �سعر فيه �الأملان باالمتنان 

و�ن �سقوط جد�ر برلني يف �لعام 1989 

كان حدثا مل يتوقعه �لكثريون. و��ساف: 

عملت �أملانيا كل ما يف و�سعها لتعزيز 

يف  و�مل�ساعدة  �ملتحدة  �المم  منظمة 

�ر�ساء قو�عد �لقانون �لدويل يف �لعامل.

يوم الوحدة الوطنّية األلمانّية
 في مركز بيروت للمعارض

 المياه للبترون 

في 2014

ر�أى وزير �لطاقة و�ملياه جرب�ن با�سيل، 

يف �حتفال تد�سني بئر وطى حوب يف 

تنورين، �أن »�مل�ساريع �لتي حتمل �خلري 

من  و�لوطن  �ملو�طنني  على  و�لفائدة 

كم�ساريع  �إيقافها،  و�ملوؤ�سف  �ملعيب 

للبنان  ثروتان  وهما  و�لنفط،  �ملياه 

منة  ولي�ستا  �خلالق،  �إياهما  منحنا 

�لرثوتني  �أن »هاتني  �أحد«، معترب�ً  من 

�ملنطقة  خارطة  على  لبنان  ت�سعان 

ت�سوية،  �أي  ثمن  يدفع  ال  وجتعالنه 

خ�سو�سا �أن �ملنطقة تعج بالت�سويات، 

نفطه  من  لبنان  يحرم  �أن  يجوز  وال 

ومياهه ليدفع ثمن �لت�سويات«.

كّله  �لبرتون  ق�ساء  »ينعم  �أن  �أمل  و�إذ 

باملياه يف �أو�خر 2014«، لفت �النتباه 

�إىل �أننا »على موعد �إمنائي جديد، حيث 

�لبئر  حفرت  بعدما  م�رشوعا  نفتتح 

منذ 14 عاما، وهو م�رشوع كما �لكثري 

مرتوكة  ولبنان  �ملنطقة  م�ساريع  من 

لدينا  الأن  زتها 
ّ
جه و�لوز�رة  ومن�سية، 

�ملياه،  يف  �لبرتون  ق�ساء  يف  نق�سا 

وهي �لبئر �لثالثة يف جرد �لبرتون بعد 

�للقلوق وحرخل«. 

�إن�ساء  �سدد  »يف  �لوز�رة  �ن  وك�سف 

�ل�سحي  �ل�رشف  مياه  تزيل  حمطة 

�جلرد  تلوث  لنزع  متطورة  حديثة 

وبيت  وكفرحلد�  تنورين  يف  و�ملياه 

�لبرتون و�سوال  و�سط  �سالال وكل قرى 

يرف�س  من  ثمة  لكن  �ل�ساحل،  �ىل 

دون  من  �لبقاء  على   
ّ
وي�رش �مل�رشوع، 

ال  »�مل�ساريع  �أن  مو�سحا  حمطة«، 

وهي  والأهلها،  للمنطقة  �سوى  ت�سجل 

�لبيئة، وهي  �لعمالة كما حتمي  توؤمن 

�ملوؤ�سف  ومن  دوالر،  مليون   27 بكلفة 

�إيقافها لغايات �سغرية بينما لها فو�ئد 

متعددة«.

»�ملوؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  بحث 

�لعامة لت�سجيع �ال�ستثمار�ت يف لبنان« 

�الأول  �ل�سكرتري  مع  عيتاين  نبيل  )�يد�ل( 

�ي�سيئي  ما�سامي  �ليابانية  �ل�سفارة  يف 

�لعالقات  تفعيل  يف  �ملوؤ�س�سة  مقر  يف 

�ليابانية،   - �للبنانية  �القت�سادية 

�لعملية  عليها  تقوم  �لتي  و�لركائز 

�ال�ستثمارية يف لبنان.

�لقطاعات  من  �لعديد  عيتاين  وعر�س 

وفر�س  مبقومات  »تتمتع  �لتي 

لرجال  ميكن  و�لتي  و�عدة،  ��ستثمارية 

�الأعمال تاأ�سي�س م�ساريعهم فيها بالنظر 

 العالقات االقتصادية اللبنانية - اليابانية

ال  بها،  تتمتع  �لتي  �لعديدة  �مليز�ت  �إىل 

�لعالية  �لب�رشية  �لكفاء�ت  لناحية  �سيما 

و�نفتاح لبنان على �الأ�سو�ق �الإقليمية«.
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عدنان  �ل�سابق  �لوزير  �القت�سادية«  »�لهيئات  رئي�س  د 
ّ
جد

ار خالل لقائه رئي�س �جلمهورية مي�سال �سليمان، دعوة 
ّ

�لق�س

�حلكومي،  �لتاأليف  م�سكلة  من  �خلروج  �رشورة  �إىل  �لهيئات 

بعد �أكرث من �ستة �أ�سهر من �ملر�وحة، مطالبًا »�لقوى �ل�سيا�سية 

على �ختالفها، بالتخّلي عن �رشوطها، وت�سهيل مهمة �لرئي�س 

ع يف عملية تاأليف �حلكومة �لتي 
ّ
�ملكلف متام �سالم، مبا ي�رش

باتت مطلبًا وطنيًا ملحًا، من �أجل �إنقاذ �لبالد من �ملاأزق �لذي 

د �القت�ساد �للبناين«.
ّ
و�سلت �إليه، و�لذي بات يتهد

ور�أى �أن »والدة �حلكومة يف هذ� �لوقت بالذ�ت من �ساأنها �أن 

تعيد �لروح �إىل �القت�ساد �لوطني، وتعيد �لثقة �لدولية بلبنان 

وال�سيما  �لعالقة  �مللفات  معاجلة  يف  وت�ساعد  وموؤ�س�ساته، 

��ستمر�ر  نتيجة  لبنان  قدرة  يفوق  بات  �لذي  �لنازحني  ملف 

تدفق �الأ�سقاء �ل�سوريني وغياب �لتمويل و�مل�ساعد�ت �لدولية 

�لكافية للبنان«، معترب�ً �أن »��ستمر�ر �لقوى �ل�سيا�سية بتاأخري 

و�القت�ساد  و�ملو�طن،  للوطن  وقتل  �نتحار  مبثابة  ت�سكيلها، 

�للبناين �لذي بات يحتاج �أكرث من �أي وقت م�سى �إىل �ال�ستقر�ر 

لتحييده عن �لتجاذبات و�لتد�عيات �الأمنية«.

و�إذ �أبرز »�أهمية ملف �لنفط �لذي ي�سكل ركيزة �أ�سا�سية الإخر�ج 

لبنان من د�ئرة �ملديونية، و�إحد�ث طفرة مالية ت�ستفيد منها 

�أكد  �ل�سابة«،  �الأدمغة  هجرة  من   
ّ
وحتد �مل�ستقبلية،  �الأجيال 

�الأجنع ملعاجلة  �أن »�حلو�ر كان وال يز�ل و�سوف يبقى �حلل 

�ل�سيا�سية على مو�قفها  �لقوى  ��ستمر�ر  �أما  �لعالقة،  �لق�سايا 

»�رشورة  �إىل  د�عيًا  �لت�رشذم«،  من  �ملزيد  �إىل  �إال  ي 
ّ
يوؤد فلن 

على  و�لعمل  �لدولة،  حول  �ل�سيا�سية  �لقوى  جميع  �لتفاف 

تقوية �أجهزتها �ل�رشعية«.

القّصار: تأخير التشكيل يقتل االقتصاد

يف  عاملة  حملية  م�سادر  ك�سفت 

�أكرث  �أن  لبنان  يف  �لنفط  �رشكات 

�تخذت  �أجنبية  نفط  �رشكات   10 من 

بريوت  �لعا�سمة  يف  لها  مكاتب 

 2013 �لعام  مطلع  منذ  لبنان  وجبل 

و�و�سحت هذه �مل�سادر �أن �ل�رشكات 

�رشكات  قائمة  على  هي  �ملذكورة 

�لنفط �لتي تخطت �ختبار �لنفط �الأول 

تاأهلت  �لتي  �ل�رشكات  �أي  لبنان  يف 

لدورة �لرت�خي�س �الأوىل من �أ�سل 46 

�رشكة جنحت يف هذ� �الختبار.

وقالت �مل�سادر �أن �ل�رشكات �الأجنبية 

�ملعنية و�لتي ينتظر �أن يرتفع عددها 

لناحية فتح مكاتب لها يف �لعا�سمة 

ملف  م�سار  �ىل  بتفاوؤل  تنظر  بريوت 

�لنفط و�لغاز يف لبنان وتطمح بالتايل 

عن  �لتنقيب  �متياز  على  باحل�سول 

رغم  �للبنانية  �ملياه  يف  �لرثوة  هذه 

شركات نفط دولية تفتح مكاتب لها في بيروت

�لتاأخري �لذي ح�سل ويح�سل على هذ� 

بالو�سع  عالقة  لها  الأ�سباب  �ل�سعيد 

�أن هذه  �ال  لبنان  �لر�هن يف  �ل�سيا�سي 

�ل�رشكات تنظر بايجابية �ىل �مل�ستقبل 

ملق  �طالق  �عادة  عملية  �أن  وترى 

�ىل  �لتنقيب  من  لبنان  يف  �لنفط 

�ال�ستخر�ج ال بد �أن حت�سل يف وقت 

قريب جد�.

كانت  �رشكة   46 �أن  ذكره  و�جلدير 

قد تاأهلت يف �سهر ني�سان �ملا�سي 

بينها  �لثانية  �لرت�خي�س  دورة  �ىل 

على  للح�سول  موؤهلة  �رشكة   12
ك�ساحبة  �رشكة  و34  �لت�سغيل  حق 

حق غري م�سغل. ومن �أبرز �ل�رشكات 

�أمريكية،  �رشكات   4 تاأهلت  �لتي 

�رشكات   3 بريطانية،  �رشكات   5
�رشكة  خرجت  حني  يف  رو�سية، 

�سينية من �ملعادلة.

�رشكات   7 جناح  هو  �لالفت  وكان 

عربية و�حدة منها �للبنانية وو�حدة 

�المار�ت  من  و�لباقي  �لكويت  من 

�لعربية �ملتحدة
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حبتور  بريوت  هيلتون  فنادق  �أعلنت 

ميرتوبوليتان  بريوت  وهيلتون  غر�ند 

�إجتماعية  مبادرة  �إطالقها  عن  باال�س 

�لطعام  بنك  �سبكة  مع  بالتعاون  جديدة، 

يف  �للبناين  �لطعام  ببنك  ممّثلًة  �الإقليمية 

�خلدمة  �أ�سبوع  برنامج  من  كجزٍء  بريوت، 

�لعاملية  هيلتون  ل�رشكة  �لتابع  �لعاملي 

مُت�س،  مل  و�لتي  �ملتبّقية  �ملاأكوالت  جلمع 

�الأكرث  �الأفر�د  على  وتوزيعها  �لفنادق  من 

�إحتياجًا يف �ملنطقة.

ًا  من �رش�كة 
ّ
ي�سّكل هذ� �مل�رشوع جزء�ً هام

�لعاملي  �لطعام  بنك  مع  �لعاملية  هيلتون 

�خلدمة  الأ�سبوع  �ل�رشكة  برنامج  د 
ّ
ويوؤي

�لعاملي، حيث ينقل �أع�ساء �لفريق �سغفهم 

يف �ل�سيافة و�خلدمة، و�لذي هو يف طبيعة 

عملهم، �إىل �ملجتمع لدعم �لق�سايا �ملحلية.

هذه  بدعم  تلتزم  �لعاملية  هيلتون  »�إّن 

�أّن  كما  �سمنها،  تعمل  �لتي  �ملجتمعات 

�للبناين  �لطعام  بنك  مع  �جلديد  برناجمنا 

على  حتّثنا  ومقنعة  ملمو�سة  و�سيلة  هو 

ع باملو�د �لغذ�ئية و�حلّد من �جلوع«، 
ّ
�لترب

لفنادق  �لعام  �ملدير  زريقات،  نايف  عّلق 

وهيلتون  غر�ند  حبتور  بريوت  هيلتون 

بريوت ميرتوبوليتان باال�س. هذ� و�أ�ساف 

»�إّن بنك �لطعام �للبناين يعمل على توفري 

يف  �سهريًا  عائلة   3000 من  الأكرث  �لغذ�ء 

خمتلف �ملناطق، وخربته يف هذ� �ملجال 

�لتاأثري  يف   
ّ
رئي�سي بدوٍر  �لقيام  لنا 

ّ
تخو

�إيجابيًا على حياة جري�ننا �ملحتاجني.«

بنك  �سبكة  تعاونت  �ل�رش�كة،  هذه  وعقب 

يف  �أخ�سائيني  مع  �الإقليمية  �لطعام 

�لعاملية  هيلتون  ل�رشكة  تابعني  �لتغذية 

عن  �مل�ساركة  �لفنادق  ملوظفي  للك�سف 

و�ل�سالمة. كما  لل�سحة  �ل�سارمة  �ملعايري 

طريقة  يظهر  خا�سًا  دلياًل  باإعد�د  قمنا 

على  �الإتفاق  مّت  وقد  �الأطباق،  حت�سري 

�سة 
ّ

وبر�مج خم�س �لطعام  ت�سليم  �إجر�ء�ت 

�إي�ساح  �سبيل  يف  �لفريق  �أع�ساء  لتدريب 

لهذه  �لالزمة  �الأ�سا�سية  �ملعايري  جميع 

�ملبادرة.

عّلق كمال �سّنو، رئي�س بنك �لطعام �للبناين 

يف  ر�ئدة  ن�رشكة  بيننا  نحَظ  �أن  نا 
ّ
»ي�رش

هدف  حتقيق  �أجل  من  �ل�سيافة  قطاع 

على  خربتنا  توؤّكد  كهذ�.  ومفيد  �أ�سا�سي 

ة 
ّ
�لنوعي ذ�ت  �لطعام  �إي�سال  يف  �لنجاح 

�لهيئات  عرب  جمتمعاتنا  �إىل  �جليدة 

و�مل�سّنني  �الأطفال  بتغذية   
ّ
تهتم �خلريية 

يقنٍي  علي  ونحن  �ل�سو�ء.  على  و�ملر�سى 

�نت�سارنا  نطاق  تو�سيع  با�ستطاعتنا  تام 

�أكرب عدد من �ملحتاجني يف  �إىل م�ساعدة 

جمتمعنا، وبف�سل هذين �لفندقني.

من جهته، قال �ملوؤ�س�س و�لرئي�س �لتنفيذي 

�إن  �ل�سهدي،  �الإقليمية، معز  لبنوك �لطعام 

ت�سمل  »هيلتون«  فندق  مع  �لدعم  �تفاقية 

�ل�ساحلة،  �ملتبقية  �ملاأكوالت  تاأمني 

�لعمل«.و�أو�سح  وفر�س  �ملالب�س  وكذلك 

�إطعام  لي�س  �لبنك  »هدف  �أن  �ل�سهدي 

حياة  تغيري  و�إمنا  فح�سب،  �ملحتاجني 

�الأ�سخا�س«. 

عني يف �أ�سبوع �خلدمة �لعاملي 
ّ
�إّن �ملتطو

�أي�سًا  �ساركو�  قد  �لفندقني  ِكال  من 

بينكتوبر  عنو�ن  حتت  كبرية  بحملة 

�رشطان  حول  �لوعي  زيادة  �إىل  تهدف 

�للبنانية  �ملوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  �لثدي، 

ل�رشطان �لثدي.

فنادق هيلتون وبنك الطعام اللبناني يطلقان 
حملة التبرع بالطعام من أجل المجتمعات المحتاجة

معز الشهدينايف زريقاتكمال سنو
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د�سنت يف مرفاأ بريوت مر�حل �لتو�سعة 

باطالق  ر�سمية  �حتفالية  �سمن  �أوىل، 

ملحطة  �جلديد  �لق�سم  يف  �لعمل 

�الوىل  �ملرحلة  �جناز  بعد  �حلاويات 

رئي�س  ح�رشها  �لتو�سعة،  مل�رشوع 

�سليمان  مي�سال  �لعماد  �جلمهورية 

يف  و�لنقل  �لعامة  �الأ�سغال  ووزير 

غازي  �الأعمال  ت�رشيف  حكومة 

مرو�ن  �لوزر�ء:  من  وعدد  �لعري�سي 

وناظم  �سابوجنيان  وفريج  �لدين  خري 

�خلوري ونقوال نحا�س، و�لنو�ب مي�سال 

ودوري  طور�رشكي�سيان  �سريج  فرعون 

�القت�سادي  �ملجل�س  ورئي�س  �سمعون، 

وروؤ�ساء  ن�سنا�س،  روجيه  و�الجتماعي 

�ملرفاأ  يف  عاملة  وجمعيات  نقابات 

ومتعاملة معه، و�أمنيني و�ل�سفري �ل�سيني 

�ل�سفار�ت  وممثلي  جيانغ،  جيانغ 

و�لفرن�سية. و�الإيطالية   �الأمريكية 

م�رشوع  عن  وثائقي  عر�س  وبعد 

عن  قريطم  ح�سن  حتدث  �لتو�سعة، 

يف  �ملرفاأ  يف  �الإجناز�ت  م�ساهمة 

حركة  يف  مطرد  منو  ��ستحد�ث 

من  �رتفعت  »�ذ  �ملتد�ولة،  �مل�ستوعبات 

 2003 عام  منطي  م�ستوعب  �ألف   300
�ل�سنة«،  لهذه  م�ستوعب  مليون   1،2 �ىل 

مو�سحًا �ن منو حركة �لب�سائع �نعك�س 

زيادة يف �الأرباح »مما مكن �الإد�رة من 

متويل م�ساريع �ملرفاأ �الإمنائية بتمويل 

ذ�تي من دون حتميل �لدولة �أي �أعباء«. 

�ستت�سمن  �لثانية  �ملرحلة  �أن  و�أو�سح 

غربًا،  �مل�ستوعبات  حمطة  تو�سعة 

�ملعتمد  »ي�ساهي  �أجنز  ما  �أن  موؤكد�ً 

يف �أهم �ملر�فىء �لعاملية«. وتطرق �ىل 

�مل�رشوع �لقائم لتحفيز حركة �ل�سياحة 

خمطط  و�سع  �ىل  الفتا  �ملرفاأ،  عرب 

توجيهي يت�سمن �إن�ساء باحات مك�سوفة 

يف حماذ�ة �حلو�س �الأول، لتخ�سي�سها 

�حلرف  فيها  تعر�س  تالقي  كمحطة 

و�ل�سناعات �ليدوية من جميع �ملناطق.

سليمان 
�جلمهورية  رئي�س  قال  كلمته  ويف 

�فتتاح  �ن  يف  �سليمان  مي�سال  �لعماد 

�ملرحلة �الوىل من تو�سعة �ملرفاأ: »حدث 

�جلماعية  �الإر�دة  بف�سل  عادي  غري 

بدل  و�الإعمار،  باالإمناء  قدمًا  لل�سري 

�أ�رشى  �النتظار،  قاعات  يف  �لتقوقع 

و�خلارجية  �الإقليمية  لل�رش�عات 

�الأحد�ث فيها«. كذلك،  ورهائن لنتائج 

�الجماع  �نه مل يكن عاديا كذلك،  ر�أى 

�لدويل يف كنف �أرفع �رشعية دولية يف 

و�ملحافظة  لبنان  لدعم  �ملتحدة  �المم 

يف  و�مل�ساعدة  و�إ�ستقر�ره  كيانه  على 

�أهمية  �ن  مو�سحًا  �إقت�ساده«،  تنمية 

لتوفري  فقط  يكن  مل  �أنه  �لدعم  هذ� 

�ل�سوريني،  �لنازحني  �مل�ساعد�ت الإيو�ء 

بل يف �إعرت�ف �ملجموعة �لدولية بحق 

�خل�سائر  �لتعوي�س عليه عن  لبنان يف 

�ل�سورية.  �الأزمة  تد�عيات  �ملرتتبة عن 

�لفائدة  �ن  و�لقلقني  للم�سككني  و�أقول 

على  �ستن�سحب  نيويورك  �جتماع  من 

ولي�س  متابعتها،  متت  ما  �ذ�  �لوطن 

طبعًا  وهذ�  �جلمهورية،  رئي�س  على 

�نتهاء  بعد  ما  �ىل  ميتد  وقتًا  يتطلب 

بعناية  حظي  ما  �ذ�  �لرئا�سية  واليتي 

 �لرئي�س �ملقبل و�حلكومات �ملتعاقبة«.

ت�سكل  �الإد�رية  �لالمركزية  �ن  و�كد 

�ملناطقي،  لالإمناء  �ل�سالح  �الإطار 

ومن  �ملح�سوبيات  من  »بعيد�ً 

�حلكم  �أزمات  من  �لناجتة  �لتد�عيات 

و�حلكومة و�لتعقيد�ت �ملر�فقة لقر�ر�ت 

بالت�سيي�س  �مل�سبعة  �ملركزية  �ل�سلطة 

م�رشوع  على  مثنيًا  و�لنفعية«، 

يحتذى  مثال  �نه  ومعترب�  �لتو�سعة، 

لل�رش�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س. 

و�الإجر�ئية  �لت�رشيعية  �ل�سلطتني  ودعا 

قانون  م�رشوع  �إجناز  يف  �الإ�رش�ع  �ىل 

�ل�رش�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س 

و�إقر�ره بالتو�زي مع و�سع �الإ�سالحات 

عليها  و�فق  �لتي  و�الإد�رية  �لبنيوية 

�سل�سلة  �إقر�ره  عند  �لوزر�ء  جمل�س 

�لالزمة  �لقانونية  �أطرها  يف  �لرو�تب 

على  و�لعمل  �لتنفيذ،  مو�سع  لو�سعها 

يخفف  حديث  �رشيبي  نظام  و�سع 

 افتتاح المرحلة االولى من توسيع المرفأ 
حدث غير عادي

سليمان: الالمركزية 
اإلدارية تشكل اإلطار الصالح 

لإلنماء المناطقي، »بعيدًا من 

المحسوبيات

العريضي: الدولة أثبتت 
انها قادرة وحاضرة بمشروع 

التوسعة

حسن قريطمالوزير غازي العريضيالرئيس ميشال سليمان
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على  �ملبا�رشة  غري  �ل�رش�ئب  عبء 

للمو�زنة«. �الير�د�ت  ويوفر   �ملو�طنني 

الحرت�م  �سليمان  �لرئي�س  ودعا 

»و�أولها  �لد�ستورية،  �ال�ستحقاقات 

و�إجر�ء  �ملقبل،  �لرئا�سي  �الإ�ستحقاق 

على  موعدها  يف  �لنيابية  �الإنتخابات 

�لطو�ئف  وم�ساركة  �ملنا�سفة  قاعدة 

�ن  موؤكد�ً  �لعام«،  �ل�ساأن  �إد�رة  يف 

وحدة  �سمان  هو  �ملوؤ�س�ساتي  �لعمل 

لبنان و�سيادته، »وجناح �ملوؤ�س�سات ال 

يوؤتي ثماره �إال بتكامل جهود �ل�سلطات 

جهود  مع  �ملوؤ�س�سات  وم�سوؤويل 

�ل�سلطات«.  م�سدر  و�ل�سعب  �ل�سيا�سيني 

�الإ�ستمر�ر بالتحاور  �ل�سيا�سيني  ونا�سد 

و�خلطط  �لوطنية  �لروؤى  على  للتفاهم 

بحكم  بالت�سليم  و�الإقتناع  �الإمنائية 

و�لد�ستور و�الميان مبوؤ�س�سات  �لقانون 

�لتعاطي  هو  �الأ�سو�أ  »الأن  �لدولة، 

�أطر  وكاأنها  �ملوؤ�س�سات  مع  �ل�سوري 

�سيا�سات  برتكيبتها  تتالعب  فارغة 

�خلا�سة«.  �الأجند�ت  كها 
ّ
وحتر �لنفوذ، 

متكاملة  عملية  �الإ�سالح  �ن  وقال 

و�إميانًا  وطنية  �إر�دة  يتطلب  وم�ستمرة 

و�لتكيف  �لف�ساد  على  �لق�ساء  باأهمية 

�لتقدم  متطلبات  »جلبه  �لتطوير  مع 

�لعلمي و��ست�رش�ف �ملر�حل �مل�ستقبلية 

بدل  بالقو�نني  �لتقيد  ثقافة  وتعميم 

يف  �خري�ً  تف�ست  �لتي  �لف�ساد  ثقافة 

م�سري�ً  موؤ�س�ساتنا«،  وبع�س  جمتمعنا 

يف  �ل�سيا�سي  �لتدخل  �سلبيات  �ىل 

�ل�سغور  با�ستمر�ر  تتمثل  و�لتي  �الد�رة 

يف �د�ر�ت �لدولة«. ودعا �ىل �مل�ساحلة 

جانبًا  �ل�سيا�سية  �لتباينات  وو�سع 

�حلو�ر  عرب  بلدنا  �نقاذ  على  »ولنتفق 

�حلو�ر،  جل�سات  لنتائج  �لتنكر  وعدم 

�مليثاقية  تعزز  كانت  �إذ�  وخ�سو�سًا 

وت�ساهم بتطبيق �لد�ستور كمثل »�إعالن 

بعبد�ً«.

العريضي 
كالمه  �لعري�سي  غازي  �لوزير  ووجه 

قائاًل:  �جلمهورية،  رئي�س  �ىل  مبا�رشة 

و�الهتز�ز�ت  �ل�سعوبات  رغم  �إنه 

حتقق«.  قد  �لكثري  »فاإن  و�البتز�ز�ت، 

يف  �جنزت  �لتي  �مل�ساريع  �ىل  وتطرق 

�همج  �ىل  جبيل  من  �ملحرومة،  �لبالد 

مر��سيمها  باتت  »م�ساريع  فطر�بل�س، 

�سنة،  �لـ50  عمرها  جتاوز  �إذ  �سفر�ء 

�الجتماعي  �لو�قع  جلبه  نفذت 

�الإمناء  هو  �الإميان  الأن  فيها،  �ل�سعب 

يف  بالكر�مة  �لنا�س  وحق  �ملتو�زن 

�لدولة  الأن  دولتهم،  قبل  من  خدمتهم 

للنا�س«. �الآمن  و�ملالذ  �ملرجعية   هي 

�نطالقة م�رشوع تطوير  �ثنى على  و�ذ 

م�رشوع  مع  بالتز�من  طر�بل�س  مرفاأ 

�آمنا  »وقد  بريوت،  مرفاأ  يف  �لتو�سعة 

�نه با�ستطاعتنا تنفيذ �مل�رشوعني و�أن 

بالنفع  يعود  �ملرفاأين  بني  �لتكامل 

على لبنان«، قال �ن �لدولة تثبت مبثل 

هذ� �لعمل �أنها قادرة وحا�رشة خلدمة 

�لدولة  منطق  »الأن  متييز،  بال  �لنا�س 

هو �لذي يجب �ن ي�سود. وعندما تثبت 

�ىل  تعرب  وقدرتها،  ح�سورها  �لدولة 

�أثبتناه  ما  هذ�  �إليها.  ويعربون  �لنا�س 

على  باالعتد�ء  تقوم  ال  �لدولة  باأن 

�أو  �لعامة  �أمالكها  �أو  �لبحرية  �أمالكها 

�أو  هذ�  ت�رشف  حتكم  �لتي  بال�سهو�ت 

على  �ليد  مبد  �أو  باملخالفات  �أو  ذ�ك 

بالت�سيب  �أو  بالف�ساد  �أو  �لعام  �ملال 

تقوم  �لدولة  �الإد�رة.  يف  و�لفلتان 

و�الإمناء  و�لرعاية  و�لعد�لة  بالقانون 

هو  هذ�  �أبنائها.  �سوؤون  يف  �ملتو�زن 

�لتحدي وهذه هي �مل�سوؤولية«.

�لعري�سي  �سلم  �الإحتفال،  نهاية  ويف 

قريطم  برئا�سة  �ملرفاأ  �إد�رة  وجمل�س 

�جلمهورية،  رئي�س  �ىل  تكرميية  درعا 

ثم جال �جلميع يف حمطة �مل�ستوعبات 

�جلديدة

رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خالل جولته في مرفأ بيروت

Assinaa 133 .indd   35 11/6/13   10:51 AM



من �شهر اإلى �شهر

العدد 133 ت�سرين ثاني 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L36

بالتعاون  �لدولية  �لعمل  منّظمة  �أقامت 

�للبنانيني«  �ل�سناعيني  »جمعية  مع 

بريوت«  يف  �الأمريكية  و»�جلامعة 

ور�سة عمل يف »فندق فيني�سيا« بعنو�ن 

لل�رشكات  �الجتماعية  »�مل�سوؤولية 

م�سوؤولون  فيها  �سارك  �الأطفال«  وعمل 

لبنانية  موؤ�س�سات  وممثلو  �ملنّظمة  من 

ون. 
ّ
 ونا�سطون يف �ملجتمع �ملدين ومعني

على  و�مل�ساركون  �ملحا�رشون  د 
ّ
و�سد

حقوق  جمل�س  بقر�ر�ت  د 
ّ
�لتقي �رشورة 

�الإن�سان يف �الأمم �ملّتحدة وعلى وجوب 

�الإن�سان  حقوق  �ل�رشكات  حترتم  �أن 

حقوق  على  �العتد�ء  عدم  مها 
ّ
مقد ويف 

�الأثر  �أو  �ل�رشر  ومعاجلة  �الآخرين 

 �لناجت من �أعمالها على �الآخرين. 
ّ
 �ل�سلبي

تنّفذ  �أن  وجوب  على  تركيٌز  وكان 

على  ي 
ّ
�لتعد منع  يف  �لتز�ماتها  �لدول 

ثالث   طرف 
ّ

�أي قبل  من  �الإن�سان  حقوق 

حّق  و�سمان  �ل�رشكات  ذلك  يف  مبا 

�لق�ساء  �إىل  �للجوء  يف  رين 
ّ
�ملت�رش

حقوقهم. لتح�سيل  �لق�ساء   وغري 

ير�سد   
ّ
توجيهي خمّطط  �إىل  و�أ�سارو� 

عمل  تاليف  �سبل  �إىل  �ل�رشكات 

�الآثار  معاجلة  يف  و�مل�ساهمة  �الأطفال 

خالل  من  �سو�ء  �الأطفال  لعمل  �ل�سيئة 

خالل  من  �أو  �خلا�سة  ممار�ساتها 

عمل  خّطة  �إطار  يف  نة 
ّ
معي �سيا�سات 

�ل�ساأن.   �ملتحدة �خلا�سة يف هذ�   �الأمم 

�الإقليمي  للممثل  مد�خالت  وكانت 

ورئي�س  هاغمان  فر�نك  للمنظمة 

دورمان  بيرت  �الأمريكية«  »�جلامعة 

زياد  �ل�سناعيني  جمعية  رئي�س  ونائب 

�لقانويّن  »�الإطار  على  دت 
ّ
�سد بكد��س 

ملكافحة عمل �الأطفال �سو�ء جلهة حتديد 

ال�ستخد�م  �مل�سموح  للعمر  �أدنى   
ّ
حد

�ل�سناعية  �ملوؤ�س�سات  يف  �الطفال 

تعترب  �لتي  �ل�سناعات  يف  �سيما  وال 

عدد  وحتديد  �لر�حة  يف  وحقهم  خطرية 

�لتمييز  وعدم  و�الأجور  �لعمل  �ساعات 

على  لتوعيتهم  خا�سة  بر�مج  وو�سع 

�أمامهم  �ملجال  و�إف�ساح  حقوقهم 

حال  يف  �لقانونية  �مل�ساءلة  لطرق 

معاملة«.   �سوء  �أو  ال�ستغالل  �سو� 
ّ
 تعر

�لتقيد  �رشورة  على  �مل�سرتكون  ورّكز 

يف  �الإن�سان  حقوق  جمل�س  بقر�ر�ت 

حترتم  �أن  ووجوب  �ملتحدة  �الأمم 

مقدمها  ويف  �الإن�سان  حقوق  �ل�رشكات 

�الآخرين  حقوق  على  �العتد�ء  عدم 

�لناجت  �ل�سلبي  �الأثر  �أو  �ل�رشر  ومعاجلة 

�إىل  ودعو�  �الآخرين.  على  �أعمالها  من 

�ل�رشكات  ير�سد  توجيهي  خمطط  تنفيذ 

�الأطفال  عمالة  تاليف  �سبل  �إىل 

�ل�سيئة. �آثارها  معاجلة  يف   و�مل�ساهمة 

�الأو�ساع  تاأثري  �إىل  �ملد�خالت  و�أ�سارت 

�القت�سادية على عمل �الأطفال وال �سيما 

�رشورة  على  �لتاأكيد  مع  �الأزمات  ان 
ّ
�إب

يف  �ال�ستغالل  من  �الطفال  حماية 

حاالت كهذه.  

المسؤولية االجتماعية للشركات وعمل األطفال
 ورشة جمعت منظمة العمل الدولية 

وجمعية الصناعيين اللبنانيين

فرانك هاغمان وزياد بكداش وبيتر دورمان نزهة شليطا
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�لنقابات  �حتاد  رئي�س  حتذير  �سّكل 

��سحاب  نقابة  ورئي�س  �ل�سياحية 

�أمني  بريوت  يف  �ل�سياحية  �ملوؤ�س�سات 

مر�فق  الآخر  خطٍر  ناقو�س  خياط 

وهي  و�أهمها،  �للبناين  �القت�ساد 

�ملد�خيل  �أول  من  تعترب  �لتي  �ل�سياحة 

طرح  وقد  لبنان،  يف  و�أعالها  �ملالية 

عقده  �لذي  �ل�سحايف  �ملوؤمتر  خالل 

�أن  من  �حلمر�   - »فر�ساي«  فندق  يف 

�ل�سياحي  �لقطاع  �أ�سابت  �لتي  �لكارثة 

يف لبنان يف ت�ساعد خميف« معترب�ً �أّن 

منذ  مثله   
َ
ير �ليوم مل  لبنان  ي�سهده  »ما 

بد�ية عهد �ال�ستقالل حيث �ن ما يجري 

وكدولة،  كوطن  ووجوده  كيانه  د 
ّ
يهد

م�ستمرة،  و�لهجرة  منهار  �القت�ساد 

مت�ساعد،  �أبنائه  من  �لوطن  وتفريغ 

م 
ّ
يخي �لغالء  و�سبح  متف�سية  و�لبطالة 

لدولة  وجود  وال  �ملو�طن،  حياة  على 

للمو�طنني«.   �لالزمة  �حلماية  ن 
ّ
 توؤم

ك مبو�قفه ال 
ّ
ولفت �إىل �أّن »�جلميع متم�س

تنازالت وال ت�سحيات �جلميع يتكلم غري 

ت�سيطر  تدمريية  حالة  يقاوم  ب�سعب  �آبه 

 على �لبالد.. و�لقافلة ت�سري �ىل �لهاوية«.  

لي�س  �ل�سياحي  �لقطاع  «�إّن  وقال: 

هبات  �ىل  وال  م�ساعد�ت  �ىل  بحاجة 

�إن�سانية بل �إىل فرتة �سماح زمنية تعادل 

هذ�  �أ�سابت  �لتي  �جلمود  فرتة  تقريبًا 

�أنفا�سه  �لتقاط  ي�ستطيع  لكي  �لقطاع 

و�لعودة جمدد�ً �ىل تنميته كونه �لعمود 

�جلميع«.   ب�سهادة  �لبلد  لهذ�   �لفقري 

يف  �ال�رش�ئيلية  حرب  »بعد  وتابع: 

من  م�ساعد�ت  جاءتنا   2006 �لعام 

بع�س �لدول مببالغ تفوق �ملليار دوالر 

�ل�سياحية  وز�رة  منا  طلبت  حينه  ويف 

لتبيان  لنا  قدمتها  ��ستمار�ت  تعبئة 

�ال�ستمار�ت  هذه  ف�ساعت  �الأ�رش�ر 

�ل�سيا�سيني  بع�س  جيوب  يف  وطارت 

يكون  �أن  �أحتدى  وهنا  و�ل�سبيحة 

�أية موؤ�س�سة �سياحية قد ��ستفاد  �ساحب 

�لدولة«.  من  مادية  م�ساعدة  �أية   من 

 باأزمات 
ّ
�أّن »�لقطاع �ل�سياحي مير و�أكد 

و�أ�سحاب   1990 �لعام  منذ  متالحقة 

�ىل  يلجاأون  �ل�سياحية  �ملوؤ�س�سات 

مدعومة  قرو�س  على  للح�سول  �لبنوك 

وغري مدعومة بحيث �نه مل يح�سل على 

�ي فرتة زمنية اللتقاط �الأنفا�س ويبقى 

مالحقًا بالديون و�لفو�ئد وهو يف حال 

و�سلنا  �أن  �إىل  و�النتظار  �الأمل  من 

�لقا�سية«. �ل�رشبة  مل�ساهدة   �ليوم 

لبنان  م�رشف  حاكم  خياط  و�سكر 

مع  جتاوب  »�لذي  �سالمه  ريا�س 

مطالبنا وخ�سو�سا متديد مهل �لقرو�س 

�سنو�ت«.   10 �ىل   7 من   �ملدعومة 

�ملعوقات  بع�س  عن  خياط  وحتدث 

»�ن  وقال:  �ل�سياحي  بالقطاع  �لالحقة 

�ملوؤ�س�سات �ل�سياحية ق�سم منها حمافظة 

على وجودها ال تتجاوز �خلم�سة باملئة 

�لبقاء  �أجل  من  يقاوم  �الآخر  و�لق�سم 

وهو �لذي ميثل �الكرثية �ل�ساحقة وهذه 

�ملقاومة م�سريها �الإفال�س �و �الإقفال«.

ولفت �إىل �أّن »�لقيمة �لتاأجريية �ملفرو�سة 

على �لفنادق و�ل�سقق �ملفرو�سة ت�ستند �إىل 

�لتخمني على �أ�سا�س �أن �لعقار غري �ساغر 

 اتحاد النقابات السياحية في لبنان
يحذر من الكارثة المتصاعدة في القطاع 
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�ملوؤ�س�سات  �أن  �لعلم  مع  هذ�  بالكامل 

و�لغرف  �لفنادق  وخ�سو�سًا  �ل�سياحية 

�أكرث  يبقى  منها  باملئة   90 �ملفرو�سة 

�ل�سنة«.  �أيام  طيلة  �ساغر�ً  ن�سفها   من 

طريقة  �عتماد  »وجوب  �إىل  ودعا 

كيفية  يف  وم�ستقلة  مدرو�سة  خا�سة 

على  �لتاأجريية  �لقيمة  ر�سوم  فر�س 

و�البتعاد  �ملفرو�سة  و�لغرف  �لفنادق 

�لو�قع الأنه ال  �لتخمني و�للجوء �ىل  عن 

لقاء  �مل�ستثمر  على  ر�سم  فر�س  يجوز 

�ملرعية«  �لقو�نني  ح�سب  �ساغر  مكان 

الفتًا �إىل �أّن »بلدية بريوت تفر�س ر�سم 

�الإيجار  على  م�ستندة  �لتاأجريية  �لقيمة 

ال  �ل�سغور  حال  ويف  �لتخمني  على  �و 

ت�ستويف �ي ر�سم« د�عيًا �إىل »�لعمل على 

و�مل�ستحقة  �ملرت�كمة  �لر�سوم  برجمة 

وتق�سيطها  �لتاأجريية  �لقيمة  على 

�إعفائها من  بت�سديدها مع  ي�سمح  ب�سكل 

�ملوؤ�س�سات  و�إعفاء  �لتاأخري  غر�مات 

ع 
ّ
�لتجم �أماكن  ر�سوم  من  �ل�سياحية 

بفاتورة  ��سوة  �ملازوت  فاتورة  دعم 

�لطري�ن  تذكرة  ثمن  وخف�س  �لكهرباء 

و�لعر�ق«.  �الردن  �لدول مثل  بع�س   يف 

»يقدم  قال:  �الولية  �لتقدميات  وعن 

بطلب  �ال�سكان  بنك  من  �لقر�س  طالب 

مع  �سقة  �رش�ء  �تفاقية  بعقد  مرفق 

قيمتها  من   25 ويدفع  قيمتها  بيان 

د 
ّ
ت�سد �سنة  ع�رشين  ملدة  تق�سيط  و75 

�سائال:  مدعومة«  فو�ئد  مع  �سهريًا 

�ملوؤ�س�سة  �ساحب  ي�ستطيع  ال  »ملاذ� 

�سياحي  قر�س  على  �حل�سول  �ل�سياحية 

ويعك�س  �أعاله  �لو�ردة  �ل�رشوط  بذ�ت 

على  ي�ستح�سل  بحيث  �لت�سديد  طريقة 

ويبقى  فقط  �ملوؤ�س�سة  قيمة  من   25

�لدين؟«.  لهذ�  ل�سمانة  �لقيمة  من   75 
�لقر�س  �أّن  تقدم  مما  »يت�سح  و�أ�ساف: 

�لعائلة  �سكن  �جل  من  هو  �ل�سكني 

�لقر�س  بينما  فقط  �لزوجني  �أو 

جميع  حماية  �أجل  من  هو  �ل�سياحي 

ه 
ّ
بحد �ملوؤ�س�سة  موظفي  عائالت 

�سخ�س.  �ملئة  يقارب  وعددها  �الأدنى 

�ملوؤ�س�سات  لهذه  �لدعم  ن 
ّ
يوؤم وبالتايل 

�لبلد«. لهذ�  قومي  دخل  من  متثل   وما 

�إىل  ��ستغاثة  ند�ء  موجهًا  وختم 

�لذ�ت  �ىل  »للرجوع  كافة  �مل�سوؤولني 

�لتو�فق  �إىل  فور�ً  و�ملبادرة  و�ل�سمري 

لبنان   
ّ
ي�ستمر لكي  �لكارثة  حلول  قبل 

متم�سكًا  �ملو�طن  ويبقى  �ل�رشق  منارة 

من  غادرو�  �لذين  جميع  ويعود  باأر�سه 

�أجل �لعمل بوحدة وطنية وباإر�دة �سلبة 

الإعادة بناء لبنان �جلديد«. 

�لن�سف  % يف   58 لبنان  �لفندقي يف  �ال�سغال  ن�سبة  �سجلت 

 %  66 �لـ  �إنخفا�سًا عن ن�سبة  2013، حمققة بذلك  �الأول من 

لت 
ّ
�سج حيث   ،2012 �لعام  من  عينها  �لفرتة  يف  بلغها  �لتي 

بريوت ن�سبة �الإ�سغال �لثالثة �الأدنى يف �ملنطقة يف �لن�سف 

يف  �الأدنى  �ل�سابعة  �لن�سبة  لت 
ّ
�سج بعدما   ،2013 من  �الأول 

�لفرتة عينها من 2012، بح�سب �سحيفة »�لنهار«.

و�لتدقيق  �الإ�ست�سار�ت  �رشكة  �أجرتها  �لتي  �لدر��سة  وك�سفت 

�ل�رشق  منطقة  يف  �لفندقي  �لقطاع  يونغ” عن  �آند  “�إرن�ست 
ي�ستمر يف  لبنان  �ل�سياحية يف  �أن قطاع �خلدمات  �الأو�سط، 

ت�سجيل �أد�ء �أقل من �ملتوقع، ما �أدى �إىل تر�جع �أعد�د �ل�سياح 

�لو�فدين �إىل لبنان منذ 2011.

هذ� و�أ�سار �لتقرير �إىل �أن معدل �سعر �لليلة يف فنادق بريوت 

بلغ 166 دوالر� يف �لن�سف �الأول من 2013، ما ي�سعها يف 

علما  �ملنطقة،   يف 
ً
�الأكرث غالء �لفنادق  �لـ11 حيال  �ملرتبة 

 21 �إنخف�س بن�سبة  �لفنادق يف بريوت  ل �سعر غرفة 
ّ
�أن معد

% عن �لفرتة عينها من �لعام 2012، ليمّثل بذلك �أكرب ن�سبة 
�إنخفا�س بني كل �أ�سو�ق �ملنطقة.

 )RevPAR( وبلغت �الإير�د�ت �لناجتة من كل غرفة متو�ّفرة

يف فنادق بريوت 96 دوالر� يف �لن�سف �الأول من 2013، �أي 

لته يف �لفرتة عينها من 
ّ
باإنخفا�س عن 137 دوالر� �لذي �سج

�لعام �ملا�سي، ما ي�سّنف بريوت يف �ملرتبة 12 يف �ملنطقة 

يف هذه �لفئة.

�لعام  بريوت  يف  �لفنادق  �إ�سغال  ن�سبة  بلغت  �أنه  �إىل  ي�سار 

�جلاري 49 % يف كانون �لثاين، و60 % يف �سباط، و58 % يف 

�آذ�ر، و65 % يف ني�سان، و59 % يف �يار، و55 % يف حزير�ن 

.2013
�لعام �ملا�سي  �لفنادق يف بريوت  �إ�سغال  ن�سبة  فيما كانت 

�آذ�ر،  60 % يف كانون �لثاين، و64 % يف �سباط، و74 % يف 
و66 % يف ني�سان، و67 % يف �يار، و59 % يف حزير�ن 2012.

فنادق بيروت تسجل أدنى ثالث اشغال
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يعي�س �لقطاع �ل�سياحي يف لبنان �أزمات 

�ل�سكن  كلفة  �رتفاع  خالل  من  متكررة 

وجمود حركة �ل�سياح �لو�فدين �ىل لبنان 

�الأو�ساع  و�لتاأزم  �لعامل،  �قطار  كل  من 

باال�سافة  و�ملحيطة.  �ملحلية  �الأمنية 

للقطاع  ودعم  حماية  وجود  عدم  �ىل 

�هم  من  يعترب  و�لذي  �للبناين  �ل�سياحي 

�ملر�فق �لتي توؤمن �ملد�خيل �ملالية �ىل 

�ل�سياحة  بلد  لبنان  كون  �لدولة،  خزينة 

مع  ولكن  �الأوىل.  بالدرجة  و�خلدمات 

على  وتاأثريها  �الأمنية  �الأو�ساع  تردي 

�رتفعت  �أواًل و�القت�ساد عامة،  �ل�سياحة 

يجد  ال  �لذي  �ل�سياحي  �لقطاع  �رشخة 

يهدد  �لذي  �خلطر  �سبح  عنه  يبعد  منفذ�ً 

بدماره. 

»�ل�سناعة  �لتقت  �ل�سياق  هذ�  يف 

�لنقابات  �حتاد  رئي�س  و�القت�ساد« 

�ل�سياحية �أمني خياط و�جرت معه حو�ر 

�لذي  �ل�سياحي  �لقطاع  عن  فيها  حتدث 

يعترب �لوريد �لرئي�س لالقت�ساد �للبناين، 

للبنان،  مبا�رش  تهديد  هناك  وبتهديده 

�ملاأزق  هذ�  من  �خلروج  مقومات  وعن 

يف  نعي�سه  �لذي  �لو�سع  »�حلقيقة  قال: 

لتخل�سنا  �إلهية  عناية  �ىل  يحتاج  �لبلد 

منها، و�لظاهر �أن �هلل تخلى عن هذ� �لبلد،  

�لبلد،  هذ�  يعملون يف  �لذين  �لنا�س  الن 

خ�سو�سًا �ل�سيا�سيون �لذين �نتخبو� من 

جمل�س  متديد  من  يعي�سون  �ل�سعب،  قبل 

جل�ساته  يح�رشون  ال  �لذي  �لنو�ب 

ويتقا�سون رو�تب ممن �نتخبهم«. 

لبنان  يف  �ل�سياحة  »حتتاج  و�أ�ساف: 

�لذين  و�المن  �ال�ستقر�ر  �أمرين  �ىل 

بع�سهما  مع  ومت�ساركني  تو�أمني  هما 

بر�سى  �إال  ياأتي  ال  و�ال�ستقر�ر  �لبع�س، 

كل  يف  ذ�تي  �أمن  هو  و�الأمن  �خلارج، 

م طو�ئف ومذ�هب، 
َ
�ملناطق، فالبلد مق�س

لدينا  الأن  لنوحده،  نقوم  �ن  وعلينا 

�ل�سعوب  وهذه  �سعبًا،  ولي�س  �سعوب 

هم  معروفني،  �أ�سخا�س  خم�سة  يحكمها 

هناك،  �ىل  هنا  من  �لكفة  مييلون  من 

جمل�س  على  ي�سيطرون  �خلم�سة  وهوؤالء 

�لنو�ب و�لوزر�ء وكل �لبلد«.

�ملنطقة  »و�سع  قال:  �ملخرج  وعن 

��ستقر�ر  ن 
ّ
�أن نوؤم لنا  �القليمي ال ي�سمح 

�لالجئني  ق�سية  �ىل  باال�سافة  �لبلد، 

و200  �ملليون  تخطو�  �لذي  �ل�سوريني 

�ألف الجئ، �أي ما يقارب ل30 يف �ملئة 

من �سكان لبنان، وبينهم على �الأقل 100 

�ألف مقاتل )نائمون لغاية �الآن(، و�سبب 

هذ� �الأمر هم رجال �ل�سيا�سة، فما يح�سل 

الأنهم  لبنان  على  �سلبًا  �أثر  �سورية  يف 

�لور�ء،  �ألفي �سنة �ىل  �أعادونا الأكرث من 

وال �أحد يعرف �ىل �أين �سن�سل فيه. وهذ� 

و�رشب  �ل�سياحي  �لقطاع  على  �أثر  ما 

ب�سكل كبري، الن �لقطاع �ل�سياحي قطاع 

خدمات  لدينا  لي�س  ونحن  خدمات، 

غري  �لتحتية  �لبنى  حتى  �الطالق.  على 

نحتار  �لبلد  م�ساكل  كرثة  من  متو�فرة، 

من �أين �سنبد�أ و�أين �سنقفل مو�سوعنا«. 

متديد  يف  لبنان  م�رشف  م�ساعدة  وعن 

��سحاب  يحمي  لكي  �لقرو�س  مهل 

قال  �الفال�س،  �ل�سياحية من  �ملوؤ�س�سات 

جاءنا   2006 متوز  حرب  »يف  خياط: 

لقطاع  م�ساعدة  دوالر  و200  مليار 

وقتها  �ل�سياحة  وزير  فطلب  �ل�سياحة، 

جو �رشكي�س �ن يكتب كل قطاع �سياحي 

��ستمار�ت حول قيمة �ال�رش�ر �لتي حلقت 

على  �ال�رش�ئيلية  �حلرب  جر�ء  من  به 

و�ر�سلناها  �ال�ستمار�ت  فمالأنا  لبنان، 

�ىل رئا�سة �حلكومة، و�أحتدى �أي �ساحب 

�لدولة  من  ��ستفاد  �سياحية  موؤ�س�سة 

�ىل  ذهبت  كلها  �ملبالغ  و�حد،  بدوالر 

ن�ستفد  مل  و�ل�سبيحة،  �ل�سيا�سيني  جيوب 

�لنقابة  مع  بزيارة  قمنا  بعدها  ب�سيء. 

ريا�س  �ملركزي  �مل�رشف  حاكم  �ىل 

فيها  نطالب  مذكرة  له  وقدمنا  �سالمة، 

و�عادة  �ملازوت  بعدة مطالب مثل دعم 

وتغيريها  �ملدعومة،  �لقرو�س  جدولة 

من 7 �سنو�ت �ىل 10 �سنو�ت، وغريها من 

مو�فقة  �سدرت  ��سبوع  وبعد  �ملطالب. 

ال  �لقر�ر  وهذ�  �حلاكم.  فيها  و�ساعدنا 

ولكنه  �ل�سياحية  �ملوؤ�س�سات  يحمي 

فبدل  �الق�ساط،  دفع  كاهلنا  عن  يخفف 

دوالر  �ألف   50 ��سهر  ثالثة  كل  ندفع  �أن 

دينًا  يبقى  �لدين  دوالر،  �ألف   35 ندفع 

رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة اصحاب المؤسسات السياحية 

أمين خياط: صرختنا متناقضة مع صرخة الهيئات االقتصادية
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و�لفو�ئد نف�سها ون�سبتها قليلة«.  

منحنا  »�حلل موجود  قال:  �حللول  وعن 

�ياه رب �لعاملني متثل بالنفط و�لبرتول، 

��ستثمروها  �ذ�  �لهية  عناية  وهذه 

لدينا  الأن  �لعام،  �لدين  من  يتخل�سون 

�أكرث من 200 �ألف مليار خمزون، وب�سبب 

�إ�رش�ئيل  ت�سري  �ملنطقة  يف  يح�سل  ما 

وعندنا  �لبرتول،  وت�سحب  مب�رشوعها 

يريد  و�جلميع  »�لرتكة«  على  يختلفون 

وز�رة �لطاقة �لتي �سارت �أهم من وز�رة 

وز�رة  بنظرهم  النها  و�لدخلية  �ملالية 

�رشقة. ال يوجد �سعب يف هذ� �لبلد«. 

الشرطة في خدمة السياسة
�أما عما يدور من �أحاديث حول �ملو��سم 

م�ساريع  وغياب  لبنان،  يف  �ل�سياحية 

فقط  و�عتمادها  �ل�سياحية،  �لدولة 

و�ملقاهي  �لكازينوهات  �سياحة  على 

مو�سحًا:  خياط  �أمني  قال  و�مل�سابح، 

�حللول  �ل�سياحة  وز�رة  تطرح  �أن  قبل   «

من  عدد  وتعنّي  �لوز�رة  على  لرتكز 

لي�س  كوز�رة،  نف�سها  لتبني  �ملوظفني 

وتر�قب  لتنفذ  �لب�رشية  �لطاقة  لديها 

يف  �رشطيًا   20 هناك  �ل�سياحي.  �لقطاع 

ح�سل  �إذ�  كله،  للبنان  �ل�سياحة  وز�رة 

يف  �أو  طر�بل�س  يف  �سياحي  ��سكال 

بريوت  من  �لدورية  تتوجه  مثاًل  �أهدن 

�سيا�سي  رجل  كل  بينما  �ل�سمال،  �ىل 

ع�سكريني خلدمة  مر�فقني   5 قر�بة  لديه 

عائلته. وال يعطون وز�رة �ل�سياحة �أكرث 

من 20 عن�رش، كيف �سينمو �لبلد؟. �أعرف 

�لطاقة  لديها  لي�س  �ل�سياحة  وز�رة  �أن 

�لقطاع  لت�ساعد  �لب�رشية  وال  �ملادية 

�ل�سياحي وال غريه، ولي�س لديها �لطاقة 

للقطاع  ودبلوما�سيًا  �عالميًا  ق 
ّ
لت�سو

�لد�خلية غري  �ل�سياحة  �ل�سياحي. وحتى 

متو�فرة، �نا �رشت بهذ� �لعمر وال �أعرف 

كيلو  ع�رشة  مبحيط  �أعي�س  الأين  لبنان، 

م�ساحات  عكار  يف  �إن  يقولون  مرت�ت، 

�إعالميًا  ت�ستثمر  ال  ر�ئعة،  حرجية 

لت�سجيع �ل�سياحة«.  

غياب استثماري
��ستثمار  عن  �لدولة  غياب  وعن 

م�ساحاتها الن�ساء م�ساريع �سياحية يف 

�ن�سانية،  هبات  �نتظار  دون  من  لبنان 

قال: »قرب�س �أعلى ميز�نية يف قطاعات 

�لدولة فيها للقطاعات �ل�سياحية، بينما 

�لوز�ر�ت  بني  ميز�نية  �قل  لدينا  نحن 

بلد  لبنان  �أن  مع  �ل�سياحة  لوز�رة  هي 

هو  وهذ�  �ل�سياحي،  �لقطاع  على  يعتمد 

�لتناق�س. ومهما �ساألتم لي�س لدينا ردود 

من  �ل�سيا�سية  �لور�ثة  ظل  يف  ناجعة 

�الأحفاد،  �ىل  وو�سلنا  �البناء  �ىل  �الأباء 

موؤمتري  يف  �لبلد.  هذ�  يف  نخل�س  ولن 

�ل�سحايف بد�أت كلمتي باآخ يا بلدنا، هذه 

�لكلمة �لتي قالها �سو�سو قبل 40 �سنة عن 

�ملا�سي  يف  و�ل�سيا�سيني،  �لدولة  ف�ساد 

كان �لف�ساد باللرية �للبنانية بينما �ليوم 

�لف�ساد باملليون دوالر وما فوق. تاأ�س�س 

�ل�سيا�سية  �لطبقة  لبنان للف�ساد ووجدت 

وفيلال  لديهم طائر�ت  كلهم  �لف�ساد،  من 

طبقة  هذ�؟  لهم  �أين  من  م�سابح،  فيها 

حكام �لبلد هم �الأثرياء فيه �الآن«.

�لتاأجريية  �لقيمة  دفع  ق�سية  وحول 

للفنادق و�لتي حت�سب بطريقة ��ستن�سابية 

�لبلديات  تاأتي  الأن  نحتاج  قال:«ال 

وتك�سف على ن�ساطنا الأننا نر�سل نقارير 

حجوز�تنا للغرف �ىل �الأمن �لعام، ومن 

�أن يعرفو� كم غرفة نوؤجر  خاللها ميكن 

على  �أننا  يثبت  ما  وهذ�  �ل�سنة،  خالل 

�ملئة  يف   50 �ىل  ن�سل  ال  �ل�سنة  مد�ر 

�لقيمة  من �اليجار�ت، بينما نحن ندفع 

باأكمله،  موؤجر  �لفندق  وكاأن  �لتاأجريية 

وال ن�ستطيع �أن نطالب بت�سويات، فنحن 

ن�رشح ونطالب ومل ياأِت �إلينا �أي م�سوؤول 

�أي  جند  ومل  طالبنا  معه،  لينت�ساور 

جتاوب وو�سلنا �ىل مرحلة �لياأ�س«.

صرخة ألم 
�أطلقتها  �لتي  �ل�رشخة  كانت  �إذ�  وعما 

�ل�رشخة  تو�زي  �ل�سياحية  �ملر�فق 

�لهيئات  �طلقتها  �لتي  �القت�سادية 

�القت�سادية، رد �أمني خياط مد�فعًا عن 

قطاعه: »ممن تتاألف �لهيئة �القت�سادية؟ 

هم �أ�سحاب �مل�سارف و�مل�سالح ولي�س 

للو�سول  �أي وجع، لديهم وجاهة  لديهم 

�ىل �ملنا�سب، ويربزون يف �ل�سورة وقد 

ومن  �ل�سورة  �ستكون  ملن  يت�ساجرون 

�سيتكلم يف �العالم، وهذ� �سبب وجودهم 

الأنهم  �لدولة  �ىل  بحاجة  لي�سو�  وهم 

و�رشكات  �مل�سارف  �أ�سحاب  هم  دولة، 

و�رشختنا  �لتاأمني،  و�رشكات  خا�سة 

نحن  �رشختهم،  عن  متامًا  متناق�سة 

يف  �سياع  و�رشخة  و�أمل  وجع  �رشخة 

�لبلد، هم للح�سور، ماذ� فعلو�؟ �أنا �أمني 

خياط توجهت �ىل حاكم م�رشف لبنان 

مبطالبتني و�رشختي مع �لنقابة متكنا 

من متديد قرو�س �لتاأمني من 7 �ىل ع�رش 

ماذ�  �قت�سادية  كهيئات  هم  �سنو�ت، 

فعلو�؟ ال �سيء«. 
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�شركات

�أهميًة  �لرقمي«  »�القت�ساد  ق�سية  تتخذ 

بروز  مع  يوم،  بعد  يومًا  م�ساعفة 

و»�جلرمية  �ل�سيباري«  »�الأمن  خماطر 

�سيما  ال  و�أكرث،  �أكرث  �الإلكرتونية« 

�لتي  و�مل�سارف  لل�رشكات  بالن�سبة 

عامٍل  يف  �لقر��سنة،  لهجومات  �س 
ّ
تتعر

و��سح  غياب  و�سط  �لرقمية  يف  يغو�س 

لنظام ت�رشيعي متكامل، وقو�نني ت�سبط 

وتنّظم �القت�ساد �لرقمي.

يف  �ألقيت،  �لتي  �لكلمات  خالل  من  وبد� 

لالقت�ساد  �لت�سغيلية  »�ملخاطر  موؤمتر 

�ل�سيباري«  �الأمن  وحماذير  �لرقمي 

�نف�ستمنت  �أند  د�تا  »�رشكة  نظمته  �لذي 

كون�سلت ليبانون« بالتعاون مع »�لهيئة 

�لناظمة لالت�ساالت« يف »فندق �لكر�ون 

�أن �النتهاكات باتت  بالز�« يف �حلمر�ء، 

موؤ�س�سات  تطال  و�سوب،  حدٍب  كل  من 

وبر�مج  �مل�رشفية  و�حل�سابات  �لدولة، 

�ملوؤ�س�سات �القت�سادية، بدء�ً من �نتهاك 

�ل�سخ�سية  و�ملعطيات  �خل�سو�سية 

مرور�ً  �لفكرية،  و�مللكية  و�ملوؤ�س�ساتية 

بتخريب �ل�سبكة و�ال�ستغالل غري �ل�رشعي 

�اللكرتوين،  �الإرهاب  �إىل  و�سواًل  لها، 

�لذي بات ال يخفى على �أحد.

لخطة شاملة للحماية
لـ»�لهيئة  �لتنفيذي  �ملدير  ويو�سح 

عماد  �لدكتور  لالت�ساالت«  �لناظمة 

»�أكرب  �أّن  �ملوؤمتر،  هام�س  على  �هلل  حب 

�لرقمي  �القت�ساد  خماطر  من  مت�رشر 

�لقطاع �مل�رشيف،  �ل�سيباري هو  و�الأمن 

ثم  وموؤ�س�ساته،  �ل�سحي  �لقطاع  يليه 

�لقطاعات �الأخرى كالرتبية«.

�حلثيث  �لعمل  »برغم  �أنه  يرى  و�إذ 

�ملوؤ�س�سات  حلماية  لبنان  مل�رشف 

�ملعلوماتية  ق�سم  �سيما  ال  �مل�رشفية، 

�أّن  �إاّل  رة«، 
ّ
�ملتكر �لتو�سيات  عرب  فيه، 

خطة  �إىل  بحاجة  �أننا  ينفي  ال  »ذلك 

�ساملة حلماية �لبنى �لتحتية وتوفري �أمن 

�ملعلومات �ملالية، وحل م�سكالت �الأمن 

�ل�سيباري«. 

عرب  �ملالية  »�حلركة  �أن  يك�سف  وبعدما 

لبنان  يف  �سعيفة  ز�لت  ما  �النرتنت 

ي�سدد  �الأخرى«،  �لدول  مع  مقارنًة 

مع  �ملتعاملني  ت�سجيع  »�رشورة  على 

�مل�سارف على ��ستخد�م �النرتنت الإجناز 

طماأنتهم  عرب  وذلك  �ملالية،  معامالتهم 

و�رشيعة  �سليمة  �لطريقة  هذه  �أّن  �إىل 

و�سهلة«. 

ويوؤكد حب �هلل �أّن »خّطة �لعمل �ملطلوبة 

�ليوم تعتمد على �لدولة و�لقطاع �خلا�س 

على  و�حلر�س  جديدة  ت�رشيعات  لو�سع 

�آيل  مركز  »�إن�ساء  مقرتحًا  تطبيقها«، 

وذلك  �ملعلوماتية،  للطو�رئ  لال�ستجابة 

عند  �ملخت�سة  �جلهات  مع  للتن�سيق 

ملعلومات  �رشقة  �أو  قر�سنة  �أية  ح�سول 

�أحد  �أو  م�رشف  �أو  مبوؤ�س�سة  تتعّلق 

»�رشورة  على  م�سدد�ً  �لدولة«،  �أجهزة 

عمليات  من  حتديد�ً  �مل�سارف  حماية 

�ملتعلقة  �مل�رشفية  �ملعلومات  ت�رشيب 

باملودعني �أو باالإد�رة«.

العناية اإللهية تنقذ المصارف
رئي�س  يحّذر  ذلك،  عن  بعيد�  ولي�س 

معن  �ملنظمة،  �ل�رشكة  �إد�رة  جمل�س 

�للبنانية  »�ل�رشكات  �أن  من  �لرب�زي، 

�لكربى ال متلك خطة بديلة الأي عملية 

متلك  ال  �أ�سال  وهي  �سيبارية،  قر�سنة 

بر�مج  من  لكثري  �لفكرية  �مللكية 

�ملعلوماتية �لتي ت�ستعملها«. 

و�إذ ي�سري �إىل �أن »�لعناية �الإلهية وخربة 

تنقذ�  �أن  ��ستطاعتا  �للبنانية  �مل�سارف 

خطر  من  موؤخر�  �مل�رشفية  �حل�سابات 

فريو�س )غو�س( �لذي �رشب �ملنطقة يف 

�ملوؤمتر  يف  كلمته  يف  �أكد  �لعام«،  �أو�ئل 

تاأخذ  �أ�سحت  �اللكرتونية  »�جلرمية  �أن 

بدء�ً  مغّلفة،  ومظاهر  متعددة  �أ�سكاال 

�ل�سبكة  ل�سفحات  �لقر��سنة  �خرت�ق  من 

كلمات  على  و�ال�ستيالء  �لعنكبوتية 

�إىل  و�نتهاك �خل�سو�سية و�سوال  �ملرور 

�لهاكرز  ملجموعات  م�سبوق  غري  ن�ساط 

�ملنظمة«.

»ت�سابك  �أن  �إىل  �النتباه  ولفت 

وال  �لرقابة،  �أجهزة  بني  �ل�سالحيات 

�سيما �الأمنية و�الإد�رية منها، قد �أدى يف 

قمع  حاالت  �زدياد  �إىل  �الأخرية  �الآونة 

وحتديد  تنظيمها  عن  عو�سا  �حلريات 

�سمن  �ملخت�سة  �الأجهزة  �سالحيات 

�لقو�نني �ملرعية �الإجر�ء«. 

»مؤتمر االقتصاد الرقمي« يوصي بنظام تشريعي متكامل:

المصارف هي األكثر تضرراً من مخاطر األمن »السيباري«
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عام    Techno Motors �رشكة  تا�س�ست 

2010 وتعترب �حدى �ل�رشكات �لر�ئدة يف 
بيع مولد�ت �لديزل باال�سافة �ىل �عمال 

و   ATS �لكهربائية  و�للوحات  �ل�سيانة 

Smart board  و�لكو�مت �لعازلة لل�سوت. 
 Techno وتعترب �ل�رشكة �ل�سقيقة ل�رشكة 

Power �لتي تاأ�س�ست عام 2003.
تعمل �ل�رشكة على جتميع وبيع وت�سدير  

�ملولد�ت �لكهربائية من KVA 7.5  حتى 

�لعاملية  �ل�رشكات  KVA   ملعظم   2000
�الو�سط  �ل�رشق  �الت�ساالت يف  و�رشكات 

و�فريقيا و��سيا و�ال�سو�ق �ملحلية �ي�سًا. 

�لزبائن  متطلبات  تلبية  �سيا�سة  وتعتمد 

من حيث �ملنتج �لعايل �جلودة و�لتوقيت 

يف  تناف�سية  بتكلفة  للت�سليم  �لدقيق 

�ال�سو�ق.

تقدم �ل�رشكة كل ما هو جديد يف جمال 

�سناعتها  يف  وتتما�سى  �لتكنولوجيا، 

تطبق  �لتي  �لتكنولوجية  �لتطور�ت  مع 

عامليا وتطابق �الفكار �لعاملية �جلديدة 

لتح�سني �النتاج و�جلودة.

شركة Techno Motors.. عنوان الجودة والتوقيت الدقيق

�إىل  �ملن�ساأ  �لرب�زيلية   KRJ �رشكة  تهدف 

بتقنية  �لكهربائية  �لو�سالت  نظم  حت�سني 

�القت�سادية  �جلو�نب  مر�عاة  مع  �أحدث 

توفري  على  قادرة  لتكون  بها  �ملتعلقة 

�حتياجات �ل�سوق، �إذ تقدم �حللول �ملختلفة 

�الك�س�سو�ر�ت،  من  منتجاتها  خالل  من 

�لو�سالت  جمال  يف  �ملخ�س�سة  و�الأدو�ت 

�لكهربائية، بتقنية عالية. 

 ،KBEX مو�سل  على  �ملو�فقة  متت  وقد 

يف   ،KRJ و�سعتها  �لتي  �ملنتجات  وهي 

 ITEn قبل  من  �أجريت  �لتي  �لتجارب 

و�ملخترب�ت  �لتكنولوجي(،  �ملعهد  )�ختبار 

الأد�ء   InMETRO قبل  من  �ملعتمدة 

�لنتائج  هذه  مع  �لكهربائية.  �الختبار 

�أنها �حلل �لوحيد لكابالت �إ�سافية  وجدت 

�لكهربائية،  �لطاقة  توزيع  �سبكة  مرنة يف 

وفقا للمعايري �مل�ستخدمة من قبل �رشكات 

�لكهرباء يف �لرب�زيل و�خلارج.

شركة KRJ لصناعات وصالت شركات الكهرباء 

�لتجارب  �ختبار�ت  �أجريت  قد  وكانت 

�أو�سا�سكو  مدينة  يف  �لتقنية  �ملعايري  على 

�لدورة  �ختبار�ت  منها:  �لرب�زيلية، 

�حلر�رية، و د�ئرة كهربائية ق�سرية، �لتاآكل 

و�ملقاومة  و�جلر  �مللح،  ر�س  بو��سطة 

�أخرى،  جتارب  �ىل  باال�سافة  �لكهربائية، 

ومتت �ملو�فقة يف جميع جو�نب معاجلتها.

ب�سهولة   KARA �لو�سالت  تطبيق  يتم 

كما�سة   »12 با�ستخد�م  و��ستخر�جها 

م�سخة )30 �سم من �حلد �الأدنى من �لطول( 

�ال�ستثمار  بنك  لكثافة  �أق�سى  حد  مع 

 1 �إىل  8 ملم و�لعزلة ت�سل  �لقومي ي�ساوي 

كيلو فولت على �ملعالج.

 KRJ و�سعت  �لتي  �الأدو�ت  تب�سيط  يهدف 

ما  �لتفا�سلية،  مناولة   ،ALIKARA
�أن  كما  �أ�سهل.  �ملو�سالت  تطبيق  يجعل 

للمو�سالت  ي�سمح  �لذي  �لتكوين  لديها 

�ال�ستخر�ج، ما يلغي �حلاجة �إىل �مل�ستخرج 

�لتقليدي �ال�سايف. 

و�سالت  بتوفري  �أي�سًا   KRJ �رشكة  وتهتم 

خمتلفة  جمموعات  ثالث  يف   PTB
 PTB 40و  ،PTB 10 با�سم  و�ملعروفة 

�إىل �سلب  �لتي ميكن حتويلها   PTB و350 

�أو  �الأملنيوم  من  �أنو�ع  ومنها  حبال،  �أو 

حجمها  ويرت�وح  �لنحا�سية،  �ملو�سالت 

ميكنها  كما   ،185mm2 �إىل   13mm2 بني 

�أن حتددها �الألو�ن �لتي متيزها ح�سب طلب 

�الأحمر:  ب�سكل عام:  �لفنيني و�مل�ستخدمني 

.PTB 350 و PTB 40 :الأزرق� - PTB 10
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سالمة: لترسيخ مفاهيم الحوكمة
لبنان«  ــرشف  ــ� »م حــاكــم  ــدد  �ــس

ريا�س �سالمة على »�أهمية حماية 

�ملايل  �ل�سمول  وتعزيز  �لعمالء 

�ملالية  لــلــخــدمــات  و�ملـــ�ـــرشيف 

�ال�ستقر�ر  مع  �ملبا�رشة  وعالقتها 

ـــن يف �العــتــبــار  �آخـــذي �ملـــــايل، 

�ملخاطر �لنا�سئة عنها«.

و�أ�سار خالل تروؤ�سه �جتماع �لدورة 

لـ»جمل�س  و�لــثــالثــني  �ل�سابعة 

حمــافــظــي �ملــ�ــســارف �ملــركــزيــة 

�أبو  يف  �لعربية«  �لنقد  وموؤ�س�سات 

ملقا�سة  �إقليمي  نظام  م�رشوع  العتماد  »�حلاجة  �إىل  ظبي، 

�ملرتقبة  ونتائجها  وت�سويتها،  �لبينية  �لعربية  �ملدفوعات 

و�الندماج  �لبينية  �لعربية  و�ال�ستثمار�ت  �لتدفقات  تعزيز  يف 

�ملايل �الإقليمي«. 

ودعا »�مل�سارف �ملركزية �لعربية، �إىل تر�سيخ ثقافة ومفاهيم 

لذلك،  مو�كبة  يتطلبه  وما  و�ل�سفافية،  و�الإف�ساح  �حلوكمة 

مقرتحًا  فاعلة«،  وموؤ�س�ساتية  وت�رشيعية  قانونية  قو�عد  من 

مبادر�ت لتعزيز فر�س �لتعاون و�لتكامل �القت�سادي �الإقليمي، 

عرب تنويع قو�عد �الإنتاج و�ملو�رد �القت�سادية وتهيئة �ملناخ 

�ال�ستثماري، �إىل جانب تطوير �لنظم �لتعليمية مع تهيئة �أ�سو�ق 

�لعمل لتوفري فر�س عمل جديدة، خا�سة بال�سباب.

�لقطاع  مناعة  �أ�سباب  عر�س  �خلــرب�ت،  تبادل  �سياق  ويف 

باملعايري  �لــ�ــســارم  ــده 
ّ
وتــقــي �للبناين  ـــايل  و�مل �ملــ�ــرشيف 

بع�س  وخّل�س  و�ملحا�سبية،  �مل�رشفية  �لدولية  و�ملو��سفات 

�ملبادر�ت �لتي �أطلقها »م�رشف لبنان« و�لتي �أنتجت معدالت 

منو مبعدل 2 يف �ملئة �إ�سافية للناجت �ملحلي �الإجمايل، وتو�سيع 

موؤ�س�سات  لتطلق  �ملعرفة  �قت�ساد  لت�سمل  �ملالية  �لهند�سات 

جديدة تعنى باالإبد�ع و�البتكار، وتوفر فر�س عمل �إ�سافية.

وكان �سالمة قد �سارك يف �جتماع »جمل�س �ال�ستقر�ر �ملايل« 

يف ��سطنبول ب�سفته رئي�سًا م�ساركًا ملنطقة دول �ل�رشق �الأو�سط 

�أردمي  �لرتكي«  �ملركزي  »�لبنك  حاكم  مع  �أفريقيا  و�سمال 

�سفاين  �ملايل«  �ال�ستقر�ر  لـ«جمل�س  �لعام  و�الأمــني  با�سجي، 

�إريك�سون.

�ال�ستقر�ر  حــول  �لنقا�س  ومتحور 

ومر�جعة  �ملنطقة،  ــدول  ل ــايل  �مل

ــمــدة يف حتــديــد  �ملــعــت �لـــقـــو�عـــد 

تــعــويــ�ــســات مــــدر�ء �ملــوؤ�ــســ�ــســات 

�ملالية، و��سرت�تيجيات رقابة كربى 

�ملوؤ�س�سات �ملالية، وتطوير �لرقابة 

�ملالية  �مل�ستقات  تــــد�ول  عــلــى 

�لتطور�ت  �إىل  �إ�سافًة  و�أ�سو�قها، 

�حلا�سلة يف �أ�سو�ق تاأمني �ملنطقة.

�سالمة  ــدد  ــس � �أخـــــرى،  جــهــة  مــن 

�لتجارة  »غرفة  وفد  لقائه  خالل 

ـ �للبنانية« قبل �ختتام  �الأ�سرت�ليةـ 

»�أهمية  على  لبنان،  �إىل  زيارته 

�لتو��سل بني لبنان �ملقيم ولبنان 

كا�سفًا  كله«،  �لعامل  يف  �ملنت�رش 

منو�ً  �سهدت  �حلالية  »�ل�سنة  �أن 

137 مليار  �إىل  يف �لود�ئع و�سلت 

دوالر بعدما كانت 130 مليار�ً �أي 

وذلك  دوالر،  مليار�ت   7 بزيادة 

�ل�سيا�سية  �لظروف  �لرغم من  على 

�ملحلية«. و�أكد »ثبات �سعر �رشف 

لبنان  يف  �الأو�ساع  برغم  �مل�رشيف  بالقطاع  و�لثقة  �للرية 

و�ملنطقة«.

رزق،  مايكل  �لغرفة  يف  �لتجارية  �لعالقات  د�ئرة  رئي�س  �أما 

لبنان،  يف  �ال�ستثمار�ت  ع 
ّ
ت�سج »�لغرفة  �أن  �إىل  �النتباه  فلفت 

وحت�ّس رجال �الغرت�ب و�النت�سار يف ��سرت�ليا على �ال�ستثمار 

فيه، مع �لتاأكيد على وجود فر�س عديدة لهذه �لغاية«، م�سري�ً 

�إىل �أن »�الجتماعات �لتي �أجر�ها �لوفد يف لبنان متحورت حول 

�إمكان تاأ�سي�س معهد للتدريب �ملهني يف جامعة �للويزة، كما 

ح�سلت تو�أمة بني بلدية �لدكو�نة وبلدية بار�ماتا �ال�سرت�لية، 

فيما تركز �الجتماع �لذي عقد مع جمعية من�سئي �الأبنية على 

�ال�ستثمار �ملتبادل، يف ظل �لرغبة �مل�سرتكة يف ذلك«.

المبادرة إلى الدعم ما دام الوضع الداخلي غير واضح
و�سياق �آخر �أعلن حاكم م�رشف لبنان ريا�س �سالمة �ن �لبنك 

�ملركزي »ينوي يف �لعام 2014 تقدمي مزيد من �إجر�ء�ت �لدعم 

�سوريا  يف  �حلــرب  من  �ملت�رشر  �لوطني  �القت�ساد  مل�ساعدة 

و�الإ�سطر�ب �لد�خلي«، م�سري�ً �إىل �أن »�سلة �لتحفيز �ستكون �أقل 

ها هذ� �لعام و�لبالغة 1.46 مليار دوالر«. وقال 
ّ
من تلك �لتي �أقر

�سالمة: كان خلطة �لتحفيز دور حيوي يف منو �القت�ساد �للبناين 

مبعدل 2 و2.25 يف �ملئة هذ� �لعام، وهناك حاجة �إىل مزيد من 

�لدعم يف 2014، وهو لن يكون باحلجم نف�سه الأننا نحتاج �إىل 

�لتي  و�ل�سيولة  �القت�سادية  �الحتياجات  بني  تــو�زن  حتقيق 

�حلاجة  مــع  �ل�سوق،  يف  ن�سخها 

على  و�حلفاظ  �لت�سخم  �حتو�ء  �إىل 

�لفائدة.  و�أ�سعار  �لعملة  ��ستقر�ر 

حقق  �للبناين  �الإقت�ساد  باأن  وذّكر 

يف �لفرتة �ملمتدة بني 2007 و2010 

�سنويًا،  �ملئة  يف   8 بن�سبة  منــو�ً 

حكومة  ��ستقالة  منذ  تباطاأ  »لكنه 

�لوحدة �لوطنية و�ندالع �حلرب يف 

يعاين  وتابع:   .»2011 يف  �سوريا 

�لد�عمان  و�لبناء  �ل�سياحة  قطاعا 

�آثــار  من  لالإقت�ساد،  �الأ�سا�سيان 

م�شارف
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�ال�ستقر�ر  وعــدم  �لعنف  و�نت�سار  �سوريا  يف  �لقائم  �ل�رش�ع 

وبع�س  �الأثرياء  �خلليجيني  �ل�سياح  خماوف  �أثار  ما  �ل�سيا�سي 

حزمة  جمموع  �أربــاع  ثالثة  نحو  �أُنفق  ــال:  وق �مل�ستثمرين. 

�لتحفيز �ملقررة لهذ� �لعام و�لتي �سملت قرو�سًا �إ�سكانية ودعمًا 

مل�ساريع �لطاقة �ملتجددة. وينوي م�رشف لبنان �إعادة جتديد 

�لقر�ر  لكن  �ملزيد،  و�إ�سافة  منه  �الفــادة  تتم  مل  �لــذي  �ملبلغ 

كانت  و�إذ�  �ملقبل.  �الأول  كانون  قبل  تخذ 
ُ
ي لن  �ل�ساأن  هذ�  يف 

�آخذين  لتلبيتها،  م�ستعدين  ف�سنكون  �لزيادة  �إىل  حاجة  هناك 

�أن ي�سجل  يف �العتبار ��ستقر�ر �لبالد ومعدل �لت�سخم �ملتوقع 

�لبنك  مو�فقة  �إىل  �سالمة  ولفت  �ملئة.  4 يف  �أقل من  �لعام  هذ� 

�آجال بع�س �لقرو�س، منها  �ملركزي ووز�رة �ملال على متديد 

�خلا�سة ب�رشكات متو�سطة و�سغرية، ملدة ثالث �سنو�ت لت�سبح 

من 7 �إىل 10 �سنو�ت. ولفت �إىل �أن »م�رشف لبنان عليه �أن يكون 

مبادر�ً �ىل دعم �القت�ساد �لوطني، ما د�م �لو�سع �لد�خلي غري 

�الآخر،  �ملقلب  و�الأمنية«. ويف  �ل�سيا�سية  �لناحيتني  و��سح من 

قوي  تو�جد  لها  �لتي  �للبنانية  »�مل�سارف  �أن  �سالمة  �أو�سح 

نحو  من  �ل�سوري  �لد�خل  على  �نك�سافها  خف�ست  �ملنطقة،  يف 

مليار  �إىل   ،2011 �آذ�ر  �الأزمة يف  �ندالع  عند  دوالر  مليار�ت   5
و�حد«، من دون �أن يغفل تاأكيد قدرتها على تخطي �ال�سطر�بات 

�لو�قعة يف م�رش و�مل�سكالت �القت�سادية يف قرب�س.

�لـــتـــو�يل، �ختري  �لــر�بــعــة عــلــى  لــلــمــرة 

�سالمة  ريــا�ــس  لبنان  م�رشف  حاكم 

�ل�رشق  يف  مركزي  بنك  حاكم  »�أف�سل 

جمموعة  قبل  من   »2013 للعام  �الأو�سط 

»يوروماين« �لدولية �لتي تتخذ من لندن 

مقر�ً رئي�سيًا لها.

�سالمة  �إىل  نحت 
ُ
م �لرفيعة  �جلائزة  هذه 

هام�س  على  �أقــيــم  خا�س  �حتفال  يف 

يف  �لـــدويل  �لنقد  �سندوق  �جتماعات 

�لــتــقــى خــاللــهــا كبار  و��ــســنــطــن حــيــث 

م�سوؤويل �ل�سندوق و�لبنك �لدويل ووز�رة 

�لعاملية  �ملــ�ــســارف  وكـــربى  ــة  �خلــز�ن

باالأور�ق  �ملهتمة  �الإ�ستثمار  و�سناديق 

�جتمع  كما  �للبنانية،  �ل�سيادية  �ملالية 

لالإ�ستثمار  �الأوروبـــي  �لبنك  مب�سوؤويل 

�الأمد  طويل  متويل  على  �حل�سول  بهدف 

للقطاع �خلا�س. 

�أجرته  ��ستفتاء  و�جلائزة جاءت ح�سيلة 

�لتابعة  �لنا�سئة«  ــو�ق  ــس »�ال� �سحيفة 

فيه نخبة  �ساركت  »يوروماين«،  ملوؤ�س�سة 

بــاأو�ــســاع  �ملتخ�س�سني  ـــرب�ء  �خل مــن 

منطقة �ل�رشق �الأو�سط.

�سبق  �لتي  �جلائزة  �سالمة  منح  وي�سّكل 

�ن نالها من �ملوؤ�س�سة ذ�تها ثالث مر�ت، 

 2003 عــام  و�لثانية   1996 عــام  �الوىل 

دوليًا  معنويًا  دعمًا   ،2005 عام  و�لثالثة 

مها 
ّ
مقد ويف  �ملركزي،  �لبنك  ل�سيا�سات 

��ستطاع  و�لذي  �لنقدي،  �ال�ستقر�ر  خيار 

�لبنك تنفيذه يف مو�جهة م�ساعب �سيا�سية 

�ل�سنو�ت  مدى  على  ماألوفة  غري  و�أمنية 

�ملا�سية حمليًا و�إقليميًا، ��سافة �ىل تعرث 

�لن�ساط �القت�سادي وتباطوؤ �لنمو. ويبدو 

»أفضل حاكم بنك مركزي في الشرق األوسط« للمرة الرابعة

�مل�ستجد�ت  مع  �لنقدي  �لتعامل  �إد�رة  �ن 

�لدول  �ت يف 
ّ

�المنية و�القت�سادية للتغري

وتد�عياتها  �سوريا  يف  وال�سيما  �لعربية، 

�لعا�سفة �سيا�سيًا و�قت�ساديًا و�أمنيًا على 

حفزت  �لتي  �ال�سباب  �أول  كانت  لبنان، 

�خلرب�ء على �ختيار �سالمة لهذه �جلائزة، 

��ستطاع  �ملــركــزي  �لبنك  �ن  خ�سو�سًا 

�ل�سلبية ومتكن من  �لتطور�ت  ف مع 
ّ
�لتكي

�ملحافظة على �ال�ستقر�ر �لنقدي ومعدالت 

منو تتجاوز �لـ %2. 

�أ�ــســئــلــة  عـــن  �إجـــابـــتـــه  مــعــر�ــس  ويف 

�ل�سحافيني خالل �حتفال �لتكرمي، �أ�سار 

�لتي  �لوقائية  �الجــــر�ء�ت  �ىل  �سالمة 

�لعام  بد�ية  منذ  �ملركزي  �لبنك  �تخذها 

وثقة  �لنقدي  �ال�ستقر�ر  على  »للمحافظة 

�سيولة  على  �ملحافظة  و�أبرزها  �ال�سو�ق 

جتاوزت  و�لتي  �مل�سارف  يف  مرتفعة 

�لـ 30% وحت�سني نوعية مو�زنة م�رشف 

لبنان وحت�سني �د�رة �ل�سيولة يف �ل�سوق، 

�إ�سافة �ىل �سلة �حلو�فز �ال�ستثنائية �لتي 

�لت�سليف باللرية  متت هند�ستها لت�سجيع 

مليار   1.4 �مل�سارف  مبنح  �للبنانية 

لي�سار  �ملئة،  يف  و�حــد  بفائدة  دوالر 

�ملتو�سطة  للموؤ�س�سات  �إقر��سها  �ىل 

�القت�سادية  و�لــقــطــاعــات  و�ل�سغرية 

�النتاجية  �لــقــطــاعــات  مــثــل  �حلــيــويــة 

و�لتعليم  و�ل�سكن  و�لبيئة  و�لتكنولوجية 

و�لتطوير  �لبحث  الأغــر��ــس  و�لتمويل، 

و�ملعرفة و�البد�ع«.

�ستو�جه  �لتي  �لتحديات  �ىل  لفت  كذلك 

لبنان »يف حال ��ستمر�ر �الزمة �ل�سورية 

لالأعد�د  �ملايل  �لعبء  لناحية  خ�سو�سًا 

�ملتز�يدة من �لنازحني من جهة، وتر�جع 

�لعربية  �لدول  من  وال�سيما  �ل�سياح  عدد 

وتابع:  �لعمل«.  وفر�س  �لنمو  يف  و�أثــره 

ملو�جهة هذ� �المر، يعمل �لبنك �ملركزي 

على حتفيز �ال�ستهالك �ملحلي مع �البقاء 

على معدالت مقبولة من �لت�سخم.

�القت�سادية  للتطور�ت  ــه  ــت روؤي ــن  وع

يدر�س  �أن  »�رشورة  �سالمة  �أكد  �لدولية، 

�أثر �لتعديل �جلديد  �سندوق �لنقد �لدويل 

�لفيدر�يل  للبنك  �لنقدية  �ل�سيا�سة  يف 

يف  �أثرها  لناحية  وال�سيما  �المــريكــي، 

�مل�سارف يف �لدول �لنا�سئة جلهة قدرتها 

على ��ستقطاب �لود�ئع و�ملحافظة عليها 

ال�سعار  �ملــتــوقــع  ــاع  ــف �الرت �ــســوء  يف 

�لفائدة.

�خلرب�ء  توقع  على  تعليقه  معر�س  ويف 

�ل�سلع  �أ�سعار  �نخفا�س  �القت�ساديني 

�الولية، قال: هذ� �المر �سينعك�س �إيجابًا 

على لبنان جلهة خف�س �لعجز �لتجاري، 

معظم  ي�ستورد  لبنان  �أن  خ�سو�سًا 

�حتياجاته من �خلارج وبالتايل �ستتاأثر 

�ال�سو�ق �إيجابًا لناحية تخفيف �ل�سغوط 

�لت�سخمية و�ملحافظة على ��ستقر�ر �سعر 

�ل�رشف.
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م�شارف

فيز�  �رشكة  عن  ممثلون  ��ستعر�س 

ممثلي  مع  �مل�ستقبلية  �لدفع  توجهات 

�لعر�س  �سالة  يف  �العالم  و�سائل 

�فتتحها  �لتي   e-gallery �اللكرتونية 

بنك عوده موؤخر�، وهي �الوىل من نوعها 

�لهائل ملعامالت  �لنمو  لبنان وُتربز  يف 

بنك  ��ستقبل  وقد  �اللكرتونية.  �لدفع 

عوده يف �سالة e-gallery ممثلي �رشكة 

�العالميني  من  ح�سد  بح�سور  فيز�، 

�القت�ساديني. 

خالل �للقاء، جال ممثلو فيز� و�العالميون 

على  حتتوي  �لتي  �لعر�س  �سالة  على 

متطورة  تفاعلية  و�جهزة  تطبيقات 

�البعاد  ثالثية  عرو�س  �ىل  ��سافة 

�لدفع  حلول  توجهات  م�ستقبل  ت�رشح 

وكيفية ت�سميمها لتتطابق مع منط حياة 

�مل�ستهلكني وحاجاتهم �لد�ئمة �لتغري. 

بدير  رندة  قامت  �جلولة،  هذه  و�ثناء 

�لدفع  وحلول  �لبطاقات  د�ئرة  مديرة 

عوده  بنك  روؤية  بتو�سيح  �اللكرتونية، 

وقدمت  لبنبان  يف  �لدفع  مل�ستقبل 

و�لتكنولوجيا  �لتطبيقات  كل  عن  �رشحًا 

 .e-gallery  ملعرو�سة يف �سالة�

قالت  �للقاء،  على  تعليقها  �سياق  ويف 

مب�ساهمتنا  جد�  فخورون  »نحن  بدير: 

�لفر�س  حول  �لوعي  ن�رش  يف  �لريادية 

�لدفع  �نظمة  تتيح  �لتي  �ملتعددة 

وهذ�  لبنان.  يف  لعمالئنا  �اللكرتونية 

ومفهوم  مبتكر  �جناز  هو  �ملعر�س 

�جلمهور  مع  بالتفاعل  ي�سمح  متطور 

وم�ستقبل  �جلديدة  �لتوجهات  وباإبر�ز 

�اللكرتونية  و�حللول  �لدفع  �نظمة 

باأ�سلوب متطور«. 

مدير  �ل�سبوري،  رمزي  قال  جهته،  من 

يف  �ل�رشيع  �لتطور  »�ن  لبنان:  يف  فيز� 

تغيري  يف  ي�ساهم  �لتكنولوجيا  عامل 

�سلوك �مل�ستهلكني وعاد�تهم ومتطلباتهم 

�اللكرتونية  بالتجارة  يتعلق  ما  كل  يف 

خالل  من  �النرتنت  عرب  و�لت�سوق 

و�سائل �الت�سال �لذكية كاأجهزة �لهاتف 

�لكمبيوتر وغريها. و�ن فيز� م�ستمرة يف 

كامل  لتحويل  وثبات  بقوة  �ال�ستثمار 

ومفيدة  ممتعة  جتربة  �ىل  �لدفع  عملية 

عموما  �ملنطقة  يف  و�رشكائنا  لعمالئنا 

ويف لبنان«.

e-gallery عوده« و»فيزا« في صالة«
الستعراض توّجهات الدفع المستقبلّية

�لدفع  هات 
ّ

توج فيز�  �رشكة  عن  ممثلون  �م�س  ��ستعر�س 

�لعر�س  �سالة  يف  �العالم  و�سائل  ممثلي  مع  �مل�ستقبلية 

موؤخر�ً،  عوده  بنك  �فتتحها  �لتي   e-gallery �اللكرتونية 

وهي �الوىل من نوعها يف لبنان وُتربز �لنمو �لهائل ملعامالت 

�لدفع �اللكرتونية. 

خالل �للقاء، جال ممثلو فيز� و�العالميون على �سالة �لعر�س 

�إ�سافًة  �لتي حتتوي على تطبيقات و�أجهزة تفاعلية متطورة 

حلول  هات 
ّ

توج م�ستقبل  ت�رشح  �الأبعاد  ة 
ّ
ثالثي عرو�س  �ىل 

�مل�ستهلكني  لتتطابق مع منط حياة  �لدفع وكيفية ت�سميمها 

. ويف �أثناء هذه �جلولة، قامت مديرة 
ّ

وحاجاتهم �لد�ئمة �لتغري

ة رندة بدير، بتو�سيح 
ّ
د�ئرة �لبطاقات وحلول �لدفع �الإلكرتوني

مت �رشحًا عن 
ّ
�لدفع يف لبنان وقد روؤية بنك عوده مل�ستقبل 

»بنك عوده« توّجهات الدفع المستقبلية
كل �لتطبيقات و�لتكنولوجيا.

ويف �سياق تعليقها على �للقاء، قالت بدير: »نحن فخورون جد�ً 

�ملتعددة  �لفر�س  حول  �لوعي  ن�رش  يف  �لريادية  مب�ساهمتنا 

�لتي تتيح �أنظمة �لدفع �اللكرتونية لعمالئنا يف لبنان. وهذ� 

�ملعر�س هو �إجناز مبتكر ومفهوم متطور ي�سمح بالتفاعل مع 

�لدفع  �أنظمة  وم�ستقبل  �جلديدة  هات 
ّ

�لتوج وباإبر�ز  �جلمهور 

و�حللول �الإلكرتونية باأ�سلوب متطور«. 

لبنان:  يف  فيز�  مدير  �ل�سبوري،  رمزي  قال  جهته،  من 

وعاد�تهم  �مل�ستهلكني  �سلوك  تغيري  يف  ي�ساهم  �لتطور  »�إن 

ومتطلباتهم يف كل ما يتعّلق بالتجارة �اللكرتونية و�لت�سوق 

كاأجهزة  �لذكية  �الت�سال  و�سائل  خالل  من  �النرتنت  عرب 

�لهاتف و�لكمبيوتر وغريها«.
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�أكدت »جمعية �مل�سارف«، يف بيان تو�سيحي، »�أن بنية �لفو�ئد يف 

�ل�سائدة حمليًا  �الأو�ساع  �سلبًا على رغم  تتاأثر  ة، ومل 
ّ
لبنان م�ستقر

و�إقليميًا، وهي عند �أدنى م�ستوياتها ر�هنًا. وقد بلغت كلفة حمفظة 

�سند�ت �خلزينة باللرية �للبنانية وبالعمالت �الأجنبية 6.74 يف �ملئة 

يف �لعام 2012 و6.59 يف �ملئة يف �الأ�سهر �لثمانية �الأوىل من �لعام 

 �ملنحى 
ّ
��ستمر 2010. كذلك  �لعام  7.83 يف �ملئة يف  2013 مقابل 

قة 
ّ
�ملطب �ملثّقلة  �ملدينة  �لفائدة  ملعدالت  ب�سيطا  ولو  �النخفا�سي 

على �ملحفظة �الإجمالية لت�سليفات �لقطاع �خلا�س �إىل 7.3 يف �ملئة 

يف عام 2010 ثم �إىل 7.1 يف �ملئة يف عام 2012 و�الأ�سهر �ل�سبعة 

�ملثّقل  �لفائدة  معدل  �أن  �إىل  �الإ�سارة  مع   .2013 �لعام  من  �الأوىل 

على �لت�سليفات بالعمالت �الأجنبية، و�لتي ت�سّكل معظم �لت�سليفات 

�ملمنوحة للقطاع �خلا�س، قد �نخف�س تدريجيًا من 5.81 يف �ملئة 

يف عام 2010 �إىل 5.40 يف �ملئة يف �الأ�سهر �ل�سبعة �الأوىل من �لعام 

�لر�ئجة يف  �لفائدة  من�سجمة مع معدالت  �لن�سب  وُتعّد هذه   .2013
�لدول �لنا�سئة �ملماثلة وحتى �لدول �ملتقّدمة. فعلى �سبيل �ملقارنة، 

يبلغ معدل �لفائدة �ملدينة حو�ىل 12 يف �ملئة يف م�رش، وحو�ىل 13 

يف �ملئة يف �لعر�ق، وحو�ىل 9 يف �ملئة يف �الأردن، وحو�ىل 8 يف 

�ملئة يف كّل من �ليونان و�إيطاليا، وحو�ىل 6 يف �ملئة يف فرن�سا«.

وتلفت �جلمعية �النتباه �إىل �أن »�سغار �ملقرت�سني ي�ستفيدون �إىل 

حّد بعيد من �لقرو�س �ملدعومة �لفو�ئد، و�لتي تطال قطاعات عّدة 

�أن  �ىل  �ملعطيات  وت�سري  �ل�سكن.  ما 
ّ
�سي وال  و�ل�سياحة،  كال�سناعة 

�ل�سخ�سية،  بالقرو�س  �ملعروفة  لالأفر�د  �مل�رشفية  �لت�سليفات 

�أكرث من  ت�سّكل  وباتت  �رتفاعًا كبري�ً  �الأخرية  �ل�سنو�ت  لت يف 
ّ
�سج

26 يف �ملئة من �لقيمة �الإجمالية للت�سليفات �ملمنوحة للقطاعات 
�القت�سادية. ومن �ملعلوم �أن هذه �لت�سليفات ت�سمل يف جزء كبري 

منها قرو�سًا �سكنية ت�ستفيد من تنزيل من �الحتياطي �الإلز�مي �أو 

معدل  يتعّدى  وال  �الإلز�مي  لالحتياطي  �خلا�سعة  �اللتز�مات  من 

حمفظة  �رتفعت  وقد  �ملئة.  يف   6 ن�سبة  عليها  �ملدعومة  �لفائدة 

 2010 �لعام  نهاية  يف  لرية  مليار   6780 من  �ل�سكنية  �لقرو�س 

عدد  و�سل  حيث   2013 حزير�ن  نهاية  يف  مليار�ً   11819 �إىل 

�مل�ستفيدين �إىل 89679 �سخ�سًا، �أي حو�يل 12.6 يف �ملئة من �لعدد 

�الإجمايل للم�ستفيدين. هذ� باالإ�سافة �إىل �لتعميم �لرقم 331، �لذي 

مبوجبه ميكن للم�سارف �أن ت�ساهم يف ر�أ�سمال �ل�رشكات �لنا�سئة 

و�ل�رشكات  لالأعمال  عة 
ّ
�مل�رش و�ل�رشكات  �الأعمال  وحا�سنات 

�القت�سادي  �لنمو  حتّفز  �لتي  �مل�ساركة  يف  مو�سوعها  �ملح�سور 

 
ّ
�أن يتم و�الجتماعي وتخلق فر�س عمل يف �ل�سوق �للبنانية، على 

نة 
ّ
ت�سهيالت معي �مل�ساهمات من خالل  متويل جزء كبري من هذه 

مينحها م�رشف لبنان للم�سارف«.

�للبناين  �مل�رشيف  �ل�سوق  يف  �ملناف�سة  »بروح  وتذّكر�جلمعية 

وبتقلبات �لفو�ئد ��ستناد�ً �إىل حركة �لعر�س و�لطلب، و�إىل تطور�ت 

)مغّطى  �ملمنوح  �لقر�س  نوع  و�إىل  �لعاملية  �الأ�سو�ق  يف  �لفو�ئد 

�جلارية  �لقرو�س  �تفاقيات  وبح�سب  م�سمون(.  غري  �أو  ب�سمانات 

 مر�جعة معدالت �لفائدة ب�سكل دوري 
ّ
بني �مل�سارف وعمالئها، تتم

فرتة  مع  كبري  حّد  �إىل  ذلك  ويتنا�سب  �ملقرت�س.  وبعلم  وطبيعي 

قة على �لود�ئع«.
ّ
مر�جعة معدالت �لفائدة �ملطب

»المصارف«: الفوائد مستقّرة

م�شارف

يف  �ملتد�ولة  �الأ�سهم  قيمة  �نخف�ست 

»بور�سة بريوت« من 358.14 مليون دوالر 

�لعام  من  �الأوىل  �لع�رشة  �الأ�سهر  خالل 

دوالر  مليون   236.83 نحو  �إىل  �ملا�سي، 

يف نهاية ت�رشين �الأول 2013، وفق �لتقرير 

�العتماد  »بنك  عن  �ل�سادر  �الأ�سبوعي 

عن  �ل�سادرة  �الأ�سبوعية  و�لن�رشة  �للبناين« 

 ،)Lebanon This Week( بيبلو�س«   »بنك 

لغاية  �ملتد�ولة  �الأ�سهم  عدد  �سجل  وقد 

ت�رشين �الأول �نكما�سًا �سنويًا بن�سبة 29.14 

%، �إىل نحو 33 مليون �سهم.
�ل�سادرة عن  �ل�سهرية  �لن�رشة  �إىل  و��ستناد�ً 

�الأ�سهم  قيمة  �رتفعت  بريوت«،  »بور�سة 

�الأول  ت�رشين  �لبور�سة خالل  �ملتد�ولة يف 

دوالر،  مليون   23.95 �إىل   2013 �لعام  من 

خالل  دوالر  مليون   14.73 مع  مقارنًة 

�أدنى  يبقى  �مل�ستوى  هذ�  �أن  علمًا  �أيلول، 

من �مل�ستوى �لذي �سجل خالل �سهر ت�رشين 

 24.75 حينها  و�لبالغ   24.75  2012 �الأول 

مليون دوالر.

حو�ىل  �إىل  �ملتد�ولة  �الأ�سهم  حجم  ز�د  كما 

من  �الأول  ت�رشين  خالل  �سهم  مليون   2.17
�لعام 2013، مقابل حو�ىل 1.87 مليون �سهم 

خالل �أيلول من �لعام نف�سه، �أما على �سعيد 

�ملتد�ولة  �الأ�سهم  عدد  تر�جع  فقد  �سنوي، 

�لذي كان عليه خالل ت�رشين  �مل�ستوى  من 

�الأول من �لعام �ل�سابق، و�لبالغ حينها 3.25 

مليون �سهم.. وتركزت �حل�سة �الأكرب لالأ�سهم 

 1.878.144 �ملتد�ولة يف �لقطاع �مل�رشيف 

�سهم، ما ي�سكل ن�سبة 86.69 % من جمموع 

من  كبري  عدد  تد�ول  مع  �ملتد�ولة،  �الأ�سهم 

لـ«بنك  �لتابعة  �ملدرجة  �لعادية  �الأ�سهم 

بيبلو�س« 1.223.128 �سهم.

�لقطاع  �الأ�سهم �ملتد�ولة يف  و�سكلت ح�سة 

من  �سهم(   276.179(  %  12.75 �لعقاري 

ت�رشين  يف  �ملتد�ولة  �الأ�سهم  عدد  جمموع 

و�لتجارة  �ل�سناعة  قطاع  تبعه  �الأول، 

12.140 �سهم 0.56 %.
لـ«بور�سة  �ل�سوقية  �لر�سملة  بلغت  وقد 

نهاية  يف  دوالر  مليار�ت   10.53 بريوت« 

مليار   10.54 مقابل   ،2013 �الأول  ت�رشين 

مليار�ت   9.95 مع  مقارنة  �يلول  يف  دوالر 

.2012 �الأول  ت�رشين  نهاية  يف   دوالر 

انكماش تداوالت أسهم بورصة بيروت بنسبة %29 حتى تشرين األول الماضي
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�العتماد  »م�رشف  ك�سف 

�للبناين« عن »زيادة على 

�أمو�له �خلا�سة �الأ�سا�سية، 

�ملئة،  يف   18.28 بن�سبة 

زيادة  ن�سبة  �أعلى  وهي 

�خلا�سة  �الأمو�ل  على 

 )  Tier 1( �الأ�سا�سية 

خالل  لبنان  يف  مل�رشف 

2013«، مو�سحا �أن  �لعام 

ن�سبة  ترفع  �لزيادة  »هذه 

لدى  �ملال  ر�أ�س  كفاية 

يف   15.07 �إىل  �مل�رشف 

�حلد  تفوق  بحيث  �ملئة، 

�الأدنى �ملطلوب وفقًا ملتطلبات »جلنة بازل« �ملعتمدة من 

قبل م�رشف لبنان«. 

�لعام  �ملدير  �الإد�رة -  ر�أى ع�سو جمل�س  �الإطار  ويف هذ� 

مي�سال  �لدكتور  �للبناين«  �العتماد  لـ«جمموعة  �ملعاون 

�خلطوة  »هذه  �أن  خديج 

��سرت�تيجية  �سمن  تاأتي 

�ل�ساملة  �مل�رشف 

حتقيق  �ىل  و�لر�مية 

خطط  يدعم  م�ستد�م  منو 

يف  و�النت�سار  �لتو�سع 

على  ويحافظ  �خلارج، 

ومالءة  �سيولة  معدالت 

متينة«.

ويف �سياق مت�سل، يو�سح 

�الأ�سهم  »�إ�سد�ر  �أن  �لبنك 

�لتف�سيلية فئة 2013 �أقفل 

بنجاح، وبلغت قيمته مئة 

مليون دوالر، ذ�ت �لطبيعة �لد�ئمة غري �لرت�كمية و�لقابلة 

�أنه »نال  �إىل  لال�سرتد�د بناء على طلب �مل�رشف«، م�سري� 

�الكتتاب  على  �لطلب  فاق  بحيث  لالنتباه  الفتًا  �قبااًل 

�ل�سقف �ملحدد«.

»االعتماد« يزيد أمواله الخاصة %18.28

 »SGBLة جديدة بعنو�ن »60 عامًا لـ
ّ
�أطلقSGBL حملة �إعالني

ملنا�سبة ذكرى تاأ�سي�سه �ل�ستني. و�أعلن رئي�س جمل�س �الإد�رة - 

�ملدير �لعام لبنك �سو�سيته جرن�ل يف لبنان، �أنطون �سحناوي، 

�أّن »هذه �حلملة �إحتفال بـ60 عام على وجود SGBL، 60 عام من 

ة و�الإجتماعية، 60 عام ملجموعة 
ّ
�الإلتز�م يف �لتنمية �الإقت�سادي

ة، ويتمحور عملها حول قيمها 
ّ
تها من مو�ردها �لب�رشي

ّ
 قو

ّ
ت�ستمد

من  و�أبعد  �لفريق.  وروح  �الإبتكار  �الإحرت�ف،  �لثالث:  ة 
ّ
�الأ�سا�سي

هذه �لذكرى، فاإننا ننقل كذلك ر�سالة �أمل �إىل �لبلد �أجمع، تاأكيد�ً 

على عزميتنا �لثابتة، وكفاحنا لتخطي �حلو�جز ووحدتنا لن�سري 

و��سعة  ة 
ّ
�إعالني �إطالق حملة  مّت  وللمنا�سبة،  �الأف�سل«  نحو  معًا 

ة، 
ّ
�الإعالني �للوحات  �لتلفزة،  )�سا�سات  �لبلد  �سعيد  على  �لنطاق 

جة باإعالن تلفزيويّن يعك�س 
ّ
ة( متو

ّ
�ل�سحافة و�ملو�قع �الإلكرتوني

 لبنك �سو�سيته جرن�ل يف لبنان. والأّن �لف�سل يف 
ّ
�الإلتز�م �مل�ستمر

 SGBLجناحه على مدى 60 عام يعود لعمالئه و�رشكائه، يوؤّكد�

هنا  »نحن  وتوقيعه  ته 
ّ
مهم �لتلفزيوين  �الإعالن  هذ�  خالل  من 

ليكون  �مل�رشف،  �سفري  غامن،  مر�سال  �ختيار  مّت  وقد  الأجلكم«. 

�سحناوي  �أنطون  ويوؤّكد  �الإعالن.  يف  و�لر�وي  �لر�سمي  �لناطق 

د 
ّ
موؤي ملتزم،  رجل  غامن  مر�سال  �الإعالمي،  جانحه  »ور�ء  �أّن 

وقف  قد  قناعاته،  بف�سل  رجل،  �لتعبري.  ية 
ّ
وحر ة 

ّ
للدميقر�طي

ر �ملجتمع 
ّ
باإ�ستمر�ر �إىل جانب �للبنانيني ود�فع د�ئمًا عن تطو

 SGBLملدين«. بف�سل �لتز�م موّظفيه ومهارة فرق عمله، يحتفل�

�ليوم بـ60 عام من �لعمل يف خدمة �لقطاع �مل�رشيف �للبناين. مع 

�سبكة موؤّلفة من 90 فرع يف �ملنطقة، 1.750 موّظف و 4 �رشكات 

�سة، يوؤّكد بنك �سو�سيته جرن�ل �ليوم دوره كالعب 
ّ

تابعة متخ�س

�أف�سل  �الأق�سى بتوفري  �للبناين مع هدفه  �أ�سا�سي يف �القت�ساد 

ة، �سوف 
ّ
�ملنتجات و�خلدمات لعمالئه. �إىل جانب �حلملة �العالني

�لعام  من  �الأخري  �لربع  خالل  خمتلفة  ون�ساطات  عرو�س  تقام 

�سو�سيته جرن�ل يف  بنك  تاأ�سي�س  على  �ل�ستني  �لذكرى  مبنا�سبة 

ة �جلديدة ونّفذت بالتعاون مع وكالة 
ّ
لبنان. مّتت �حلملة �العالني

ة. 
ّ
IB2/IMPACT BBDO ومع روجيه مكرزل لل�سور �الإعالني

مي�سكو  �لفنلندي  �ملخرج  �إخر�ج  من  هو  �لتلفزيوين  �الإعالن  �إّن 

ا �ملو�سيقى 
ّ
�إيهو ومن �إنتاج �رشكة Wonderful Productions. �أم

ًا بهذ� �الإعالن.
ّ
ها خالد مزّنر ح�رشي

ّ
ة، فقد خ�س

ّ
�لت�سويري

»سوسيته جنرال« يحتفل بذكرى تأسيسه لـ60
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م�شارف

و�ملهجر  لبنان  بنك  ��سرت�تيجية  �سمن 

من  �مل�رشف  �أطلق  �لبال،  ر�حة  لتعزيز 

 Save A Land عايل جبال تنورين حملة�

�اللغام،  لنزع  بلوم عطاء  برنامج  �سمن 

و�رشكة  �للبناين  �جلي�س  مع  بالتعاون 

ما�سرتكارد، وذلك بح�سور �لعميد �لركن 

�للبناين  �ملركز  رئي�س  ع�سيمي،  عماد 

�سعد  و�ل�سيد  بااللغام  �ملتعلقة  لالعمال 

عام  ومدير  �د�رة  جمل�س  رئي�س  �أزهري، 

دوري�س  و�ل�سيدة  و�ملهجر،  لبنان  بنك 

يف  �العمال  تطوير  مدير  با�سو�س، 

ورئي�س  لبنان،  يف  ما�سرتكارد  �رشكة 

طربيه،  منري  �لدكتور  تنورين  �أرز  بلدية 

�لبيئية  �الجهزة  رئي�سة  �سماحة،  والر� 

تهدف  �لوز�رة.  يف  �لبيولوجي  و�لتنوع 

هذه �لزيارة �ىل �نقاذ �الر��سي �للبنانية 

لبنان و�ملهجر  بنك  وي�سّكل  �اللغام،  من 

�لذي  �مل�سح  يف  حمليًا  �الكرب  �مل�ساهم 

يجريه �ملركز �للبناين لالعمال �ملتعلقة 

بااللغام، �لتابع للجي�س �للبناين، حر�سا 

على عدم وجود �ي تهديد ل�سالمة �لزو�ر 

يف هذه �ملنطقة �ل�سياحية بامتياز �لتي 

بد�ية،  �للبنانية.  �ملناطق  �جمل  من   
ّ
ُتعد

ة تنورين، 
ّ
ب حرب، �ملمّثل عن حممي

ّ
رح

على  �سماحة  و�أثنت  �ملعنية  باجلهات 

�لدعم �لفعال �لذي قدمه وما ز�ل يقدمه 

يف  �مل�ساندة  �جل  من  �للبناين  �جلي�س 

تنورين. كذلك،  �رز  �ملحافظة على غابة 

 طربيه عن �متنانه قائال »�ن تنورين 
ّ

عرب

و�سوف  �لر�ئع  �لعمل  بهذ�  لكم  تدين 

�رز  غابة  يف  �سائح  تنّزه  كلما  تذكركم 

خالل  ويف  �لبال«.  مطمئن  وهو  تنورين 

هذه �لزيارة، �رشح �أزهري »نعلن عن بدء 

�لعمل يف �مل�سح �لذي �سيك�سف عن �اللغام 

فيها بهدف نزع هذه �اللغام وجعل �لبلدة 

وحمبيها.  الأهلها  و�آمنة  �ساملة  �ر�سا 

تنورين  بلدة  يف  �ليوم  به  نقوم  ما  �ن 

بطاقة  برنامج  �طار  من  هو  �لعزيزة 

»عطاء« �لذي يرعاه بنك لبنان و�ملهجر 

لالعمال  �للبناين  �ملركز  مع  بالتعاون 

�للبناين«.  �جلي�س  يف  بااللغام  �ملتعلقة 

نبد�أه  �لذي  �مل�سح  يوؤءي  »�أن  ومتنى 

�اللغام  نزع  �ىل  تنورين  بلدة  يف  �ليوم 

بالكامل منها يف �مل�ستقبل �لقريب حتى 

تبقى وحمميتها معلما من معامل �جلمال 

و�ل�سياحة يف لبنان«. ويف هذه �ملنا�سبة، 

تطوير  مدير  با�سو�س،  دوري�س  �كدت 

�العمال يف �رشكة ما�سرتكارد يف لبنان: 

�لتز�ما  ما�سرتكارد  �رشكة  يف  »نلتزم 

لبنان  بنك  مع  �رش�كتنا  بتعزيز  تاما 

حيث  �للبناين،  �جلي�س  ومع  و�ملهجر 

يعك�س تعاوننا �مل�سرتك يف �طار برنامج 

حر�سنا  �اللغام  لنزع  »عطاء«  بلوم 

و�سليمة  �آمنة  بيئة  توفري  على  �خلال�س 

�لقادمني  وللزو�ر  �ملنطقة  هذه  ل�سكان 

�لعميد  كلمة  ويف  �سو�ء«.  حد  على  �ليها 

»�لتز�م  عن  تكلم  ع�سيمي،  عماد  �لركن 

�جلي�س  قائد  بتوجيهات  �للبناين  �جلي�س 

�لعماد جان قهوجي �ىل �لوقوف بجانب 

�ملناطق �للبنانية كافة من دون ��ستثناء 

�جل و�سع  �ملو�سوعة من  لتنفيذ �خلطة 

حد الآفة �اللغام و�لقنابل �لعنقودية �لتي 

�للبناين لالعمال  تندرج �سمن �لربنامج 

�ملتعلقة بااللغام وهدفه هو لبنان خال 

من �اللغام و�لقنابل �لعنقودية و�لذخائر 

غري �ملنفجرة«.. و��ساف »�أعاهدكم باأننا 

�المكانات  كل  و�سع  يف  جهد�ً  ناألو  لن 

لتنظيف كامل �خلط �مللوث بااللغام من 

�ملدفون حتى �عايل هذ� �جلرد �لعزيز«.

 »بطاقة التسّوق« 
تستقطب 400 تاجر

ويف �سياق �آخر �أطلق رئي�س جمل�س �الإد�رة 

و�ملهجر«  لبنان  لـ«بنك  �لعام  و�ملدير 

جّتار  »جمعية  ورئي�س  �الأزهري  �سعد 

جّتار  »بطاقة  �سما�س،  نقوال  بريوت« 

»�رشكة  مع  بالتعاون  للت�سوق«،  بريوت 

ما�سرتكارد« ممّثلًة بنائب رئي�س جمل�س 

�إد�رتها با�سم �لتل. ويف �ملوؤمتر �ل�سحايف 

فندق  يف  �الطالق  حفل  و�كب  �لذي 

»�لروؤية  �أن  �الأزهري  ر�أى  »فور�سيزنز«، 

�سائبة  جاءت  �جلمعية،  مع  �مل�سرتكة 

جد� حيث ��ستقطبت �لعديد من �ملهتمني 

�أكرب  وهو  تاجر،  �لـ400  فاق  بالربنامج 

لبنان«.  يف  للتجار  نوعه  من  جتمع 

و�أ�ساف: »قمنا منذ ثالثة �أ�سهر باالإعالن 

 Save A Land لبنان والمهجر« ُيطلق حملة«
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ار �ل�سغار 
ّ
عن مبادرة جديدة تعطي �لتج

�لتناف�سية  �ملميز�ت  �حلجم  ومتو�سطي 

من  �لكبار،  ار 
ّ
للتج �ملتاحة  نف�سها 

ي�ستفيد  بطاقة  تقدمي  يف  �لتعاون  خالل 

حاملوها من �حل�سول على برنامج والء 

زيادة  من  متكنهم  مميزة  وت�سهيالت 

فكانت  و�لت�سويقية،  �ل�رش�ئية  قدر�تهم 

بطاقة بريوت للت�سوق ثمرة جهودنا«.

يحمله  ملا  �حلدث  هذ�  »�أهمية  �أبرز  و�إذ 

بنك  و�إجناز�ت  �أهد�ف  على  دالئل  من 

�لبطاقة  »هذه  �أن  ر�أى  و�ملهجر«،  لبنان 

ترمز �أوال �إىل �الهتمام �لذي يوليه �لبنك 

بالتجار من كل �الأحجام وم�ساهمته يف 

تفعيل �حلركة �لتجارية، ون�رش �ملزيد من 

ثانيا  ت�سري  كما  ملت�سوقيه،  �لبال  ر�حة 

�إىل دور �لبنك �لر�ئد يف �إطالق �خلدمات 

�ل�ساملة وخ�سو�سا يف قطاع  �مل�رشفية 

�لتجزئة، حيث يعترب �الأول يف هذ� �ملجال 

يف لبنان، وثالثا جت�سد �لبطاقة �لقدر�ت 

�لتكنولوجية �ملتطورة للبنك«.

»�لبطاقة  �أن  �سما�س  ر�أى  جانبه،  من 

يف  ت�ساهم  �لتي  �جلمعية  �جناز�ت  من 

للقطاع  �لن�ساط  من  جزئية  دفعة  �إعطاء 

مر  �لذي  �الأ�سود  �أيلول  بعد  �لتجاري، 

ت�سعى  »�جلمعية  �أن  �إىل  م�سري�  عليه«، 

م�ساريع  خالل  من  بديلة  جهود  لتقدمي 

ت�ساعد على تخطي �ملر�حل �ل�سعبة �لتي 

مير بها �القت�ساد«.

�لعملية  تفعيل  على  »�لقدرة  على  و�سدد 

�ال�ستهالكية �لتي توؤمن مدخوال حقيقيا 

�ملقابل  يف  ومتكن  �ل�سغار،  للتجار 

يكن  مل  �أغلى  �سلع  �متالك  من  �مل�ستهلك 

�أن  موؤكد�  عليها«،  �حل�سول  با�ستطاعته 

جلميع  �أكيدة  �لبطاقة  هذه  من  »�الإفادة 

»باالنعكا�سات  �سما�س  ه 
ّ
ونو �لتجار«. 

�الإيجابية للم�رشوع«، مب�رش� بـ«ثمار عدة 

ار وبنك لبنان و�ملهجر«.
ّ
بني �لتج

.. وُيكّرم المتفوقين
بنك  �أقام  باملتفوقني  �هتمامه  وجلهة 

على  �لثالثة  ولل�سنة  و�ملهجر  لبنان 

و�لتعليم  �لرتبية  وزير  برعاية  �لتو�يل 

�إحتفال  دياب،  ح�سان  �لدكتور  �لعايل 

�سهادة  يف  متفوق   100 الأول  تكرميي 

ق�رش  يف   2013 للعام  �لعامة  �لثانوية 

�أزهري،  �سعد  ب 
ّ

رح بد�ية  �الوني�سكو. 

رئي�س جمل�س �إد�رة ومدير عام بنك لبنان 

 �لتهاين 
ّ
و�ملهجر، باحل�سور، موجها �أحر

للطالب على تفوقهم وتاألقهم هذ� �لعام 

متمنيا لهم مزيد� من �لنجاح و�لتقدم يف 

�لدر��سية و�ملهنية و�حلياتية.  م�سريتهم 

�ملئة  �ملتفوقني  تكرمي  �إن  و�أ�ساف، 

ة هو 
ّ
�الأو�ئل يف �ل�سهادة �لثانوية �لعام

تقدير الأد�ئهم ولتحفيز �لتفوق و�الإبد�ع 

و�لدر��سية.  �لتعليمية  �ملجاالت  يف 

جملة  من  تاأتي  �خلطوة  هذه  �أن  وذكر 

بتطوير  و�ملهجر  لبنان  بنك  �هتمامات 

مت  �حلفل،  وخالل  �لب�رشي.  �ملال  ر�أ�س 

�سباب«  »بلوم  برنامج  عن  �لتعريف 

�لذي �أطلق يف �لعام 2010، هذ� �لربنامج 

و�جلامعات،  �ملد�ر�س  لطالب  م�سمم 

يف  و�لتوجيهات  �لن�سائح  لهم  فيقدم 

�ملهنية،  و�الجتاهات  �لتخ�س�سات 

ف�سال عن غريها من �خلدمات �ملتعلقة 

�لربنامج  وي�سمل  �لوظيفي.  مب�سارهم 

كما  �مليد�نية،  �الن�سطة  من  �لكثري 

وغنية.  متنوعة  معلومات  على  يحتوي 

على  �سحب  �لتكرميي  �حلفل  خالل  ومت 

ندمي  من  كل  بها  فاز  جامعية،  منح 

�حلويك  و�ساندر�  فار�س  ومرمي  �سادق 

وهكذ�  وحور�ءروؤوف.  ملحم  و�نطونيو 

زعت 
ُ
و �لتي  و�جلو�ئز  �ملنح  قيمة  بلغت 

دوالر   100.000 �ملنا�سبة  هذه  يف 

�مريكي.

�لدويل  للبنك  �مل�سرتكة  �ل�سنوية  �الإجتماعات  هام�س  على 

قدت يف و��سنطن خالل �الأ�سبوع 
ُ
و�سندوق �لنقد �لدويل، و�لتي ع

�لدكتور  برئا�سة  لبنان  �ملن�رشم، قام وفد من جمعية م�سارف 

�أزهري، د. جوزف طربيه،  �ل�سادة �سعد  فرن�سو� با�سيل وع�سوية 

�جلبيلي،  �سهد�ن  روفايل،  وليد  �لق�سار،  ندمي  بيهم،  علي  حممد 

من  عدد  بزيارة  �سادر  مكرم  د.  �لعام  و�الأمني  حد�د  �سامي 

ني بال�سوؤون �ملالية و�مل�رشفية 
ّ
م�سوؤويل �الإد�رة �الأمريكية �ملعني

و�ملو�زنة  �ملال  جلنتي  ويف  و�خلز�نة  �خلارجية  وز�رتي  يف 

و�ل�سوؤون �خلارجية يف �لكونغر�س �الأمريكي.

ومتحور �لنقا�س خالل هذه �للقاء�ت حول �سالمة �لعمل �مل�رشيف 

و�لعقوبات  �لعاملية  �مل�رشفية  �لقو�عد  و�لتز�مه  لبنان  يف 

�الأمم  عن  ما 
ّ
�سي وال  عدة،  و�إقليمية  دولية  جهات  عن  �ل�سادرة 

�الأوروبية،  و�ملجموعة  �الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات  �ملتحدة 

يف  �للبنانية  �مل�سارف  موقع  على  �ملحافظة  �سبيل  يف  وذلك 

ة عالقات 
ّ
�الأ�سو�ق �ملالية �لعاملية. وجرى �لرتكيز كذلك على �أهمي

�ملر��سلة مع �مل�سارف �الأمريكية، نظر�ً حلاجة �الإقت�ساد �للبناين 

�لدولية عرب �سوق نيويورك  ة 
ّ

�إجناز عمليات �ملقا�س �ملدولر �ىل 

�أّكد �لوفد ��ستمر�ر �لتز�م �مل�سارف  �مل�رشيف. ويف هذ� �ل�سياق، 

�للبنانية بقو�عد و�رشوط عمل هذه �مل�سارف �ملر��سلة.

بها  �لتقى  �لتي  �لكربى  �لعاملية  �مل�سارف  ممثلو  �أعرب  وقد 

�لوفد �مل�رشيف �للبناين عن �لتمّني باالإ�رش�ع يف ت�سوية �الأزمة 

توؤّثر هذه  �أن  �أجل تبديد �ملخاوف من  لبنان، من  �حلكومية يف 

�الأزمة �سلبًا على �لو�سع �ملايل و�الإقت�سادي، وتاليًا على تقومي 

خماطر لبنان �ملالية �ل�سيادية.

لة، عاد �لوفد �مل�رشيف �للبناين من و��سنطن بارتياح 
ّ

ويف �ملح�س

�ساأنها  و�إيجابية، ومن  موّفقة  كانت  ة 
ّ
�ملهني �لزيارة  لكون هذه 

�أن ت�سهم يف تدعيم مكانة �مل�سارف �للبنانية يف �لنظام �ملايل 

�لعاملي.

االجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي:

اإلسراع في تسوية األزمة الحكومية في لبنان
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م�شارف

�فتتح »بنك بريوت« فرعه �جلديد، ذ� �لت�سميم �ملتطور و�حلديث 

يف  فروعه  �سبكة  تو�سيع  بذلك  مو��ساًل  �لبيا�سة،  منطقة  يف 

�جلديدة  �لهوية  تطبيق  وم�ستكمال  �للبنانية،  �الأر��سي  خمتلف 

للم�رشف. 

�رشيط   
ّ

بق�س �سفري،  �سليم  �لبنك  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  قام  وقد 

خوري  برنار  �ملهند�س  من  كل  مب�ساركة  �جلديد  �لفرع  �فتتاح 

�لذي توىّل ت�سميم �لفرع، وجان بيار جباره رئي�س بلدية قرنة 

�سهو�ن حبو�س عني عار وبيت �لككو، وبح�سور عدد من �أع�ساء 

ومديري  و�جلو�ر  �ملنطقة  فعاليات  من  وح�سد  �الإد�رة  جمل�س 

�مل�رشف و�لزبائن. 

يف  هذ�  فرعنا  يكون  �أن  »�سئنا  �ملنا�سبة،:  يف  يف  �سفري  وقال 

ر، ليعك�س روحية بنك بريوت ويوؤكد 
ّ
ة �حلد�ثة و�لتقنية و�لتطو

ّ
قم

�خلدمات  �أف�سل  لتقدمي  �سعيه  �إطار  �لع�رش يف  متطلبات  مو�كبته 

�لبنك �لذي يحتفل هذ� �لعام بعيده �خلم�سني،  �أن  لزبائنه«، معلًنًا 

لكم  خدمًة  و�أكرث،  �ملقبلة  �خلم�سني  �ل�سنو�ت  �إجناز  على  »م�سمم 

وللوطن«.

 »Building Bank of Beirut«تطبيق 

لتحسين خدمة الزبائن

 Building Bank of« مو�كبة للتطو�ت �أطلق »بنك بريوت« تطبيق

Beirut«  �جلديد و�لفريد �لذي يقدم جمموعة متنوعة من �مليز�ت 
 50 �لزمني للبنك ملدة  �لتفاعلية، حيث ميكنك م�ساهدة �جلدول 

ميكن  كما  لالهتمام،  مثرية  حلظات  عند  �لتوقف  وحتى  عامًا، 

قر�ءة وم�ساهدة �رشيط فيديو ق�سري �أو �لتحقق من بع�س �ل�سور.

»بنك  فروع  فرع من  �أقرب  �لتطبيق على حتديد موقع  وي�ساعد 

�أ�رشطة فيديو يوتيوب  �أحدث  بريوت« على �خلريطة، وم�ساهدة 

الأي  بريوت«  لـ«بنك  �الإلكرتوين  �لربيد  و�إ�ستخد�م  �ملتاحة 

��ستف�سار �أو تعليق.

 »Google play« وجتدر �الإ�سارة �ىل �أن �لتطبيق موجود على متجر

.»iOS« مل�ستخدمي �أندرويد باالإ�سافة �ىل متجر  مل�ستخدمي

ويولم على شرف البطريرك الراعي بمناسبة 

زيارته الرسمية إلى قطر
رئي�س  �أقام  كما 

بنك  �إد�رة  جمل�س 

�سليم �سفري  بريوت 

على  ع�ساء  ماأدبة 

�لبطريرك  �رشف 

�ملاروين مار ب�سارة 

�لر�عي  بطر�س 

�ملر�فق  و�لوفد 

مبنا�سبة زيارته �لر�سمية �ىل دولة قطر بدعوة من �أمري �لبالد 

يف   La Cigale فندق  يف  وذلك  ثاين  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�سيخ 

ة و�سفري 
ّ
�لدوحة. وقد ح�رش �ملاأدبة �لوزير �لقطري عبد �هلل عطي

لبنان يف قطر ح�سن جنم وعدد كبري من �لر�سميني �للبنانينّي 

ح �سفري مرحبًا بالبطريرك 
ّ
و�لقطرينّي فاق 700 �سخ�سًا، و�رش

يف  �ملر�فق  �لوفد  عد�د  يف  يكون  كي  �ختاره  �لذي  �لر�عي 

زيارته �لر�سمية هذه �إىل قطر، قائاًل: »كان من �لطبيعي خالل 

كل �للقاء�ت و�لزيار�ت �أن يتم �لت�سديد على �جلهد �لكبري �لذي 

حمد  بن  متيم  �ل�سيخ  �الأمري  برئا�سة  �لدولة،  هذه  قيادة  تبذله 

�أف�سل  �أل ثاين، حلفظ موقع مميز لها بني �الأمم، مبا يكفل غد�ً 

لالإن�سان ولكر�مته«.

وتابع: »ال ي�سعني هنا �ال �ن �أ�سيد بالدور �لقطري �مل�ستمر 

�لد�ئمة،  و�ملبادر�ت  وباالجناز�ت  لبنان،  جتاه  و�ملميز 

وكان �آخرها �الإ�سهام يف �إطالق �ملختطفني �للبنانيني يف 

�أعز�ز«... 

فرع جديد لـ»بنك بيروت« في البياضة
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مب�سوؤوليته  �لثابت  �لتز�مه  �سمن 

�الإن�سان  باأن  منه  و�إميانًا  �الإجتماعية، 

و�أن  �حلقيقي،  �لر�أ�سمال  هو  لبنان  يف 

للرتبية دورها يف تاأ�سي�س روح �ملو�طنية 

باملدير  ممثال  بنك 
َ
فرن�س وّقع  و�النتماء، 

�إتفاقية  ار، 
ّ

�لق�س ندمي  �الأ�ستاذ  �لعام 

للمد�ر�س  �لعامة  �الأمانة  مع  تعاون 

�الأب  �لعام  باأمينها  ممثلة  �لكاثوليكية 

�للجنة  رئي�س  وبح�سور  عاز�ر،  بطر�س 

�سيادة  ة 
ّ
�لكاثوليكي للمد�ر�س  ة 

ّ
�الأ�سقفي

�ملطر�ن كميل زيد�ن، ونائبه �الأم د�نييال 

وق، وذلك خالل �حتفال �أقيم يف مركز 
ّ
حر

�الأمانة �لعامة للمد�ر�س �لكاثوليكية يف 

ممثلون  ح�رشه  جنم،  عني  مري،  بيت 

�أهل  من  وح�سد  �ملوؤ�س�ستني  كلتي  عن 

�ل�سحافة و�الإعالم.

و�سعت  قد  بنك 
َ
فرن�س �إد�رة  وكانت 

�لربوتوكول  هذ�  لتنفيذ  مدرو�سة  �آليات 

تنطلق  �ملدى،  طويلة  ��سرت�تيجية  وفق 

على  و�لتنمية  �الإمناء  �حتياجات  من 

و�ال�سرت�تيجي، وطورت  �الآين  �ل�سعيدين 

و�ملنتجات  �خلدمات  من  كاملة  �سلة 

�سالت  لتعميق  �ملتقدمة،  �مل�رشفية 

و�لطالب  �الأ�ساتذة  وجمتمع  �لو�سل 

و�الأهايل يف �ملد�ر�س �لكاثوليكية، وتلبية 

و�مل�ستقبلية  �حلا�رشة  �حتياجاتهم 

باأف�سل �ل�رشوط و�أكرث �خلدمات متيز�ً.

للم�رشف  �لعام  �ملدير  �أ�ساد  كلمته،  يف 

�لر�ئد  »�لدور  �إىل  �لق�سار  ندمي  �الأ�ستاذ 

�لذي متيزت وال تز�ل تتميز به �ملد�ر�س 

�لعريق  تاريخها  مدى  على  �لكاثوليكية 

بالعلم  وحت�سينهم  �الأجيال  تربية  يف 

و�لتن�سئة  �حل�سن  و�خللق  و�ملعرفة 

و�اللتز�م  �لوطن  حمبة  على  �لفاعلة 

�إىل  الفتا  و�الإن�سانية،«  �لوطنية  بثو�بته 

بنك هذه  تاأتي يف �سياق 
َ
�أن مبادرة فرن�س

�تفاقيات عدة، كان �مل�رشف قد عقدها 

�إطار  مع موؤ�س�سات تربوية طالئعية، يف 

�مل�سوؤولية �الجتماعية �لتي يتخذها على 

ب�سكل  �لرتبوي  �لقطاع  د�عما  عاتقه، 

»يف  �مل�ساهمة  على  منه  حر�سا  عام، 

�لفكري  ن�سيج وطني ثري بتنوعه  �إنتاج 

وتفاعله �حلياتي، ورفد تقدم جمتمعاتنا 

و�قت�سادنا على �سيغة �لتعاي�س �مل�سرتك 

وفل�سفة �النفتاح على �الآخر.«

عن  عرب  عاز�ر  بطر�س  �الأب  جهته،  من 

�ملوؤ�س�سات  خمتلف  بني  �لتعاون  �أهمية 

�ندفاعها  تعزيز  و  �الأجيال  خلدمة 

عن  عرب  كما  و�لتاألق.  �ملر�قي  نحو 

�ملد�ر�س  مع  بنك 
َ
فرن�س مببادرة  �عتز�زه 

متثالن  موؤ�س�ستان  »الأنهما  �لكاثوليكية 

قدرة لبنان على �ل�سمود �أمام �لتحديات.« 

بنك �لر�ئد يف »دعم 
َ
و�أ�سار �إىل دور فرن�س

وتاأمني  �لتعليمية،  �جلودة  مبادر�ت 

�لتدريبية  و�لدور�ت  �الإد�ري  �لعمل 

�إ�سد�ر�ت  وت�سهيل  �ل�سنوية،  و�ملوؤمتر�ت 

در��سات تربوية وتعليمية تغني �ملجتمع 

ما  للتالمذة  وتقدم  �للبناين  و�ل�سعب 

معلمي  معلمي  ليكونو�  ي�ساعدهم 

بنك 
َ
فرن�س رئي�س  جهود  مثمنا  �لعامل« 

�الأ�ستاذ عدنان �لق�سار من �أجل »حماية 

�لوطني  �القت�ساد  ودعم  �ملوؤ�س�سات 

والإبقاء لبنان ر�ئد� يف �ملجال �مل�رشيف 

و�القت�سادي.«

غد�ء  حفل  �لربوتوكول  توقيع  تال  وقد 

�سم ممثلي كلتي �ملوؤ�س�ستني.

 فرنَسبنك يوقع بروتوكول تعاون 
مع األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية 

م�شارف

فيليب الحاج واألب بطرس عازار ونديم القصار والمطران كميل زيدان
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�سيتي  ووترفرونت  �رشكة  نظمت  �لناجح،  لتعاونهما  تعزيز�ً 

يف  �ملبيعات  مركز  يف  كوكتيل  حفل  �لفرن�سي  �للبناين  و�لبنك 

خوري،  جوزيف  مارينا  ال  نادي  يف  �لو�قع  �سيتي  ووترفورنت 

�أكرث  ح�سور  يف  وذلك  �سبيه،  ملنطقة  �لبحرية  �لو�جهة  على 

�لتي  باجلهود  �الحتفال  �إىل  �حلدث  هذ�  يرمي  �سيف.   300 من 

بذلتها �ملوؤ�س�ستان و�لتي �أثمرت يف تز�يد طلب �مل�ستهلكني على 

�لوحد�ت �ل�سكنية يف �مل�رشوع.

�ملبيعات  مدير  عبود،  �سليم  قال  �ملنا�سبة،  هذه  على  وتعليقًا 

و�لعالقات مع �لزبائن: »�إنه من دو�عي �رشوري �ن �أكون معكم 

�ليوم هنا يف �طار تفعيل �لتعاون �ملثمر �لذي يربطنا مع �لبنك 

نوعها  من  فريدة  دفع  طريقة  توفرينا  ومع  �لفرن�سي.  �للبناين 

نتيح   ،1500 �إىل  عددها  ي�سل  �لتي  �ل�سقق  من  كبرية  وت�سكيلة 

�لفر�سة �أمام �لزبائن ل�رش�ء بيت �أحالمهم يف جمتمع مميز وهو 

ووترفرونت �سيتي.«

من جهته، قال رونالد زيركا، مدير �لت�سويق و�لتجزئة يف �لبنك 

ووترفرومن  مع  بتعاوننا  فخورون  »نحن  �لفرن�سي:  �للبناين 

ر�فقنا  �لتي  �لبحرية ملنطقة �سبيه  �لو�جهة  على  �لو�قع  �سيتي 

تطورها منذ �لثمانينيات. �إن موؤ�س�ستانا تت�ساركان �لقيم نف�سها 

من حيث توفري �أف�سل خدمة للزبائن وتزويدهم مبنتجات فريدة 

�سكنية  قرو�س  للم�ستهلكني  نقدم  �ليوم  ونحن  �جلودة.  وعالية 

مة خ�سي�سًا مل�ساعدتهم على �رش�ء �سقة �سكنية يف 
ّ
خا�سة م�سم

ووترفرونت �سيتي.«

�لفرن�سي  �للبناين  �لبنك  من  �خلا�سة  �ل�سكنية  �لقرو�س  م 
ّ
تقد

�ل�سقة  قيمة  من   %  80 بن�سبة  متويل  على  �حل�سول  فر�سة 

وفرتة  �رشة 
ّ
ومي تناف�سية  فائدة  �أ�سعار  �إىل  �إ�سافة  �الجمالية 

�سماح ت�سل �إىل �سنتني. 

نشاطات مميزة للبنك اللبناني الفرنسي
ووترفرونت سيتي والبنك اللبناني الفرنسي يحتفالن 

بشراكتهما المثمرة

 LF Total Return Bond Fund  أداء ملحوظ لصندوق االستثمار .. 

من البنك اللبناني الفرنسي
�سندوق  ل 

ّ
�سج �إطالقه،  من  عام  وبعد 

 LF Total Return Bond �ال�ستثمار  

�لفرن�سي عائد�ً  �للبناين  �لبنك  Fundمن 
%، متخطيًا بذلك   6.26 ملحوظًا ن�سبته 

ز�ئد  ليبور  ون�سبته  �ملتوّقع  �ملردود 

ق 
ّ
تفو وقد   .)%  4.75( �ل�سنة  يف   %4.5

 Barclays موؤ�رش  على  �ل�سندوق  �أد�ء 

 Global Aggregate Credit Total
 0.4 ن�سبته  عائد�ً  حّقق  �لذي   Return
 Barclaysخالل �لفرتة ذ�تها وفقًا لـ %

.Analysis and Research
ويف هذ� �الإطار، قال �ل�سيد جميل قودم، 

�لبنك  يف  �ل�سند�ت  �إد�رة  وحدة  مدير 

�للبناين �لفرن�سي: »�إن مقاربتنا �حلذرة يف 

 Duration( س الأ�سعار �لفائدة�
ّ
�إد�رة �لتعر

�ختيار  على  وقدرتنا   )Exposure
�إىل  �ملنخف�سة،  �لقيمة  ذ�ت  �العتماد�ت 

�الأ�سو�ق  �رشوط  مع  تفاعليتنا  جانب 

عائد�ً  حتقيق  لنا  �أتاحت  �ملتغرية، 

ن�سبة  فاق  �ل�سندوق  يف  للم�ستثمرين 

و�لتي  �ملتقّلبة  �الأ�سو�ق  من  بالرغم    %6
�سجلت تر�جعًا.« و�أ�ساف:« بف�سل متانة 

موؤخر�ً  �سهدنا  ومرونته،  �ل�سندوق  �أد�ء 

�إىل  يعود  �ملكتتبني  عدد  يف  �رتفاعًا 

رغبة �مل�ستثمرين و�إقبالهم �ملتز�يد على 

�ال�ستثمار�ت غري �ملحلية و�مل�ستقرة. 

�سندوق  �لفرن�سي  �للبناين  �لبنك  �أطلق 

 LF Total Return Bond �ال�ستثمار 

2012 ليتيح الأ�سحاب  �لعام  Fund يف 
فر�سة  وموؤ�س�سات،  �أفر�د  من  �لرثو�ت، 

 �ال�ستثمار يف �أ�سو�ق �ل�سند�ت �لعاملية.  

�ل�سندوق  هذ�  يف  �ملكتتبون  ي�ستفيد 

و�سفافة  منظمة  ��ستثمارية  بيئة  من 

باال�سافة  �أ�سبوعية،  �سيولة  ومن  جد�ً، 

للم�ستثمرين  تتو�فر  ال  فر�س  �إىل 

�الأفر�د جلهة �لنفاذ �إىل �ال�سو�ق �لدولية 

�إد�رة  مع  �ملبا�رش  �لتو��سل  و�إمكانية 

حول  ��ستف�سار  �أو  �سوؤ�ل  الأي  �ل�سندوق 

��ستثمار�تهم. 
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م�شارف

 IFS و�رشكة  لبنان  ـ  �لربكة  بنك  �أطلق 

موؤمتر  يف  مهنتي«  »�لربكة  برنامج 

�لربكة  لبنك  �لعام  �ملدير  عقده  �سحايف 

�لعام  و�ملدير  حمم�ساين  خ�رش  معت�سم 

ل�رشكة IFS �نطو�ن �سعادة وذلك يف فندق 

فيني�سيا بح�سور رجال �العالم و�ل�سحافة 

كلمة  حمم�ساين  �لقى  وقد  �القت�سادية. 

�لتعاون مع �الخو�ن  جاء فيها: كان هذ� 

و�طــالق  لتطوير   IFS �رشكة  يف  �لكر�م 

�سيتيح  �لذي  مهنتي«  »�لربكة  برنامج 

يف  يحملون  �لذين  �لطموحني  للزبائن 

جعبتهم م�ساريع متمــيزة، �ن تتم تلــبية 

�سو�ء  م�ساريعهم  ومتويل  �حتياجاتهم 

كانت م�ساريع قائمة �و يف طور �لتنفيذ.

 »�لربكة مهنتي« هو �ول برنامج للتمويل 

وموجه  لبنان  يف  �ال�سالمي  �ال�سغر 

�لتي  �ل�سغر،  �ملتناهية  �ملوؤ�س�سات  �ىل 

4 ��سخا�س وما دون، �لقائمة  تتاألف من 

�ن�ساوؤها و�ىل �الفر�د ��سحاب  �و �ملنوي 

�ملهن �حلرة �و �ملوظفني، مل�ساعدتهم على 

�ن�ساء وتطوير م�ساريع �نتاجية )�سناعية، 

زر�عية، حرفية( �و خدماتية �و �سياحية �و 

جتارية خا�سة بهم. 

كما حتدث �سعادة فقال �ن »�لربكة مهنتي 

يتميز بالنقاط �الآتية: 11 ��ستهد�ف �لطبقة 

�الرياف  يف  تقبع  و�لتي  فقـر�  �ال�ســد 

�ىل  تتوجه  ال  و�لتي  �لنامية  و�ملناطق 

�ليها  �سنذهب  من  نحن  �منا  �مل�سارف 

على  منت�رشين  مندوبا   40 من  �كرث  عرب 

�لربنامج  فيوفر  �للـــبنانية،  �الر��سي 

�ل�سغر،  و�ملتــناهية  �ل�سغرية  للم�ساريع 

لالفر�د من موظفني و��سحاب مهن حرة، 

متويال يرت�وح بني 500 $ و1500 $، كما 

تعفيهم من �لفو�ئد �لتي ي�سيفها �لتمويل 

يف  ت�سل  قد  و�لتي  �لتــقليدي،  �ال�سـغر 

بع�س �الحيان �ىل 36 % من قيمة �لقر�س 

»�لربكة  يوفر  لذ�   ،%  16 عن  تقل  وال 

مهنتي« حافز� ل�سكان �الرياف للبقاء يف 

�أر�سهم وت�سجيع �لقطاع �لزر�عي و�حلرف 

�ملن�سية �الخرى ويقل�س من خطر �لنـزوح 

�لريفي. 

بنك البركة وشركة IFS اطلقا
برنامج »البركة مهنتي« 

معتصم محمصاني وانطوان سعادة

بسام أبو مغلي وهاشم جارودي ومارون حداد ومارون مسّلم 

د. فادي سعد وسعد سعد وكميل اليان وعبدو حقي
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ن�شاطات �شناعية

عاد وزير �ل�سناعة فريج �سابوجنيان من زيارة عمل �إىل �ملانيا، 

تز�منت مع �قامة معر�س �نوغا للماأكوالت �لغذ�ئية و�مل�رشوبات 

�خلم�س  �ملعار�س  بني   
ّ
يعد وهو  �الملانية،  كولونيا  مدينة  يف 

�الأكرب عامليًا يف هذ� �ملجال. 

�لعار�سني  و�لتقى  �للبناين،  �جلناح  �سابوجنيان  �لوزير  وتفقد 

فريدة  فر�سة  �غتنام  لهم  تتيح  �لتي  �مل�ساركة  على  وهّناأهم 

»للتالقي و�لتفاعل مع زبائن جدد من كافة �لدول«.
�سقف  حتت  »جتمع  �أنها  يف  تكمن  �ملعار�س  �أهمية  �أن  ور�أى 

ر و�مل�ستورد و�ملفتِّ�س 
ّ
و�حد �ل�سناعي و�لتاجر و�لوكيل و�مل�سد

�لكربى  �ملعار�س  �ن  عن  ف�ساًل  لت�سويقها،  جديدة  �سلعة  عن 

�نوغا  يف  فامل�ساركون  وو�عدة،  عديدة  فر�س  عن  تك�سف 

�بد�عاتهم  معهم  يحملون  عار�س،  �الف  �ل�سبعة  عددهم  ناهز 

و�بتكار�تهم �حلديثة وتقنياتهم يف �لتعبئة و�لتغليف و�لتربيد. 

مو�كبة  مع  �مل�سمار  هذ�  يف  جد�ً  متقدمًا  لبنان  �أ�سبح  وقد 

�ل�سناعات �لغذ�ئية �أحدث عمليات �لت�سنيع بجودة ومو��سفات 

ر �سناعة �لتغليف يف لبنان مع 
ّ
ومعايري عالية، و�أي�سًا مع تطو

تن�سيط مركز ليبان باك وتنويع ن�ساطاته وتو�سعها �ىل �لبلد�ن 

�ملجاورة«.

وقال �لوزير �سابوجنيان: »�القت�ساد ب�سكل عام ال يعرف �جلمود، 

�لذي  �للبناين  �الأعمال  برجل  �حلال  وكيف  ك، 
ّ
�لتحر د�ئم  فهو 

و�القد�م  بال�سجاعة  ويتحلى  و�لعلم،  و�ملهارة  باملرونة  ز 
ّ
يتمي

ترفع  ��سو�ق جديدة  و�لدوؤوب اليجاد  �لن�سيط  و�لعمل  و�ملثابرة 

ن�سبة مبيعاته وتدفعه �ىل زيادة ��ستثمار�ته وتاأمني فر�س عمل 

جديدة للبنانيني«.

صابونجيان طلب من المنظمات الدولّية تفضيل 
المنتجات اللبنانّية في ُمشترياتها

�أخرى �لتقى وزير �ل�سناعة �سابوجنيان يف مكتبه   ومن جهة 

و�ذ  لبنان.  يف  �لعاملة  �لدولية  �ملنظمات  ممثلي  مع  بالوز�رة 

باملهمات  نوه  �ل�سناعة،  وز�رة  �ىل  �لدعوة  تلبية  على  �سكرهم 

صابونجيان تفقد الجناح اللبناني في أنوغا: 

المشاركة في المعارض فرصة فريدة للتالقي

و�لتي  و�خلارج  لبنان  يف  �ملنظمات  هذه  تنفذها  �لتي  �لكبرية 

وثقافية  و�قت�سادية  و�جتماعية  �ن�سانية  ن�ساطات  تغطي 

يف  �الف�سلية  �للبنانية  �ل�سناعة  �عطاء  منهم  وطلب  وغريها. 

وحدد  �للبناين.  لالقت�ساد  دعمًا  وم�سرتياتهم  بر�جمهم  تنفيذ 

�ل�سناعة  ��رش�ك  كيفية  حول  »�لت�ساور  �للقاء  هذ�  من  �لهدف 

�للبنانية يف تاأمني م�ستلزمات هذه �لرب�مج لالجئني �ل�سوريني 

هذه  غالبية  ينتج  �للبناين  �ل�سناعي  ��ساف:  لبنان«.  يف 

وبطانيات  وفر�س  غذ�ئية  ومو�د  و�لب�سة  �دوية  من  �حلاجات 

وكتب و�آالت للتدفئة وغريها ما يعني غالبية متطلبات �حلياة 

�ليومية. وملا كانت �لدول �ملانحة متول وت�ساعد �لنازحني من 

تعطي  �ن  �ملنظمات  هذه  و�جب  فمن  �لدولية،  �ملنظمات  خالل 

ما �سنع يف لبنان �الف�سلية يف م�سرتياتها. ويف حال مل تتوفر 

�ي من �خلدمات �ملطلوبة يف �مل�سانع �للبنانية، ميكن للتجار 

�للبنانيني �ن يوؤمنوها من خالل تعاملهم مع �ال�سو�ق �خلارجية. 

�ملنظمات  مع  �لتعاون  �آفاق  تو�سيع  �مكانية  عر�س  جرى  كما 

�لدولية خارج لبنان، وربطها ب�سوق �النتاج �للبناين لتزويدها 

ما  �ن  على  �سابوجنيان  �لوزير  و�سدد  وم�سرتياتها.  بحاجاتها 

يهمنا هو حتريك �القت�ساد �للبناين نتيجة �الأعباء �لتي يخلفها 

�لنازحون، وهذ� �الأمر ي�ستدعي دعمًا وت�سامنًا من �لدول �ملانحة 

�لنازحني  تاأوي  �لتي  �لدول  م�ساعدة  م�سوؤولية  عليها  تقع  �لتي 

يف  �ملحادثات  متابعة  على  �لتو�فق  ومت  لبنان.  طليعتهم  ويف 

�جتماعات متتالية.
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�لتجارة  غرف  �حتاد  رئي�س  �كد 

لبنان حممد  و�لزر�عة يف  و�ل�سناعة 

يف  �لغذ�ئية  »�ل�سناعات  �ن  �سقري 

خطو�ت  خطت  �الأخرية  �ل�سنو�ت 

على  �لقدرة  خالل  من  تتجلى  نوعية 

�ن  �ل�سوق �ملحلية، و��ستطاعت  تلبية 

حتقق �خرت�قا فاعال يف دول �ملنطقة 

يحتذى  مثاال  و�أ�سبحت  و�لعامل، 

لل�سناعات �الأخرى«. 

حممد  �سيد�  غرفة  رئي�س  وحتدث 

ت�سببها  �لتي  �لعو�ئق  عن  �سالح 

�لنمو.  �مام  �القت�ساد  حوكمة 

�ىل  �للجوء  »�رشورة  على  م�سدد� 

�لبطالة  ملكافحة  و�البتكار  �الإبد�ع 

للمحافظة على �ال�ستقالل �ل�سناعي، 

�سيا�سات  و�سع  �ىل  �حلكومة  د�عيًا 

�لقائم  �القت�ساد  وخ�سائ�س  تتالءم 

رئي�س  نائب  و�أعلن  �ملعرفة«،  على 

لبنان  يف  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  نقابة 

�ل�سناعات  قطاع  »�ن  �لب�ساط  منري 

�ملرتبة  يحتل  لبنان  يف  �لغذ�ئية 

�مل�سافة  �لقيمة  حت�سيل  يف  �الوىل 

�لثانية  �ملرتبة  نف�سه  �لقطاع  ويحتل 

�ل�سناعي«،  �لقطاع  يف  لال�ستثمار 

م�سري� �ىل »�ن �لتحديات �المنية متثل 

و�سو�ه  �لقطاع  هذ�  تطوير  يف  عائقًا 

من �لقطاعات«.

و�ل�سناعة  �لتجارة  غرفة  نظمت 

و�لزر�عة يف �سيد� و�جلنوب موؤمتر�، 

هام�س  على  وذلك  �لغرفة،  مبنى  يف 

�البتكار  ت�سجيع  معر�س  �فتتاح 

مركز  يف  �لغذ�ئية،  �ل�سناعات  يف 

بالتعاون  للغرفة،  �لتابع  �ملعار�س 

لت�سجيع  �لعامة  »�ملوؤ�س�سة  مع 

)�يد�ل(  لبنان«  يف  �ال�ستثمار�ت 

يف  و�ل�سناعة  �لتجارة  غرف  و»�حتاد 

وبرعاية  �الوروبي«،  لبنان«و»�الحتاد 

�سفرية �الحتاد �جنيلينا �يخهور�ست.

و�ألقى �سقري، كلمة �كد فيها �ن »�النتاج 

�للبناين  و�ل�سناعي  و�لغذ�ئي  �لفكري 

يناف�س �أكرب دول �ملنطقة. لكن �جلميع، 

وخ�سو�سا �لدولة، مق�رش يف ما يخ�س 

�ل�سعبة  �لظروف  �لقطاع، يف هذه  هذ� 

�لتي مير فيها لبنان و�ملنطقة«. موؤكد� 

�سمانة  ي�سكل  �لزر�عة  »قطاع  �ن 

يف  كبري  حد  �ىل  وي�ساهم  لالقت�ساد 

فر�س  وخلق  �لتجاري  �لعجز  ت�سحيح 

عمل، �قت�سادنا باأم�س �حلاجة �إليها«.

�البتكار  ت�سجيع  معر�س  »�ن  وقال: 

للر�أي  يو�سح  �لزر�عية  �ل�سناعات  يف 

�ملحلي  �الأعمال  ورجل  �للبناين  �لعام 

و�لعاملي �سورة عن جودة �ملنتوجات 

دعم  »�ن  موؤكد�  �للبنانية«،  �لزر�عية 

�لقطاع �لزر�عي يوؤدي �ىل نه�سة معظم 

�لقطاعات �ملرتبطة يف هذ� �لقطاع. فال 

ميكن �ن يكون هناك قطاع مزدهر من 

دون تاأمني �لبنى �لتحتية وم�ستلزمات 

�ملناخ �ال�ستثماري �الإيجابي. 

جمل�س  رئي�س  بكلمة  �ملوؤمتر  و�ختتم 

��سار  �لذي  عيتاين،  نبيل  �يد�ل  �د�رة 

�لغذ�ئي  �لت�سنيع  »قطاع  �ن  �ىل 

�لن�ساط  يف  ��سا�سية  ركيزة  يعترب 

�القت�سادي �للبناين«.

بعدها عقدت �سل�سلة ور�س عمل حول 

�لغذ�ئية  �ل�سناعات  يف  �البتكار 

�سارك فيها عدد من �الخت�سا�سيني.

ح�رش �ملوؤمتر، ��سافة �ىل �ملتحدثني 

ممثل  ع�سري�ن،  علي  �لنائب  من  كل 

وزير �القت�ساد �لدكتور علي �سكرون، 

رئي�س �حتاد بلديات �سور ومنطقتها 

عبد �حل�سن �حل�سيني، م�سوؤولة مكتب 

�سوؤون �ملر�أة يف حركة »�أمل« �سهناز 

�لتجارة  جمعيات  من  ووفود  مالح 

وجزين  �لنبطية  �سور،  �سيد�،  يف 

و�سناعية  �قت�سادية  وفاعليات 

وم�رشفية ورجال �عمال.

معرض تشجيع االبتكار في الصناعات الغذائية:

القطاع يخترق المنطقة والعالم

ق�ساء  يف  ال�سناعيني  جتمع  اع�ساء  التقى 

حيث  املدينة،  يف  التجمع  مركز  يف  جبيل 

بحثت اإمكانية اإعادة التجديد لالأع�ساء.

على  احلال  ليبقى  التجديد  على  االتفاق  �مت 

النح� التايل:

 �لرئي�س جورج خري�هلل 

نائب �لرئي�س: وليد جنار

�أمني �ل�رش: نبيه �ساهني

�أمني �ل�سندوق: جورج يون�س

�أمني �سوؤون �لعالقات �لعامة و�خلارجية: بول قدي�سي 

�مل�ست�سار �ملايل: �سريج �رشفان

�مل�ست�سار �ل�سناعي: جورج حايك 

تجمع صناعيي جبيل يجدد العضائه
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للتجارة  بحر  موؤ�س�سة  �ساحب  بحر  �سامي  �ملهند�س  يرى 

على  عالية  جودة  ذ�ت  �للبنانية  �ل�سناعة  �أن  و�ل�سناعة، 

مبجهود  يعمل  �للبناين  �ل�سناعي  �أن  �إذ  قطاعاتها،  خمتلف 

خا�س بعيد�ً عن �هتمام �لدولة بالقطاع �ل�سناعي وال توفر 

�آالت  �لدعم. وميلك �سامي بحر معماًل لت�سنيع  �أي عو�مل  له 

�الأفر�ن لت�سنيع �خلبز �لعربي و�الفرجني، ��سافة �ىل ت�سنيع 

معد�ت �لرب�د�ت و�ملطاعم. 

مع  لقائه  يف  بحر  �سامي  قال  �ل�سناعة  هذه  تطوير  وعن 

�فريقيا  يف  �ل�سوق  طلب  »نتيجة  و�القت�ساد«:  »�ل�سناعة 

موؤلف  حديث  فرن  ت�سميم  �ىل  عمدنا  ل�سناعتنا  و�حلاجة 

2:25 مرت،  م�ساحته  �الفرجني،  �خلبز  تخبز  �أربع طبقات  من 

وعر�سه 2 مرت. �أهمية هذ� �لفرن �أنه مرغوب جد�ً يف �فريقيا، 

معروفة  �الفرجني  للخبز  خا�سة  �فر�ن  هناك  �ن  �ملعروف 

هي  و�الأخرية  »��ستي�ستيك«،  و�فر�ن  روتاتي«  »بو�بة  ��سمها 

�ملرغوبة �أكرث يف بع�س �لدول �خلليجية، ونتيجة �حلاجة لهذ� 

�لنوع من �الفر�ن �عتمدنا ت�سميم فرن حديث جد�ً وطبقات 

�ىل  حر�رته  ت�سله  �ن  ميكن  �حلطب،  على  يعمل  �أنه  ميزته 

موجود  حطب  �فريقيا  يف  �ن  �الأمــر  هذ�  �أهمية  درجــة،   300
الأن �لغابات كثرية و�أ�سعار �ملو�د �الأولية زهيدة، ومل ي�سّنع 

�أفريقيا و�ملعروف  �ىل  ر 
ّ
�أوروبا فقط و�سد �إال يف  �لفرن  هذ� 

�أن �لب�سائع �الأوروبية �أ�سعارها مرتفعة، ونحن نتيجة جهود 

وفق  �حلطب  على  و�أي�سًا  �لفرن  هذ�  تطوير  ��ستطعنا  مهمة 

حاجة �ل�سوق له، و��ستطعنا ت�سديره يف �ملرحلة �الأوىل �ىل 

�فريقيا ��ستعد�د�ً لفتح �أ�سو�ق �خرى«. 

قال:  �الفريقية  للدول  خا�س  �لت�سميم  هذ�  كان  �إذ�  وعما 

»ميكن ��ستعمال هذ� �لفرن يف �أي بلد كان، النه ميكن ت�سغيله 

على �حلطب �أو �ملازوت �أو حتى �لكهرباء، ونحن ركزنا على 

مو�سوع �حلطب النه يف �فريقيا، ولكن يف دولة مثل لبنان 

�حلطب  على  ي�ستخدم  �ن  ميكن  ال  �خرى  دول  �أو  �خلليج  �أو 

�أو يف �خلليج �ملحروقات زهيدة �لثمن،  نتيجة عدم وجوده، 

كل  يف  �لفرن  هذ�  ��ستعمال  �مكانية  �أن  على  حر�سنا  لهذ� 

�ال�ستخد�مات �حلطب و�لكهرباء و�ملازوت و�لغاز �أي�سًا. وهو 

يعطي نتيجة �إنتاج �خلبز نف�سها، وتكمن �أهمية هذ� �لنوع من 

�الأفر�ن هو تعدد �خليار�ت، فاأين يكون �إنتاج �خلبز فيه �أقل 

تكلفة ميكن �أن يتوجه نحوه«. 

وعن �لفائدة من هذه �ل�سناعة ماديًا وكيف ميكن �ن تتو�سع، 

من  كبري  ق�سم  هناك  الأن  جد�ً  كبرية  �ملادية  »فائدتها  قال: 

�الأوروبــيــة  �الأفـــر�ن  على  يعتمدون  و�للبنانيني  �الفــارقــة 

�أنه  �ل�سناعة  هذه  فائدة  منها،  �لفرن�سية  خ�سو�سًا  �ل�سنع 

عندما توزع ب�سكل جيد وكان مب�ستوى عايل �جلودة �سيدفع 

بامل�سرتي للتوجه نحو �ل�سناعة �للبنانية، الأنها بالن�سبة له 

�أقل كلفة من �ل�سناعة �الأوروبية«.

الدولة غائبة عن الخريطة واالرض
وعن تعميم فكرة هذه �ل�سناعة وكيفية �هتمام �مل�سوؤولني �سعيًا 

�هتمام  عدم  على  بحر  �سامي  �سدد  �للبنانية،  �ل�سناعة  لدعم 

ن�ستطيع  ما  كل  جهتنا  من  »نعمل  قائاًل:  وم�سوؤوليها  �لدولة 

�سو�ء كان على م�ستوى �لدعاية �أو �لتو��سل مع �لزبائن. ويبقى 

�لتو��سل مع �لدولة �للبنانية �لغري موجودة ال على �خلريطة �أو 

على �الأر�س، و��سا�سًا �لدولة لي�س لديها علم لديها بكل ما يح�سل 

لكي تو�كب �الأحد�ث«. 

�أهم �لعو�ئق �لت�سدير مثل �رتفاع �لكلفة �و �لكهرباء، فقال  �أما 

عنها: »لي�س لدينا �أي مقومات للت�سنيع، �إال �أن �هلل منح �للبناين 

ويهاجر  ي�سافر  جنده  لهذ�  �النطالق  فيه  يحب  خا�سة  ميزة 

لنقوله  �لكثري  لدينا  لالأ�سف،  �لدولة  �ما  ــد�ع،  �الب من  ليتمكن 

عنها، ال ن�ستطيع �لقول �إن لدينا كهرباء لنتمكن من �لعمل، �أو �أن 

�أو حتى �حلد �الأدنى وجود مدن  لدينا وز�رة تدعمنا وت�ساعدنا 

�سناعية ليكون لدى �ل�سناعي مركز ينطلق منه، مثاًل ال يوجد 

�لدولة،  عليه  ت�ساعدنا  �أن  �لتي ميكن  �ملقومات  �سيء من  لدينا 

وحتى لي�س لدينا �سمانات، ونحن ال نرى �لدولة �إال حني ت�ستحق 

علينا �ل�رش�ئب يرك�سون بهذ� �الجتاه، �أما �أن يعطو� �ل�سناعي 

�سيء يف �ملقابل فهذ� �أمر غري موجود«. 

�ملدن  نت 
ّ
تاأم لو  فيما  �للبنانية  �ل�سناعة  ت�سكله  قد  وعما 

�ل�سناعية، رد �سامي بحر قائاًل: »بر�أيي �ل�سناعة �للبنانية لها 

��سمها و�سمعتها وموقعها يف دول �لعامل �الآن، خ�سو�سًا �سناعة 

دول  كل  يف  موجودة  وهي  �لغذ�ئية،  و�ملو�د  و�الأفر�ن  �ملعد�ت 

�الأهم  �جلزء  �ل�سناعة  ت�سري  �ملقومات  لها  توفرت  لو  �لعامل، 

يف �القت�ساد �للبناين وممكن �أن ترفعه وتبعدنا عن �ملديونية، 

وال  يهاجرون  �لذي  �للبنانيني  لكل  هائلة  عمل  فر�س  وتوجد 

يجدون �أماكن الأعمالهم«. 

ا�شتثمار �شناعي

 سامي بحر: إذا أّمنت مناطق صناعية 
تبعدنا عن المديونية
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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 
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد، 
شركة يافكو، مؤسسة طبارة، مؤسسة الياس محمد سعد الدين،  Famsco Group، حجازي للزجاج, مؤسسة عيتاني.

�أ�س�س �ل�سيد/ بول�س فيا�س  يف بد�ية �ل�ستينات من �لقرن �ملا�سي 

م�سنعًا للحجر يف منطقة تعلبايا – �لبقاع، بعدد قليل من �لعمال 

وبع�س �ملكينات وباأنتاج قليل.

ولكن بعد �أن توفئ �ملوؤ�س�س عملَّ �أوالده �ل�ساده/ جوزيف و طوين 

�ملنا�سري  �إليه  و�أدخل  تعنايل  بلدة  �ىل  �مل�سنع  نقل  على  وفيا�س 

�حلديثه و�جلاليات �ملتطوره لي�سبح �مل�سنع �الأكرب يف �لبقاع من 

و�أدر�ج  �أنو�ع �حلجر �ملبوز و�ملدقوق و�ل�سعاير  �أنتاج جميع  حيث 

وكل ما يتعلق باأعمال �حلجر.

ره �لعقارية �لتي �سهدتها �لبالد �أبان توقف �حلرب 
ّ
ويف خالل �لفو

�لتي  �ملناطق  وحمتلف  و�سوليدير  بريوت  �أعمار  و�إعادة  �الأهليه، 

و�الأعمار، قامو�  �لبناء  �لطلب على م�سثقات  �سهدت �حلرب، وتز�يد 

�أنتاج  بخطوط  جمهز  جديد  مبنى  باإ�ستحد�ث  فيا�س  �آل  �الأخوه 

فقط  تعنى  و�لليزر  �لكمبيوتر  على  تعمل  حديثه  و�آالالت  متطورة 

�لطبيعي،  �ل�سخر  وبالط  و�الونيك�س  و�لغر�نيت  �لرخام  �أنو�ع  بكل 

�خلربه  �ساحبة  �أيديهم  �أنتجته  ملا  �لبناء  عامل  يف  ثوره  ليحدثو� 

�لكبريه و�لعريقه من �أعمال فنية فاقت بجماليتها �للوحات �لزيتية.

ويف لقاء ملجلة »�ل�سناعة و�الإقت�ساد« مع �ل�سيد/ جوزف فيا�س 

شركة يافكو وفياض غروب
المصنع الفني الحديث للرخام والغرانيت والصخر الطبيعي الوطني واالجنبي 

�ملدير  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س 

�أمور  عدة  �ىل  تطرق  �لعام 

ب�سكل  �ل�سناعة  منها  تعاين 

عام و�سناعتنا ب�سكل خا�س.

اأ�اًل: بع�س �لعتب على �الإد�ر�ت 

�ملعنية  �لوز�ر�ت  يف  �لر�سمية 

لت�رشيعها لبع�س �لتجار �لتي ت�ستورد Stock من �لبالط �لذي يباع 

و�ملعاير  �ل�رشوط  �أدنى  ت�ستويف  ال  �لتي  ر 
َّ
�لبو ويف  �لطرقات  على 

و�ملقاي�س �ملعتمده و�لتي ال تخ�سع الأي �رش�ئب تدفع للدوله من 

وغريه  �الأجتماعي  لل�سمان  وطني  �سندوق  ومن  كهربائية،  طاقه 

من �ل�رش�ئب �ملاليه �ملتوجبه على كل �سناعي جتاه �لدولة.

و�أرتفاع  �ل�سناعة  هذه  يف  �ملتخ�س�سة  �لعاملة  �ليد  قلة  ثانيًا: 

�أجرها.

ثالثًا: �لتعرفه �ملرتفعه و�الأغلى بني دول �جلو�ر لفاتورة �لكهرباء 

و�ملحروقات.

ولكن رغم كل هذه �مل�ساكل و�لعو�ئق �لتي تع�سف بهذه �لبالد يبقى 

�إمياننا بوطننا كبري ورهاننا على �إذهاره �أكرب. 

Assinaa 133 .indd   62 11/6/13   10:52 AM



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 133 ت�سرين ثاني 2013
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 63

على   1890 �سنة  �لنارية  لالألعاب  طبارة  نزيه  �رشكة  تاأ�س�ست 

يد �ل�سيد دروي�س طبارة، وت�سلم نزيه طبارة م�سوؤولية �ل�رشكة 

الحقًا، وهي �رشكة تهتم ب�سنيع وجتارة �الألعاب �لنارية على 

لكل  مق�سد�ً  �ل�رشكة  �سّكلت  تاأ�سي�سها  منذ  �أنو�عها،  خمتلف 

�للبناين  �ل�سوق  �أهمها  عديدة  �أ�سو�قًا  ففتحت  و�لنا�س،  �لتجار 

ملا  �ملحيطة،  �لعربية  �الأ�سو�ق  كافة  �ىل  باال�سافة  �ملحلي 

حتمله من �سمعة طيبة وجودة باالنتاج. 

�لنارية،  �الألعاب  تقنيات  تطور  مع  �ل�رشكة  يف  �لعمل  تطور 

�ملدعومة  �لقرو�س  من  �ل�رشكة  ��ستفادة  عدم  من  �لرغم  على 

�ملقدمة للقطاع �ل�سناعي يف لبنان. �إال �أن ت�سجيع �ل�سادر�ت 

�للبنانية  لل�سناعة  �لذ�تي  �لدعم  توؤمن  �أن  ميكنها  �ل�سناعية 

عامة وبالتايل لل�سناعيني، و�لعمل على تخفي�س كلفة �الإنتاج 

�ل�سناعي  كاهل  عن  �لعبء  يخفف  مما  �ملحروقات  و�أ�سعار 

فتنخف�س بالتايل كلفة �الإنتاج و�لبيع عامة. 

مؤسسة طبارة تاريخ رائد في صناعة األلعاب النارية

كل  �لدين«  �سعد  حممد  »�ليا�س  موؤ�س�سة  تتبع 

لتو�كب  �لعاملية  �ل�سناعات  يف  �لتطور  و�سائل 

تكون  �أن  على  وتعمل  �لتكنولوجيا،  ع�رش  فيها 

�سناعة  خالل  من  �لبيئة  على  �ملحافظني  من 

وعن  �ل�سم�سية،  بالطاقة  �ملياه  ت�سخني  �الأجهزة 

�لدين  �سعد  حممد  �ليا�س  قال  �ل�سناعة  هذه 

موؤ�س�ستنا  »تخ�س�ست  و�القت�ساد«:  ل«�ل�سناعة 

�ملطلية  �ملياه  قناين  ب�سناعة   1990 منذ 

ت�سخني  الأجهزة  وذلك   – �لد�خل  من  بور�سالن 

هذه  يف  لبنان  يف  �الأوىل  موؤ�س�ستنا  وتعترب   – �ل�سم�سية  بالطاقة  �ملياه 

�ل�سناعة �ملميزة«.

و�أ�ساف: »منتجاتنا كبرية ومتنوعة نخت�رش منها ما يلي:

قناين مياه بور�سالن فاكيوم تيوب للطاقة �ل�سم�سية )نظام مفتوح( منخف�س 

مع غالف �لكرتو�ستاتيك وعازل بولرييتان.

�أو  مر�يات  مع  تركيبها  وميكن  مرتفع  مغلق(  )نظام  بور�سالن  مياه  قناين 

كولكتري فاكيوم تيوب، وحتتوي على فتحة تنظيف وميكن تزويدها ب�سوفاج 

نحا�س، مع غالف �لكرتو�ستاتيك وعازل بولرييتان.

قناين مياه و�سخانات لالإ�ستعمال د�خل �حلمامات �أو �ملتخت«.

و�ملوؤ�س�سات  �ل�رشكات  من  �لكثري  »�إن  قال:  �سناعتهم  مبيع  �أ�سو�ق  وعن 

�للبنانية �ملتخ�س�سة مبجال �لطاقة �ل�سم�سية �عتمدت منتجاتنا منذ �سنو�ت 

�أو  عديدة، ونحن م�ستعدون لتزويد �ل�سوق �للبناين مبنتجاتنا �سو�ء لالأفر�د 

�ل�رشكات �أو �ملوؤ�س�سات �أو�ملهند�سني �أو�مل�ساريع �أو�مل�ست�سفيات �أو�الأندية«.

فيما قال عن �مل�ساكل �لتي تو�جههم ك�سناعيني قال: »م�ساكلنا �ل�سناعية 

كثرية جد�ً، و�أهمها �نقطاع �لتيار �لكهربائي مما يجعلنا نعتمد على �ملولد�ت، 

وبالتايل كلفة �ملحروقات باهظة مما يزيد �الأعباء على �ل�سناعة« .

مؤسسة الياس محمد سعد الدين
»صناعة قناني المياه الساخنة المطلية بورسالن من الداخل«

  Famsco Group مؤسسة 
 مساعدة الصناعي 

ترفع مستوى االداء
�لعام  يف    Famsco Group موؤ�س�سة  تاأ�س�ست  

�أولت  �ل�سيد خليل بو فر�ّعة، حيث  1990  على يد 
 steel erection &( �ل�ستالي�س  بت�سينع  �هتمامًا 

game system(  تركيب معدين ونظام �للعبة، من 
خالل م�سنعها يف لبنان و�لذي ي�سم 50 �آلة تنتج 

ودول  و�لعربية  �ملحلية  �الأ�سو�ق  تغطي  كميات 

جنوب �رشق �آ�سيا و�لعديد من �لدول �الأجنبية. 

عملها  جمــال  تو�سيع  من  �ملوؤ�س�سة  ��ستطاعت   

�ل�سناعية  �لقرو�س  من  �ال�ستفادة  خــالل  من 

�ملدعومة، �إال �ن هذ� مل يخفف من �مل�ساكل �لتي 

وجود  عــدم  ومنها:  عامة،  �ل�سناعيني  تو�جه 

م�ساعدة من �لدولة من خالل ��سد�ر قو�نني ت�ساعد 

ما  �أقل  هي  �مل�ساعدة  وهذه  �ل�سناعيني،  وحتمي 

قد يحتاجه �ل�سناعي لرفع م�ستو�ه �أد�ء �ل�سناعة 

�للبنانية عامة. 
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

عيتاين  �لدين  �سعد  �حلاج  �أ�س�س   

 ،1960 �سنة  للقاز�نات  عيتاين  معمل 

�ل�سوق  وتخطى ت�رشيف �نتاج �ملعمل 

�لدول  ر �ىل بع�س 
ّ
�لد�خلي وبات ي�سد

عند  وللوقوف  و�الفريقية،  �لعربية 

بها  قامت  �لتي  �لتطورية  �ملر�حل 

و�القت�ساد«  »�ل�سناعة  �لتقت  �ل�رشكة 

قال:  �لذي  عيتاتي  �لرحمن  عبد  �ل�سيد 

 1998 �سنة  يف  �مل�سنع  ن�ساط  ر 
ّ
»تطو

لل�سناعة  عيتاين  »�رشكة  �ىل  ليتحول 

�سعد  �حلاج  من  كل  �أ�س�سها  و�لتجارة« 

عيتاين،  �لرحمن  وعبد  وخالد،  �لدين، 

2004 قامت �ل�رشكة بتجديد  ويف �سنة 

خط �نتاجها لتو�كب �لتطور و�لتقنيات 

مع  �تفاقات  �أبرمت  حيث  �حلديثة، 

و�اليطالية،  �الملانية  �ل�رشكات 

بت�سنيع  تتميز  �ليوم  �ل�رشكة  وباتت 

بطالء  تقوم  فهي  �جلودة،  عايل  �إنتاج 

�لبور�سالن  مبادة  �لد�خل  من  �ل�سّخان 

على   )Vitreousenamel porcelain(

من  �أكرث  و�أنتجت  درجة،   880 حر�رة 

�ل�سخانات  من  ت�سميمًا  خم�سون 

�ل�سم�سية  �لطاقة  وخز�نات  �لكهربائية 

بت�سميم  تتمتع  و�لتي  �جلودة،  �لعالية 

�ل�رشكات  من  �لعديد  ع 
ّ
�سج مما  ر�قي، 

ال�ستخد�مها،  �للبنانيني  و�ملتعهدين 

�الوروبية  �ملنتجات  على  وتف�سيلها 

و�لرتكية«. 

هي  �رشكتنا  »�إن  عيتاين:  و�أ�ساف 

تقوم  �لتي  �لعربي  �لوطن  يف  �لوحيدة 

�ل�سم�سية  �لطاقة  �سخانات  بانتاج 

بور�سالن  �ملينا  مبادة  وطالئها 

)Vitreousenamel porcelain(  ح�سب 

 Din 4753( �الوروبية  �ملو��سفات 

يجعلها  ما  متطورة،  بتقنية   )Part3
اقة يف هذ� �ملجال«. 

ّ
�سب

�أما بالن�سبة لل�سعوبات �لتي تو�جهنا: 

�ل�سناعيني  كل  تو�جه  �لتي  »هي 

غالء  مثل  باالجمال،  �للبنانيني 

�لطاقة  وكلفة  �ل�سناعية  �ملناطق 

�لكهربائية و�لنفطية من غاز ومازوت، 

�لدولة  قبل  من  متكاملة  خطة  وغياب 

و�الحتياجات  �لدعم  بني  للتن�سيق 

بغية  �للبنانية  للمنتجات  و�لت�سويق 

ون�سل  للخارج.  وت�سديرها  تطويرها 

باأن  تفيد  نتيجة  �ىل  �لنهاية  يف 

�لقوة  على  تقوم  لبنان  يف  �ل�سناعة 

�لفردية لل�سناعي نف�سه �أكرث من وجود 

دعم من �لدولة«. 

مؤسسة عيتاني

�لزجاج  ل�سناعة  تاأ�س�ست �رشكة حجازي 

يف  حجازي  وح�سن  عرفات  يديرها  �لتي 

�لعام 1961، وكان �هتمام �ل�رشكة ي�سب 

و�عتربت  و�ملر�يا.  �لزجاج  �سناعة  يف 

�سناعة  تقنيات  جمال  يف  ر�ئدة  �ل�رشكة 

قدمت  حيث  عامًا،   40 منذ  �لزجاج 

�لت�ساميم  �أحدث  �ملحلي  �ل�سعيد  على 

للزجاج  ب�سناعتها  وو�كبت  و�البتكار�ت 

�رشكة  لدى  و�ليوم،  �لتقنيات.  �أحدث 

حجازي فرعان وم�ستودعات يعمل فيهما 

ذوي  من  لبنان  يف  موظفًا   80 من  �أكرث 

�خلربة و�ملهنية. 

�لزجاج  �سناعة  يف  �ل�رشكة  ت�ستخدم 

�أجود �أنو�ع مو�د �خلام بجودة عالية جد�ً 

�لدولية  �ملعايري  متطلبات  مر�عاة  مع 

�لزجاج  مثل:  �لزجاج  �أنو�ع  كل  وت�سّنع 

�ل�سفاف، �لزجاج �مللون، �لزجاج �لعاك�س 

�ملغلف  �لزجاج  �لعادي،  �مل�سقول 

�لعازل،  �ملزدوج  �لزجاج  �لرقائقي، 

�ملزخرف،  �لزجاج  �مل�سّفح،  �لزجاج 

حجازي للزجاج صناعة األناقة واألمان

�حلريري  �لزجاج  �لعنكبوتي،  �لزجاج 

�الأبي�س  �ملق�سى  �لزجاج  �ملطبوع، 

بالرمل  �مل�رشوب  �لزجاج  و�مللون، 

و�لزجاج �ملعالج كيميائيًا وحر�ريًا �لذي 

مت جتهيزه من خالل �لعالجات �حلر�رية 

و�لكيميائية �خلا�سعة للرقابة.

�أنو�ع  جميع  �نتاج  على  قادرة  �ل�رشكة 

ل 
ّ
�لتحم �لزجاج �مل�سّنع، �سو�ء كان لقوة 

من حيث �الأمن و�الأمان و�لديكور  وو�سوح 

لدى  �الأ�سا�سي  فاملبد�أ  و�حلماية.  �لروؤية 

يف  �ل�سمان  �سناعتها،  يف  �ل�رشكة 

�لتدفئة  �حلر�رية وحتمل  �ملعاجلة  عملية 

و�لتربيد و�سغط �لرياح وتاأثري �ل�سو�ريخ 

و�ل�سغط �حلر�ري و�الأوز�ن �لثقيلة.  
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�لت�سنيف  خالل  من  �ملنتجات  عر�س  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�س�يقيًا:    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�س  الكلفة:   3
�أكرب  يحفز  �لرمزية مما  �إىل  ت�سل  بحيث  كبري جد�ً 

�مللحق  خــالل  من  منتجاتهم  لعر�س  منهم  عــدد 

�ملذكور.

ــق  ــح ــل و�ــــســــع هـــــذ� �مل تــكــنــ�لــ�جــيــًا:     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�رش�ت  �أ�ستعماله 

�مللحق  توزيع  �إىل  باالإ�سافة  �ملطبوعة.  �لن�سخ 

جمانًا على �آالف �ملوؤ�س�سات.

هــــــذا امللحـــــق

ٌبعّد  ذات  ق�سية  خلق  يف  امل�ساهمة  ه�  امللحق  هذا  من  الهدف  اأن 

خا�سة،  ه�ية  �منحه  اللبناين  املنتج  عن  بالتعريف  يتعلق  مبا   �طني 

�من ثم الرت�يج له ملا يحمله من قيمة م�سافة تظهر عراقته يف قالب من 

اجل�دة �التميز اإىل جانب االأناقة �الريادة �االإبداع. 

ال�سناعيني  �حفز  ت�س�يقيًا  املــ�ــرش�ع  هــذا  اجنــاح  اأجــل  �مــن   لذلك 

اإىل مراعاة  اإدارة املجلة  اأنتاجهم يف هذا امللحق، فقدعمدت  على عر�س 

النقاط التالية لت�سهيل ال��س�ل اإىل ال�سلعة اللبنانية:

�شنع يف لبنـــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�شناعــة واالقت�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�س: 370602 1 961+ �س.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

غذائية املفرو�شات

اآالت واأجهزة كهربائية

متنوعة

جلود وم�شنوعات جلدية 

اآ�سيا

اأ�ر�با

الد�ل العربية

اأفريقيا

اأمريكا
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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

غذائية املفرو�شات

اآالت واأجهزة كهربائية

متنوعة

جلود وم�شنوعات جلدية 

اآ�سيا

اأوروبا

الدول العربية

اأفريقيا

اأمريكا

ASSINAA WAL' IKTISSAD
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رئي�س مجل�س الإدارة / المدير العام رئي�س التحرير الم�س�ؤول

فار�س �سعد

Chairman Of The Board / G. Manager Responsible  Editor-In-Chief
Fares Saad
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 الصـــــادرات الصنـــــــاعية اللبنانية 
خالل األشهر السبعة األولى من العام 2013

�شادرات �شناعية

باال�سارة اىل اأن جمم�ع قيمة ال�سادرات ال�سناعية اللبنانية خالل االأ�سهر ال�سبعة االأ�ىل من العام 2013 بلغ مليار � 970 

ملي�ن د�الر اأمريكي )د.اأ( مقابل مليار � 744 ملي�ن د.اأ خالل الفرتة عينها من العام 2012 �مليار � 927 ملي�ن د.اأ خالل 

الفرتة عينها من العام 2011 اأي باأرتفاع �ن�سبته 12،9 % مقارنة مع العام 2012 � 2،2 % مقارنة مع العام 2011 .

قيمة  جمم�ع  اأن  اىل  ن�سري  كما 

اللبنانية  ال�سناعية  ال�سادرات 

من  االأ�ىل  ال�سبعة  االأ�سهر  خالل 

املاز�ت  مادة  د�ن   2013 العامل 

بلغ مليار � 683 ملي�ن د.اأ مقابل 

خالل  د.اأ  ملي�ن   741� مليار 

اأي   2012 العام  من  عينها  الفرتة 

مقارنة   %  3،3 �ن�سبته  باأنخفا�س 

مع العام 2012 .
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الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر تموز 2013
اأرتفعت قيمة ال�سادرات ال�سناعية اللبنانية يف مت�ز 2013 بن�سبة 10 % عن �سهر مت�ز 

2012 فبلغت 225،7 ملي�ن د.اأ يف مت�ز 2013 مقابل 205،3 ملي�ن د.اأ يف مت�ز 2012.
أواُل: أهم المنتجات المصدرة حسب 

أقسام التعرفة الجمركية:

المرتبة األولى:

�الآالت و�الأجهرة و�ملعد�ت �لكهربائية �إذ 

بلغت قيمتها 45،4 مليون د.�أ خالل متوز 

.2013
المرتبة الثانية: 

بلغت  �إذ  وم�سنوعاتها،  عادية  معادن 

قيمتها 39،9 مليون د.�أ.

المرتبة الثالثة: 

بلغت  �لغذ�ئية،  �ل�سناعات  منتجات 

قيمتها 32،3 مليون د.�أ.

المرتبة الرابعة: 

بقيمة  �لكيماوية،  �ل�سناعات  منتجات 

21،2 مليون د.�أ.

المرتبة الخامسة: 

ورق وكرتون وم�سنوعاتهما بقيمة 16،4 

مليون د.�أ.

شركة قمر الدين للصناعة والتجارة -كاميكو

mec

  الشركة الدولية
ملياه لبنان ش.م.ل - نهل مٔوسسة شلوف للصناعة والتجارة
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�شادرات �شناعية

�ل�سناعية  �ل�سادر�ت  �أح�ساء�ت  �أ�سارت 

�أن �ل�سعودية  �إىل   2013 خالل �سهر متوز 

جاء  وقد  �لدول،  هذه  الئحة  ت�سدرت 

ترتيب �لدول كما يلي:

المرتبة األولى: 

هذه  ذكرنا  كما  �ل�سعودية  ت�سدرت 

�ل�سادر�ت  قيمة  بلغت  حيث  �لالئحة، 

ما  �أي  د.�أ  مليون   27،6 �ل�سهر  هذ�  �إليها 

�الأجمالية  �لقيمة  من   %  12،2 يو�زي 

لل�سادر�ت �ل�سناعية.

المرتبة الثانية: 

بلغت  حيث  �ملرتبة  هذه  �لعر�ق  �أحتلت 

قيمة �ل�سادر�ت �إليها 26،5 مليون د.�أ �أي 

ما يو�زي 11،8 %.

المرتبة الثالثة: 

بلغت  حيث  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت 

�ل�سهر  هذ�  خالل  �إليها  �ل�سادر�ت  قيمة 

24،7 مليون د.�أ. �أي ما يو�زي 10،9 %.

المرتبة الرابعة:

�ل�سادر�ت  قيمة  بلغت  حيث  �سوريا، 

مع  د.�أ.،  مليون   15 �ل�سهر  هذ�  �إليها 

جاء  �النخفا�س  هذ�  �أن  �إىل  �الإ�سارة 

�لعام  من  �الأوىل  �ل�ستة  �الأ�سهر  عك�س 

2013، حيث كانت حتتل �سوريا �ملرتبة 
�الأوىل با�ستمر�ر.

ثانيًا: أسواق الصادرات الصناعية حسب الدول

باتيسيري لوليتا شوبان
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المرتبة األولى: 

�ل�سهر  هذ�  خالل  �لعربية  �لدول  �سكلت 

�ل�سناعية  لل�سادر�ت  �لرئي�سية  �ل�سوق 

فقد  �الأجنبية  �لدول  �ىل  ن�سبة  �للبنانية 

بلعت قيمة �ل�سادر�ت �إليها 129،4 مليون 

جمموع  من   %57،4 ن�سبته  ما  �أي  د.�أ 

�ل�سادر�ت �ل�سناعية.

المرتبة الثانية:

�لغري عربية هذه  �الآ�سيوية  �لدول  �أحتلت 

�ملرتبة �إذ �أ�ستوردت مان�سبته  %13،1  .

المرتبة الثالثة: 

و�أ�ستوردت  عربية  �لغري  �الأفريقية  �لدول 

ما ن�سبته %12،8.

المرتبة الرابعة:

�لدول �الأوروبية بن�سبة %11،3.

أما أبرز المنتجات المصدرة الى 
الدول العربية فهي:

- �الآالت و�الأجهزة و�ملعد�ت �لكهربائية 

بقيمة 28،7 مليون د.�أ.

- منتجات �سناعية �الأغذية بقيمة 21،6 

مليون د.�أ.

�لكيماوية بقيمة  �ل�سناعات  - منتجات 

15،5 مليون د.�أ.
- �لورق و�لكرتون وم�سنوعاتهما بقيمة 

11،9 مليون د.�أ.

 ثالثُا: 
أسواق الصادرات الصناعية حسب تكتالت الدول
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شركة بالستيبون EMCC
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�شادرات �شناعية

 ،2013 �سهر متوز  �أهمها خالل  كان  و�لتي  �ل�سناعية  �ل�سادر�ت  �أن  �ىل  هنا  ن�سري   -1

�الآالت و�الأجهزة و�ملعد�ت �لكهربائية �إذ بلغت قيمتها 45،4 مليون دوالر �أمريكي )د.�أ( 

�إذ�  �ملنتج  لهذ�  �مل�ستوردة  �لبلد�ن  �لعر�ق الئحة  2013، وقد ت�سدرت  �سهر متوز  خالل 

��ستوردت ما قيمته 14،3 مليون دوالر �أمريكي )د.�أ( ومن ثم �ل�سعودية بقيمة 4،4 مليون 

د.�أ وتليها نيجرييا بقيمة 2،2 مليون د.�أ 

�لدول  �سد�رة  تركيا  و�أحتلت  وم�سنوعاتها  �لعادية  �ملعادن  �سادر�ت  تليها   -2

�مل�ستوردة لهذ� �ملنتج بقيمة 11 مليون د.�أ ومن ثم جمهورية كوريا بقيمة 7،6 مليون 

د.�أ و�المار�ت �لعربية �ملتحدة بقيمة 3،2 مليون د.�أ .

�لبلد�ن  الئحة  �ل�سعودية  وت�سدرت  �الأغذية  �سناعة  منتجات  �سادر�ت  تليها  ثم   -3

�مل�ستوردة لهذ� �ملنتج �إذ �أ�ستوردت ما قيمته 6،8 مليون د.�أ ومن ثم �لعر�ق بقيمة 3،5 

مليون د.�أ و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية بقيمة 2،5 مليون د.�أ . 

4- �أما �ملنتج �لر�بع وهو �ل�سناعات �لكيماوية وقد ت�سدرت �ل�سعودية الئحة �لبلد�ن 

وتليها  )د.�أ(  �أمريكي  دوالر  مليون   3،3 قيمته  ما  �أ�ستوردت  �إذ  �ملنتج  لهذ�  �مل�ستوردة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بقيمة 3،2 مليون د.�أ ومن ثم �لعر�ق بقيمة 2،4 مليون د.�أ .

رابعًا: توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان 
الخالصة:المصدره إليها خالل شهر تموز 2013

 زيـادة األستثمار 
في القطاع الصناعي

جمموع  بلغ  �أخرى  جهة  من 

و�ملعد�ت  �الآالت  من  �لو�رد�ت 

�ل�سبعة  �الأ�سهر  خالل  �ل�سناعية 

�الأوىل من �لعام 2013 نحو 193،8 

مليون   172،2 مقابل  د.�أ  مليون 

�لعام  من  عينها  �لفرتة  خالل  د.�أ 

 12،6 ون�سبته  باأرتفاع  �أي   2012
يوؤ�رش  للو�رد�ت  �الرتفاع  % وهذ� 
�لقطاع  يف  �الأ�ستثمار  زيادة  �ىل 

�ل�سناعي.

مجموعة البضن

شركة ابناء حمود مظلوم شركة ميكانيكس

بتحب لبنان..!

 تعّرف على �صناعتو
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دليل ال�صادرات والم�ؤ�ص�صات ال�صناعية اللبنانية

www.lebanon-industry.com

Beirut - Clemenceau - Tel: +961 1 370318 - +961 1 370452  
Fax: +961 1 370602 - P.O. box:  13/5838 - Beirut - Lebanon 

E.mail: info@lebanon-industry.com-www.lebanon-industry.com  

بتحب لبنان..!

 تعّرف على �صناعتو

م�ش كل �شي فرجني برجني..

�شوف �شن�عة لبن�ن بتت�أكد
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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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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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 

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

فرع اأول: حت�يطة الغدير جانب حمطة ها�صم - هاتف: 475172 1 961 

فرع ثاين: الكفاآت مقابل مدر�صة الفرير - هاتف: 475173 1 961

حل�يات غربية و�صرقية

patisserie-lolita@hotmail.com    -    www.patisserielolita.com
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

مخلالت - كبي�س - مربيات - معلبات طازجة  ورق عنب 

 زيت�ن - زيت زيت�ن

�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�س : ٩٥٢٨٢٨ )٦( - خليوي : ٣٠٣٨٤٢ )٣( ٩٦١ - �س.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 اأن�اع البهارات

طريق الجديدة الملعب البلدي -  بيروت - لبنان - هاتف: 771519 03 705277 1 961
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�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 / زي�ت نباتية، ك�صب واأعالف

الدورة - برج حم�د -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 / زي�ت 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

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

�صركة اإبراهيم واأحمد اأبوغنيم

Ibrahim & Ahmad Abou Gheneim Co.

املناره - البقاع الغربي  

طريق عام را�شيا 

هاتف: 563190 8 961  

  961 3 609001 

فاك�س: 563134/5 8 961

E-mail:aboughouneim_co@hotmail.com 
website:www.manaradairy.com

�صناعة م�صتقات احلليب والأجبان

Yougurt & Cheese Products

فود اند�صرتيال كوربوري�صن �س.م.م »فوديكو«

Food Industrial Corporation sarl (Fodico) 
حتمي�س وتعبئة وت��صيب النب والبزورات

 ال�ص�يفات - التريو

هاتف : 922461 )3( 961  

فاك�س : 433535 )5( 961

fadico@cyberia.net.lb

Assinaa 133 .indd   79 11/6/13   10:53 AM



العدد 132 ت�سرين اأول 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L80

الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�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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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

SED EL BAUCHRIEH – INDUSTRIAL CITY STREET. FREIHA BLDG – 3RD FLOOR
TEL/FAX: +961 1 484009 – P.O.B. 90261 - BEIRUT - LEBANON

WWW.LEBANESEPOULTRY.COM – SALES@LEBANESEPOULTRY.COM

THE CHICKEN YOU CAN TRUST
Ohó`M Ó`H á≤`K

.Tivoli Co�صركة تيفويل لل�صناعة والتجارة
�صناعة حل�يات عربية �صكاكر، حل�يات غربية، ب�ظة �ص�ك�ل

 جبل لبنان - ال�ص�ف - 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
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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 النايل�ن  وال�ص�ل�فان

 را�صيا ال�ادي - �صهر الحمر - طريق كفرق�ق

هاتف : 233692 )3( 961 - تلفاك�س : 561111 )٨( 961

MPPT Solar 
Charger

Solar Grid  Inverter  
DC to AC

MOnO-CRYSTALInE SOLAR 
PAnEL

بريوت - لبنان الب��صرية - �صارع املدينة ال�صناعية

تلف�ن: 497066 - 4٨746٨ 1 961+ - فاك�س: 502٨23 1 961+

nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

Lª«™ Gd≤«ÉS°Éä

All Sizes
Mù°Ö Gd£∏Ö

To Order

Qbº Gdù°éπ GdàéÉQ…:

GdªØƒV¢ HÉdàƒb«™ hGdªójô Gd©ÉΩ:Gdµù°É¿ U°ƒU°Éf»

C.R. : 51335 Baabda

AUTHORIZED SIGNATURE & General Manage : Alexan Soussani

Gd©æ``ƒG¿ :ADDRESS :
Bauchrieh - Industrial City

Tel : 961 (1) 497066 - 487468 - Fax : 961 (1) 502823

P.O.Box : 90/1808 - 

E-mail : nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

GdÑƒT°ôjá - T°ÉQ´ Gdªójæá Gdü°æÉY«á 

gÉJ∞ : 660794- 864784)1( 169- aÉcù¢ : 328205)1( 169

U¢.Ü. : 8081/09LójóI

Y†°``ƒ :MEMBERS :
Association of Leb.Industrialists
Chamber of Commerce & Industry of Beirut

Lª©«á Gdü°æÉY««ø Gd∏ÑæÉf««ø

Zôaá Gdü°æÉYá hGdàéÉQI a» H«ôhä

53315H©ÑóG

fÉaµƒ Gjæƒcù¢ T¢.Ω.∫NAFCO INOX S.A.L.

e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉênoitamrofnI noitcudorp e©∏ƒeÉä Yø G’fàÉê

GdÑæó Gdéªôc»
H.S.Code

G’U°æÉ±
ITEMS

GdªƒGU°ØÉä
SPECIFICATION

Gd≤«ÉS°Éä
Sizes

,senihcam gnissecorp lacituecamrahp & doof fo gnirutcafunaM
enil etsap otamot dna eciuj ,eseehc ,truhgoy detamotua ylluF

sevlav citamuenp dna CLP yb dellortnoc

maj & etalocohc ,srexim redwop – maerc ,sretnec noitcelloc kliM
.sknat retaw sretil00058 ot pu dna sknat reeb & eniw ,srekooC
gnideef retaw eht fo lortnoc citamotua ylluf htiw reliob maetS

.renrub eht & pmup

02/48/38

02/48/38

11/02/48
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اآلت ل�صناعة امل�اد الغذائية والكيماوية

Machinery for food 
& chemical manufacturing

Alfa Steelاألفا �صتيل

البقاع - زحلة - تعنايل - ال�صارع العام قرب معمل الزجاج - بناية اأديب معتاد

هاتف: 9٨0267 - 645094 )3( 961

mohd-joumaa@hotmail.com

�صناعة الت تعبئة وتغليف
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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�سطا التحتا - �سارع اال�ستقالل  - بناية امل�ؤ�س�سة  - هاتف : 666660- 

644207 )1( ٩61  -  فاك�ض: 65٩200 )1( ٩61 �ض.ب.: 11/7238 ريا�ض ال�سلح

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

بيروت - الب�صطا التحتا - بناية بي�صون

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

فاك�س

بريد �لكتروني

هاتف

موؤ�ص�صة 

جاين �صيك�س

Jany Six

بريوت - امل�سيطبة - �سارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : 300874 )1( ٩61 - 816845 )1( ٩61 - �ض.ب.: 14 -5741     

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

�رشكة الرج�ص

Largess Co
الألب�صة اجلاهزة

�صد الب��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 ورف�ف ال�ص�بر ماركت وجتهيزات املطاعم 

ال�ص�يفات - خلدة - الطريق العام - �صنرت ليفك�

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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  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 راديات�رات واك�ص�ص�اراتها لكافة

 ال�صيارات والم�لدات 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 اأن�اع امل�لدات وك�امت ال�ص�ت 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 اأن�اع اأحلب�ب، مكاب�س 

ماكينة  اأحلب�ب،  تعريب  ماكينة  فرامات  وعام�دي،  اأفقي  خالط  هيدروليكية، 

تعبئة اأحلب�ب و الب�درة. 

High Speed Coffee Roaster
حمم�س بن �صريع

Nut Roaster
حمم�س بزورات اآيل

Horizontal Hammer 
Mill – Dust Proof
مطحنة �ص�اكي�س اأفقية

Hydraulic Bailing Press
مكب�س هيدروليكي عام�دي    

Velox صركة معامل فيلوك�س للقازانات�

Steam Boilers-heatersت�صنيع قازانات و�صخانات مياه على اأن�اعها

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 ه�اء للمكيفات

info@jesairfilters.com     www.jesairfilters.com

املنت - مزرعة ي�ص�ع - 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 عام�دية، ج�اري�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 �ص�برماركت مظل�م

هاتف: 16٨230 - 645456 )3( 961 - 950424 )٨( 961

ت�صنيع جبالت - مكاب�س وق�الب باط�ن - 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

Aluminum Joinery Works
واجهات المنيوم، اشغال معادن، زجاج و تلبيس معدني

info.lebanon@alumcogroup.com - www.alumcogroup.com

جبل لبنان - عاليه - الشويفات - القبة طريق صيدا القديمة
هاتف :٤٣٣٣٣٥ (٥) ٩٦١ - فاكس: ٤٣٣٣٣٦ (٥) ٩٦١ ص. بريد: ٣٠٠٩

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 - بل�نة - 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

جيمي ديكور
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صناعات منجمية 

موؤ�ص�صة كفوري لل�صناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.
�صناعة وجتارة جميع اأن�اع 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 : ٩82٦33-٤- ٩٦١         
فاكس: -٩82٦33 -٤- ٩٦١ 

 Email: mic-concrete@kahy-holding.com

�صركة امل�صانع احلديثة للباطون اجلاهز �س.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 - بلط ورخام

 را�صيا - �صهر الأحمر - الطريق العام - مبنى امل�ؤ�ص�صة

تلفاك�س : 590466 )٨( 961 - 616006 - 271230 )3( 961

sayfi.maurice@hotmail.com

�صركة �صيفي واأولده لل�صناعة واملقاولت

Saifi & Sons Co. For Industry & Contracting
مقاولت عامة، طرق وبناء، من�صار حجر طبيعي، جميع م�اد البناء

Assinaa 133 .indd   92 11/6/13   10:54 AM



Mtein, Main Road 
Tel: 961 4 296901/2/3

Fax: 961 4 296904
E-mail: tony@ldi-lb.com

Assinaa 133 .indd   93 11/6/13   10:55 AM



Assinaa 133 .indd   94 11/6/13   10:55 AM



Assinaa 133 .indd   95 11/6/13   10:55 AM



العدد 133 ت�سرين ثاني 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L96

ر�شالة الإمارات

قدرته  دبي  يف  �ل�سياحي  �لقطاع  �أثبت 

جديدة  ��ستثمار�ت  ��ستقطاب  على 

بالتوجهات  مدعومًا  م�ستد�مة،  ب�سورة 

ـــاع  ـــس ــة و��ـــســـتـــقـــر�ر �الأو� ــومــي �حلــك

على  �لر�هنة  و�ل�سيا�سية  �القت�سادية 

�مل�ستويني �الإقليمي و�لعاملي .

�ل�سياحي  �لقطاع  �أن  ــرب�ء  �خل ويــوؤكــد 

عنا�رش،   9 بامتالكه  يتميز  دبــي  يف 

ت�سكل �أجنحة من �ساأنها توجيه بو�سلة 

عرب  دبــي  �إىل  �ل�سياحي  �ال�ستثمار 

�ال�ستفادة من �الزدهار �ل�سياحي .

على  �حلفاظ  يف  دبــي  قــدرة  �أ�سهمت 

�ل�سياح  �أعد�د  م�ستويات منو ثابتة يف 

�ال�ستثمارية،  جاذبيتها  زيـــادة  يف 

حيث و�سل �إجمايل عدد نزالء �لفنادق 

بينما  نزيل،  ماليني   10 �إىل  دبي  يف 

مليار   20 نحو  �إىل  �الإيـــر�د�ت  و�سلت 

دبي  لغرفة  در��ــســة  و�أظــهــرت  ــم،  دره

�الإمــار�ت ينمو  �ل�سياحة يف  �أن قطاع 

بن�سبة 5 .6 %  بني 2011 و2021 .

�ألبني كابيتال  و�أظهرت بيانات ل�رشكة 

جمل�س  دول  يف  �ل�سيافة  قطاع  حول 

�ملتوقع  مــن  ــه  �أن �خلليجي،  �لتعاون 

يف  �ل�سيافة  قطاع  �إيــر�د�ت  ترتفع  �أن 

�الإمار�ت بن�سبة 67 % �إىل 5 .7 مليار�ت 

 4. ب5  مقارنة   2016، بحلول  دوالر 

مليار�ت دوالر عن 2011 .

�مل�ساريع  على  �لربحي  �لهام�س  و�سكل 

  %  40-30 �إىل  و�سل  ــذي  �ل �لفندقية 

عو�مل  �أبرز  �أحد  �خلرب�ء،  بع�س  بح�سب 

و�لعاملية،  �ملحلية  �ال�ستثمار�ت  جذب 

ويعد �لعائد على �ال�ستثمار يف �لقطاع 

منطقة  يف  �الأعلى  دبــي  يف  �ل�سياحي 

�لتدفق  زيــادة  ظل  يف  �الأو�سط،  �ل�رشق 

يف �أعد�د �لزو�ر، ومتكن دبي من �خرت�ق 

دعم  بهدف  جــديــدة  �سياحية  ــو�ق  ــس �أ�

�ل�سوق �ملحلية، مثل �أ�سو�ق �رشق �أوروبا 

�الأ�سو�ق  �إىل  �إ�سافة  �أمريكا،  وجنوب 

�الفريقية .

وتوؤدي �ملبادر�ت �حلكومية يف ت�سجيع 

�ال�ستثمار، عرب �طالق م�ساريع �سياحية 

جديدة مب�ستويات عاملية دور�ً كبري�ً يف 

جذب �مل�ستثمرين �ملحليني و�لعامليني، 

ر��سد  بن  حممد  مدينة  �إطالق  وخا�سة 

�ستعزز  و�لتي  فندق   100 ت�سم  �لتي 

�ال�ستثمار  من مكانة دبي على خريطة 

�ل�سياحي خالل �لفرتة �ملقبلة .

به  تتمتع  ــذي  �ل �الأمــن  عن�رش  و�سكل 

�لدولة ب�سكل عام مقارنة بدول جماورة 

يف  �ال�ستثمار  جــذب  عن�رش  �أهــم  �أحــد 

�لقطاعات  وبقية  �ل�سياحي  �لقطاع 

�القت�سادية .

 م�ساريع �لتو�سع يف مطار�ت دبي 
ّ
وتعد

�لتي يجري �لعمل على تنفيذها حاليًا، 

بتكلفة قدرها 28 مليار درهم لرفع طاقة 

 90 من  �أكــرث  �إىل  �ال�ستيعابية  �ملطار 

مليون م�سافر �سنويًا من �سمن �لعنا�رش 

�ملهمة �لتي ياأخذها �مل�ستثمرون بعني 

م�رشوع  �أي  �عتمادهم  عند  �العتبار 

د�خل �الإمارة .

وجنحت �لناقالت �لوطنية يف مد �سبكة 

�لعامل يف  لتغطي جميع دول  خطوطها 

جناحات  �سكلت  حيث  �ل�ست،  قــار�تــه 

طري�ن  ر�أ�سها  وعلى  �لوطنية  �لناقالت 

�رشكات  من  للعديد  منوذجًا  ــار�ت  �الإم

ت�سابق  ويعترب   . �لعامل  حول  �لطري�ن 

�لفندقية  �مل�ساريع  متويل  على  �لبنوك 

�إىل  ي�ساف  �آخــر  عــامــاًل  و�ل�سياحية 

عو�مل تعزيز �ال�ستثمار يف هذ� �لقطاع، 

القطاع السياحي يثبت قدرته على جذب رؤوس أموال جديدة

9 عوامل تحفز االستثمار في دبي
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يف ظل يقني �لبنوك بقدرة هذه �لفنادق 

�أعــد�د  منــو  و�سط  ـــاح  �أرب حتقيق  على 

هذه  بت�سديد  �اللتز�م  وبالتايل  �ل�سياح، 

�لقرو�س يف �أوقاتها �ملحددة .

و�سجع تر�جع تكلفة �الإن�ساء، �إ�سافة �إىل 

�ال�ستثمار  على  �الأر��سي  �أ�سعار  تر�جع 

يف �لقطاع �لفندقي يف ظل ن�سب �لنمو 

�سنويًا،  �ل�سياحي  �لقطاع  يحققها  �لتي 

ت�سييد  كلفة  �نخفا�س  خرب�ء  قدر  حيث 

�إىل  ت�سل  بن�سب  �الإمــار�ت  يف  �لفنادق 

بلد�ن  يف  بت�سييدها  مقارنة   ،%  30
�أ�سعار  تر�جع  �إىل  �إ�سافة  ــة،  ــي �أوروب

�الأر��سي يف مناطق حيوية، �الأمر �لذي 

يف  �ال�ستثمار  على  �مل�ستثمرين  ي�سجع 

�لقطاع �ل�سياحي يف �لدولة .

و��ستخر�ج  �الإجـــر�ء�ت  �سهولة  وتــوؤدي 

يف  مهمًا  دور�ً  �ملطلوبة  �لرت�خي�س 

وتعزيز  �جلــديــدة  �ال�ستثمار�ت  جــذب 

تعترب  حيث  �ملــوجــودة،  �ال�ستثمار�ت 

م�سكلة �لروتني �إحدى �أهم �مل�ساكل �لتي 

يعانيها �مل�ستثمرون يف �لدول �لنا�سئة .

ــة جــونــز  ــرشك ــرشت � ــ� ن

ــربى  ك ال�ــــســــال،  الجن 

�ال�ستثمار�ت  �رشكات 

�لعقارية  و�ال�ست�سار�ت 

تــقــريــرهــا  �لـــعـــامل  يف 

ــاري �الإمـــار�تـــي  ــق ــع �ل

�لــ�ــســنــوي حتــت عــنــو�ن 

»�أبرز توجهات �الأ�سو�ق 

يف  �الإمار�تية  �لعقارية 

هــذ�  ــوىل  ــت وي  .»2013
�لر�ئد  �لتحليلي  �لتقرير 

للعام  ن�رشه  يتم  ــذي  �ل

�لتو�يل،  على  �ل�ساد�س 

وجت�سد  توؤثر  قد  �لتي  �لرئي�سية  �لتوجهات  وتوقع  تقومي 

�لقطاع �لعقاري �الإمار�تي خالل �ل�سهور �لـ 12 �ملقبلة.

روبرت�سون،  �أالن  �ل�سيد  قال  للتقرير،  عر�سه  �سياق  ويف 

�ل�رشق �الو�سط  �لتنفيذي ل�رشكة جونز الجن ال�سال  �لرئي�س 

و�سمال �إفريقيا )مينا(: »�سوف يو��سل �لقطاع �لعقاري يف 

دبي �لذي �سهد زيادة بن�سبة 65 % يف عدد �ل�سفقات عام 

2012، �لتح�سن طو�ل عام 2013 م�ستند�ً �إىل قاعدة �نتعا�س 
�الإمارة«.  القت�ساد  �مل�ستمر  �لقوي  بالنمو  ومعزز�ً  �أعر�س 

�أبوظبي متخلف مبا  �لعقاري يف  �لقطاع  �أن  م�سيفًا ورغم 

يرت�وح بني 18 و24 �سهر�ً عن �نتعا�س نظريه يف دبي �إال �أنه 

من �مل�ستبعد �أن تنتع�س �ل�سوق خالل عام 2013 رغم �الأ�س�س 

�ل�رشورية النتعا�سها �عتبار�ً من عام 2014 باتت متو�فرة 

باالنطالق �ملرتقب لعدد من �مل�ساريع �لكربى. 

و��ستعر�س تقرير جونز الجن ال�سال لعام 2013، �لتوجهات 

�الأ�سو�ق  يف  توؤثر  �سوف  و�لتي  ــاه  �أدن �ملبينة  �لرئي�سية 

�لعقارية �الإمار�تية هذ� �لعام:

�أدى ت�سافر عو�مل مثل قوة  �إىل �سوق دبي:  1ـ عودة �لثقة 
دبي  وو�سع  �لتوظيف  وزيــادة  للدولة  �القت�سادي  �لنمو 

ب�سفتها مالذ� ��ستثماريا �آمنا وحت�سن �أد�ء معادلة �ل�سعر/ 

�لعقارية.  دبي  �سوق  �لثقة يف  تنامي  ��ستمر�ر  �إىل  �الإيجار 

�لعقارية  �مل�ساريع  من  �لعديد  طرح  عن  �الإعالن  �أدى  كما 

�إىل تعزيز تلك �لثقة  �ل�ستة �ملا�سية  �ل�سهور  �جلديدة خالل 

م�سادرها.  و�تــ�ــســاح 

�حلــكــومــة  �أن  ويـــبـــدو 

حري�سة  �الحتــــاديــــة 

�أكرث  مناخ  توفري  على 

�الأ�ــســو�ق  يف  ��ستقر�ر� 

�لـــعـــقـــاريـــة لــلــدولــة، 

�جلديدة  �الأ�سقف  بدليل 

م�رشف  حــددهــا  �لتي 

�الإمـــــــار�ت �ملــركــزي 

ــات  ــرهــون ــرو�ــس �ل ــق ل

�لعقارية.

�مل�ساريع  متــويــل  2ـ  
 :2013 عــام  �لعقارية 

طبيعيا  كابحا  �لتمويل  يو�جهها  �لتي  �لقيود  ت�سكل  �سوف 

وتو�جه  جديدة.  عقارية  م�ساريع  لطرح  �ل�رشيعة  للوترية 

�أمثال �ملبيعات غري �ملخطط لها  و�سائل �لتمويل �ملعتادة 

�أو �إ�سد�ر�ت �الأ�سهم �الأولية/ �ل�سند�ت �أو �لقرو�س �مل�رشفية 

حتديات عدة بالفعل. كما قد ت�سكل �الأ�سقف �ملفرو�سة على 

لقاءها  �ملرهونة  �لعقار�ت  قيمة  �إىل  �لقرو�س  معدالت 

�ملمنوحة  �لقرو�س  لقيمة  لتقييدها  نظر�  �إ�سافيا  ر�دعــا 

الأ�سحاب �مل�ساريع. ومن �ملرجح �أن ياأتي متويل �مل�ساريع 

�الأجانب  �مل�سرتين  2013 من  �لعقارية �جلديدة خالل عام 

�لذين يدفعون ثمن م�سرتياتهم �لعقارية نقد�، ومن �الأمو�ل 

�خلا�سة لل�رشكات �الأخرى.

3ـ  �إقبال متز�يد من �رشق �آ�سيا وجنوب �لعامل: من �ملتوقع 
ــار�ت  �الإم دولــة  بني  �القت�سادي  �لتعاون  منو  يــوؤدي  �أن 

�إىل  �جلنوبية،  وكوريا  �ل�سني  من  وكل  �ملتحدة  �لعربية 

�إىل  �لدولتني  �ال�ستثمار�ت من هاتني  �ملزيد من  ��ستقطاب 

�الأ�سو�ق �لعقارية للدولة. وتت�سح قوة �الإقبال �ل�سيني على 

توجه  يف  خا�سة،  ب�سفة  �لتجزئة  قطاع  يف  �الأ�سو�ق  هذه 

مر�سح لال�ستمر�ر خالل عام 2013، بالتز�من مع ��ستثمار�ت 

و�ل�سياحة. كما لوحظ وجود  �ل�سيافة  حمتملة يف قطاعي 

من  �لعقارية  �لدولة  �أ�سو�ق  يف  باال�ستثمار  متز�يد  �هتمام 

قبل دول �حلز�م �ل�سحر�وي �الأفريقي عموما و�لدول �لنفطية 

�أمثال نيجرييا و�أجنوال ب�سفة خا�سة.

أبرز توجهات األسواق العقارية اإلماراتية في 2013

Assinaa 133 .indd   97 11/6/13   10:55 AM



العدد 133 ت�سرين ثاني 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L98

�رتفعت �لعائد�ت �إىل 827 مليون درهم مقارنة مع �لربع �لثالث 

من عام 2012 

59.9 مليون درهم �سايف �الأرباح بزيادة بن�سبة٪13 مقارنة مع 
�لربع �لثالث 2012

�أر�مك�س، �ملزود �لعاملي خلدمات �لنقل و�حللول  �أعلنت �رشكة 

 DFM:( للوج�ستية، و�ملدرجة يف �سوق دبي �ملايل حتت �لرمز�

عام  من  �لثالث  للربع  �ملالية  نتائجها  عن  �ليوم   ،)ARMX
2013 م�سجلة منو�ً يف عائد�تها مبعدل٪9من خالل حتقيق 827 
مليون درهم مقابل758مليون درهم يف �لربع �لثالث من عام 

2012. كما �رتفع �سايف �الأرباح �إىل 59.9 مليون درهم، بزيادة 
بن�سبة ٪13، مقارنة مع 53.1 مليون درهم خالل �لفرتة ذ�تها 

من عام 2012.

ويف �سياق تعليقه على هذه �لنتائج، قال ح�سني ها�سم، �لرئي�س 

مع  �آخر  جناحًا  نحقق  �أن  »ي�رشنا  �أر�مك�س:  ل�رشكة  �لتنفيذي 

�مل�ستمر  تركيزنا  لنا  �إذ�أتــاح  قوية،  �سنوية  ربع  نتائج  ت�سجيل 

على حت�سني �الأد�ء و�لكفاءة مو��سلة �أد�ئنا بامل�ستوى �ملطلوب 

وحتقيق عائد�ت م�ستد�مة خالل �لربع �لثالث«. 

و�سجلت �أر�مك�س عائد�ت قوية من عملياتها �الأ�سا�سية يف �أ�سو�ق 

ن�ساط  تر�جع  من  �لرغم  على  �إفريقيا  و�سمال  �الأو�سط  �ل�رشق 

�الأعمال �لذي ��ستمر لفرتة طويلة يف بد�ية �لربع �لثالث. وتو��سل 

مدفوعة  قوي  منو  ت�سجيل  �الإفريقية  �ل�سحر�ء  جنوب  �أ�سو�ق 

باأد�ء جنوب �إفريقيا �لتي تلعب دور�ً متز�يد �الأهمية �سمن �سبكة 

�أر�مك�س �لعاملية.

وعرب �أعمالها �الأ�سا�سية يف �ل�سحن �ل�رشيع و�خلدمات �للوج�ستية 

�أر�مك�س حتقيق  و��سلت  �الإلكرتونية،  و�لتجارة  و�ل�سحن �جلوي 

يف  وخا�سة   ،2013 عام  من  �لثالث  �لربع  خالل  قوية  نتائج 

لتنمية  ��سرت�تيجيتها  مع  ومتا�سيًا  �الإلكرتونية.  �لتجارة  قطاع 

�أ�سو�ق  لربط  جهودها  �أر�مك�س  عــززت  �الإلكرتونية،  �لتجارة 

�إىل  خدماتاالأعمال  تو�سعة  خالل  من  و�آ�سيا  �إفريقيا  يف  �لنمو 

�مل�ستهلك لتغطي ثمانيًةمن مدن �ملن�ساأ مبا يف ذلك ��سطنبول، 

وجوهان�سربغ، وهونغ كونغ، ومومباي.

بزخم قوي يف  �لعام  �الأخري من  �لربع  »دخلنا  و�أ�ساف ها�سم: 

�لعاملي.  للنمو  ��سرت�تيجينا  على  مو��سلة�لرتكيز  مع  �أعمالنا 

وقمنا بتو�سعة حلولنا �خلا�سة ب�سل�سة �لتوريد، وال �سيما لقطاع 

ع نطاق هذه �خلدمات �إىل �أ�سو�ق 
ّ
�لنفط و�لغاز، ونتوقع �أن نو�س

�إ�سافية. كما جنحنا �أي�سًا يف تو�سيع �سبكتنا من خالل �المتياز�ت 

وعمليات �ال�ستحو�ذ يف �أ�سو�ق جنوب �ل�سحر�ء�الإفريقية، و�آ�سيا 

��سرت�تيجية  حتقيق  يف  رئي�سي  دور  لها  �سيكون  �لتي  �لو�سطى، 

�لتنمية �مل�ستقبلية، و�سنو��سل �لرتكيز علىخطط �لتو�سع يف هذه 

�الأ�سو�ق خالل عام 2014«. 

»أرامكس« تعلن عن نمو صافي أرباحها بمعدل  13 ٪ 
في الربع الثالث من عام 2013

ر�شالة الإمارات

�لدكتور  لبنان  يف  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  ــر  وزي قــام 

بزيارة  �حلالب  عبد�حلميد  �لدكتور  ير�فقه  دياب  ح�سان 

رئي�س  بح�سور  �أبوظبي  يف  �للبناين  �لعمل  جمل�س  مكاتب 

يف  بــريوت  �المريكية  �جلامعة  خريجي  ر�بطة  و�ع�ساء 

�أبوظبي. عر�س رئي�س  �ملجل�س �أهم �الجناز�ت و�مل�ساريع 

�مل�ستقبلية للمجل�س. كما نوه �لوزير �لدكتور دياب باأهمية 

تربوية  حمطة  منه  جعل  �لــذي  لبنان  يف  �لتعليم  قطاع 

ر�ئدة يف �ملنطقة. بهذه �ملنا�سبة �قام رئي�س جمل�س �لعمل 

�ل�سالح و�أع�ساء �الد�رة ور�بطة خريجي �جلامعة  �سفيان 

�المريكية بريوت ماأدبة ع�ساء حيث �أعرب دكتور دياب عن 

�ل�سوء  �لقاء  لالمار�ت هدفها  ثانية  بزيارة  �لقيام  رغبته 

على �الجناز�ت �مللفتة للقطاع �لتعليمي يف لبنان.

زيارة وزير التربية والتعليم 

العالي الى مكاتب مجلس 

العمل اللبناني في أبوظبي

رئيس مجلس العمل سفيان الصالحالوزير حسان دياب
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

عائد�ت �خلطط �ملو�سوعة الإعادة �أعمار 

��ستمر�ر  خلف  يقف  ما  هي  �سورية 

�حلرب  عمر  و�إطالة  �لبلد  هذ�  تدمري 

�لتي  �لدر��سات  �آالف  �إىل  �إ�سافة  فيه، 

تتحدث عن هذ� �ملو�سوع، عن �لتكاليف 

�إعادة  تتطلبها  �لتي  �لزمنية  �ملدة  وعن 

�سورية  �أو  �سورية،  من  تهدم  ما  �إعمار 

و�قت�سادها.  �لتحتية  ببنيتها  برمتها 

وهي عملية حت�سب لها �ل�رشكات �لعابرة 

�الأوىل  �لنار  طلقة  منذ  �حل�ساب  للحدود 

فما  مدين،  �أو  جندي  على  تطلق  �لتي 

�أو  بالتفجري�ت  �لتدمري  مب�ساهد  بالك 

كما  �ملتفجرة.  �لرب�ميل  �أو  �ل�سو�ريخ 

عينه،  �حل�ساب  �حلكومات  لها  حت�سب 

�حلكومات �لتي �سكتت عن م�سهد �لدمار 

لته. فقد �سال �للعاب 
ّ
هذ�، �أو تلك �لتي مو

�لكون  �أرجُل  ت 
َ
َفع

َ
ود �ملرتقبة،  للعقود 

عجلَة �لتهدمي لالأمام وبقوة.

تغييبه،  �أو  �ل�سيا�سي  �حلل  غاب  فكلما 

تبقى �لطريق �سالكة �أمام �لدمار. وياأخذ 

خر�ئط  لر�سم  �لكايف  �لوقت  �ملخططون 

�لفينة  بني  علينا  لتخرج  �لبناء،  �إعادة 

 تظن �أن 
ٌ
د

َ
و�الأخرى �أرقام وتقدير�ت وِمد

روزنامة  و��سعو  �أنف�سهم  هم  و��سعيها 

�حلرب وخر�ئطها.

وال يخفى على �أحد حاجَة �لدول �لكربى 

�إىل جبهات عمل جديدة، خ�سو�سًا عندما 

يدخل �قت�سادها يف طور �لتاأزم. جبهات 

وحمركه  �القت�ساد  �إد�رة  ثالوث  يكون 

�سناعة  فثالوث  بامتياز.  فيها  حا�رش�ً 

)�أو  و�لنفط  و�لدو�ء  �الأمريكية  �ل�سالح 

�الإقر��س  �سناديق  على  عالوة  �لطاقة( 

مثاًل، يبقى بحاجة د�ئمة الأ�سو�ق جديدة 

عروقه  يف  �لدماء  ت�سخ  ماألوفة  غري  �أو 

وحتميه من �النهيار�ت �لدورية �إن م�سه 

وقد  موؤ�رش�ته.  يف   
ٌ
تر�جع �أو  ما  ركود 

�الأدو�ر  توزيع  عن  تتحدث  �الأنباء  بد�أت 

و�الأعمال و�حل�س�س حني تنتهي �حلرب. 

�القت�سادية  �ملتحدة  �الأمم  »جلنة 

من  حتققت  �آ�سيا«  لغربي  و�الجتماعية 

�أن �حلرب �أحلقت �أ�رش�ر�ً باقت�ساد �لبالد 

�إعادة  و�أن  دوالر.  مليار   60 �إىل  ت�سل 

�لبناء تتطلب، ح�سب خطة قدمت للحكومة 

و6  للمنازل  دوالر  مليار   22 �ل�سورية، 

 40 و��ستقد�م  �لتحتية  للبنية  مليار�ت 

يف �ملئة من �لعمالة �ملطلوبة. ور�أى �أن 

توفري �ملبالغ �ملطلوبة ميكن �أن يتم عرب 

�لتي  �لدولية  �ل�سناديق  من  �القرت��س 

مدمرة  تكون  �رشوطًا  تفر�س  ما  عادة 

القت�ساديات �لدول �لنامية.

تناقلته  ما  �الإطار  هذ�  يف  �أي�سًا  وياأتي 

�أو  �لر�سمية  �ل�سورية  �الإعالم  و�سائل 

من  �ملا�سي  �ل�سهر  �أو�ئل  منها  �لقريبة 

�لبناء  �إعادة  در��سة حديثة قدرت تكلفة 

بـ3  �الإجناز  وفرتة  دوالر  مليار  بـ73 

بل  ن�سبيًا  ق�سرية  فرتة  وهي  �سنو�ت 

�لتي  �لفرت�ت  مع  قورنت  ما  �إذ�  خر�فية 

يتطلبها تنفيذ �الأعمال يف �سوريا و�لتي 

�لف�ساد  ب�سبب  �إمتامها  فيتعذر  تتعرث 

�لذي يتخللها. ذلك يف وقت قدر �آخرون 

�لتكلفة بـ200 مليار دوالر. ويتم �حلديث 

و�إير�ن وحتى  و�ل�سني  لرو�سيا  دور  عن 

�لنظام.  �إن بقي  �لبناء  �إعادة  للبنان يف 

وتركيا  �خلليج  ودول  �لغربية  وللدول 

و�ل�رشكات �ملتعددة �جلن�سيات �إن �سقط. 

كما ي�ستمر �حلديث عن تاأ�سي�س �سناديق 

يف �لغرب خم�س�سة لتوفري �لتمويل، يف 

�أمو�ل  �إن  تقول  �أ�سو�تًا  هنالك  �أن  حني 

�لف�ساد �إن عادت للخزينة، كفيلة وحدها 

باإجناز �الأمر.

يتم  �لتي  �ل�سيناريوهات  وملو�جهة 

عمالة  ��ستقد�م  قبيل  من  و�سعها 

لمواجهة السيناريوهات التي وضعت من قبيل استقدام عمالة خارجية

الحلقي: إعمار سورية سيكون بخبرات وشركات وطنية
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على  �لتام  �العتماد  �أو  خارجية، 

بد�  �لدولية،  �ل�سناديق  من  �ال�ستد�نة 

�إعادة  يف  �سيخ�رش  �ل�سوري  �ل�سعب  �أن 

و�إن مت  �الإعمار مثلما خ�رش يف �حلرب. 

تكر�ر  ف�سيعيد  �ملنو�ل  هذ�  على  �الأمر 

�حلرب  جر�ء  خ�رش  �لذي  �لعر�ق  جتربة 

ثم جر�ء خطط �إعادة �لبناء �لتي �سابها 

على  �لقدرة  فانعد�م  �لف�ساد.  من  �لكثري 

رهن  يحتم  �لد�خلي  �لتمويل  توفري 

�لباطنية  وثرو�تها  �سوريا  �قت�ساد 

ي�ستمر  قد  لفو�تري  �سد�د�ً  للفاعلني 

�سدورها عقود�ً من �لزمن.

وملو�جهة هذه �ل�سينايوهات، �أكد رئي�س 

�حللقي  و�ئل  �ل�سوري  �لوزر�ء  جمل�س 

ع�رشة  �ل�ساد�سة  �لدورة  �نعقاد  خالل 

لنقابات  �لعام  لالحتاد  �لعام  للمجل�س 

�لعمال �إىل �أن »بناء �لوطن يحتاج جلميع 

موؤ�س�سات  جميع  ت�سافر  و�إىل  �أبنائه 

�ل�سعبية  و�لنقابات  و�ملنظمات  �لدولة 

و�ملهنية وفعاليات �ملجتمع �الأهلي من 

خالل عملية تكاملية توؤدي �ىل �لنهو�س 

تعددية  �سورية  �ىل  و�لو�سول  بالوطن 

يحقق  متنام  �قت�ساد  ذ�ت  دميقر�طية 

و�قعا معي�سيا م�ستقر� للمو�طن«. 

�أن  �إىل  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  ولفت 

�لقطاع  على  ركزت  �سورية  على  �حلرب 

مبفهومها  �ل�سورية  و�للرية  �القت�سادي 

»بع�س  كانت  حيث  و�لوطني  �ل�سيادي 

�لدوالر  قيمة  مل�ساعفة  تخطط  �لدول 

كما  �ملر�ت  الآالف  �ل�سورية  �للرية  �أمام 

بف�سل  �أنه  �إال  �أخرى  دول  يف  حدث 

�الأجهزة  قبل  من  �ملتخذة  �الإجر�ء�ت 

4 مر�ت  �أو   3 �إال  تت�ساعف  �حلكومية مل 

وهي ن�سبة مقبولة �ذ� ما قورنت بحجم 

�الأزمة«.

ما مت �رشفه  �إن كل  �حللقي على  و�سدد 

�ملخزون  مي�س  »ال  �للرية  دعم  �إطار  يف 

يتم  ما  و�أن  �الأجنبية«  للعملة  �لنقدي 

عن  عبارة  هو  �الأمر  هذ�  حول  ترويجه 

مر�فقة  ونف�سية  م�سللة  �إعالمية  حرب 

��ستمر�ر  �إىل  الفتا  �القت�سادية  للحرب 

الإعادة  حثيثة  جهود  بذل  يف  �حلكومة 

�ل�سعر �حلقيقي ل�رشف �للرية. 

و�أو�سح �حللقي �أن �حلكومة تتابع تنفيذ 

�ل�سعبة  �لظروف  رغم  بر�جمها  كل 

وتتكيف  تو�جهها  �لتي  و�ملعقدة 

بقر�ر�تها مع مر�حل �الأزمة فيما يتعلق 

�لعامة و�خلا�سة م�سري�ً  �لقطاعات  بكل 

�لتي  و�لعقوبات  »�لتحديات  �أن  �إىل 

تتعر�س لها �سورية تر�فقت مع عمليات 

قطاعات  ��ستهدفت  ممنهجة«  �إرهابية 

مكونات  تالم�س  �أ�سا�سية  حيوية 

�القت�ساد و�جلانب �خلدمي للمو�طنني ما 

�نعك�س �سلبًا يف �إنتاجية هذه �لقطاعات 

و�إن  �لدولة  خزينة  �إير�د�ت  و�إ�سعاف 

»�حلكومة تعمل على �الإ�رش�ع يف �إ�سالح 

هذه �الأعطال مبختلف �لقطاعات« ب�سكل 

�إر�دة وت�سميم  و�إ�سعايف بف�سل  تلقائي 

�أجل  من  �خلدمي  �لقطاع  يف  �لعاملني 

هذه  عن  �لناجمة  �الأ�رش�ر  تخفيف 

على  �الإمكان  قدر  �لتخريبية  �لعمليات 

حياة �ملو�طنني. 

»�أن  على  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  و�سدد 

�إعمار �سورية لن يكون �إال باأياد وخرب�ت 

و�رشكات وطنية« من خالل عملية نوعية 

من  بدء�ً  �الإن�سان  ببناء  تبد�أ  متكاملة 

�ل�سعبية  و�ملنظمات  و�ملدر�سة  �الأ�رشة 

لعملية  يحتاج  �لوطن  بناء  �أن  وخا�سة 

تكاملية بني جميع �أبنائه.

»العلوم االقتصادية« تدرس »كيف نبدأ بعد انتهاء األزمة«
ك�سف رئي�س �حتاد غرف �لتجارة �ل�سورية نائب رئي�س 

�أن �جلمعية  جمعية �لعلوم �القت�سادية غ�سان �لقالع 

�قت�سادية  در��سة  �إعد�د  على  �أ�سهر  ثالثة  منذ  تعكف 

�نتهاء  بعد  نبد�أ  »كيف  حتديد  �إىل  تهدف  متكاملة 

�الأزمة«؟.

و�أ�سار �لقالع �إىل �أن �نطالقة هذه �لدر��سة عرب �العتماد 

على �ملو�رد �لذ�تية ومنها �لرثوة �لزر�عية وتنويعها 

وت�سنيعها، �إ�سافة �إىل �لرثوة �حليو�نية على �ختالف 

يف  وتهدف  منتجاتها،  وت�سنيع  و�أنو�عها  �أ�سكالها 

و�ال�ستغناء  �لعاملة  �ليد  توطني  �إىل  م�ساعيها  جملة 

قدر �الإمكان عن �ال�ستري�د من �خلارج.

قد  �سنكون  �خلطوة  بهذه  قيامنا  �أن  �إىل  �لقالع  ولفت 

بد�أنا بذلك باقت�ساد قوي ومتني ال يتزعزع، »علمًا �أننا قطعنا �سنو�ت طويلة يف هذ� 

�الجتاه، وم�سرينا �أن نقوم باالعتماد على مو�ردنا �لذ�تية مثل �لعديد من �لدول«.

و�أكد �أنه كان �ساحب هذ� �القرت�ح �لذي ين�سوي حتت عنو�ن: »ماذ� نعمل بعد �نتهاء 

�الأزمة«؟ م�سيفًا: تعترب �الأزمة �لتي نعي�سها منذ فرتة بحكم �ملنتهية و�سنقوم بتهيئة 

�أنف�سنا وو�سع بر�مج م�ستقبلية منذ هذه �للحظة، و�أهم ما يف �الأمر هو عدم �العتماد 

على �لقرو�س �خلارجية الأنه من غري �ملمكن �أن نرهن �أنف�سنا لهذه �لقرو�س �لتي لن 

تعود علينا �إال مبالمة �أحفادنا و�أجيالنا �لالحقة.

و�أ�ساف �لقالع: �إن م�ساألة �لرثوة �حليو�نية �ملحلية لي�ست بالب�سيطة، وهناك �لعديد من 

�لعو�مل و�حللقات �لتي يت�سل بع�سها مع �لبع�س �الآخر يف هذ� �جلانب، وتبد�أ مبو�سوع 

�إي�سال �لعلف �إىل �ملربني و�رش�ء �ملنتجات منهم و�إي�سال �سهاريج �ملياه �إىل �أماكن 

�ملربدة  �ل�سهاريج  تاأمني  بق�سية  �أي�سًا  تنتهي  وال  عندهم...  �لرعي  ومو�قع  توطنهم 

�لقادرة على ��ستالم �ملنتجات �حليو�نية منهم كاحلليب وغريه و�سوقها �إىل �مل�سانع.

متمنيًا �أن يتم �إيقاف ت�سدير �لغنم �لعو��س، »الأن �الإن�سان �لذي ياأكل حلم عو��سنا يف 

�لدول �ملجاورة وغريها ال يعترب �أف�سل من �ملو�طن �ل�سوري، كما �أنه لن ي�سرينا �سيء 

على �الإطالق يف حال و�سلت �أعد�د ثروتنا �حليو�نية �إىل 30 مليون ر�أ�س من �لغنم �أو 

غريها فهي �ستنعك�س على �القت�ساد �ل�سوري �إيجابًا وتخلق �سناعات جديدة حمليًا، 

ويف جميع �الأحو�ل �ستكون هذه �لرثوة �حليو�نية �أف�سل للمو�طن �ل�سوري من �أن ي�سرتي 

�للحم �مل�ستورد«.

وختم �لقالع بالقول: كنت وما زلت �أ�رش على قويل وقناعتي باأن �لتاجر �ل�سوري 

�ليقني  هذ�  من  نابع  وعمله  تفكريه  وكل  وطنيًا،  وطنيًا...  وطنيًا..  و�سيبقى  كان 

�ملوجود يف قلبه.
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ر�شالة العراق

يكت�سب مو�ســوع �ملياه �أهمية كبرية يف 

�لعامل �لعربي ب�ســورة عامة ويف �لعر�ق 

ب�ســورة خا�ســة و�أ�سبحــت �أزمــة �ملياه 

منطقــة  يف  �حلــروب  الإ�سعــال  مر�سحــة 

دو�ئــر  لتحليــل  وفقــًا  �الأو�ســط  �ل�ــرشق 

�سيا�سية عاملية، خا�سة �ن �غلب �الأقطار 

�لعربيــة ال متلــك �ل�سيطــرة �لكاملــة على 

منابع مياههــا، فاأثيوبيا وتركيا وغينيا 

و�إير�ن و�ل�سنغال وكينيــا و�أوغند� ورمبا 

ز�ئــري �أي�ســا هي بلــد�ن تتحكــم بحو�يل 

60 % مــن منابــع �ملــو�رد �ملائية للعامل 
�لعربي، مما �سيوؤثر ب�سورة مبا�رشة على 

�لــدول �لعربيــة وباالأخ�ــس يف �لعــر�ق، 

ب�سبــب نق�س �ملياه وزيادة �لطلب و�لذي 

يعــود �إىل زيــادة عــدد �ل�ســكان وتر�جــع 

منا�سيــب مــو�رد �مليــاه عــن معدالتهــا 

�ل�سابقة و�الإ�رش�ف بل و�الإهد�ر يف �ملياه 

�إ�سافــة �إىل عامل �لتلــوث للبيئة �ملائية 

لــذ� فاحلاجــة باتــت ما�ســة �إىل تطويــر 

�ملــو�رد �ملائية وتقنينها عرب �ال�ستخد�م 

حظيــت  ولقــد  �ملــو�رد  لهــذه  �الأمثــل 

�أبحــاث تطوير �ملو�رد �ملائيــة باهتمام 

�ملخت�ســني و�لباحثــني باعتبارها �حلل 

�الأمثــل لزيادة هــذه �ملــو�رد �إ�سافة �إىل 

تــاليف �ل�رش�عــات و�حلــروب �ملحتملــة 

�لتي قد حتدث ب�سبــب نق�س �ملياه.وذلك 

بالنظــر ملحدوديــة �ملتــاح منهــا كمياه 

�ل�رشب وطبقًا للموؤ�رش �لذي يف�سي �ىل �ن 

�أي بلــد يقل فيه متو�سط ن�سيب �لفرد فيه 

مــن �ملياه �سنويًا عــن 2000 -1000 مرت 

مكعــب يعترب بلد�ً يعــاين من ندرة مائية، 

 علــى ذلك فان 13 بلــد�ً عربيًا تقع 
ً
وبنــاء

�سمن فئة �لبلد�ن ذ�ت �لندرة �ملائية.

ويو�سح تقرير �لبنــك �لدويل ل�سنة 1993 

�ن متو�ســط ن�سيــب �لفــرد �ل�سنــوي مــن 

�ملو�رد �ملائية �ملتجددة و�لقابلة للتجدد 

يف �لعــامل �لعربي )مــع ��ستبعاد خمزون 

�ملياه �لكامنة يف باطن �الأر�س( �سي�سل 

�ىل 667 مرت� مكعبا يف �سنة 2025 بعدما 

كان 3430 مرت� مكعبا يف �سنة 1960، �أي 

بانخفا�س بن�سبة 80 %.

البعد السياسي لألزمة 
ال ميكــن ف�ســل �لعالقــات �ملائيــة بــني 

�لدول �لثالثة حــول نهري دجلة و�لفر�ت 

عن خلفيــة �لعالقــات �ل�سيا�سيــة بينهم، 

خا�ســة يف مــا يتعلــق برتكيــا و�سوريا، 

فالعالقــات بــني �لدولتــني منــذ ��ستقلت 

�لعثمانيــة  �الإمرب�طوريــة  �الأخــرية عــن 

يف عــام 1916 و�لعالقات بــني �لطرفني 

تــرت�وح بــني �لقطيعة و�لتوتــر و�لتهديد. 

وقــد لعــب �ال�ستعمــار �لفرن�ســي دور� يف 

�إثــر�ء هذ� �ل�رش�ع بني �لدولتني حني قام 

يف عــام 1936 باإهد�ء لــو�ء �ال�سكندرونة 

�ل�ســوري �إىل تركيا �لتــي تتم�سك به نظر� 

ملوقعــه علــى �ملدخــل �ل�رشقــي للبحــر 

�ملتو�ســط لرتكيا، �الأمر �لذي ميثل م�سدر 

د�ئــم للخالف بني �لدولتــني. ومع نهاية 

�خلم�سينيات و�سل �خلالف �ل�سيا�سي بني 

�لدولتني �إىل حد �ملو�جهة �لع�سكرية لوال 

و�سول �لقــو�ت �مل�رشية لدعم �سوريا ثم 

قيــام �جلمهوريــة �لعربيــة �ملتحــدة بني 

م�رش و�سوريا يف 1958.

ويف منت�ســف �ل�ستينــات قامــت �سوريــا 

�ملمتلــكات  بتجميــد وم�ســادرة جميــع 

�لعقاريــة لالأتر�ك يف �الأر��ســي �ل�سورية 

وردت تركيــا باإجــر�ء مماثــل ومل تكتــف 

�لدولتــان بذلــك و�إمنــا �رشعــت كل منها 

تدعــم �حلــركات و�جلماعــات �ملناه�سة 

لالأخــرى د�خل حدودهــا، فقامت �سوريا 

يف بد�يــة �ل�سبعينــات بدعــم �ملجموعــة 

�الأمنيــة �مل�سلحة يف ن�ساطها �سد تركيا، 

و�سمــل هــذ� �لدعم بعــد ذلك �الأكــر�د مما 

دفع تركيا �إىل تقدمي �مل�ساعدة �لع�سكرية 

لبع�ــس �لتيار�ت �الإ�سالميــة �ل�سورية يف 

�رش�عها مــع �لنظام �ل�سيا�ســي وفر�رها 

عــرب �حلــدود. وعلــى �لرغــم مــن حر�س 

تركيــا على �الحتفاظ بعالقات جيدة �إىل 

حــد ما مع �لعــر�ق �إال �أنه ومع عام 1974 

�أ�سبحت ميــاه نهر �لفر�ت مو�سع خالف 

بني تركيــا و�سوريا و�لعــر�ق من ناحية، 

وبــني �سوريــا و�لعر�ق مــن ناحية �أخرى 

حيــث �رشعــت تركيــا و�سوريــا يف بنــاء 

�ل�ســدود �الأمــر �لــذي قل�س كميــة �ملياه 

�ملتدفقة �ىل �لنهر.

وقــد ��ستمــرت �لتوتر�ت يف هــذه �لعالقة 

مــع قيام �أى مــن �لدول �لثالثــة باأعمال 

علــى جمــرى �لنهر تقلل مــن كمية �ملياه 

ال يمكن فصل العالقات المائية بين سوريا وتركيا حول نهري دجلة والفرات

أزمة المياه في العراق... الى أين؟
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�ملتدفقة فيــه �إىل �أن و�سلت �أزمة �لفر�ت 

�إىل ذروتهــا يف يناير 1990 عندما قامت 

تركيــا بخف�ــس �مليــاه �ملتدفقــة يف هذ� 

�لنهــر ملــدة ثالثــني يوما ملــلء �لبحرية 

�لتــي تكونــت خلــف �ســد �أتاتــورك �الأمر 

�لــذي �أ�ــرش ب�سوريا و�لعــر�ق �أ�سد �ل�رشر 

وكاد �الأمــر ي�ســل �إىل �ملو�جهة �مل�سلحة 

لــوال �جلهود �لدبلوما�سيــة و�سبط �لنف�س 

�لذي مار�ستــه �الأطــر�ف �ملختلفة. جتدر 

�الإ�سارة �إىل �أن �الأمور بد�أت تتعقد وتاأخذ 

م�ســار� خطــري� منــذ �أن بــد�أت تركيا تنفذ 

م�رشوع جنوب �رشق �الأنا�سول �ملعروف 

�خت�سار� با�سم جــاب، وقد ت�ساعد �الأمر 

�إىل ت�سعيــد خطــري بــني �سوريــا وتركيا 

حــد  �إىل  و�ســل   1998 عــام  �أو�خــر  يف 

ح�ســد �لقــو�ت �لرتكية و�لتهديــد ب�رشب 

�سوريــا حتت دعــوى م�ساعدتهــا لالأكر�د 

و�إيــو�ء زعيمهــم عبــد �هلل �أوجــالن �لذي 

تبــني الحقــا وجــوده برو�سيــا. ومــع �أن 

�للقــاء�ت بــني �لــدول �لثالثــة مل تنقطع 

خــالل �لت�سعينيات حيث تعقــد تارة بني 

�مل�سئولني �لفنيــني، وتارة �أخرى ي�سارك 

فيهــا �مل�سئولــون �ل�سيا�سيــون �إال �أنها مل 

ت�سفر عن �أية نتائج.

�لرئي�سيــة  �مل�سكلــة  �أن  �لقــول  وميكــن 

لنهــر �لفــر�ت تتمثــل يف �أن كميــة �ملياه 

�مل�ستهدفــة لال�ستهــالك مــن قبــل �لدول 

�لثــالث تتجــاوز �إجمــايل �إيــر�د�ت �لنهر 

مبقد�ر 17.3 مليــار مرت مكعب، وبالتايل 

من �مل�ستحيل تلبية �الأهد�ف �ال�ستهالكية 

للدول �ملعنية من �لنهر بحدود �إمكانياته.

�إن �مــن �لعــر�ق يتعر�ــس خلطــر جــدي 

حا�ــرش� وم�ستقبــال ب�سبــب �أزمــة �ملياه 

و�سيا�ســات دول �جلــو�ر ب�ساأنهــا فيجــب 

�أن يكــون هنــاك �هتمام جــدي بامل�سكلة 

من قبــل �ل�سيا�سيــني و�ملخت�ســني �سو�ء 

باأعــد�د  �أو  �ل�سائبــة  �لقــر�ر�ت  باتخــاذ 

�ملو�سوعيــة  و�لدر��ســات  �لبحــوث 

لت�سخي�سها وعالجها.

للــدول  �لد�خلــي  �ل�سيا�ســي  �لن�ســاط  �أن 

�ملت�ساطئــة مع �لعر�ق يدخــل �سمن �إطار 

�أ�سبــاب هــذه �الأزمــة و�أن منابــع �الأنهار 

�لعر�قيــة مــن خــارج �حلــدود للبلــد وهذ� 

�ملو�ســوع بحد ذ�ته ي�ســع �لعر�ق بو�سع 

حرج ما مل تكن هناك معاهد�ت و�تفاقيات 

مــع تلك �لدول تنظم �سبل �لت�رشف و�إد�رة 

�ملياه بني دول �جلو�ر و�لعر�ق.

البعد االقتصادي لالزمة
�أن �سحــة �مليــاه يف �لعــر�ق لهــا �أ�سباب 

عديــدة ويعــد �ملوقــع �جلغــر�يف �ل�سبــب 

بالدرجــة  يعــود  حيــث  لهــا  �لرئي�ســي 

�الأ�سا�سيــة على �العتماد على مياه نهري 

دجلــة و�لفــر�ت ومــا يقابل ذلــك من قلة 

وجــود �ملناطــق �لرطبة �الأمــر �لذي يزيد 

مــن عملية تبخر كميات كبرية من �ملياه 

وزيادة �ملفقود منها.

و�ل�سبب �الأخر ما توؤديه �لدول �ملت�ساطئة 

للعــر�ق من دور للتاأثري �ملبا�رش على نهر 

�لفــر�ت ب�سكل خا�س ، حيث يقع �حلو�س 

�ملغذي للنهر د�خل �حلدود �لرتكية و�لتي 

ت�ســكل ن�سبة 90 % من �ملياه ، و�أما ن�سبة 

8 % للنهــر تاأتــي مــن �حلــدود �ل�سوريــة 
، فهــذه �لــدول عملــت علــى بنــاء �ل�سدود 

�لعديــدة و�لتي تقوم مــن خاللها بحجب 

�لعر�قيــة  �الأر��ســي  و�ســول �مليــاه �ىل 

الأخذ ما حتتاجه مــن �ملياه ، وبالنتيجة 

تكــون �لن�سبة �لتي ت�ســل �ىل نهر �لفر�ت 

�إذ� مــا قورنــت باحلاجــة  ن�سبــة قليلــة 

للمياه و�لزيادة يف �لطلب نتيجة لالأعد�د 

�ل�سكانية �لعالية و�لتغري�ت �ملناخية يف 

�لعر�ق.

ففي �ملجال �لزر�عي �أثر �سح �ملياه ب�سكل 

كبري علــى م�ساحات و��سعة من �الأر��سي 

�لزر�عيــة حتــت ظــل هــذه �الأزمــة ،حيث 

كانــت تزرع �سابقًا م�ساحات كبرية منها 

ومت تقلي�سهــا ب�سب قلة �مليــاه �ملتدفقة 

مــن نهــري دجلــة و�لفر�ت ما يــوؤدي �ىل 

�لزر�عيــة  �ملحا�سيــل  علــى  �العتمــاد 

�مل�ستــوردة مــن �خلــارج، وهــذه �الأزمــة 

و��سعــة �النت�ســار حيــث ت�سمــل حمــاور� 

عديدة تتمثل يف ما ياأتي:

�لتغــري�ت  كل  ي�ســم  �الول  �ملحــور 

�لعــر�ق  ي�سهدهــا  �لتــي  �ملناخيــة 

�الأمطــار.  هطــول  وقلــة  جفــاف   مــن 

�ملحــور �لثــاين جدليــة ��ستحــو�ذ �لــدول 

�ملت�ساطئة على كميات �ملياه �لتي ت�سل 

�ىل �لعر�ق عرب نهري دجلة و�لفر�ت حيث 

�نهــا �نهار دولية ومتر عرب �لدول و�سواًل 

�ىل م�سباتها يف �لعر�ق،

و�ملحــور �لثالــث �لطــرق �مل�ستخدمة يف 

�لزر�عــة و�الأ�ساليــب �لغري متطــورة �لتي 

تعمــل بدورهــا على زيــادة �لهــدر ب�سكل 

و��سح على �ملياه وما يقابل �لدور �ملهم 

�لذي تقوم بــه �لزر�عة ل�سد حاجة �ل�سوق 

مــن �ملحا�سيــل �لزر�عيــة ومــا ي�سهــده 

�لعــر�ق مــن �لكثافــة �ل�سكانيــة �لعاليــة 

و�سعــف دور �لبنى �لتحتية للمياه د�خل 

�لعــر�ق حيــث تقــوم با�ستخــد�م �لطــرق 

�الإرو�ئيــة �لقدميــة و�لتي تعمــل بدورها 

على تفاقم هــذه �الأزمة �لتي تعد بحاجة 

�ىل �لتطويــر لتقليــل �ملفقــود مــن �ملياه 

�لطــرق �حلديثــة يف منظومــة  و�إدخــال 

ميــاه �لري و��ستخــد�م ما يعــرف بالري 

�ملغلف �لذي ي�ستخــدم يف �لزر�عة، �الأمر 

�لــذي ميكن مــن خالله ��ستخــد�م �لن�سبة 

�لقليلة �ملتوفرة من �ملياه يف �سد �حلاجة 

�ملتز�يدة له.
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اقت�شاد عربي

توقعات لصندوق النقد بشأن اداء عدد من االقتصادات العربية
اداء سلبي للسودان ... وازدياد النمو في المغرب 

وتراجعه بالخليج

المغرب
بالن�سبة  �لتوقعات  �إن  �لدويل  �لنقد  �سندوق  قال  ثانية  جهة  من 

لالقت�ساد �ملغربي على �ملدى �لق�سري �آخذة يف �لتح�سن، حيث يوجد 

حم�سول وفري من �ملرجح �أن يدفع �لنمو يف عام 2013 �إىل �أعلى من 

5 ′، على �لرغم من تباطوؤ منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل غري �الأ�سا�سي.
وكان �سندوق �لنقد قد توقع يف بيانات �سابقة �أن يحقق �ملغرب منو� 

بنحو 4.5 ′ خالل �لعام �جلاري، مقابل 2.7 ′ بالعام �ملا�سي 2012.

�الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من   ′  19 بن�سبة  �لزر�عة  قطاع  وي�ساهم 

للمغرب، ويوظف �لقطاع �أكرث من 4 مليون �سخ�س.

وحقق �ملغرب حم�سوال كبري� من �حلبوب هذ� �لعام م�سجال نحو 4.9 

مليون طن، مقابل 2.4 مليون طن يف �لعام �ملا�سي 2012، بدعم من 

�ملناخ �جليد.

وذكر �ل�سندوق يف تقريره �أن �ملغرب �سهد حت�سنا يف �لو�سع �ملايل 

و�خلارجي حتى �الآن من �لعام �جلاري بف�سل �نخفا�س �أ�سعار �ل�سلع 

�لنقد �الأجنبي كانت م�ستقرة  �لدولية جزئيا، و�أن �الحتياطيات من 

�أ�سهر من �لو�رد�ت، و�رتفعت لتكفي الأكرث ن�سف  �أربعة  لتكفي نحو 

�نكما�س  ي�ستمر  �أن  متوقعا  قوية،  ر�أ�سمالية  تدفقات  بدعم من  عام 

عجز �حل�ساب �جلاري بينما تو��سل �حلكومة �ملغربية جهودها �سبط 

�ظهرت بيانات حديثة ل�سندوق �لنقد �لدويل حول �الد�ء �القت�سادي 

�ل�سود�ين،  لالقت�ساد  �سلبيا   
ً
�د�ء يتوقع  �نه  �لعربية  �لدول  من  لعدد 

�لتعاون  دول  يف  و�نخفا�سا  �ملغرب،  يف  �لنمو  مبعدل  و�رتفاعا 

�خللبجي.

فقد قال �سندوق �لنقد �لدويل �إن �لتوقعات الأد�ء �القت�ساد �ل�سود�ين 

تطبيق  غياب  يف  وذلك  �سلبية،  �ملتو�سط  �ملدى  وعلى   2013 لعام 

حزمة جديدة من �الإجر�ء�ت �لت�سحيحية.

وتوقع �ل�سندوق �أن يتباطاأ منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل �حلقيقي غري 

�لنفطي �إىل 2.3 ′ يف عام 2013، ويظل دون م�ستوى 3 ′ على �ملدى 

�ملتو�سط . وذكر �أن �لت�سخم �سيتباطاأ �إىل حد ما، ولكنه �سيبقى يف 

م�ستويات خانة �لع�رش�ت، مما يعك�س ��ستمر�ر �نخفا�س قيمة �جلنيه 

�ل�سود�ين.

�لعامة على مدى �لعامني  ويف ظل توقعات برت�جع عجز �مليز�نية 

من  �ل�سو�دن  �سيح�سلها  �لتي  �لنفط  عبور  ر�سوم  ب�سبب  �ملقبلني، 

�الرتفاع جمدد�  �لعجز  �أن يعاود  �ملتوقع  فاإن من  �ل�سود�ن،  جنوب 

يف �ل�سنو�ت �لالحقة .

�لتي  �الإير�د�ت  فجوة  ل�سد  �ل�سعي  �ل�سود�ن  على  �لعجز  ولتقلي�س 

خّلفها �جلنوب عنه منذ متوز 2011، حيث فقدت �خلرطوم نحو 75 ′ 

من �إير�د�تها �لنفطية، ف�سال عن خ�سارتها لنحو 3 مليار�ت دوالر من 

توقف �سخ نفط �جلنوب، وفق م�سوؤولني. ويرى �ل�سندوق �أن �التفاق 

لتنفيذ  فريدة  فر�سة  للخرطوم  يوفر  �ل�سود�ن  جنوب  مع  �الأخري 

�سيا�سات ت�سحيحية جريئة.

�ل�سود�ين  لالقت�ساد  �مل�ستقبلية  �لتوقعات  �أن  �ل�سندوق  ويذكر 

تخ�سع ملخاطر كبرية، �خلطر �لرئي�سي يتعلق بالتحول �القت�سادي 

ت�سبق  �لتي  �لفرتة  خالل  طويال  �أمد�  ي�ستغرق  �لذي  و�ل�سيا�سي 

�النتخابات �لرئا�سية عام 2015، و�ل�رش�عات �الأهلية �الإقليمية غري 

و�رتفاع معدالت  �لنمو  �إ�سعاف  �إىل  توؤدي  �أن  �لتي ميكن  �مل�ستقرة 

�لت�سخم .

�ل�سود�نية  لل�سلطات  بالن�سبة  �لفورية  �الأولوية  �أن  �ل�سندوق  ويرى 

تر�سيد  خالل  من  �ملالية،  �الختالالت  معاجلة  يف  تتمثل  �ن  يجب 

�لنفقات عن طريق خف�س �لتحويالت �إىل �لدول، و�لتخل�س تدريجيا 

من �لدعم، و�زدياد �الإير�د�ت �ل�رشيبية ، يف �إطار تنظيم �الإعفاء�ت 

�ل�رشيبية وتر�سيد �حلو�فز �ل�رشيبية.

ومع �رتفاع عجز �ملو�زنة يف ظل تر�جع �الير�د�ت، جلاأت �حلكومة 

1.5 مليار  �لوقود، لتوفري ما ال يقل عن  �إىل خف�س دعم  �ل�سود�نية 

دوالر �سنويا، متثل �أكرث من 50 ′ من �لعجز �ملحقق. 

ومن �ملتوقع �أن يوفر رفع �لدعم عن �ملحروقات لل�سود�ن نحو 6.5 

مليار جنيه �سود�ين ) نحو 1.5 مليار دوالر(، وفق ت�رشيحات �ملاحي 

خلف �هلل، رئي�س �لقطاع �القت�سادي بوالية �خلرطوم.
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�أو�ساع �ملالية �لعامة.

يف  دوالر،  مليار   18 نحو  للمغرب  �الأجنبي  �لنقد  �حتياطي  و�سجل 

نهاية �آب �ملا�سي.

�آخذ يف  �ال�سا�سي  �لن�ساط غري  �أن  �لرغم من  �إنه على  �لتقرير  وقال 

�لتباطوؤ، فمن �ملتوقع ت�سارع وترية �لنمو �ل�سامل، مدعوما بانتعا�س 

قوي يف �الإنتاج �لزر�عي، ومن �ملرجح �ن يتباطاأ منو �لناجت �ملحلي 

2013، مقابل منو  ′ يف عام   4 �أقل من  �الأ�سا�سي �ىل  �الإجمايل غري 

�لقطاع �الأ�سا�سي بن�سبة 13 ′ على �الأقل خالل 2013 .

�إجماال من �ملرجح �أن يت�سارع منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل فوق 5 

′، ومن �ملتوقع �أن يظل �لت�سخم دون 2.5 ′ على �لرغم من زياد�ت 
�أخرى حمتملة يف �أ�سعار بع�س �ملنتجات ذ�ت �ل�سلة بالوقود، ومن 

ر�أ�س  و�أن تظل تدفقات  �لعجز يف �حل�ساب �جلاري  �أن يقل  �ملتوقع 

�ملال قوية، مما ي�ساعد على دعم �الحتياطيات.

�لتجاري، بدعم من �نخفا�س  �لتح�سن يف �مليز�ن  �إن  �لتقرير  وقال 

�لغذ�ئية بف�سل زيادة  �لو�رد�ت  �الأ�سا�سية، و�نخفا�س  �ل�سلع  �أ�سعار 

�الإنتاج �ملحلي، و�رتفاع �ل�سادر�ت يف قطاعات مت تطويرها حديثا 

)�ل�سيار�ت على �سبيل �ملثال(، و�حل�سول على منح كبرية من �ل�رشكاء 

يف �لتنمية… من �ساأن كل ذلك �مل�ساعدة على تخفي�س �لعجز يف 

�إىل  لي�سل  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من   ′  3 بنحو  �جلاري  �حل�ساب 

حو�ىل 7 ′ من �لناجت �ملحلي �الإجمايل يف عام 2013.

�الأجنبي  �ال�ستثمار  زيادة  �أن  �لدويل  �لنقد  �سندوق  تقرير  ويو�سح 

�ملبا�رش و�القرت��س �لعام و�خلا�س �سي�سمح لالحتياطيات �أن تظل 

م�ستقرة خالل �لفرتة �ملتبقية من عام 2013 .

�ملغربية  �ل�سلطات  �تخذتها  �لتي  �لهامة  بالتد�بري  �ل�سندوق  وي�سيد 

�لتدهور  �أخذت  و�لتي  و�خلارجية،  �ملالية  �ل�سعف  نقاط  من  للحد 

تطبيقات  با�ستخد�م  وردت  �جلد  حممل  على   2012 عام  يف  �ملايل 

هامة لتعزيز �الإطار �ملايل و�حلد من تاأثري تقلبات �الأ�سعار �لعاملية 

لل�سلع �الأ�سا�سية على �مليز�نية.

�لدعم  لرفع  �آلية  �عتمدت  �ملغربية  �ل�سلطات  �أن  �لتقرير  ويذكر 

�حلكومة  وتعهدت  �لعاملية،  باالأ�سعار  ربطه  خالل  من  �لوقود  عن 

�ملغربية بتقليل �لعجز �ملايل �إىل 5.5 ′ من �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

يف عام 2013 .

وي�سري �لتقرير �إىل تدهور �أو�ساع �القت�ساد �لكلي �ملغربي يف عام 

2012، حيث تباطاأ �لنمو �إىل 2.7 ′ من 5 ′ يف عام 2011، و�ت�سع �لعجز 
�لناجت �ملحلي  ′ من   7.6 و   ′  10 �إىل  ب�سكل كبري،  �خلارجي و�ملايل 

�الإجمايل، على �لتو�يل.

�أهد�ف  يف  كبري  تر�جعا   2012 لعام  �ملالية  �ل�سنة  نتائج  و�أظهرت 

ظل  كما  �مليز�نية،  �إطار  يف  �ل�سعف  مو�طن  وك�سفت  �ل�سلطات 

�لت�سخم �الأ�سا�سي منخف�سا بينما ظل معدل �لبطالة نحو 9.

تتوقف  �ملتو�سط  �ملدى  �مل�ستقبلية يف  �لتوقعات  �أن  �لتقرير  ويذكر 

�لتناف�سية وتعزيز منو  �لقدرة  �إ�سالحات هيكلية لتعزيز  �إجر�ء  على 

�أن تبقى  �أعلى و�أكرث �سموال، ففي �سياق بيئة خارجية من �ملتوقع 

�سعيفة، ونظر� �إىل �سيق �مل�ساحة ل�سيا�سات �القت�ساد �لكلي لتعزيز 

�لطلب يف �ملدى �لق�سري، فاإن �مل�سي قدما يف تطبيق �ال�سالحات 

�لهيكلية لتعزيز �لنمو �سيكون حا�سما يف �حلد من �لبطالة .

�لدويل  �لنقد  �سندوق  لدى  �الأ�سا�سي  �ل�سيناريو  �إن  �لتقرير  ويقول 

يفرت�س �أنه يتم تطبيق �الإ�سالحات �لتي ت�ساعد على �ملحافظة على 

زيادة معتدلة ن�سبيا يف �لنمو �ملحتمل �إىل ما يقرب 5.5 ′ يف �ملدى 

�ملتو�سط.

 ، �لق�سري  �ملدى  فعلى  �لتوقعات،  �أمام  خارجية  خماطر  توجد  كما 

�أوروبا  يف  �ملالية  �ل�سغوط  ظهور  �إعادة  خماطر  تزيد  �أن  ميكن 

و�رتفاع �أ�سعار �لنفط ميكن �ن تعوق �لنمو.

الخليج 
بالن�سبة �إىل دول �لتعاون �خلليجي قال �سندوق �لنقد �لدويل �إنه من 

�ملتوقع �أن حتقق �لدول �الأع�ساء باملجل�س معدل منو ي�سل �إىل 3.7 

�سجل  �لذي  �لنمو  متو�سط  من  مرت�جعا   ،2013 �جلاري  �لعام  خالل 

معدال قويا ب�سكل ��ستثنائي بلغ 6.7 يف �لفرتة 2012-2010.

جاء ذلك يف بيان �أ�سدرته نعمت �سفيق، نائب مدير عام �ل�سندوق، 

يف ختام �جتماع عقدته يف �لعا�سمة �ل�سعودية �لريا�س مع وزر�ء 

مالية وحمافظي �لبنوك �ملركزية يف دول �خلليج.

على  رئي�سية  ب�سفة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  منطقة  وتعتمد 

بنحو  قدر 
ُ
ي �لعامل  نفطي يف  �حتياطي  �أكرب  �أنها متتلك  �لنفط، حيث 

486.8 مليار برميل �أي ما يعادل 35.7 من �إجمايل �الحتياطي �لعاملي 
من �لنفط �خلام وما ن�سبته 70 من �إجمايل �الحتياطي �لعاملي الأوبك.

وذكر �لبيان �ملن�سور على موقع �ل�سندوق �الإلكرتوين �أنه من �ملتوقع 

�لنفط  �إنتاج  2014 مع زيادة  4.1 يف عام  �لنمو م�سجال  �أن ينتع�س 

�لبنية  م�رشوعات  من  �لنفطي  غري  �لقطاع  يحققها  �لتي  و�ملنافع 

�لتحتية �لكبرية �جلاري تنفيذها.

�لتعاون  جمل�س  دول  م�ساهمة  تز�ل  »ال  �لبيان  يف  �ل�سندوق  وقال 

�خلليجي بالغة �الأهمية يف �القت�ساد �لعاملي و�الإقليمي. فهي ركائز 

�ليقني  عدم  �أجو�ء  تخيم  بينما  �لعاملية  �لنفط  �سوق  يف  لال�ستقر�ر 

يف �أماكن �أخرى.. وباالإ�سافة �إىل ذلك، فاإن �لتدفقات �خلارجة من 

من  �ل�سخية  و�مل�ساعدة  �ملنطقة  يف  �ملغرتبني  �لعاملني  حتويالت 

دول �ملجل�س متثل م�سادر دخل مهمة لبلد�ن �أخرى«.

»خلق  �خلليج  دول  �أمام  �لر�هنة  �لتحديات  �أهم  �أن  �لبيان  و�عترب 

�لذين  �ل�سكان  �ملتز�يدة من  لل�سباب ولالأعد�د  �لكافية  �لعمل  فر�س 

يبلغون �سن �لعمل يف �ملنطقة«.

و�سجل معدل �لبطالة يف �ل�سعودية، �أكرب �قت�ساد يف �ل�رشق �الأو�سط، 

و�أكرب م�سدر للنفط يف �لعامل، نحو 12، وفق بيانات حكومية.

ويرى �لبيان �أن جمل�س �لتعاون لدول �خلليج قد جنح يف خلق فر�س 

�حتو�ء  ي�ساعد على  �أن  �إ�سافية ميكن  �إ�سالحات  �إجر�ء  لكن  �لعمل، 

زيادة �لوظائف يف �لقطاع �لعام.
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اقت�شاد عربي

ارتفاع التضخم أزمة مستفحلة في اليمن

�قت�سادية  ظاهرة  �ليمن  يف  �لت�سخم  معدل  �رتفاع  بات 

�حلياة  �سنك  �ليمني  �ملو�طن  جر�ءها  يعاين  م�ستفحلة 

و�سظف �لعي�س نتيجة �رتفاع �الأ�سعار، يف وقت تتكبد فيه 

�لعملة �ليمنية خ�سائر بالغة يف قيمتها �ل�رش�ئية، ويتز�من 

ذلك مع �نخفا�س �حتياطي �لبالد من �لنقد �الأجنبي.

وتز�يد  �ملتدهور  �الأمني  �لو�سع  �أن  �قت�ساديون  ويرى 

�إىل  �أدى  �أعمال �لتخريب و�لتفجري الأنابيب �لنفط و�لغاز، 

تاآكل  وبالتايل  �خلام،  �لنفط  من  �ليمن  �سادر�ت  تر�جع 

ت�سكل  �الأجنبي، حيث  �لنقد  من  �ملركزي  �لبنك  �حتياطي 

عائد�ت �لنفط %70 من مو�رد �ملو�زنة �لعامة.

و�أظهرت بيانات �لبنك �ملركزي �ليمني �الأ�سبوع �ملا�سي 

حزير�ن  يف  �لبالد  يف  �ل�سنوي  �لت�سخم  معدل  �رتفاع 

�ملا�سي �إىل �أعلى م�ستوى له خالل 16 �سهر�، ليناهز 14.5% 

بفعل زيادة �أ�سعار �لتبغ ونبتة �لقات.

كما �أفاد �ملركزي �ليمني برت�جع �إجمايل �الحتياطي من 

�لنقد �الأجنبي �إىل �أقل م�ستوى له خالل 11 �سهر� لي�سل �إىل 

5.6 مليار�ت دوالر يف متوز �ملا�سي، وهو ما يغطي و�رد�ت 
�ستة �أ�سهر، بينما بلغ �الحتياطي �لنقدي 5.7 مليار�ت يف 

حزير�ن �ملا�سي.

تقلي�س  يف  يت�سبب  �لت�سخم  �أن  �قت�ساديون  ويعتقد 

مناخ  تدمري  �إىل  يقود  كما  و�لكلي،  �لفردي  �ال�ستهالك 

�ال�ستثمار، ويفاقم �حلالة �القت�سادية يف �لبالد ويزيدها 

ترديًا و�سمور�ً وركود�.

من  عقدين  نحو  منذ  م�ستفحلة  حالة  �لت�سخم  �أن  ورغم 

عن  �لناجتة  �القت�سادية  �لتد�عيات  �آثار  فاإن  �لزمن، 

باإ�سقاط  �ملطالبة  �ل�سعبية  �لثورة  �إبان   2011 عام  �أحد�ث 

نظام �لرئي�س �ل�سابق علي عبد �هلل �سالح، �أدت �إىل �نهيار 

�لفقر  د�ئرة  يف  لتدخل  �ليمنية  �الأ�رش  ومدخر�ت  دخول 

و�لعوز وت�سبح بالتايل غري قادرة على �رش�ء �حتياجاتها 

�ل�رشورية.

أمل
يقو�س  بــاأال  �لقاهرة  تاأمل 

�لتوتر مع قطر جهود �حل�سول 

�لغاز  �إمد�د�ت  من  مزيد  على 

منها، وقالت �إن م�رش �ستوقع 

قريبًا 21 �تفاقية مع �رشكات 

تبلغ  با�ستثمار�ت  عاملية 

712 مليون دوالر.

تأثير
تعترب �لزر�عة �لعمود �لفقري 

وم�سدر  �ل�سود�ن  القت�ساد 

من   %  70 من  الأكــرث  �لدخل 

�لقطاعات  من  وهي  �سكانه، 

تاأثرت ب�سورة مبا�رشة  �لتي 

ــع �لــدعــم  ــرف ـــــر�ر�ت ل مـــن ق

�حلكومي عن �لوقود.

انتعاش
�الأ�سحى  عيد  �أيـــام  �سهدت 

�نتعا�سًا  �لعام  لهذ�  �ملبارك 

�لد�خلية  لل�سياحة  ملحوظًا 

ـــدد مــن �ملــحــافــظــات  يف ع

�لتي  تلك  خا�سة  �ليمنية، 

�جلميلة  ب�سو�حلها  تتميز 

�الآ�رشة  �لطبيعية  ومناظرها 

ومناخها �ملتميز.

اكتشاف
ـــي  ـــف �أعـــلـــنـــت �ـــرشكـــة �أو�م

ــاويــة و�ــرشيــكــتــهــا  ــس ــمــ� ــن �ل

�ليوم  ريب�سول  �الإ�سبانية 

جديد  نفطي  �كت�ساف  عــن 

لل�رشكة  �الأول  هو  ليبيا  يف 

و�رشكائها منذ تغيري �لنظام، 

يف  »�أو�مفي«  ثقة  يوؤكد  مما 

�لبالد رغم تعطل �الإنتاج.

ترحيل
�سريحل  ــه  �إن �الأردن  يعتزم 

خمالفا،  �سوريا  عامال   5723
فيها  ت�سعى  وقــت  يف  وذلــك 

�ل�سغوط  ملــو�جــهــة  ــمــان 
َ
ع

ي�سكلها  �لتي  �القت�سادية 

�لالجئني  ـــزوح  ن ��ــســتــمــر�ر 

ا 
ً
هرب �أر��سيها  �إىل  �ل�سوريني 

من �حلرب.

دعوى
يف  �لعليا  �ملحكمة  طلبت 

�لرئي�س  �إد�رة  مــن  ــا  ــريك �أم

بر�أيها  �الإدالء  �أوباما  بــار�ك 

ما  م�ساألة  تثري  ق�سية  يف 

�ل�رشية  ــني  ــو�ن ق كــانــت  �إن 

�مل�رشفية حتمي �لبنك �لعربي 

يف  مطلوبة  وثائق  ت�سليم  من 

دعاوى ق�سائية منظورة.

رد
�مل�رشي  �لــوزر�ء  رئي�س  قال 

يف  �لببالوي  حــازم  �ملوؤقت 

�إن  تلفزيونية  ت�رشيحات 

برد  لـم�رش  �سمحت  �لكويت 

دوالر  مليار�  قيمتها  وديعة 

من  بدال  �سنو�ت  خم�س  على 

�الإطار �لزمني �حلايل �ملحدد 

بعام و�حد.

ارتفاع
�لغذ�ئية  �أ�سعار �ملو�د  �سهدت 

ــاعــات  ــف و�ملـــو��ـــســـالت �رت

كبرية يف �سوريا خالل مو�سم 

ـــاوالت  ـــم حم �الأعــــيــــاد، رغ

�حلكومة �ل�سورية كبح جماح 

با�سعار  �ملتالعبني  �لتجار 

�ملو�د �لغذ�ئية.

تنافس
ــنــفــت تـــقـــاريـــر دولــيــة  �ــس

�الأكرث  �لــدول  �سمن  �جلز�ئر 

�ملجال  يف  للحريات  خنقا 

�أدرج  �أن  بعد  �القت�سادي، 

�لعاملية  �لتناف�سية  تقرير 

�ملرتبة مائة من  �جلز�ئر يف 

�أ�سل 148 دولة.

إجازة
�لــدو�ئــر  �إجـــازة  �إن تــبــد�أ  مــا 

�حلكومية �لعر�قية حتى يتو�فد 

�لعا�سمة  من  �الآالف  ع�رش�ت 

بـــغـــد�د و�ملــــــدن �الأخـــــرى 

�ل�سياحية  �ملناطق  قا�سدين 

كــرد�ــســتــان  ــات  ــظ ــاف حم يف 

و�ل�سليمانية  )�أربــيــل  �لثالث 

ودهوك( �ل�سياحية.
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غزة تواجه أزمة مالية بعد تدمير األنفاق

جتاهد �حلكومة �لفل�سطينية �ملقالة لدفع رو�تب �ملوظفني 

يف قطاع غزة، فقد �نخف�ست عائد�ت �ل�رش�ئب ب�سدة منذ 

بد�أت م�رش يف حزير�ن �ملا�سي حملة تدمري �سبكة �الأنفاق 

�إىل  و�الأ�سلحة  و�لوقود  �الأغذية  تهريب  يف  ت�ستخدم  �لتي 

)حما�س(  �الإ�سالمية  �ملقاومة  حركة  تديره  �لذي  �لقطاع 

منذ منت�سف �لعام 2007.

ومن �ساأن هذه �ل�سائقة �ملالية �أن حتول دون ت�سلم �آالف 

حلول  قبل  كاملة  رو�تبهم  غزة  يف  �حلكوميني  �ملوظفني 

عيد �الأ�سحى �الأ�سبوع �ملقبل.

عرب  �ل�سلع  حركة  عن  �رش�ئب  �ملقالة  �حلكومة  ل 
ّ

وحت�س

�أيلول  �ل�سهر  ففي  �ملو�رد،  هذه  فقدت  �أنها  غري  �الأنفاق 

�ملا�سي مل تدفع �سوى 77 % من 25 مليون دوالر هي قيمة 

رو�تب �ملوظفني �حلكوميني يف غزة وعددهم خم�سون �ألفا.

 280( �سيكل  �ألف  مبلغ  �ست�رشف  �إنها  �حلكومة  وقالت 

عيد  قبل  للموظفني  �لعيد«  »�سلفة  م�سمى  حتت  دوالر�( 

رو�تب  كانت  �إذ�  عما  ت�رشيحات  ت�سدر  ومل  �الأ�سحى. 

�سبتمرب/�أيلول �ملا�سي �ست�رشف بالكامل هذ� �ل�سهر.

�لتي كانت جتنيها  ولي�س معروفًا بال�سبط حجم �الأمو�ل 

�قت�ساديون  ويقول  �الأنفاق،  ن�ساط  من  �ملقالة  �حلكومة 

من   %  70 يغطي  كان  �لن�ساط  هذ�  دخل  �إن  �لقطاع  يف 

حركة  يف  م�سوؤولون  يقول  حني  يف  �ل�سهرية،  ميز�نيتها 

حما�س �إن �لن�سبة ال تتجاوز 40 %.

وكان يدخل قطاع غزة نحو مليون لرت من �لبنزين يوميًا 

ل 1.60 �سيكل 
ّ

من م�رش عرب �الأنفاق، وكانت �حلكومة حت�س

)44 �سنتًا( عن كل لرت، كما كانت كميات �الإ�سمنت تدخل 

ل �حلكومة 20 �سيكال 
ّ

مبعدل ثالثة �آالف طن يوميًا، وحت�س

عن  م�سوؤولني  الإفاد�ت  وفقا  طن،  كل  عن  دوالر�ت(   5.6(

�الأنفاق و�قت�ساديني حمليني.

تنسيق
تن�سيق  ــود�نــني«  ــس ــ� »�ل ـــد�أ  ب

مــو�قــفــهــمــا حــيــال �خلــطــة 

ــون  �ملــ�ــســرتكــة ملــعــاجلــة دي

�لــ�ــســود�ن �خلــارجــيــة ورفــع 

�حلــ�ــســار �القــتــ�ــســادي عن 

�خلــــرطــــوم، وتـــقـــدر ديـــون 

 43 بنحو  �خلارجية  �ل�سود�ن 

مليار دوالر.

صعوبات
ــد �ـــســـنـــدوق �لــنــقــد  ــع ــت ــس ��

�ل�سلطات  مع  للعمل  �لــدويل 

�مل�رشية ال�ستعادة �ال�ستقر�ر 

ــة  ــه ــو�ج �القـــتـــ�ـــســـادي وم

�القت�سادية، وقد  �ل�سعوبات 

جرت حمادثات بني �لطرفني 

 4.8 بــقــيــمــة  قــر�ــس  حــــول 

مليار�ت دوالر.

ضريبة
�مل�رشية  �لبور�سة  بــد�أت  منذ 

وجميع   1995 �لعام  يف  عملها 

تــعــامــالتــهــا حتــظــى بــاإعــفــاء 

ــــر �لــذي  �ــرشيــبــي، وهـــو �الأم

كاأحد  عــدة  در��ــســات  ر�سدته 

يف  �ل�رشيبي  �لنظام  عــيــوب 

م�رش.

عقد
وقعت وز�رة �لنفط �لعر�قية عقد� 

�ل�سوي�رشية  �ساتارم  �رشكة  مع 

بقيمة 6 مليار�ت دوالر الإقامة 

�لنفط  لتكرير  م�سفاة  وت�سغيل 

�خلام يف مدينة مي�سان جنوب 

بغد�د، بطاقة �إنتاج تناهز 150 

�ألف برميل يوميا. 

مبادالت
تو�جه �جلز�ئر م�سكلة حدوث 

�ملالية  مــو�ردهــا  يف  ــزف  ن

ــع مــبــادالتــهــا  ــس بــ�ــســبــب و�

�أدى  مــا  وهـــو  ــة،  ــجــاري ــت �ل

حماولة  �إىل  �ملالية  ــوز�رة  ب

�ملالية،  �لتحويالت  �سبط 

�لــو�رد�ت  فاتورة  �سول  بعد 

نحو 61 مليار دوالر.

تقلص
�لتون�سي  �لــوزر�ء  رئي�س  قال 

علي �لعري�س �إن منو �قت�ساد 

�الأزمة  ب�سبب  يرت�جع  بالده 

ليبلغ  �لبالد  يف  �ل�سيا�سية 

�أنـــه  غـــري   ،2013 يف   %  3
�الإ�سالحات  مبو��سلة  تعهد 

�القت�سادية.

طاقة
فعاليات  �أبــوظــبــي  نظمت 

�لتا�سع  �لــ�ــســنــوي  �ملــوؤمتــر 

ــة لـــ«مــركــز  ــاق ــط ــل عــ�ــرش ل

�الإمار�ت للدر��سات و�لبحوث 

حتت  ــك  وذل �ال�سرت�تيجية« 

�الأحفوري  »�لــوقــود  عنو�ن: 

ــــورة  ـــيـــدي: ث ـــتـــقـــل ــــري �ل غ

هيدروكربونية مقبلة«.

مشروع
مت يف حمافظة مي�سان، جنوب 

�الأ�سا�س  حجر  و�سع  �لعر�ق، 

جتاري  ��ستثماري  مل�رشوع 

مي�سان«  »لوؤلوؤة  با�سم  جديد 

خم�سني  م�ساحة  على  وذلــك 

دومنًا، على �أمل �أن يكتمل يف 

غ�سون ثالث �سنو�ت.

إحصاءات
ـــاء�ت  ـــس ـــ� ــرش مــكــتــب �الإح ــ� ن

ــانــات �أ�ــســعــار  ــي �لــبــحــريــنــي ب

و�لتي  �سبتمرب  يف  �مل�ستهلكني 

�أظهرت �رتفاع تكاليف �الإ�سكان 

و�ملر�فق �لتي ت�سكل 24  % من 

نفقات �مل�ستهلكني 7.1  % على 

�سبتمرب و0.2   �سنوي يف  �أ�سا�س 

% مقارنة باأغ�سط�س. 

إنفاق
ــاالت  ــ�ــس قــــدرت هــيــئــة �الت

�الإنفاق على  �ل�سعودية حجم 

وتقنية  �الت�ساالت  خدمات 

�ملعلومات فى �ململكة بنحو 

94 مليار ريال يف عام 2012، 
مقارنة بنحو 21 مليار ريال، 

منو  مبتو�سط   2002 عام  يف 

�سنوى يقدر بن�سبة 16 %.
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اقت�شاد دولي

�لغذ�ء،  الأ�سعار  �لعاملي  �ملوؤ�رش  و��سل 

لالأغذية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  لدى 

�لر�بع  لل�سهر  تر�جعه  »فاو«،  و�لزر�عة 

�أخف�س  ليبلغ  �أغ�سط�س  يف  �لتو�يل  على 

م�ستوى له منذ يونيو 2012.

و�سجل متو�سط �لدليل �لذي ير�سد �لتغري 

�ل�سلع  ل�سلة  �لدولية  �الأ�سعار  �ل�سهري يف 

�أغ�سط�س  خالل  نقطة   201.8 �لغذ�ئية 

2013، �أي ما يكاد يبلغ 4 نقاط )1.9 %( 
 11 ونحو   ،2013 يوليو  يف  قيمته  دون 

 .2012 �أغ�سط�س  من  �أقل   )%  5.1( نقطة 

للحبوب  و�فر�ً  ح�ساد�ً  »�لفاو«  وتوقت 

هذ� �لعام.

�ملا�سي،  �ل�سهر  يف  �لهبوط  عزى 
ُ
وي

يف  �مل�ستمر  �النخفا�س  �إىل  �الأكرث  على 

�الأ�سعار �لدولية للحبوب و�لزيوت، بينما 

�رتفعت �أ�سعار �الألبان، و�ل�سكر، و�للحوم 

على نحو طفيف يف �ملقابل.

أسعار الحبوب
الأ�سعار  �ملنظمة  موؤ�رش  متو�سط  وبلغ 

�أي  �أغ�سط�س،  يف  نقاط   210.9 �حلبوب 

عن   )%  7.2( نقطة   16.4 مبقد�ر  يقل  ما 

عن   )%  19( نقطة   49.4 ومبقد�ر  يوليو، 

�أغ�سط�س 2012.

�لتوّقعات   
ّ
�حلاد �لهبوط  هذ�  ويعك�س 

�ل�سائدة لنمو قوي يف �الإنتاج �لعاملي من 

�حلبوب هذه �ل�سنة، وخ�سو�سًا �النتعا�س 

�لكبري يف �إمد�د�ت �لذرة �ل�سفر�ء.

الزيوت واأللبان واللحوم
الأ�سعار  »فاو«  منظمة  موؤ�رش  و�سجل 

يف  نقطة   185.5 و�لدهون  �لزيوت 

�ملتو�سط خالل �أغ�سط�س، وهو ما يعد 5.7 

نقاط )3.0 %( دون قيمته يف يوليو من 

�سهريًا  هبوطًا  ي�سكل  وما  �جلاري  �لعام 

لل�سهر �لثالث على �لتو�يل.

�ملنظمة  لدى  �الألبان  �أ�سعار  وبلغ موؤ�رش 

239.1 نقطة خالل �أغ�سط�س يف �ملتو�سط، 
 2.8 مبقد�ر  يوليو  من  �أعلى  هو  ما  �أي 

فوق   %  37 ن�سبته  ومبا   )%  1.2( نقطة 

م�ستو�ه يف �أغ�سط�س من �ل�سنة �ملا�سية.

يف  �الرتفاع  �إىل  �الأ�سعار  �جتهت  كما 

�ملا�سي يف حال جميع منتجات  �ل�سهر 

�الألبان �لتي ي�سمها دليل �ملنظمة فيما 

�لت�سدير  كميات  بقاء  مع  �لزبد،  عد� 

حمدودة لدى �لبلد�ن ذ�ت �لن�سيب �الأعلى 

من جتارتها. وقارب موؤ�رش �أ�سعار �للحوم 

 2.2 بزيادة  �أغ�سط�س،  يف  نقطة   175.0
نقطة )1.3 %(.

حصاد وافر
�لغذ�ء،  �أ�سعار  موؤ�رش  جانب  و�إىل 

لن�رشة  حتديثًا  »فاو«  منظمة  �أ�سدرت 

عام  يف  �حلبوب  من  �لعاملي  �الإنتاج 

.2013
�إنتاج  جمموع  يرتفع  �أن  و�ملتوّقع 

مليون   2492 �إىل  �لعاملي  �حلبوب 

طّن، عقب مر�جعة �لتقدير�ت �إىل �أعلى 

من   )%  0.5( طن  مليون   14 مبقد�ر 

يوليو،  �سابقًا يف  �ملتوّقعة  �مل�ستويات 

وذلك مع تو�رد كميات �الإنتاج �لر�سمية 

عنها  �ملبلغ  �ل�سفر�ء  للذرة  �الإ�سافية 

�الإنتاج  فر�س  وحت�سن  �الأرجنتني  يف 

لدى �الحتاد �الأوروبي و�أوكر�ينا.

�إنتاج  �سيبلغ  �لتنبوؤ�ت،  �أحدث  ووفق 

�لعامل من �حلبوب 179 مليون طّن �أعلى 

ير�سي  فيما   ،)%  7.7(  2012 عام  من 

رقمًا قيا�سيًا م�ستجد�ً.

تف�سياًل  �ملتوقع  �النتعا�س  عزى 
ُ
وي

ناجت  يف   %  10.5 ن�سبتها  زياد�ت  �إىل 

 1285 جمموعه  مبا  �خل�سنة  �حلبوب 

 %  7.6 �إىل  باالإ�سافة  طن،  مليون 

 710 �إىل  �لقمح  �إنتاج  يف  كارتفاع 

ماليني طّن.

�إىل  �لعاملي  �الأرز  �إنتاج  يتجه  كما 

م�ستوى  ليم�س   ،%  1.3 �لزيادة بحدود 

قيا�سيًا جديد�ً مقد�ره 497 مليون طّن، 

من مكافئ �الأرز �ملق�سور.

الذرة الصفراء
ة يف 

ّ
يف تلك �الأثناء، فاإن �لزيادة �حلاد

�خل�سنة  �حلبوب  من  �لعاملي  �الإنتاج 

عام 2013 �إمنا تعود �إىل قفزة قوية يف 

�إنتاج �لذرة �ل�سفر�ء مبقد�ر 983 مليون 

طّن.

�لكميات  ياأتي معظم تلك  �أن  و�ملرجح 

حيث  �الأمريكية  �ملّتحدة  �لواليات  من 

�ل�سفر�ء  �لذرة  �إنتاج  ي�سل  �أن  توقع 
ُ
ي

�ل�سنة،  مليون طّن هذه   343 �إىل  لديها 

األمم المتحدة تتوقع حصادًا وفيرًا العام الجاري

»فاو«: أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الرابع
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مليون   69(  %  25 نحو  يعادل  ما  �أي 

�لتي   2012 عام  م�ستويات  فوق  طن( 

ركدت نتيجًة للجفاف.

إستهالك الحبوب
توقع �أن يبلغ ��ستخد�م 

ُ
من جانب ثان، ي

للفرتة  )�ال�ستهالك(  �لعاملي  �حلبوب 

2013 / 2014، ما مقد�ره 2413 مليون 
طن �أي �أقل على نحو طفيف من �لتوقعات 

�ل�سابقة و�إن ظل ذلك �أعلى بن�سبة3.2 % 

من مثيله للفرتة 2012 / 2013.

يتجه  �لتنبوؤ�ت  �أحدث  على  وبناء 

لال�ستهالك  �حلبوب  ��ستخد�م  جمموع 

 ،%  1.2 بن�سبة  �لتو�سع  �إىل  �الآدمي 

ذلك  ويعني  مليون طن.   1094 لي�سبح 

��ستهالك  من  دوليًا  �لفرد  ن�سيب  �أن 

 152 �حلبوب ظل م�ستقر�ً فوق م�ستوى 

��ستهالك  بلغ  بينما  بقليل،  كيلوغر�ما 

57 كغم يف هذ�  و�الأرز  67 كغم  �لقمح 

�الإطار.

أرصدة الحبوب
يف نهاية ف�سول عام 2014 من �ملتوقع 

�أن ترتفع �الأر�سدة �لعاملية من �حلبوب 

على نحو طفيف عن م�ستو�ها يف يوليو 

�إىل 569 مليون طّن، على �الأكرث نتيجة 

لتوّقعات زيادة ناجت �لذرة �ل�سفر�ء.

ع الأر�سدة �حلبوب 
َ

ويطرح �لتوّقع �مُلر�ج

زيادة ن�سبتها 13 % )65.5 مليون طّن( 

�مل�ستوى �خلفي�س يف مطلع  �أعلى من 

�ملو�سم، وذلك باعتباره م�ستوى �لذروة 

�مل�سجل منذ �لفرتة 2001 / 2002.

من  �حلالية  �لتقدير�ت  �إىل  و��ستناد�ً 

�لطلب �لعام، فاإن �لزيادة يف �الأر�سدة 

�ملخزون  مكافئ  من  �سرتفع  �ملتاحة 

 %  23.3 مقابل �ال�ستخد�م، �إىل معادل 

وذلك كاأعلى م�ستوى �أر�سي منذ �لفرتة 

.2003 / 2002
 ويف تقدير �خلبري ديفيد هاالم، مدير 

منظمة  لدى  و�الأ�سو�ق  �لتجارة  �سعبة 

للعر�س  �لكلية  »�لو�سعية  فاإن  »فاو«، 

حت�سنت  �حلبوب  �أ�سو�ق  يف  و�لطلب 

كثري�ً قيا�سًا على هذ� �لوقت من �ل�سنة 

�ملا�سية، حني �أ�رش �جلفاف باالإنتاج 

�الأر�سدة  م�ستويات  �نخفا�س  و�أثار 

�لذرة  مقابل �ال�ستخد�م، خ�سو�سًا من 

�ل�سفر�ء قلقًا بالغًا«.

 عالمات انتعاش لالقتصاد الهندي 

على المدى المتوسط

�جلاري  �لعام  يف  �لهندية  �الأ�سهم  �أظهرت 

�لكثري من �لتقلبات مقابل �لتوقعات �الأولية. 

كما �أن �أرباح �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف �لربع 

�الأول من �لعام 2014 كانت دون �مل�ستوى مع 

�نخفا�س �سايف �لدفع �إىل ما يقارب من 7 % 

مقارنة بالعام �ملا�سي على �لرغم من حتقيق 

منو يف �ملبيعات بن�سبة 4 %.

وذلك ح�سب تقرير خا�س حول »توقعات �ل�سوق �لهندية -2013 2014« �أ�سدرته �ألنب 

�أ�س�ست �أدفايزور ، وهي �رشكة م�ستقلة �أن�ساأها �لبنك �ال�ستثماري �ألنب كابيتال لتقدمي 

خدمات �ال�ست�سار�ت �ملالية و�إد�رة �الأ�سول.

ويبني �لتقرير �أن �رتفاع تكاليف �لفائدة و�الإهالك �أدى �إىل �نكما�س هام�س �الأرباح. 

�أقل من  �أد�ء ت�سغيلي  �إىل  �لروبية  �أدى �النخفا�س �حلاد يف قيمة  �أخرى  ومن جهة 

�ملتوقع. ومع ذلك كان �أد�ء قطاع تكنولوجيا �ملعلومات �أف�سل ن�سبيًا حيث �إن حت�سن 

�أخرى �سعف �لدوالر  �إىل ت�سارع منو �الإير�د�ت ومن جهة  �أدى  �القت�ساد �الأمريكي 

مقابل �لروبية �ساعد �لهو�م�س.

اقتصاد كلي
وباالإ�سارة �إىل �القت�ساد �لكلي �لهندي، يرى �لتقرير �أن �أد�ء �ملوؤ�رش�ت �لرئي�سية مثل موؤ�رش 

�لت�سخم و�الإنتاج �ل�سناعي و�لعجز �ملايل كان خمتلطًا. ويف �لو�قع فاإن �النخفا�س �حلاد 

موقف  و�تخاذ  �ملايل  �لعجز  لكبح  �الحتياطي  �لبنك  خطط  ما  نوعًا  �أف�سد  قد  �لروبية  يف 

�إيجابي من منو �أ�سعار �لفائدة.

�القت�ساد  النتعا�س  �ملتو�سط  �ملدى  على  كمحفز  تلعب  �أن  ميكن  عو�مل  عدة  هناك  ولكن 

�ملحتمل  �ل�سيناريو غري  �ملتحدة،  �لواليات  و�مل�ستد�م يف  �مل�ستقر  �النتعا�س  �لهندي، مثل 

حول حدوث �ملزيد من �لتدهور يف منطقة �ليورو، �لتح�سينات �مل�ستمرة يف �ل�سيا�سة �لد�خلية 

وباالإ�سافة �إىل وجود م�ستثمرين و��ستثمار�ت �ل�سديقة للبيئة ومعدل �لدور�ت �القت�سادية.

�ملالية  �ل�سنة  يف   %  6.4 بن�سبة  �ملحلي  �الإجمايل  �لناجت  منو  يف  توقعات  هناك  �أن  بيد 

�القت�سادي  �ال�ست�ساري  2014 ح�سب توقعات �ملجل�س  �لعام  �الأول من  �لربع  �ملنتهية يف 

�لتابع لرئا�سة جمل�س �لوزر�ء و�لتي هي �أعلى بكثري من �لتقدير�ت �ملتوقعة ولكن ميكن �أن 

�إىل �أن منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل كان 5 % فقط لل�سنة �ملالية �ملنتهية يف  تتحقق نظر�ً 

�لعام 2013.

أداء متقلب
قال روهيت و�ليا، �لرئي�س �لتنفيذي الألنب �أ�س�ست �أدفايزور �ملحدودة: »على �لرغم من �الأد�ء 

موؤ�رش  على  متفوق  باأد�ء  �سين�سيك�س  موؤ�رش  يتحرك  �أن  نتوقع  �أننا  �إال  �الآن،  حتى  �ملتقلب 

�الأ�سو�ق �لنا�سئة. كما �أن �الإعالن عن تعيني �لدكتور ر�جان كمحافظ جديد للبنك �الحتياطي 

�لهندي جاء وكاأنه ن�سمة من �لهو�ء �ملنع�سة مع �ملبادر�ت �لتي �أثرت �إيجابيًا على �ل�سوق.

�لتي  ��سرتدت فيها �سين�سك�س جميع خ�سائرها و�لروبية  �لتي  �لطريقة  �ت�سح ذلك من  وقد 

من  بالكثري  �لقيام  يجب  �ملقابل  يف  ولكن  �الإطالق.  على  م�ستوياتها  �أدنى  عند  كانت 

�الإ�سالحات �لهيكلية.

ونحن نعتقد �أنها م�ساألة وقت قبل �أنت تبد�أ �ملبادر�ت �إعطاء �لنتائج �ملرجوة. نحن ننظر 

نظرة �إيجابية �إىل �لنمو يف �لهند ولكن ت�سليط �ل�سوء على �ل�سعف �حلايل لي�س �إال فر�سة 

نطمح من خاللها �إىل تعري�س عمالئنا �إىل مزيد من �لفر�س �ال�ستثمارية«.
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اقت�شاد دولي

 اليونان تتوقع نموا ألول مرة 
منذ ست سنوات

�أظهر م�رشوع �ملو�زنة �ليونانية للعام �ملقبل �أن �لبالد �لتي 

�قت�ساديًا  منو�ً  �ستجل  �سنو�ت  �ست  منذ  ديون  �أزمة  تعي�س 

�لعام �ملقبل بعد �ست �سنو�ت من �لركود، وذلك يف �أبرز موؤ�رش 

على �أن �ليونان خرجت من �أ�سو�أ مرحلة من مر�حل �أزمتها.

ويتوقع �أن ينمو �القت�ساد �ليوناين بن�سبة 0.6 % �لعام �ملقبل 

نتيجة زيادة يف حجم �ال�ستثمار و�ل�سادر�ت ومن �ملنتظر 

�جلاري،  �لعام  % خالل   4 بن�سبة  �القت�ساد  ينكم�س هذ�  �أن 

�ليونان ربع ناجته �ملحلي �الإجمايل منذ  �قت�ساد  وقد فقد 

�لطفرة �لتي حققها يف �لعام 2007.

 %  2.4 بن�سبة  عجز�  �جلديدة  �ليونانية  �ملو�زنة  وت�ستهدف 

مع ��ستمر�ر حجم �ملديونية يف م�ستويات عالية جد� تناهز 

174.5 % من �لناجت �ملحلي �الإجمايل، وترتقب حكومة �أثينا 
�أن ي�سجل فائ�سا �أوليا يف �ملو�زنة يعادل 1.6 % من ناجتها 

�ملحلي للعام �ملقبل، كما �ستحقق فائ�سا ب�سيطا هذ� �لعام 

بقيمة 340 مليون يورو )461 مليون دوالر(، وهو ما �سي�ساعد 

�أمو�ل  من  جديدة  دفعات  لتاأمني  �لتفاو�س  على  �ليونان 

�لد�ئنني �لدوليني.

و�رشح كري�ستو�س �ستيكور��س -نائب وزير �ملالية �ليوناين، 

خالل تقدمي م�رشوع �ملو�زنة �جلديدة- باأن بالده عا�ست يف 

�ل�سنو�ت �لثالث �ملا�سية ركود�ً قا�سيًا مرفقا مب�ستويات غري 

“�نطالقا  %، م�سيفا   27.6 �إىل  �لبطالة و�سلت  م�سبوقة من 

�إىل  بالنظر  ثمارها  �لت�سحيات  �ستوؤتي  �جلارية  �ل�سنة  من 

بروز �أوىل موؤ�رش�ت �خلروج من �الأزمة«.

وي�سيف �مل�سوؤول �ليوناين �أن بالده ت�سعى للعودة لال�ستد�نة 

�لعام  من  �لثاين  �لن�سف  يف  �لدولية  �ل�سند�ت  �أ�سو�ق  من 

هذه  من  �ملالية  �الأزمة  حرمتها  �أن  بعد  وذلك  �ملقبل، 

توؤدي  كانت  �لتي  �الأزمة  جر�ء   2010 �لعام  منذ  �الإمكانية 

�إىل �إفال�س �ليونان لوال م�ساعد�ت قدمها �الحتاد �الأوروبي 

مليار   325( يورو  مليار   240 بقيمة  �لدويل  �لنقد  و�سندوق 

دوالر(.

منافسة
�الأدو�ت  �ــســنــاعــة  تــو�جــه 

تـــايـــو�ن  يف  ــقــيــة  ــي �ملــو�ــس

وت�سم  �ل�سني.  من  مناف�سة 

ــــويل �لــ�ــســغــرية  ــة ه ــن ــدي م

�لتايو�نية 15 ور�سة ل�سناعة 

قر�بة  م�سنعة  �ل�ساك�سفون 

50 �ألف �ساك�سفون �سنويًا.

أرباح
مطاعم  �سل�سلة  �أرباح  �رتفعت 

�لوجبات �ل�رشيعة ماكدونالدز 

 1.52 �إىل   6% ــة  ــي ــريك �الأم

مليار دوالر بزيادة طفيفة عن 

�سرتيت،  وول  حمللي  توقعات 

�أ�سهر  �لــثــالثــة  خــالل  وذلـــك 

�ملمتدة من يونيو �إىل �سبتمرب 

من �لعام �حلايل.

تسويق
ورق  قطف  كينيا  عمال  بــد�أ 

�ملنت�رشة  �ملز�رع  يف  �ل�ساي 

على �سفوح جبل كينيا، و�سط 

كبرية.  ت�سويقية  �سعوبات 

�سهدت  قد  �الأ�سعار  وكانت 

يوليو  �أ�سهر  خــالل  تر�جعًا 

و�أغ�سط�س و�سبتمرب 2013. 

صدارة
فولك�سفاغن  �رشكة  �حتلت 

�ل�سيار�ت  ل�سناعة  �الأملانية 

يف  �رشكة  كــاأكــرب  �لــ�ــســد�رة 

ــاق  ــف ــن حــيــث �الإن ــامل م ــع �ل

عــلــى �الأبـــحـــاث و�لــتــطــويــر، 

�أجرتها  در��سة  نتائج  بح�سب 

كومباين«  ــد  �أن ــوز  »ب �رشكة 

لال�ست�سار�ت �القت�سادية. 

عجز
للت�سدي  منها  م�سعى  يف 

�ل�سخم،  �لــتــجــاري  للعجز 

�ملحلية،  �لعملة  و�ــســعــف 

�تخذت �حلكومة �لهندية عدة 

ــذ� �لــعــام جلعل  �إجــــر�ء�ت ه

للذهب،�أكرب  �لهنود  �قتناء 

هذ�  ��ستري�د  قائمة  �سلعة يف 

�لبلد بعد �لبرتول. 

تغييرات
 �القت�ساد �لعاملي حاليًا 

ّ
مير

عميقة،  هيكلية  بتغيري�ت 

�لعقد  خالل  �سيختفي  بحيث 

ــذ�ن  ــل ــالن �ل ــام ــع �لـــقـــادم �ل

ــا يــدفــعــان �لــتــدفــقــات  ــان ك

يف  و�لتجارية  �ال�ستثمارية 

�لع�رشين عامًا �ملا�سية. 

مغامر
�أظــهــر بــحــث جــديــد قـــام به 

�الأ�ستاذ  دو�سنيت�سكي  غاري 

�ال�سرت�تيجية  يف  �مل�ساعد 

مدر�سة  يف  �الأعمال  وريــادة 

�مل�ساريع  �أن  لالأعمال  لندن 

�لتكنولوجيا  يف  �لنا�سئة 

متز�يد  ب�سكل  تلجاأ  �حليوية 

�إىل ر�أ�س �ملال �مُلغامر.

محطة
هامبورغ  مدينة  �فتتحت 

حمطة  لهلم�سبورغ  حي  يف 

للطاقة كانت متثل يف �ل�سابق 

ملجاأ م�ساد�ً للغار�ت �جلوية 

�لثانية،  �لعاملية  �حلرب  من 

�ملعر�س  �إطــــار  يف  وذلـــك 

بي  )�آي   2013 للبناء  �لدويل 

�إيه هامبورغ(. 

كشف
�رشكة  »�سيرتيك�س«،  ك�سفت 

لتمكني  �ل�سحابية  �حلو�سبة 

�لتنقل،  �أثــنــاء  �لعمل  حلول 

�الأبحاث  نتائج  عن  �لنقاب 

ـــة، حـــــول مــفــهــوم  ـــس ـــا� �خل

دولة  يف  �لتنقل  �أثناء  �لعمل 

�الإمار�ت. 

استقرار
�الأوروبية  �الأ�سهم  ��ستقرت 

قرب �أعلى م�ستوى يف خم�سة 

تباينت  ــني  ح يف  ـــــو�م،  �أع

ت�سهم  ومل  �ل�رشكات  نتائج 

لل�سوق،  �جتـــاه  حتــديــد  يف 

�ت�سمت  ــالت  ــام ــع ت ــط  ــس و�

بيانات  �سدور  قبل  باحلذر 

�لوظائف �الأمريكية.
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أوبك تستبعد هبوط حصتها بالسوق

قالت منظمة �لدول �مل�سدرة للنفط )�أوبك( �إن �لطلب على نفطها 

�ملتحدة،  �لواليات  يف  �ل�سخري  �لنفط  طفرة  رغم  �سي�ستمر 

يف  حل�ستها  �ملنظمة  خ�سارة  من  �ملخاوف  �ساأن  من  مقللة 

�ل�سوق.

خالل  �ل�سحفيني  �لبدري  �هلل  عبد  الأوبك  �لعام  �الأمني  و�أبلغ 

موؤمتر لقطاع �لطاقة يف مو�سكو �أن �لنفط �ملنتج من �سخور 

�لزيت �سيمثل �إ�سافة جديدة �إىل �ملعرو�س لكن لن يوؤثر على 

�أوبك، م�سري� �إىل �أن �إنتاجه �سيزيد حتى عام 2018 قبل �أن يبد�أ 

يف �النخفا�س.

�لنفط  �أكرب من  �إىل كميات  �أن �لعامل ال يز�ل يحتاج  و�أ�ساف 

من �أوبك يف �مل�ستقبل، ومن ثم لن ت�سار �ملنظمة ب�سبب �لنفط 

�ل�سخري.

وجتتمع �أوبك �لتي ت�سخ �أكرث من ثلث �لنفط �لعاملي يف فيينا 

يوم 4 دي�سمرب/كانون �الأول �لقادم لتتخذ قر�ر� ب�ساأن تعديل 

�سقف �الإنتاج �لبالغ 30 مليون برميل يوميا. و�أحجم �لبدري 

عن �لتعليق على �لقر�ر�ت �ملحتملة لالجتماع.

وتتوقع �أوبك �أن يرت�جع �لطلب على نفطها �إىل 29.61 مليون 

برميل يوميا عام 2014، بانخفا�س 320 �ألف برميل مقارنة 

مع 2013 نتيجة زيادة �الإمد�د�ت من خارج �ملنظمة.

بن�سبة  �لعام  هذ�  �لنفط  من  �ملتحدة  �لواليات  �إنتاج  و�رتفع 

�إد�رة معلومات  7.4 ماليني برميل يوميا. وتتوقع  �إىل   %  14
بن�سبة  �أخرى  �الأمريكية زيادة  �لطاقة  لوز�رة  �لتابعة  �لطاقة 

11.45 % عام 2014، لي�سل �الإنتاج �إىل 8.24 ماليني برميل 
وهو �أعلى م�ستوى منذ �لعام 1987.

ماليني   6.69 �إىل  �لو�رد�ت  هبوط  �الإد�رة  تتوقع   2014 ويف 

برميل يوميا، لت�سجل �أدنى م�ستوى منذ �لعام 1993.

�لنفط �ل�سخري بالواليات �ملتحدة  �إنتاج  وغريت �لطفرة يف 

خريطة �لطاقة �لعاملية، لتتخلى و��سنطن عن ت�سنيفها كاأكرب 

دولة م�ستوردة للخام يف �لعامل لل�سني بف�سل خف�س و�رد�تها.

كاأكرب  رو�سيا  حمل  �ملتحدة  �لواليات  حتل  �أن  �ملنتظر  ومن 

منتج للخام يف �لعامل نتيجة زيادة �إنتاج �لنفط غري �لتقليدي، 

ح�سب ما �أعلنته وكالة �لطاقة �لدولية.

توازن
ملنظمة  �لعام  �الأمــني  توقع 

للبرتول  �ملــ�ــســدرة  �لــبــلــد�ن 

ــدري  ــب ــــــك« عـــبـــد�هلل �ل »�أوب

نفط  على  �لطلب  يــكــون  �أن 

برميل  مليون   29.7 �ملنظمة 

�إىل  2014، م�سري�ً  يوميًا عام 

بني  �لتو�زن  �سيحدد  هذ�  �أن 

�ل�سوق  يف  و�لطلب  �لعر�س 

�لعاملية.

عجز
�ليابان عجز� جتاريا  �سجلت 

)5ر9  ين  مليار   932 بقيمة 

�سبتمرب  يف  دوالر(  مليار�ت 

لل�سهر  وذلـــــك  �ملـــا�ـــســـي، 

�لتو�يل،  على  ع�رش  �خلام�س 

من  ــــــو�رد�ت  �ل ــو  من ب�سبب 

�ل�سني و�سعف �لني. 

حماية
�لوطني  �ل�سعب  موؤمتر  ناق�س 

م�رشوع  �ل�سيني  )�لربملان( 

حقوق  حلماية  جديد  قانون 

ومــ�ــســالــح �ملــ�ــســتــهــلــكــني 

�لتعوي�سات  زيــادة  يت�سمن 

�لتي يح�سل عليها �مل�ستهلك 

يف حال تعر�سه الأي خ�سائر. 

بيجو
�لفرن�سي  �ل�سناعة  وزير  قال 

�رشكة  �إن  مونتبورغ  �أرنـــو 

ل�سناعة  ــرتويــن  ــس � بــيــجــو 

فرن�سية«  »�ستظل  �ل�سيار�ت 

م�سادر  ذكرت  �أن  بعد  وذلك 

�لتي  �ل�رشكة  �أن  �أيـــام  قبل 

تتكبد خ�سائر.

تسوية
تو�سل بنك جي بي مورغان 

مبدئي  ــاق  ــف الت �الأمـــريكـــي 

�الأمريكية  �لعدل  وز�رة  مع 

وهــيــئــات حــكــومــيــة �أخـــرى 

بقيمة 13 مليار دوالر لت�سوية 

حتقيقات يف قرو�س عقارية 

لبع�س  �لبنك  باعها  متعرثة 

�مل�ستثمرين.

تقشف
و�لربتغال  �إيطاليا  �سهدت 

ــة  ــاهــ�ــس مــــظــــاهــــر�ت مــن

ل�سيا�سات �لتق�سف، وقد مرت 

�أجــو�ء  يف  �ملظاهر�ت  �أغلب 

مطالبة  وتت�سمن  �سلمية، 

بتخفي�س  ــن  ــري ــاه ــظ ــت �مل

لالأجور ومعا�سات �لتقاعد.

محادثات
�لنفط  ب�رشكة  م�سوؤول  قــال 

�إن  �الإندوني�سية  �حلكومية 

ــات  ــادث بــــالده �أوقـــفـــت حم

جديدتني  م�سفاتني  لبناء 

مع موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية 

�ل�سعودية  �أر�مــكــو  و�ــرشكــة 

ق�سايا  حول  خالفات  ب�سبب 

�رشيبية.

تقشف
ـــث رئــيــ�ــس �ملــفــو�ــســيــة  ح

مانويل  خو�سيه  �الأوروبــيــة 

بارو�سو �مل�ست�سارة �الأملانية 

مو��سلة  على  مريكل  �أجنيال 

�إجــر�ء�ت  �جلديدة  حكومتها 

�لتق�سف �حلاد �لتي �نتهجتها 

ـــــــدول �الأوروبـــــيـــــة  مــــع �ل

�ملاأزومة.

قرار
قر�ر�  �الأوروبي  �لربملان  �أقر 

�الأوروبــــي  ـــاد  �الحت يطالب 

بوقف ر�سد �لتمويل �الإرهابي 

مع �لواليات �ملتحدة بو��سطة 

�مل�رشفية  �لبيانات  نظام 

تديره �رشكة  �لذي  »�سويفت« 

بلجيكية.

إفالس
�لنظر  �حتادية  حمكمة  بد�أت 

يف ق�سية �أكرب مدينة �أمريكية 

تعلن �إفال�سها، وذلك للبت يف 

مفل�سة  �ملدينة  كانت  �إذ�  ما 

باال�ستماع  وبــــد�أت  حــقــا. 

قدرة  مبدى  �ملتعلقة  للحجج 

هيكلة  �إعــادة  على  ديرتويت 

ديونها.
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فر�ص عمل

  فرص عمل 
 لبنان 

�ىل  بحاجة  �لرئيف  حمام�س  �رشكة 
دفرت  مع  فان«  كا�س   « مبيعات  مندوب 

قيادة 10 طن من منطقة �لكورة �أو زغرتا.

�ملعا�س + عمولة

�أو  �سناعي   BT �سهادة  مع  موظف 

كهربائي.

لالت�سال:

طر�بل�س – �ملنية

هاتف: 06/460308

فاك�س: 06/462450

خليوي: 03/201708

اسبانيا 
�للحوم  �ملن�ساأ ت�سدر  �أ�سبانية  �رشكة 
يف  تبحث  دولة،  ثالثني  من  �أكرث  �ىل 

�ل�سوق �للبناين عن عمالء ملنتجاتها.

  لالت�سال:

COSTA BRAVA
Ernest Xargayo
Export Area Manager

 خلوي: 0034638718764

�ملوقع �إلكرتوين:

Web site: www.fcostabrava.com

تركيا 

مو�د  �لرتكية  �ل�رشكة  هذه  ت�سدر 
مو�د  ومن�سوجات،  وزر�عية  غذ�ئية 

�لغاز  ت�سدر  كما  عامة.  وجتارة  جتميل 

و�لزيوت �خلام و�ملازوت، كذلك ت�ستورد 

تهتم  كما  و�خلردة،  و�لذهب  �ملجوهر�ت 

�لتي  �ملالية  بامل�ساريع  �ل�رشكة  هذه 

مل�ساريع  �لعامل  دول  كما  تركيا،  تخ�س 

�ملوؤ�س�سات �لر�سمية و�ملناق�سات.

لالت�سال:

Mr. Ayhan Caglar
 CAG-KIR FuEL – MInE
 – ChEMICAL – FOOD -

MAChInE

InDuSTRY & FOREIGn TRADE 

KTD STI
Address: universite CAD no. :98 

Bornova/Izmir/Turkey
E-mail:vegetableoil@yahoo.com

�لربيد �إلكرتوين :

export97@hotmail.com   

سيريالنكا 

ع�سائر  تنج  �رشيالنكية  �رشكة 
عن  تبحث  للتقدمي،  �جلاهزة  �لفاكهة 

تفر�س  �أن  على  لبنان  يف  م�ستوردين 

�ل�رشكة حد�ً �أدنى للكميات �مل�ستوردة . 

لالت�سال:

COunTRY STYLE FOODS 

)PVT( LTD
Amadhi Alahakoon
Tel  : +94112925097
Fax : +94112926062
 :موقع �إلكرتوين

Website:amadhi@smak. 

iksmak@sltnet.ik

يف  متخ�س�سة  �رشيالنكية  �رشكة 
�ملو��سفات  بكل  �لب�رشية  �ملو�رد  تاأمني 

�لعلمية و�ملهنية �لتي حتتاج �إليها �سوق 

�لعمل �للبنانية.

لالت�سال:

SELCO COuTInAEnTAL )PVT( 

LTD.

P.S. Selvaratnam
Director General
Tel: +94114334777
Fax: +94114016730

�لربيد �إلكرتوين :

E-mail: mail@selcohr.com 

�ملوقع �إلكرتوين :

Website: www.selcohr.com   

د �إ�ستري�د �أدوية 
ّ
�رشكة �رشيالنكية تو

ولو�زم ومعد�ت طبية، تبحث عن مورَدين 

�ل�سوق  بينها  �لعاملية،  �الأ�سو�ق  يف 

�للبنانية.

لالت�سال:

MARKSS hLC LTD.

Maithri Bandaranaike
Tel  : +94 11 5338593
Fax : +94 11 5338538

�لربيد �إلكرتوين : 

E-mail: hr@smarkss.ik  

�ملوقع �إلكرتوين:  

Website: www.marksshealthcare.ik                  

 

السعودية 

ترغب  للزيوت  �سعودية  �رشكة 
باأ�ستري�د وت�سدير �الآتي:

�مل�ستورد�ت  �أنو�ع  جميع   : �أ�ستري�د 

معد�ت  و�حلفر،  للتنقيب  )معد�ت 

مو�د  كيماوية،  �سناعات  �سناعية، 

�لكرتونيات،  لالت�ساالت،  معد�ت  بناء، 

كامري�ت و�أدو�ت �لت�سوير، وجميع �أنو�ع 

�مل�سرتيات �لعامة(.

�خلام  �لنفط  �أنو�ع  ت�سدير:جميع 

وكالء  وهم  �لبرتول.  ومو�د  �ل�سعودي 

يف  للبرتول  �لوطنية  لل�رشكة  ر�سميون 

 .)SnPC( ل�سعودية�

عالقات  القامة  �ل�رشكة  هذه  ترغب 

�الأمر،  يهمها  �لتي  �ل�رشكات  جتارية مع 

�لدفع بو��سطة  وترغب باأن يكون طريقة 

�جلميع  مل�سلحة  وهذ�    L/C �أو   T/T
�مل�سنعني و�مل�سدرين.

لالت�سال:

Dr. William J. Cummings،  

)Exxoon – Mobile Company 

Spokesman(

From Messer’s Peak – Oil )Saudi 
Arabia(

Saudi Import Development Center
134، Prince Abdulaazih Bin Masalad
Bin Jalawi – street
Riyadh 11421
Saudi Arabia
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�لربيد �إلكرتوين: 

wjcummings1957@gmail.com
�لربيد �إلكرتوين: 

tam james smart@yahoo.com
�ملوقع �إلكرتوين: 

Website : www.wk/peak-oil.com                          

Tele fax  : +966 1-40211088-9

الصين 
�حلبوب  ت�سدر  �سينية  �رشكة 
عن  تبحث  و�لتوم،  و�لتفاح  و�ملك�رش�ت 

�ل�سوق  يف  موزعني  �أو  لبنانيني  �رشكاء 

�للبنانية.

لالت�سال:

Rizhao hengxin Industry & Trase 

Corp.

Fax : +866338391358
Cell: +866332216775

�لربيد �إلكرتوين:

E-mail:jerry_wang@snsuncorp.

                   com
�ملوقع �إلكرتوين:

Website: www.cnsuncorp.com

�رشكة �سينية ت�سنع مقاعد �ملالعب 
و�سباك �ملرمى وكامل جتهيز�ت �ملالعب 

�لريا�سية وتبحث عن وكالء وم�ستوردين 

لبنانيني.

لالت�سال:

KLARKE ZhAnG
Tell: +82203876000
Fax : +82203879610

�ملوقع �إلكرتوين :

Website:www.actcorp.cn                                 

الكويت

عالقات  باإقامة  �ل�رشكة  هذه  ترغب 
لبنانيني  وم�سدرين  �سناعيني  مع  عمل 

.Joint Venture وكذلك على �أ�سا�س

  لالت�سال:

Mustafa Kamei
Director General

�لربيد �إلكرتوين :

E-mail: 
general_products_1980@yahoo.com

�لكويتية  �ل�رشكة  هذه  ترغب 
عالقات  باأقامة  و�لت�سدير  لالأ�ستري�د 

جتارية مع جتار �سناعيني، م�سدرين 

وم�ستوردين من لبنان.

�ل�سلع  �أنو�ع  جميع  باأ�ستري�د:  ترغب 

من دول عدة �ىل �لكويت مثل: ) معد�ت    

معد�ت  بناء،  مو�د  و�حلفر،  �لتنقيب 

�ل�سيار�ت،  قطع  �الت�ساالت،  و�أدو�ت 

زيوت خام مو�د نفطية، معد�ت و�أدو�ت 

وكذلك  و�ل�سناعة  للمنازل  �سناعية 

�لريا�سة،  و�أدو�ت  معد�ت  غيار،  قطع 

ب�سائع �لكرتونية وغريها. 

�أنو�ع  جميع   : كما ترغب بت�سدير 

و�لنفط  �لبرتول  ومو�د  �خلام  �لزيوت 

من �لكويت    و�ىل �أية جهة كانت.

لالت�سال:

Kuwait Petroleum International 
)Q8(

Kuwait General Import will 
Ministerial Complex، Mergap، Safat 
Kuwait – City ، Kuwait

�لربيد �إلكرتوين:

E-mail: 
general_products_1980@yahoo.com

�لربيد �إلكرتوين: 

  E-mail: tradebybarter@yahoo.com
�ملوقع �إلكرتوين: 

Website: www.98.com                                        

Tele fax: +965 24800034-5

مصر 

للرثيات   »CrysTolight« �رشكة  �أن 
�أعربت عن رغبتها يف ت�سدير منتجاتها 

�جلودة  ذ�ت  �لرثيات  �أنو�ع  جميع  من 

�ملذكورة  �ل�رشكة  ت�سدر  حيث  �لعالية، 

�لدول  من  كبري  عدد  �ىل  منتجاتها 

�الأوروبية و�لعربية.

لالت�سال:

»Crystolight «
TeleFax  : +20222747487
Cell: +866332216775

�لربيد �إلكرتوين:

E-mail:sales@eurocrystal.org
�ملوقع �إلكرتوين:

Website: www.crystolight.com

خدمات  تقدم  م�رشية  �رشكة 
�أ�ست�سارية وعالجية يف جماالت �لغذ�ء 

و�خل�سار و�لفو�كهة �مل�ستوردة، وت�سمل 

للمز�رعني  �أ�ست�سار�ت  تقدمي  خدماتها 

عن  تبحث  و�لنفط،  �الآدوية  و�رشكات 

و�رشكات  و�لفاكهة  للخ�سار  م�سدرين 

ومر�كز  �لغذ�ئية  للمو�د  م�سدرة 

�لزر�عية للتعاون.

لالت�سال:

ر�نيا �أبو �ملاتي

مهند�سة كيميائية

Fax : +16316211737
Cell: +96135229237

�لربيد �إلكرتوين:

E-mail: 
eng.rania@greenfieldseg.com

    �ملوقع �إلكرتوين:

www.greenfieldseg.com :  Website

 الهند

و�خل�سار  �لفو�كهة  لت�سدير  �رشكة 
و�للحوم  �لبهار�ت  وكذلك  �لطازجة 

مر�جع  من  وكلها  و�لزهور  و�ملاجنو 

موثوق بها �أما بالن�سبة للخ�سار فاأنها 

تخ�سع  �لتي  �ملوثوقة  �الأماكن  من 

للحجم  بالن�سبة  د�ئمة  لفحو�سات 

تقطف  �أن  قبل  وهذ�  و�لطعم  و�للون 

�لقانونية.  وتو�سب ح�سب �ملو��سفات 

�مل�سدرين  �أهم  من  �ل�رشكة  هذه  �أن 

من  بالب�سائع  ميدون  �لذين  و�لتجار 

�لهند مع �أ�سعار منخف�سة .

لالت�سال:

J. Jayashankar
Propeiter
Jay Global Exports & Imports
no. 30 Abirami nagar Irumvuliyur، 
Tambaram
Chennai - 600045
Mobile:+919840847171  

Or  +919551908551
Tell: +9-044-22261063

�لربيد �إلكرتوين:

E-mail: jayglobalexim@gmail.com
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معار�ص وموؤتمرات

معرض مخصص للصناعات 
الزراعية في األسواق األقليمية 

والعالمية.
) من تنظيم �ملركز �الأ�ست�ساري �لتقني(

�الآردن / عمـان

من 8 - 10 ت�رشين �الأول 2013

المعرض الدولي للتطوير 
واألستثمار العقاري

) من تنظيم �أي �أي �أر �ل�رشق �الأو�سط(

�المار�ت �لعربية �ملتحدة / دبي

من 8 - 10 ت�رشين �الأول 2013

معرض مخصص ألحدث تصاميم 
الساعات والمجوهرات واألحجار 

الكريمة واأللماس.
) من تنظيم مركز �ل�سارقة للمعار�س(

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 

 مؤتمر ومعرض لبنان 
للبنى التحتية 
) من تنظيم بالنرز بارترنز(.

بريوت / فندق هيلتون حبتور غر�ند

من 10 �إىل 11 ت�رشين �الأول 2013

معرض دريـم
) من تنظيم �رشكة بروموفري(

بريوت / بيــال

من 16 �إىل 19 ت�رشين �الأول 2013

مؤتمر الهندسة المدنية الدولي
 ) من تنظيم نقابة �ملهند�سني يف بريوت(

بريوت / فندق هيلتون حبتور غر�ند

من 24 �إىل 26 ت�رشين �الأول 2013

معرض إن شــايب
) من تنظيم �رشكة �إي �سكوير(

بريوت / بيــال

من 25 �إىل 28 ت�رشين �الأول 2013

معرض آيتكــس
) من تنظيم �رشكة بروموفري(

بريوت / بيــال

من 7 �إىل 10 ت�رشين �لثاين 2013

معرض الكـتاب الغونكوفوني
) من تنظيم �رشكة بروموفري(

بريوت / بيــال

من 01 �إىل 10 ت�رشين �لثاين 2013

مؤتمر الغاز والنفط والطاقة 
في لبنان

) من تنظيم �رشكة غلوبال �إيفنت بارترنز(

بريوت / فندق فني�ســـيا

من 4 – 5 �إىل كانون �الأول 2013

المؤتمر الدولي لأللكترونيات
) من تنظيم �رشكة �أي �إي �أي �إي(

بريوت / فندق كر�ون بالز�

من 15 - 18 كانون �الأول 2013

�المار�ت �لعربية �ملتحدة / �ل�سارقة

يف 15  ت�رشين �الأول 2013

معرض تجاري لأللكترونيات 
والمعدات الكهربائية المنزلية 

والسيارات وقطع غيارها، فضاًل 

عن مواد البناء والمنتجات 
الكيماوية والسلع األستهالكية.

لت�سدير  �ل�سيني  �ملعر�س  تنظيم  من   (

�ل�سلع �سي �أي �سي �أف(

�ل�سيـن / غو�نغزو

من 15 - 17 ت�رشين �الأول 2013.
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