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الإفتتاحية

السوق الموحدة.. 
 

 حتر�ص الدول على توحيد ا�سواقها.. بل حتر�ص على �سهولة دخولها اال�سواق العاملية لعالقة االمر بالتنمية 

والطلب  العر�ص  ومرونة  حرية  بل  و�رشاء..  بيع  عملية  جمرد  لي�ست  اقت�ساديًا  فاال�سواق  والوحدة..  والقدرة 

البيع وال�رشاء اىل  االجماليني للتالقي والتحقق.. وكلما كانت اال�سواق ممزقة ومنقطعة، كلما حتولت عملية 

احتكار وحتكم من احد طريف العملية.

فيمكن القول اإننا نفتقد مفهوم ا�سواق العمل واملال والب�ساعة، الخ. فهناك ثقافة وقوانني وتعليمات وممار�سات 

جعلت هذه اال�سواق حملية و�سيقة، وال تتجاوز يف احيان كثرية املحافظة، ان مل يكن الق�ساء.

ا�سا�سيًا يف  اللتان توؤديان دوراً  اآخر، واملبادرة واملناف�سة  اإىل  العمالة والر�ساميل والب�سائع من بلد  انتقال 

ودول  امل�سرتكة  االوروبية  ال�سوق  مكا�سب  احدى  هي  اال�سعار،  و�سبط  التكنولوجيا  وتقدم  النوعية  تطوير 

عملية  اي�سًا  �سهلت  انها  بل  عامليًا،  االقت�سادية  الكتل  اهم  من  كواحدة  فقط  لي�ص  لتربز  م�ستقباًل،  الربيك�ص 

وم�رشف  )اليورو(  موحدة  وعملة  وبرملان  د�ستور  هناك  ف�سار  االآن(  كبرياً  خلاًل  )تعاين  االوروبية  الوحدة 

مركزي و�سيا�سات خارجية م�سرتكة ونظام جمركي و�سمة دخول واحدة )�سنغن( لتتجول بني دولها من دون 

حواجز و�سيطرات، مثلما بداأت تتوجه اإليه دول الربيك�ص، ويف حني �سار العلم االوروبي يو�سع بجانب علم 

كل دولة كدليل الحرتام ال�سيادة الوطنية، املتالزمة بال�رشورة ب�سيادة االحتاد االوروبي، نرى ان مواطننا يف 

طول البالد العربية وعر�سها يعاين من تق�سيم نف�سي وجغرايف ومذهبي وعرقي. حتت حجج وذرائع )معظمها 

ال يحقق غر�سه( كاالمن، والتهريب، و�سجالت العربات، وال�سحة.

اال�سواق  لوحدة  واملمزقة  للنا�ص  املرهقة  االدارية  والعوائق  ال�سيطرات  لو�سع  وال�سوابط  التعليمات  تزداد   

والبالد.. واملعطلة الن�سابية حركة الب�سائع واملواطنني. و�رشعان ما تتحول االجراءات اال�ستثنائية واملوؤقتة 

اىل دائمة.. فرتاكم الكثري منها مع احلروب واالرهاب والف�ساد وتخلف االدارة. فمنذ ان انت�رش مفهوم ال�سيطرة 

االمنية وال�سيا�سية على مفهوم االقت�ساد واالجتماع، ب�سبب االموال النفطية ال�سهلة، تراجعت اهمية الزراعة 

وال�سناعة والتجارة وغريها.. وتطور منط جديد للمفاهيم والعالقات، نلخ�سه بانت�سار الدولة الريعية.. حيث 

ا�سبحت �سعوبنا، دواًل وحكومات، عيال على النفط، تت�سارع على التوّظف والرواتب والتقاعد والتخ�سي�سات 

النها ا�سهل واجدى من اي جهد اخر. فاإنتاج يوم واحد من النفط كفيل ب�سد جميع االحتياجات التي تبذل الدول 

وال�سعوب جهوداً م�سنية لتوفريها. وان هذا التوجه تنامى عرب العقود الطويلة.. فبدال من اأن ت�ستخدم اأموال 

النفط، التي �ستنفذ قريبًا العادة ت�سحيح االقت�ساد واالجتماع كما تفعل دول اخلليج وايران وغريها، نراها 

تغرق اكرث فاكرث يف هذا امل�سار، من دون اأن ترى خماطره واآثاره املدمرة.
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الحدث

ما هي استراتيجية معالجة التحديات االقتصادية ـ االجتماعية؟
 حكومة سالم.. 

مهام كبيرة وقرارات سريعة

بقلم فارس سعد

الرئي�س متام  التي تنتظر حكومة  االقت�صادية  التحديات  اأبرز  ما هي 

�صالم املوؤلفة من 24 وزيراً، وهل تكون الت�صكيلة احلكومية اجلديدة 

على قدر م�صوؤولية تلك التحديات القدمية ـ اجلديدة؟ 

التي مير بها لبنان واملنطقة. فاالو�صاع  الدقيقة  اللحظة  اأ�صئلة  هي 

االقت�صادية حرجة، وان تكن االو�صاع املالية ال تزال مقبولة، وفرتة 

اال�صهر الثالثة املفرت�س ان تكون عمر احلكومة قد متدد اىل اكرث من 

�صبعة اأ�صهر، واملهم ان هنالك جماالت لالإجناز متوافرة، وقرارات ال بد 

من اتخاذها �رسيعًا.

ا�صتقراراً  وفرت  قد  املركزي  امل�رسف  حاكمية  ممار�صات  كانت  واإذا 

امل�رسيف  القطاع  موجودات  مقبواًل يف  ومنواً  اللرية  �رسف  �صعر  يف 

اال�صباب  من  كانت  املمار�صات  هذه  فاإن  لبنان،  م�رسف  واحتياطي 

�صعر  ا�صتقرار  فلوال  منخف�صة.  بوترية  ولو  النمو  ال�صتمرار  الرئي�صية 

والتقنية  والبيئية  ال�صناعية  للقرو�س  الدعم  وبرامج  اللرية،  �رسف 

واالإ�صكانية، ملا كان ثمة منو يف ال�صنتني املن�رسمتني.

التحديات  اأن  ال��ق��ول  مي��ك��ن  ه��ن��ا  م��ن 

تنتظر  التي  االجتماعية  االقت�سادية 

�سابقًة  تكون  تكاد  اجل��دي��دة  احلكومة 

تاريخية. ذلك اأن موارد لبنان ترزح حتت 

ثقل اأزمة الالجئني والتباطوؤ االقت�سادي 

امل��ت��ف��اق��م��ني ب��ف��ع��ل ع���دم اال���س��ت��ق��رار 

ال�سيا�سي.

ال �سك اأن العلل االقت�سادية االجتماعية 

املزمن،  امليزانية  عجز  اأي   – البلد  يف 

اخلا�سعة  ال�سوق  وهيكلية  والبطالة، 

قد   – التحتية  البنى  و�سعف  لالحتكار، 

�سبقت االأزمة ال�سورية، وحجبتها معدالت 

بني  م�سلل  نحٍو  على  املرتفعة  النمو 

اأزمة  اإن  ا، 
ً
وثاني و2010.   2006 العامني 

اأزمة على املدى املتو�سط  الالجئني هي 

على  معاجلتها  من   
ّ
بد وال  الطويل،  اإىل 

تناولت  التي  فالدرا�سات  االأ�سا�ص.  ذلك 

اأظهرت  قد  اأخرى مّزقتها احلروب  بلداًنا 
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اأن عودة الالجئني تتطلب خم�ص �سنوات 

 
ّ
وال��ع��د امل��داف��ع.  �سمت  بعد  �سبع  اىل 

العك�سي مل يبداأ حتى بالن�سبة اإىل لبنان. 

اأن اأي حماولة ملداواة العلل  وال �سك يف 

هي  الواقعني  هذين  تتجاهل  الوطنية 

حماولة موقتة يف اأف�سل احلاالت، اإن مل 

تكن عقيمة.

استراتيجية المعالجة
باجلدية،  تتحلى  اأن  احلكومة  اأرادت  اإن 

ثالثة  م��ن  ا�سرتاتيجية  و���س��ع  عليها 

اأق�سام ملعاجلة بع�ص العلل االقت�سادية 

االجتماعية وب�سكل �رشيع.

1 � عليها تقدمي امل�صاعدة اإىل اللبنانيني 
والالجئني ال�صوريني على ال�صواء

ا اإىل ا�ستداد االأزمة ب�سكٍل غري م�سبوق 
ً
نظر

�سوري  الج��ئ  مليون  م��ن  اأك��رث  م��ع   –
ومليون لبناين من الفقراء، على احلكومة 

 يد العون مبا�رشًة اإىل هوؤالء. وفًقا 
ّ
اأن متد

لدرا�سة حديثة �سادرة عن البنك الدويل، 

انف�سهم  اآخر  لبناين  األف   170 �سوف يجد 

حتت خط الفقر يف ال�سنتني املقبلتني.

2� اإطالق التنمية يف ال�صواحي

ان  الفقر  مكافحة  جلهود  ك��ان  م��ا  اإذا 

ترافقها  اأن  من   
ّ
ب��د ال  بالنجاح،  تتكلل 

واملياه  التحتية  البنى  يف  اال�ستثمارات 

والكهرباء  ال�سحي  ال�رشف  ومعاجلة 

وجمع النفايات الإنقاذ الو�سع املتزعزع 

يف مناطق كانت ه�سة اأ�ساًل قبل اندالع 

االأزمة ال�سورية.

ال�صيا�صات وتن�صيق املبادرات  و�صع   �  3
للحر�س على التنمية الفعالة

املبادرة  قيادة  املركزية  احلكومة  على 

االإمنائية من خالل و�سع اإطار يجمع ما 

بني اجلهات املانحة من جهة، واالإدارات 

من  احلكومية  غري  واملنظمات  املحلية 

جهة اأخرى، لتن�سيق اجلهود تن�سيًقا فعااًل 

يف التعامل مع االأزمة.

توّفر  اإذ  متكاملة  الثالث  الركائز  هذه 

املناطق  ر 
ّ
وتطو ا، 

ً
فقر االأ�سد  اإىل  الدعم 

وتنّفذ  اأهملت،  لطاملا  التي  املحيطة 

ال�سيا�سات التي ت�ستحدث الوظائف االأكرث 

من  خالية  اخلطة  هذه  ولي�ست  ا. 
ً

اإحلاح

م�ستعدة  حكومة  تتطلب  لكنها  املخاطر، 

الأخذ زمام املبادرة، واختبار ال�سيا�سات 

ا النجاحات 
ً
د �رشيع

ّ
وقادرة على اأن حتد

واالإخفاقات.

تحدي الموازنة
ويف هذا ال�سياق، يرى اخلبري االقت�سادي 

لبنان  م�ساكل  ثلثي  اأن  حبيقة  لوي�ص 

ال�سوري،  الو�سع  االقت�سادية ناجتة من 

ويتابع  داخلي.  منها  املتبقي  والثلث 

الثلث  اإراح���ة  مت  ال��ي��وم  ق��ائ��اًل:  حبيقة 

الداخلي مبواجهة الثلثني املتبقيني.

يربز  ال�سابقة،  التحديات  من  وبعيداً 

ت 
ّ
اأقر التي كانت قد  حتدي املوازنة 

للمرة االأخرية يف عام 2005، 

وبالتايل االأمر االأ�سا�سي 

يح�سل  ان  يجب  ال���ذي 

 2014 ع��ام  م��وازن��ة  اّن 

ت من احلكومة  �رشرِّ
ُ

التي ح

ويجب  بتها،  يجب  ال�سابقة 

مها وزير املال احلايل 
ّ
قد

ُ
ان ي

مع و�سع بع�ص اللم�سات عليها 

بعدها  وم��ن  ال���وزراء  جمل�ص  اإىل 

تر�سل اىل جمل�ص النواب. 

كّل  تربط  الأنها  اليوم  مهمة  فاملوازنة 

مه 
ّ
 قانون تقد

ّ
قطاعات الدولة، وهي اأهم

لها االإنفاق 
ّ
اي دولة يف العامل، الأنها تخو

خالل عام من الزمن، واال�ستح�سال على 

ال�رشائب، ويظهر و�سع اإدارات الدولة يف 

املرتبة الثانية، وهو مرتبط باالقت�ساد، 

وعلى االإدارة ان تكون فاعلة، من خالل 

تعيني مدراء عامني للمراكز الفارغة، الأّن 

يدير  من  وهو  االأ�سا�ص  هو  العام  املدير 

بدوره   
ّ
يهتم الذي  الوزير،  ولي�ص  الوزارة 

بال�سيا�سة. 

�سهاب  فوؤاد  الرئي�ص  اأيام  املا�سي  ويف 

 3 ك��ل  تبديله  يتم  ع��ام  مدير  ك��ل  ك��ان 

جديًدا  ا 
ً
جو ي�سفي  التبديل  الن  �سنوات، 

على الوزارات ويك�رش من املافيات التي 

تبنى على العالقات ال�سخ�سية.

سياسات اقتصادية
العامة  املالية  على  ال�سيطرة  اإع��ادة   -

بعجز  االأوىل  ب��ال��درج��ة  تتمّثل  ال��ت��ي 

ب�سكل  ل 
ّ
ي��ت��ح��و ال��ع��ام��ة  امل��ي��زان��ي��ة  يف 

وه��در  كما  ع��ام،  دي��ن  اإىل  ميكانيكي 

مبا  الدولة.  مدخول  مع  يتما�سى  ال  عام 

ي�سع الدولة حتت خطر خف�ص الت�سنيف 

فقدها قدرتها على االإنفاق 
ُ
االإئتماين، وي

�سيا�سة  تنفيذ  االإ�ستثماري، ومينعها من 

�رشيبية جلذب امل�ستثمرين.

عاين 
ُ
- حتفيز االإ�ستهالك الداخلي والذي ي

من �سعف ناجت من زيادة البطالة واإلغاء 

العمل،  �سوق  يف  الوظائف  من  الكثري 

ر 
ّ
خ�سو�سًا يف قطاع ال�سياحة الذي ت�رش

من جراء االأزمة ال�سورية وا�ستريادها اإىل 

ال�سارع اللبناين.

الذي يهرب  االإ�ستثمار اخلا�ص  - حتفيز 

الدول  اإىل  االأمنية،  االأو�ساع  جراء  من 

عدم  ويوؤدي  وتركيا.  كالعراق  املجاورة 

ليونة القوانني واملعامالت االإدارية، كما 

و�سيا�سة �رشيبية موؤاتية دوراً مهمًا يف 

خف�ص �سهية االإ�ستثمار لدى امُل�ستثمرين 

اللبنانيني واالأجانب.

- جلم الت�سّخم الذي يق�سي على كل رغبة 

يف االإ�ستثمار وعلى القدرة ال�رشائية لدى 

والذي  الت�سّخم،  هذا  ويوؤدي  امُل�ستهلك. 

اإعتيادية  غري  عوامل  اإىل  اأ�سبابه  تعود 

والقطاع  وال���روات���ب  ال��رت��ب  ك�سل�سلة 

قتل  يف  اأ�سا�سيًا  دوراً  وغريها،  العقاري 

املعايري  كانت  واإذا  لبنان.  يف  النمو 

 على اأن ن�سبة ت�سّخم بني 
ّ

العاملية تن�ص

2 و3 % هي ن�سبة معقولة، فاإن الت�سخم 
يف لبنان تخّطى هذه الن�سب بدرجات.

إن أرادت الحكومة 

أن تتحلى بالجدية، عليها 

وضع استراتيجية من ثالثة 

أقسام لمعالجة بعض العلل 

االقتصادية االجتماعية 

وبشكل سريع
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وجه تحية الى وزير الصناعة الجديد
افرام يطلق باقة إنتاجية الى الصناعيين اللبنانيين: 
4 مدن صناعية نموذجية خاصة و20 ألف فرصة عمل

اعتمد ال�سناعيون اللبنانيني على افكارهم وتطلعاتهم اخلا�سة 

ل�سد ثغرات االإنتاج التي يعاونون فيها، يف ظل غياب �سبه كلي 

باتت  والتي  اللبنانية،  ال�سناعة  متطلبات  مع  الدولة  لتفاعل 

يف  واالقت�سادية  االنتاجية  القطاعات  بني  كبرياً  حتديًا  ت�سكل 

لبنان. 

ال  االإقليمية  املتغريات  ب�سبب  االقت�سادية  االأزمة  تنامي  ومع 

بد من حركة كبرية تقلب املعايري االقت�سادية وت�سري بها نحو 

التطور »رغم اأنف املعرت�سني«، جاءت خطوة جمعية ال�سناعيني 

بدعم ال�سناعة وال�سناعيني وم�ساريعهم االإمنائية لت�سكل ثورة 

فاعلة يف االقت�ساد اللبناين. 

برئا�سة  اللبنانية  ال�سناعيني  جمعية  اأطلقت  ال�سياق  هذا  ويف 

نعمة افرام م�ساريع �سناعية متثلت بباقة اإنتاجية رائدة، وذلك 

خالل لقاء �سناعي حا�سد رابطًا �سبيهًا بلقاء برملاين �سناعي 

من  ح�سد  ح�رشه  ال�سبية،  روي��ال-  فندق  يف  اجلمعية  نظمته 

ال�سناعيني وعدد من امل�سوؤولني يف هذا القطاع ومن التجمعات 

اأربعة مدن �سناعية  الإقامة  فيه م�ساريعها  ال�سناعية، عر�ست 

منوذجية خا�سة مع برنامج مميز لقيا�ص املوؤ�رشات ال�سناعية، 

دليل  حتديث  اإىل  و�سواًل  لال�ستثمار،  حتفيزية  �سلة  تقدمي  اإىل 

يف  �رشاكتها  وتثبيت  ال�سناعية  واملوؤ�س�سات  ال�����س��ادرات 

امل�سوؤولية االجتماعية مع منظمة العمل الدولية.

خطوة متقدمة �ساءها نعمة افرام رئي�ص اجلمعية ومعه جمل�ص 

االإدارة الإحداث فرق يف زمن �سعب، حيث »الوطن يف خ�سم اأزمة 

القرار  اتخاذ  اآليات  يف  كامل  تعطيل  يقابلها  خطرية  وجودية 

و�سلل عام اأرخى بظالله �سلبا على مفا�سل احلياة كافة والقطاع 

ال�سناعي واحد منها« على ما ذكره يف كلمته الرتحيبية.

واإذ اأعرب عن االرتياح لت�سكيل احلكومة اجلديدة، اأمل اأن »ينعك�ص 

يكفل  ومب��ا  القائم  االحتقان  من  يخفف  جديدا  مناخا  االأم��ر 

واالقت�سادية  واملعي�سية  واحلياتية  االأمنية  الق�سايا  معاجلة 

اال�ستحقاق  الإمت��ام  املنا�سبة  االأج��واء  يوؤمن  ال�ساغطة،ومبا 

الرئا�سي يف موعده الد�ستوري«.

احلاج  ح�سني  الدكتور  اجلديد  ال�سناعة  وزير  اإىل  حتية  ووجه 

ح�سن، مبديا ا�ستعداد اجلمعية الكامل للتعاون معه يف مقاربة 

كل امللفات ال�سناعية«. 

المدن الصناعية النموذجية
الواقع اأن جمعية ال�سناعيني كانت اأمينة على خطة العمل التي 

كتيبه  خالل  من  الرئا�سة  مل�سوؤولية  تر�سحه  يوم  افرام  ر�سمها 

»�سوف لبعيد«، وهي اأرادت ا�ستنها�ص مقوماتها الذاتية بعدما 

باأداء دورها  موؤكدة مت�سكها  ال�سيا�سة،  اأهل  تاأكدت من غيبوبة 

كاماًل اإىل حني ت�سلم امل�سوؤولية جمل�ص اإدارة مع رئي�ص جديد  يف 

�سهر ني�سان املقبل.

»املدن ال�سناعية النموذجية« هي عنوان لطاملا نادى به افرام، 

داعيًا اإىل اإحداث �رشاكة مع القطاع العام بناء على مر�سوم اإن�ساء 

2005.  وملا كان  العام  ال�سادر  ال�سناعية  للمدن  اأعلى  جمل�ص 

الدور االأ�سا�سي للجمعية – كما قال افرام- »التن�سيق والتعاون 

مع القطاع العام خدمة لق�سايانا ال�سناعية، االأمر الذي مل يجِد 

نفعا و�سكل م�سيعة للوقت نظرا اإىل الظروف التي اأحاطت بالعمل 

الر�سمي العام، وانطالقًا من هذه احلقيقة، كان علينا اأن نبحث 

عن بدائل الإحداث الفرق واأن نتميز يف جماالت حيث املبادرة 

يف اأيدينا. هكذا توجهنا اإىل متتني اخلدمات املقدمة لل�سناعيني 

ال�سبل  بكل  ومدهم  ال�سمود  مقومات  وحتفيز  اجلمعية  قبل  من 

املمكنة للحفاظ على قدراتهم التناف�سية، كما التوجه اإىل القطاع 

اخلا�ص منفردا يف مو�سوع املدن ال�سناعية النموذجية«.

فارس سعد

نعمة افرام

فرانك هاغمان

شاكر صعبعباس رمضان سامر زنتوتميشال ضاهر وسام عاشور
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هكذا تبنى هو �سخ�سيًا م�رشوع اإقامة مدينة �سناعية يف منطقة 

جزين وال�سادة خليل زنتوت يف منطقة النبطية وو�سام عا�سور 

يف  �ساهر  مي�سال  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  وع�سو  الزهراين  يف 

منطقة تربل- البقاع.

جاهزة  حتتية  بنى  مع  للبيئة  ال�سديقة  املدن  هذه  ُت�ستحدث 

وطرق  وات�ساالت  ومياه  �سحي  �رشف  �سبكات  من  رة، 
ّ
ومتطو

فر�سة عمل  األف   20 اأكرث من  وتقدم   . تنظيم مدين حديث  وفق 

مع ما ي�ستتبع ذلك من تثبيت للمواطن العامل يف اأر�سه وقريته 

واحلد من موجة النزوح يف اجتاه املدن، يف تاآلف بني حميطني 

�سناعي وزراعي والبيئة الطبيعية، مع تطوير حتمي للمحيط.

مشروع الدمول النموذجي 
و�رشح �سامر خليل زنتوت عن م�رشوع مثايل ومتكامل يف منطقة 

االأن�سار يف حمافظة النبطية- حتت ا�سم »مزرعة الدمول« وهي 

تبعد عن بريوت 75 كلم. هذا امل�رشوع راع وجود منطقة زراعية، 

منطقة �سكنية ومنطقة �سناعية. 

لها.  التحتية  البنية  واعداد  ا�ست�سالحها  مت  ال�سناعية  املنطقة 

ال�سكن،  وتاأمني  والراحة  البيئية  ال�رشوط  كل  املدينة  وتراعي 

واليد العاملة من منطقة اجلوار اأي االأن�سار، دوير، عبة، وباقي 

القرى املجاورة. 

1150000م2،  ح��واىل  م�ساحتها  وت�سل  ال�سناعية  املنطقة 

ل على 
ّ
اأوىل ودرجة ثانية، وهذا امل�رشوع �سي�سه م�سّنفة درجة 

اأن  دون  ال�سناعي  النتاج  ومنا�سبًا  مالئمًا  مكانًا  ال�سناعيني 

هناك  اأن  نعتقد  »ال  زنتوت  واأك��د  ال�سكان  على  تاأثري  له  يكون 

منطقة مثالية لل�سناعة متكاملة كهذا امل�رشوع«. 

TIC مدينة تبنا الصناعية
فيما اأو�سح و�سام عا�سور عن مدينة »تبنا ال�سناعية« يف منطقة 

وباأ�سعار  الدويل  االوتو�سرتاد  بقربها من  تتميز  والتي  الزهراين 

امل�سانع.  اأنواع  جلميع  وت�سهيالت  ومدرو�سة.  منا�سبة  عقارات 

من  امل�رشوع  اإىل  الولوج  اإمكانية  الدويل.  اوتو�سرتاد  من  قربه 

ثالث مدن رئي�سية )�سيدا و�سور والنبطية( وجود حجم مهم من 

ا يادي العاملة الرخي�سة يف املنطقة. كما ي�سم حميط املنطقة 

ال�سناعية منطقة خ�رشاء توفر بيئة عمل نظيفة و�سحية للعمال. 

من  للعدد  اإفراز  م�رشوع  املقرتح:  التوجيهي  املخطط  وي�سمل 

الن�ساء  وال�ساحلة  م2  اإجمالية1،147،188  مب�ساحة  العقارات 

�سناعات عليها. اأما منظومات البنية التحتية للم�رشوع ت�سمل: 

الكهرباء، الهاتف، املياه، مياه امطار، ال�رشف ال�سحي، معمل 

التكرير، النفايات ال�سلبة. 

العامة  املوؤ�س�سة  ح�سب  م�سنف  كونه  امل�رشوع  هذا  ي�ستفيد 

»ب«  املنطقة  يف   »IDAL« لبنان  يف  اال�ستثمارات  لت�سجيع 

 5 ملدة  الدخل  �رشيبة  على  املئة  يف   50 بن�سبة  تخفي�ص  من 

واإعفاء  الفئات.  كافة  من  عمل  اإجازات  على  احل�سول  �سنوات، 

تام من ال�رشيبة على الدخل الناجتة عن امل�رشوع ملدة �سنتني 

من  املئة  يف   40 عن  يقل  ال  ما  ال�رشكة  اأدرجت  اإذا  اإ�سافيتني 

اأ�سهمهما يف بور�سة بريوت.

مدينة تربل النموذجية
اأما ع�سو جمل�ص اإدارة اجلمعية مي�سال �ساهر فعر�ص م�رشوعه 

للمدينة ال�سناعية النموذجية يف منطقة تربل - البقاع. وهذه 

ما  مع  عمل  فر�سة  األف   20 من  اأكرث  توؤمن  جمتمعة  املناطق 

ي�ستتبع ذلك من تثبيت للمواطن العامل يف اأر�سه وقريته واحلد 

حميطني  بني  تاآلف  يف  امل��دن،  اجت��اه  يف  ال��ن��زوح  موجة  من 

للمحيط،  حتمي  تطوير  مع  الطبيعية،  والبيئة  وزراعي  �سناعي 

�سنتًا،   25 يتجاوز  ال  املدينة  ه��ذه  يف  امل��رت  اإي��ج��ار  اأن  واأك��د 

وت�ستمر عقود اال�ستثمار لغاية 50 �سنة للم�سنع الواحد �رشط اأن 

تاأجريه  نف�سه، وال ميكن  للم�سنع  امل�ستثمرة هي  االأر�ص  تكون 

مل�ساحلة موؤ�س�سة اأخرى«.

المؤشرات الصناعية
�سعب  �ساكر  ال�سناعيني  جمعية  اإدارة  جمل�ص  ع�سو  وعر�ص 

للربنامج الرائد لقيا�ص املوؤ�رشات ال�سناعية املدعومة من البنك 

اللبناين- الفرن�سي، وذلك انطالقًا من ثابتة اأن اأحدا ال ي�ستطيع 

تقومي اأو تعديل اأو حتديث ما ال ي�ستطيع قيا�سه، ونظراً اإىل ال�سح 

الناجت  الربنامج:  ت�سمن  وق�سورها،  الواقعية  املوؤ�رشات  يف 

ال�سناعي )ال�سادرات وال�سوق املحلية( ،القيمة امل�سافة،العمالة 

ال�سناعي،  واال�ستثمار  االإنتاج  كلفة  ال�سناعي،  القطاع  يف 

والذي  املوؤ�س�سات  وحجم  والقطاعات  املناطق  على  موزعة 

�سي�سدر ف�سليًا و�سنويًا بالتعاون مع وزارة املالية.

حوافز االستثمار الصناعي 
لت�سجيع  العامة  املوؤ�س�سة  من  رم�سان  عبا�ص  ال�سيد  وعر�ص 

كمنطقة  للبنان  الرتويج  يف  املوؤ�س�سة  لدور  ايدال  اال�ستثمار- 

توفري  يف  امل�ستثمر  لال�ستثمار،وم�ساعدة  م�سجعة  اقت�سادية 

لبنان  يف  اال�ستثماري  باملناخ  واخلا�سة  الالزمة  املعلومات 

اإ�سافة  امل�رشوع،  اإليها  ينتمي  التي  االقت�سادية  واملعلومات 

واأخريا دعم   ،360 القانون  يوفرها  الذي  ال�رشيبية  احلوافز  اإىل 

ال�سادرات ال�سناعية من خالل برامج خم�س�سة لذلك.

 دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية 
سعد: إطالق 3 مشاريع جديدة

وتعزيزاً للجهود ال�سناعية كان ال بد من تعريف وا�سح لالنتاج 

واأو�سح  مف�سل  ب�سكل  قدمه  الذي  ال�رشح  يف  متثل  وقد  الوطني، 

حترير  ورئي�ص  ال�سناعي«  الدليل  �رشكة  عام  »مدير  �سعد  فار�ص 
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اإ�سدار الطبعة الثامنة من هذا  جملة »ال�سناعة واالقت�ساد« بعد 

الدليل برعاية جمعية ال�سناعيني، ومتيز ال�رشح مبيزتني بارزتني: 

االأوىل: انه ياأتي يف اجتماع �سناعي وا�سع ميكن و�سفه اىل حد 

ما بربملان �سناعي. 

الثانية: االإعالن عن اإطالق 3 م�ساريع هامة و�رشورية للتعريف 

اال�سواق  له يف  والرتويج  اللبناين  ال�سناعي  باالإنتاج  ال�سحيح 

املحلية والعربية والعاملية اىل جانب الدليل. 

وتتمثل امل�ساريع ب�: 

-1 دليل ال�سادرات واملوؤ�س�سات ال�سناعية اللبنانية:

وفقًا  اللبنانية  لل�سناعة  وقطاعيًا  �سلعيًا  ت�سنيفًا  ويت�سمن 

. H.S.Codeللت�سنيف الدويل املوحد للتعرفة اجلمركية

 :GPS 2 اخلريطة ال�سناعية على االأقمار االإ�سطناعية-

وت�سمل 3343 م�سنعًا اإ�سافة اىل حواىل 1200 موؤ�س�سة للقطاعات 

املتكاملة مع ال�سناعة وقد و�سعت يف التداول على جميع اجهزة 

GPS �سمن خريطة لبنان على االقمار اال�سطناعية.
-3 املعر�ص االلكرتوين الدائم: مت اتخاذ جميع اخلطوات الالزمة 

الطالقه يف اول ايار من العام احلايل وهو ي�سمل حاليًا حواىل 

قطاعيًا  انتاجها  تعر�ص  ان  ميكن  م�سنع   400
وي�سهل على املعنيني الدخول اىل هذا املعر�ص 

الكرتونيًا طيلة 24 �ساعة با�سهل الطرق.

اعالين  ملحق  وهو  لبنان:  يف  �سنع  ملحق   4-

عر�سًا  ويت�سمن  واالقت�ساد  ال�سناعة  ملجلة 

اعالنيًا ومنطيًا وقطاعيًا ويوزع جمانًا بع�رشات 

اعدادها  مت  معلومات  لقاعدة   
ً
بناء الن�سخ  الوف 

لبنان  يف  ال�سناعيني  جميع  وت�سمل  ميدانيًا 

التجارية  االن�سطة  ذات  املوؤ�س�سات  جانب  اىل 

اللبناين  ال�سناعي  باالنتاج  واملعنية  املختلفة 

االوىل  ال��درج��ة  ن���ادي  يف  و�سعه  ج��ان��ب  اىل 

يف  و�سعه  اىل  ا�سافة  االو�سط،  ال�رشق  لطريان 

الطبية والنوادي واالطباء املتخ�س�سني  املراكز 

التي  واالأم��اك��ن  الفنادق  ويف  وامل�ست�سفيات 

يرتادها رجال االأعمال وغريها وقد و�سعت على 

 www.sinaaiktisad.com االل��ك��رتوين  املوقع 

لتاأتي نتائجه حمققة لالهداف املرجوة منها.

�ساملة  م�سح  عملية  اجراء  با�رشت  الدليل  اإدارة  اأن  �سعد  واأعلن 

للعام 2014 تهدف اىل ما يلي. 

اأواًل: مبا�رشة يف عملية م�سح �سناعي جديد لتحديث معلومات 

الدليل واملعر�ص  واخلريطة ال�سناعية.

الفوتوغرايف جلميع امل�سانع  الت�سوير  اأر�سيف  اإ�ستكمال  ثانيًا: 

متناول  يف  لتكون  الدليل  يت�سمنها  التي  واإنتاجها  اللبنانية 

املعنيني بال�سناعة.

ثالثًا: اإ�ستكمال اإح�ساء املوؤ�س�سات ال�سناعية التي ت�سدر ب�سكل 

مبا�رش.

عرب  للت�سويق   web. marketing اإعالمية  بحملة  القيام  رابعًا: 

املواقع االأربعة يف االأ�سواق املحلية والعاملية.

موؤ�س�سة   10.000 حواىل  مع  مبا�رشة  اإت�ساالت  اإقامة  خام�سًا: 

اإغرتابية يف الدول العربية واالأجنبية.

المسؤولية االجتماعية 
كما عر�ص معاون املدير االإقليمي ملنظمة العمل الدولية فرانك 

ظاهرة  جلم  على  »امل�ساعدة  م�رشوع  تنفيذ  مراحل  هاغمان 

والذي  تاأهيلهم«  واإعادة  ال�سوارع  يف  االأطفال 

يطاول مناطق بريوت و�سيدا وطرابل�ص وعكار 

والبقاع ، تنفيذاً لتو�سيات ور�سة عمل اأقامتها 

مع  بالتعاون  ال�سناعيني  وجمعية  املنظمة 

االأول  ت�رشين  �سهر  خالل  االأمريكية  اجلامعة 

بعنوان   ، ب��ريوت   – فيني�سيا  فندق  يف   2013
عمالة  على  والق�ساء  املجتمعية  »امل�سوؤولية 

االأطفال«.

ال�سبل  اأف�سل  اإي��ج��اد  اإىل  امل��ب��ادرة  وت��ه��دف 

املجتمع،  يف  ل��الن��دم��اج  االأط��ف��ال  مل�ساعدة 

واإكمال درا�ستهم بداًل من الت�سول يف الطرقات، 

القطاعني  بني  و�رشاكة  تعاون  ثمرة  و�ستكون 

العمل   : املعنية  ال��وزارات  مع  واخلا�ص  العام 

االجتماعية  وال�سوؤون  -ال�سحة  الداخلية   –
اإ�سافة  دول��ي��ة،  و  حكومية  غ��ري  ومنظمات 

�سياحية  جت��اري��ة،  �سناعية،  موؤ�س�سات  اإىل 

وم�رشفية.

دليل الصادرات 
والمؤسسات الصناعية 

توثيق صناعي متطور
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ال�سناعي  الدليل  �رشكة  اأ�سدرت 

ال�سادرات  دليل  من  الثامنة  الطبعة 

اللبنانية  ال�سناعية  واملوؤ�س�سات 

باللغتني العربية واالإجنليزية مطبوعة 

على االإنرتنت.

جمعية  برعاية  الدليل  وي�سدر 

ال�سناعيني اللبنانيني ووزارة ال�سناعة 

بالتعاون مع املوؤ�س�سة العامة لت�سجيع 

البحوث  ومعهد  االإ�ستثمار»اإيدال« 

لتحديث  االأوروبي  واملركز  ال�سناعية 

من  عدد  ومع   ELCIM ال�سناعي 

الهيئات االإقت�سادية يف لبنان. 

�سفحة   1648 املطبوع  الدليل  ويقع 

االإلكرتوين املوقع  على   وين�رش 

 www.lebanon-industry.com 

قطاعيًا  اللبنانية  ال�سناعة  وي�سنف 

املن�سق الدويل  للنظام  وفقًا  و�سلعيًا 

 H. S. Code »Harmonized System
اجلمركية  الر�سوم  ن�سبة  »مع   Code
التي تدفعها كل �سلعة يف لبنان وعدد 

وكذلك  والعاملية  العربية  الدول  من 

جدول اإلحصاء الصناعي وفقًا لنتائج الطبعة الثامنة من »دليل 

الصادرات والمؤسسات الصناعية«

التوزيع الجغرافي

الدليل  اإح�ساءات  ت�سري 

يف  امل�سانع  عدد  اأن  اىل 

م�سنعًا   3347 بلغ  لبنان 

م�سنع   3215 مقابل 

 2011 اإح�ساء �سنة  ح�سب 

م�سنع   132 بزيادة  اأي 

جبل  حمافظة  وحتتل 

االأوىل  املرتبة  لبنان 

امل�سانع  عدد  بلغ  حيث 

فيها 1930 م�سنعًا مقابل 

ح�سب  م�سانع   1804
اإح�ساء �سنة 2011 وتاأتي 

ال�سمايل  لبنان  حمافظة 

حيث  الثانية  املرتبة  يف 

فيها  امل�سانع  عدد  بلغ 

 528 مقابل  م�سنع   445
م�سنع ح�سب اإح�ساء �سنة 

2011 اأي باأقل 83 م�سنع 
يليها  ثم   2013 عام 

اجلنوبي  فلبنان  بريوت 

والبقاع والنبطية وبعلبك 

بالن�سبة  اأما  الهرمل، 

املنت  فيحتل  لالأق�سية 

االأوىل  املرتبة  ال�سمايل 

امل�سانع  عدد  يبلغ  حيث 

ويليها  م�سنعًا،   829
ق�ساء بعبدا 407 م�سانع 

وك�رشوان  جبيل  ثم 

وعاليه وال�سوف.

الحدث
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�سلعة  لكل  والت�سدير  االإ�سترياد  قيمة 

التجارة  اإح�ساءات  بح�سب  لبنان  يف 

وفقًا  وجغرافيًا  لبنان  يف  اخلارجية 

لبنان  يف  الر�سمي  االإداري  للتق�سيم 

عناوين  مع  واالأق�سية،  للمحافظات 

�ساملة  ومعلومات  املوؤ�س�سات  هذه 

و�رشكات  وفروعها  امل�سارف  مع 

واملوؤ�س�سات  لبنان  والتاأمني يف  النقل 

اإ�سترياد االآالت واملواد االأولية لل�سناعة 

اللبنانية.

من  الثامنة  الطبعة  اإ�سدار  ز 
ّ
ومتي

هامة  م�ساريع   3 عن  باالإعالن  الدليل 

اللبناين  ال�سناعي  باالإنتاج  للتعريف 

ال�سناعية على  وهي -اإجناز اخلريطة 

 GPS االأقمار اال�سطناعية وفقًا لنظام

الدائم  االإلكرتوين  -واملعر�ص  الدويل 

�سنع  -وملحق  اللبنانية  لل�سناعة 

ت�سدير  اإح�ساءات  ويت�سمن  لبنان  يف 

مئات  ملنتجات  وعر�ص  ال�سناعي 

املوؤ�س�سات ال�سناعية اللبنانية.

االحصاءات السلعية

امل�سانع  تنتجها  التي  ال�سلع  عدد  اأما 

 7211 اأ�سل  من  �سلعة   1058 اللبنانية 

 H. S. لنظام  وفقًا  عامليًا  تنتج  �سلعة 

.Code

المرحلة التحضيرية مستقباًل

اأما يف املرحلة امل�ستقبلية فقد با�رشت 

م�سح  بعملية  ال�سناعي(  الدليل  )�رشكة 

ميداين �سامل ملختلف امل�سانع اللبنانية 

لتحديث  اللبنانية،  املناطق  جميع  يف 

معلومات الدليل للطبعة التا�سعة. 

التوزيع القطاعي

امل�سانع  الدليل  �سنف 

قطاع   13 اىل  اللبنانية 

اإنتاجي حيث اأحتل قطاع 

�سناعات الغذائية املرتبة 

م�سانع،  ب�605  االأوىل 

املفرو�سات  قطاع  يليها 

الثانية  املرتبة  يف 

قطاع  ثم  م�سنعًا   469
معدنية  غري  املنجمية 

قطاع  ثم  م�سنعًا،   422
مبا  املعدنية  ال�سناعات 

 407 املجوهرات  فيها 

م�سانع، وحتظى حمافظة 

جبل لبنان بالعدد االأكرب 

الغذائية  امل�سانع  من 

يليها  م�سنعًا  ب�231 

 115 ال�سمايل  لبنان 

 90 البقاع  ثم  م�سنعًا 

م�سنعًا ثم بريوت وباقي 

املحافظات.
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السلع عددالدولي الترتيب حسب القطاع اسم

224الغذائية الصناعات

76المعدنية غير المنجمية المواد صناعة

136والبالستيك الكيمائية صناعات

28واالحذية الجلدية والمصنوعات الجلود صناعة

22الخشبية المصنوعات

59والطباعة والكرتون الورق صناعة

105وااللبسة والنسيج الغزل صناعة

18المجموهرات صناعة

114النقل وسائل عدا ما المعدنية المصنوعات

180الكهربائية واالجهزة االالت صناعة

27النقل وسائل صناعة

31المفروشات صناعة

38اخر مكان في مذكورة غير متنوعة صناعات

1058المجموع

السلع التي تنتجها الصناعة اللبنانية حسب احصاءات الدليل وعددها 
H.S. Code سلعه وفقاً للتصنيف الدولي 1058
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العــالــم فــي �شهــر

تعاين بلدان االحتاد االأوروبي، ب�سكل عام، م�ساعب اقت�سادية 

وانك�ساف  ال�سيادية  الديون  مع�سلة  اأهمها  من  وا�سحة، 

البطالة  معدالت  وارتفاع  خمدومة  غري  ديون  على  م�سارفها 

و�سعف معدالت النمو االقت�سادي. وال �سك يف اأن بلدان اأوروبا 

ال�رشقية، التي كانت تنتمي اإىل حلف وار�سو، والتي يفكر بع�سها 

من  الكثري  تعدل  اأن  عليها  اليورو،  منطقة  اإىل  االن�سمام  يف 

االأوروبية  االإدارة  متطلبات  مع  يتوافق  وقوانينها مبا  اأنظمتها 

يف بروك�سيل. وهي تواجه ا�ستحقاقات مهمة يف تعديل االأنظمة 

وت�سحيح الهيكل االقت�سادي. والتزال هناك م�ساعب يف متلك 

االأجانب اأ�سواًل عقارية يف مواقع حمددة منها، كما اأن امللكية 

الزراعية حم�سورة، يف عدد منها باملواطنني فقط. 

فوائد االشتراكية

وعلى رغم التطور الكبري واملهم الذي حدث يف هذه البلدان منذ 

اأرث احلكم ال�سمويل والتقاليد اال�سرتاكية ملمو�سًا  1989 اليزال 

يف بلدان مثل املجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا. وال �سك يف اأن 

مرور عقدين من الزمن قد اليكون كافيًا الإزالته.

وعلى  القدمي،  اال�سرتاكي  النظام  باأن  يقر  اأن  املرء  على  اأن  بيد 

رغم كل العيوب املنهجية التي اعرتت تطبيقاته خالل ال�سنوات 

االإيجابية  ال�سمات  من  بعدد  متيز  نهايته،  �سبقت  التي  الطويلة 

والتي التزال مظاهرها وا�سحة. ومن اأهمها امل�ستوى التعليمي 

للمواطنني، خ�سو�سًا الذين انخرطوا يف التعليم املهني. ولذلك 

امل�سدرة  البلدان  اأهم  من  اأ�سبحت  ال�رشقية  اأوروبا  بلدان  فاإن 

الكثري  واأملانيا  وفرن�سا  بريطانيا  يف  وجتد  املاهرة،  للعمالة 

اأو املجر ممن ميلكون مهارات  اأتوا من بولندا  من العمال الذين 

تقنية متميزة. كما اأن هذه العمالة مثلت اأهم امليزات الن�سبية يف 

الكثري من بلدان اأوروبا ال�رشقية ما جذب الكثري من ال�سناعات 

التحويلية من بلدان اأوروبا الغربية اإليها، اإذ تت�سم هذه العمالة 

بانخفا�ص م�ستوى اأجورها.

اإىل  وحتولها  ال�رشقية  اأوروبا  يف  االأخرية  ال�سنوات  تطورات  اإن 

الهيكلي.  التحول  ال�سوق، متثل جتارب غنية يف عملية  اقت�ساد 

هذه  ت�ستوعب  اأن  العربية،  البلدان  من  للكثري  مفيداً  يكون  وقد 

التي  املالئمة  واالأنظمة  القوانني  تطبيق  على  وتعمل  التجارب 

باالختالفات  االإقرار  من  بد  ال  لكن  البلدان.  تلك  يف  اعتمدت 

االقت�سادية واالجتماعية والثقافية والت�سكيالت الدميوغرافية، 

التفاوتات ال متنع من اال�ستفادة من التجارب على  اأن هذه  اإال 

اأ�س�ص واقعية.

تحديات شرقية

قد يكون مفيداً جداً للبلدان العربية اتباع حياة ع�رشية، بعد اأن 

اأ�سبح االقت�ساد العاملي خا�سعًا للتكامل والتداخل، ومل يعد يف 

االإمكان حتقيق تنمية اقت�سادية يف اأي من البلدان العربية من 

دون اال�ستفادة من جتارب االآخرين والدعم املايل والتمويالت 

ال�رشقية،  اأوروبا  تواجه  مازالت  حتديات  هناك  االأجنبية. 

وبلدانها التزال تواجه م�سكالت هيكلية، لكن يجب تاأكيد اأن هذه 

البلدان مثلت منوذجًا ع�رشيًا لعملية التحول الهيكلي واالإ�سالح 

وي�ستحق هذا النموذج متعناً ودر�ساً.

اأموااًل  الغربية  الرئي�سية  ال�سناعية  ال�رشكات  الكثري من  ا�ستثمر 

االقتصادات األوروبية..
 تحوالت اللحظة األخيرة

بقلــم وسـام سعــد
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املا�سية  الع�رشين  ال�سنوات  خالل  ال�رشقية  اأوروبا  يف  �سخمة 

من اأجل اإنتاج ب�سائعها و�سلعها بتكاليف مواتية. وميكن للمرء 

اأوروبا  التي حدثت يف  املهمة  االقت�سادية  التطورات  يلحظ  اأن 

امل�ستويات  انعك�ص على  املا�سيني مبا  العقدين  ال�رشقية خالل 

املعي�سية اإيجابًا وعزز القدرات اال�ستهالكية لدى املواطنني يف 

العقارية  االأ�سول، خ�سو�سًا  اأ�سعار  انتع�ست  البلدان. كذلك  هذه 

منها، بعد اأن تزايدت اال�ستثمارات املبا�رشة اخلا�سة فيها. هذه 

البلدان اأ�سبحت تطرق اأبوابًا ا�ستثمارية عدة خارج اأوروبا،مثل 

اإىل جذب االأموال  ال�سني والهند وبلدان اخلليج العربي، �ساعية 

للكثري من قطاعاتها.

هذا على �سعيد اأوروبا ال�رشقية، يف وقت يعاين اجلنوب االأوروبي 

يف  االآن  ت�سميمًا  اأكرث  يكون  كي  تدفعه  مالية  اهتزازات  من 

اأن  بعد  الهيكلية،  واالإ�سالحات  املايل  االن�سباط  وراء  ال�سعي 

اأ�سبح من�سجمًا اأكرث مع مزايا اقت�ساد ال�سوق االجتماعي.  وعلى 

نحو مماثل، يتعني على اأملانيا على وجه اخل�سو�ص،اأن تقدر اأن 

تلك اجلهود التي تبذلها دول جنوب اأوروبا، من غري املرجح اأن 

تولد حت�سينات م�ستدامة اإال اإذا اأ�سبحت الهيكلية          ال�سيا�سية 

الأوروبا اأكرث مالءمة للنمو.

من  �سنتني  بعد   ،2013 مايو  يف  االأوروبي   االحتاد  اأقر  عندما 

الت�سييق ال�سديد يف ال�سيا�سة املالية، اأن اإيطاليا مل تعد بحاجة 

لالحتاد  املفرط”  العجز  “اإجراء  ي�سمى  ما  حتت  تكون  اأن  اإىل 

حلظة  اأنه  لو  كما  االأمر  اإىل  اإيطاليا  يف  النا�ص  نظر  االأوروبي، 

مل  بالتاأكيد  وهذا  اأخرياً.   عليها  عرثوا  حرية  ال�سجن،  مغادرة 

تخفي�ص  يف  بالطبع  ي�ساهم  اجلديد  الو�سع  اأن  رغم  يح�سل 

على  اإيجابيًا  ارتداديًا  تاأثرياً  يرتك  وبالتايل  الفائدة،  اأ�سعار 

االأوروبي،  االحتاد  قرار  البع�ص  اعترب  وقد  نف�سها.  امليزانية 

مبثابة اعرتاف منه باأنه كان بخياًل ومت�سدداً جداً يف قراراته 

يف املقام االأول.

ومن االعرتاف الذي ح�سلت عليه اإيطاليا، قفز اآخرون اإىل نقا�ص 

القيود  هناك  تعد  مل  اأنه  لو  كما  املال،  الإنفاق  جديدة  و�سائل 

املعتادة عل امليزانية، امل�سممة للحفاظ على اال�ستقرار وحماية 

اأجيال امل�ستقبل.

انضباط الميزانية

يف الواقع، ويف �سبيل اأن حتقق بلدان جنوب اأوروبا �رشط ا�ستقرار 

يتمتع باال�ستدامة يف امليزانية، �ستحتاج اإىل مزيد من التعديل 

والتكييف الثقايف. وعلى وجه اخل�سو�ص، يجب اأن ي�سل عامة 

الوا�سحة، والقائلة  ال�سائبة، لكن  غري  النظر  اإىل وجهة  النا�ص 

بالغ  اأمر  اأنه  واأعتقد  ثماره.  يوؤتي  امليزانية  يف  االن�سباط  اإن 

اإقناع النا�ص  ال�سيا�سات،  االأهمية يف املرحلة التالية من �سنع 

اإىل  يدفعونها  عليهم  مفرو�سة  جزية  يل  املايل  االن�سباط  باأن 

�سلوك  هو  بل  اأوروبا،  من  ال�سمالية  االأجزاء  يف  يقيمون  الذين 

اقت�سادي �سحيح.

اأي�سًا،  املقابل  �سيئًا يف  اأن متنح  اأوروبا يجب  �سمال  لكن دول 

وهو فهم اأعمق لدور اال�ستثمار يف الن�ساط االقت�سادي.

االآن وفيما يقرتب اجلنوب اأخريا من املفاهيم االقت�سادية واملالية 

اخلا�سة يف و�سط و�سمال اأوروبا، من امل�سجع مالحظة اأن املفو�سية 

 على الدور الذي ي�سطلع به كل 
ً
االأوروبية واملجل�ص االأوروبي، بناء

االأوروبي،  االحتاد  واملمار�سات يف  ال�سيا�سات  ت�سكيل  منهما يف 

اأنهما على  يبدو  اإىل حد ما،  نف�سها  اأملانيا     ورمبا من ورائهما 

نحو حذر ي�سبحان اأقل تردداً قلياًل يف تطبيق درجة من املرونة 

اإنفاذ  عليها، جتاه  ف 
َ
وامُل�رش وامل�سبوطة  واملتوا�سعة  املدرو�سة 

اأكرث عقالنية للمعاهدة، اإمنا لي�ص اأكرث ت�ساهاًل اأبداً.

لكن كيف �سيكون الو�سع بخ�سو�ص االإ�سالحات الهيكلية؟ عدد 

اأكرب من البلدان جنحت يف �سبط ميزانياتها، اأكرث من جناحها 

يف املهمة ال�ساقة املتمثلة يف اإجراء تغيري هيكلي عميق، رغم اأن 

هذا التغيري الهيكلي اأ�سبح معرتفًا به باعتباره اأولوية ق�سوى، 

وبوجه خا�ص مع اإدراكنا جميعًا اأن القدرة التناف�سية هي عنوان 

اللعبة.

ولكن  يبقى  ال�سوؤال  ملاذا اإذن نرى نتائج اأف�سل يف التعامل مع 

االن�سباط املايل اأكرث من االإ�سالحات الهيكلية؟

وبح�سب  اال�ستنتاج فاإن لهذا �سببني. ال�سبب االأول يتعلق بلعبة 

تاأليب احلكومة �سد جماعات امل�سالح املنظمة.

وال�سبب الثاين هو اأن اأوروبا تقدم م�ساعدة اأقل يف املهمة االأكرث 

اأهمية يف نهاية املطاف، اأي االإ�سالحات الهيكلية. 
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 وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن: 

 إذا كنا نريد منع هجرة الشباب وإيجاد فرص عمل 

علينا دعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة
ح�سني  د.  ال�سناعة  لوزير  لقاء  اأول  يف 

واالقت�ساد«  »ال�سناعة  مع  ح�سن  احلاج 

اأكد  اأن جهوده لن تقل عن جهوده التي قام 

بها يف وزارة الزراعة وحقق فيها اجنازات، 

ال�سناعية  امل�ساريع  تقدمي  على  و�سيعمل 

تتطلب،  مبا  دعمها  خالل  من  املطروحة 

التي  ال�سناعية  املدن  م�ساريع  خ�سو�سًا 

هي حاجة ملحة لل�سناعي اللبناين. 

اللبنانية  ال�سناعة  معاناة  واق��ع  وع��ن 

تاريخيًا من غياب خطة �سناعية ر�سمية 

ترعى �سوؤون هذا القطاع الهام الذي ي�سكل 

اللبنانية،  لل�سناعة  حقيقي  اأمان  �سمام 

فكرة  وطرحه  الرعاية،  بهذه  حظي   لو 

وا�سحة عنها واخلطط التي ينوي اجنازها 

لرعاية هذا القطاع ا�سرتاتيجيًا ومرحليًا، 

»اأرى  ح�سن:  احلاج  ح�سني  د.  الوزير  قال 

قطاعات  م��ن  قطاع  ه��ي  ال�سناعة  اأن 

الب�سائع  ن�ستورد  اأن  املفرت�ص  االنتاج 

االأولية وت�سّنعها وتعطيها قيمة م�سافة 

اأو  ال�سوق املحلية  اإما يف  لبيعها  مرتفعة 

جزءا  ال�سناعة  ت�سكل  وبذلك  ت�سدرها، 

من الناجت املحلي وجزءا من ت�سغيل اليد 

العاملة اإىل اأي بلد تدخلها، وكون  االأ�سواق 

مفتوحة على بع�سها البع�ص يفرت�ص اأن 

متدنية  كلفتها  اإما  ال�سناعة  هذه  تكون 

انتفت  اإذا  اأو كالهما،  اأو جودتها مرتفعة 

اإحداهما على الدولة اأن تعمل اإما خلف�ص 

الكلفة اأو لرفع م�ستوى اجلودة«.

كلفة اإلنتاج الصناعي مرتفعة
اأن  ميكن  ال��ت��ي  الفل�سفة  ح��ول  وت��اب��ع 

عمومًا  اللبنانية  ال�سناعة  »تتمتع  تتبع: 

باجلودة مع اأن هناك بع�ص ال�سوائب التي 

حتتاج اىل عالج، لكن ال�سناعة يف لبنان 

لديها كلفة عالية مرتبطة بكلفة االأر�ص، 

اتعبت  لبنان  يف  العقارية  احلركة  الأن 

�سوق  اأن��ه��ا   من  الرغم  على  االقت�ساد، 

يكن  مل  ولكن  االقت�ساد  من  وجزء  مهمة 

ال�سناعة  ي�رشب  ما  وهو  �سوابط  لديها 

كلفة  اىل  باال�سافة  وال�سياحة،  والزراعة 

ح�صني  الدكتور  الوزير  بداأ  ال�صناعة  وزارة  يف  مهامه  توليه  بعد 

احلاج ح�صن مهامه منذ اللحظة االأوىل باالطالع على و�صع ال�صناعة 

على  واملحافظة  لتطويرها  عليه  العمل  ي�صتوجب  وما  اللبنانية 

م�صتوى اجلودة التي تت�صف بها، وذلك من خالل حتديده مواعيد مع 

ا�صحاب ال�صاأن من جمعية ال�صناعيني وا�صحاب امل�صانع، لالطالع 

منهم على احوال ال�صناعة وم�صاكلها وما ميكن القيام به من اأجل 

تطويرها وحمايتها. 

ومل ينِف الوزير احلاج ح�صن نيته باأن يكّثف ن�صاطه خالل اال�صهر 

حتد  مرا�صيم  اأو  قوانني  ا�صت�صدار  اجل  من  واليته-  مدة  الثالثة- 

من التناف�س اخلارجي، ومراجعة االتفاقات التجارية العالقة والتي  

خرقتها  العديد من الدول والتي وقعها لبنان. 

مقابلة
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كلفتها  و  العاملة  واليد  الباهظة  الطاقة 

وكلفة  اجل���وار،  ب��دول  مقارنة  املرتفعة 

يجعل  ما  وه��ذا  املرتفعة،  امل�ستوردات 

كلفة االنتاج يف لبنان عالية. 

من هذا املنطلق علينا  الرتكيز على ثالث 

نقاط: 

ال يوجد في العالم دولة ال تحمي 
صناعاتها وعلى لبنان حماية 

صناعاته بالتساوي
لن�ستطيع  االأع��ل��ى،  امل�سافة  القيمة   -

املناف�سة حمليًا واقليميًا ودوليًا. 

ال  العامل  يف  دول��ة  يوجد  ال  احلماية:   -

دون  من  ال��دول   فكل  �سناعتها،  حتمي 

بقرارات  اإم��ا  �سناعتها  حتمي  ا�ستثناء 

ت�سمى  ب��ق��رارات  اأو  وقا�سية  مفاجئة 

فال  معقد  منها  وال��ك��ث��ري  امل��وا���س��ف��ات 

ت�ستطيع ال�سناعة الدخول اإىل اأ�سواقها. 

يف  ال�سناعات  بع�ص  ال�سناعة:  دعم   -

والكابالت  الرتابة  ومنها  حممية  لبنان 

واالملينيوم اىل حد ما، ومن يريد حماية 

اأن يطبقها على  ال�سناعة يف لبنان عليه 

جميع ال�سناعات«. 

اعادة النظر باالتفاقات التجارية 
وملئ شواغر الوزارة لتوازي حجم 

القطاع الصناعي 
املربمة  التجارية  االتفاقات  تطبيق  وعن 

احلاج  قال  الدول  من  والعديد  لبنان  بني 

ح�سن: »�سالم عليها، اأنا اأوؤمن اأن االتفاقات 

م�سلحتنا،  يف  ت�سب  اأن  يجب  التجارية 

انتاج  لدينا  بل  فقط  �سوقا  ل�سنا  فنحن 

وجمتمع  ت�سغيلهما  علينا  عمل  و�سوق 

ما  وه��ذا  عمل،  فر�ص  نعطيه  ان  علينا 

يح�سل يف كل العامل، كم مرة قام الرئي�ص 

ورئي�ص  الفرن�سي  والرئي�ص  االأم��ريك��ي 

الوزراء الربيطاين وااليطايل بجوالت عرب 

وهذا  ال�سناعية،  منتجاتهم  ليبعوا  العامل 

لي�ص عيبًا بل على العك�ص هذا واجبهم. 

االمريكيون الذين ينادون باالقت�ساد احلر 

اقروا قرارات منعوا من خاللها  اال�سترياد 

احلديد  ا�سترياد  ومنها  �سناعتهم  حلماية 

وغريها.  واالأجبان  وال�سيارات  والفوالذ 

وهذا ما نريده وهو ر�سم هذا اخلط وال�سري 

عليه. لكن هناك تفا�سيل كثرية. 

لكل  احرتامي  ومع  ال�سناعة  وزارة  اأواًل: 

من توالها فريقهاعدده قليل، علينا ملء 

التي  ال���وزارة  فهذه  والتعيينات،  العمل 

الناجت  من   %  11 ت�سكل  قطاعات  ترعى 

يوجد  وال  فقط،  موظفا   80 ت�سم  املحلي 

عليه  الذي  واملوظف  �سيارتان،  اإال  فيها 

القيام بجوالت ك�سف يقوم بذلك �سرياً على 

االقدام. وهذه نقاط يجب العمل عليها. 

ا�سمها املدن  لدينا م�سكلة حقيقية  ثانيًا: 

اأرا�ص  ت�سنيف  لدينا  فلي�ص  ال�سناعية، 

�سناعية كافية يف لبنان، وقد مت منذ فرتة 

4 مدن �سناعية، علينا دعمها  اعالن عن 

ولي�ص لدي م�سكلة يف ذلك اأبداً، واأنا كوزير 

�سناعة م�ستعد لل�سري بهذا التوجه«. 

 4 اإطالق  ال�سناعيني  جمعية  اإعالن  وعن 

مببادرات  �سناعية  مدن  القامة  م�ساريع 

القطاع اخلا�ص بعد ان خاب  خا�سة من 

هذه  اقامة  عن  الدولة  عجز  نتيجة  اأملها 

ال�سنني.   ع�رشات  منذ  املوعودة  املناطق 

وهل  اخلطوة؟  هذه  تقراأون  كيف  �ساألناه 

اأنا  اأو�سح:«  التوجه؟  هذا  مثل  ت�سجعون 

واملطلوب  بالكامل،  اخل��ط��وة  ه��ذه  م��ع 

القانونية  التفا�سيل  على  اطلع  ان  فقط 

هو  ما  اأع��رف  خاللها  من  واالج��رائ��ي��ة، 

دوري فيها كوزير �سناعة. 

الوزارة والمؤسسات الصناعية 
مللمة  يف  �سيتبعها  التي  اخلطوات  وعن 

ق����درات ال��ه��ي��ئ��ات ال�����س��ن��اع��ي��ة ب�����رشي��ًا 

الدولة  »ا�ستثماريًا  ق��ال:  وا�ستثماريًا، 

االمور،  �ست�سهل  ولكنها  ام��وااًل  توزع  لن 

و�ساألتقي )اإيدال( قريبًا الأطلع على العقبات 

التي تواجه امل�ستثمرين الزالتها، علمًا اأن 

باتت  ال�سناعيني  جمعية  يف  االنتخابات 

ال��ق��رارات  يف  يوؤثر  ال  اأم��ر  وه��ذا  قريبة، 

االدارية  الهيئة  هي  فيها  �سيتغري  ما  الن 

نف�سها،  هي  ال�سناعيني  مطالب  و�ستبقى 

وعرب »ال�سناعة واالقت�ساد« اعلن اأنني لن 

اتدخل يف هذه االنتخابات واأي انتخابات 

يف اأي جمعية اأو اأي نقابة، فاأنا انتمي اىل 

 وهذا حقه، بينما 
ّ
حزبي واإذا تدخل فهو حر

يف  اتدخل  ال  �سناعة  كوزير  اإيل  بالن�سبة 

اي انتخابات تخ�ص ال�سناعيني«. 

ال�سناعيني  ���س��ك��وى  ع��ن  ق���ال  م��ا  ويف 

اللبنانيني من املناف�سة يف االأ�سواق املحلية 

ت�ستورد  التي  املدعومة  الب�سائع  من خالل 

من بع�ص الدول التي تقوم بدعم �سادراتها، 

التدابري  بع�ص  من  اخلارجية  اال�سواق  ويف 

�سناعتها  لدعم  ال��دول  هذه  تتخذها  التي 

اأن  العلم  اأجنبية. مع  ام  اأكانت عربية  �سواء 

هذه الدول اأبرمت اتفاقات اعفاءات جمركية 

انخفا�ص  اىل  ا�سافة  لبنان،  مع  متبادلة 

الدول؟  تلك  يف  العاملة  واليد  الطاقة  كلفة 

كنت  »عندما  املعاجلة:  اأ�ساليب  عن  اأو�سح 

يف وزارة الزراعة قمت باالجراءات الالزمة 

ال�سناعة  وزارة  يف  واليوم  النوع،  هذا  من 

�ساأقوم باالإجراءات الالزمة بعد اأن ا�ستوعبها 

جيداً الأمتكن من املوازنة بينها. 

الصناعة أواًل وتقسيط الديون
ثم  اأواًل  ال�سناعة  ت��اأت��ي  اإيل  بالن�سبة 

العالقات  ثم  التجارة  وبعدها  امل�ستهلك 

ال�سناعيني  بجمعية  و�ساألتقي  التجارية، 

مواعيد  حددت  ولقد  قطاعية،  وجتمعات 

تتمتع الصناعة اللبنانية 
بالجودة مع أن هناك بعض 

الشوائب التي تحتاج الى عالج

أعد الصناعيين أنني لن 
أتدخل بأي انتخابات ستجرى
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مقابلة

الغذائية  ولل�سناعات  ال�سناعيني  جمعية 

اجللود  و�سناعة  ال��ك��رت��ون  و�سناعة 

وعربكم  القطاعات،  وبع�ص  واجلمعيات 

اأن  جهة  ك��ل  م��ن  طلبت  ان��ن��ي  ���س��اأق��ول 

على  مرتبة  املطالب  جمموعة  اإيل  تر�سل 

خالل  عمله  �ساأ�ستطيع  ما  االأول  �سقني 

ثالثة اأ�سهر، فهناك امور يجب ان نر�سلها 

اإ�سدار  تتطلب  الأنها  ال��وزراء  جمل�ص  اىل 

كوزارة  بها  نقوم  اأم��ور  وهناك  مرا�سيم، 

الذي  وما  الوزير.  �سالحيات  �سمن  من 

اإ�سرتاتيجية  خالل  به  نقوم  اأن  ن�ستطيع 

مدتها ثالثة اأ�سهر؟

باطالق   �سابوجنيان  ال��وزي��ر  ق��ام  لقد 

م�رشوع قانون العفاء ال�رشكات ب� 50 % من 

�رشيبة الدخل على ال�سادرات، وهذا �سن�سري 

به و�سنناق�سه خالل اجلل�سات النيابية. 

التي  الديون  تق�سيط  م�ساألة  يف  �سننظر  كما 

كانت من ثالث اىل �ست �سنوات، وهذه حتتاج 

اإىل م�رشوع قانون. كما �سرنى م�ساألة بع�ص 

املواد االولية التي تدخل يف ال�سناعة«. 

بين الشعارات والعمل 
ال�سناعيني  ك��وزي��ر  ب��ه  ي��ب�����رّش  وع��م��ا 

ال��دول��ة  نهج  م��ن  م�ستقباًل  اللبنانيني 

وهل  لبنان،  يف  ال�سناعي  القطاع  جتاه 

ال��وزراء  اأطلقها  التي  ال�سعارات  �سيتابع 

قبله مثل »ا�سرتي لبناين« و»بتحب لبنان 

»االأه��م  مو�سحًا:  ق��ال  �سناعته«،  ح��ب 

يف  ل�سنا  نحن  العمل،  هو  ال�سعارات  من 

فعندما  لالنتاج،  بل  لل�سعارات  مبارات 

لتحقيق  ذلك  اإمنا  االإنتاج  لتطوير  نعمل 

ال�سعارات. ال�سناعة اللبنانية لديها نقاط 

من  العمل  ون�ستطيع  قوية  وهي  ايجابية 

عالقة  لها  �سعف  نقاط  ولديها   ، خاللها 

غري  واملناف�سة  والطاقة  االنتاج  بكلفة 

وال��روؤي��ة  ب��اال���رشار  ول��ك��ن  املتكافئة، 

الوا�سحة ن�ستطيع اأن ن�سل«. 

ال�سناعة  كانت  �سنة   15 »قبل  وا�ساف: 

احلرة  االتفاقات  ج��اءت  وعندما  جيدة، 

بات من املعيب علينا ان ن�ساأل عن حماية 

ال�سناعة«. ففي فرتة كانت هناك حماية 

لنحم  القول  »عيب  �سناعية.  ا�ستثمارات 

املقولة  ه��ذه  اأن  ن��رى  وق��د  ال�سناعي«، 

وكاأن ال�سناعة يف لبنان امر �سيء وعلينا 

حمايته، لهذا اأقول علينا تطوير ال�سناعة، 

�سيء  انها  تعني  ق��د  حماية  كلمة  الن 

نقول  لذا  حمايته،  علينا  و�سلبي  �سعيف 

لنطبق ما تطبقه الدول التي هي مثلنا كي 

تطور �سناعتها. 

وياأتي تطوير ال�سناعة من خالل احلوافز 

واحل��م��اي��ة وال���دع���م، ه���ذه االم����ور �سلة 

اإىل دعم  ال�سناعة  متكاملة، قد ال حتتاج 

اأو حماية بل اإىل حوافز اأو اإىل دعم الفوائد، 

اإىل  حتتاج  ال  املجوهرات  �سناعة  فمثاًل 

فاي  حممية،  الرتابة  املقابل  ويف  دعم 

�سناعة حتتاج اإلينا لنعمل معها. 

روؤ���س��اء  اىل  ات��وج��ه  املنطلق  ه��ذا  م��ن 

ال�سابقني  واحل��ك��وم��ات  اجل��م��ه��وري��ة 

واحل��ال��ي��ني وال��الح��ق��ني، ه��ل ت��ري��دون 

اإذا  ال؟  اأم  لبنان  العمل يف  اإيجاد فر�ص 

ال�سباب  هجرة  ملنع  عمل  فر�ص  ارادوا 

ت�سغل  قطاعات  ثالث  لدينا  والكفاءات 

ال�����س��ب��اب وه���ي ال�����س��ن��اع��ة وال���زراع���ة 

مل  ومن  لتطويرها،  تف�سلوا  وال�سياحة، 

يرد هذه القطاعات فكاأنه يريد البطالة، 

وه���ذا ك��الم م��وج��ه اىل ك��ل ال��روؤ���س��اء 

والوزراء املعنيني مبن فيهم اأنا، فمن ال 

يعني  الثالث  القطاعات  هذه  دعم  يريد 

انه يريد البطالة«. 

حاجة البالد للمصانع
وعن اإمكانية حتويل بع�ص امل�ساعدات  اإىل 

اأو�سح  ال�سناعة،  كلفة  لتخفي�ص  نفطية 

هذه امل�ساألة قائاًل: »لبنان مل يقبل بهذا، 

اإمكانات  ال�سناعة  لدى  ان  قوله  اأود  ما 

متكاملة  �سيا�سات  اإىل  حتتاج  واع���دة 

واحلوافز  وال�سبط  التنظيم  بني  جتمع 

والدعم واحلماية، هناك �سناعات حممية 

وبع�سها  منظمة  ومنها  مدعومة  واخرى 

اأزم��ات  ه��ي  اأي��ن  لنبحث  ح��واف��ز،  لديها 

اأما  بالتح�سني.  لنقوم  ال�سناعات  بع�ص 

�سيدر�ص  النفط  مو�سوع  يخ�ص  ما  يف 

يف  جتربة  لدي  كانت  الأنه  امل�رشوع  هذا 

دعم املازوت لل�ستاء غري م�سجعة. ونحن 

يف لبنان لدينا 13 قطاعا �سناعيا، ينتج 

بنوعية  االهتمام  علينا  لذا  �سلعة،   1058
ال�سناعات القابلة للنمو«. 

واأ�ساف يف ال�سياق نف�سه: »يف فرن�سا بعد 

البحث وجدوا ان بع�ص ال�سناعات عندهم 

ا�سيا،  و���رشق  اآ�سيا  ل��دول  قيا�سًا  غالية 

واملناجم  وال�سفن  باالألب�سة  و�سنفوها 

امل�سانع،  فاغلقوا  وال�سيارات،  واملعادن 

يف  حديد  م�سنع  يوجد  ال  انه  درج��ة  اىل 

االآن، ولكنهم ال ي�ستطيعون ايقاف  فرن�سا 

بدلها �سناعة  فادخلوا  ال�سيارات  �سناعة 

ال�سيا�سة  ه��ذه  ونتيجة  »ال��روب��وت��ي��ك«، 

من  عاطل  ماليني  خم�سة  عندهم  ن�ساأ 

»اع��ادة  معاهد  بان�ساء  فقاموا  العمل 

فرن�سا  م�ستقبل  الن  وان��دم��اج«  تاأهيل 

وال��دوائ��ي��ة  الكيمائية  ال�سناعات  يف 

وال���ط���ريان وال�����س��ي��ارات واالل��ك��رتون��ي��ك 

بعد  عمره  كان  ومن  وامليكروالكرتونيك، 

اخلم�سني احالوه على التقاعد ومن هو بني 

اآخر  مكان  اىل  اخذوه  والثالثني  الع�رشين 

معاناتهم  وا�ستمرت  كفاءاته،  ح�سب  كٍل 

مكان  من  انتقلوا  لكنهم  �سنوات،  خم�ص 

اىل اآخر. وهنا علينا اأن نحدد القطاعات.. 

ال�سادرات«  »دليل  يف  معلوماتكم  ح�سب 

يف  التكنولوجية  املدينة  عطل  ال��ذي  ما 

لبنان؟ قد تكون خالفات �سيا�سية، ويبقى 

لتطوير  امريكا  لنا  �ست�سمح  هل  ال�سوؤال 

تن�سيط  يف  البحث  علينا  ال�سناعة؟  هذه 

قيمة  فيها  ال��ت��ي  خ�سو�سًا  ال�سناعة 

م�سافة كبرية«. 

 األولوية عندي..

الصناعة ثم المستهلك 

والتجارة والعالقات التجارية
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مقابلة

 محمود المال طالل محافظ مدينة »واسط«: 

ندعو المستثمرين اللبنانيين إلعادة إعمار العراق

املجال اإمنا كنا غري م�ستعدين واالآن �سار 

من  عدد  مع  والتقينا  جداً  جيدا  اال�ستعداد 

ال�رشكات اللبنانية والتقينا بال�سيد الوزير 

يا�سني جابر يف جمالني، وبع�ص ال�رشكات 

امل�سنعة واملنتجة والتي تعمل يف جمال 

االعمار وهي �رشكات حمرتمة من الواجب 

عملها،  جم��ال  يف  ال��ع��راق  اىل  دخ��ول��ه��ا 

وجودتها  بعملها  كبرية  ثقة  لدينا  ونحن 

مع  تعاملنا  اننا  اىل  باال�سافة  اجلدية، 

ثالث �رشكات لبنانية منها »�رشاج اوف« 

و�رشكة  العمارة(  )الفوت  طريق  جمال  يف 

املتميزين،  احلقوقيني  تعيني  يف  �سابتا 

و�رشكة كات اللبنانية االملانية يف طريق 

يعي�س العراق حاال من النهو�س 

العمراين واالقت�صادي ي�صتقطب 

اال�صثمارات  مـــن  العديد  فيها 

علـــى خمتلـــف اأنواعها، فبعد 

االأهـــوال التي عا�صتهـــا البلد 

االأمنية واالقت�صادية  واالزمات 

كان ال بد من عملية نهو�س تبداأ 

باالإعمار واإعادة هيكلة ال�صكل 

العـــام للبلد، ومـــع التحوالت 

بحاجة  العراق  بات  االقليمية 

اىل كل اأنواع اال�صتثمار الإعادة 

والقطاعات  املرافق  كل  اإحياء 

االإقت�صادية. 

توجه  اخل�صو�ـــس  هـــذا  ويف 

حمافظ مدينـــة وا�صط حممود 

املـــال طـــالل اىل بـــريوت مع 

لالطالع  املهند�صـــني  من  وفد 

على كيفيـــة ابرام اتفاقات مع 

موؤ�ص�صات اعمارية وا�صت�صارية 

هـــذه  لتكـــون  وا�صتثماريـــة، 

املوؤ�ص�صـــات اللبنانيـــة مـــن 

اإحياء  اإعـــادة  امل�صاهمني يف 

جوهر االقت�صاد العراقي. 

وخـــالل زيارتـــه اىل لبنـــان 

واالقت�صاد«  »ال�صناعة  التقت 

ال�صيد  وا�صـــط  مدينة  حمافظ 

حممود املال طالل واطلعت منه 

على العديد مـــن النقاط التي 

�صرتبـــط ال�ـــرسكات اللبنانية 

والنهو�س  االإعمـــار  باعـــادة 

بالعراق وموؤ�ص�صاته وقطاعاته 

االقت�صادية.

خالل احلوار اأو�سح املحافظ اأن العالقات 

تاريخيًا  اإت�سمت  ال��ع��راق��ي��ة  اللبنانية 

بااليجابية با�ستمرار، لكنها مرت مبراحل 

�سعبة، وعن هدف زيارته اىل لبنان، وعنها 

قال: »مل تنقطع العالقات اللبنانية العراقية 

الفتور ب�سبب االحداث  ا�سابها بع�ص  امنا 

يف بريوت والعراق، والتزال العالقات ذات 

بلدان  اكرث  ويعترب  كبري،  اجتماعي  �ساأن 

العراق  هما  فيهما  الزيارات  تبادل  ميكن 

ولبنان، اأما بالن�سبة اىل زيارتنا فقد كانت 

زيارة من اجل توطيد العالقات مع بع�ص 

حمافظة  خ�سو�سًا  اللبنانية  ال�رشكات 

هذا  يف  متاأخرين  نكن  مل  وبالتايل  وا�سط 
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املفتوح، ونحن  والقلب  الكفاءات  امليمون 

نعمل جاهدين للتوا�سل مع هذه ال�رشكات، 

من  العديد  دع��ون��ا  ان��ن��ا  اىل  باال�سافة 

ال�رشكات للعمل«. 

واأ�ساف مو�سحًا: »نحن ومن خالل جملتكم 

ن��دع��و ك��ل االق��ت�����س��ادي��ني واالع��م��اري��ني 

وامل�ستثمرين لدخول املحافظة، خ�سو�سًا 

اأن حمافظة وا�سط كبرية فيها �سبع حدود 

وبغداد  وجاال  اال�سالمية  اجلمهورية  منها 

والديوانية،  والعمارة  والنا�رشية  وبابل 

�سناعية  زراع��ي��ة  حمافظة  اي�سًا  وه��ي 

وم�ساريع  عالية  امكانيات  وفيها  نفطية 

كثرية، ولقد بداأت �رشكات اجنبية وتركية 

يف  االع��م��ار  جم��ال  يف  تعمل  ولبنانية 

اللبنانية  ال�رشكات  املحافظة ونحن ندعو 

الر�سينة للعمل اي�سًا �رشط ان تكون �رشكة 

بع�ص  يتدخل  اأن  على  ذاتها  هي  تتوا�سل 

ال�سما�رشة للتوا�سل مع ال�رشكة واحلكومة 

يف جمال البناء«.

تعديالت قانونية
يف  والتعديالت  املتغريات  بع�ص  وع��ن 

من  ت��ط��ورت  وال��ت��ي  العراقية  ال��ق��وان��ني 

خاللها احلوافز والت�سهيالت واال�سثمارات 

وال�سناعات اللبنانية للتوجه نحو العراق، 

اأرخ�ص  قال: »اجلمارك العراقية االآن هي 

العامل،  م�ستوى  على  م��وج��ودة  ج��م��ارك 

القا�سي،  ال��روت��ني  الب�ساعة  ت��واج��ه  ق��د 

ب�رشعة  ف��ي��زا  على  حت�سل  وال�����رشك��ات 

نحن  البلدان،  باقي  عن  تختلف  قيا�سية 

نتعهد بتح�سيل الفيزا خالل يوم او يومني 

ال اأكرث وهذه من الدالئل اجليدة، باال�سافة 

اىل �سالحيات الكاملة يف التعاقد من دون 

املركزية،  ال�سلطة  دور  اىل  للجوء  احلاجة 

باال�سافة اىل ان املبالغ املالية كلها من 

باالتفاق  التاأ�سريات  اأن  كما  �سالحياتنا، 

على  احل�سول  يتم  املركزية  ال��دول  مع 

التاأ�سريات ب�رشعة كبرية وفائقة، وهذا ما 

�ست�ستقطب  التي  املهمة  االأمور  من  يعترب 

ال�رشكات املهمة«. 

وع���ن ���س��ل��ط��ة ال��الم��رك��زي��ة وام��ك��ان��ي��ة 

»اأنا  قال:  املناطق  امناء  يف  م�ساهمتها 

الال مركزية يف  �ساهمت  اإمنا  قد،  اقول  ال 

 21 قانون  ويف  املوجودة،  املواقع  تنمية 

املعدل بقرار رقم 19 اعطى امل�ساهمة مئة  

يف املئة يف م�ساألة ت�سهيل التعامل. واالآن 

تر�سد الدولة االأموال واحلكومات املحلية 

العاملية  ال�رشكات  التعاقد مع  تعمل على 

من دون ا�ستثناء«. 

العراق ورقة بيضاء
وعن القطاعات التي تعمل يف العراق من 

و�سناعية،  و�سياحية  وا�ست�سفائية  طبية 

اأو�سح قائاًل: »العراق االآن عبارة عن ورقة 

ت�ساء  ما  عليها  تكتب  ان  ت�ستطيع  بي�ساء 

م�ساألة  وه��ذه  واال�ستثمار،  االع��م��ار  من 

ال�رشكات  ا�ستقطاب  عملية  يف  ج���ادة 

والعمل معها«.

القوة  اأهمية  عن  املحافظ  اأو�سح  فيما 

ال�����رشائ��ي��ة يف ه���ذه امل��ن��اط��ق: »ال��ق��وة 

كانت  ب�سنة  النظام  �سقوط  قبل  ال�رشائية 

يف  النفايات  معدل  كان  مثاًل  �سعيفة، 

ال  ق�ساء  اكرب  هي  والتي  الكوت  مدينة 

النفايات  معدل  االآن  طنا،   30 يتعدى 

فالقوة  ا�سبوع،  كل  طنا   680 عن  يقل  ال 

ال�رشائية ارتفعت و�سارت األف يف املئة«. 

نثق بالمستثمر اللبناني
اللبنانيني  للم�ستثمرين  قوله  يريد  وعما 

ال��ع��راق  اىل  ال��ذه��اب  ع��ل��ى  لت�سجيعهم 

خ�سو�سًا بعد عملية اإعادة التمو�سع فيه: 

»ادعو اللبنانيني وبقلب �سادق اىل الدخول 

العالية  لثقتنا  بجدية،  للعمل  العراق  اىل 

حيث  من  اللبناين  وامل�ستثمر  باالعماري 

اأن  الكفاءة والنزاهة واجلودة، ونحن نعلم 

دخلت  واالآن  متطورة،  اللبنانية  ال�رشكات 

العامل وا�سبحت مناف�سة  الغرب وكل دول 

اإىل  نحتاج  نحن  وب��ال��ت��ايل  ج���داً،  قوية 

يف  عندنا  مناف�سًا  ليكون  القوي  املناف�ص 

العراق، اأما بالن�سبة للمحافظات اجلنوبية 

فهي مناطق اآمنة، واأحتدى كل من يقول اإن 

وا�سط  وحمافظة  ت�رشرت،  �رشكات  هناك 

هي من املحافظات التي تبتعد عن بغداد 

مطار  من  جداً  قريبة  وهي  كيلومرتا   172
بغداد ومطار النجف حتى لو كان من طريق 

باملحافظة  تت�سل  الطرق  وكل  الب�رشة، 

وبيئة  وحم��رتم  اآم��ن  موقع  انه  وبالتايل 

 ميكن لها التعاي�ص فيها ب�سورة �سحيحة«.

فقال:  املعار�ص،  لرتاخي�ص  بالن�سبة  اأما 

عن  تبعد  واملدينة  املحافظة  ملك  »ه��ي 

النجف 264 كيلومرتا، اأي مب�سافة �ساعتني 

اىل ثالث �ساعات فقط، واخلدمات الفندقية 

فيها جيدة، ولقد افتتحنا فندق اربعة جنوم 

ونحتاج اىل فنادق كثرية وخدمات فندقية 

متطورة، ولدينا ارا�ص كثرية ومن اأراد اأن 

ي�ستثمر بالن�سبة للفنادق اأو املطاعم نحن 

م�ستعدون، ولدينا حوافز كثرية جداً«. 

للبنان دور فاعل
وعن الت�سهيالت التي �ستقدم اىل اللبنانيني 

اأكد حمافظ وا�سط: »اأي ت�سهيالت ميكن اأن 

نحن  وامل�ستثمرين  االعمال  لرجال  تقدم 

ان  يقني  على  واأن��ا  لتقدميها.  ج��اه��زون 

ال�رشكات اللبنانية �سيكون لها دور فاعل، 

مهند�سني  ومعنا  لبنان  اىل  جئنا  ونحن 

وخرباء واطلعنا على االولويات املوجودة 

االأمورالتي  من  الكثري  هناك  ان  و�ساهدنا 

ميكن اأن ن�ستفيد منها كمحافظة، وتداولنا 

املوجودين  املحافظة  جمل�ص  اع�ساء  مع 

ان�ساء مالعب  اأن م�رشوعنا  معي، ووجدنا 

لاللعاب الريا�سية وم�ساريع فندقية يجب 

اأن ينفذ«.  

الال مركزية تساهم في تطوير 

اإلعمار وتسهل التعامالت
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زيارة

حممود  )ال��ك��وت(  وا�سط  حمافظ  ق��ام 

مع  لبنان  اىل  ب��زي��ارة  ط��الل  امل��ال 

وخرباء  دوائر  روؤ�ساء  من  مرافق  وفد 

اىل  بزيارة  قاموا  حيث  ال��ع��راق،  من 

اجلنوب اللبناين لالطالع على احلركة 

هذه  بني  ومن  والتجارية  ال�سناعية 

اللبنانية  ال�رشكة  اىل  زيارة  الزيارات 

ل�سناعة املاأكوالت الغذائية – �سولينو 

فان  و�سيب�ص  رينغو  �سيب�ص  )ماركة 

�ساحب  ا�ستقبالهم  يف  وكان  مارك(. 

عبا�ص  ال�سيد  االأعمال  رجل  ال�رشكة 

بجولة  قاموا  حيث  غ��دار،  علي  حممد 

وخطوط  واأق�����س��ام��ه��ا  ال�����رشك��ة  على 

والتغليف  التعبئة  واأق�سام  االأن��ت��اج 

وامل�ستودعات.

طبيعية  ع��ن  ل 
ّ

مف�س ����رشح  وج���رى 

�سناعة الت�سيب�ص والكروا�سان والكيك 

الو�سع  ع��ن  مف�سل  ���رشح  واأي�����س��ًا 

ال�سناعي يف لبنان.

 ث��م ق���ام ���س��اح��ب ال�����رشك��ة ب��دع��وة 

املحافظ والوفد املرافق له اىل ماأدبة 

مب�ساركة  الغازية  يف  منزله  يف  غذاء 

اأع��م��ال  ورج���ال  فعاليات  م��ن  جمع 

مدينة �سيدا والغازية واجلنوب.

 وخالل الغداء األقى املحافظ كلمة يف 

احل�سور اأثنى فيها على �ساحب الدعوة 

للح�سور  و�رشح  غ��دار،  عبا�ص  ال�سيد  

اجلغرافية  “وا�سط”  حمافظة  طبيعة 

ال�سناعية  واحل���رك���ة  واالإمن���ائ���ي���ة 

ال�سوق  وحركة  واملالية  واالقت�سادية 

وطبيعة  واال���س��ت��ث��م��ارات  التجارية 

املوقع اجلغرايف للمحافظة بني جميع 

موقعها  اأهمية  حيث  املحافظات، 

بغداد  بالعا�سمة  املت�سل  املركزي 

وحتدث  االيرانية.  احلدود  من  وقربها 

ب��ح��رية يف منطقة  اأك���رب  ع��ن وج���ود 

م�ساحتها  تبلغ  حيث  االأو�سط  ال�رشق 

190000 دمل عراقي، ويوجد فيها اأهم 
ثروة �سمكية.

رجال  مع  لتوا�سل  ا�ستعداده   واأب��دى 

جمال  يف  للتعاون  اللبنانني  االأعمال 

االإ�ستثمار يف هذه املحافظة من اأجل 

ملا  والتنموي  االإقت�سادي  النهو�ص 

فيه م�سلحة اجلميع.

زيارة محافظ الواسط الى لبنان 

المحافظ والوفد المرافق والسيد غدار في مبنى الشركة - البابلية

..وفي مكتب عباس غدار

.. وفي قسم االنتاج للشركة

.. وجولة في مستودع الشركة - البابلية سعادة المحافظ وعباس غدار
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.. وفي باحة منزل عباس غدار في الغازية

عباس غدار يتوسط المحافظ والسيد محمد سميح غدار خالل كلمته في منزل عباس غدار

المحافظ في منزل عباس غدار في الغازية
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االأخ���رية  ال�سنوات  خ��الل  ال��ع��راق  �سهد 

ما  ب��الد  م��دن  عموم  يف  ملحوظا  تطورا 

ب��ني ال��ن��ه��ري��ن، وجت��ل��ى ذل��ك يف زي��ادة 

اقيمت  التي  املتنوعة  املعار�ص  ع��دد 

واجلنوب،  كرد�ستان«  و»اإقليم  بغداد  يف 

ال�سنوات  اأن  يعتقد  البع�ص  ما جعل  وهذا 

يف  ا�ستثمارية  ق��ف��زة  �ست�سهد  املقبلة 

ال�سناعات،  قطاع  يف  وباالأخ�ص  العراق 

جتاوزت  الدولة  ميزانية  ان  وخ�سو�سًا 

يف هذا العام مبلغ 100 مليار دوالر، ويف 

ظل احلديث عن ر�سد مبلغ خم�سمئة مليار 

ي�سري  ما  املقبلة،  اخلم�ص  لل�سنوات  دوالر 

�ساحة  وبقوة  جديد  من  العراق  عودة  اإىل 

ا�ستقطاب لال�ستثمارات اللبنانية والقامة 

عملية  تعزيز  ب��ه��دف  وذل���ك  امل��ع��ار���ص 

عند  كبرياً  حيزاً  تاأخذ  بداأت  التي  التنمية 

لبنان  يف  وامل�ستثمرين  االعمال  رج��ال 

والعراق.

املعار�ص  ت�سكل  التطور،  هذا  �سوء  ويف 

ال��ت��ح��والت  ل��ع��ر���ص  ن��اف��ذة  ال�سناعية 

االقت�سادية املتبادلة بني لبنان والعراق، 

وخ�سو�سًا اأن االأخري جاء خالل ال�سهرين 

كم�ستورد  االأوىل  املرتبة  يف  املا�سيني 

اأع��اد  االأم��رال��ذي  وه��و  اللبناين،  لالنتاج 

ال�����رشك��ات  ب��ني  احل��ي��اة  دورة  تفعيل 

واملوؤ�س�سات ال�سناعية بني البلدين، و�سكل 

حافزاً للزيارت املتبادلة بني رجال االأعمل 

وامل�ستثمرين اللبنانيني والعراقيني.

اجلهات  مع  وبالتن�سيق  االجتاه  هذا  ويف 

�رشكة  تابعت  والعراق  لبنان  يف  املعنية 

معر�ص  الق��ام��ة  ن�ساطاتها   »IMAX«

اخلم�ص  واملحافظات  النجف  يف  لبناين 

من  وفد  قام  الهدف  ولهذا  بها،  املحيطة 

ال�رشكة ي�سم املدير العام اأحمد املو�سوي 

ومدير العالقات العامة فار�ص �سعد بزيارة 

ملدينة النجف عقدا خاللها اجتماعات مع 

الهيئات االقت�سادية ومنها، عدد من غرف 

النجف  من  كل  يف  والتجارة  ال�سناعة 

جرى  وبابل.  والديوانية  وكربالء  ووا�سط 

القامة  التنفيذية  اخلطوات  بحث  خاللها 

يف  ك��ب��رية  لبنانية  اقت�سادية  فعالية 

التجارية  الغرف  مب�ساركة  النجف  مدينة 

وال�سناعية من البلدين. 

االجتماعات  ه��ذه  خ��الل  االت��ف��اق  ومت 

الفريقان  بها  يقوم  عديدة،  خطوات  على 

م�سرتكة  عمليات  غرفة  ان�ساء  وتت�سمن 

لتن�سيق اجلهود. كما مت االتفاق على حتديد 

النجف  اللبناين يف  املعر�ص  اإقامة  موعد 

يف اأواخر �سهر اأيلول 2014. باال�سافة اىل 

النجف  حمافظة  من  عراقي  وفد  ح�سور 

اأيار  �سهر  خالل  لبنان  لزيارة  وحميطها  

املقبل. 

�رشكة  عام  مدير  اأو�سح  ال�سياق  هذا  ويف 

ال��ع��راق  اأن  امل��و���س��وي  اأح��م��د   »IMAX«

للمنتجات  بالن�سبة  هامة  �سوقا  ي�سكل 

اللبنانية تاريخيًا ما يعطي لهذا املعر�ص 

العالقات  تعزيز  �سعيد  على  بالغة  اأهمية 

ال�سقيقني.  البلدين  ب��ني  االق��ت�����س��ادي��ة 

النجف جاء  اختيار  اأن  املو�سوي  واأو�سح 

فعلى  واقت�سادية.  اأمنية  اأ�سباب  لعدة 

»تتمتع  املو�سوي:  قال  االأمني  ال�سعيد 

واأما  جيد.  اأمني  مبناخ  وحميطها  النجف 

منطقة  فت�سكل  االقت�سادي  ال�سعيد  على 

حمافظات  خم�ص  بني  و�سط  نقطة  النجف 

عراقية يبلغ عدد �سكانها 6 ماليني ن�سمة، 

ون 
ّ
ي�ساف اإليها 25 مليون زائر �سنويًا ياأم

العتبات املقد�سة يف النجف«. 

واأ�ساف: »اأن هذه اخلطوة يف النجف هي 

معار�ص  القامة  خطوات  عدة  بني  االوىل 

للحاجة  وفقًا  العراق  حمافظات  كل  يف 

اللبنانية  لل�سلعة  ليت�سنى  املطلوبة، 

االن�سياب اىل العراق يف جميع مناطقه«. 

وكان وفد »IMAX« قد زار نائب حمافظ 

اأبدى  الذي  العليوي  عبا�ص  ال�سيد  النجف 

الفعالية  هذه  ال�ست�سافة  اال�ستعداد  كل 

ه��ذه  الإجن����اح  الت�سهيالت  ك��ل  وت��ق��دمي 

التن�سيق مع باقي  اخلطوة. باال�سافة اىل 

املذكورة  اخلطوة  هذه  لتاأتي  املحافظات 

حمققة لالأهداف. ومت االتفاق على ت�سكيل 

 IMAX ب��ني  تنفيذية  عمليات  غ��رف��ة 

وحمافظة النجف. 

تحضير لمعرض صناعي لبناني في مركز المعارض في النجف

من اليمين: أحمد الموسوي ونائب محافظ النجف عباس العليوي ومستشار المحافظ أحمد الحلو

من اليمين: محمود الليثي وأحمد الموسوي، ونبيل األنباري وفارس سعد

زيارة
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ي�صّكل العراق تاريخيًا �صوقًا اقت�صاديًا هامة للبنان بحيث �صجلت االح�صاءات يف ال�صنني الع�رسين 

لبنان، ويعود  اال�صترياد من  االأوىل يف الئحة  املرتبة  ل�صنوات عديدة  العراق كان يحتل  ان  ال�صابقة 

الف�صل يف ذلك ل�صببني االأول ان امل�صتهلك العراقي ياألف ال�صلعة اللبنانية، والثاين التبادل واالختالط 

القائم بني ال�صعبني اللبناين والعراقي على خمتلف ال�صعد، العائلية واالجتماعية، باال�صافة اىل اأن 

العراقيني كانوا يعتربون اأن لبنان منذ ال�صبعينات م�صيفهم الطبيعي، وكانوا ي�صكلون انعا�صًا حقيقيًا 

لل�صياحة اللبنانية، وا�صارت حاليًا االح�صاءات ال�صياحية للعام 2013 اىل اأن العراقيني الذين ارتادوا 

لبنان  �صّكلوا البديل احلقيقي لرتاجع عدد ال�صياح اخلليجني ب�صبب الظروف. 

انطالقًا من ذلك اعترب ال�صيد اأحمد املو�صوي مدير »ال�رسكة الدولية للت�صويق واملعار�س IMEX« انه 

من ال�رسوري اإعادة تن�صيط هذه ال�صوق وتعزيز والتبادل التجاري بني البلدين على ال�صعيدين الر�صمي 

واخلا�س من خالل عدة خطوات. 

مقابلة

 أحمد الموسوي: 

النجف منطقة آمنة في العراق اآلن 

خربتها  على   
ً
وب��ن��اء  »IMEX« �رشكة  اأن  املو�سوي  اأعلن 

ال�سابقة يف االمارات العربية املتحدة خالل ال�سنوات الثالثني 

املا�سية با�رشت باالعداد القامة فاعلية اقت�سادية يف العراق 

�ستبداأ يف نهاية �سهر ايلول املقبل، ت�سمل معر�ص لل�سناعات 

واال�ست�سفاء  ال�سياحة  مثل  اأخ���رى  وقطاعات  اللبنانية 

لهذه  ما�سة  بحاجة  العراق  ان  خا�سة  وغريها،  وامل�سارف 

ال�سلع والقطاعات. 

املو�سوي  ق��ال  امل�����رشوع  لهذا  القائمة  التح�سريات  وع��ن 

ل�»ال�سناعة واالقت�ساد« اإنه با�رش منذ �سنتني بتح�سري هادىء 

ومدرو�ص يف لبنان والعراق الجناح امل�رشوع، الأنه يف جناحه 

وينعك�ص  لبنان،  يف  الوطني  لالقت�ساد  ومهم  جديد  منعطف 

ايجابًا ب�سكل عام على العالقات االقت�سادية بني البلدين. 

البلدين  كال  يف  قائمة  التح�سريات  ان  املو�سوي  واأ�ساف 

لبنان  يف  ممكن  نطاق  اأو�سع  على  املعنني  دع��وة  و�سيتم 

مل�ساركة وا�سعة ت�سمل خمتلف القطاعات، والرتكيز يف العراق 

والقطاعات  العراقيني  املواطنني  من  كثيف  ح�سور  على 

االقت�سادية املعنية باالنتاج اللبناين. 

هذا  والجن��اح  ال�سوق،  هذا  اأهمية  من  التح�سريات  وتنطلق 

ال�سوق اعتبارات عدة.

اأواًل: 

انها  اأهمها  عديدة  مبيزات  تتمتع  كمنطقة  النجف  اختيار 

مليون   7 ت�سكل  حمافظات  بخم�ص  وحماطة  اآمنة  منطقة 

م�ستهلك. 

ثانيًا: 

ت�ستقطب النجف �سنويًا 25 مليون زائر. 

ثالثًا:

بحاجة اىل اعادة تطوير البنى التحتية لعدد كبري من امل�ساريع 

دعونا المستثمرين والهيئات االقتصادية 

اللبنانية لتشارك في أهم معرض اقتصادي 
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يف  ح�سلت  التي  القوانني  تطوير  بعد  خا�سة  اال�ستثمارية، 

الفرتة االأخرية يف العراق، حيث �سكل جاذبًا للم�ستثمرين. 

معرض لكل القطاعات
وعن التخ�س�سات التي �سي�سمها املعر�ص اأو�سح املو�سوي: 

االقت�سادية  القطاعات  لكل  �ساماًل  معر�سًا  »�سيكون 

وال�سناعية، فاللبناين يتعاطى يف كل املجاالت وال �سيما 

وامل�ست�سفيات  وال�سياحة  والفنادق  والبناء  امل��ق��اوالت 

واجلامعات اللبنانية، باال�سافة اىل القطاع الزراعي الذي 

تعطي  العراقية  فاحلكومة  ج��داً،  مهم  جانب  له  �سيكون 

ا�ستثمار االرا�سي ما بني 30 اىل 50 �سنة، والقطاع الزراعي 

والفاكهة،  اخل�سار  زراعة  لتقوية  اخليم  بناء  بني  �سيكون 

واالرا�سي  احلليب،  و�سناعة  واالبقار  الدواجن  وقطاع 

معرو�سة. 

اىل  يحتاج  وال��ع��راق  ج��داً  فمهم  العمراين  اال�ستثمار  ام��ا 

العادية،  البنايات  غري  ال�سعبية  والبيوت  الفيالت  مئات 

فالدولة تقدم اأر�سًا اىل املواطنني وهم بحاجة للمقاولني، 

واللبنانيون لديهم باع طويلة يف هذا املجال«. 

دون  »من  قال:  العراق  يف  اللبناين  الن�ساط  �سمولية  وعن 

�سك، فقد وجدنا جتاوبًا من العراقيني، وكذلك الدعم الر�سمي 

الوزارات املخت�سة من وزارة  لبنان من قبل  واخلا�ص يف 

االقت�ساد وال�سناعة والزراعة والتجارة«. 

للم�ساركة  اللبنانيني  كيفية جتاوب  املو�سوي  اأو�سح  فيما 

يف هذا النوع من املعار�ص ال�ساملة على الرغم من اخلوف 

من التاأزم: »نحن لن نقول لّلبنانيني كونوا معنا هكذا من 

دون تو�سيحات، فهناك اأبحاث ودرا�سات، وباال�سافة اىل 

وعدد  التجارة  وغرفة  اعمال  ورجال  ر�سمية  عراقية  وفود 

والزراعيني  واملهند�سني  ونقابتي  ال�سناعية  النقابات  من 

ابدوا ا�ستعدادهم لياأتوا اىل لبنان ويبحثوا مع رجال اأعمال 

والزراعة  الزراعة  ومع  ال�سناعي  والقطاع  التجارة  وغرفة 

من  القطاعات  وهذه  االقت�سادية.  والهيئات  وال�سياحية 

املهم ان تكون موجودة وفاعلة معنا«.

منافسة واللبناني رابح 
وحتدث املو�سوي عن املناف�سة بني امل�ستثمرين اللبنانيني 

وال�رشكات االجنبية التي بداأت تدخل العراق بقوة اأي�سًا كون 

اللبناين  ان  العراقية خام: »هناك م�ساألة مهمة جداً  ال�سوق 

تكون  قد  يقدمه،  الذي  العمل  وجودة  بنوعية  الثقة  يعطي 

املناف�سة يف اال�سعار ولكن لي�ص يف اجلودة، لذا فاللبناين 

وكانت  الكثريين  جربوا  العراقيني  اأن  خ�سو�سًا  مرتاح، 

تعديل  نطلب  اإننا  نقول  لهذا  االإيجابية،  احل�سة  للبناين 

بع�ص القوانني للتخفيف عن امل�ستثمر اللبناين وم�ساعدته، 

املعروف اأن اي ا�ستثمار يجب اأن يكون بقربه م�رشف«. 

وعن تعاونهم مع الهيئات االقت�سادية وحتديداً امل�رشفية 

ال�ساأن، قال: »نحن نعمل على ان تكون يف العراق  يف هذا 

تكون  وان  االنطالق  هو  عندنا  املهم  لبنانية،  م�سارف 

موجودين..  يكونون  الكل  وان�ساهلل  ناجحة  الفعاليات 

فال�سعب يف منطقة النجف بحاجة اىل كل �سيء، واللبناين 

بحاجة للمنطقة الو�سطى واجلنوب حيث يجد الت�سهيالت يف 

املعامالت، ونحن نقدم اأي م�ساعدة ممكنة مل�سلحة لبنان 

والعراق«.

 العراقيون يثقون برجال األعمال اللبنانيين 

بسبب جودة أعمالهم 

إعادة تطوير البنى التحتية لعدد من 

 المشاريع االستثمارية 

في العراق

اللبنانيون تجاوبوا للمشاركة في هذا النوع 

من المعارض على رغم الخوف من التأزم

قد يواجه االستثمار اللبناني منافسة في 

األسعار ولكن ليس في الجودة
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ن�شاطات �شناعية

بلغ عدد القرارات املتعلقة بالرتاخي�ص ال�سناعية للم�سانع خالل 

الن�سف الثاين من هذا العام 205 قرارات مقابل 169 قراراً خالل 

جل خالل �سهر كانون االول 
ُ

الن�سف الثاين من العام 2012. وقد �س

جل 
ُ

�سدور العدد االكرب منها )41 قراراً( اما العدد االدنى فقد �س

خالل �سهر متوز )22 قراراً(. احتلت القرارات املتعلقة برتاخي�ص 

االإن�ساء الن�سبة االأعلى اأي 37.6 يف املئة، العدد االأكرب منها هو من 

الفئة الثالثة وبلغ 45 قراراً، بينما بلغت ن�سبة القرارات املتعلقة 

برتاخي�ص االإن�ساء واال�ستثمار 25.4 يف املئة، العدد االأكرب منها 

هو من الفئة الرابعة 38 قراراً، اما ن�سبة القرارات املتعلقة بتعديل 

قرارات ترخي�ص �سابقة فبلغت 18.5 يف املئة.

40 يف  ف�ن�سبة  الفئات،  بح�سب  القرارات  توزيع  اىل  بالن�سبة  اما 

الرابعة،  الفئة  اىل  املنتمية  امل�سانع  �سملت  القرارات  من  املئة 

تليها امل�سانع املنتمية اىل الفئة الثالثة بن�سبة 38.5 يف املئة.

حمافظة  يف  جلت 
ُ

�س القرارات  من  املئة  يف   57.1 ان  ويالحظ 

جبل لبنان، 33.3 يف املئة منها اإن�ساء، اما بالن�سبة للفئة فكان 

49 قراراً لكل منهما،  الن�سيب االكرب للفئتني الثالثة والرابعة ب� 

حمافظة  تليها  االول،  كانون  �سهر  يف  االأكرب  العدد  �سدر  وقد 

البقاع ب�ن�سبة 16.6 يف املئة من القرارات، 55.9 يف املئة منها 

اإن�ساء، فمحافظة لبنان اجلنوبي بن�سبة 11.7 يف املئة.

ومن املناطق ال�سناعية التي �سجلت عدداً ملحوظًا من القرارات 

فقد برزت البو�رشية: 9 قرارات، 6 منها اإن�ساء وا�ستثمار، وقراراتها 

من الفئتني الثالثة والرابعة، وبرج حمود: 6 قرارات، 4 منها ان�ساء 

وا�ستثمار، و5 منها تنتمي اىل الفئة الرابعة، وح�رشايل: 6 قرارات، 

3 منها اإن�ساء، و4 منها تنتمي اىل الفئة الثانية، وزحلة � حو�ص 
االأمراء: 6 قرارات، 4 منها اإن�ساء و5 منها تنتمي اىل الفئة الرابعة.

فقد  ال�سناعي،  الن�ساط  بح�سب  القرارات  توزيع  اىل  بالن�سبة  اما 

كان ن�سيب ال�سناعات الغذائية هو االأكرب ب� 50 قراراً وما ن�سبته 

24.4 يف املئة 62 يف املئة منها هي من الفئة الرابعة، من بينها 
18 قرار اإن�ساء وا�ستثمار و16 قرار اإن�ساء، تليها مبا�رشة �سناعة 
املنتجات  �سناعة  ثم  ومن  املئة  يف   16.1 بن�سبة  البناء  مواد 

املعدنية والكهربائية الفنية بن�سبة 8.3 يف املئة.

205 تراخيص صناعية في النصف الثاني من 2013

اأنطوان  املزارعني  جمعية  رئي�ص  دعا 

احلويك اإىل »�رشورة اإلغاء البنود التي 

ع تزوير زيت الزيتون، وتوؤدي اإىل 
ّ
ت�رش

اىل  م�رشطنة  تكون  قد  مواد  و�سول 

الر�سمية  اجلهات  ل 
َ
وحم امل�ستهلكني«، 

�سوق  يف  الفو�سى  »م�سوؤولية  املعنية 

الزيتون  زيت  ت�رشيف  وعدم  الزيوت 

الف�ساد  دام  »ما  اأنه  موؤكداً  اللبناين«، 

كافة  واالأجهزة  الوزارات  يف  منت�رشاً 

�ص اللبناين لكّل اأنواع املخاطر«. 
ّ
�سيتعر

»موؤ�س�سة  بيان  يف  احلويك  وطالب 

الزيوت،  موا�سفات  بتغيري  ليبنور« 

زيت  ى 
ّ
امل�سم  3-1-3 البند  �سيما  وال 

الزيت  من  خليط  هو  بينما  الزيتون، 

ي�ستوجب  ما  ر، 
ّ
املكر والزيت  البكر 

عملية تلوين واإعطاء الطعم لهذا النوع 

الطبيعية  باملواد  اأكان  الزيوت،  من 

تكون  قد  التي  اخلطرية  الكيميائية  اأو 

هذا  ا�سم  تغيري  اإىل  داعيًا  �رشطنة«، 
ُ
م

البند لت�سبح الت�سمية »زيت خليط«. 

البنود  »اإلغاء  ب�رشورة  كذلك  وطالب 

اأّن زيت جفت الزيتون   على 
ّ

التي تن�ص

�سالح لال�ستهالك الب�رشي لت�سبح »غري 

�سالح لال�ستهالك الب�رشي نهائيًا«. 

اجلهات  »موقف  احلويك  وانتقد 

مت 
ّ
تقد التي  امل�ساريع  من  الر�سمية 

�سيما  وال  املزارعني،  جمعية  بها 

التي  امل�ستقلة  الزراعية  الغرف  اإن�ساء 

م�ساريع  اإقامة  االأ�سا�سية  مهامها  من 

وتعبئتها  الزراعية  املنتجات  ت�سنيع 

امل�ساريع  اأو  املزارعني  مل�سلحة 

�سة الإقامة معامل تعبئة زيت 
ّ

املتخ�س

املزارعني  مل�سلحة  وفح�سه  الزيتون 

هذه  ن�سف  مّت  اأ�ساف:  وت�سويقه...«، 

الزراعة  وزارة  اأّن  ليتبنّي  امل�ساريع 

ت�سويق  لتنظيم  م�رشوع  نحو  هت 
ّ

توج

رقم  بقرار  �سدر  اللبناين  الزيتون  زيت 

328 1 ق�سى ببيع اإنتاج املزارعني من 
دون  من  التعاونيات،  بوا�سطة  الزيت 

حتديد �سعر املبيع ومهلة بيع االإنتاج، 

ت�سليم  على  املزارعني  اإجبار  مع 

اإنتاجهم وتهديدهم باإجراءات قانونية 

اإذا مل يفعلوا ذلك، كّل ذلك من دون اأن 

تلتزم الوزارة والتعاونيات واحتاداتها 

 �سيء جتاه املزارعني بالن�سبة اإىل 
ّ

باأي

اأو  ال�سعر  ناحية  من  اإْن  اإنتاجهم،  بيع 

املهلة الزمنية للبيع.

الحويك: إللغاء البنود الُمشّرعة  لتزوير زيت الزيتون 
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بزيارة  ح�سون  بدر  الدكتور  قام 

منطقة  اىل  اأيام  ثالثة  ا�ستمرت 

ب�سحبة  الرتكية  عنتاب  غازي 

الدكتور حممد  البلدية  ع�سو جمل�ص 

بني  التواأمة  مظلة  حتت  �سم�سني 

بلدية طرابل�ص وبلدية غازي عنتاب. 

تعاون  ان�ساء  كان  الزيارة  وهدف 

الدكتور بدر  ما بني خمتربات قرية 

ون ومركز الزراعات النباتية يف 
ّ
ح�س

غازي عنتاب.

خالل  ون 
ّ
ح�س بدر  الدكتور  ف 

ّ
تعر

املجتمع  من  نخبة  اىل  زيارته 

النظرة  معه  تت�سارك  التي  الرتكي 

العودة  والتي تتمحور حول  نف�سها، 

اىل الطبيعة واحلفاظ عليها.

قام خالل الزيارة نائب مدير بلدية 

الدكتور  با�سطحاب  عنتاب  غازي 

بدر ح�سون والدكتور حممد �سم�سني 

زراعيني  مهند�سني  ب�سحبة  بجولة 

على اأرا�ص زراعية خمتلفة  يف عدة 

اأّنهم  كما  عنتاب  غازي  يف  مناطق 

غازي  بلدية  رئي�ص  بزيارة  قاموا 

التذكارية  الهدايا  م 
ّ
قد الذي  عنتاب 

الدكتور بدر ح�سون والدكتور حممد 

الزيارة  هذه  كانت  وقد  �سم�سني 

ايجابية من حيث اأّنها فتحت االأبواب 

االأمد  طويل  لتعاون  التح�سري  اأمام 

الع�سوية  النباتات  بزراعات  يتعلق 

وجميع البحوث املتعلقة بها.

زيارة الدكتور بدر 

حسون الى تركيا

وّقع رئي�ص اجلامعة اللبنانية عدنان ال�سيد 

جمموعة  اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  ح�سني 

بني  تعاون  اتفاق  �رشاف  جاك  »ماليا« 

جمموعة  يف  )ع�سو  »فارمالني«  �رشكة 

كلية   – اللبنانية  واجلامعة  »ماليا«( 

للجامعة  املركزية  االإدارة  يف  ال�سيدلة 

حول  التعاون  اطار  يف  وذلك  املتحف،  يف 

بح�سور  التوقيع  مت  االجتماعية.  امل�سوؤولية 

و�ص ممثاًل رئي�ص الطبابة الع�سكرية يف اجلي�ص اللبناين على 
ّ
العميد الطبيب ناجي مر

راأ�ص وفد مرافق، املدير العام الأمن الدولة اللواء جورج قرعة ممثاًل بالرائد الطبيب 

�سوقي مرتي، العميد عامر زيلع رئي�ص م�سلحة ال�سحة يف املديرية العامة لالأمن 

ال�سحة  وزارة  ال�سيدلة يف  رئي�سة م�سلحة  الكلية،  االأق�سام يف  وروؤ�ساء  الداخلي، 

العامة كوليت رعيدي، م�سوؤولة العالقات اخلارجية يف اجلامعة ندى �سباط.

يف املنا�سبة، اأ�سار ال�سيد ح�سني اإىل اأن »التعاون مع هذه ال�رشكة يف اإطار برنامج 

ع رفيق احلريري اجلامعي يف احلدث، 
ّ
اأكادميي حتقق خالل �سهر �سباط يف جمم

الدورة املتخ�س�سة  اأنه »ي�سارك يف هذه  اأ�سهر تقريبًا، مو�سحا  على مدى ثالثة 

القوات  يف  ال�سيادلة  عن  ف�ساًل  واأطباء،  �سيادلة  طالب  اخت�سا�سات  اأ�سحاب 

امل�سلحة )اجلي�ص، قوى االأمن الداخلي، االأمن العام، اأمن الدولة( واأطباء و�سيادلة 

من وزارة ال�سحة العامة يف لبنان«. 

اآالف  األف طالب و5   74 التي جتمع  اللبنانية  اأ�ساد �رشاف باجلامعة  من جهته، 

الطوائف،  كل  جتمع  التي  التنمية  مبعنى  اجلامعة  »هذه  وقال:  جامعي،  اأ�ستاذ 

كل  ومن  الطوائف  ولكل  اللبنانيني،  كل  جامعة  اجلامعة  ابقاء  هو  االآن  والهدف 

القطاعات«. 

الدولة وجامعات لبنان،  وبعدما حتدث عن تاريخ املجموعة ودعمها موؤ�س�سات 

لتحقيق  كاأ�سا�ص  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  الوثيقة  بال�رشاكة  »نوؤمن  قال: 

االجنازات«. اأ�ساف: »ا�ستطاعت �رشكة »فارمالني« من خالل تطوير من�ساآتها وفق 

املعايري االأوروبية، وبف�سل فريق عملها املتخ�س�ص، و�سعيها امل�ستمر اإىل تطبيق 

املعايري العاملية يف �سناعة الدواء«. 

كل  تاآزر  و�رشورة  املعرفة،  م�ساركة  »ب�رشورة  اقتناعه  عن  �رشاف  واأعرب 

ال�سحة يف  اأن نرتقي معًا مب�ستوى  اأال وهو  اللبنانية حول هدف واحد،  القدرات 

تابع:  امل�ستقبل«.  حتديات  بثقة  يواجه  �سليمًا   
ً
معافى جمتمعًا  ونبني  لبنان، 

 – اللبنانية  االلتزام، من �رشكة »فارمالني« مع اجلامعة  »كانت املبادرة وكان 

ه اإىل االخت�سا�سيني يف 
ّ

كلية ال�سيدلة لتطوير ودعم برنامج تعليم م�ستمر موج

عامل ال�سحة، وال�سناعة والدواء«، مو�سحًا اأن »هذا الربنامج من �ساأنه اأن يطلع 

الت�سنيع  واأ�سول  الدواء،  �سناعة  عامل  يف  امل�ستجدات  اآخر  على  االخت�سا�سيني 

اجليد، وتاأكيد اجلودة والنوعية«. 

ت 
ّ
وحي »فارمالني«،  �رشكة  ف�سكرت  �سالمة  با�سكال  ال�سيدلية  كلية  عميدة  اأما 

تركيب  اأجل  بها من  التي قاموا  ال�رشكة على اجلهود  االأ�سخا�ص املوجودين يف 

هذا الربنامج.

اتفاقية بين الجامعة اللبنانية وفارمالين 

صّراف: الشراكة بين »العام« و»الخاص« 

تحقق إنجازات
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ن�شاطات �شناعية

فادي الجميل يترشح لرئاسة جمعية الصناعيين
اأعلن فادي اجلميل تر�سحه اىل رئا�سة جمعية 

اآمال  املقبلة،  للدورة  اللبنانيني  ال�سناعيني 

والتاأييد«  الدعم  كل  الرت�سح  هذا  »يلقى  ان 

القطاع  تطوير  »اجل  من  العمل  اىل  ويهدف 

وتفعيله �سمن الن�سيج االقت�سادي اللبناين«، 

وذلك يف حفل غداء يف مطعم »مايلون«. 

متابعة  اىل  يهدف  الرت�سيح  ان  اىل  االنتباه  اجلميل  ولفت 

»م�سرية جمال�ص االدارة التي �سبقتنا يف الدفاع عن القطاع 

ال�سناعي وم�ساحله، والعمل على رفعة �ساأنه وتقوية قدراته 

غري  املناف�سة  من  وحمايته  انتاجيته  وزي��ادة  التناف�سية 

امل�رشوعة، والتحفيز على االبتكار واالبداع، 

لل�سناعة  حا�سنة  بيئة  ايجاد  على  والعمل 

الوطنية، والرتكيز على �سناعة الغد، وتو�سيع 

اال�سواق اخلارجية امامه«. 

كل  مع  والتفاهم  »التعاون  اجلميل  واك��د 

وال  االقت�سادية  الق�سايا  ح��ول  املعنيني 

الطروحات.  كل  على  االنفتاح  وكذلك  ال�سناعية،  �سيما 

جمعية  بني  ال�رشاكة  ان  اثبتت  املا�سية،  التجارب  الن 

اإ�سرتاتيحة  عالقة  عن  تعرب  ال�سناعة،  ووزارة  ال�سناعيني 

لن نحيد عنها«.

مواد غذائّية ولحوم 

 منتهية الصالحّية 

في االشرفّية

اأعلنت املديرية العامة لقوى االمن 

العامة  العالقات  �سعبة   - الداخلي 

يف بالغ: »توافرت معلومات ل�رشية 

ومفرزة  الثالثة  االقليمية  بريوت 

بريوت  �رشطة  وحدة  يف  ا�ستق�ساء 

منتهية  غذائية  مواد  وجود  عن 

ال�سالحية يف احد امل�ستودعات يف 

حمطة ال�سيويف - اال�رشفية.

واملفرزة،  ال�رشية  من  وقامت قوة 

بح�سور دورية من م�سلحة حماية 

االقت�ساد،  وزارة  يف  امل�ستهلك 

املذكور،  امل�ستودع  مبداهمة 

كبرية  كميات  �سبط  من  ومتكنت 

واللحومات  الغذائية  املواد  من 

كما  ال�سالحية،  منتهية  والدجاج 

دورية  الحق  وقت  يف  ح�رشت 

املواد  ملعاينة  ال�سحة  وزارة  من 

امل�سبوطة«.

يواجه قطاع �سناعة الع�سل اأزمة ب�سبب اأحوال 

الطق�ص و�سيا�سة االنتاج، فقد اأعلن العاملون 

اأنهم يواجهون حتديات من  يف قطاع النحل 

ال�سعب تخطيها، خ�سو�سًا اأن ا�ستمرارية على 

االنتاجية،  القطاعات  عالقة مبا�رشة مبعظم 

املوا�سم  اأكرث  الليمون  وب�سكل مبا�رش مبو�سم 

تاأثراً باملتغريات املناخية. 

الون على هذا املو�سم، ويتكبدون 
ّ
ويعتمد النح

ال�ساحل يف ما يعرف  اإىل  عناء نقل قفرانهم 

انحبا�ص  اأن  اإال  الع�سل،  يف  وتنوعًا  وفرة  توؤمن  جديدة  مراٍع  عن  والبحث  ب�»اال�ستاء«، 

عدد  تراجع  اأهمها:  عدة  الأ�سباب  قفرانهم  »اإ�ستاء«  عن  اإحجامهم  وراء  كان  االأمطار 

العامالت يف القفري اإىل حدود غري م�سبوقة، ف�ساًل عن ا�ستخدام مزارعي الليمون اأدوية 

�سامة ملكافحة احدى االآفات اخلطرة التي تتهدد موا�سمهم نتيجة الطق�ص احلار. 

هذه ال�سنة اأزهر �سجر الليمون قبل �سهر واأ�سبوع من موعد اإزهاره يف مقارنة مع العام 

املا�سي، وهذا ما ت�سبب يف اإرباك النظام الطبيعي للنحل، بحيث مل تكن القفران جاهزة 

لالفادة من زهر الليمون، الأنه وب�سبب انحبا�ص االأمطار كان عدد عامالت النحل التي 

جتني الع�سل قلياًل جداً، فالقفران مل متتلىء بالعامالت نتيجة هذه العوامل.

اأو ثلثه على  40 يف املئة من االنتاج  الون خ�سارة نحو 
ّ
النح الو�سع يتوقع  واأمام هذا 

اأقل تقدير.

النهو�ص  على  يعمل  مل  واإن  النحل،  قطاع  على  تعي�ص  العائالت  مئات  اأن  واملعروف 

بالقطاع فانهم �سيواجهون كارثة اقت�سادية توؤثر على م�ستوى معي�ستهم. 

ويعتمد مربو النحل على الغطاء النباتي، الذي بات قلياًل هذا املو�سم، ما يعني اأن موارد 

النحل هزيلة، كما اأن امل�سكلة ال تطاول الغطاء النباتي فح�سب، واإمنا تطاول االأ�سجار، 

وهي م�سدر مهم لغذاء النحل، الأنه مع تدين من�سوب املياه اجلوفية يف الرتبة، فذلك يوؤثر 

حكما على االأ�سجار. 

على  االأمرا�ص  ي�ساعد  القفري،  ف�سعف  اأي�سًا،  الني 
ّ
النح تواجه  بداأت  م�سكلة  ثمة  كذلك 

التمكن منه، خ�سو�سًا اأن عدد العامالت يف القفري ي�سل عادة اإىل 70 األف عاملة، لكن 

معظم القفران االآن، ما زال عدد العامالت فيها يف حدود متدنية جداً، وبع�سها ال يتعدى 

عدد العامالت فيه الع�رشين األف نحلة.

الون �سلفًا، وهو يقدر بنحو ثلث املو�سم، وميكن تعديل 
ّ
مو�سم ع�سل الليمون خ�رشه النح

اخل�سارة يف حال هطلت االمطار، مما قد يخفف كارثة النحالني ولو ب�سكل �سئيل. 

النحالون في لبنان يواجهون أزمات اقتصادية
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

�صـنـاعــات 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،

مؤسسة عمادز فود، ومؤسسة Softness،  وشركة بارود أخوان لأللبان واألجبان.

لبنان  يف  ال�سناعة  باأهمية  منه  اإميانًا 

عماد  ال�سيد  عمل  لالقت�ساد  وتقديراً 

»عمادز  موؤ�س�سة  تاأ�سي�ص  على  �سهال  اأبو 

يف  عامًا  ع�رش   15 من  اأكرث  منذ  فود« 

حيث  االو�سط  البقاع  يف  تعنايل  منطقة 

والبهارات  احلبوب  لتعبئة  م�سنعًا  بنى 

وزيت  الورد  وماء  الزهر  وماء  والكبي�ص 

الزيتون والطحني. 

عماد  قال  امل�سنع  يف  العمل  بداية  وعن 

بداأنا  واالقت�ساد«  ل�«ال�سناعة  �سهال  اأبو 

ال�سناعة  هذه  من  قليلة  كميات  باإنتاج 

عدداً  ي�سم  كان  امل�سنع  اأن  خ�سو�سًا 

وجيزة  فرتة  بعد  ولكن  العمال،  من  قلياًل 

قررنا  منتجاتنا،  على  املواطنني  واإقبال 

بناء م�سنع جديد على م�ساحة 2000 مرت 

ال�سناعية  املنطقة  اىل  واالإنتقال  مربع 

امل�سنع  بتجهيز  قمنا  حيث  تعنايل،  يف 

واأدخلنا  ومتطورة،  حديثة  اإنتاج  بخطوط 

االإنتاج  مراحل  على  احلديثة  املكننة 

عملية  اإدارة  يف  الكمبيوتر  معتمدين 

من  معتمد  ماهو  وكل  والتغليف  التعبئة 

جودة ونوعية عالية يف االنتاج واإدارة كل 

االأمور املرتبطة به ل�سمان �سالمة الغذاء«.

القطاع  واقع  حول  �سوؤال  على  رده  ويف 

الغذائية  ال�سناعات  »اأن  �سهال  اأبو  اأعترب 

يف  ال�سناعية  القطاعات  اأهم  من  تعترب 

لبنان،  يف  بها  تتميز  التي  للجودة  لبنان 

باملوا�سفات  يهتم  اللبناين  فال�سناعي 

ال�سناعات  ملوا�سفات  املوازية  العالية 

بني  الثقة  اعطاها  ما  وهذا  االأجنبية، 

اأن  كما  املختلفة،  ال�سناعية  القطاعات 

اأهم  تعترب  اللبنانية  الغذائية  ال�سناعة 

�سناعة مناف�سة وتواجه مناف�سة خارجية 

اأي�سًا، ومع هذا �سهدت منواً م�ستمراً طيلة 

عماد أبو شهال- مؤسسة عمادز فود
»الخبرة والجودة والنوعية حصدت النجاح الكبير«

متثلت  املا�سية  ال�سنوات 

بتطوير م�سانع القطاع ما زاد 

من حجم �سادراته، فال�سناعة 

يف  مطلوبة  اللبنانية  الغذائية 

معظم دول العامل«.

�سهال  اأبو  عماد  ل 
ّ

ف�س فيما 

قطاع  يعانيها  التي  امل�ساكل 

اأهمها:  كثرية،  وهي  الغذائية  ال�سناعات 

باقي  مع  مقارنة  االإنتاج  كلفة  »اإرتفاع 

دول اجلوار التي تتمتع �سناعتها بظروف 

اللبناين  االنتاج  فكلفة  اإنتاجيًا،  اأف�سل 

ا�سترياد  يف  ا�سافيًا  جمهوداً  تتطلب 

ال�سناعي  ح�سول  وعدم  االأولية  املواد 

كلفة  يف  تخفي�سات  على  اللبناين 

اجلمارك، فمن ال�رشوري اأن يح�سل على 

اىل  باال�سافة  خا�سة.  ت�سجيعية  ا�سعار 

نوع  اي  يتلقى  ال  ال�سناعي  القطاع  اأن 

اأ�سعار  اأو  ال�سادرات  يف  �سواء  الدعم  من 

ت�سّكل  املحروقات والكهرباء والتي باتت 

ال�سناعي  بات  فقد  امل�سانع،  على  عبئًا 

�سناعته  الإجناز  بديلة  طرق  عن  يبحث 

بال�سكل املطلوب وحمافظته على اجلودة 

كما  بها.  املتميزة  العالية 

مناطق  عندنا  يوجد  ال  اأنه 

الدول  �سناعية جمهزة كباقي 

وهذه تعترب اكرب م�سكلة يعاين 

عامة  ال�سناعي  القطاع  منها 

والقطاع الغذائي ب�سكل خا�ص، 

اإذ اننا جند العديد من امل�سانع 

موجودة يف مناطق متفرقة وبع�سها يجب 

حد. 
ّ
مو �سناعي  ع 

ّ
جمم �سمن  يكون  اأن 

على  والقيميني  الدولة  من  ناأمل  هنا  من 

ال�سناعة االإ�رشاع يف تنفيذ خمطط املدن 

ال�سناعية يف املناطق اللبنانية«.

واإ�ساف اأبو �سهال: »اأن كل هذه املعوقات 

�سناعتنا  تطوير  عن  تثنينا  ال  وامل�ساكل 

بف�سلها  اأ�ستطعنا  فردية  ومبادرات 

امل�ستوردة،  املنتجات  كل  نناف�ص  اأن 

عربية  اأ�سواق  اىل  ن�سدر  واأ�سبحنا 

واأوروبية واأفريقية، واالإقبال على املنتج 

اللبناين من الدول كافة هو نتيجة الذوق 

به  تتمتع  التي  اللذيذ  والطعم  الرفيع 

التي ال مثيل لها يف  اللبنانية  املاأكوالت 

العامل«.
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على    Softness موؤ�س�سة  تاأ�س�ست 

العام  يف  كريديل  وو�سام  حممد  يد 

ب�سناعة  املوؤ�س�سة  واهتمت   ،1984
الربادي الداخلية وال�ستائر اخلارجية. 

انطلق العمل يف املوؤ�س�سة باإنتاج ما 

واالأ�سواق  اللبنانية  ال�سوق  حتتاجه 

وال�ستائر  الربادي  من  كافة  العربية 

على خمتلف اأنواعها واأ�سكالها. ومع 

على  الطلب  زداد  اال�سواقا  تو�سع 

بالقيمني  حدا  ما  املوؤ�س�سة  �سناعة 

و�سل  حيث  العمل  لتطوير  عليها 

اآالت،   7 اىل  تعمل  التي  االآالت  عدد 

حيث  املتغريات  عام   1994 العام  فكان 

كانت اخلطوة االأوىل للتجديد من ناحية 

املوؤ�س�سة  ودخلت  واالألوان،  الت�ساميم 

ل�سناعتها بني عامي  تطوير  يف مرحلة 

ال�سوق  حاجة  لبت  حيث  و2004،   2000
من ت�ساميم متجددة، ويف ما بني عامي 

الثالثة  املرحلة  كانت  و2011،   2010
لتطوير امل�سنع حيث اأدخلت اآالت حديثة 

واأقم�سة ع�رشية على ال�سناعة. 

ال�سناعية  القرو�ص  �سعيد  وعلى 

املدعومة، ذكر حممد كريديل ل� »ال�سناعة 

واالقت�ساد« اأن املوؤ�س�سة مل ت�ستفد منها، 

االأمنية  االنعكا�سات  من  خوفًا  وذلك 

وتراكم الفوائد التي قد ترتتب ب�سببها. 

ال�سناعية،  امل�ساكل  �سعيد  على  اأما 

القطاع  معظم  مثل  املوؤ�س�سة  فتعاين 

ال�سناعي يف لبنان من كلفة اليد العاملة 

على  يوؤثر  ما  الطاقة  كلفة  وارتفاع 

عملية االإنتاج ب�سكل مبا�رش، اإ�سافة 

يف  االأجنبية  الب�سائع  مزاحمة  اىل 

تناف�سية  بطريقة  املحلية  االأ�سواق 

يف  التوازن  عدم  ب�سبب  عادلة  غري 

اال�سعار واملعامالت. 

كريديل  يقرتح  الناحية  هذه  ومن 

اأن تعمل الدولة على تخفي�ص كلفة 

خا�سة  باأ�سعار  والطاقة  الكهرباء 

لل�سناعيني ما ي�ساعد يف تخفي�ص 

تعزيز  يف  وي�ساهم  االإنتاج  كلفة 

اىل  باال�سافة  ال�سناعة وتطويرها، 

لرتاعي  اجلمركية  القوانني  على  العمل 

االأولية  املواد  ا�سترياد  بني  الفرق  فيها 

اللبنانية،  ال�سناعة  عجلة  ك 
ّ
حتر التي 

التي  اجلاهزة  امل�سنعة  املواد  وبني 

اللبنانية  ال�سناعات  لتناف�ص  تدخل 

املحلي  الناجت  على  �سلبًا  يوؤثر  قد  ما 

االإقت�سادية  الدورة  على  وبالتايل 

ال�سناعية يف لبنان. 

 محمد كريدلي - مؤسسة Softness: تخفيض كلفة اإلنتاج يساهم 
في تعزيز الصناعة 

لالألبنان  اخوان  بارود  �رشكة  تاأ�س�ست 

واالأجبان يف العام 1975 مع خليل وبديع 

بارود يف منطقة املتني )املنت ال�سمايل( 

االألبان  الإنتاج  م�سنعًا  اأ�س�سا  حيث 

واالأجبان وكل م�ستقات احلليب.

بارود  ال�سيدان  قال  ال�رشكة  ن�ساط  وعن 

الت�سنيع والت�سويق  اللذان يديران عملية 

يف امل�سنع خالل لقائهما مع »ال�سناعة 

قوية  واإرادة  بعزم  »بداأنا  واالقت�ساد«: 

نظراً للخربة الكبرية التي منتلكها يف هذه 

االأهلية  احلرب  ن�سوب  ولكن  ال�سناعة، 

ال�سناعات  خمتلف  اأعاق  لبنان  يف 

�سناعات  توقف  اىل  اأدى  ما  اللبنانية، 

خارج  اىل  اإنتقالها  اأو  العمل  عن  كثرية 

وتعلقنا  بوطننا  اإمياننا  ولكن  لبنان، 

االأر�ص جعلنا ن�سرب ونعمل ب�سكل  بهذه 

االأمور  هداأت  اأن  اىل  ومتوا�سع  حمدود 

الدولة  وحزمت  االأمني،  الو�سع  واأ�ستتب 

بع�سها  على  املناطق  وفتحت  اأمرها 

البع�ص. فقررنا عندها التو�سع ب�سناعتنا 

وتطويرها واإدخال االآالت احلديثة عليها 

واأ�سناف جديدة من االأجبان«.

واأ�ساف: »بداأنا ب�سناعتها واأهمها جبنة 

اأول  باأننا  الفخر  كل  ولنا  الق�سقوان، 

م�سنع يف لبنان ي�سنع الق�سقوان بعدما 

واالأجبان  االألبان  م�سانع  اأغلب  كانت 

من  االأجبان  من  ال�سنف  هذا  ت�ستورد 

الدول االأوروبية«.

ملا  ال�سناعة  هذه  »اأهمية  اىل  وتطرقا 

تدخل  الإنها  لبنان،  يف  بيت  لكل  نيه 
ُ
تع

املواطنني،  لكل  اليومي  الغذاء  �سلب  يف 

الوجبات  من  تعترب  واالأجبان  فاالألبان 

النظافة  واأعتماد  للمواطن  الرئي�سية 

العوامل  اأهم  من  واملقايي�ص  واملعايري 

ال�سناعة.  هذه  وا�ستمرارية  لنجاح 

فالغذاء يعترب من ال�سناعات التي تتطلب 

عناية ودراية كبرية«. 

بارود  ال�سيد جاد  فاأوردها  امل�ساكل  اأما 

على ال�سكل التايل:

التي  امل�سانع  بع�ص  يف  الفو�سى    -

يف  االأ�سا�سية  املوا�سفات  تعتمد  ال 

�سناعتها.

- غالء املحروقات والكهرباء.

- عدم دعم الدولة لل�سناعيني.

كل هذا املعوقات جتعل ال�سناعي حمبطاً 

دائمًا.

شركة بارود أخوان لأللبان واألجبان: 
أهمية هذه الصناعة تعني أنها لكل بيت في لبنان
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م�شارف

لبنان  من  جتعل  جديدة  م�رشفية  خطة 

تتمثل  العامل  م�ستثمرين يف  اأنظار  حمط 

واجلمعيات  ال�سلطات  بني  بالتعاون 

وتعترب  والقرب�سية،  اللبنانية  امل�رشفية 

خطوة غري م�سبوقة يف العمل على تثبيت 

عملية  يف  امل�رشيف  القطاع  جدارة 

التو�سع اخلارجي. 

لقاء  مت   قد  كان  ال�سياق  هذا  ويف 

امل�رشفية  واجلمعيات  ال�سلطات  بني 

ل 
ّ
القرب�سية واللبنانية خالل لقائها االأو

يف ليما�سول، يف قرب�ص.

امل�رشف  »يقوم  اأن  على  االإتفاق  ومت 

الطريق  بتقومي خطة  القرب�سي  املركزي 

تدريجيًا،  القيود  الإزالة  االإجراءات  حول 

 
ّ
ت�سم عمل  جلنة  اإن�ساء  اإىل  اإ�سافًة 

الثالث  امل�سارف  جمعيات  عن  ممّثلني 

والقرب�سية  اللبنانية  امل�سارف  )جمعية 

والدولية(، ملتابعة خطة الطريق ومتابعة 

التعاون،  هذا  تواكب  التي  االإجراءات 

للم�سالح  فاعل  بدعم  ُترتجم  اأن  على 

واقت�ساد  امل�رشيف  للقطاع  امل�سرتكة 

»قيام  على  اجلانبان  واتفق  ن«. 
ْ
البلَدي

معًا،  بالعمل  امل�رشفية  الرقابة  �سلطات 

لت�سجيع التعاون يف امل�سائل امل�رشفية 

التعاون  فيها  مبا  والرقابية،  التنظيمية 

تبيي�ص  مكافحة  م�سائل  حول  امل�سرتك 

 امل�رشف املركزي 
ّ
االأموال. كما �سي�ستمر

يف كّل من لبنان وقرب�ص وجلنة الرقابة 

ت�سجيع  يف  اللبنانية،  امل�سارف  على 

خالل  قائمة  كانت  التي   التعاون  روح 

اجتماع جمعيات امل�سارف الثالث«. 

ريا�ص  لبنان  م�رشف  حاكم  وحتدث 

�سالمة يف اللقاء امل�رشيف الذي انقعد يف 

قرب�ص بح�سور روؤ�ساء الهيئات الرقابية 

يف كل من قرب�ص ولبنان، وممثلني عن 

املرافقة،  والوفود  امل�سارف  جمعيات 

حيث اأكد: »ان لبنان حقق خطوات جبارة 

املايل،  والقطاع  االقت�ساد  تطوير  يف 

انفتاح  على  نف�سه  الوقت  يف  وحافظ 

ومهما  التاريخ.  لهما  ي�سهد  وليبريالية 

�سينعم  �سغره،  ورغم  االأمور،  �سعبت 

وال  ُقدمًا،  تدفعه  بقدرات  دومًا  لبنان 

�سيما الراأ�سمال الب�رشي كما قطاع النفط 

اأجواء  النور. نتمنى فقط  اإن راأى  والغاز، 

لكي  وم�ستقرة،  طبيعية  واأمنية  �سيا�سية 

قدرات  من  لدينا  ما  تقدمي  من  نتمكن 

تناف�سية متعددة«. 

اللقاء  هذا  يوؤدي  اأن  »ناأمل  واأ�ساف: 

الهيئات  بني  القائم  التعاون  توثيق  اإىل 

يف  امل�رشفية  واملوؤ�س�سات  الرقابية 

ينجح  اأن  نتوقع  ونحن  ولبنان.  قرب�ص 

كل من القطاعني  امل�رشفيني القرب�سي 

واللبناين يف خلق الفر�ص املوؤاتية التي 

تخدم اقت�ساد بلدينا والتي تتيح تباداًل 

مفيداً للخربات واملعرفة«.

واعترب �سالمة »اأن لبنان هو اأحد ال�رشكاء 

التجاريني الرئي�سيني لقرب�ص يف ال�رشق 

 60 التجارة  االأو�سط، مع جتاوز جمموع 

مليون يورو يف �سنة 2012. 

اأما بخ�سو�ص الوجود امل�رشيف اللبناين 

يف قرب�ص، فقال احلاكم �سالمة: »هناك 

م�رشفان  ميلكهما  قرب�سيان  م�رشفان 

لبنانيان و9 م�سارف لبنانية لها فروع 

يف قرب�ص«. 

بيان مشترك 
وحاكم  لبنان  م�رشف  حاكم  واعلن 

نيتهما  القرب�سي  املركزي  امل�رشف 

تو�سيع  خالل  من  التعاون  زيادة 

ال�سوق  يف  اللبنانية  امل�سارف  عمليات 

متويل  لناحية  وخ�سو�سا  القرب�سية، 

التجارة وامل�ساهمة يف متويل امل�ساريع. 

املالية  الروابط  تعزيز  »اأن  �سالمة  وقال 

�ستتخذها  التي  باخلطوات  مرتبط 

التحاويل«،  على  القيود  لرفع  قرب�ص 

م�سريا اىل اأن امل�سارف اللبنانية تتمتع 

لها  ت�سمح  �سيولة ومالءة مرتفعة  بن�سب 

بالقيام بعمليات تو�سيعية خارج لبنان، 

»فالودائع يف القطاع امل�رشيف جتاوزت 

3 مرات الناجت املحلي االجمايل. كل هذه 
امل�سارف  ت�سجيع  اىل  دفعتنا  العوامل 

وتو�سيع  الفر�ص  القتنا�ص  اللبنانية 

من   %  50 لغاية  اخلارجية  ا�ستثماراتها 

ر�ساميلها«. 

يقوم  ان  على  االتفاق  مّت  البيان،  ووفق 

البنك املركزي القرب�سي بتزويد م�رشف 

الطريق  بخطة  املتعلقة  التطورات  لبنان 

والقيود  التحاويل  على  القيود  الإزالة 

امل�رشيف،  القطاع  على  املفرو�سة 

وان�ساء جلنة متابعة تتمثل من جمعيتي 

الدولية  امل�سارف  وجمعية  امل�سارف 

يف قرب�ص ملتابعة ما اتفق عليه، وقيام 

التعاون  بزيادة  الرقابية  ال�سلطات 

واالجراءات  االحرتازية  القيود  لتطبيق 

مكافحة  اجراءات  فيها  مبا  الرقابية 

تبيي�ص االموال.

خطوط الوصل بين لبنان وقبرص 
رياض سالمة: تنسيق السياسات الرقابية
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م�شارف

النتائج المالية للبنوك اللبنانية الثالثة الكبرى لـ 2013: 
 استدامة في نمو الميزانيات 

في ظل ظروف المنطقة المضطربة

وا�سل القطاع امل�رشيف اللبناين اأداءه القوي خالل العام 2013 

يعاين  الذي  االقت�سادي،  النمو  يف  التباطوؤ  من  الرغم  على   ،

املجاورة  الدول  يف  اال�سطرابات  ومن  اللبناين  االقت�ساد  منه 

موؤ�رش  اأظهر  حني  يف  اللبنانية.  امل�سارف  فيها  واملنت�رشة 

 BLOM LEBANON اخلا�ص  للقطاع  االقت�سادي  الن�ساط 

PMI انكما�سًا يف احلركة االقت�سادية خالل الن�سف الثاين من 
العام املا�سي، كانت امل�سارف اللبنانية الثالثة الكربى »لبنان 

واملهجر - عودة - بيبلو�ص«، ت�سجل منواً يف الت�سليف والودائع 

وحتافظ على م�ستوى عاٍل من االأرباح. فقد كان جمموع االأرباح 

حدود  يف   2013 العام  عن  الكربى  الثالثة  للم�سارف  ال�سافية 

815 مليون دوالر اأمريكي على الرغم من اقتطاع هذه امل�سارف 
موؤونات �سافية مرتفعة ملواجهة االأخطار واالأعباء.

على �سعيد االأرباح لكل م�رشف مبفرده، فقد كان »بنك لبنان 

الكربى،  الثالثة  امل�سارف  بني  الوحيد  امل�رشف  واملهجر« 

لالأرباح  م�ستوى  اأعلى  حقق  كما  اأرباحه،  يف  منواً  حقق  الذي 

بلغ 353 مليون دوالر بزيادة 5 يف املئة عن عام 2012. وجاء 

»بنك عوده« يف املرتبة الثانية حيث بلغت اأرباحه 305 ماليني 

2012، وحّل »بنك بيبلو�ص«  15 يف املئة عن  دوالر بانخفا�ص 

دوالر  مليون   157 اأرباحه  م�ستوى  بلغ  اإذ  الثالثة  املرتبة  يف 

بانخفا�ص قدره 6 يف املئة.

اإذا ما  كذلك يحافظ »بنك لبنان واملهجر« على املرتبة االأوىل، 

الثالثة.  البنوك  من  لكل  الكلفة  ويف  الربحية  يف  االأداء  قارنا 

بالنظر اإىل املعدالت الن�سبية للربحية التي تقي�ص االإنتاجية يف 

ا�ستخدام راأ�ص املال واملوجودات لتوليد االإيرادات، فقد حّل »بنك 

لبنان واملهجر« يف املرتبة االأوىل حيث بلغ املردود على متو�سط 

متو�سط  على  واملردود  املئة  يف   ROAE( 16.75( املال  راأ�ص 

املوجودات 1.38 يف املئة )ROAA(، بينما حّل »بنك عوده« يف 

 ROAA 0.9 �يف املئة وال ROAE 12.6 �املرتبة الثانية اإذ بلغ ال

يف املئة، يف حني بلغ كّل من املردود املماثل 10.77 يف املئة 

و0.89 يف املئة على التوايل ل� »بنك بيبلو�ص«. وما يف�رش االأداء 

االأف�سل ل�«بنك لبنان واملهجر« هو الكفاءة يف حتقيق االإيرادات 

والفعالية يف التحكم بالكلفة الت�سغيلية مقارنة بالبنوك االأخرى 

خ�سائر  احت�ساب  )مع  االإيرادات  اإىل  الكلفة  ن�سبة  بلغت  حيث   ،

37.8 يف املئة  Credit Loss( ل�«بنك لبنان واملهجر«  االإئتمان 

بينما بلغت الن�سبة املماثلة 56.5 يف املئة و48.1 يف املئة لكل 

من »بنك عودة« و«بنك بيبلو�ص« على التوايل.

ان  القول  ميكن  فاإنه  امل�سارف،  مبيزانيات  يتعلق  ما  يف  اأما 

ميزانيات البنوك الثالثة الكربى قد ات�سمت ب�سكل عام بنمو قوي 

البنك  موجودات  ارتفعت  عوده«،  »بنك  �سعيد  فعلى  ومتوازن. 

 2012 15.36 يف املئة عن عام  36.12 مليار دوالر بزيادة  اإىل 

قدرها  قوية  بزيادة  دوالر،  مليار   14.6 اإىل  القرو�ص  وازدادت 

43.18 يف . وتعود الزيادة الالفتة يف ميزانية »بنك عودة« يف 
املقام االأول اإىل اأن عام 2013 هو العام االأول الكامل الت�سغيلي 

للم�رشف يف تركيا، حيث كان امل�سدر اال�سا�سي لزيادة ودائع 

ثابر  فقد  واملهجر«،  لبنان  ل«بنك  وبالن�سبة  البنك.  وت�سليفات 

اأي�سا على منوه الع�سوي املتزن والقوي، حيث ازدادت موجودات 

وارتفعت  املئة  يف   4.4 بزيادة  دوالر  مليار   26.15 اإىل  البنك 

اأما  املئة.  يف   5.23 بزيادة  دوالر  مليارات   6.33 اإىل  القرو�ص 

»بنك بيبلو�ص«، فقد �سهدت ميزانيته اأي�سًا منوا قويًا اإذ ارتفعت 

8.65 يف املئة  18.49 مليار دوالر بزيادة  اإىل  موجودات البنك 

وازدادت القرو�ص اإىل 4.5 مليارات دوالر بزيادة 9.52 يف املئة.

ا�ستطاعت  قد  الكربى  الثالثة  امل�سارف  اأن  اإىل  االإ�سارة  ت�جدر 

زيادة حقوق امل�ساهمني لديها، فاأتت الزيادة على النحو التايل: 

واملهجر«  لبنان  »بنك  لدى  امل�ساهمني  حقوق  زيادة  جتاوزت 

ارتفع  بينما  دوالر  مليار   2.35 اإىل  لي�سل  املئة  يف   7.6 ن�سبة 

ولدى  املئة  يف   1 بحدود  »عوده«  لدى  امل�ساهمني  حقوق  بند 

»بيبلو�ص« 0.73 يف املئة لي�سل اإىل 2.7 مليار دوالر و1.7 مليار 

دوالر على التوايل.

ومما ال �سك فيه اأن عام 2013 كان عامًا �سعبًا على لبنان من حيث 

عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني الذي ان�سحب، وب�سكل طبيعي، 

ا�ستطاعت  اللبنانية  امل�سارف  ان  اإال  االقت�سادي.  االداء  على 

املحافظة  اإداراتها  بف�سل  جيدة،  نتائج  على  واحلفاظ  التاأقلم 

االقت�سادية  االأزمات  مع  التعامل  على  وقدرتها  ومرونتها 

هذه  ان  خ�سو�سا   ، واملنطقة  بلبنان  تع�سف  التي  وال�سيا�سية 

كفاية  �سعيد  على  �سليمة  مالية  مبوؤ�رشات  اقرتنت  قد  النتائج 

راأ�ص املال وال�سيولة والقرو�ص امل�سكوك بتح�سيلها وبتغطيتها.
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ا�ستمرار تعرث البيان الوزاري للحكومة اجلديدة يف ظل ت�سارب ال�سائعات 

عن املنحى الذي �ستتخذه هذه العملية، تبقى االأجواء املحيطة باال�سواق 

املالية اللبنانية على حالها من احلذر والرتقب. وانعك�ص ذلك �سلبًا على 

مقاربة املتعاملني لل�سكوك املالية املدرجة للتداول يف بور�سة بريوت، 

فاأثر ق�سم منهم االبتعاد عن ال�سوق اىل ان تت�سح �سورة امل�سهد ال�سيا�سي 

ببيع  اليها  يحتاج  �سيولة  تزود  االآخر يف  الق�سم  فيما م�سى  البالد،  يف 

باال�سعار  ي�سرتيها  من  وجد  كلما  ال�سكوك  هذه  من  حمدودة  كميات 

املعرو�سة بها، االمر الذي كان يحفز اأ�سحاب املحافظ املالية العائدة 

اليها على طلبها با�سعار اأعلى للحد من امل�ساربات على هبوطها ال�سباب 

نف�سية. واأفادت من هذه العمليات، على جاري العادة، ا�سهم »�سوليدير«، 

فراحت ا�سعارها تتقلب كثرياً يف االجتاهني بعد االفتتاح وقبيل االقفال 

بني اأعلى على 13،25 دوالراً واأدنى على 12،70 دوالراً، اىل ان اقفلت الفئة 

»اأ« منها ب�13،11 دوالراً يف مقابل 13،15  )زائد 0،07 يف املئة( والفئة 

»ب« ب�12،97 دوالراً يف مقابل 13،32 يف الفرتة عينها )ناق�ص 2،62 يف 

املئة(. 

لبنان  »بنك  ايداع  �سهادات  على  الن�ساط  اقت�رش  امل�سارف،  قطاع  ويف 

8،85 دوالرات  اأ�سعارها على  واملهجر« وا�سهمه املدرجة، التي ا�ستقرت 

و8،50 دوالرات تواليًا، وعلى ا�سهم »بنك بريوت« املدرجة التي ارتفعت 

اأ�سعارها من 18،98 دوالراً اىل 19،00 )زائد 0،10 يف املئة(.

وتبعًا لذلك، ومع اخذ ارتفاع اأ�سعار اأ�سهم »هول�سيم« من 14،20 دوالراً اىل 

15،00 )زائد 5،63 يف املئة( يف قطاع �سناعة مواد البناء يف االعتبار، 
اقفل موؤ�رش لبنان واملهجر لال�سهم اللبنانية برتاجع طفيف مقداره 0،73 

نقطة ون�سبته 0،06 يف املئة على 1204،57 نقاط، يف �سوق هزيلة تبودل 

 86428 تداول  مقابل  يف  دوالرات،   506704 قيمتها  �سكًا   41350 فيها 

�سكًا قيمتها 2،137،358 دوالراً.

اتجاهات األسواق - حذر وترقب محليًا والنمو 

االميركي أضعف االورو ودعم البورصات

»بيبلوس«: األرباح 

انخفضت 6 % في 2013 

مقارنًة بـ 2012

اعلن بنك بيبلو�ص يف بيان، انه »�سهد منواً 

عدم  رغم  �سعيد  من  اأكرث  على  ملحوظًا 

ال�سيا�سي والركود االقت�سادي  اال�ستقرار 

امل�ستمر، اذ بلغ اإجمايل اأ�سول امل�رشف 

 ،2013 نهاية  يف  دوالر  مليار   18،5
م�سجاًل منواً بن�سبة 8،6 % خالل ال�سنة«.  

ا�ساف البيان: »ان ودائع الزبائن بن�سبة 

ارتفعت  دوالر(،  مليار   +1،4(  %  10،2
كانون  نهاية  يف  مليارا  اإىل14،7  لت�سل 

�سايف  ارتفع  حني  يف   ،2013 االأول 

الت�سليفات للزبائن بن�سبة 9،5 % )+ 393 

مليون دوالر( ليبلغ 4،5 مليارات دوالر«.

بنك  اأ�سول  جودة  ان  اىل  لفت  واذ 

بيبلو�ص »ُتعترب اأحد املوؤ�رشات االأ�سا�سية 

البيان  او�سح  املالية،  متانته  على 

من  كافيًا  قدراً  »خ�س�ص  امل�رشف  ان 

لتغطية  والعامة  اخلا�سة  املوؤونات 

دوالر  مليون   57،3 اإىل  و�سلت  الديون 

خالل 2013، علمًا باأّن 17،5 مليونا منها 

اأ�سا�ص  على  نة 
ّ
مكو عامة  موؤونات  هي 

اإجمايل يف مقابل حمفظة ديون ت�سل اإىل 

4792 مليون دوالر«، كا�سفا ان حجم هذه 
 على ربحية امل�رشف التي 

ّ
املوؤونات »اأثر

م�سجلة   2013 لعام  مليونا   157،1 بلغت 

انخفا�سًا بن�سبة 6 % مقارنًة ب�2012«. 

للديون  امل�رشف  تغطية  ان  وافاد 

ذلك  يف  مبا  حت�سيلها،  يف  امل�سكوك 

 %  118 ن�سبة  بلغت  العامة،  املوؤونات 

م�سجال   ،2013 االأول  كانون  نهاية  يف 

 %  14،7 بلغت  املال  لراأ�ص  »ن�سبة كفاية 

يبلغ  حني  يف   .2013 حزيران  نهاية  يف 

الكامل  لالمتثال  املطلوب  االأدنى   
ّ
احلد

يف  فقط   %  12 ن�سبة   3 بازل  ملتطلبات 

حلول كانون االأول 2015«. 

امل�رشف  �سيولة  ان  اىل  البيان  وخل�ص 

امل�سارف  لدى  املودعة  االأولية 

وامل�سارف املركزية )مبا فيها �سهادات 

 9،3 »بلغت  لبنان(  م�رشف  لدى  االإيداع 

من   %  63 يعادل  ما  اأي  دوالر،  مليارات 

اإجمايل ودائع الزبائن يف نهاية 2013«.
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�سكل توقيع بنك لبنان واملهجر اتفاق اإعالن امل�ستثمرين لالإدارة 

احلكيمة والنزاهة IGI، تاأكيداً جديداً على التزام امل�رشف مبداأ 

تطبيق معايري �سارمة يف كل اإ�ستثماراته بغية احلد من املخاطر 

املالية وحماية حقوق م�ساهميه، ف�ساًل عن ا�رشار على توقيع 

اتفاق »النزاهة وال�سفافية« حيال زبائنه يف لبنان والعامل.

اإحتفال توقيع رئي�ص جمل�ص االدارة املدير العام ل�»لبنان  متيز 

واملهجر« بالتعاون مع �رشكة Capital Concept ممثاًل برئي�ص 

جمل�ص ادارتها يا�رش عكاوي اتفاق االإعالن يف فندق »فور�سيزنز«، 

بح�سور م�رشيف تقدمه رئي�ص جمعية امل�سارف فرن�سوا با�سيل 

تنفيذيني من  االدارة، اىل �سخ�سيات ومديرين  واع�ساء جمل�ص 

موؤ�س�سات مالية وجتارية لبنانية مرموقة.

ولفت كالم ازهري يف رده على ا�سئلة احل�سور، اىل »ان م�رشف 

لبنان الذي ي�سدد على االإدارة امل�رشفية الر�سيدة، بارك االتفاق 

ومنهجيته بعدما اطلع على حيثياته«، يف حني �سدد عكاوي على 

ان هدف االتفاق هو »حماية �سغار امل�ستثمرين عرب االف�ساح، 

ال�سفافية واملراقبة«. 

وذكر ازهري ان الدور الكبري الذي يوؤديه م�رشف لبنان يف جمال 

تطبيق االدارة الر�سيدة والنزيهة، »جنب لبنان معظم االنعكا�سات 

ال�سلبية لالأزمة املالية العاملية باإ�رشاف احلاكم ريا�ص �سالمة«، 

م�سرياً اىل ان هذا »ال يعني اأن القطاع امل�رشيف يف لبنان يعترب 

معلمًا لالإدارة الر�سيدة من دون احلاجة اإىل اأي حت�سينات يف هذا 

املجال، فجميعنا يعلم اأن التح�سينات �رشورية مع التغريات يف 

بيئة االأعمال وتطور العمليات امل�رشفية«. 

و�سدد على انه بتوقيع اإعالن اإلتزام امل�ستثمرين االإدارة احلكيمة 

لبنان واملهجر من كونه م�رشفًا يخ�سع  بنك  »ينتقل  والنزاهة 

الأف�سل  يروج  م�رشٍف  اإىل  الر�سيدة  االإدارة  ممار�سات  ملراجعة 

ممار�سات االإدارة الر�سيدة، اآملني اأن ن�سبح مثااًل يحتذى«. 

ي�سكل   IGI والنزاهة  احلكيمة  لالإدارة  امل�ستثمرين  اإعالن  والأن 

تطبيق  اأهمية  تدرك  التي  وال�رشكات  امل�ستثمرين  يجمع  منرباَ 

معايري االإدارة احلكيمة يف املوؤ�س�سات لتقلي�ص املخاطر املالية 

وميثل �سوتًا للمطالبة بحقوقها، او�سح عكاوي »ان البيئة املالية 

حتكمها ظروف متغرية با�ستمرار، اذ اأ�سبح من ال�سعب جتاهل 

م�سرياً  �سارمة«،  حوكمة  معايري  لتطبيق  امل�ستثمرين  مطالب 

اىل »ان املوقعني على اإعالن امل�ستثمرين املذكور يج�سدون هذا 

املطلب اجلديد لتوفري ال�سفافية«.

 »لبنان والمهجر وّقع إعالن المستثمرين لإلدارة الحكيمة والنزاهة
أزهري: المركزي باَرَك االتفاق ودوره جّنبنا 

انعكاسات األزمة المالية
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�سو�سيته  »بنك  ل�  ة 
ّ
املالي تظهرالنتائج 

 ،2013 العام  عن  لبنان«  يف  جرنال 

دة بلغت 137 مليون 
ّ

اأرباحًا �سافية موح

يف   18 بن�سبة  بزيادة  اأمريكي،  دوالر 

بلغت  2012. وقد  بالعام  املئة، مقارنة 

مع  دوالر  مليار   13 امل�رشف  اأ�سول 

 10.16 الودائع  بلغت  كما  العام،  نهاية 

 15 بن�سبة  اًل منواً 
ّ
م�سج دوالر،  مليارات 

يف املئة و13 يف املئة تباعًا.

ة 
ّ

اخلا�س االأموال  اىل  بالن�سبة  ا 
ّ
اأم

بامل�رشف، فقد ارتفعت بن�سبة 43 يف 

املئة، اإثر زيادات راأ�ص املال املتتابعة 

جمموع  ليتخّطى   ،2013 العام  خالل 

ة املليار دوالر وي�سل 
ّ

االأموال اخلا�س

اأمريكي.  دوالر  مليار   1.022 اإىل 

نهاية  امل�رشف  ل 
ّ
�سج فقد  وبالتايل، 

املئة  يف   11.18 مالءة  ن�سبة  العام 

امل�ستوى  مع  مقارنة   ،III بازل  وفق 

لبنان  م�رشف  تعاميم  يف  املطلوب 

10.5 يف املئة يف  التي تفر�ص ن�سبة 

نهاية العام 2013.

نتائجه  اأّن   »SGBL« اأعلن  وقد 

د 
ّ
اجلي االأداء  اء 

ّ
جر من  تاأتي  دة 

ّ
اجلي

كما  التجارية  ة 
ّ
املهني خطوطه  جلميع 

وال  للمجموعة،  التابعة  ولل�رشكات 

االأردن   � جرنال  �سو�سيته  بنك  ما 
ّ
�سي

احلياة  على  التاأمني  و�رشكة    )SGBJ(

.)Sogecap Liban(

بتاريخ  عة 
ّ
املجم االأرقام  اأّن  ويذكر 

جمموع  كاالآتي:  توجز   2013/12/31
دوالر  مليون   13  010 املوجودات: 

عن  املئة  يف   15 )بزيادة  اأمريكي 

 641 الودائع:  جمموع   �2012/12/31

 13 )بزيادة  اأمريكي  دوالر  مليون   10
جمموع   �  2012/12/31 عن  املئة  يف 

الت�سليفات: 097 3 مليون دوالر امريكي 

 �2012/12/31 6 يف املئة عن  )بزيادة 

دوالر  مليون   137 ال�سافية:  االأرباح 

عن  املئة  يف   18 بزيادة  اأمريكي 

 .)2012/12/31
ال�سبكة  اإىل   SGBL جمموعة  تنتمي 

يف  املنت�رشة  جرنال  ل�سو�سيته  الدولية 

م جمموعة 
ّ
العامل. وهي تقد 76 بلداً يف 

اخلدمات  من  �سة 
ّ

وخم�س كاملة 

امل�رشفية من النوع ال�سامل واخلدمات 

العمالء.  �سة لكل فئات 
ّ

املالية املتخ�س

يف  جرنال  �سو�سيته  بنك  جمموعة  اإّن 

ة 
ّ
لبنان تعمل من خالل خطوطها املهني

م�رشف  التجزئة،  م�رشف  الثالثة: 

�سات، اإدارة االأموال اخلا�سة.
ّ
املوؤ�س

حتى  املجموعة،  يف  يعمل 

ولها  موّظفًا،   1775  ،2013/12/30
ة من 90 فرعًا.

ّ
�سبكة اإقليمي

أرباح »سوسيته جنرال« ترتفع الى 137 مليون دوالر

لبنان«  م�سارف  »جمعية  رئي�ص  راأى 

الدكتور فرن�سوا با�سيل اأن ج�سامة املهام 

اجلديدة،  احلكومة  عاتق  على  امللقاة 

الراهنة،  الظروف  يف  تتمحور  اأن  ينبغي 

لالنعا�ص  املوؤاتية  ال�رشوط  تاأمني  حول 

يف  احلركة  تن�سيط  عرب  االقت�سادي، 

خمتلف القطاعات االإنتاجية واخلدماتية، 

يتيح  اال�ستثمار على نحو  واإعادة حتفيز 

وال�سيما  جديدة،  عمل  فر�ص  ا�ستحداث 

ويدعم  العلمية،  الكفايات  ذوي  لل�سباب 

القدرة  ذات  الو�سطى  الطبقة  �سمود 

ال�رشائية املرتاجعة، ويخفف من معاناة 

واملتدين  املحدود  الدخل  ذات  الفئات 

يف  اله�سة  االجتماعية  ال�رشائح  و�سائر 

هذه الظروف البالغة الدقة وال�سعوبة.

مالية  يف  العجز  تنامي  »جلم  اإىل  ودعا 

ما  العامة،  املديونية  وتفاقم  الدولة، 

مل�ستقبل  جدي  تهديد  على  ينطوي 

واملعي�سي«،  االقت�سادي  اللبنانيني 

االإداري  الت�سيب  »وقف  اإىل  دعا  كما 

امل�ست�رشي يف القطاع العام، وتفعيل اأداء 

باأف�سل  ال�سواغر  وملء  العامة  املرافق 

الكفايات يف اإدارات الدولة«.

ولفت با�سيل االنتباه اإىل اأهمية »ال�سعي 

احلثيث ل�سمان تنفيذ الوعود وااللتزامات 

و�سول  وت�رشيع  لبنان،  بدعم  اخلارجية 

اأقرب  يف  اخلارجية  املالية  امل�ساعدات 

مواجهة  من  الدولة  متكني  بغية  وقت 

التحديات االجتماعية الراهنة، وبخا�سة 

املتدفقة  ال�سوريني  الالجئني  موجات 

اإىل لبنان يف هذه االأو�ساع االقت�سادية 

احلرجة«. 

 رئيس »جمعية المصارف«: 
لتأمين شروط االنعاش االقتصادي
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االأحمر  �سهر  يف  التوحيدية  العرفان  موؤ�س�سة  ا�ست�سافت 

ندوات«برنامج  �سل�سة  �سمن  خا�سة  ندوة  را�سيا  منطقة  يف 

زيتون  بلوط  غادة  الزميلة  تعده  الذي  االإقت�سادي«  احلوار 

التنمية  لتمويل  »معا  بعنوان  العربية  املراأة  ف�سائيات  على 

واحتاد  البلديات  لروؤ�ساء  الفت  ح�سور  و�سط  الريفية«، 

واجلمعيات  واالأندية  الغربي  البقاع  منطقة  يف  البلديات 

موؤ�س�سة  فروع  كل  يف  التعليمية  الهيئة  جانب  اىل  الن�سائية 

العرفان، ع�سو جمل�ص االإدارة واملدير العام االأ�ستاذ معت�سم 

علي  ال�سيخ  التوحيدية  العرفان  موؤ�س�سة  رئي�ص  حمم�ساين، 

زين الدين، االأب اإبراهيم كرم، د. كليب كليب

والتنموي  الرتبوي  الدور  اأهمية  عن  بلوط  غادة  وحتدثت 

ملوؤ�س�سة العرفان وعن دور برنامج »احلوار االإقت�سادي« يف 

وبني  وامل�ستثمرين  امل�رشيف  القطاع  بني  العالقات  ت�سبيك 

وال�سباب واملزارعني... بحيث  الن�ساء  امل�ساريع من  اأ�سحاب 

ل الربنامج حتى االآن – بالتعاون مع البلديات والهيئات 
ّ
مو

الراعية للربنامج- اأكرث من 130 فر�سة عمل واخلري »لقدام«...

ثم كانت كلمة لالأب اإبراهيم كرم حتدث فيها عن اأهمية هذا 

التعاون والتكامل ما بني �رشكاء العي�ص امل�سرتك يف منطقة 

هذه  اأبناء  جمعت  التي  واالألفة  املحبة  »اإن  قائاًل:  را�سيا 

�ساهمت  ناجحة  تنموية  م�ساريع  يقدمون  جعلتهم  املنطقة 

يف اإنعا�ص الو�سع االقت�سادي يف هذه املنطقة املحرومة من 

�سيا�سات االإمناء الوطنية«. 

علي  ال�سيخ  العرفان  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  حتدث  ثم 

موؤ�س�سة  بني  التعاون  بروتوكول  اأهمية  عن  الدين  زين 

»احلوار  برنامج  عرب  توقيعه  مت  الذي  الربكة  وبنك  العرفان 

البّناء يف ن�رش  االإقت�سادي  االإعالم  نًا دور 
ّ
االإقت�سادي« مثم

الوعي حول كيفية االإ�ستفادة من فر�ص التمويل يف امل�سارف 

االإ�سالمية عرب تقدمي امل�ساريع التي ت�ساهم يف اإيجاد فر�ص 

عمل لل�سباب وال �سيما يف املناطق الريفية.

ثم حتدث مدير عام بنك الربكة فرع لبنان  معت�سم حمم�ساين 

التنمية  تعزيز  �سعيد  على  الربكة  جمموعة  اإجنازات  عن 

الريفية يف لبنان والدول املتواجدة فيها فروع البنك. 

مؤسسة العرفان التوحيدية وبنك البركة معًا لتمويل 
مسيرة التنمية الريفية في منطقة راشيا

 صندوق االستثمار من »اللبناني – الفرنسي« 

يسجل عائداً بـ 8.55 % في ك1
 LF اال�صتثمار«  �صندوق  ل 

ّ
�صج

Total Return Bond Fund« من 
منذ  الفرن�صي«   – اللبناين  »البنك 

عائداً   ،2012 اأيلول  يف  اإطالقه 

املئة،  يف   8.55 ن�صبته  ملحوظًا 

قًا 
ّ
متفو  ،2013 االأول  كانون  يف 

 Barclays« موؤ�رس  اأداء  على  بذلك 

 Global Agregate« Credit Total
ن�صبته  عائداً  حقق  الذي   Return

ذاتها  الفرتة  خالل  املئة  1.56 يف 
 rclays Analysis and«لـ وفقًا 

.»Research
عن  امل�صوؤول  قال  االإطار،  هذا  ويف 

حمفظة ال�صندوق ومدير وحدة اإدارة 

 – اللبناين  »البنك  يف  ال�صندات 

لنا  اأتاحت  قودم:  الفرن�صي« جميل 

واملت�صّددة،  احلذرة  ا�صرتاتيجيتنا 

امل�صتثمرين  اىل  العائد  هذا  حتقيق 

يف ال�صندوق خالل اإحدى ال�صنوات 

اأ�صواق  �صهدتها  التي  االأ�صعب 

الحظنا  كذلك،  العاملية.  ال�صندات 

االكتتابات  يف  الفتة  زيادة  اأخرياً 

يف ال�صندوق، االأمر الذي دفعنا اإىل 

االإيجابي  االأداء  تعزيز  على  العمل 

له واحلفاظ على مقاربتنا احلالية، 

من  املزيد  حتقيق  اأجل  من  وذلك 

العائدات يف ال�صنوات املقبلة.
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اأ�سار البنك الدويل اإىل اأن �سوق اخللوي ذات احلزمة العري�سة يف لبنان 

يف  االعلى  التا�سعة  الن�سبة  يف  لبنان  وحل  »النمو«.  مرحلة  يف  كانت 

جتاوز  فيما  العري�سة،  االأحزمة  ذات  اخللوي  اخرتاق  حيال  املنطقة 

احلزمة  ذات  للخلوي  ال�سهري  اال�سرتاك  �سعر  يف  االقليمي  املعدل 

العري�سة مع بلوغه 54،63 دوالرا مقارنة ب�43،96 دوالرا ملنطقة ال�رشق 

االو�سط و�سمال افريقيا.

ووفق البنك الدويل، كان �سعر اال�سرتاك ال�سهري يف لبنان ال�سعر الرابع 

دوالراً(،   453،32( ليبيا  من  اأدنى  املنطقة،  يف  دولة   15 بني  االأعلى 

وجيبوتي )157،5 دوالراً(، و�سوريا )58،3 دوالراً(، فيما ا�ستحوذ االأردن 

على اأدنى مع بلوغه 13،61 دوالراً، وتبعته عمان )14،79 دوالر( وقطر 

)15،74 دوالراً(.

لبنان  العري�سة يف  احلزمة  ذات  اخللوي  اخرتاق  ن�سبة  بلغت  ذلك،  اإىل 

يف   26،65 ن�سمة   100 لكل  اخلدمة  يف  االإ�سرتاكات  عدد  متّثل  والذي 

2012، مقارنة ب�3،84 اإ�سرتاكًا يف دول امل�رشق و22،2 يف منطقة ال�رشق 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا. وح�سل لبنان على الن�سبة التا�سعة االأعلى حيال 

اخرتاق اخللوي ذات احلزمة العري�سة يف املنطقة، اي اأدنى من البحرين 

)74،24 %(، واالمارات )69،23 %(، والكويت )67،78 %(، قطر)64،44 %(، 

وعمان )56،95 %(، وم�رش )56،37 %(، وال�سعودية )55،89 %(، واالأردن 

االأ�سبوعية  الن�رشة  الدرا�سة يف  هذه  نتائج  ووردت جاءت   .)%  52،69(

.Lebanon This Week ملجموعة بنك بيبلو�ص

 100 لكل  ا�سرتاكًا   89 لبنان  اخللوي يف  الهاتف  اخرتاق  بلغ  ذلك،  اىل 

ن�سمة يف 2012، مقارنة ب�107 ا�سرتاكات لكل100 ن�سمة يف دول امل�رشق 

و118 ا�سرتاكًا يف منطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال اأفريقيا. وح�سل على 

وال�سفة  غزة  من  اأعلى  املنطقة،  يف  االأدنى  اخلام�سة  االخرتاق  ن�سبة 

 .)%  24( وجيبوتي   ،)%  51( اليمن   ،)%  63( �سوريا   ،)%  87( الغربية 

ا�سرتاكات    209 بلغت  والتي  اخرتاق  ن�سبة  اأعلى  الكويت على  وح�سلت 

لكل 100 ن�سمة يف 2012، وتبعتها ال�سعودية )203 ا�سرتاكات).

العري�سة احلزمة  ذات  اخللوي  اال�سرتاك  ح�سة  �سكلت  ذلك،   اإىل 

مبعدل مقارنة  اللبنانية،  ال�سوق  اإجمايل  ح�سة  من   )%  29،92( 

3،59 % يف دول امل�رشق و16،75 % يف دول ال�رشق االأو�سط و�سمال 
من  اأدنى  املنطقة،  االأعلى يف  الثامنة  احل�سة  اأفريقيا. وح�سل على 

م�رش )47،91 %(، والبحرين )47،88 %(، واالمارات )40،38 %(، وقطر 

)37،53 %(، واالأردن )35،96 %(، والكويت )32،46 %(، وعمان .

وبلغ �سعر اال�سرتاك ال�سهري الثابت يف لبنان 27.18 دوالرا يف 2012، 

مقارنة مبعدل ا�سرتاك 21.52 دوالراً يف منطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال 

اأفريقيا. وكان �سعر االإ�سرتاك ال�سهري الثابت ذات احلزمة العري�سة يف 

لبنان ال�سعر التا�سع االأعلى يف املنطقة، اأدنى من قطر )52.46 دوالراً(، 

 ،)35.93( وتون�ص   ،)39.19( الغربية  وال�سفة  غزة   ،)45.1( جيبوتي 

�سعر  وكان   .)29.58( وعمان   ،)34.85( والبحرين   ،)35.21( واجلزائر 

اال�سرتاك ال�سهري الثابت ذات احلزمة العري�سة يف العراق ال�سعر االأدنى 

يف املنطقة، ومقداره 3.76 دوالرات، وقد تبعتها ال�سعودية 7.3 دوالرات.

البنك الدولي : السوق اللبنانية للحزمة العريضة تتميز 
بنسبة اختراق منخفضة وأسعار مرتفعة

والذي  لبنان،  يف  العري�سة  احلزمة  ذات  الثابت  اخرتاق  بلغ  ذلك،  اإىل 

ميثل عدد االإ�سرتاكات يف اخلدمة لكل 100 ن�سمة 29.6 دوالراً يف 2012، 

100 ن�سمة يف منطقة ال�رشق  اإ�سرتاكًا لكل  17.1 دوالراً  مقارنة مبعدل 

ال�ساد�سة  االخرتاق  ن�سبة  على  لبنان  وح�سل  اأفريقيا.  و�سمال  االأو�سط 

 ،)% %(، االمارات )69.4  اأدنى من البحرين )88.9  االأعلى يف املنطقة، 

قطر )66.4 %(، ال�سعودية )51.7 %(، والكويت )32.1 %(.

.. والحظ »هشاشة« نظام رقابة 

 تكنولوجيا المعلومات المستخدم 

في تنفيذ الموازنة
الحظ البنك الدويل الذي يوفر م�ساعدات تقنية لوزارة املال، وفق تقرير 

اعده اخرياً، »ه�سا�سة نظام الرقابة على نظام تكنولوجيا املعلومات 

امل�ستخدم يف تنفيذ املوازنة«، وا�سفا اإياه بانه يف و�سع »املخاطر 

واملعلومات  البيانات  ب�«�سالمة  املخاطر  هذه  تتعلق  اإذ  العالية«، 

وراأى  مكوناته«.  خمتلف  بني  والتكامل  النظام  وا�ستدامة  وامانها 

ان الرقابة على مكونات هذا النظام �سعيفة، »يف حني ان ال�سوابط 

لنظام  وال�سليمة  اال�سا�سية  املالية  االدارة  من  املتوقعة  احلا�سمة 

تكنولوجيا املعلومات مفقودة او يف حال اخلطر ال�سديد«. 

توفري  حيال  كثرياً  املعنيون  يركز  مل  االنظمة،  هذه  ممت  �سُ حني 

حتديد  العمل«،  »توزيع  مثل  معينة  ال�سا�سيات  الرئي�سية  العنا�رش 

اي  ح�سول  عند  الالحقة  الرقابة  الوقائية«،  ال�سوابط  الوظائف«، 

خطاأ«، التي ت�سكل العنا�رش اال�سا�سية للرقابة املالية الفاعلة، لذلك 

خل�ص البنك الدويل اىل »ان هذا النظام املفكك يف ت�سميمه وهند�سته، 

يحول دون تكوين روؤية متما�سكة عن االعمال املالية يف كل مرحلة 

الرقابة  الغرا�ص  ا�ستخدامها  دون  يحول  كذلك  التنفيذ،  مراحل  من 

خمتلف  عرب  مبعرثة  املهمة  املالية  فاملعلومات  واالدارية.  املالية 

االنظمة امل�ستخدمة«. 
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من �شهر اإلى �شهر

ر 
ّ
عر�ص وزير الطاقة واملياه ال�سابق جربان با�سيل كيفية تطو

نة 
ّ
خطة الكهرباء لن�سل يف نهاية العام 2015 اإىل كهرباء موؤم

ت وبداأ تطبيقها 
ّ
با�ستمرار، موؤكداً اأّن كّل املحاور االأ�سا�سية اأُعد

و�سواًل اإىل مرحلة ال�24 24 �ساعة من دون انقطاع يف التيار 

ن التوزان 
ّ
الكهربائي، ومن دون عجز مايل على اخلزينة، فتوؤم

تباعًا  تنفيذه   
ّ
يتم ما  وهذا  نْي، 

َ
املطلوب والكهربائي  املايل 

العائق  »اأّن  اإىل  االأر�ص«، م�سرياً  واأ�سبح واقعًا ملمو�سًا على 

االأ�سا�سي هو و�سلة املن�سورية، واملو�سوع املايل الذي يجب 

حّله لتاأمني االإمكانات املطلوبة«. 

ن 
ّ
واأكد با�سيل »اأّن العقود التي مّت توقيعها لن تتوقف، و�سيوؤم

اأن  موؤكداً   ،24 على  �ساعة   24 كهرباء  تنفيذه،  عند  الربنامج 

مك�سوفًا  اأ�سبح  يعرقلها  ن 
َ
وم حاليًا  ُتنفذ  امل�ساريع  »هذه 

لدرجة اأّن نوابًا ي�سطرون اإىل التوقيع على كتب، ما يوؤكد اأّن 

معرقلي ال�24 �ساعة على 24 اأ�سبحوا معروفني ومك�سوفني«. 

اأمام  اإىل تلزميات ح�سلت وهو منوذج  وقال: كالمنا م�ستند 

ن 
َ
ن يتكلم ويتهم جزافًا وبني م

َ
ق ما بني م

ّ
فر

ُ
ال�سعب اللبناين لي

ة وامللمو�سة. ويف ما يتعلق مبلف 
ّ
م النتائج احل�سي

ّ
قد

ُ
يعمل وي

اإيقاف  اأجل  من  ذاته  االأمر  اإىل  اللبنانيون  �ص 
ّ
يتعر النفط، 

ا�ستخراجه، حيث يبحثون عن احلجج كاملداورة، بهدف اإيقاف 

 وزارة الطاقة، باتهامات م�سبقة ُترمى 
ّ

عملية النفط مبا يخ�ص

�سفافة  املناق�سة  اأّن  حني  يف  واإيقافها.  لتاأخريها  جزافًا 

اأمل  على  اللبنانيني،  لكّل  مفيدة  ونتائجها  عالية  ومبناف�سة 

الالزمة، ويف  اأن ي�ستفيدوا ولو ملرة من ثرواتهم بال�سفافية 

الدورة الثانية �سياأتي من �سياأتي فلينتظروا ولو ملرة واحدة. 

الكهرباء  خطة  بح�سب  اأ�سهر  �ستة  كّل  ملتزمون  اإننا  وتابع: 

الوزراء  جمل�ص  اإىل  تقريراً  نرفع  باأن  الوزراء،  جمل�ص  وقرار 

عن تقدم اخلطة، ومل ُنخّل يف هذا االأمر، ونحن رفعنا التقرير 

الثامن اإىل جمل�ص الوزراء.  

واأهم ما يحويه التقرير هو اأّن خطة الطوارئ اأُجنزت هذه املرة 

بالكامل ومّت التلزمي بالكامل، وهذا اأمر مف�سلي واأ�سا�سي. 

محاور التقرير 
حماور  بح�سب  باقت�ساب،  التقرير  با�سيل  الوزير  وعر�ص 

ن 270 
ّ
اخلطة، وقال: »بالن�سبة اإىل االإنتاج، هناك بواخر توؤم

ميغاوات من دون توقف ومن دون اأي م�سكالت تذكر ووفق 

ت�سل  �سورية  من  كبرية  ا�ستجرار  قدرة  ولدينا  العقد،  بنود 

وزارة  من  املال  اأواًل  اأمران:  عيقها 
ُ
ي ميغاوات  ال�4000  اإىل 

املال غري املتوفر، وثانيًا خط املن�سورية، واإال لتوفرت اأربع 

�ساعات اإ�سافية على �سبكة الكهرباء«. 

وتابع: كما اأّن خطة الطوارئ يف مو�سوع االإنتاج قد اأُجنزت 

بالكامل، ما اأدى اىل 810 ميغاوات بدل 700 ميغاوات ُت�ساف 

 تاأهيل معملي دير 
ّ
عام 2014 ونهاية 2015 على ال�سبكة، ويتم

ميغاوات،   50 االإنتاجية  القدرة  من  زاد  ما  والزهراين  عمار 

و65   63 نحو  اإىل  ن�سل  العام  هذا  االأخرية  املرحلة  ويف 

ميغاوات، ويبقى م�رشوع االإنتاج من القطاع اخلا�ص والبالغ 

1500 ميغاوات حيث انتهى املخطط االأ�سا�سي بخ�سو�سه اإمنا 
يحتاج اإىل قانون من جمل�ص النواب رفعناه �سابقًا ليكون يف 

االإمكان الدخول اإىل اإنتاج الكهرباء من القطاع اخلا�ص. 

النقل 
اأما يف مو�سوع النقل، فقد اأُجنز اأمر اأ�سا�سي يتعلق باملخطط 

ن حتى العام 2025 فكرة وا�سحة يف 
ّ
التوجيهي للنقل الذي يوؤم

ن 
ّ
مو�سوع الكهرباء حيث انتهت درا�سة كهرباء فرن�سا ما يوؤم

ا�ستقرار التخطيط للكهرباء يف لبنان ويعطي �سورة وا�سحة 

للو�سول  متوا�سلة  �سنوات  عمل  بعد  االأمور  �سري  كيفية  عن 

النقل، فاخلطة   مو�سوع 
ّ

اأما يف ما يخ�ص النتيجة.  اإىل هذه 

التقرير نصف السنوي الثامن لخطة الكهرباء 

باسيل: المشاريع ُلّزمت وتنتهي في 2014 و2015
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باملناق�سات  مذّكراً  تلزميها  ومّت  وانتهت  كاملة  اأ�سبحت 

النقل  اأو  االإنتاج  اأكان يف  الطوارئ  العاملية يف خطة  الت�سع 

ر�سية 
ُ
اأو االإ�رشاف وانتهت جميعها، ونتائجها اأتت اأكرث من م

واأحرزنا  اخلطة  يف  ر 
ّ
املقد من  اأقّل  اأ�سعار  على  وح�سلنا 

 700 اأكرث من املتوقع بدل  وفراً كبرياً واالإنتاج كان مرتفعًا 

الدولية  اجلهات  من  والقرو�ص   ،810 على  ح�سلنا  ميغاوات 

وباإ�رشاف  الدويل  البنك  من  ومبتابعة  جداً،  متدنية  بفوائد 

ومتابعة ورقابة اإدارة املناق�سات وديوان املحا�سبة ووزارة 

ي�سّكل  املن�سورية  خط  لكن  يعمل،  التحكم  مركز  اإّن  املال. 

نق�سًا يف هذا العمل على بع�ص املحطات. 

التوزيع 
اخلدمات  مي 

ّ
مقد مبو�سوع  خت�رش 

ُ
في التوزيع  اإىل  وبالن�سبة 

العمل  يف  ن 
ّ
التح�س اإىل  عديدة  موؤ�رشات  هناك  حيث   S.P

نت 6.7 يف املئة اإمنا نحن بحاجة 
ّ
كفعالية اجلباية التي حت�س

اإىل عمل اإ�سايف واإ�سايف، ويف نهاية امل�رشوع ن�سل اإىل 350 

ن وفراً يبلغ 
ّ
مليون دوالر كوفر �سنوي وامل�رشوع باأكمله يوؤم

685 مليون دوالر. 

مصادر الطاقة 
كلفة  اإىل  بالن�سبة   

ّ
االأهم وهو  الطاقة  م�سادر  مو�سوع  يف 

وهو  وكمواطنني،  وكاقت�ساد  كخزينة  لبنان  على  الكهرباء 

يتعلق بتحويل الكهرباء للعمل على الغاز حيث انتهت درا�سات 

القانون من  اإىل  الغاز بالكامل، لكننا نحتاج  وت�سنيف خط 

ل 
ّ
جمل�ص النواب، ولدينا معمل التغويز اأي يف البحر الذي يحو

حيث  ال�سائل،  الغاز  وا�سترياد  طبيعي  غاز  اإىل  ال�سائل  الغاز 

قريبًا  النتائج  وُنعلن  تقييمها   
ّ
ويتم اأي�سًا  املناق�سة  انتهت 

جداً جداً، ونكون اأي�سًا بحاجة اإىل قرار من جمل�ص الوزراء من 

اأجل اأن يتعاقد لبنان مع �رشكات ل�سنني طويلة، وهو م�رشوع 

 االدنى مليار دوالر على املواطنني �سنويًا وانتهى 
ّ
يوّفر باحلد

هذا امل�رشوع وميكن تلزميه والبدء فيه بالكامل. 

الطاقة المتجددة 
ويف  الكثري،  فاأُجنز  دة، 

ّ
املتجد الطاقة  مو�سوع  يف  اأما 

اداً 
ّ
ا�ستطاعة كّل مواطن يف منزله اأو يف موؤ�س�سته، اأن ي�سع عد

من موؤ�س�سة كهرباء لبنان من دون اأي كلفة، لت�سبح فاتورته 

اآخر ال�سهر �سفراً واأن يعمل على الطاقة ال�سم�سية اأو الهوائية 

لبنان  ياأخذه من م�رشف خا�ص عرب م�رشف  �سمن قر�ص 

ب�سفر يف املئة فائدة، اأي من دون اأي كلفة مبا�رشة وبتق�سيط 

حتى 14 �سنة على �سفر يف املئة فائدة فت�سبح فاتورته من 

.NEEREA  كهرباء لبنان �سفراً من خالل م�رشوع

للكهرباء  اإنتاج  م�ساريع  اأي�سًا  لدينا  قائاًل:  با�سيل  وختم 

تقييم  يجري  التي  الهواء  ومزرعة  دة، 
ّ
املتجد الطاقة  على 

مناق�ستها وتنتهي قريبًا جداً، وبداأنا يف مزرعة ال�سم�ص يف 

ن 100 
ّ
 جنة الذي يوؤم

ّ
نهر بريوت واملعامل املائية اأهمها �سد

ميغاوات اإ�سافة اإىل القرو�ص والت�سهيالت التي تاأتي لرتميم 

كّل املعامل املائية وتاأهيلها واإن�ساء معامل اإ�سافية.

الن�رشة  يف  امل��ال،  وزارة  عر�ست   
»حديث  با�سم  ت�سدرها  التي  ال�سهرية 

ت�سجيل  طلبات  اإح�����س��اءات  املالية« 

اخل��دم��ات  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  املكلفني 

اأن  تبنّي  وقد  ة. 
ّ
االإلكرتوني ة 

ّ
ال�رشيبي

�سات 
ّ
موؤ�س من  مًا 

ّ
مقد طلبًا   7647 بينها  طلبات،   9204 هناك 

و�رشكات و1557 من اأفراد. ومن اأ�سل الطلبات ال� 1557 العائدة 

لالأفراد، ثمة 1267 ال تزال قيد الدر�ص؛ من بينها 154 مل يتم 

ت منها، يف حني 
ّ
ت من بريدها االإلكرتوين و1113 مّت التثب

ّ
التثب

اأن 290 طلب ت�سجيل متت طباعة الرمز ال�رشي ملقدميها.

 اأو�سحت وزارة ال�سحة العامة اأن »القرار 1/300 تاريخ 28 
ك2 2014 املتعلق ب�سحب م�ستح�رشات طبية مهربة من االأ�سواق 

اللبنانية ومنع ا�ستريادها وتداولها، هو لتاريخه قرار احرتازي 

حلني االنتهاء من ملف التحقيق الذي ين�سق مع اجلهات االأمنية 

املعنية، علمًا اأن االأدوية امل�سمولة بالقرار هي مقويات جن�سية، 

ومهدئات لالأع�ساب تقع �سمن الئحة املخدرات«.

بيان،  يف  القدامى«،  املالكني  من  بريوت  »عائالت  دعت   
اإىل  االن�سمام  اإىل  وال�سواحي،  القدامى يف بريوت  »املالكني 

نقابة مالكي العقارات واالأبنية املوؤجرة، لنكون �سفًا واحداً يف 

وجه بع�ص التجمعات التي تطلق االأبواق احلاقدة على املالكني 

القدامى حتت �سعارات مذهبية وطائفية، بهدف اال�ستمرار يف 

احتالل بيوتنا«. ون�سحت »املالكني بتوجيه اإنذارات قانونية 

اإىل املتخلفني عن الدفع بوجوب ت�سديد زيادة 50 يف املئة مع 

مفعول رجعي من تاريخ �سدور قانون غالء املعي�سة«. وجددت 

املطالبة ب�«�سدور قانون جديد لالإيجارات«.

التجارة  غرف  »احتاد  رئي�ص  اأقام   
رئي�ص  لبنان«  يف  والزراعة  وال�سناعة 

»غرفة بريوت وجبل لبنان« حممد �سقري 

موؤ�س�ص  ���رشف  على  تكرمييًا  احتفااًل 

غزاله  اب��و  ط��الل  »جمموعة  ورئي�ص 

يف  غزاله،  ابو  طالل  الدكتور  الدولية« 

لبنان«،  وجبل  بريوت  »غرفة  مقر 

االعمال  رج��ال  من  ح�سد  بح�سور 

واالقت�ساديني. واألقى كل من �سقري 

يف  كلمة  واأبوغزاله  واوغا�سابيان 

اىل  �سقري  قدم  وبعدها  املنا�سبة، 

تقديرية من احتاد  درعًا  ابو غزاله 

الغرف اللبنانية. 

موجز اقتصادي
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من �شهر اإلى �شهر

ار، احلذر الذي 
ّ

ك�رشت »الهيئات االقت�سادية« برئا�سة عدنان الق�س

تفر�سه التوترات االأمنية املتالحقة على طرابل�ص، فبادرت اإىل عقد 

اجتماعها الدوري االأول يف »غرفة التجارة وال�سناعة والزراعة يف 

ت�سامنها  عن  تعبرياً  دبو�سي  دعوة  على  بناء  وال�سمال«  طرابل�ص 

مع املدينة، وعن اإ�رشارها على �رشورة النهو�ص بها كونها جزءاً 

ال يتجزاأ من االقت�ساد اللبناين، والت�سدي بالتايل لكل املحاوالت 

الرامية اىل عزلها عن حميطها واىل �رشب القطاع التجاري فيها. 

ار ودبو�سي، رئي�ص »جمعية 
ّ

�سارك يف االجتماع اىل جانب الق�س

التجارة  »غرفة  رئي�ص  با�سيل،  فرن�سوا  الدكتور  امل�سارف« 

»نقابة  رئي�ص  �سالح،  حممد  �سيدا«  يف  والزراعة  وال�سناعة 

االأعمال«  رجال  »جتمع  رئي�ص  االأ�سقر،  بيار  الفنادق«  اأ�سحاب 

فوؤاد زمكحل، رئي�ص »جتمع �رشكات التاأمني« اأ�سعد مريزا، نائب 

رئي�ص  فهد،  نبيل  الدكتور  لبنان«  وجبل  بريوت  غرفة  »رئي�ص 

رئي�ص »جمعية  نائب  �سارل عربيد،  االمتياز«  تراخي�ص  »جمعية 

»جمعية  رئي�ص  ممثال  احلالب  عمر  التنري،  جهاد  بريوت«  جتار 

ال�سناعيني« نعمه افرام. 

بيان المجتمعين
املجتمعون  يوؤكد  اأواًل:   - فيه:  جاء  بيانا  املجتمعون  واأ�سدر 

م�ساربهم  اختالف  على  طرابل�ص  اأهايل  مع  الكامل  ت�سامنهم 

االأو�ساع  ظل  يف  خ�سو�سًا  ال�سيا�سية،  وانتماءاتهم  ومذاهبهم 

والظروف التي ميرون بها اإزاء املحاوالت امل�سبوهة لزج املدينة 

ذات التعاي�ص االأزيل يف اآتون االقتتال والفتنة.

الّلذين  االإرهابيني  للتفجريين  اإدانتهم  املجتمعون  ر 
ّ
يكر ثانيًا: 

كما  و«التقوى«،  »ال�سالم«  م�سجدي  املا�سي  ال�سيف  ا�ستهدفا 

ا�ستهدف »مكتبة  الذي  التخريبي  العمل  اال�ستنكار  اأ�سد  ي�ستنكرون 

ال�سائح« اخلا�سة باالأب ابراهيم �رشوج، وثمن املجتمعون يف هذا 

املجال احلكمة التي متّتع بها اأبناء طرابل�ص، يف التعامل مع هذه 

االأفعال االإجرامية، التي كان يراد منها اإغراق املدينة يف الفو�سى 

والدمار.

ثالثًا: يدعو املجتمعون اأهايل طرابل�ص وقياداتها اىل العمل ب�سكل 

 على اإجراء م�ساحلة �ساملة يف املدينة، وال �سيما بني اأبناء 
ّ

ي
ّ
جد

املنطقتني  النازف بني  لوقف اجلرح  التبانة وجبل حم�سن،  باب 

اأبناء املدينة  اأن يعيد اللحمة بني  منذ فرتة طويلة، ما من �ساأنه 

نار  اإذكاء  على  العاملني  جميع  على  الفر�سة  وتفويت  الواحدة، 

توجهاتهم  اختالف  على  اللبنانيني  جميع  بني  واالقتتال  الفتنة 

الطائفية وال�سيا�سية.

كّله  ولبنان  طرابل�ص  جعل  ب�رشورة  املجتمعون  يطالب  رابعًا: 

منزوع ال�سالح، وم�سادرة جميع االأ�سلحة غري ال�رشعية، ويدعون 

يف هذا املجال اجلي�ص اىل تعزيز اإجراءاته لتعميم اال�ستقرار وعدم 

تكرار حوادث الفتنة، ومالحقة جميع املخلني باالأمن كائنا من 

كانوا، واإلقاء القب�ص على جميع املتورطني باأفعال جرمية.

اأي  اأو  اأي حماولة لت�سوير طرابل�ص  اأن  خام�سًا: يرى املجتمعون 

منطقة اأخرى على اأنها خارجة عن القانون، هي حماولة مرفو�سة 

جملة وتف�سياًل، خ�سو�سًا اأن ال�سواد االأعظم من اللبنانيني رف�سوا 

ويرف�سون املظاهر ال�ساذة التي ال متت اىل �سيمهم ب�سلة.

على  ال�سيا�سية  القوى  طرابل�ص  من  املجتمعون  يطالب  �ساد�سًا: 

اختالفها باأن ت�سع خالفاتها جانبًا، واأن تغّلب امل�سلحة الوطنية، 

وذلك من اأجل العبور ب�سفينة الوطن اىل بر االأمان، خ�سو�سًا يف ظل 

الظروف التي مير فيها لبنان واملنطقة العربية، ما ي�ستدعي توحيد 

الكلمة وال�سف الداخلي ملواجهة االأخطار التي تتهدد اللبنانيني، 

على اختالف مناطقهم وطوائفهم وتوجهاتهم ال�سيا�سية.

�سابعًا: يرحب املجتمعون بامل�ساورات اجلدية اجلارية على �سعيد 

ت�سكيل احلكومة، مع االأمل باأن تب�رش احلكومة النور قريبًا جداً، 

واالقت�ساد  اللبنانيني  تواجه  التي  التحديات  ظل  يف  خ�سو�سًا 

اللبناين الذي يئن حتت وطاأة االأزمة ال�سيا�سية من جهة، والرتاجع 

القوى  جميع  املجال  هذا  يف  مطالبني  اأخرى،  جهة  من  االأمني 

ال�سيا�سية بتقدمي التنازالت التي من �ساأنها اإخراج البالد من عنق 

الزجاجة املوجودة فيه منذ فرتة طويلة.

اأكرث من  اأن ت�سكيل احلكومة بات مطلبًا  ثامنًا: يرى املجتمعون 

ملح، خ�سو�سًا بعد مرور اأكرث من ت�سعة اأ�سهر على تكليف الرئي�ص 

امل�ستوى  على  البالد  فيها  �سهدت  احلكومة،  بتاأليف  �سالم  متام 

تزال  ال  خطرية  �سلبية  اآثاراً  ترك  ما  جداً،  كبرية  حتوالت  االأمني 

تداعياتها م�ستمرة على جممل الواقع االإقت�سادي.

تا�سعًا: يعترب املجتمعون اأن القوى ال�سيا�سية يف حال عدم ت�سكيل 

التي يواجهها و�سوف  ال�سلبية  حكومة، تتحمل جميع االرتدادات 

ال�سيا�سي  اإن على امل�ستوى  يواجهها لبنان، يف املرحلة املقبلة، 

اأو على امل�ستوى االقت�سادي، وهذا بطبيعة احلال �سوف يوؤثر يف 

اال�ستحقاق الرئا�سي املنتظر بعد �سهرين من االآن، ولذلك ال خيار 

اليوم �سوى ح�سول تفاهمات �سيا�سية وم�ساحلة وطنية، عنوانها 

امل�سارحة من اأجل اإنقاذ لبنان واللبنانيني، وتفويت الفر�سة على 

جميع املخططات الرامية اىل اإ�سعال نريان الفتنة الداخلية.

الهيئات االقتصادية« تكسر الحذر وتتضامن مع طرابلس 

 االجتماع الدوري األول 
في الشمال برئاسة القصار
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العام  االحتاد  رئي�ص  بحث 

وال�سناعة  التجارة  لغرف 

والزراعة للبالد العربية الوزير 

 
ّ
ار يف مقر

ّ
ال�سابق عدنان الق�س

الياباين  ال�سفري  مع  االحتاد، 

اأوت�سوكا  �سيت�سي  لبنان  يف 

االقت�سادية  العالقات  يف 

والتجارية و�سبل تعزيزها بني اليابان ولبنان من جهة، وبني 

اليابان والبلدان العربية من جهة اأخرى، يف املجاالت املتاحة.

ار خالل اللقاء، على اأهمية تطوير التبادل التجاري 
ّ

د الق�س
ّ
و�سد

عمومًا،  العربية  والدول  ولبنان  اليابان  بني  واال�ستثماري 

رفع  يف  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من  التي  املجاالت  يف  خ�سو�سًا 

م�ستوى التعاون لي�سل اإىل امل�ستوى املاأمول. واأو�سح اأنه ي�سع 

االأعمال  ورجال  اليابانية  احلكومة  ف 
ّ
ت�رش يف  اإمكاناته  كّل 

وامل�ستثمرين اليابانيني، لالرتقاء بحجم التعاون االقت�سادي 

يف  املتوافرة  املادية  القدرات  مع  يتالءم  مبا  واال�ستثماري 

اليابان والبلدان العربية مبا فيها لبنان«.

ومّت التداول خالل اللقاء، يف اإمكان عقد منتدى اقت�سادي عربي 

قد 
ُ
لبناين- ياباين، على غرار املنتدى العربي- الياباين الذي ع

املا�سي  االأول  كانون  من  ع�رش  وال�سابع  ع�رش  ال�ساد�ص  بني 

مع  �سيعمل  اأنه  موؤكداً  باالقرتاح،  ار 
ّ

الق�س ب 
ّ

ورح طوكيو،  يف 

ورجال  اللبنانية  الغرف  �سيما  وال  املعنية،  اللبنانية  اجلهات 

املنتدى يف  انعقاد  اأجل  من  اللبنانيني  وامل�ستثمرين  االأعمال 

اأقرب وقت ممكن، خ�سو�سًا اأّن من �ساأن هذه املنتديات اأن تدفع 

العوائق  واإزالة  االقت�سادية،  العالقات  تطوير  اجتاه  يف  قدمًا 

اليابان  بني  التجاري  التبادل  حركة  من   
ّ
حتد التي  والقيود 

والبلدان العربية. 

الو�سع  تطورات  يف  الياباين  ال�سفري  مع  ار 
ّ

الق�س بحث  كذلك 

اال�ستقرار  تر�سيخ  اأهمية  على  م�سرتك  تاأكيد  وكان  اللبناين، 

ال�سيا�سي واالأمني يف لبنان، و�رشورة اأن يكون يف مناأى عن 

يف  اجلانبان  واأمل  العربية.  املنطقة  يف  احلا�سلة  التداعيات 

واال�ستقرار  االأمن  تر�سيخ  على  قادرة  جديدة  حكومة  ت�سكيل 

واإعادة الن�ساط االقت�سادي اىل لبنان. 

تعزيز  يف  ار 
ّ

الق�س بدور  الياباين  ال�سفري  اأ�ساد  ناحيته،  من 

العالقات التجارية بني لبنان واليابان، وبني اليابان والبلدان 

عازمة  بالده  حكومة  اأّن  املجال  هذا  يف  مو�سحًا  العربية، 

وامل�ساريع  االأعمال  لرجال  املنا�سبة  الت�سهيالت  توفري  على 

اال�ستثمارية.  

عقد  الذي  الياباين  العربي-  املنتدى  اإىل  اأوت�سوكا  وتطرق 

ار 
ّ

الق�س اأداه  الذي  الدور  املجال  هذا  يف  ن 
ّ
وثم اليابان،  يف 

»خ�سو�سًا بالن�سبة اإىل اجلهود التي بذلها لناحية م�ساركة اأكرث 

من 500 �سخ�سية عربية من رجال اأعمال وروؤ�ساء غرف عربية 

يف املنتدى«.

.. ويعرض مع السفير الياباني  حجم 

التعاون االقتصادي واالستثماري 

»نقابة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  اأ�سار   
م��ق��اويل االأ���س��غ��ال ال��ع��ام��ة وال��ب��ن��اء« 

املجل�ص  اجتماع  بعد   « اخل��ازن  ف��وؤاد 

االقت�سادية  »االأو�ساع  اأن  اإىل  برئا�سته 

واالجتماعية واملعي�سية تتطلب معاجلة 

مبختلف  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  اأن  �سيما  ال  ج��داً،  �رشيعة 

على  امل�سيطر  واالنكما�ص  الركود  من  تعاين  بداأت  قطاعاتها 

القطاعات«.  العاملني يف هذه  �سلبًا على  ينعك�ص  ال�سوق، مما 

املقاولني  تربط  التي  العالقة  تكون  ان  املهم  من  اأنه  موؤكداً 

فاإن  بواجباته  فريق  كل  يقوم  فعندما  جيدة،  العام  بالقطاع 

االأمور ت�سري على اأف�سل وجه«. واإذ لفت االنتباه اإىل اأن »امل�سكلة 

القطاع  م�سدرها  دائمًا،  املقاولني  تواجه  التي  االأ�سا�سية 

العام«، راأى اأن »عدم وجود موازنة منذ العام 2005، واللجوء 

اإىل �سلفات اخلزينة لتمويل تلزمي امل�ساريع التي تتطلب قوانني، 

باتت عقبة اأمام ح�سول املقاولني على حقوقهم عندما تنتهي 

االأ�سغال، وهذا التاأخري يف دفع الك�سوفات، ي�سبب لهم خ�سارة 

ب�سبب الفوائد التي يدفعونها«.

بيبلو�ص   – جبيل  بلدية  رئي�ص  زار   
زياد احلواط على راأ�ص وفد من مهند�سي 

واالإعمار  االإمناء  جمل�ص  رئي�ص  البلدية، 

املهند�ص نبيل اجل�رش، يف اإطار امل�ساريع 

واكد  التحتية.  البنى  واأعمال  االإمنائية 

اجلانبان، بح�سب بيان للبلدية »اإنطالق اأعمال م�رشوع ال�رشف 

ال�سحي ملنطقة جبيل خالل �سهر اآذار املقبل«. و�سكر احلواط 

اجل�رش على »جهوده املكثفة التي اأدت اىل البت يف هذا امللف«.

يويل  لبنان  ان  والتعمري  لالإن�ساء  االأوروب��ي  البنك  اأ�سار   
بعد  اأنه  خ�سو�سًا  الع�سوية،  ب�ساأن  مباحثات  بفتح  اهتمامًا 

وتاأ�س�ص  منه.  ا�ستثمارات  تلقي  للبنان  ميكن  الع�سوية  قبول 

اجلمهوريات  انتقال  دع��م  يف  للم�ساعدة   1991 يف  البنك 

ال�سوفيتية ال�سابقة اإىل اقت�ساد ال�سوق والدميقراطية.

 قال جتار اأوروبيون اإن احلكومة اللبنانية ا�سرتت 25 األف 
من  )الطحني(  الدقيق  قمح  من  طن 

رو�سيا يف مناق�سة متت اأخرياً، وقال 

من  القمح  ا�سرتى  لبنان  اإن  التجار 

دوالر   309.67 ب�سعر  بانغي  �رشكة 

وطلبت  ال�سحن.  تكلفة  �سامال  للطن 

املناق�سة �سحن القمح فورا لت�سليمه 

يف موعد اأق�ساه الثاين من اآذار.

موجز اقتصادي
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من �شهر اإلى �شهر

لبنان  م�رشف  اتخذها  التي  احلوافز  بعد 

متديد  ت�سهيالت  طريق  من  املركزي 

املوؤ�س�سات  على  الديون  تق�سيط  مهل 

تالفيًا  اخلا�ص،  القطاع  يف  االقت�سادية 

الن�ساط  تراجع  نتيجة  املوؤ�س�سات  لتعرث 

ال�سياحية  املوؤ�رشات  و�رشب  االقت�سادي، 

ظل  يف  ال�سناعية  وحتى  والتجارية 

الرتدي احلا�سل على خمتلف امل�ستويات، 

جاءت خطوة »ال�سندوق الوطني لل�سمان 

تق�سيط  بتمديد  القا�سية  االجتماعي« 

ديون ال�سمان مع خف�ص غرامات التاأخري 

املوؤ�س�سات  لتعرث  تالفيًا  متدنية  وبفوائد 

الظروف،  جراء  من  اأعمالها  تاأثرت  التي 

على  قدرتها  لعدم  ن�ساطاتها  وتراجعت 

براءة  على  ح�سولها  لعدم  اال�ستمرار 

اال�سترياد  حاالت  يف  ال�سندوق  من  ذمة 

والت�سدير وعمليات البيع وغريها ما ينذر 

مبزيد من ال�سلل من دون ت�سهيالت حترك 

جباية  يف  ال�سندوق  وت�ساعد  االقت�ساد، 

مبا  املختلفة  القطاعات  من  املتاأخرات 

فيها املوؤ�س�سات العامة والدولة.

عن  احلديث  اإطار  يف  واجبة  املقارنة  اإن 

للموؤ�س�سات  ت�سهيالت  تقدمي  وهو  الهدف، 

االقت�سادية  الظروف  جتاوز  ت�ستطيع  كي 

واأمنية  �سيا�سية  مناخات  ظل  يف  املعقدة 

االقت�سادية  العجلة  ت�رشب فر�ص حتريك 

م�ستقباًل يف حال ا�ستمرار تعطيلها.

بااللتزامات  االإيفاء  على  القدرة  عدم 

»ال�سمان  مذكرة  ان  التفا�سيل  يف 

الديون  تق�سيط  مهل  بتمديد  االجتماعي« 

نتيجة  جاءت  املرتاكمة،  واال�سرتاكات 

على  القدرة  عدم  من  ال�سكاوى  لتزايد 

االإيفاء بالتزامات ال�رشكات وحتى الفئات 

الو�سع  حت�سني  عن  ناهيك  امل�سمونة، 

ل�سمان  ديونه  بتح�سيل  لل�سندوق  املايل 

ا�ستمرارية التقدميات االجتماعية.

تكفي االإ�سارة اإىل اأن اال�سرتاكات املرتاكمة 

بحواىل  تقدر  املوؤ�س�سات،  لدى  لل�سندوق 

ملياراً   686 حواىل  منها  لرية  مليار   749
اإ�سافة  والعامة،  املوؤ�س�سات اخلا�سة  على 

يدفعون  ال  طبيب   1500 حواىل  وجود  اإىل 

م�سمون   5000 وحواىل  ا�سرتاكاتهم، 

هذه  من  ح�ستهم  ي�سددون  ال  اختياري 

اال�سرتاكات على الرغم من تعرث هذا الفرع.

حجم  بح�سب  املوؤ�س�سات،  ميكن  التق�سيط 

من  بالتق�سيط،  املبادرة  وفور  الديون، 

واالقت�سادي،  التجاري  ن�ساطهم  حتريك 

ح�سولهم  نتيجة  التقدميات  من  واالإفادة 

بالتق�سيط،  التعهد  فور  الذمة  براءة  على 

املبلغ  من  املئة  يف   5 حواىل  فقط  ودفع 

ح�سب  املئة  يف   20 من  بداًل  املرتاكم 

من  اخلطوة  التعميم.  لهذا  ال�سابق  النظام 

كذلك  اجتماعية.  اقت�سادية  املنظور  هذا 

االأمر هي تتكامل مع خطوة م�رشف لبنان 

للقطاعات  املي�رشة  الت�سليفات  بتقدمي 

اإىل  والطلب  جهة،  من  متدنية  بفوائد 

على  الديون  تق�سيط  متديد  امل�سارف 

القطاعات من من 7 �سنوات اإىل 10 �سنوات 

القطاعات  اأمام  املجال  يف  اف�ساحًا 

لتح�سني ظروفها من  املدينة  واملوؤ�س�سات 

ما  وهذا  جزاءات،  اأو  تاأخري  غرامات  دون 

فعله ال�سمان ب�ساأن املوؤ�س�سات التي تبادر 

املدة  التق�سيط خالل  االإفادة من مهل  اإىل 

تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  بحواىل  املحددة 

التعميم الذي �سدر اأخرياً.

تكمن  االأهمية  غاية  يف  اأخرى  نقطة 

تبلغ  الدولة  على  ال�سمان  ديون  اأن  يف 

حواىل 1008 مليارات لرية، وعلى القطاع 

اأما  لرية.  مليار   6868 حواىل  اخلا�ص 

ت�سليفات  من  بتح�سيلها  امل�سكوك  الديون 

امل�سارف على املوؤ�س�سات، فتقدر بحواىل 

 47 حواىل  اأ�سل  من  دوالر  مليارات   3.5
مليارات دوالر ت�سليفات القطاع امل�رشيف 

منها  ي�ستفيد  لبنان  يف  اخلا�ص  للقطاع 

�سمنها  من  مقرت�ص،  األف   620 حواىل 

القرو�ص  من  م�ستفيد   15600 حواىل 

املختلفة  القطاعات  يف  الفوائد  املدعومة 

ومنها ال�سكنية.

القرار ي�ساعد يف حتريك االقت�ساد

الضمان بعد »المركزي« يحاول تحريك 

االقتصاد بتمديد تقسيط الديون
ألفا والّصليب األحمر 

الّلبناني يوقعان اتفاقّية 

 رعاية الّشركة 

لتطبيق »نجاة«

نقوال  ال�سابق  االإت�ساالت  وزير  اأعلن 

�سحناوي عن توقيع اإتفاقية بني �رشكة 

لالإت�ساالت،  اأورا�سكوم  باإدارة  األفا، 

ليب االأحمر الّلبناين �ستقوم مبوجبه 
ّ

وال�س

»جناة«  تطبيق  ورعاية  بتطوير  األفا 

الّلبناين.  االأحمر  ليب 
ّ

بال�س  
ّ

اخلا�ص

كل  األفا  �ستغّطي  ة، 
ّ
االإتفاقي ومبوجب 

والّنفقات  للم�رشوع  ة 
ّ
الت�سغيلي الّنفقات 

اّلذي �سيكون متوّفراً  ة بالّتطبيق، 
ّ

اخلا�س

ة 
ّ
اخللوي االأجهزة  على  جمايّن  ب�سكل 

و  Android العاملة على نظامي  ة 
ّ
الّذكي

ليب 
ّ

لل�س �سي�سمح  »جناة«  تطبيق    .iOS
ال�ّسخ�ص  عنوان  بتحديد  الّلبناين  االأحمر 

عند  مبا�رشة  لالإغاثة  يحتاج  اّلذي 

 
ّ

االإت�سال برقم الّطوارئ املجايّن اخلا�ص

عمل  ت�سهيل  يف  ي�ساهم  ما   ،140 به 

ارات 
ّ
�سي و�سول  وت�رشيع  امل�سعفني 

االإ�سعاف الّتابعة له اإىل املكان املق�سود. 

ت�سافر  على  �سحناوي  الوزير  واأثنى  

 
ّ

واخلا�ص العام  القطاعني  جهود 

 
ّ
واملجتمع املدين واالأهلي  والذي ي�سب

يف خدمة االإن�سان ولبنان بهذه الّطريقة 

الت�سافر  هذا  اأن  اإىل  واأ�سار  املوؤّثرة«. 

االإن�سان  اأّن  كيف  الذاكرة  اىل  »اأعاد 

ي�ستطيع اأن ي�ستفيد من الّتكنولوجيا اىل 

رها اإيجابا كي تكون 
ّ
احلد االأق�سى  ويطو

ليب 
ّ

ال�س ور�سالة  االإن�سان  خدمة  يف 

 
ّ
امية«. ولفت اإىل اأّن » من اأهم

ّ
االأحمر ال�س

�سدده  يف  نحن  الذي  الّتطبيق  ح�سنات 

ب�سع  الأّن  اأرواح  اإنقاذ  يف  �سي�ساهم  اأّنه 

ة يف حياة االإن�سان«. 
ّ
ثوان تكون م�سريي

االأفرقاء  كل  اأّن  لو  »نتمّنى  وختم: 

ال�سامية  ة 
ّ
االإن�ساني وح 

ّ
الر بهذه  يتحّلون 

وي�سعون  ة 
ّ
باالإيجابي ويتم�سّكون 

االأجيال  وم�سلحة  ة 
ّ
العام امل�سلحة 

كي  اإعتبار  كّل  فوق  اللبناين  وال�سباب 

ن�ستطيع اإنقاذ لبنان. ويبدو ان ال�سيا�سة 

يف لبنان  يف حاجة اىل جهود ال�سليب 

االأحمر«. 
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اطلقتها  التي  باملناق�سة  »غوارديا«  �رشكة  فازت   
املراقبة  كامريات  تركيب  م�رشوع  لتنفيذ  بريوت  بلدية 

يف �سوارع العا�سمة. وبح�سب م�سادر يف جمل�ص البلدية، 

األفا و12  60 مليارا و965 مليونا و565  بلغت قيمة العقد 

ثابتة،  كامريا   1550 تركيب  ي�سمل  وهو  لبنانية،  لرية 

اللتقاط  خم�س�سة  كامريا  و100  متحركة،  كامريا  و200 

ال�سيانة ملدة  اأعمال  ال�سيارات، ا�سافة اىل  �سور باأرقام 

5 �سنوات وجتهيز غرفتني للتحكم وغريها.

الهيبي  دانيال  الدويل   �سدر عن رئي�ص مطار بريوت 
�رشكات  »جميع  اىل  موجه   ،8/10 الرقم  حمل  تعميم، 

لبنان  يف  ال�سفر  ووك��االت  االر�سية  واخلدمات  الطريان 

ال�سوق  م�ستثمرة  باك«   - رينتا  اآر  »فيني�سيا  �رشكة  واىل 

احلرة يف املطار، ب�ساأن تخفيف قيود ا�سطحاب ال�سوائل، 

مطار  يف  الطائرات  منت  على  والهالميات  االيرو�سوالت 

اليدوية، ويف  االأمتعة  الدويل داخل  باري�ص �سارل ديغول 

املطار  العابرة يف هذا  الطريان  االإطار على �رشكات  هذا 

للعبث  الكا�سفة  االأمنية  االأكيا�ص  تاأمني  الدويل  الفرن�سي 

حل�سن  �سمانًا  ال�����رشورة  عند  ال�ستعمالها   )STEBS(

التنفيذ«.

قرارين  الزراعة  وزارة  اأ�سدرت   
االأبقار  ا�سترياد  بحظر  االأول  يتعلق 

االأملانية،  براندبرغ  والية  من  احلية 

والثاين بتعديل قرار ال�رشوط ال�سحية 

وم�ستقاته.  احلليب  نقل  ل�سيارات 

»منع  على   1/159 الرقم  يحمل  الذي  االأول  القرار  ون�ص 

االأملانية  براندبرنغ  والي��ة  من  احلية  االأب��ق��ار  ا�سترياد 

تاريخ   1/96 القرار  اإلغاء  اإىل  اإ�سافًة  اآخر،  اإ�سعار  حتى 

احليوانية  الرثوة  تقوم مديرية  املقابل  2014/1/8. ويف 
بالتن�سيق واالت�ساالت الالزمة التخاذ االإجراءات الالزمة«. 

ون�ص القرار الثاين الذي يحمل الرقم 1/168 على »تعديل 

النقطة 1 من املادة ال�ساد�سة من القرار رقم 1/821 تاريخ 

2010/12/3 لت�سبح كما يلي: يتم اإعطاء املوافقة امل�سبقة 
للتجديد  قابلة  واحدة  �سنة  ملدة 

دون  الباقي  ويبقى  ف�سنة«،  �سنة 

تعديل. ويلغى كل ن�ص يتعار�ص 

وم�سمون هذا القرار«. 

موجز اقتصادي

التجارة  لغرف  العام  االحتاد  يف  اال�ست�سارية  اللجنة  عقدت 

االحتاد  رئي�ص  برئا�سة  العربية،  للبالد  والزراعة  وال�سناعة 

عدنان الق�سار، اجتماعا يف العا�سمة االأردنية عمان، ناق�ست 

العامة  االأمانة  و�سعتها  التي  اجلديدة  االإ�سرتاتيجية  خالله 

لالحتاد للفرتة ما بني 2014 - 2017، واآليات تنفيذها على 

مدى ال�سنوات الثالث املقبلة. وقد �سارك يف االجتماع، روؤ�ساء 

باالإ�سافة  وم�رش،  واالأردن  واجلزائر  وقطر  ال�سعودية  غرف 

وال�سودان  املتحدة  العربية  االإم��ارات  غرف  عن  ممثلني  اإىل 

والعراق ولبنان.

على  االجتماع،  خالل  الق�سار  عدنان  االحت��اد  رئي�ص  واأك��د 

»الدور االإيجابي، الذي يلعبه احتاد الغرف العربية على �سعيد 

تطوير العمل العربي امل�سرتك، وحتقيق التكامل االقت�سادي 

�ساأنه  من  مبا  التعاون  تفعيل  »وج��وب  اإىل  داعيا  العربي، 

ت�رشيع اخلطوات للو�سول اإىل ال�سوق العربية امل�سرتكة، وذلك 

الدول  وجامعة  العربية  الدول  قادة  مع  والتكافل  بالتعاون 

باتت  التي  واملتغريات  الظروف  ظل  يف  خ�سو�سا  العربية، 

ال�سعوب  واآم��ال  تطلعات  ملواكبة  والتعاون،  االحت��اد  حتتم 

العربية«.

منوها  لالحتاد«،  العامة  االأمانة  تلعبه  »ال��ذي  ال��دور  وثمن 

ب«اخلطة االإ�سرتاتيجية اجلديدة«، وا�سفا اإياها ب »النموذجية 

اأن حتقق قفزة نوعية يف عمل االحتاد  واملهمة ومن �ساأنها 

وقدراته ودوره كممثل للقطاع اخلا�ص العربي.«

ن�ساط  تطوير  تلحظ،  اجلديدة  االإ�سرتاتيجية  ام  الق�سار  واكد 

عو�سا  ل��الحت��اد،  اال�ست�ساري  ال��دور  وتفعيل  امل��وؤمت��رات، 

اإ�سرتاتيجية  حتالفات  وعقد  املعار�ص،  ن�ساط  اإدخ��ال  عن 

االأعمال  واأ�سحاب  الغرف  قيادات  تكرمي  جانب  اإىل  جديدة، 

وامل�ستثمرين العرب، وتو�سيع وتطوير عمل اللجان القطاعية 

امل��وارد  وزي��ادة  وتنويع  اجلديد،  املقر  وا�ستثمار  لالحتاد، 

االإلكرتوين  املوقع  تطوير  اإىل  باالإ�سافة  لالحتاد،  املالية 

اخلا�ص باالحتاد.

اتحاد الغرف العربية اطلق 

إستراتيجيته لفترة 2017/2014 
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اأعلنت املوؤ�س�سة العامة لت�سجيع اال�ستثمارات يف لبنان 

يف  »اإجنازاتها  عن  ا�سدرته  بيان  خالل  من  »اإيدال« 

العام يف بذل  ا�ستمرارها خالل هذا  2013، موؤكدة  عام 

لبنان كوجهة جاذبة  موقع  تعزيز  اإىل  وال�سعي  اجلهود 

العربي  العامل  ال�سائدة يف  االأزمات  برغم  لال�ستثمارات 

والتي كان لها انعكا�ص �سلبي على اقت�سادات املنطقة 

كافة، كما على لبنان. وعملت املوؤ�س�سة وال تزال »على 

امل�ساهمة يف حتفيز النمو االقت�سادي من خالل م�ساندة 

العديد من القطاعات االإنتاجية والقطاعات التي تتمتع 

بفر�ص واعدة، والرتويج لها. كما �سعت اإىل احلفاظ على 

مناخ ا�ستثماري جذاب وعلى بيئة اأعمال جيدة«.

واإذا كان ال يزال من املبكر احلديث عن حجم تدفق اال�ستثمار االأجنبي 

االأجنبية  ال�رشكات  »عدد  اأن  »ايدال«  تلحظ   ،2013 للعام  املبا�رش 

موؤ�رشاً  يعترب  متثيلية  مكاتب  اأو  فروعا  لها  افتتحت  التي  اجلديدة 

 60 اإىل  اأن عددها و�سل  وا�سحًا على جاذبية هذا املناخ، وال �سيما 

ال�رشكات  وكانت   .2012 العام  عن  ب�سيطًا  ارتفاعًا  م�سجلة  �رشكة، 

االأوروبية قد ا�ستحوذت على الن�سبة االأكرب، حيث �سكلت 53 يف املئة 

ال�رشكات  ن�سبة  بلغت  فيما  امل�سجلة،  اجلديدة  ال�رشكات  جمموع  من 

العربية 25 يف املئة، واالأمريكية 10 يف املئة«.

اأما بالن�سبة اإىل التوزيع القطاعي لهذه ال�رشكات، فقد توجه جزء كبري 

منها اإىل القطاع اخلدماتي )اخلدمات املالية، اخلدمات اال�ست�سارية، 

ال�سحية(  والعناية  اللوج�ستية  واخلدمات  النقل  والرتبية،  االأبحاث 

بن�سبة 28.3 يف املئة. وا�ستقطب قطاع التجارة وال�سناعة )ال�سيدلة 

نحو  الغذائية(  وال�سناعات  واملعدات،  االآالت  الكيماوية،  واملنتجات 

16.7 يف املئة من هذه ال�رشكات. و�سهد لبنان اأي�سًا اهتمامًا متزايداً 
 15 اإىل  ن�سبتها  و�سلت  حيث  االإعالم،  قطاع  يف  االأجنبية  لل�رشكات 

يف املئة، فيما ا�ستحوذ كل من قطاع العقارات وجتارة التجزئة على 

13.3 يف املئة.

إصدار التراخيص
الإ�سدار  الواحد  ال�سباك  عرب   ،2013 العام  خالل  »تلقت  اأنها  وك�سفت 

الرتاخي�ص، عدداً كبرياً من املراجعات، كان من نتائجها اأن متا�ست 9 

م�ساريع مع املعايري املطلوبة وتقدمت بطلبات لال�ستفادة من احلوافز 

اأو  جديدة  مل�ساريع  املوؤ�س�سة  متنحها  التي   360 القانون  وت�سهيالت 

قطاعات  على  امل�ساريع  هذه  توزعت  وقد  قائمة.  م�ساريع  لتو�سعة 

يف   21( وال�سناعة  اال�ستثمار(  حجم  بح�سب  املئة  يف   75( ال�سياحة 

وتكنولوجيا  والزراعة  والتكنولوجيا  الغذائية  وال�سناعات  املئة( 

الت�سعة  امل�ساريع  اال�ستثمار يف  وبلغ حجم  واالت�ساالت.  املعلومات 

ما يزيد عن 175 مليون دوالر، وهي وفرت 892 فر�سة عمل مبا�رشة؛ 

تركزت اأ�سا�سا يف القطاع ال�سياحي الذي ا�ستقطب 52 يف املئة من هذا 

املجموع، ثم يف القطاع ال�سناعي الذي وفر 28 يف املئة من اإجمايل 

هذه الفر�ص.

فقد  امل�ساريع،  لهذه  اجلغرايف  التوزيع  اإىل  وبالن�سبة 

االأكرب منها  لبنان على اجلزء  ا�ستحوذت حمافظة جبل 

بريوت  من  كل  ا�ستقطبت  فيما  املئة،  يف   46 بن�سبة 

والبقاع 27 يف املئة.

التي  الدرا�سات  من  العديد  »ايدال«  اأجنزت  املقابل،  يف 

القطاع  واقع  عن  للم�ستثمر  الكافية  املعلومات  توؤمن 

اإعداد  مت  وقد  فيه.  اال�ستثمار  ترعى  التي  والقوانني 

وحتديث �سبع درا�سات قطاعية ت�سمل قطاعات الزراعة 

املعلومات  وتكنولوجيا  واالإعالم  الغذائي  والت�سنيع 

واالت�ساالت والتكنولوجيا وال�سياحة. كما اأعدت درا�سات 

جديدة عن قطاعات فرعية ذات قدرة تناف�سية، وال �سيما قطاع زيت 

الزيتون واملواد الكيميائية واملفرو�سات واخل�سب والطباعة وال�سيدلة 

الغذائية واالإعالم وتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت.  وال�سناعات 

ال�رشكات  بني  االأعمال  روابط  حول  برنامج  م�سودة  اإعداد  مت  كذلك، 

اللبنانية والفرن�سية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت.

»أغري بالس«
العمل بربنامج  بدء  »بعد عامني على  اأنه  اإىل  االنتباه  »ايدال«  تلفت 

»اأغري بال�ص« AGRI PLUS، جاءت النتائج اإيجابية، اإذ حققت 

ال�سادرات عربه خالل العام 2013 زيادة قدرها 14 يف املئة م�سجلة 

األف طن  2012، و400  األف طن للعام   455 األف طن مقارنة مع   519
للعام 2011 )العام االأخري على تطبيق برنامج اك�سبورت بال�ص(«.

وحلت �سادرات البطاطا يف املرتبة االأوىل اإذ مت خالل العام املا�سي 

املجموع  من  املئة  يف   38 �سكلت  وهي  منها.  طن  األف   198 ت�سدير 

العام لل�سادرات خالل العام املا�سي، تالها التفاح ب�79.2 األف طن، 

واحلم�سيات ب�78 األف طن. و�سكل كل منهما ما ن�سبته 15 يف املئة 

من اإجمايل ال�سادرات الزراعية.

ويف ما خ�ص و�سائل النقل، فقد اعُتمد اعتماداً رئي�سيًا على النقل الربي 

الكميات  املئة من  69 يف  ّدرت 
ُ

والفاكهة، حيث �س للخ�سار  بالن�سبة 

عرب الرب، و29 يف املئة منها عرب البحر، و2 يف املئة عرب اجلو.

لتحديث التشريعات
املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  يو�سح  االإجنازات،  هذه  على  تعليقًا 

�سيتمكن  البلد حاليًا،  بها  التي مير  االأزمات  برغم  »اأنه  نبيل عيتاين 

الت�رشيعات  »العمل على حتديث  اإىل  من تخطي هذا املرحلة«، داعيًا 

التطورات  ومواكبة  االأعمال  بيئة  جاذبية  زيادة  �ساأنها  من  التي 

واملتغريات واملحافظة على ن�سب منو اقت�سادي اإيجابي. ويندرج يف 

اال�ستثمارات  ت�سجيع  لقانون  التطبيقية  املرا�سيم  تعديل  االإطار  هذا 

املرحلة  متطلبات  مع  التما�سي  نحو  اخلطى  ت�رشيع  اإىل  تهدف  التي 

اجلديدة، وزيادة عوامل اال�ستقرار وتعزيز جاذبية املناخ اال�ستثماري 

يف لبنان عرب اإفادة عدد اأكرب من امل�ساريع من هذا القانون وتقدمي 

ت�سهيالت اإ�سافية لعمل امل�ستثمرين«.

»ايدال«: 60 شركة أجنبية و9 مشاريع و892 فرصة عمل

بيئة األعمال واستمرار دعم القطاعات اإلنتاجية

من �شهر اإلى �شهر
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 طالبت الهيئة االإدارية يف »جتمع مالكي االأبنية املوؤجرة يف 
لبنان« احلكومة اجلديدة باأن »تكون ال�سند الداعم لهم يف اإ�سدار 

قانون جديد لالإيجارات، ينقذ بريوت من خطر انهيار املباين، 

ويعيد اإىل اأبنائها حقوقهم بتقا�سي بدالت اإيجار عادلة وفق 

احلد الرائج«. وذكرت يف بياٍن باأن »القانون اال�ستثنائي احلايل 

املمدد يعترب خمالفة �رشيحة للد�ستور، الذي ين�ص على حرية 

ممنوع  القدمي  املالك  فيما  الفردية،  مبلكيته  بالت�رشف  الفرد 

هذا  ويف  اليوم.  لغاية  عاما  �سبعني  منذ  مبلكه  الت�رشف  من 

�رشب جلوهر نظامنا الراأ�سمايل احلر«. ودعت »املجل�ص النيابي 

اإىل االنعقاد يف 4 اآذار املقبل تلبية لدعوة رئي�سه الإقرار م�رشوع 

القانون اجلديد لالإيجارات، مع حتفظاتنا العديدة عليه، ليكون 

املدخل حلل هذه الق�سية الظاملة يف حق املالكني القدامى«. 

 �سقط �سهواً يف العدد 135 �سفحة 52 
ماجدة  ال�سيدة  مع  املقابلة  عنوان  يف 

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأنها  على  �ساهني 

اأن  اإال  »�سو.بي.مي«.  �رشكة  عام  ومدير 

مدير  هي  �ساهني  ال�سيدة  اأن  ال�سحيح 

عام ال�رشكة.

لذا اقت�سى الت�سويب

االقت�سادية  الهيئات  رئي�ص  رحب   
بوالدة  ار 

ّ
الق�س عدنان  ال�سابق  الوزير 

متام  الرئي�ص  برئا�سة  اجلديدة  احلكومة 

احلكومة  ت�سكيل  »اأّن  معترباً  ���س��الم، 

اإيجابية  تداعيات  بالتاأكيد  له  �ستكون 

االأمني  ال�سعيدين  على  �سيما  وال  امل�ستويات،  �ستى  على 

الذي  »املوقف  ت�رشيح،  يف  ار 
ّ

الق�س ن 
ّ
وثم واالقت�سادي«. 

ت�سكيل  عقب  اجلمهوري  الق�رش  من  �سالم  متام  الرئي�ص  اأعلنه 

الق�سايا  معاجلة  على  التاأكيد  جلهة  خ�سو�سًا  احلكومة، 

احلياتية واملعي�سية واالأمنية واالقت�سادية للبنانيني«. 

ال�سابقان االقت�ساد والتجارة نقوال نحا�ص    منع وزيران 
وال�سحة العامة علي ح�سن خليل، يف قرار حمل الرقم 1/1/اأ 

وت�سويق  وت�سنيع  ا���س��ت��رياد  ت، 

م�����رشوب��ات ال��ط��اق��ة امل��م��زوج��ة 

الكحولية  امل�رشوبات  اأي  بالكحول، 

م�سافة  م���واد  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي 

على  والتورين  كالكافيني  هة 
ّ
منب

 
ً
�سبيل املثال ال احل�رش، وذلك ابتداء

من 1/ 6 / 2014 .

موجز اقتصادي
دعا االأمني العام الحتاد النقابات ال�سياحية 

الداخلية،  ال�سياحة  تنمية  اإىل  بريوتي  جان 

وخ�سو�سًا يف املناطق اجلبلية، »عرب ارتياد 

فنادق  من  ال�سياحية  املوؤ�س�سات  اللبنانيني 

اأ�سبوع،  ومطاعم ومراكز تزّلج يف نهاية كّل 

لتعوي�ص خ�سائرها املرتاكمة املقدرة ب�500 

لبنان،  الثلوج عن جبال  انح�سار معدل  مليون دوالر من جراء 

والتي  به،  املحيطة  املنطقة  عن  فيها  د 
ّ
يتفر التي  امليزة  وهي 

لبنان  جبل  يف  تعي�ص  التي  النا�ص  لكّل  مورداً  ت�سّكل  كانت 

اىل  النزوح  جتّنبهم  عمل  فر�ص  لهم  ن 
ّ
وتوؤم االأخرى،  واجلبال 

العا�سمة«. 

»اتباع  اإىل  ال�سياحية  املوؤ�س�سات  بريوتي  دعا  املقابل،  ويف 

كّل  من  يق�سدونها  الذين  لزبائنها  خمّف�سة  اأ�سعار  �سيا�سة 

املناطق، بهدف ت�سجيعهم على املجيء«، وتابع: »نحن كاحتاد 

املوؤ�س�سات  هذه  ف 
ّ
ت�رش يف  اأنف�سنا  و�سعنا  �سياحية،  نقابات 

لدعم هذه ال�سيا�سة، كما ندعو وزارة ال�سياحة اإىل تاأمني الدعم 

ال�سياحية عمومًا وقطاعات اجلبل خ�سو�سًا،  الالزم للقطاعات 

تتبع  التي  بالدول  اأ�سوة  املازوت  �سعر  ماديًا وعمليًا، عرب دعم 

متديد  عرب  اأو  مماثلة،  الأزمات  �ص 
ّ
تتعر عندما  ال�سيا�سة  هذه 

املوا�سيع  من  وغريها  ال�سياحية  للموؤ�س�سات  القرو�ص  تق�سيط 

يف  ال�سياحي  القطاع  دعم  اأجل  من  �سابقًا  عنها  حتدثنا  التي 

لبنان«. 

اللبنانيون من خالل مت�سية عطلة  �سوؤال: يبدي  وقال رداً على 

نهاية االأ�سبوع يف املنتجعات ال�سياحية يف منطقة جبل لبنان، 

ت�سامنهم مع اأ�سحاب هذه املوؤ�س�سات الرازحة حتت ثقل االأزمات 

الناجمة عن انح�سار معدل الثلوج وتراجع حركة ال�سياحة ب�سكل 

عام ب�سبب الظروف االأمنية وال�سيا�سية يف البلد واملحيط.

ولفت اإىل »اأن القطاع ال�سياحي يعي�ص يف دوامة خميفة من جراء 

هذا الواقع االأليم يف ظّل احلظر اخلليجي عن املجيء اىل لبنان 

ب االوروبي من زيارته بق�سد ال�سياحة، اإ�سافة اإىل القلق 
ّ
والتح�س

عرب  العنف  موجات  ا�ستمرار  من  اللبناين  االنت�سار  يتملك  الذي 

التفجريات االإرهابية يف خمتلف املناطق اللبنانية«، وقال: »كّل 

حيث  من  كبرية  بن�سبة  ال�سياحية  احلركة  تراجع  اىل  اأّدى  ذلك 

بعدما  اإذ  ال�سياحي.  االإنفاق  جلهة  اأو  وجن�سياتهم،  ال�سياح  عدد 

كان عدد ال�سياح يتجاوز املليونني يف العام 2010، تراجع اىل 

املرتبة  احتّل  الذي  اخلليجي  ال�سائح  اأّن  الفًا. كما  مليون و274 

االوىل يف قائمة الدول التي تق�سد لبنان لل�سياحة، يتقّدمه اليوم 

ال�سائح العراقي ليحّل مكانه يف املرتبة االوىل، كما اّن االإنفاق 

ذلك  كّل  مليارات.   4 اىل  مليارات دوالر   7 تراجع من  ال�سياحي 

وال  عاين  الذي  ال�سياحي  القطاع  على  �سلبية  ارتدادات  انعك�ص 

يزال يف ظّل تراجع ن�سبة االإ�سغال الفندقي وعدم ارتياد املطاعم 

خ�سو�سًا يف مناطق اجلبل«.

بيروتي خسائر القطاعات السياحية  

في الجبل تعّدت الـ500 مليون دوالر
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اإىل  ارتياحها  عن  بريوت،  يف  للمالحة  الدولية  الغرفة  اأعربت 

بريوت،  مرفاأ  يف  تنفيذها  اجلاري  والتجهيز  التطوير  م�ساريع 

وللتدابري واالإجراءات التي تتخذها اإدارة املرفاأ من اأجل تفعيل 

دوره  وتقوية  لبنان،  يف   
ّ
االأهم البحري  املرفق  هذا  خدمات 

املحوري يف املنطقة. 

واأ�سارت الغرفة اإىل اأّن املبا�رشة يف ا�ستخدام التو�سعة اجلديدة 

�سبه  ب�سورة  االزدحام  اأزمة  حّل  اإىل  اأدت  احلاويات،  ملحطة 

بعد  اأ�سبح  املحطة،  يف   16 رقم  املركزي  فالر�سيف  نهائية، 

متو�سطة  �سفن   4 مع  والتعامل  ا�ستقبال  على  قادراً  تطويله 

احلجم يف وقت واحد، كما ارتفعت القدرة اال�ستيعابية للمحطة 

من 1.100 مليون حاوية منطية اإىل حواىل 1.250 مليون حاوية 

 املائي املواجه 
ّ
اإجناز تعميق املمر اأّن  منطية �سنويًا، مو�سحة 

ّ اأدنى، جعل 
للر�سيف رقم 16 �رشقًا حتى عمق 16.5 مرتاً كحد

اًل ال�ستقبال اأكرب ال�سفن العمالقة يف العامل. 
ّ
مرفاأ بريوت موؤه

ب�4  املرفاأ  بتجهيز  املرفاأ  اإدارة  مببا�رشة  الغرفة  رحبت  كما 

 12 رقم  للر�سيف  االإنارة  وبتاأمني  اإ�سافية،  جديدة  قبابني 

وخ�سو�سًا  العادية،  للبواخر  يتيح  ما  له،  املقابلة  والباحة 

لة باحلديد متابعة عملها لياًل ب�سورة طبيعية واآمنة. كما 
ّ
املحم

هت بعملية التنظيف اجلارية لالأحوا�ص يف املرفاأ الإعادتها 
ّ
نو

الغرفة الدولية للمالحة مرتاحة 

وّقعت »الوكالة الوطنية لالعالم«، ممّثلة 

مذكرة  �سعب،  �سليمان  لور  مبديرتها 

اأبو  طالل  »جمموعة  رئي�ص  مع  تعاون 

يف  غزالة،  ابو  طالل  الدكتور  غزالة« 

االعالمية  اخلدمات  تنمية  جماالت 

والتقنية والكوادر الب�رشية وتطويرها.

فلحة  ح�سان  االعالم  مدير  واألقى 

اتفاق  انه  فيها:  جاء  للمنا�سبة  كلمة 

يتم  انه  االأوىل  والداللة  داللة،  غري  له 

الوطنية، كما هو  والوكالة  العام واخلا�ص  القطاعني  بني 

معروف، هي اأهم الوكاالت يف العامل العربي.

تو�سيع  يف  �سي�ساهم  »االتفاق  ان  اىل  �سليمان  واأ�سارت 

اخلدمات املقدمة، لناحية تطوير املوقع االلكرتوين للوكالة 

وحت�سينه، وي�رشي هذا التعاون االعالمي والتقني ما بني 

طالل  جمموعة  اأنباء  ووكاالت  لالعالم  الوطنية  الوكالة 

اأبو غزالة، وهي وكالة اأنباء امللكية الفكرية ووكالة اأنباء 

اأنباء تقنية املعلومات واالدارة االعالمية  التعليم ووكالة 

يف جمموعة طالل اأبو غزالة الدولية«.

جمانية  تدريبية  دورات  تنظيم  »�سيتم  اأنه  واأو�سحت 

ا�رشاكهم  يتم  ثالثة،  اىل  موظفني  بواقع  الوكالة  ملوظفي 

املعدة من �رشكة  التدريب  وفق خطة  الدورات،  �سنويًا يف 

اأبو غزالة للتدريب املهني – مكتب بريوت.

حلفظ  االلكرتونية  احللول  ايجاد  اأي�سًا  االتفاق  وي�سمل 

 تعاون الوكالة الوطنية ومجموعة أبو غزالة
لحفظ األرشيف وتوسيع الخدمات

الوطنية،  الوكالة  يف  ال�سور  ار�سيف 

ومائتي  مليونني  على  يحتوي  والذي 

و�ستقوم  نيغاتيف،  �سلبية  �سورة  األف 

االلكرتونية  الوثائق  ادارة  حلول  دائرة 

بدرا�سة  غزالة  اأبو  طالل  جمموعة  يف 

يف  االأر�سفة  عمل  ل�سري  االأمثل  النظام 

الوكالة بهدف توفري هذه احللول وتقدمي 

الالزمة  والتقنية  اال�ست�سارية  اخلدمات 

يف هذا ال�سدد«.

تالها اأبو غزالة بكلمة قال فيها: »لبنان بالن�سبة يل لي�ص 

و�رشكة  اأهلي،  بني  هنا  اأنا  �سعب،  جمرد  وال  دولة  جمرد 

طالل اأبو غزالة التي اأ�سبحت االآن �رشكة عاملية، تاأ�س�ست 

يف لبنان، واأول مكتب لنا كان يف لبنان، وبالتايل كل ما 

يّف لبناين. واأ�ساف: »امل�رشوع الذي نتكلم عنه كما عربت 

الوطنية لالعالم لور  الوكالة  عنه بكل دقة وتقنية مديرة 

�سليمان، هو اأننا نريد اأن ندخل هذه الهيئة املهمة )الوكالة 

الوطنية( اىل عامل املعرفة، مبعنى تقنيات املعرفة.

اأقول  واالت�ساالت،  املعلومات  تقنية  عن  نتكلم  عندما 

باملعنى  تقنية  موؤ�س�سة  لكونها  ا�ستطاعت،  موؤ�س�ستنا  اإن 

املعريف، اأن ت�سبح الكربى يف الدنيا، اأقول هذا الكالم واأنا 

غزالة  ابو  واأ�سبحت  لبنان،  من  انطلقنا  الأننا  لبنان،  يف 

للملكية الفكرية ال�رشكة الكربى على م�ستوى العامل ولي�ص 

على م�ستوى املنطقة.

من �شهر اإلى �شهر
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ت��ق��وي��ة  حم��ط��ت��ي  ت��رك��ي��ب  مت   
قريتي  يف  جديديتني  كهربائيتني 

منطقة  يف  خ��ل��ف  ورج���م  ال�����س��اع��د 

وادي خالد لتامني التيار الكهربائي 

�سهدتا  اللتني  للقريتني  اف�سل  ب�سكل 

واقيم  املا�سية.  ال�سنوات  خالل  و�سكانيًا  عمرانيًا  منواً 

للمن�سابة احتفال خا�ص ح�رشه مدير دائرة كهرباء حلبا 

بلدية  ورئي�ص  خوري  غ�سان  لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة  يف 

وادي خالد نورالدين االحمد ة وعدد من املخاتري ووجهاء 

املنطقة.

نقيب  مل��رك��ز  امل��ر���س��ح  ج���ال   
�سعد  رفعت  ب��ريوت  يف  املهند�سني 

يف  هند�سية  موؤ�س�سات  ع��دة  على 

ب���داأه���ا م��ع �رشكة  ب����ريوت، ح��ي��ث 

بيطار  ج��الل  »���رشك��ة  ث��م  ام«،  »ت��ك 

للهند�سة«، و�رشكة »االآفاق الهند�سية«، 

الكهرباء  مهند�ص  يلعبه  الذي  الدور  حول  نقا�ص  وجرى 

برنامج  �سارحًا  العامة،  الهند�سية  احلياة  وامليكانيك يف 

املقررة  بريوت  يف  املهند�سني  نقابة  النتخابات  تر�سحه 

يف ني�سان املقبل.

 �سارك النائبان جوزيف املعلوف 
ب�سفة  كرم  وم��ارون  �سعادة  و�سامر 

م���راق���ب م��دع��و م���ن ق��ب��ل االحت���اد 

االأوروبي، يف االحتاد الربملاين االورو 

متو�سطي، يف البحر امليت يف االأردن، 

يف  ال�رشاكة  »م�ستقبل  عنوان  حتت 

البحر املتو�سط«. وتركزت املناق�سات 

على االأزمة ال�سورية وتداعياتها على 

دول املنطقة، ومنها لبنان الذي يعاين 

ال�سوريني.  النازحني  اأعداد  تدفق  من 

وكانت لكرم مداخلة �رشح فيها واقع 

اإىل  االأوروبي  االحتاد  داعيا  النزوح،  اأزمة  ظل  يف  لبنان 

امل�ساعدات  م��ن  امل��زي��د  ت��ق��دمي 

للبنان ليتمكن من حت�سني اإنتاج 

من  امل��ي��اه  وتخزين  الكهرباء، 

خالل �سدود يف خمتلف املناطق 

اللبنانية.

 

موجز اقتصادي

قالوش يؤكد لتجار الذهب في طرابس 

 اتخاذ اإلجراءات لحفظ األمن 
في األسواق 

التقى حمافظ ال�سمال نا�سيف 

�رشاي  يف  مكتبه  يف  قالو�ص، 

�سوق  جتار  من  وفداً  طرابل�ص، 

برئا�سة  طرابل�ص،  يف  الذهب 

خالد  ال�ساغة  نقابة  رئي�ص 

جتار  نقابة  ورئي�ص  النمل 

وبع�ص  �سابونة  احمد  الذهب 

يف  معه  بحث  ال�سوق،  جتار 

د 
ّ
تهد باتت  التي  االأخطار 

االأ�سواق  منطقة  �سهدتها  التي  االأخرية  اال�ستباكات  بعد  عملهم 

ومنها �سوق الذهب. 

حلفظ  املنا�سبة  االإجراءات  كّل  �سيتخذ  »اإنه  للوفد  قالو�ص  واأكد 

عمومًا  طرابل�ص  ومدينة  خ�سو�سًا  الداخلية  االأ�سواق  يف  االأمن 

واإعادة اال�ستقرار اإليها. 

واأو�سح النمل بعد اللقاء »اأّن الوفد �رشح للمحافظ معاناة التجار 

رة يف ال�سوق وحميطها«، واأكد »اأّن 
ّ
ب�سبب االإ�سكاالت االأمنية املتكر

التجار ال عالقة لهم مبا يح�سل من حوادث اأمنية يف منطقتهم ال 

من قريب وال من بعيد«. 

وقال: »اإّن كّل ما نطمح اإليه هو الذهاب اىل حمالنا والعودة منها 

اإىل منازلنا من دون م�ساكل اأو اأخطار، واننا بتنا نخ�سى على تعب 

العمر من ال�سياع«. 

ولفت اىل »اأّن اجلمعية �سرتفع اىل املحافظ قالو�ص كتابًا يت�سمن 

»اأّن املحافظ  واأكد  ثابتة يف املنطقة«،  اأمنية  طلبًا الإقامة نقطة 

امل�سوؤولني  مع  �سيت�ساور  لكنه  املطلب،  هذا  مع  بالتجاوب  وعد 

كما  بدورها  تقوم  حتى  كهذه  خطوة  على  االإقدام  قبل  االأمنيني 

يجب«.

اإىل اأعماقها الطبيعية، ما ميّكنها مع االأر�سفة املحيطة بها من 

ا�ستقبال خمتلف اأنواع ال�سفن وال �سيما العادية والزوار. 

واأ�سادت الغرفة اأخرياً بالقرار الذي اتخذته اإدارة املرفاأ باإلغاء 

ا�ستيفاء بدالت العمل خارج الدوام النظامي Overtime على 

اأن تبا�رش بتطبيقه بعد ت�سديقه من قبل وزارة االأ�سغال العامة 

والنقل. 

االأرقام  اأّن  زخور  ايلي  الغرفة  رئي�ص  اأعلن  ثانية،  جهة  من 

القيا�سية التي ما يزال يحققها مرفاأ بريوت، توؤكد اأّن هذا املرفق 

لبنان مع  الرئي�ص حلركة جتارة  ال�رشيان  عترب 
ُ
ي الذي  البحري 

ف مع االأزمات واال�سطرابات الداخلية 
ّ
اخلارج، متكن من التكي

واحلرب امل�ستعلة يف �سورية، وا�ستيعاب تداعياتها، لكنه حّذر 

من اأن يوؤدي تفاقم تدهور االأو�ساع والتفجريات االإرهابية اإىل 

داً منا�سدته للم�سوؤولني 
ّ
قلب هذه النتائج راأ�سًا على عقب، جمد

وتر�سيخ  الفتنة  واأد  على  قادرة  حكومة  وت�سكيل  االتفاق 

اال�ستقرار واالأمن قبل فوات االأوان.

جوزيف المعلوف

سامر سعادة
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اأ�سار م�سعد فار�ص »نقيب الو�سطاء واال�ست�ساريني 

العقاريني اىل اأن ن�سبة ات�ساالت الراغبني ب�رشاء 

العقارات ارتفعت، ويبدو هذا االمر اأ�سبه بعمليات 

اإذا  العقاري،  »الهجوم«  لكّن  للفر�ص  ا�ستطالع 

ثمة  »اأن  كا�سفًا عن:  بعد«.  يبداأ  التعبري، مل  �سح 

الراغبني يف ال�رشاء، لكنها تقف عند  ح�سوداً من 

حدود الو�سعني االأمني وال�سيا�سي، وهي جاهزة 

للتقدم عندما ت�سعر باأن الظروف ت�سمح بذلك«. الحظ اأن »بع�ص 

االأخبار ال�سيا�سية واالأمنية االإيجابية كانت كافية لتحريك �سيء 

يراهنون على عودة  اأن كرثاً  ال�سوق، وهذا يظهر بو�سوح  ما يف 

�سيء من االإ�ستقرار لالإقدام على خطوة ال�رشاء«. 

يف  ل 
ّ
ج

ُ
�س العقارية  املوؤ�رشات  يف  التح�سن  بع�ص  اأن  اىل  م�سرياً 

االأ�سهر االأخرية، »كرخ�ص البناء واملعامالت العقارية والقرو�ص 

ال�سكنية، رغم اأن ثمة تراجعًا على امل�ستوى الرتاكمي ال�سنوي«. 

اأن  علمًا  تباطوؤ،  بحالة  لكنها  تغب  مل  احلركة  اأن  واأو�سح 

»الت�سهيالت التي وفرها م�رشف لبنان حيال القرو�ص املدعومة، 

�ساهمت يف ابقاء ال�سوق على نار ولو خفيفة«. 

هو  االأدنى،   
ّ
باحلد ولو  اأي�سًا،  ال�سوق  على  حافظ  »ما  وا�ساف 

رين للتغيريات النوعية على م�ستوى الطلب، واجتاه 
ّ
مواكبة املطو

رين اإىل توجيه العر�ص نحو ال�سقق ال�سغرية، 
ّ
معظم هوؤالء املطو

م�ساريع  يف  حتى  الفئة،  هذه  من  املنا�سبة  املنتجات  وتوفري 

االأبراج الكبرية من مثل �سما بريوت«. 

قطاع البناء عمود فقري
جورج  بروبريتيز«  »بال�ص  �رشكة  رئي�ص  اأّكد  نف�سه  ال�سياق  ويف 

العمود  ي�سكالن  وامل�رشيف  العقاري  القطاعني  اأّن  �سهوان 

الظروف  ظل  يف  للبنان  االأمان  و�سمام  الفقري 

التي  الكثرية  والتحديات  ال�سعبة  االقت�سادية 

»ان  اىل  م�سرياً  اللبناين،  االقت�ساد  يواجهها 

ت�رشين  يف  جديداً  تعميمًا  اأ�سدر  لبنان  م�رشف 

املعطاة  احلوافز  حيال  للم�سارف   2013 الثاين 

 2014 �سنة  يف  ورفعها  مدعومة(  )قرو�ص  لها 

�ص 
ّ

خ�س
ُ
ي اأن  متوقعًا  دوالر«،  مليون   800 بقيمة 

70 % منها للقطاع العقاري، ومالحظًا ان القطاع العقاري ن�سط 
متوافراً  يزال  ال  الطلب  وان  واالمنية،  ال�سيا�سية  االزمات  »رغم 

على نحو جيد«. 

تحسينات طفيفة
العقارية  لل�سوؤون  العامة  املديرية  اظهرت  اأخرى،  ناحية  ومن 

كانون  خالل  لبنان  يف  العقاري  القطاع  اداء  يف  طفيفًا  حت�سنًا 

االول 2013، يف ظل ت�سجيل زيادة يف عدد املعامالت العقارية 

اىل 7،202 معاملة، مقارنة ب� 6،202 معاملة يف ت�رشين الثاين.

الوقت  يف  الفتًا  ركوداً  العقارية  ال�سوق  تعاين  املح�سلة،  يف 

اأول  يف  جديدة  بناء  رخ�سة   9673 نحت 
ُ
م انها  رغم  الراهن، 

القطاع،  املطورين يف  ثقة  على  يدّل  2013 مما  من  اأ�سهر   10
يف حني يتجه ال�سارون نحو الوحدات ال�سكنية ال�سغرية )بني 

100 و150 مرتاً( على نحو اكرث من ال�سقق الكبرية، وذلك نظراً 
اىل ان �سعرها يتنا�سب والقرو�ص امل�رشفية. ان امل�ستثمرين 

ترعى  حكومة  وتاأليف  ال�سيا�سية  التجاذبات  وقف  ينتظرون 

واال  اال�ستثمارية،  ن�ساطاتهم  ي�ستعيدوا  اللبنانيني كي  �سوؤون 

اأ�سوة ب�سائر  العقاري �سيتكبد مزيداً من اخل�سائر  القطاع  فاإن 

القطاعات.

 مناخات التسوية السياسية المتوّقعة انعكست إيجابًا 
على السوق العقارية

الوزير جربان با�سيل، مع �رشكة  وقع 

مبديرها  ممثلة  االأمريكية   »NEOS«

االأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف  العام 

عقدا  جريج،  فرانك  افريقيا  و�سمال 

من  والغاز  النفط  عن  الربي  للم�سح 

اجلو يف »وزارة الطاقة واملياه«. 

وح�سب با�سيل ياأتي هذا العقد اجلديد 

مع ال�رشكة االأمريكية  بهدف املتابعة 

والغاز  النفط  عن  التنقيب  اأعمال  يف 

م�سيفًا  اللبناين.  الرب  ويف  البحر  يف 

لبنان  االإ�سايف ميكن  العمل  »هذا  اأن 

من اأن يدخل على التنقيب يف الرب من 

م�سمار ومن زاوية جديدة، اأي امل�سح 

ويو�سع  االحتماالت  يعزر  ما  اجلوي 

االآفاق فن�سل بحرنا بربنا، مما يعطي 

لبنان اآماال جديدة يف مو�سوع النفط 

والغاز ليكون لبنان حقيقة بلدا منتجا 

للنفط والغاز«. 

من جانبه اأ�سار جريج، اإىل اأن االهتمام 

�رشق  منطقة  يف  التنقيب  بعمليات 

البحر االأبي�ص املتو�سط تزايد ب�سورة 

ملحوظة يف ال�سنوات االأخرية، حتركه 

التي  جدا  ال�سخمة  الغاز  اكت�سافات 

التنقيب  م�سغلي  من  العديد  بها  قام 

اأن هناك  واالإنتاج يف اخلارج، مبينا 

ف�سوال لدى علماء اجليولوجيا ملعرفة 

االإنعاكا�سات الوا�سعة واالإقليمية لتلك 

االإكت�سافات البحرية.

لبنان يوقع عقداً مع شركة أميركية للتنقيب عن النفط والغاز من الجو

من �شهر اإلى �شهر
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 بحث رئي�ص »احتاد غرف التجارة 
وال�سناعة والزراعة يف لبنان« رئي�ص 

حممد  لبنان«  وجبل  ب��ريوت  »غرفة 

من  وف��د  م��ع  الغرفة  مقر  يف  �سقري 

اللبنانيني  االأع��م��ال  رج��ال  جمعية 

العالقات  تنمية  �سبل  بول�ص،  كلود  برئا�سة  الكنديني   -

االقت�سادية بني لبنان وكندا. واتفق اجلانبان على اإقامة 

وجبل  بريوت  غرفة  يف  املقبل  اآذار  نهاية  كندي«  »يوم 

لبنان، يتم خالله عر�ص الفر�ص االقت�سادية املتاحة يف 

كندا وجماالت التعاون بني رجال االعمال يف كال البلدين.

 زار �سفري لبنان يف م�رش وممثله 
الدكتور  العربية  الدول  جامعة  لدى 

خالد زيادة غرفة التجارة وال�سناعة 

والزراعة يف طرابل�ص وال�سمال، وكان 

دبو�سي  توفيق  رئي�سها  ا�ستقباله  يف 

البحث يف كيفية تفعيل عمل  اجتماع جرى خالله  وعقد 

الغرفة. واأ�ساد زيادة بخطوات االنفتاح التي ت�سهدها غرفة 

اإطاللة  يوفر  اأن  ا�ستطاع  الذي  دبو�سي  بقيادة  طرابل�ص 

االقت�سادية  ال�سوؤون  على  القائمة  املوؤ�س�سة  لهذه  مميزة 

نطاق  على  اهتماماته  تقت�رش  مل  بحيث  واالجتماعية 

تنمية املجتمع االقت�سادي وح�سب.

واالت�ساالت  للمعلوماتية  العربية  املنظمة  اطلقت   
طهران  ورابطة  ب��ريوت(  يف  الرئي�سي  )مقرها  »اإج��م��ع« 

املنتدى   )TIG( واالت�ساالت  املعلومات  لتكنولوجيا 

اأول  ليكون   ،)Persian IGF( االإنرتنت  حلوكمة  الفار�سي 

يف  االنفتاح  اأهمية  على  ال�سوء  ت�سّلط  املنطقة  يف  هيئة 

املنطقة  يف  االقت�سادي  النمو  على  واآث���اره  االإن��رتن��ت 

الفار�سية.

االقت�سادية  االأزمة  لال�ستثمار  »انرتا«  �رشكة  تخطت   
ن�سبيًا  مقبولة  ارباحًا  بالتايل  وحققت   ،2013 العام  يف 

2012. و�سجلت  العام  االرباح املحققة يف  باملقارنة مع 

ارباحًا   2013 العام  يف  ال�رشكة 

مبدئية بقيمة 14.180 مليار لرية 

لبنانية يف مقابل 20.132 مليار 

لرية يف العام 2012.

موجز اقتصادي

هجرة االستثمارات للبنانية 

إلى أربيل  والبصرة بمبالغ 

تجاوزت 1.5 مليار دوالر

با�ستثماراتهم  اللبنانيني  االأعمال  رجال  من  العديد  يتوجه 

والب�رشة  اربيل  وحتديداً  العراق  �سيما  وال  اخلارج  نحو 

وبع�ص الدول االفريقية واالأوروبية، يف ظل غياب املوؤ�رشات 

االإيجابية املحلية واالإقليمية، وتوقع ا�ستمرار الو�سع الراهن 

اإىل حني  واأمني  �سيا�سي  تدهور  لبنا عل ماهو عليه من  يف 

كبار  كّثف  ال�سلبي  امل�سهد  هذا  اأمام  ال�سوري،  امللف  اقفال 

احلدود  خارج  ن�ساطاتهم  من  اللبنانيني  االأعمال  رجال 

ال�سنتني  خالل  بهم  حلقت  التي  اخل�سائر  بع�ص  لتعوي�ص 

املا�سيتني يف ال�سوق اللبنانية.

وبح�سب امل�سادر املذكورة اأعاله فان اال�ستثماراتا للبنانية 

يف اخلارج ترتكز يف قطاعات ال�سياحة، امل�سارف، ال�سناعة 

والعقار، واأن قيمة هذه اال�ستثمارات جتاوزت يف نهاية العام   

2013 املا�سي اأكرث من 1.5 مليار دوالر.
ويف املقابل خرج جزء من ا�ستثمارات اللبنانيني اإىل اخلارج، 

القطاع  اإىل  وحتديداً  لبنان،  اإىل  الوافدة  الر�ساميل  فان 

الر�ساميل  هذه  اأن  حتى  االأخرى،  هي  تراجعت  امل�رشيف 

اللبنانيني  الوافدة من  الر�ساميل  على  بغالبيتها  باتت حكراً 

العاملني يف اخلارج  )اأكرث من   8 مليارات لرية لبنانية يف 

نهاية العام   2013 املا�سي (، من اأ�سل   13.9 مليار دوالر 

ر�ساميل وافدة اإىل لبنان يف العام املا�سي.

وبح�سب االإح�ساءات �سبه الر�سمية فان الر�ساميل الوافدة اإىل 

اإىل   ،2010 العام  يف  دوالر  مليار   17.3 من  تراجعت  لبنان 

13.8  مليار دوالر يف 2011  ثم �سجلت 13.5 ملياراً يف  2012، 
لت�ستقر  على  17.3 ملياراً يف نهاية العام املا�سي.

ويف موازاة هجرة جزء من اال�ستثمارات اللبنانية اإىل اخلارج، 

ت�ستمر يف املقابل هجرة الكفاءات اللبنانية اإىل اأ�سواق اخلليج 

لبنان،  يف  العمل  فر�ص  توّفر  عدم  ب�سبب  اأوروبا  وا�سواق 

البطالة،  ن�سب  وارتفاع  اجلديد،  اجلامعي  لل�سباب  وال�سيما 

اإ�سافة اإىل عامل اخلطر االمني املتزايد يف البالد.
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اأن ي�سهد قطاع الدواء يف منطقة ال�رشق االو�سط و�سمال  يتوّقع 

حتافظ  اأن  ح 
ّ

رج
ُ
وي املتو�سط،  االأمد  يف  م�ستمراً  منواً  افريقيا 

تليها  اخلليج،  يف  اأدوية  �سوق  كاأكرب  موقعها  على  ال�سعودية 

االإمارات. وميلك لبنان وم�رش واجلزائر فر�سًا عدة لتعزيز منو 

يوؤّثر  اأن  املنا�سب  الزمان  يف  الفاعل  للتطبيق  وميكن  ال�سوق. 

اإيجابًا يف النمو احلايل لل�سوق.

املنطقة  يف  الدواء  قطاع  حول  العمل  ورقة  يف  ورد  ما  هذا 

»حتديات وتو�سيات« التي اعلنتها جمموعة »بوهرنغر اإنغلهامي« 

احدى �رشكات الدواء ال�20 الرائدة االأوىل يف العامل، بغية توفري 

يف  الوعي  ورفع  االإقليمي  امل�ستوى  على  للقطاع  م�ستقّل  بحث 

يات منو �سوق االأدوية يف منطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال 
ّ
�ساأن حتد

اأفريقيا واأمناطه ومعوقاته.

وفيما اأوردت الورقة خ�سائ�ص هذا القطاع يف ال�سعودية )ال�سوق 

االكرب مع ن�سبة 95،4 %( واالمارات وم�رش )تغطي 30 % من �سوق 

املنطقة( واجلزائر )منو ال�سوق 20 % �سنويا(، ا�سارت بالن�سبة اىل 

ة اللبناين 
ّ
�سة لقطاع ال�سح

ّ
لبنان، اىل ان ن�سبة املوازنة املخ�س

بحدود  ة 
ّ
ال�سح على  لالأ�رش  اإنفاق  اأكرب  »مع   ،%  6،6 نحو  بلغت 

..»% 44
وراأت ان قطاع الدواء يقف عند مفرتق طرق، »اذ يواجه �سل�سلة 

ال�سيا�سة  يف  ل 
ّ
والتحو املحدودة،  املوارد  عن  ناجمة  حتديات 

املتنامية،  وال�سوق  الدواء،  اإىل  املر�سى  نفاذ  ويف  ة 
ّ
العام

ة 
ّ
واال�ستثمارات املتزايدة، وبراءات االإخرتاع التي تقرتب من مد

املحدودة«،  واالبتكارية  ة 
ّ
البحثي والقدرات  تها 

ّ
�سالحي انتهاء 

»نظرا  القطاع  هذا  لتعزيز  جهود  بذل  اىل  املنطقة  دول  داعيا 

ية و تاأخر توافر االأدوية 
ّ
ا للرعاية ال�سح

ّ
اىل الكلفة العالية ن�سبي

اجلديدة«.

يف  النظر  اعادة  اىل  الورقة  دعت  االأ�سعار،  حتديد  �سيا�سة  ويف 

امل�ستورد منه، ملا يف ذلك  الدواء وت�سجيله، وخ�سو�سا  ت�سعري 

حكومات  حاجة  اإىل  واأ�سارت  ال�سوق.  اإىل  ولوجه  على  اأثر  من 

امل�سنعني  م�سالح  حماية  بني  التوفيق  على  للعمل  املنطقة 

دين االأجانب واملوّزعني واملر�سى.
ّ
املحّليني واملور

وتطرقت اىل اإ�سالحات الرعاية ال�سحية يف منطقة »ت�سهد فر�سة 

ميكن  ال  انه  اعتربت  لكنها  ال�سيا�سي«.  لالإ�سالح  م�سبوقة  غري 

االإقت�سادية.  االإ�سالحات  عن  الهيكلي  ال�سيا�سي  التغيري  ف�سل 

لذا، دعت اىل معاجلة التحديات الهيكلية املتداخلة التي تواجه 

الت املنخف�سة لعمالة 
ّ
ة – كن�سب البطالة العالية، واملعد

ّ
دواًل عد

ر القطاع اخلا�ص، واحلوكمة 
ّ
املراأة، وامل�ستويات املنخف�سة لتطو

القطاعات  يف  والتخمة  واخلا�ص،  العام  للقطاعني  ال�سعيفة 

ال  انه  وراأت  امل�ستفحل.  والف�ساد  املحدودة،  واملناف�سة  ة، 
ّ
العام

ميكن االإ�سالح ال�سيا�سي اأن ي�ستجيب ملطالب املواطنني »ان مل 

يتزامن مع م�ستويات معي�سة اأف�سل تنعك�ص على احلياة ال�سحية 

للمواطن«، معتربة ان احلوادث الراهنة تفتح الباب اأحيانا اأمام 

العنان  الإطالق  و�سفافية  فاعلية  اأكرث  اقت�سادية  حوكمة  ر 
ّ
تطو

لقدرات املنطقة االإقت�سادية.

ويف حاجات احلكومة، اوردت ان الرتكيز على الرعاية ال�سحية 

يهدف اإىل تطوير بنية حتتية فريدة لتوفري اخلدمات املنا�سبة يف 

املنطقة. ودعت احلكومة اىل تخّطي املعوقات االآتية:

دة التي حتكم التمّلك االأجنبي 
ّ
- التخفيف من وطاأة القواعد املقي

لل�رشكات لتعزيز االإ�ستثمار يف ال�سناعة املحّلية.

املنت�رشة  املزمنة  لالأمرا�ص  املتاأّخران  والعالج  الك�سف   -

اأو  ت�ستهدف �رشائح عمرية  التي  التوعوية  الربامج  والنق�ص يف 

ة.
ّ

نة، وذوي احلاجات اخلا�س
ّ
اإجتماعية معي

التاأمني،  قوانني  حول  التدريب  وخدمات  القدرات  بناء   -

واملراجعة االإلكرتونية.

ية 
ّ
ال�سح الرعاية  دي 

ّ
مور بني  االإ�سافية  ال�رشاكة  زيادة   -

واالأجهزة  واملوارد  اخلدمات  اأ�سا�ص  على  اخلا�ص  القطاع  يف 

ال�سحية  الرعاية  نوعية  حت�سني  يف  �ست�ساعد  التي  امل�سرتكة 

رة.
ّ
ات الطبية املتطو

ّ
ونفاذ املر�سى اإىل التقني

الدواء  قطاع  يف  والتطوير  والبحوث  بالن�ساطات  النهو�ص   -

% من   20 العاملية نحو  الدواء  �ص �رشكات 
ّ

املحّلي، فيما تخ�س

�سة للبحوث والتطوير الإنتاج اأدوية تعالج الفقراء 
ّ

املوارد املخ�س

واالأمرا�ص النادرة.

ت�سّكل  التي  ومتطلباته  الدواء  ت�سجيل  اأنظمة  وحت�سن  �رشعة   -

عبئا على املر�سى وعلى بيئة العمل.

ن نظام 
ّ
دة تت�سم

ّ
ية حمد

ّ
دة و�سّفافة و�سيا�سات �سح

ّ
- حوكمة جي

ورقة عمل عن قطاع الّدواء في الشرق األوسط 
 وشمال أفريقيا: أكبر إنفاق لألسر على الصحة 

هو في لبنان مع نسبة 44 %!

من �شهر اإلى �شهر
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ومتعهدي  ال�سهاريج  ا�سحاب  نقابة  رئي�ص  طالب   
بيان،  يف  �رشعيني  ابراهيم  لبنان  يف  املحروقات  نقل 

امل�سوؤولني املعنيني »وقف ت�سجيل �سهاريج جديدة، نظراً 

ال�سهاريج  عدد  والرتفاع  ال�سعبة  االقت�سادية  للظروف 

وزيري  �رشعيني  ونا�سد  احلاجة«.  تفوق  التي  العاملة 

الطاقة واملياه والداخلية والبلديات اإيجاد احللول من اأجل 

و�سع حد لت�سجيل �سهاريج جديدة، حمذراً من ان ت�سويق 

�رشف  اىل  يوؤدي  �سيارات  �رشكات  عرب  جديدة  �سهاريج 

املتعهدين واأ�سحاب ال�سهاربج من ال�رشكات.

»جتمع  اإدارة  جمل�ص  ناق�ص   
���س��ن��اع��ي��ي امل���نت ال�����س��م��ايل« يف 

اجتماعه ال�سهري يف ح�سور اأع�ساء 

»�سبل  وامل�ست�سارين،  االإدارة  جمل�ص 

عامة  ال�سناعية  التحديات  معاجلة 

اال�ستحقاق  اىل  وتطرقوا  خا�سة،  املتنية  واملناطقية 

جلمعية  جديد  اإدارة  جمل�ص  النتخاب  املقبل  االنتخابي 

بارزين  تقدم ع�سوين  واقع  واىل  اللبنانيني،  ال�سناعيني 

للتجمع  اأ�سا�سيني  وم�ست�سارين  ال�سناعي  ال�ساأن  يف 

اجلميل«.  فادي  والدكتور  نادر  ابو  رامز  هما  برت�سحهما، 

ال�سناعيني  جمعية  لرئا�سة  اجلميل  »تر�سيح  دعمه  واأكد 

لتقريب وجهات  ال�سعي  »موا�سلة  املقبلة، متعهدا  للدورة 

النظر بني املر�سحني«. 

واالأخ�����س��اب«  البناء  ع��م��ال  نقابات  »احت���اد  ���س��دد   
»كوندا�ص«  �رشكة  عمال  ق�سية  »متابعة  ���رشورة  على 

للحفاظ  املخت�سة،  املراجع  مع  ومالحقتها  للمفرو�سات، 

كامل  م��ع  العمال  روات���ب  ودف���ع  العمل  دمي��وم��ة  على 

انه  بيان  يف  واأو�سح  ممكن«.  وقت  اأ���رشع  يف  حقوقهم، 

دفع  بعدم  ال�رشكة  ت�ستمر  التوايل،  على  اخلام�ص  »لل�سهر 

التعهد  برغم   ،200 حوايل  عددهم  البالغ  لعمالها  االأجور 

الذي قطعته اإدارة ال�رشكة اأمام وزير العمل«. 

 اأعلنت نقابة عمال وم�ستخدمي موؤ�س�سة كهرباء لبنان 
ر 

ّ
قر الكهرباء  اإدارة  جمل�ص  اأن 

م�ستخدمي  ترفيع  مباراة  جتميد 

التي  قادي�سا  كهرباء  موؤ�س�سة 

رة يوم اجلمعة املوافق 
ّ
كانت مقر

يف 2014/2/14، وذلك اإىل حني 

االنتهاء من اإعداد هيكلية كهرباء 

قادي�سا. 

موجز اقتصادي

�سالمة اأف�سل لالأدوية البديلة.

يذكر ان مبيعات »بوهرنغر اإنغلهامي« ال�سافية بلغت نحو 14،7 

مليار اأورو يف 2013، ومتّثل نفقات البحوث والتطوير يف ميدان 

ية، ن�سبة 22،5 % من �سايف 
ّ
االأدوية التي حتتاج اإىل و�سفة طب

مبيعاتها.

قرار »الصحة« سحب مستحضرات طبية مهربة من 
األسواق احترازي

اأكدت وزارة ال�سحة اأن القرار 1/300 تاريخ 28 ك2 2014 املتعلق 

ومنع  اللبنانية  االأ�سواق  من  مهربة  طبية  م�ستح�رشات  ب�سحب 

ا�ستريادها وتداولها هو لتاريخه قرار احرتازي اىل حني االنتهاء 

من ملف التحقيق الذي ين�سق مع اجلهات االأمنية املعنية، علمًا 

ومهدئات  جن�سية  مقويات  هي  بالقرار  امل�سمولة  االأدوية  اأن 

لالأع�ساب تقع �سمن الئحة املخدرات.

أول بطاقة ائتمان لقطاع التأمين
وق���ع���ت »اك�����س��ا 

االأو�سط«  ال�رشق 

و»ف������ي������زا« يف 

اتفاقية  ل��ب��ن��ان 

اأول  اإق��ام��ة  على 

ب��ط��اق��ة ائ��ت��م��ان 

ل���ل���ت���اأم���ني يف 

امل�رشق العربي، ما ي�سهل خدمات املتعاملني من الزبائن، 

ال�سنة  ا�ستغرقت حواىل  وذلك بعد درا�سات وفرتة جتريبية 

تقريبا للتاأكد من جدواها اخلدماتية.

�رشوره  عن  لبنان  يف  »فيزا«  مدير  ال�سبوري  رمزي  وعرب 

نا اليوم اأن ندخل قطاع التاأمني باأول بطاقة 
ّ
بالقول: » ي�رش

ائتمان تطلق يف منطقة امل�رشق العربي، م�سرتكة مع �رشكة 

»اك�سا ال�رشق االو�سط الرائدة يف هذا القطاع. ونحن واثقون 

واالأمان  ال�سهولة  من  املزيد  �ست�سمن  اخلطوة  هذه  اأن  من 

للعمالء وتعزز التوجه نحو ا�ستبدال العملة النقدية بالدفع 

االلكرتوين«.

روجيه  االو�سط«  ال�رشق  »اك�سا  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 

ن�سنا�ص: »اإميانا منا بالدور امل�ستقبلي لالقت�ساد اللبناين، 

التقدم  رهان  على  القائمة  ال�رشكة  �سيا�سة  مع  ومتا�سيا 

تنويع اخلدمات وت�سهيلها  واالنفتاح، وبالتايل  والتحديث 

ال�رشكة  مع  التعاون  اتفاقية  �رشكتنا  وّقعت  وابتكارها، 

زبائننا  مع  عالقتنا  تر�سيخ  بهدف   ،VISA فيزا  الرائدة 

 :AXA مبادئ  )معتمدين  واال�ستمرارية،  الثقة  يزيد  مبا 

وروح  بها،  وااللتزام  الوعود  احرتام  االبتكار،  االح��رتاف 

فريق العمل( وال �سيما اأن �رشكتنا موجودة يف لبنان منذ 

خالل  الر�سمية  االإطالق  عملية  و�ستتم  �سنة   100 من  اأكرث 

االأ�سابيع املقبلة«.
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»اإنديفور  نظمتها  م�ستديرة  طاولة  ناق�ست 

لبنان« )منظمة عاملية غري ربحية تقود احلركة 

العاملية الداعمة لرواد االأعمال من ذوي التاأثري 

العايل( الّتابعة ل� »انديفور غلوبال«، اإدارة راأ�ص 

املال الب�رشي يف ال�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة 

االجنبية  ال�رشكات  ت�ستغل  ال  ملاذا  احلجم، 

من  �رشعة  اكرث  نحو  على  اللبنانية  املواهب 

ال�رشكات االجنبية؟ وما هو احلل الناجع لالفادة من تلك املواهب؟

على  القدرة  رئي�سية:  قدرات  ثالث  الب�رشي  املال  راأ�ص  اإدارة  ت�سمل 

تطويرها.  على  والقدرة  ا�ستخدامها،  على  القدرة  املواهب،  جذب 

وتوؤلف هذه القدرات يف اآن واحد، العمود الفقري للقدرة التناف�سية 

للراأ�سمال الب�رشي يف املوؤ�س�سة.

للقدرة  العاملي  النطاق  على  ا 
ًّ
عاملي  103 املرتبة  يف  لبنان  حل 

املنتدى  من  التقارير  احدث  وفق  الب�رشي،  املال  لراأ�ص  التناف�سية 

االقت�سادي العاملي لعام 2013 2014-، مقارنة باالأردن املجاورة 

و19   13 املرتبة  يف  واالإمارات  وقطر   ،68 املرتبة  يف  جاءت  التي 

تواليا.

اجلامعة  يف  التنظيمي  ال�سلوك  يف  امل�ساعدة  الندوة،  يف  �سارك 

بنك  يف  للعمليات  التنفيذية  املديرة  الداعوق،  لينا  االأمريكية 

�ص 
ّ
)موؤ�س ن�سار،  ربيع  »اإنديفور«  اأعمال  ورائدا  خداج،  نهال  املوارد 

املدير  اىل  ا�سافة   ،)Nymgoموؤ�س�ص( اأن�سي،  وعمر    )N Element
يف  امل�ساعدة  واملديرة  �سعدي،  طارق  لبنان«  »اإنديفور  يف  االإداري 

�رشكة »ويبري �ساندويك« فرح ب�سا�سة.

»عدم  اإن�سايت«،  »اإنديفور  اأجرتها  حديثة  بحوث  نتائج  واأكدت 

التطابق بني نوعية املواهب التي تخرجها اجلامعات اللبنانية وتلك 

املوجودة فعليا يف �سوق العمل«.

استراتيجّية استقدام الموظفين
حوافز  ا�ستخدام  املوؤ�س�سات  على  يجب  اأنه  على  املجتمعون  اتفق 

العمل  بيئة  وتبقى  املواهب،  جلذب  خمتلفة 

اجلذابة احلافز امل�سرتك عند اجلميع، فيما �سدد 

اأن�سي، الذي ي�ستخدم 30 موظفا يف لبنان على 

موظفني  با�ستح�سار  املرتبطة  »ال�سعوبات 

ب�سبب  البلد،  هذا  يف  للعمل  بارعني  اأجانب 

العمل  وقوانني  فيه  املرتفع  االأمني  اخلطر 

 Element N و Nymgoاملبهمة. علما ان �رشكتي

تعر�سان على املوّظفني خطة لال�ستحواذ على اأ�سهم، كحافز اإ�سايف، 

لكّن هذه اخلطة مل تلَق التقدير الالزم من املوظفني اللبنانيني »الذين 

يف�سلون االأموال النقدية على الوعود االأكرب واملوؤجلة«. 

وراأى املتحدثون »اأن ثقافة تطوير راأ�ص املال الب�رشي هي املفتاح 

للمحافظة على املواهب، اذ يحدد قادة املوؤ�س�سات، يف طبيعة احلال، 

�سلوك موظفيهم عرب ما يقولونه ويفعلونه«. 

استنتاجات وتوصيات
خل�ست املناق�سات اىل ا�ستنتاج عدد من املبادرات واالإجراءات التي 

اذ ميكن  البالد،  الب�رشي وتطويره يف  املال  راأ�ص  ت�ساعد يف تعزيز 

اجلامعات اأن توؤدي دورا رئي�سيا عرب التحول اإىل الربامج التعليمية 

اأو�سع يف جماالت  التي تعر�ص على الطالب اأي تخ�س�ص )كمعرفة 

خمتلفة(، وت�سجيع هوؤالء على االبتكار واإجراء م�ساريع عملية، ف�ساًل 

عن دمج درا�سات حاالت واقعية اأكرث يف املناهج.

وح�ص امل�ساركون املوؤ�س�سات، على دمج تطوير راأ�ص املال الب�رشي 

مديري  ومتكني  موظفيها،  يف  واال�ستثمار  ثقافاتها،  �سمن  من 

املوارد الب�رشية بغية اختيار وتوظيف وتقييم املوظفني عرب و�سائل 

اأكرث منهجية.

الرئي�سي للحكومة يف رفع امل�ستويات  واأخرياً، ثمة اعرتاف بالدور 

ريادة  ثقافة  تعزيز  البالد، عرب  الب�رشي يف  املال  لراأ�ص  التناف�سية 

يف  للتكنولوجيا  التحتية  البنية  وبناء  م�ستمر،  نحو  على  االأعمال 

البالد.

»إنديفور لبنان« ناقشت إدارة رأس المال البشري في الشركات: 

الخارج يتلّقف المواهب اللبنانية ولبنان يتخّلى عن موارده

البطالة بين الشباب إلى 37 % والخوف من األسوأ

يعيد تقرير »منظمة العمل الدولية« عن معدل ن�سبة البطالة 

اأرقام  اإ�سكالية ت�سارب  الواجهة،  اإىل  اللبناين،  ال�سباب  بني 

الر�سمية املوثوق  االإح�ساءات  البطالة، يف ظل غياب  ن�سب 

العام  القطاعني  يف  الفعلية  العمل  �سوق  حاجات  عن  بها 

واخلا�ص.

معدل  ارتفاع  حقيقة  يف  معنية  جهة  اأي  ت�سكك  ال  وفيما 

اأن  يبدو   ،2012 العام  مع  مقارنة   2013 العام  يف  البطالة 

اأي حديث عن ن�سب حمددة ودقيقة غري ممكن يف ظل غياب 

االإح�ساء ال�سكاين املتوقف منذ العام 1932. 

ة« 
ّ
الدولي العمل  »منّظمة  تقرير  ر 

ّ
يقد ذلك،  من  الرغم  على 

ة للعام 2014« 
ّ
االأخري حتت عنوان »اجتاهات العمل العاملي

ال�سباب  بني  البطالة  ن�سبة   ،2014 الثاين  كانون  �سهر  يف 

2013، مقارنًة مع ن�سبة بطالة  ب�22 يف املئة يف  اللبناين 

العام  يف  املئة  يف   13.1 بلغت  العامل  حول  ال�سباب  بني 

االجتماعية  اال�سطرابات  تداعيات  التقرير  ويلحظ  نف�سه. 

االقت�سادي  النمو  على  �سورية،  يف  وال�سيما  املنطقة،  يف 

ل البطالة يف 
ّ
يف لبنان، واأحوال �سوق العمل اللبنانية ومعد

البالد.

من �شهر اإلى �شهر
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ملف  �سهيب  اأك��رم  الوزير  عر�ص   
وال�سحار  ال��غ��رب  منطقة  يف  امل��ي��اه 

عني   – الناعمة  مطمر  اإقفال  وق�سية 

رافيل، يف اجتماع عقد يف عالية �سمن 

اإطار متابعة »وكالة داخلية الغرب يف 

روؤ�ساء مراكز  للملفني، بح�سور  اال�سرتاكي«  التقدمي  احلزب 

وبلديات. وحذر �سهيب باأن املنطقة مقبلة على كارثة كبرية 

بئر يف  من  اأكرث  املياه يف  ب�سبب جفاف  ال�سيف  ف�سل  يف 

مياه  يف  احلا�سل  الكبري  والنق�ص  وامل��نت،  اجل��رد  منطقة 

اإيجاد  اأن هذا »يتطلب  اإىل  االأمطار، م�سرياً  الباروك وكميات 

احللول ال�رشيعة«. 

 اأقام املركز الزراعي يف بلدة حرار 
بالتعاون مع م�رشوع التنمية املحلية 

يف  الزراعية  والتعاونية  ال�سمال  يف 

ميدانية  اإر�سادية  ندوة  عكار،  رحبة 

عن  البلدة  يف  ال��ل��وزي��ات  مل��زارع��ي 

اللوزيات  ا�سجار  »ت�سحيل«  عملية 

وطريقة تقليم االأغ�سان والتعامل مع اال�سجار اليافعة.

 مل يتعد من�سوب املياه يف بحرية 
من  مكعب،  مرت  مليون   42 القرعون 

 220 البالغة  االأ�سلية  �سعتها  اأ�سل 

من�سوب  و�سل  حني  يف  م3،  مليون 

املياه يف البحرية، يف مثل هذا اليوم 

مليون   182 اىل  املا�سي  العام  من 

م3، ما يعني اأن لبنان يواجه اأزمة �سح حادة، من �ساأنها اأن 

تعك�ص مفاعيلها ال�سلبية على ري ال�سهول الزراعية يف معظم 

املناطق اللبنانية، ويف مقدمها االأرا�سي الواقعة يف اجلنوب 

ويف البقاع الغربي، التي ترويها بحرية القرعون، اىل جانب 

اإنتاج  املياه يف  االنخفا�ص بكمية  الذي يحدثه هذا  التاأثري 

الطاقة الكهربائية يف املعامل الثالث، التي تعتمد على مياه 

البحرية.

ل�«�رشكة  العامة  املديرة  تركز   
جومانا  �رشفي�زس«  هو�سبيتاليتي 

التح�سريات  على  �سالمة  دامو�ص 

بالطبخ  املخت�ص  »اوريكا«  مللتقى 

متمنية  املقبل.  ني�سان  مطلع  يف 

الدعم الر�سمي لهذا امللتقى. 

موجز اقتصادي

وي�سري التقرير اإىل اأّن »تدّفق الالجئني ال�سوريني اإىل لبنان قد 

يزيد من حجم القوى العاملة، خ�سو�سًا تلك التي ال تتمّتع 

ما  املئة،  يف   50 اإىل  املئة  يف   30 بن�سبة  نة، 
ّ
معي مبهارات 

ني.
ّ
ة املناف�سة عند الباحثني عن العمل اللبناني

ّ
يزيد من حد

ة تطبيق �سيا�سات 
ّ
اأمام هذا الو�سع ي�سدد التقرير على اأهمي

ة 
ّ
تتعّلق بتن�سيط �سوق العمل اللبنانية بهدف تعزيز االإنتاجي

وخلق فر�ص عمل جديدة.

على  درا�سة  يف  الدويل  البنك  اأجراه  الذي  امل�سح  وبح�سب 

من  املئة  يف   38 اأّن  يتبنّي  ة، 
ّ
اللبناني ال�رشكات  من  نة 

ّ
عي

ية كبرية ملهارات العمل عند 
ّ
ال�رشكات امل�ستطلعة تويل اأهم

اتخاذ قرارات التوظيف.

»مجموعة الفطيم« ُتطلق مشروع 

»ووترفرونت سيتي« وإقبال لبناني 

بلغ 80 %

جممع  اأول  عن  ال�ستارة  اإزاحة  الفطيم«  »جمموعة  اأعلنت 

العمل  ينتهي  �سيتي«،  »ووترفرونت  لالأعمال �سمن م�رشوعها 

ة 
ّ
به كليًا �سنة 2018. ما �سيوّفر فر�سًا جديدة ت�سهم يف المركزي

ا�ستثمارات  جذب  ويف  بريوت،  العا�سمة  خارج  �سات 
ّ
املوؤ�س

 
ّ
مهم كقطب  لبنان  متو�سع  واإعادة  جديدة  ة 

ّ
واأجنبي ة 

ّ
اإقليمي

لالأعمال يف املنطقة.

التي  االطراف  ملدن  منوذجًا  �سيتي«  »ووترفرونت  ومدينة 

�ستكون قطبًا من اقطاب االقت�ساد بكل قطاعاته«، هي مدينة 

�سغرية ت�سم نحو األفي �سقة �سكنية، هي مدينة متكاملة ت�سم 

اعمال  ع 
ّ
وجمم جتارية  واأ�سواقًا  وفنادق  �سكنية  عات 

ّ
جمم

األف   260 ا�سل  )من  مربع  مرت  األف   72 مب�ساحة  منوذجي 

ببنيته  يتميز  للم�رشوع(  امل�سطحة  امل�ساحة  هي  مربع  مرت 

كل  تقدمي  املجمع  ومهمة  يقدمها.  التي  واخلدمات  التحتية 

واملتو�سطة  الكبرية  وال�رشكات  االعمال  رجال  يحتاجه  �سيء 

هند�سية  مبرونة  يتميز  املجمع  اأن  واالهم  ال�سغرية،  وحتى 

طلبات  وتلبية  للمكاتب،  الداخلية  بامل�ساحات  التحكم  تتيح 

متطورة،  توا�سلية  تقنية  بتجهيزات  واملوظفني  الوظائف 

بع�ص  على  بع�سه  امل�رشوع  تفتح  ذكية  م�سرتكة  وم�ساحات 

بهند�سة خارجية مميزة توازن بني الكلفة والنوعية.

ومّت   ، �سخ�سًا   450 من  �سيتي«اأكرث  فرونت  »ووتر  يف  متلك 

حجز عدد من املكاتب يوازي مبنى من ا�سل املبنيني اللذين 

اأطلقهما م�رشوع ال� Business Park يف املرحلة االوىل وذلك 

قبل اطالقه بنحو اأ�سبوعني.

يف  نوعه  من  م�رشوع  ل 
ّ
اأو هو  االأعمال  ع 

ّ
جمم اأن  واملعلوم 

 تتمتع 
ً
12 مبنى ا�سل  اأ«Grade A، من  »فئة  املنطقة م�سّنف 

ة وخمّططات فعالة للطبقات وقابلة 
ّ
رة وعملي

ّ
ة متطو

ّ
ببنى حتتي

ف.
ّ
ة ومرنة وجتهيزات قابلة للتكي

ّ
للتعديل، اإىل تنّقالت عملي
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اللبنانيني«  االأع��م��ال  رج���ال  ��ع 
ّ
»جت��م نظم 

برئا�سة الدكتور فوؤاد زمكحل طاولة م�ستديرة 

�سارك فيها يف مقر التجمع الوزيران ال�سابقان 

قرطا�ص،  عادل  والدكتور  اأوغا�سبيان  جان 

�سادي  الدكتور  اجلمهورية  رئي�ص  وم�ست�سار 

ع، 
ّ
التجم يف  االإداري��ة  الهيئة  واأع�ساء  كرم، 

ع.
ّ
وح�سد من رجال االأعمال املنت�سبني للتجم

وت�ساءل خاللها زمكحل »متى ان�سمام لبنان 

اىل  واأ���س��ار  العاملية«؟  التجارة  منظمة  اىل 

ور�ص  ع��دة  عديدة  ل�سنوات  نظم  »لبنان  ان 

التجارة  منظمة  اإىل  بان�سمامه  تتعلق  عمل 

العاملية، ما زلنا حاليًا ولالأ�سف بعيدين جداً 

عن انهاء املفاو�سات الثنائية حول ال�سلع واخلدمات يف االطار 

نف�سه«. 

التجارة  منظمة  تقدمها  اأن  ميكن  التي  الفوائد  زمكحل  وتناول 

الدولة  اأحكام  من  ي�ستفيد  »اأن  لبنان  امكان  ومنها  العاملية، 

االأوىل بالرعاية التي تت�سمن اأو�سع توزيع للمنافع التجارية بني 

ال�رشكاء. بالفعل، ي�سمن هذا املبداأ اأن املنفعة املمنوحة من قبل 

اإىل واحد من �رشكائه �ستمتد  ع�سو يف منظمة التجارة العاملية 

على الفور اىل جميع االأع�ساء االآخرين. بالتايل يحظرهذا املبداأ 

التمييز بني ال�رشكاء التجاريني، اإذ هو مبثابة م�ساعف تبادالت 

منظمة  واإن  مثالية.  تناف�سية  بيئة  �سمن  االإمكان  قدر  حقيقي 

والتي  الفرقاء  املتعددة  الوحيدة  املوؤ�س�سة  العاملية هي  التجارة 

لديها هئية تنفيذ ملزمة. وتتخذ القرارات بتوافق االآراء، �سحيح اأن 

الت�سويت ممكن ولكن بالكاد يتم ا�ستخدامه، ما ي�سمن اأن م�سالح 

الدول ال�سغرية من حيث التجارة - مثل لبنان - لي�ست متوارية. 

املفاو�سات  يف  امل�ساركة  من  لبنان  �سيتمكن  ان�سمامه،  بعد 

وبالتايل تعزيز م�ساحله اخلا�سة .وت�سكل املنظمة حافزاً حقيقيًا 

ان  موؤكداً  والقطاعي«،  الت�رشيعي  لالإ�سالح 

ال  التي  اجلهود  بقوة  تربر  الفوائد  هذه  »كل 

اإىل  لبنان  ان�سمام  المت��ام  ���رشوري��ة  ت��زال 

منظمة التجارة العاملية«. 

»ت�رشيع  لبنان  ان من م�سلحة  وراأى زمكحل 

عملية ان�سمامه اإىل منظمة التجارة العاملية 

اأقرب وقت ممكن من  اال�ستفادة يف  اأجل  من 

اآثار جذب  العوامل اخلارجية االإيجابية، مثل 

اال�ستثمار االأجنبي املبا�رش يف لبنان واأي�سا 

من  �سي�ستفيد  الذي  االإع��الم  لقطاع  بالن�سبة 

اأجل  ومن  الفكرية.  امللكية  حماية  حت�سني 

اأن  لبنان  على  املنظمة  ان�سمامه يف  ت�رشيع 

ي�سارك �سيا�سيا واأن يثبت م�سداقية جهودهه خللق اإطار ت�رشيعي 

ال�سياق،  هذا  يف  الع�سوية.  هذه  عن  الناجتة  التزاماته  الحرتام 

اإعداد وتنفيذ خطة عمل ت�رشيعية  اأولوية لبنان  اأن تكون  ينبغي 

للربملان  ت�سمح  اأن  �ساأنها  العاملية من  التجارة  خا�سة مبنظمة 

االأ�سا�سية قبل االن�سمام مثل: تعديل  القوانني  باعتماد عدد من 

املتعلق  العام  القانون  اال�ستثمار،  حقوق  قانون  من   25 املادة 

بالغذاء وقانون التجارة الدولية والرتخي�ص، واأي�سًا قانون علم 

القيا�ص والتنظيمات التقنية وقانون التوحيد القيا�سي«. 

العاملية  التجارة  التوا�سل يف منظمة  ثم كانت قال ع�سو جلنة 

رئي�ص جمموعة طالل ابو غزالة الدولية طالل ابو غزالة كلمة جاء 

التجارة  منظمة  يف  الكثرية  امل�ساوئ  من  الرغم  على  انه:«  فيها 

العاملية فاإن خيار لبنان االن�سمام اليها يبقى االأف�سل له نظراً 

تاأّخر  من  وحَذر  املنظمة.«  يف  ي�ستغلها  اأن  ميكن  التي  للفر�ص 

ت ال�رشوط 
َ
ب

ُ
لبنان يف االن�سمام اىل املنظمة الأن كلما تاأخر �سع

د اخل�سائر، فال يجوز اأن يبقى لبنان خارج هذه املنظمة 
ّ
وبداأ تكب

�ص.
َّ
و

َ
مه من فر�ص ال ُتع

ّ
على الرغم من كل العوائق نظراً ملا تقد

 »رجال األعمال« يسأل خالل طاولة مستديرة: 

متى انضمام لبنان إلى »منظمة التجارة العالمية«؟

حكيم التقى شماس للتشاور بين الوزارة وجمعية تجار بيروت
التقى رئي�ص جمعية جتار بريوت نقوال �سما�ص 

الذي  حكيم  اآالن  والتجارة  االقت�ساد  وزي��ر 

واملهنية  والعلمية  االكادميية  كفاءة  فيه  راآى 

الوزارة  راأ�ص  على  بجدارة  ليكون  توؤهله  التي 

املذكورة«. وخالل اللقاء مت البحث يف االو�ساع 

التجارية الراهنة.

الوزير  »دع��وة  لبى  انه  �سما�ص  اعلن  االجتماع  انتهاء  واث��ر 

لزيارته للتعارف والتن�سيق، اذ ياأتي رئي�ص جمعية التجار اىل 

وزارة االقت�ساد والتجارة يعني انه ياأتي اىل بيته الثاين كون 

معايل الوزير هو املحاور املميز واملدافع االول عن االقت�ساد 

ب�سكل  التجاري  والقطاع  عام  ب�سكل  الوطني 

خا�ص«. 

يف  حكيم  الوزير  »و�سعت  �سما�ص  وا�ساف 

حقيقة الو�سع التجاري، وتبني لنا ان النظرة 

م�سرتكة،  امليدانية  وال��ق��راءة  امل�ستقبلية 

وتوافقنا على التعاون والتن�سيق بني الوزارة 

واجلمعية مبا يعود بالفائدة على القطاع التجاري، وكذلك 

القطاع  تنع�ص  ان  �ساأنها  من  التي  االول��وي��ات  حتديد  مت 

التجاري على ان يجري تف�سيلها وتو�سيحها يف �سل�سلة من 

اللقاءات املقبلة.

من �شهر اإلى �شهر

sinaa 136.indd   58 3/7/14   9:57 AM



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 136 اآذار 2014
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 59

قيد  لبنان«  وجبل  ب��ريوت  مياه  »موؤ�س�سة  و�سعت   
التح�سيل جداول ا�سدارات العام 2014، ودعت امل�سرتكني 

اإىل »ت�سديد بدالت املياه املرتتبة عليهم عن العام املذكور 

اإىل اجلباة املخت�سني اأو لدى دوائر التوزيع التابعني لها«. 

واأ�سارت اإىل اأنها »حت�س�سا منها بالظروف االقت�سادية التي 

متر بها البالد عمدت اإىل االإعفاء من غرامات التاأخري على 

بن�سبة  قبله  وما   2013 للعام  العائدة  اال�سرتاكات  بدالت 

90 يف املئة، �رشط اأن يتم ت�سديدها قبل 2014/12/31«. 

مرفاأ  وعمال  موظفي  »نقابة  مقر  يف  اجتماع  عقد   
بريوت« �سم رئي�ص النقابة الدكتور ب�سارة االأ�سمر ورئي�ص 

ورئي�ص  جهجاه  ح�سني  لبنان«  يف  املرافئ  عمال  »نقابة 

بح�سور  حمدان  علي  ام��ل«  حركة  يف  العمايل  »املكتب 

اع�ساء النقابتني ومديرين يف ادارة املرفاأ.

 ا�ستغربت »نقابة عمال قادي�سا«، يف بيان، ما �سدرعن 
فيه  واأعلنت  لبنان«  كهرباء  موؤ�س�سة  م�ستخدمي  »نقابة 

جتميد اإجراء املباريات لت�سحيح اأو�ساع بع�ص العاملني 

االختيارية  الرتفيعات  واإج���راء  ال�سهادات  حملة  م��ن 

امل�ستخدمني  االآخر من  للبع�ص  امل�ستحقة منذ زمن بعيد 

امل�ستوفني ل�رشوط الرتفيع«. 

امل��وؤزارة  وتتوقع  »ترباأ  كانت  اإنها  النقابة  بيان  وقال 

كهرباء  �رشكة  وعمال  موظفي  نقابة  تكن  ومل  والدعم، 

اأو  زميل  اأي  حقوق  ل�سلب  و�سيلة  اأو  �سببًا  يومًا  قادي�سا 

الوقت ذاته �ستبقى  النقابي، ولكنها يف  العمل  حليف يف 

اأمينة ووفية الإحقاق حقوق العاملني املغبونني منذ زمن 

بعيد«، مثمنة »جتاوب جمل�ص اإدارة �رشكة كهرباء قادي�سا 

�سباقًا  ك��ان  ال��ذي  وامل��ي��اه  الطاقة  وزي��ر  تو�سيات  مع 

يف  تباعًا...  وتنفيذها  املحقة،  مطالبنا  مع  بالتجاوب 

اأن يوؤازرنا ويتكاتف معنا، ي�سدر عنه  حني من يفرت�ص 

ما يعرقل رفع الغنب«.

مع  اتفاقها  الفنادق«  الإدارة  روتانا  »�رشكة  علقت   
ب��اإدارة  املتعلق  ال�سياحية«،  للمنتجعات  اأفاميا  »�رشكة 

»منتجع اأفاميا روتانا« يف مدينة 

هذا  وياأتي  �سوريا.  يف  الالذقية 

ال�رشكة،  وفق  الق�رشي«،  »القرار 

ال�سيا�سية  االأو�ساع  خلفية  »على 

والتي  �سوريا،  يف  امل�ستقرة  غري 

اأعاقت ت�سغيل املنتجع«. 

موجز اقتصادي

راأى رئي�ص جمل�ص النواب 

لقائه  خالل  بري  نبيه 

وفداً كبرياً من املوظفني 

املياومني  والعمال 

التبغ  ح�رش  اإدارة  يف 

اللبنانية  والتنباك 

زاره حيث  الذي  )الريجي( 

قدم له رئي�ص نقابة املوظفني والعمال درع �سكر وتقدير لدوره 

ح�رش  »ادارة  اأن:  راأى  فيها.،  والعاملني  الريجي  اإدارة  دعم  يف 

الدولة،  تيار  عك�ص  »ت�سبح  )الريجي(  اللبنانية«  والتنباك  التبغ 

فالدولة مع االأ�سف ت�سبح نحو الالدولة، وهذا واقع االآن نراه يف 

كل املوؤ�س�سات. اأما هذه املوؤ�س�سة فهي اإحدى العالئق التي تعك�ص 

االن�سداد اىل الدولة متامًا كالطفل الذي يرى اأن اأمه بخطر فيتعلق 

باأهدابها، وبالتايل هي اإحدى املوؤ�س�سات االأ�سا�سية«.

باأن  راأوا  لبنان  يف  االقت�ساديني  من  »كثري  بري:  واأ�ساف 

ودعوا  اللبناين،  لالقت�ساد  احلل  هي  اخل�سخ�سة  اأو   »B.O.T»�ال

يفكر  من  االآن  هناك  ولعّل  تلك،  اأو  االإدارة  هذه  خ�سخ�سة  اىل 

بخ�سخ�سة احلكومة واملجل�ص النيابي وكل �سيء، املهم اأن هذه 

املوؤ�س�سة هي التي قالت ال«.

وبعد اأن حتدث بري عن زراعة التبغ ومعاناة املزارع خالل 14 

�سهراً، وعن االجنازات التي حققها العاملون يف »الريجي« قال: 

»جاء جمل�ص االإدارة احلايل فانتقل باملوؤ�س�سة من مرحلة التفكري 

فقدمت  باملال.  الدولة  خزينة  تغذي  موؤ�س�سة  اىل  بخ�سخ�ستها 

طبق  ولو  دوالر.  مليون   790 حواىل  اخلزينة  اىل  الفائتة  ال�سنة 

هذا النموذج على �رشكات الهاتف اخلليوي اأو ال�رشكات الوطنية 

التي حققتها  نف�سها  النتائج  اأننا كنا ح�سدنا  لكم  اأوؤكد  االأخرى 

وحتققها الريجي. اإن الريجي تغذي اخلزينة باملليارات بينما نرى 

مليارات هاتف اخلليوي ال ن�ستطيع اأن نوزعها على اأ�سحابها اأو 

البلديات نتيجة الت�سابك ال�سيا�سي القائم يف البلد«.

وتناول  املزارعني،  على  امل�ساحات  توزيع  كيفية  بري  و�رشح 

كما  اجلنوبيني  تهجري  اىل  تهدف  التي  اال�رشائيلية  االعتداءات 

نعم  اللبناين،  لل�سعب  نعم  وقال:  الفل�سطينيني.  باإخواننا  فعلت 

يف  مزروعًا  اجلنوبي  ويجعل  جعل  �سيء  هناك  ولكن  للمقاومة، 

ار�سه، وهو �ستلة التبغ. لذلك �سميتها �ستلة املقاومة، هذه ال�ستلة 

)�ستلة التبغ( هي �رشيكتنا، هي املر�سع رغم مرارتها، هذه ال�ستلة 

يف  يبقون  النا�ص  جعلت  التي  املقاومة  كعني  املقاومة  يف  هي 

اأر�سهم وجعلت اللبناين ي�سمد يف اجلنوب ويقاوم اإ�رشائيل، وال 

تزال حتى االآن على هذا ال�سكل. لوال هذه ال�ستلة لكان اللبناين قد 

ترك اجلنوب اىل بريوت اأو اىل مكان اآخر اأو اىل خارج لبنان اىل 

االأبد.

بري: »الريجي« تغذي الخزينة 

 بالمليارات بينما في الخليوي 

ال نستطيع توزيعها ألصحابها
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اللبنانية رئي�ص  الغرف  اأكد رئي�ص احتاد 

�سقري،  حممد  لبنان  وجبل  بريوت  غرفة 

يف  لبنان  وجبل  ب��ريوت  غرفة  م�سي 

للب�سائع  جديدة  اأ�سواق  فتح  على  العمل 

اللبنانية يف اخلارج اإف�ساحًا يف املجال 

اخل�سائر  لتعوي�ص  اللبنانية  للموؤ�س�سات 

�سننظم  وق��ال:  داخليًا،  دها 
ّ
تتكب التي 

ني�سان   4 يف  ج��دة«  يف  لبنان  »اأ�سبوع 

املقبل و5 منه، وهو ي�سّكل اأكرب تظاهرة 

 
ّ
ميتد اإذ  اخل��ارج،  يف  لبنانية  اإقت�سادية 

تفوق  م�ساحة  على  االآن  لغاية  املعر�ص 

ن احلدث اإ�سافة اإىل 
ّ
ال�3500 مرت، ويت�سم

املعر�ص، موؤمتراً مو�سعًا ولقاءات ثنائية 

بني رجال االأعمال اللبنانيني ونظرائهم 

.B to B العرب واالأجانب

ال�����رشك��ات  حما�سة  اإىل  ك��ذل��ك  ول��ف��ت 

االأعمال  ورجال  اللبنانية  واملوؤ�س�سات 

للم�ساركة يف هذا احلدث، عازيًا ذلك اإىل 

االأكرب  ال�سعودية  العربية  اململكة  »�سوق 

وبالتايل  العربي  ال��ع��امل  يف  بامتياز 

اأن  كما  ال�سخمة،  ال�رشائية  قدرتها 

للب�سائع  م�ستورد  اأك��رب  ه��ي  اململكة 

اللبنانية«. اأ�ساف: من هنا، االإقبال كبري 

لبنان  ل� »اأ�سبوع  ال�سعودي  والدعم  جداً، 

يف جدة« كبري اأي�سًا.

جدة،  معر�ص  �ستلي  التي  اخلطوة  وعن 

اإقت�سادية  تظاهرات  اإقامة  �سقري  اأعلن 

والتح�سري  ودب��ي،  الريا�ص  يف  مماثلة 

لتنظيم »يوم النبيذ اللبناين« يف كل من 

نيويورك وال�سني.

االإ�ستقرار  �سوؤال، »عودة  على  رداً  ومتنى 

ال�ستقطاب  لبنان  اإىل  وال�سيا�سي  االأمني 

والعربية  الدولية  واملوؤمترات  املعار�ص 

اإليه جمدداً«.

مباحثات مع أرمينا 
�سقري  حممد  ا�ستقبل  اأخرى  ناحية  ومن 

لبنان  ارمينيا يف  الغرفة، �سفري   
ّ
يف مقر

على  البحث  وتركز  كو�ساريان،  ا�سوت 

تنمية العالقات االقت�سادية يف خمتلف 

اإجناح  �سيما  وال  البلدين،  بني  املجاالت 

الزيارة التي ينوي وفد من رجال االأعمال 

االأرمن القيام بها اىل لبنان يف الن�سف 

الثاين من اآذار املقبل. 

عمق  على  اللقاء،  بداية  يف  �سقري  د 
ّ
و�سد

ال�سديقني،  البلدين  تربط  التي  العالقة 

اإمكاناتها  �ست�سع كّل  الغرفة  »اأّن  موؤكداً 

العالقة  وتوطيد  ال��زي��ارة  ه��ذه  الإجن��اح 

بني رجال االعمال اللبنانيني ونظرائهم 

�رشاكات  اإقامة  اىل  ي��وؤدي  مبا  االأرم��ن، 

عمل بينهما يف خمتلف املجاالت«.

شقير: معارض لبنانية في الرياض ودبي بعد جدة

 قبل انتقاله اىل وزارة اخلارجية وقع وزير الطاقة واملياه ال�سابق 

بريوت  يف  االأمريكية  اجلامعة  مع  تفاهم  مذكرة  با�سيل  جربان 

AUB ممثلة برئي�سها بيرت دورمان، يف جماالت تبادل املعلومات 
والبيانات والدرا�سات والبحوث املتعلقة بقطاع الطاقة وق�سايا 

احتياجات  لتلبية  االأبحاث  م�ساريع  وو�سع  والتدريب،  التعليم 

قطاع النفط والغاز يف لبنان، وذلك يف ح�سور اأع�ساء هيئة اإدارة 

قطاع البرتول. 

بعد التوقيع اأ�سار عميد كلية الهند�سة يف اجلامعة مكرم �سويدان 

اإىل »اأّن االتفاق يفتح املجال لبداية تعاون كبري بني الوزارة وكلية 

الهند�سة والعمارة يف اجلامعة االأمريكية وموؤ�س�سة »م�رشي« يف 

العديد من جماالت التدريب واملعلومات والتعليم والتكنولوجيا«.

دورمان 
مع  التعاون  يف  عريق  تاريخ  للجامعة  دورم���ان:  ق��ال  ب��دوره 

الطاقة  وزارة  �سيما  وال  كافة،  والقطاعات  اللبنانية  احلكومة 

واملياه، وتعود لنا بالفائدة املزدوجة. واجلامعة م�ستعّدة لتقدمي 

تدريب  دورات  وتقدمي  الب�رشية  القدرات  لبناء  الالزمة  امل�ساعدة 

يف هذه املجاالت. 

االتفاق«،  هذا  من  �سي�ستفيدون  والطالب  االأ�ساتذة  »اأّن  واعترب 

موؤكداً »التزام اجلامعة االأمريكية جمّدداً بهذا البلد و�سعبه«، اآماًل 

ر االإمكانات بني القطاعني اخلا�ص والعام«. 
ّ
»اأن تتطو

باسيل 
يف  االأمريكية  اجلامعة  »اأّن  اإىل  با�سيل  الوزير  لفت  جهته،  من 

AUB �رشح عريق وكبري واأعطى بريوت ولبنان الكثري،  بريوت 

لل�سباب  قلياًل كلبنانيني مما ن�ستطيع تقدميه  اليوم جزءاً  ونقّدم 

 AUB�ال خّطتها  التي  الطويلة  الطريق  هذه  على  ليتابع  القادم 

اخلا�سة  احلياة  اإىل  ليدخلوا  اللبنانيني  من  الكثري  عليها  وي�سري 

»اأن  واأمل  والدولة فيه«.  لبنان  اأجل املحافظة على  والعامة من 

تكون  اأن  املهم  لي�ص  اأن  واإدراكنا  التزامنا  التفاهم  مذكرة  تظهر 

من  لنتمكن  العاملة،  الب�رشية  القوى  اإمن��ا  فقط،  امل��واد  لدينا 

ا�ستخراج املوارد البرتولية واالإفادة منها اإىل اأق�سى حّد«.

من  العمل  يف  جاّدون  البرتول،  قطاع  اإدارة  وهيئة  اإننا  اأ�ساف: 

اأجل تعميم هذا االأمر على اجلامعات يف لبنان، على اأمل اأن ن�سل 

اإليها كلها ويتّخرج العديد منهم يف جمايل النفط والغاز، ويف كّل 

احلقول املالية واالإدارية والقانونية والفنية والتقنية والهند�سية 

اأة 
ّ
املهي الكبرية  اال�ستثمارات  قدر  وعلى  جاهز  بلد  لدينا  ليكون 

للبنان. 

AUBمذكرة تفاهم بين »الطاقة« والـ

من �شهر اإلى �شهر
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هــــــذا امللحـــــق

امللحق  هذا  من  الهدف  اأن 

خلق  يف  املــ�ــســاهــمــة  ــو  ه

مبا  وطني  ٌبعّد  ذات  ق�سية 

يتعلق بالتعريف عن املنتج 

 اللبناين ومنحه هوية خا�سة، 

ــه ملا  ــج ل ــروي ــم ال ومــن ث

م�سافة  قيمة  مــن  يحمله 

من  قالب  يف  عراقته  تظهر 

جانب  اإىل  والتميز  اجلــودة 

الأناقة والريادة والإبداع. 

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

الدارة العامة: بريوت - كليمن�سو - �سارع الأمري عمر - بناية ت�سبحجي  - هاتف : 370318 1 961+ - 370452 1 961 +

info@lebanon-industry.com :فاك�ص: 370602 1 961+ �ص.ب: 13/5838 )�سوران( - بريوت - لبنان - الربيد الكرتوين 

الرتتيب القطاعي للم�صانع امل�صاركة:

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الغذائية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية واالأحذيةال�صناعات الكيميائية والبال�صتيك

�صناعة الغزل والن�صيج وااللب�صة�صناعات الورق والكرتون والطباعةامل�صنوعات اخل�صبية

�صناعة املجوهرات

�صناعة و�صائل النقل

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�صائل النقل

�صناعة املفرو�صات

�صناعة االاآالت واالأجهزة الكهربائية

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان اآخر

ناً
ـا

جم
ع 

وز
يـ

www.sinaaiktisad.Com

انطالقًا من املبداأ الذي بنيت على اأ�صا�صه فكرة اإ�صدار هذا امللحق 

والهادف اأ�صا�صًا اإىل ت�صويق االنتاج ال�صناعي اللبناين باأ�رسع 

الو�صائل واأقل كلفة.

عمدت اإدارة املجلة اإىل مراعاة النقاط التالية لت�صهيل الو�صول 

اإىل ال�صلعة اللبنانية:

دوليًا  املعتمد  القطاعي  الت�سنيف  خ��الل  م��ن  املنتجات  عر�ص  مهنيًا:   1
H.S.Code مبا ي�سهل على امل�ستفيد الو�سول اإىل ال�سلعة ال�سناعية ب�سهولة.

اأو�سع  لهذا امللحق من خالل توزيعه يف  القراء  اأكرب عدد من  جذب  ت�صويقيًا:    2
نطاق ممكن على املوؤ�س�سات واجلهات املعنية بناًء على قاعدة معلومات خا�سة مت 

تكوينها عرب اأختيار موؤ�س�سات ذات ن�ساطات جتارية تتوافق مع وجهة املنتجات 

ال�سناعية اللبنانية امل�سمولة يف امللحق. وذلك اأما من خالل طبعه داخل املجلة اأو 

بطبع كميات اإ�سافية منف�سلة توزع وفق قاعدة املعلومات املكونة.

3 الكلفة: تخفي�ص الكلفة على ال�سناعيني ب�سكل كبري جداً بحيث ت�سل اإىل الرمزية 
مما يحفز اأكرب عدد منهم لعر�ص منتجاتهم من خالل امللحق املذكور.

للمجلة االإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  ع��ل��ى  امل��ل��ح��ق  ه����ذا  و���س��ع  تــكــنــولــوجــيــًا:     4
املرات  األ��وف  ع�رشات  اأ�ستعماله  ي�ساعف  مبا   www.sinaaiktisad.com
اآالف  على  جمانًا  امللحق  توزيع  اإىل  باالإ�سافة  املطبوعة.  الن�سخ  اإىل  باالإ�سافة 

املوؤ�س�سات.

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

www.sinaaiktisad.Com

جبل لبنان

البقاع

ال�سمال

بيروت - ال�ساحية الجنوبية

الجنوب

اإعالنات ملحق �سنع في لبنان

االإ�ستراكات

عبداهلل حداد 

عبا�س عبد الح�سين

كو�ستي عاقلة

ح�سن دقيق

محمد فقيه

زينب وهبي

جومانة نادر، دالل الحاج

ميا ُمدّر�س    منال طالب

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

داتا المعلومات
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الصادرات الصناعية اللبنانية
خالل األشهر اإلحدى عشرة األولى من العام 2013

�شادرات �شناعية

باالإ�صارة اىل اأن جمموع قيمة ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية خالل االأ�صهر االإحدى ع�رسة االأوىل من العام 

2013 بلغ 2 مليار و 861 مليون دوالر اأمريكي )د.اأ( مقابل 2 مليار و 688 مليون د.اأ خالل الفرتة عينها 
من العام 2012 و 3 مليار و 44 مليون د.اأ خالل الفرتة عينها من العام 2011 اأي باأرتفاع ون�صبته 6،4 

% مقارنة مع العام 2012 واأنخفا�س ون�صبته 6 % مقارنة مع العام 2011.

كما ن�صري اىل اأن جمموع قيمة 

اللبنانية  ال�صناعية  ال�صادرات 

ع�رسة  االإحدى  االأ�صهر  خالل 

)دون   2013 العام  من  االأوىل 

مليار   2 بلغ  املازوت(  مادة 

 2 مقابل  د.اأ  مليون   569 و 

مليار و 648 مليون د.اأ خالل 

الفرتة عينها من العام 2012 

 %  3 ون�صبته  باأنخفا�س  اأي 

مقارنة مع العام 2012.

شركة الشمال لاللبان واالجبان
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الصادرات الصناعية اللبنانية

خالل شهر تشرين الثاني من العام 2013

والصناعات الغذائية في المرتبة األولى

بلغ جمموع ال�صادرات ال�صناعية يف ت�رسين الثاين 2013 ما قيمته 

219.5 مليون )د.اأ( .
)219.1 مليون د.اأ دون املازوت( مقابل 244 مليون )د.اأ( يف ت�رسين 

الثاين 2012 اأي باأنخفا�س ون�صبته 10 %.

أواًل:
أهم المنتجات المصدرة حسب 

أقسام التعرفة الجمركية

المرتبة األولى:

بلغت  اإذ  االأغذية،  �سناعة  منتجات 

ت�رشين  خالل  د.اأ  مليون   47.5 قيمتها 

الثاين 2013.

المرتبة الثانية:

بلغت  اإذ  وم�سنوعاتها،  عادية  معادن 

قيمتها 35.4 مليون د.اأ.

المرتبة الثالثة:

واأجهزة ومعدات كهربائية، وبلغت  االآت 

قيمتها 31.8 مليون د.اأ.

المرتبة الرابعة:

بقيمة  الكيماوية،  ال�سناعات  منتجات 

25.5 مليون د.اأ.

المرتبة الخامسة:

بقيمة  وم�سنوعاتهما،  وكرتون  ورق 

13.7 مليون د.اأ.

مٔوسسة حطاب لصناعة االلبسةسهاكو
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�شادرات �شناعية

ال�سناعية  ال�سادرات  اإح�ساءات  اأ�سارت 

اأن  اىل    2013 الثاين  ت�رشين  �سهر  خالل 

�سوريا ت�سدرت الئحة الدول امل�ستوردة. 

وقد جاء ترتيب الدول كما يلي:

المرتبة األولى:

هذه  ذكرنا  كما  �سوريا  ت�سدرت 

ال�سادرات  قيمة  بلغت  حيث  املرتبة، 

اإليها هذا ال�سهر 25.4 مليون د.اأ اأي ما 

االإجمالية  القيمة  من   %  11.6 يوازي 

لل�سادرات ال�سناعية.

المرتبة الثانية:

هذه  املتحدة  العربية  االمارات  اأحتلت 

ال�سادرات  قيمة  بلغت  حيث  املرتبة، 

ما  اأي  د.اأ  مليون   23.3 ال�سهر  هذا  اإليها 

يوازي 10.6 % من القيمة االإجمالية.

المرتبة الثالثة:

بلغت  حيث  ال�سعودية  العربية  اململكة 

ال�سهر  هذا  خالل  اإليها  ال�سادرات  قيمة 

22.9 مليون د.اأ اأي ما يوازي 10.4 %.

المرتبة الرابعة:

العراق حيث بلغت قيمة ال�سادرات اإليها 

هذا ال�سهر 20.1 مليون د.اأ

ثانيًا :
أسواق الصادرات الصناعية حسب الدول خالل تشرين الثاني عام 2013 وسوريا في المرتبة األولى

روتيكا للدهانات هواتشيكن
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المرتبة األولى:

ال�سهر  هذا  خالل  العربية  الدول  �سكلت 

ال�سناعية  لل�سادرات  الرئي�سية  ال�سوق 

فقد  االأجنبية  الدول  اىل  ن�سبة  اللبنانية 

بلغت قيمة ال�سادرات اإليها 127.1 مليون 

جمموع  من   %  57.9 ن�سبته  ما  اأي  د.اأ 

ال�سادرات ال�سناعية.

المرتبة الثانية:

اأحتلت الدول االأفريقية الغري عربية هذه 

املرتبة اإذ اأ�ستوردت ما ن�سبته 15.3 %.

المرتبة الثالثة:

واأ�ستوردت  عربية  الغري  االآ�سيوية  الدول 

ما ن�سبته 11.8 %.

المرتبة الرابعة:

الدول االأوروبية مبا ن�سبته 10.2 %.

الدول  الى  المصدرة  المنتجات  أبرز  أما 
العربية فهي:

 30.6 بقيمة  االأغذية  �سناعة  منتجات 

مليون د.اأ.

منتجات ال�سناعات الكيماوية بقيمة 20 

مليون د.اأ.

الكهربائية  واملعدات  واالأجهزة  االآالت 

بقيمة 14.9 مليون د.اأ.

بقيمة  وم�سنوعاتهما  والكرتون  الورق 

10.1 مليون د.اأ.

ثالثًا :
أسواق الصادرات الصناعية حسب تكتالت الدول والدول العربية في المرتبة األولى

٪
ة 

ب
�س

ن
ل
ا

2
22
2
12
6
1
1
6
5
1
2

4

16
14
1
1
0
4

100

فيلوكس للقازاناتشركة اليسا للصناعة والتجارة
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�شادرات �شناعية

ن�سري هنا اىل اأن ال�سادرات ال�سناعية والتي كان اأهمها خالل �سهر ت�رشين الثاين 2013 

منتجات �سناعية االأغذية اإذ بلغت قيمتها 47.5 مليون د.اأ وقد ت�سدرت �سوريا الئحة 

البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج اإذ اأ�ستوردت ما قيمته 10.7 مليون د.اأ ومن ثم ال�سعودية 

بقيمة 5.6 مليون د.اأ وتليها العراق بقيمة 5.5 مليون د.اأ.

تليها �سادرات املعادن العادية وم�سنوعاتها واأحتلت تركيا �سدارة الدول امل�ستوردة 

د.اأ.  مليون   8.3 بقيمة  كوريا  جمهورية  ثم  ومن  د.اأ  مليون   12.1 بقيمة  املنتج  لهذا 

وا�سبانيا بقيمة 2.0 مليون د.اأ.

ثم تليها �سادرات االآالت واالأجهزة واملعدات الكهربائية وت�سدرت العراق الئحة البلدان 

امل�ستوردة لهذا املنتج اإذ اأ�ستوردت ما قيمته 3.4 مليون د.اأ ومن ثم ال�سعودية بقيمة 2.7 

مليون د.اأ ونيجرييا بقيمة 2.6 مليون د.اأ.

اأما املنتج الرابع وهو ال�سناعات الكيماوية وقد ت�سدرت العراق الئحة البلدان امل�ستوردة 

لهذا املنتج اإذ اأ�ستوردت ما قيمته 4.8 مليون د.اأ تليه ال�سعودية بقيمة 4.5 مليون د.اأ ومن 

ثم االإمارات العربية بقيمة 3.0 مليون د.اأ.

بلغ جمموع قيمة الواردات من االآالت واملعدات ال�سناعية خالل االأ�سهر االإحدى ع�رشة 

االوىل من العام 2013 نحو 280.1 مليون د.اأ مقابل 262.8 مليون د.اأ خالل الفرتة عينها 

من العام 2012 اأي باأرتفاع ون�سبته 6.6 %.

رابعًا:
  توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج 

وأبرز البلدان المصدر إليها خالل شهر  تشرين الثاني 2013 
وسوريا تتصدر المرتبة األولى في الصناعات الغذائية

قرارات الترخيص الصناعية 
اللبنانية خالل النصف 
الثاني من العام  2013

املتعلقة  القرارات  عدد  بلغ 

للم�سانع  ال�سناعية  بالرتاخي�ص 

خالل الن�سف الثاين من العام 2013، 

خالل  قراراً   169 مقابل  قراراً   205
الن�سف الثاين من العام 2012.

برتاخي�ص  املتعلقة  القرارات  اأحتلت 

االإن�ساء الن�سبة االأعلى 37.6 %.

 اأما بالن�سبة لتوزيع القرارات بح�سب 

الفئات فان 40 % من القرارات �سملت 

الرابعة  الفئة  اىل  املنتمية  امل�سانع 

ثم الفئة الثالثة 38.5 %.

كما يالحظ اأن 57.1 % من القرارات 

لبنان،  جبل  حمافظة  يف  �سجلت 

اإن�ساء، تليها حمافظة  % منها   33.3
% من القرارات،   16.6 البقاع بن�سبة 

بن�سبة  اجلنوبي  لبنان  فمحافظة 

.% 11.7
القرارات  توزيع  اىل  بالن�سبة  اأما 

كان  فقد  ال�سناعي  الن�ساط  بح�سب 

ن�سيب ال�سناعات الغذائية هو االأكرب 

مبا�رشة  تليها   )%  24.4( قراراً  ب�50 

 %  16.1 بن�سبة  البناء  مواد  �سناعة 

املعدنية  املنتجات  ثم �سناعة  ومن 

والكهربائية الفنية بن�سبة 8.3 %.

MSC شوكوال داندي
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 العنــــــوان : البقاع - تعنايل - املنطقة الصناعية - تلفاكس : 5١2١82 )8( ٩٦١ خليوي : ٩١0٩52 )3( ٩٦١
ADDRESS : Bekaa - Taanayel - Industrial area -  TelFax: 961 )8( 512182 - Mobile: 961 )3( 910952

E-mail : asilstone@yahoo.com

Manufacturing  Stones - Marbles & Granite   /  صناعة حجر - رخام - غرانيت�

الأ�صيـــــــــــــــــل 
للحجر الطبيعي والغرانيت
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Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

 من�صورية املنت - املكل�س - بريوت - لبنان   

هاتف : ٦٨٠٦٨٠ )١( ٩٦١  - �س.ب : ٦٦  -     فاك�س: ٦٨٥٠٩٠ )١( ٩٦١

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

طحينة - راحة حلقوم - حالوة - �صم�صمية - دب�س خروب

Tahini - Loukoum - Halawa -  Semsmia - Carob’s Rolases
بريوت - هاتف :٥٤٥٣٣١- ٠١/٢٧٣٦٤٩ - فاك�س :  ٠١/٥٤٥٣٣١ - �س.ب.: ١١٤٧٢٠

E-mail: ghandour.lb@gmail.com

Abdul KAder ghAndour & sons s.A.l

 �صركة �صدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
�صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�صترياد وت�صدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - �صارع اق�صي�س - بريوت لبنان - تلفون: ٢٧٨٢٤٨-٠١/٥٤٢٥٤٢ ٩٦١  

فاك�س: ٠١/٥٤٣٠٣٠ ٩٦١  

www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com

فرع اأول: حتويطة الغدير جانب حمطة ها�صم - هاتف: ٤٧٥١٧٢ ١ ٩٦١ 

فرع ثاين: الكفاآت مقابل مدر�صة الفرير - هاتف: ٤٧٥١٧٣ ١ ٩٦١

حلويات غربية و�صرقية

patisserie-lolita@hotmail.com    -    www.patisserielolita.com
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مخلالت - كبي�س - مربيات - معلبات طازجة  ورق عنب 

 زيتون - زيت زيتون

�صركة منتوجات ال�صيعة �ش.م.م

Al Dayaa

Pickles-Jams-Canned Food 
Grape Leaves Olives-Olives Oil

aldayaa@hotmail.com       Website : www.aldayaa.com

الكورة - كفرعقا - لبنان ال�صمالي - هاتف : ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ 

 فاك�س : ٩٥٢٨٢٨ )٦( - خليوي : ٣٠٣٨٤٢ )٣( ٩٦١  

�س.ب : ١٢ اميون - لبنان

E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com

اأفخر اأنواع البهارات

طريق الجديدة الملعب البلدي -  بيروت - لبنان - هاتف: ٧٧١٥١٩ ٠٣ ٧٠٥٢٧٧ ١ ٩٦١
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العنوان: املريجات - طريق بيروت الشام - هاتف:  636105/ 03 - 08/544836 بيروت - جسر املطار 
- سنتر بزي - هاتف: 03/895395 - 01/834222 - خلدة - اوتستراد بيروت اجلنوب - 71/894898

البان واجبان جابر ابناء جابر

م�شوار اجلودة منذ 1951
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�صـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
تو�صيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات )ا�صتيراد وت�صدير(

حارة حريك - �سارع الروي�س الرئي�سي - �س.ب : ٢٤/١٧١  - برج الرباجنة 

   هاتف : ٥٥٦٠٥٨ )١( ٩٦١ - تلفاك�س : ٥٥٦٠٥٩ )١( ٩٦١  

E-mail : helbawi@helbawibros.com خلوي : ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ )٣( ٩٦١

مطاحن الدورة �ش.م.ل

Dora Flour Mills SAL
دقيق و�صميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�صب واأعالف

الدورة - برج حمود -هاتف: ٢٥٢٥٧٧ )١(  ٩٦١ - فاك�س : ٢٥٢٥٨٠ )١( ٩٦١

�س.ب : ٠٦٣٠-١١  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

ذ م ل�صناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL
دقيق و�صميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�صب واأعالف

ذوق م�صبح - ك�صروان -هاتف: ٢٥٢٥٨٠ )١(  ٩٦١ - فاك�س : ٢٥٢٥٨٠ )١( ٩٦١

�س.ب : ٠٦٣٠-١١  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

مطاحن الفتوح-غبرية غروب �ش.م.م

Ftouh Mills-Ghbayra Group S.a.r.l

جبل لبنان - ك�صروان - جديدة غزير - ال�صارع العام 

هاتف : ٩٢٥٩٦٥ )٩( ٩٦١ - ٦٤٣٥٠٢ )٣( ٩٦١ - فاك�س: ٩٢٥٣٦١ )٩( ٩٦١

E-mail: joseph@ftouhmills.com-Website: ftouhmills.com

�صركة اإبراهيم واأحمد اأبوغنيم

Ibrahim & Ahmad Abou Gheneim Co.

املناره - البقاع الغربي  

طريق عام را�سيا 

هاتف: ٥٦٣١٩٠ ٨ ٩٦١  

  ٦٠٩٠٠١ ٣ ٩٦١ 

فاك�س: ٥٦٣١٣٤/٥ ٨ ٩٦١

E-mail:aboughouneim_co@hotmail.com 
website:www.manaradairy.com

�صناعة م�صتقات احلليب والأجبان

Yougurt & Cheese Products

فود اند�صرتيال كوربوري�صن �ش.م.م »فوديكو«

Food Industrial Corporation sarl (Fodico) 
حتمي�س وتعبئة وتو�صيب النب والبزورات

 ال�صويفات - التريو

هاتف : ٩٢٢٤٦١ )٣( ٩٦١  

فاك�س : ٤٣٣٥٣٥ )٥( ٩٦١

fadico@cyberia.net.lb
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�صركة ال�صمال للألبان والأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Productsاألبان واأجبان وكافة م�صتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام

 هاتف: ٢٨٦٤٢٢ ٣ ٩٦١+ -٩٨٢٤٢٠ ٣ ٩٦١+ 

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف 72

sinaa 136.indd   72 3/7/14   9:57 AM



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 حلويات عربية �صكاكر، حلويات غربية، بوظة �صوكول

 جبل لبنان - ال�صوف - ج�صر القا�صي

ال�صارع العام - مبلكه

  هاتف: ٤٣٠٥٦٠ - ٣٤٠٤٤٠ )٥(  ٩٦١ 

 ٣٤٠٤٤٠ )٣(  ٩٦١ فاك�س : ٣٤٠٤٤٠ )٥( ٩٦١

www.tivolisweet.com

Candies, Arabic Sweets Chocolat & Ice Cream
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الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -٢١٥٨٨٨ ٣ ٩٦١ 

فاك�س : ٦٠٠٣٤٦ ٥ ٩٦١ - �س.ب : ١٤/٥٤٤٥ بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل لفلوك�ش

   ال�صناعية

احمد عطايا
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�شركة الكار �ش.م.ل  

العنوان:  املتني - الشارع العام -هاتف: 296176  )4( 866277-961 )3( 961

�شناعة الم�شروبات الروحية والكحولية

E-mail:bousleiman@hotmail.com -  chateauvictor@hotmail.com - alcartsal@hotmail.com

  AL CART S.A.l صلوم اخوان لل�صناعة والتجارة�

Salloum Bros For Industry & Trading

دب�س خروب وعنب، 

تني معقود 

Grapes Molasses 

 البرتون 

�صلعاتا - ال�صارع العام

 هاتف : ٦٤٢٠٤٢ )٦( ٩٦١

٧٤٠٦٩٢ )٦( ٩٦١ 

خلوي : ٧٢٢٠٧٧ )٣( ٩٦١ 

فاك�س : ٦٤٢٠٤٢ )٦(٩٦١

جبل لبنان - بعبدا - املريجة ال�صارع العام بناية خليل �صعادة

هاتف: ٢٦٨٥٥٨- ٤٧٨٥٨٢ )٠٣( - ٤٨٣٣٠٥ )٠٥( ٩٦١

م�صنع هوانا لغزل البنات

Hawana Cotton Candy Factory
Ghazel El Banat Sweets Industry  /  صناعة غزل البنات�  

cotton-candy-factory@outlook.sa

موؤ�ص�صة رميا لل�صكاكر

Rima Confectioneries Est.
Chocolate-Candies-Nougat-Malban Industry-Roastin

صناعة الشوكوال والسكاكر والنوغا وامللنب - تعبئة وحتميص بن

زحلة - البقاع - تعلبايا ال�صارع العام بناية جمعة حامد هاتف : ٥٠٦٢٩٨ )٨( ٩٦١ 

فاك�س: ٥٠٦٢٩٨ )٨(  ٩٦١ - ٦٤٠٧٧٥ )٣(  ٩٦١

حلويات البابا املمتازة

Al Baba Al Mumtaza Sweets
�صناعة وبيع احللويات

Manufacturing & Selling Sweets

info@albaba-sweets.com - www.albaba-sweets.com

 لبنان اجلنوبي  

�صيدا - بوليفار نزيه 

البزري - مبنى ال�صركة

هاتف: ٧٣٥٢٢٦ ٧ ٩٦١  

فاك�س: ٧٣٥٢٢٨ ٧ ٩٦١

�س.ب: ٢٨٩
كفر�صيما - �صارع فليمون وهبي 

هاتف: ٤٣٠٦٧٥ - ٤٣١٠٤٨ ٥ ٩٦١ - فاك�س: ٤٣٧١٣٤ ٥ ٩٦١

www.dairyday.com
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�صارع �صيدة احلقلة- م�صتيتا- جبيل – لبنان

هاتف : ٧٩٦١٤٤ - ٧٩٦٥٠٢ )٩(  ٩٦١ 

فاك�س: ٧٩٦١٤٦ )٩( ٩٦١ 

روبن�صون اأغري �ش.م.م

�صناعة البيوت البال�صتيكّية- �صناعة �صتول الخ�صار المطعمة 

Robinson agri
Agricultural Products & Services

توؤّم��ن روبن�سون اأغري ت�سميم،ت�سنيع 

وتركي��ب البي��وت البال�ستيكّية وف��ق اأحدث 

االأخ��رى  والبل��دان  لبن��ان  ف��ي  التقني��ات 

اأ�سترالي��ا  جورجي��ا،  روماني��ا،  كالع��راق، 

وغيرها. كم��ا ت�ساهم في اإنتاج اأجود اأنواع 

ال�ست��ول المطعم��ة )البن��دورة والباذنج��ان 

والبطيخ وال�سم��ام...( مما يكفل  للمزارعين 

توّف��ر  اأمث��ل.    لح�س��اد  مثالي��ة  بداي��ة 

روبن�سون اأغري كافة الم�ستلزمات الزراعّية 

والبذورالمهجّن��ة   ال��ري  كم�ستلزم��ات 

واالأ�سمدة الكيماوي��ة والع�سوّية باالإ�سافة 

اإلى االإر�س��اد الزراعي لم�ساعدة المزارع في  

الح�سول على اإنتاج اأف�سل ونوعّية ممّيزة. 

�سناعة وتجارة 

مواد التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �صارع الق�صي�س 

هاتف : ٩٢٦٨٣٠)٣( ٩٦١ - ٢٧٩٣١٤ )١( ٩٦١ - فاك�س : ٢٧٩٣١٤ )١( ٩٦١  

الفتى كو
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials
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لـوريجين �ش.م.ل 
م�صتح�صرات التجميــل والعطــورات  والمنظفــات

 العنوان: البقاع - تعنايل  املنطقة ال�صناعية -  هاتف : ٥١٣٢٠١ - ٥١٣٢٠٢ )٨( ٩٦١ 

 فاك�س  : ٥١٣٢٠٠ )٨( ٩٦١ خلوي : ٨٣٣٦٢١ )٣( ٩٦١

E-mail : info@loriginecos.com - Website : www.loriginecos.com

  العنــوان : بريوت - �صاقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام  

هاتف: ٠١/٨٠٩٤٥٤ - خليوي : ٠٣/٢٨٤٦٩٠ - فاك�س: ٠١/٨١٠٤٥٤

E mail : info@plastiban-lb.com   -  www.plastiban-lb.com

Plastiban �صركة بل�صتيبون
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

املعمل: كفر�صيما 

املنطقة ال�صناعية 

هاتف :

٤٣٦١١٥/١١٤ )٥( ٩٦١ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاك�س:

 ٥٥٧٥٢٣)١( ٩٦١ 

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة

 �صركة ايكو للتجارة وال�صناعة 

والمقاولت �ش.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 : بريوت - 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. 

ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية 77
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املنت، ال�صارع العام، هاتف: ٢٩٦٩٠١/٢/٣ ٤ ٩٦١ - فاك�س: ٢٩٦٩٠٤ ٤ ٩٦١

email: tony@ldi-lb.com

موؤ�ص�صة بل�صتيك راما

Plastic Rama Est.
�صناعة وطباعة جميع اكيا�س النايلون  وال�صولوفان

 را�صيا الوادي - �صهر الحمر - طريق كفرقوق

هاتف : ٢٣٣٦٩٢ )٣( ٩٦١ - تلفاك�س : ٥٦١١١١ )٨( ٩٦١

ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيك 78

Factory: kafarhata, El -Koura, north Lebanon.  T: +961 6 922 682
 Office: Amioun, El -Koura, North Lebanon, T: + 961 6 952 959, Fax +961 6 651 250

Email:ziad.w@chammas.org
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Galerie Adonis
Antelias Highway 

Tel: 04-412330

�صناعة الورق والكرتون والطباعة 79
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�صناعة االألب�صة والن�صيج 80

نيو كانون 

كومفورت-تك�ش

New Cannon 
Comfort Tex

البقاع - زحلة - قاع الرمي ال�صارع العام بناية جماع�س

هاتف: ٨١٢٢٦٠ )٨( ٩٦١ - فاك�س: ٨١٢٢٦٠ )٨( ٩٦١

E-mail:  comfort@terra.net.lb

بيا�صات منزلية - اأجهزة عرائ�س - مطرزات على اأنواعها

Linen - Brides Equipment - All Kinds of Embroidery

جممـوعـة الب�صن  �صركة ابناء عبدالرحيم الب�صن

Bodon Group
 Clothes  /  صناعة اللب�صة واملن�صوجات�

طرابل�س - امليناء - املحطة

هاتف : ٦٠٠٥٥٨ )٦( ٩٦١ - فاك�س :  ٢٢٠١١٤ )٦(٩٦١ - �س.ب : ٢٥٧٤

www.boodongroup.com

دباغة اجللود جميع الأ�صناف والأنواع والألوان

Moucarri Center - Autostrade Dora - P.O.Box: 80-767 - Bourj Hammoud  
Office Phone: 961 1 264287 / 240707 / 240808 - Fax: 961 1 240909
Factory: Wadi Chahrour - Tel: 961 5 940099 - Fax: 961 5 940692

Email: salem_sit@hotmail.com

�صـركـة زيـاد بـو عـز لل�صنـاعـة والتـجـارة �ش.م.م
ziad bou ezz co.for Ind.& commerce sarl 

صناعة كافة امللبوسات القطنية
 Manufacturing All Kind of Under Wear - Linens - Baby Set - Blanket

العنوان: بتلون-الشوف- الطريق العام - هاتف:   )5(961 619681)3(961 
 خليوي: 671265)3(961- ص.ب. 1503-33
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb
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Lingerie     الب�صة داخلية

بريوت - برج ابي حيدر 

 �شارع ابن خلدون  - بناية العبري

هاتف : 3١5084-5 )١( ٩٦١  

٩٦١ )3( 045٩٩٩

  فاك�س: 3١5085 )١( ٩٦١ 

�س.ب.: ٦282/١4

 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 الكرتوين

هاتف

موؤ�ص�صة 

جاين �صيك�ش

Jany Six

بريوت - امل�صيطبة - �صارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : ٣٠٠٨٧٤ )١( ٩٦١ - ٨١٦٨٤٥ )١( ٩٦١ - �س.ب.: ١٤ -٥٧٤١     

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

تكنوتك�ش

TECHNOTEX
Industry, Trade & Printing Of Non-Woven Fabric 

صناعة وطباعة وجتارة النسيج غير املنسوج 

 داريا - ك�صروان - املنطقة ال�صناعية- لبنان

هاتف :  ٢٣١٥٤٢ )٩( ٩٦١ - فاك�س: ٢٣٣٧٦١ )٩( ٩٦١  

technotex@asia.com   -   www.technotexlebanon.com

�صناعة االألب�صة والن�صيج 81

HATTAB TRADING EST
INDUSTRIAL WEARS & COMMERCE

Factory: 961 7 530849 Turkey: 90 5378981449
Telefax: 961 7 530585 India: 91 9958632606
Office: 961 1 389598 China: 86 13539890600
Mobile: 961 3 788859 E-mail :mhattab@gmail.com 

www.a3hattab.com

BOUCHRIEH-ASSAILY Str.
St. BAKHOS Bldg.

961-1-890117
www.uniformslb.com
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Snic@dm.net.lb    www.snic.net

�صناعة ماكينات Plasma - Water-Jet لق�ص المعادن 

وماكينات مختلفة لن�صر وجلي الرخام والغرانيت

�صركة نحا�ش لل�صناعة والتجارة )�صنيك(

املنت - عني �شعادة 

 املدينة ال�شناعية  - بناية امل�ؤ�ش�شة 

هاتف :  878800-8٩0٦٩٦ )١( ٩٦١  

 فاك�س: 87880١ )١( ٩٦١

�س.ب.: ١١5٩-٩0- جديدة

�صركة ليفكو الفنية التجارية �ش.م.ل

Lifco Technical & Trading Co.
�صناعة الربادات ورفوف ال�صوبر ماركت وجتهيزات املطاعم 

ال�صويفات - خلدة - الطريق العام - �صنرت ليفكو

هاتف : ٨٠٠١٥٢/٣ )٥( ٩٦١ -  فاك�س :٨٠٠١٥٤ )٥( ٩٦١ 

lifco@cyberia.net.lb

Manufacturing of Supermarket & Resturants Refrigerators - Store Shelves

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية 82

Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�ص�صة �صلح الدين احللبي التجارية

جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

Hamra - Comodor Street - Near Comodor Landry - Tel: 961 1 354551 - Fax: 961 1 752179   
Mobile: 961 3 329990 - P.O.Box: 113-5385 - E-mail: salahhalabi1@hotmail.com

�صركة �صب�صبي لل�صناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة االن�صاءات املعدنية

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�صمايل

 هاتف : ٤٦١٤١٦ )٦( ٩٦١

  ٤٦١٤١٥ )٦( ٩٦١   

 فاك�س :

٤٦١٤١٧ )٦( ٩٦١ 

 خلوي :

٦٦٦٧٣٣- )٣( ٩٦١ 

٧٠٩٧٤٥- ٣٦٧٦٧٣ - )٣( ٩٦١ 

E-mail: Osabsaby@yahoo.com - Osabsaby@sabsaby.com     
Website : www.sabsaby.com
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  حريري رادياتور

�صيدا - عني 

الدلب ملك 

حممد احلريري  

هاتف : 

   ٧٢٣٠٠٧ )٧( ٩٦١

 ٢٤٧٨٤٧ )٣( ٩٦١

�س.ب : ٤٩٩

HARIRI 
RADIATOR

�صناعة رادياتورات واك�ص�صواراتها لكافة

 ال�صيارات والمولدات والمعدات

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية - هاتف وفاك�س : ٤٥٥٠٠١ )١(٩٦١+  

E.Mail: elissaco@live.com - +خلوي : ٢٨٨٣٤٤)٣(٩٦١

�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 �ش.م.ل.     

�صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

 AMACO GROUP S.A.L.

Manufacturing All 
Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

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

 ال�صويفات الأمراء - �صارع التريو - مفرق البيب�صي  

تلفون: ٨٨٦٩٧٩ ٣ ٩٦١ - فاك�س:  ٥٤٥٩٣٣ ٥ ٩٦١  

Website: www.pitabreadnme.com    Email:info@ pitabreadnme.com

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية 83

Saida - Ain Al Deleb - Mohammad Hariri Bldg.
Tel : 961 (7) 723007 - 961 (3) 247847  P.O.Box : 499 
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية 84

موؤ�ص�صة مي�صال ال�صياح لل�صناعة والتجارة

Michel E. Sayah Industrial & Commercial E.s.t

البقاع - تربل - الطريق 

العام - ملك مي�صال ال�صياح

 تلفون:

٩٥٥٠٥٥ )٨( ٩٦١ 

    فاك�س:

٩٥٥٠٠٩ )٨( ٩٦١ 

 خلوي:

٦٣١٠٠٠)٣( ٩٦١ 

جتهيز م�صانع البال�صتيك والطباعة والتعبئة والتغليف

E-mail : info@messayah.com - www.messayah.com

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

لبنان - حارة حريك - هاتف: ٥٥٠٩٥٠ )١(٩٦١ - تلفاك�س: ٥٥٠٨٥٠ )١( ٩٦١ - خليوي: ٨١٢٨٤٢ )٧٠( ٩٦١

امل�صنع: ال�صويفات - العمرو�صية - تلفاك�س: ٤٩٠١١١/٢٢٢ )٥( ٩٦١

Specialized in Manufacturing Electrical Distribution Boards & Sheet Metal Works

 E-mail: info@electraco.com - Web: www.electraco.com

�صركة �صتيم لل�صناعة والتجارة �ش.م.ل

Steam Company  
Industry & Commerce sal

1 - املكتب الرئي�صي: بريوت - بناية العازارية  
ط2 – بلوك 02 ب - تلفون: 03266322 

 009611999511 - 009613514752
فاك�س: 009611999522  

2- امل�صنع الرئي�صي: منطقة الكفور  النبطية 
جنوب لبنان

3- م�صنع ما بعد البيع/ال�صيانة: 
بريوت – الكفاءات  - تلفون: 009611472582 

فاك�س:009611468475

info@steamindustry.com
 www.steamindustry.com

�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري  

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters 
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بريوت - لبنان البو�صرية - �صارع املدينة ال�صناعية

تلفون: ٤٩٧٠٦٦ - ٤٨٧٤٦٨ ١ ٩٦١+ - فاك�س: ٥٠٢٨٢٣ ١ ٩٦١+

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
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02/48/38

11/02/48
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

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
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Association of Leb.Industrialists
Chamber of Commerce & Industry of Beirut
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اآلت ل�صناعة املواد الغذائية والكيماوية

Machinery for food 
& chemical manufacturing

Alfa Steelاألفا �صتيل

البقاع - زحلة - تعنايل - ال�صارع العام قرب معمل الزجاج - بناية اأديب معتاد

هاتف: ٩٨٠٢٦٧ - ٦٤٥٠٩٤ )٣( ٩٦١

mohdـjoumaa@hotmail.com

�صناعة الت تعبئة وتغليف
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Bouchrieh - Industrial City - Street 88 - Beirut - Lebanon 
Telfax: 961 1 480652 - 03 385119

info@ambar-group.com  -  www.ambar-group.com

Coffee & Nut Roasters, Nut Grinder, Hydraulic Baler, Horizontal 
& Vertical Mixer, Shredder, Horizontal Hammer Mill, Sorting 
Machines  & Semi-Automatic Filling Machine.
حمام�س بن و مك�صرات، مطاحن بن و مك�صرات و جميع اأنواع اأحلبوب، مكاب�س 

ماكينة  اأحلبوب،  تعريب  ماكينة  فرامات  وعامودي،  اأفقي  خالط  هيدروليكية، 

تعبئة اأحلبوب و البودرة. 

High Speed Coffee Roaster
حمم�س بن �صريع

Nut Roaster
حمم�س بزورات اآيل

Horizontal Hammer 
Mill – Dust Proof
مطحنة �صواكي�س اأفقية

Hydraulic Bailing Press
مكب�س هيدروليكي عامودي    

Velox صركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-Heatersت�صنيع قازانات و�صخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �صارع جامع العرب بناية �صهاب

 هاتف : ٤٧٢٠٤٢ )١( ٩٦١ - ٣٧٥١٢٣ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٤٧٢٠٦٠ )١( ٩٦١  

veloxco@hotmail.com

Le Geant   لو جيانت
ت�صنيع وجتميع وجتارة جميع اأنواع املولدات وكوامت ال�صوت وعلب

جبل لبنان - جبيل م�صتيتا �صارع ب�صلة 

هاتف: ٧٩٥٥٠٠ )٩(  ٩٦١ - ٦٠٨٠١٢ )٣( فاك�س : ٧٩٥٥٠٠ )٩( ٩٦١ 

Manufacturer of Panel Boards & Mineral Boxes

legeant_echo@hotmail.com          www.legeant.biz
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�صركة جي�صا لل�صناعة وللتجارة �ش.م.م

Jesa Industrial & Trading Co. s.a.r.l
HVAC Air Filters فالتر هواء للمكيفات

info@jesairfilters.com     www.jesairfilters.com

املنت - مزرعة ي�صوع - املنطقة ال�صناعية - بناية جي�صا

هاتف : ٢٨٢٩٩١ )٣( ٩٦١ - ٩١٥٤١٩/٢٠ )٤( ٩٦١

فاك�س : ٩٢٢٤٣٣ )٤( ٩٦١ - �س.ب.:١٠٩ 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 : ٥٣٠٩٨٦ )٧( ٩٦١ - ٨٢٩٩٠٦ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٥٣٠٩٨٦ )٧( ٩٦١  

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 �ش 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 & Vertical mixers, 
Grinders & Hammer mills,  
conveying machines, Manual  
poultry processing equipment, 
Feather picker, poultry housing 
equipment such as nests,  
drinkers & feeders

وحدات خلط وجر�س، خالطات افقية و عامودية، جواري�س ومطاحن،معدات لنقل الب�صاعة، 

معدات يدوية لذبح الدواجن، معدات داخل املزرعة مثل مباي�س ومعالف وم�صارب

موؤ�ص�صة مظلوم ال�صناعية

البقاع - اأبلح - مفرق النبي اأيال - قرب �صوبرماركت مظلوم

هاتف: ١٦٨٢٣٠ - ٦٤٥٤٥٦ )٣( ٩٦١ - ٩٥٠٤٢٤ )٨( ٩٦١

ت�صنيع جبالت - مكاب�س وقوالب باطون - ك�صارات وخالطات علف  

Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

Ghaddar

Bir Hassan: Near Golf Club Elissar Bldg. Telfax: 961 1 854286 /8 
P.O.Box: 15-5101 - info@paclb.com - www.paclb.com
Doha - Qatar:   St.38 Industrial Area - Gate No.43, P.O.Box: 40587 
C.R.34078  Tel: 974 44506084 - Fax: 974 44683021  
info@pacqa.com-www.pacqa.com

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية 88

Water Treatment, Water Pumps
Beirut - Tel: 961 5 411100

info@rafco.com

موؤ�ص�صة الإ�صكندر

مكاب�س بالط، وجاليات بالط، مكاب�س اأحجار باطون، ك�صارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�صغال امليكانيكية، جواري�س بح�س وبرغل، مطاحن ك�صك وحبوب

 طريق عام رياق - ج�صر الليطاين - قرب اللبول

هاتف : ٨٥٨١٥٢ )٧١( ٩٦١

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
Strech Film & Cling Film  /  صناعة تلزيق الورق وال�صفاف و�صريط تربيط�

  املكتب: املن�صورية - �صارع �صامي ال�صلح -  هاتف : ٤٠١٧٧٧ )٤( ٩٦١ - ٤٠١٠٧٧ )٤( ٩٦١ 

 فاك�س: ٥٣٢٣٩٩ )٤( ٩٦١  - خليوي :٢٨٦٢٥٢ )٣( - ٨٠٨٠٧٧ )٣( ٩٦١ �س.ب.: ٠١٦٢ - من�صورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�صناعية - هاتف: ٨٢٥٢٤٥ )٤( ٩٦١

info@chouerymultipack.com  www. chouerymultipack.com

 Stretch Film & Adhesive TapeFlow Pack

�صويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م
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موؤ�ص�صة كفوري لل�صناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.
�صناعة وجتارة جميع اأنواع الرخام والغرانيت واحلجر امل�صري

زحلة - البقاع - املدينة ال�صناعية �صارع الب�صاتني

هاتف: ٣١٥٤٣٤ ٣ ٩٦١ - ٤٢١٤٤٤ ٧٠ ٩٦١

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 : ٩٨٢٦٣٣-٤- ٩٦١         فاك�س: -٩٨٢٦٣٣ -٤- ٩٦١ 
 Email: mic-concrete@kahy-holding.com

�صركة امل�صانع احلديثة للباطون اجلاهز �ش.م.ل

�صد البو�صرية - مارتقال -  �صنرت عبد امل�صيح - بلوك A - هاتف: ٨٨٥٨١١ ١  - ٨٨٦٨١١ ١ ٩٦١ 

املعمل - جزين - طريق كفر حونة - هاتف: ٨١٢٤٩٠ ٣ - ٧١٠٦٨٥ ٣ ٩٦١

Email: info@alnasrnet.com - alnasr@wise.net.lb

الن�صـــــر

Tiles & Marbel - بلط ورخام

 را�صيا - �صهر الأحمر - الطريق العام - مبنى املوؤ�ص�صة

تلفاك�س : ٥٩٠٤٦٦ )٨( ٩٦١ - ٦١٦٠٠٦ - ٢٧١٢٣٠ )٣( ٩٦١

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 مواد البناء
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ماغرامار للرخام والغرانيت �ش.م.م

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�صناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�صخر الوطني والجنبي

 جل الديب  

 �صارع جرج�س نعوم  

بناية جوزف الق�س - ط. ١.

�صالة العر�س وامل�صنع: 

ال�صويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�س : ٤٣٣٥٧٨ )٥( ٩٦١  

خليوي: ٧٥٣٥٧٨ )٣( ٩٦١

�س.ب.: ٧٣٥٤/ ١١ انطليا�س

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com
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Aluminum Joinery Works
واجهات املنيوم، اشغال معادن، زجاج و تلبيس معد�

info.lebanon@alumcogroup.com - www.alumcogroup.com

جبل لبنان - عاليه - الشويفات - القبة طريق صيدا القد�ة
٤٣٣٣٣٥ (٥) ٩٦١ - فاكس: ٤٣٣٣٣٦ (٥) ٩٦١ ص. بريد: ٣٠٠٩ هاتف :

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: ٨٦٩٤٦٩ ٣ ٩٦١ 

  ٦٢٢٠٦٩  ٩ ٩٦١ 

فاك�س: ٦٢٢٠٦٩ ٩ ٩٦١

E-mail: info@biafence.com   -   Website: www.biafence.com

 جبل لبنان - ك�صروان - بلونة - مفرق داريا - مبلكه 

هاتف : ٧١٢٢٣٧ ٤ - ٨٩١٩٠٠ )٣( ٩٦١ - فاك�س : ٧١٧٥٧٧ )٤( ٩٦١ - �س.ب: ٧٠٧٠٤ انطليا�س

mas@assadsaliba.com - www.assadsaliba.com
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بريوت  -  لبنان - �صد البو�صرية- املدينة ال�صناعية - ملك اليا�س حبو�س

هاتف: ٤٩٧٢٠٧ ١ ٩٦١ -  تلفاك�س: ٤٨٨٦١١ ١ ٩٦١

خليوي: ٦٦٦٦٦٤  ٣ ٩٦١ - ٤٧٥٢٢٢  ٧٠ ٩٦١

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic

املنت - املدينة ال�صناعية - �صد البو�صرية 

هاتف: ٤٨٠٦٨١ ١ ٩٦١ - خليوي: ٨٣٩٨٦٠ ١ ٩٦١

O.G.Kاأو.ج.ك
  خراطة اأوتوماتيكية جلميع اأنواع املعادن، �صناعة جميع اأنواع الر�صورات 

مبختلف اأ�صكالها واأنواعها

Email: ogk_springs@hotmail.com

Al Sokhen Aluminiumأملنيوم السخن 

جبيل - حالت - طريق قرطبا

هاتف: ٧٥٧١٨٣ ٧١ ٩٦١ - ٢٣٢٩٦٨ ٧٠ ٩٦١

www.machabois.com - machabois@hotmail.com

اأ�صغال جميع اأنواع الأملنيوم والزجاج، �صيكوريت، ومطابخ واأليكوبوند وبرادي زجاجية

Gerges Kfoury

البقاع - زحلة  - تربل - ال�صارع العام - مبلكه

هاتف:  ٩٥٥٦٣٨ ٨ ٩٦١ - خليوي: ٢٦٧٨٢٨ ٣ ٩٦١

Aluminum Irrigation Pipes  /  صناعة اأنابيب اأملنيوم للري�

جرج�ش كفوري
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Yaacoub El Asmar موؤ�ص�صة يعقوب الأ�صمر
�صناعة الفمرو�صات وهند�صة داخلية - ديكور من خ�صب الدهانات للموبيليا

Furniture-Decoration-Wood Work-& Paints for Furnitures

جبل لبنان - املنت- �صد البو�صرية �صارع الكهرباء بناية حامت رزق اهلل

 هاتف : ٨٧٥٥١٤ )١( ٩٦١ - ٦١٠٧٥١ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٨٧٥٥١٤ )١( ٩٦١  

موؤ�ص�صة جميل نهرا 

Jamil Nohra Est - Nohra Group Design
Furniture, Decore, & Curtains  /  مفروشات، ديكور، وبرادي

 امل�صنع: جبل لبنان - ال�صوف - دير القمر - طريق بيت الدين

بناية طوين جميل نهرا - هاتف: ٥١١٨٣٤ ٥ ٩٦١ - فاك�س: ٥١٠٨٣٤ ٥ ٩٦١

�صالة العر�س: الدامور - مدخل ال�صوف - هاتف: ٦٠٢٨٣٤ ٥ ٩٦١

E-mail: tony.j.nohra@hotmail.com

Hosrayel, Lebanon - Tel: 961 9 790326/7 - 961 3 317591
Fax: 961 9 790328 - P.O.Box: 99 Jbeil

info@steelwirelebanon.com - www.steelwirelebanon.com

جيمي ديكور

موؤ�ص�صة ميلد اأبورجيلي- تعهدات عامة �ش.م.م

Est. Milad Abou Rjeily
General Contracting s.a.r.l

Marine Works - Steel Works  /  اأعمال بحرية واأعمال حديدية

info@marcontracting.com - www. marcontracting.com

 جبيل - �صيخان  

ال�صارع العام - بناية ال�صركة

هاتف: ٦١٤٦٨٠ ٣ ٩٦١ 

  ٧٩٠٦٧٤ ٩ ٩٦١  

 فاك�س: ٧٩٠٨٦٦ ٩ ٩٦١ 

 �س.ب: ١٠٠ جبيل

 ال�صويفات - طريق �صيدا القدمية - جنب معمل غندور

خليوي:  ٥٢٧٦٠٥- ٦٧٨٧٩٩ - ٨٦٩٧٤٣ ٣ ٩٦١ - هاتف: ٤٨٢٧٤٩ ٥ ٩٦١ 
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Location: N: 33° 51‘ 41.4” - E: 035° 32’ 47.7” :املــوقع 

Authorized Signature : Anthony Flouty

C.R.: 2003201

املفو�ض بالتوقيع: انطوين فلوطي

رقم ال�صجل التجاري:  ٢٠٠٣٢٠١

�صركة م�صانع الكيماويات ال�صناعية �ش.م.م.

Chemical Industrial Factories Co. S.A.R.L

ت�صنيع املواد االولية ل�صناعة الدهانات املائية والزيتية

Primary Material For Paint, Water And Oil Based

E-mail:  ftc@flouty.com     -     www.solvochem.com

Association Of Lebanese Industrialists
Chamber of Commerce & Industry InBeirut & Mount Lebanon

جمعية ال�صناعيني اللبنانيني

غرفة التجارة وال�صناعة يف بريوت وجبل لبنان

 جبل لبنان - املنت - رومية  

ال�صارع املنطقة ال�صناعية  - بناية فلوطي

هاتف :  ٨٧٧١٦٠/١/٢/٣ )١( ٩٦١

 فاك�ض: ٨٨٤٩٦٦ )١( ٩٦١  

�ض. بريد: ٥٤٦٨-١٦ بريوت

Mount Lebanon - Metn - Roumieh   
Industrial Zone Str. Flouty Bldg.
Tel: 961 (1) 877160-1-2-3
Fax: + 961 (1) 884966   
P.O. Box: 16-5468 Beirut
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ر�شالة الإمارات

ابوظبي  �سوق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال�سويدي  اأحمد  نا�رش  توقع 

لالأوراق املالية منو الناجت املحلي االإجمايل الإمارة ابوظبي خالل 

االولية  للموؤ�رشات  وفقا   %  7 تتجاوز  بن�سبة   ،2017-2013 الفرتة 

عام  للفرتة  االأوىل  اخلم�سية  اخلطة  اإن  اإذ  الثانية،  اخلم�سية  للخطة 

2009 - 2012 كانت قد حددت ن�سبة النمو يف املتو�سط ب�6.7 %.
قطاع  يف  تراكمي  �سنوي  منو  معدل  ت�ستهدف  االإم��ارة  اأن  واأك��د 

بنحو  ال�سناعة  ت�ساهم  واأن  االأق��ل،  على   %  9 بن�سبة  ال�سناعة 

من  الفرتة  خالل  لالإمارة  االإجمايل  الناجت  اإجمايل  من   %  24
امل�ستهدفة  ال�سناعية  القطاعات  اأهم  اأن  2014 /2017، مو�سحًا 
واأ�سباه  البناء  وم��واد  وال�سلب  واحلديد  االألومنيوم  �سناعات 

املو�سالت والنقل والطريان والطاقة املتجددة.

نظمته  الذي  ال�سوق  �سانع  ملوؤمتر  االفتتاحية  الكلمة  خالل  وقال 

نا�رش  بن  �سلطان  ح�رشه  وال��ذي  املالية  ل��الوراق  ابوظبي  �سوق 

ال�سويدي حمافظ امل�رشف املركزي اإن الدرا�سات ت�سري اإىل اأن الدعم 

االقت�سادي  النمو  اأهم حمركات  �سيكون  الدائم وامل�ستمر  احلكومي 

الإمارة اأبوظبي خالل الفرتة من 2014/ 2017. موؤكداً �سعي حكومة 

اأن  اىل   -  2030 االقت�سادية  اأبوظبي  روؤي��ة  خالل  من   - االإم��ارة 

حتتل �سوق ابوظبي مكانة عاملية ومرتبة الريادة بني اأ�سواق دول 

املنطقة.

وقال: تت�سمن خطة حكومة اأبوظبي تنفيذ حزمة من اال�ستثمارات 

خالل  دوالر(  مليار   100( درهم  مليار   330 بحدود  قيمتها  تقدر 

التحتية  البنية  وتو�سيع  حتديث  ت�سمل  املقبلة،  اخلم�ص  ال�سنوات 

كال�سحة  خمتلفة  قطاعات  تخدم  جديدة  مرافق  وبناء  احليوية، 

والتعليم واالإ�سكان والطاقة النظيفة واملتجددة والنقل واملوا�سالت، 

ومن �سمنها بناء خطوط لل�سكك احلديدية وتو�سيع مطار اأبوظبي.

اأبوظبي باالأ�سعار اجلارية بلغ ما  ونوه باأن الناجت املحلي الإمارة 

جمموعه 911.6 مليار درهم يف نهاية عام 2012، بن�سبة منو 7.7 %، 

مقارنة بنحو 846.7 مليار درهم عام 2011 حيث ت�سري التقديرات 

اأي�سا اإىل منو الناجت املحلي لالإمارة عام 2013 بن�سبة تزيد عن 5 %.

واأكد ا�ستمرار اجلهود اخلا�سة بتوعية وتثقيف امل�ستثمرين يف �سوق 

األف   933 اإىل  املا�سي  العام  بنهاية  والذين و�سل عددهم  اأبوظبي 

اإىل  م�سرياً   ،%  61،5 املواطنون  امل�ستثمرون  منهم  �سكل  م�ستثمر، 

ارتفاع املوؤ�رش العام لل�سوق خالل العام 2013 بن�سبة 63 %، لتكون 

ثالث اأف�سل �سوق من حيث االأداء يف العامل، ف�ساًل عن ارتفاع قيمة 

التداوالت اإىل 85 مليار درهم مقارنة مع 22 مليار درهم.

أهمية بناء الثقة
و�سدد املدير التنفيذي ال�سابق للرقابة على البنوك يف بنك انكلرتا 

املركزي مايكل فوت املتحدث الرئي�سي يف اجلل�سة االأوىل للموؤمتر 

الثقة  بناء  اأن  مو�سحًا  املال«،  اأ�سواق  يف  الثقة  بناء  اأهمية  »على 

يف  املالية  االأ�سواق  تفقدها  اأن  وميكن  طويلة،  �سنوات  اإىل  يحتاج 

دقائق يف حال ف�سلت االأ�سواق يف مهمتها مبد امل�ستثمرين بحاجتهم 

من االإف�ساحات وال�سفافية بال�رشعة الالزمة ويف التوقيت ال�سليم.

ال�سادقة  املعلومات  على  احل�سول  امل�ستثمر  حق  من  »اإن  وقال 

والوا�سحة واأن ميار�ص حقه يف حوكمة ال�رشكة التي ي�ستثمر فيها، 

ف�ساًل عن اأهمية وجود و�سائل حلل املنازعات الناجمة عن تداوالت 

االأوراق املالية«.

يف  البور�سات  من  عدد  بني  االندماجات  موجة  »اإىل  فوت  واأ�سار 

من  التحول  من  متكنت  والتي  االأخرية،  ال�سنوات  يف  واأوروبا  اآ�سيا 

اأحجام  ت�سهد  كبرية  بور�سات  اإىل  معروفة  غري  �سغرية  بور�سات 

اال�ستثمار  على  انفتاحها  ذل��ك  على  و�ساعد  �سخمة،  ت���داوالت 

االأجنبي« موؤكدا انه ميكن ل�سوق اأبوظبي اال�ستفادة من جتربة هذه 

االندماجات واالنتقال اإىل مرحلة جديدة من االزدهار، عالوة على 

ومعلوماتية  حتتية  بنية  من  ال�ساكلة  للخدمات  تاأمينها  �رشورة 

للم�ستثمرين.

القاعدة االستثمارية القوية
وقال الرئي�ص التنفيذي لالحتاد العاملي للبور�سات ح�سني اأركان: 

»هناك �رشورة لتوفري القاعدة اال�ستثمارية القوية للمحافظة على 

بجانب  وتاأمينها  �سالمتها  على  واملحافظة  العمل  اآلية  ا�ستمرار 

الرقابة التي تعد جوهر االمر بجانب خلق قاعدة ا�ستثمار موؤ�س�ساتية 

الو�سول اىل  التقلبات وكلها عوامل ت�سهم يف �سهولة  للحماية من 

مبا  والقطاعية  االقليمية  للموؤ�رشات  الفعال  واال�ستغالل  االأ�سواق 

ي�ساعد على ا�ستقطاب امل�ستثمرين الإظهار حال من املقارنة وو�سع 

مقايي�ص ومعايري على امل�ستوى الدويل مبا ي�سمح الأي �سخ�ص يطلع 

على التقارير املالية اتخاذ قرارات �سحيحة«. واأ�ساف »اإن هناك 

خالل افتتاح مؤتمر صانع السوق:
أبوظبي تستهدف نمواً سنويًا للناتج يتجاوز 7 %
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التعاون ومنها  املوجود يف دول جمل�ص  واملال  املوارد  كثريا من 

االإمارات ولكن هناك حاجة اإىل ا�ستقطاب ال�رشكات التي ميكن اأن 

تعمق من ال�سوق«.

واأ�سار »اإىل اأهمية تنويع القطاعات واملنتجات مثل ال�سكوك وخلق 

طريق تقليدية وخمتلفة لتوفري ال�سيولة يف االأ�سواق«.

البنوك المرشح األكبر
وقال حممد علي يا�سني مدير �رشكة ابوظبي للخدمات املالية هناك 

�سانع  بعمل  تقوم  �رشكة  الإيجاد  وال�سوق  الهيئة  من  كبرية  رغبة 

موؤكدا  وزخم،  تطور  من  املالية  االأ�سواق  ت�سهده  ما  ال�سوق يف ظل 

»اأن املر�سح االأكرب يف هذه املرحلة هو البنوك املحلية لبدء نظام 

�سانع ال�سوق ومن ثم ميكن اإف�ساح املجال ل�رشكات اأجنبية للدخول 

واأداء هذا الدور«، م�سددا على »اأهمية اأن يكون هناك اأكرث من �سانع 

م�ستويات  من  �سيزيد  ال�سوق  �سانع  وجود  »اأن  اىل  الفتا  �سوق«. 

ال�سيولة مهما كان حجمها ويخفف من تذبذب ال�سوق«.

ملواكبة  لل�سوق  التحتية  البنية  لتطوير  اأهمية  هناك  »اأن  منوها 

احلايل«،  الوقت  يف  خ�سو�سا  ال�سوق  �سانع  تد�سني  ومنها  التطور 

هذه  عمل  ح��ول  ت��دور  االأ�سئلة  من  كثريا  هناك  »اأن  اىل  وم�سريا 

ال�رشكات لن تتم االإجابة عنها ب�سكل واف اإال بعد بدء عمل �سانع 

ال�سوق والوقوف على ايجابيات و�سلبيات التجربة«.

اأحد مطالب موؤ�رش  االأجانب  »اإن زيادة ن�سب متلك  واأ�ساف يا�سني 

دخوله  املوؤمل  االأجنبي  ال�سوق  �سانع  ويفيد  �ستانلي  مورجان 

هذه  يف  هام  االأجانب  متلك  ن�سبة  رفع  »اأن  اىل  الفتا  م�ستقبال«، 

منوها  عام«،  ب�سكل  ال�سوق  �سانع  عمل  على  يوؤثر  ال  لكنه  النقطة 

جاذبا  املحلية  ال�سوق  �ستظل  الكبرية  التداول  اأحجام  ظل  يف  »اأنه 

للم�ستثمرين«.

 إنجاز نظام الوسطاء
ل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  ال�سويدي  مرمي  قالت  جهتها،  من 

وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  يف  والتنفيذ  والرقابة  الرتخي�ص 

ت�سنيف  يت�سمن  الذي  الو�سطاء  نظام  اإعداد  من  انتهت  الهيئة  ان 

�رشكات الو�ساطة اإىل فئتني بجانب تخفي�ص راأ�ص املال وال�سمان 

البنكي لكل فئة.

التداول  بعمليات  تقوم  ال�رشكات  من  االأوىل  الفئة  »اأن  مو�سحة 

راأ�ص  البيع وال�رشاء وهذه ي�سرتط لها  اأوامر  اأي تنفيذ  العادية فقط 

الفئة  اأما  فقط  درهم  مبليون  بنكي  و�سمان  درهم  ماليني   3 مال 

الثانية من ال�رشكات فتقوم بالتداول باالإ�سافة اإىل التقا�ص وهذه 

20 مليون  5 ماليني درهم و�سمانا بنكيا  تتطلب راأ�ص مال بقيمة 

درهم«.

�سانع  موؤمتر  هام�ص  على  ت�رشيحات  يف  ال�سويدي  واأ�سافت 

البنكي  وال�سمان  ال�رشكات  مال  راأ���ص  خف�ص  مت  »اإن��ه  ال�سوق 

متا�سيا مع تعايف االأ�سواق ورغبة مزيد من ال�رشكات يف الدخول« 

يف  اأن�سطتها  بتجميد  قامت  التي  ال�رشكات  من  ثالثا  اأن  موؤكدة 

الن�ساط  ملعاودة  بطلب  وتقدمت  عادت  املالية  االأزم��ة  �سنوات 

مرة اأخرى، الفتة »اأن هناك ا�سرتاطات لذلك تقررها الهيئة وفق 

النظام املعمول به«.

امل�سموح  املوظفني  عدد  اأي�سا  خف�ص  اجلديد  النظام  »اإن  وقالت 

لهم بالعمل يف ال�رشكات �سمن الفئة االأوىل لي�سبح موظفا واحدا 

الثانية  الفئة  اىل  بالن�سبة  العدد  ي�ستمر  فيما  التداول  مدير  بجانب 

وفقا ملا هو معمول به �سابقا«.

ال حاجة الى دمج سوقي دبي وأبوظبي
العاملي  امل��ايل  دبي  ملركز  التنفيذي  الرئي�ص  اأك��د  ال�سياق،  ويف 

�سوق  نظمته  الذي   ،2014 ال�سوق  موؤمتر �سانع  اأمام  �سينغر،  جيف 

نحو  خطوة  ال�سوق،  »�سانع  عنوان  حتت  املالية  لالأوراق  اأبوظبي 

تعزيز االأ�سواق املالية يف االإمارات«، اأنه ال حاجة لدمج �سوقي دبي 

وابوظبي للح�سول على احجام تداوالت كبرية، حيث ميكن االكتفاء 

اخلارجية  املكاتب  على  واالإبقاء  الداخلية  املكاتب  بني  بالتن�سيق 

والتداوالت املنف�سلة.

اإىل   70 بني  ما  كانت  للدولة  املالية  العوائد  اأن  اإىل  �سنغر  واأ�سار 

80  %، والتداوالت و�سلت اإىل 260 مليار درهم، موؤكدا اأن الوقائع 
االقت�سادية تب�رش بارتفاع يف االأ�سواق املالية يف الدولة مبا يعني 

موا�سلة ا�ستدامتها.

البنى  م�ساريع  من  دوالر  مليار   70 قيمته  ما  هناك  اأن  اإىل  ولفت 

دوالر  مليار   83 وبحدود  املا�سي،  العام  خالل  �سلمت  التحتية 

م�ساريع بنى حتتية اأعلن عنها يف 2014. 

دعوة إلى المبادرة
اال�سواق  عمل  لتطوير  التو�سيات  من  العديد  اىل  املوؤمتر  خل�ص 

املالية والتي جاء يف مقدمتها ان وجود �سانع لل�سوق �سيعزز من 

البنوك  تاأخذ  لكي  �رشورة  هناك  ان  كما  املدرجة  ال�رشكات  اداء 

وال�رشكات الكبرية زمام املبادرة يف تاأ�سي�ص �رشكات �سانع ال�سوق.

وقال را�سد البلو�سي الرئي�ص التنفيذي ل�سوق ابوظبي لالأوراق املالية 

يف موؤمتر �سحايف عقده عقب انتهاء املوؤمتر ان من اهم التو�سيات 

ال�سمانات املطلوبة  اليها امل�ساركون �رشورة تخفيف  التي و�سل 

انه ال توجد طريقة واحدة  ال�سوق ح�سب االنظمة موؤكدا  من �سانع 

واإمنا  املدرجة  ال�رشكة  مع  والعالقة  بال�سيولة  التزويد  ملو�سوع 

عمل  اال�سواق  تراجع  وان  واملتطلبات  احلاجة  ح�سب  ذاك  ياأتي 

�سناع ال�سوق ب�سكل دوري.

وا�ساف ان املوؤمتر او�سى اي�سا باأهمية الرتكيز على ال�سفافية يف 

التداوالت قبل وبعد التداول ما يعزز من ت�سعري الورقة املالية م�سريا 

واإدارات  مراكز  توحيد  ب�رشورة  اي�سا  او�سوا  امل�ساركني  اأن  اإىل 

ومراعاة  املالية  باالأ�سواق  الثقة  بناء  واأهمية  والتقا�ص  الت�سوية 

متطلبات العمالء ومواكبة املعايري احلديثة با�ستمرار.
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ر�شالة الإمارات

 25 عامًا على تأسيس شركة 
»النجم الساطع« لمواد البناء 

 Bright« -»احتفلت �رشكة »النجم ال�ساطع ملواد البناء ذ.م.م

25 عامًا على  Star Construction Materials LLC« مبرور 
تاأ�سي�سها يف دبي. 

اأقيم االحتفال يف فندق »مريديان دبي« بح�سور ح�سد كبري 

�سم ادارة ال�رشكة وموظفيها، وا�سحاب ومدراء وممثلني عن 

عمالء ال�رشكة، ومقدمي اخلدمات على انواعها )�سحن، تاأمني، 

ال�سارقة وعدد  ال�سارقة ومدير فرع  �سيانة..( مدير عام بنك 

كبري من موظفي امل�رشف. 

من�سى  اليا�ص  ال�رشكة  ومالك  موؤ�س�ص  رحب  اال�ستقبال،  بعد 

اىل  وتطورها  ال�رشكة  تاأ�سي�ص  مراحل  عن  وتكلم  باحل�سور 

وروؤيا  واأثنى على جهود  اليوم،  عليه  ما هي  اىل  اأن و�سلت 

مدير ال�رشكة العام ناجي �سخط، كما �سكر فريق العمل على 

اخال�سه وتفانيه يف �سبيل تقدم ال�رشكة الدائم. 

وبعد الكلمة مت عر�ص فيلم وثائقي يظهر التطور الكبري الذي 

ح�سل يف مدينة دبي منذ تاأ�سي�ص ال�رشكة وحتى هذا اليوم، 

وكيف واكبت ال�رشكة هذا التطور يف دبي واالمارات العربية 

املتحدة عمومًا  دول اخلليج العربي كافة ، من خالل متثيل 

عدد من ال�رشكات العاملية وتوزيع منتجاتها ح�رشيًا يف دول 

التي  ال�رشكة  العمل يف  الوثائقي مراحل  اخلليج. كما عر�ص 

تتبع اأحدث املعايري لتقدمي اأف�سل خدمة للزبائن، متا�سيًا مع 

متطلبات �سهادة اجلودة. 

و�رشكة  العقارية  »اآب��ار«  �رشكة  بني  اتفاقية  توقيع  جرى 

»اأرابتك القاب�سة« تتوىل من خاللها االأخرية ان�ساء 33 برجًا 

يف كل من اأبو ظبي ودبي بكلفة 20 مليار درهم. 

يف  جديدة  فندقية  و�سقق  فندقية  اأب��راج   6 اإن�ساء  و�سيجري 

منطقة اجلداف يف دبي، بينما �سيجري اإن�ساء  9 ابراج متعددة 

اال�ستخدام يف م�رشوع مدينة اال�سواء يف جزيرة الرمي يف اأبو 

ظبي، و14 برجا يف مدينة ابوظبي، وفندق من فئة 5 جنوم 

.وقد   اأبو ظبي  رووك يف  ادارة جمموعة هارد  �سيكون حتت 

راأت بع�ص امل�سادر اأن هذه امل�ساريع تب�رش بعودة الزخم اىل 

القطاع العقاري.

يذكر ان حمفظة �رشكة ارابتك من امل�ساريع �سرتتفع اىل  60 

مليار درهم مع توقيع هذه االتفاقية.  

»أرابتك« تفوز بأكبر عقود في تاريخها: 33 برجًا بـ 20 مليار في أبوظبي ودبي

الياس منسى يلقي كلمته

جانب من الحضور من اليمين: الياس منسى وكوليت منسى وماريو طعمة )ومدير فرع الشارقة في بنك الشارقة(- 
وناجي سخط وباسكال سخط
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

ا�ستثمار  اأهمية  طعمة  الدين  كمال  ال�سوري  ال�سناعة  وزير  اأكد 

�رشكة  يف  دة 
ّ
املجم االإنتاج  وخطوط  واالآالت  االإمكانيا  جميع 

األبان دم�سق عرب الو�سائل واالأ�ساليب املتاحة لت�سنيع منتجات 

ي حاجة ال�سوق املحلية.  
ّ
تلب

وطلب طعمة خالل جولة له يف �رشكتي األبان دم�سق واالإن�ساءات 

املعدنية يف دم�سق من اإدارة �رشكة االألبان اإعداد درا�سة جدوى 

االأف�سل،  بال�سكل  االإنتاج  وخطوط  االآالت  ال�ستثمار  اقت�سادية 

م�سرياً اإىل وجود عرو�ص من قبل القطاع اخلا�ص ال�ستثمار هذه 

االآالت.  

واأبدى وزير ال�سناع رغبته يف اأن تقوم ال�رشكة با�ستثمار اآالتها 

لدى  ال�رشكة  �سمعة  من  ت�ستفيد  واأن  ذاتيًا،  االإنتاج  وخطوط 

ف االإدارة مع 
ّ
امل�ستهلكني بغية تقدمي منتجات جديدة ، واأن تتكي

الفريق  وابتكار احللول مل�سكالتها والعمل بروح  االأزمة  ظروف 

الواحد. 

املنا�سبة،  الدعم  اآليات  �ستوّفر  الوزارة  اأّن  طعمة  واأو�سح 

الالزمة يف جمال توفري  الت�سهيالت  اإىل جانب  خا�سة املالية، 

مل�ساعدة  االأولية  املواد  تاأمني  يف  وامل�ساعدة  املوا�سفات 

ال�رشكة على اال�ستمرار  يف العمل واالنتاج داعيًا اإىل خلق طرق 

ت�سويقية جديدة للمنتجات عرب �رشكات القطاع العام الت�سويقية 

واال�ستعانة بها لتوفري �سيولة مالية. 

ولفت وزير ال�سناعة اإىل اأن �رشكة االإن�ساءات املعدنية ا�ستطاعت 

التغلب على امل�سكالت التي اعرت�ستها عرب نقل جزء من اأعمالها 

وور�ساتها اإىل �رشكة الكربيت لتتابع العمل واالإنتاج يف ت�سنيع 

احتياجات القطاع العام من منتجاتها وخا�سة اإنتاجا االأبراج 

الكهربائية وت�سنيع �سخانات الطاقة ال�سم�سية اإىل جانب تنفيذ 

عقود العمل مع اجلهات االأخرى. 

اأما مدير املوؤ�س�سة العامة لل�سناعات الغذائية الدكتور خليل جواد 

فاأ�سار اإىل الدور الذي اأدته ال�رشكة يف عملية التدخل االإيجابي 

يف ال�سوق املحلية عرب تزويدها باملنتجات ذات ال�سمعة اجليدة، 

الفتًا اإىل اأهمية امل�ساعدة والدعم الذي تبديه الوزارة ال�ستثمار 

كل طاقات ال�رشكة وا�ستغاللها بال�سكل االأمثل للعودة اإىل العمل 

واالإنتاج. 

كما لفت مدير املوؤ�س�ص العامة لل�سناعات الهند�سية ن�سال فلوح 

اإىل ما تنجزه ال�رشكة من عقود حاليًا مع وزارة الكهرباء الإنتاج 

االأبراج الكهربائية اإ�سافة اإىل اإنتاج �سخانات الطاقة ال�سم�سية، 

امل�ست�سفيات  تزويد  الإعادة  قريبًا  العمل  ا�ستئناف  موؤكداً 

االأوك�سيجن  لعملية حتويل  اإيجاد حلول فنية  بعد  باالأوك�سجني 

�رشكة   
ّ
مقر من  تعبئته  ولعملية  هواء  اوك�سجني  اإىل  ال�سائل 

التابع لل�رشكة  اأ يف معمل االوك�سجني 
ّ
الكربيت والذي كان يعب

يف منطقة القابون.  

واأو�سح مدير �رشكة االألبان اأحمد مرعي اأنه رغم الظروف الراهنة 

مبنتجاتها  واخلا�ص  العام  القطاعني  بتزويد  ال�رشكة  ت 
ّ
ا�ستمر

من اأجبان واألبان و�سمنة الغوطة، موؤكداً اأن امل�ستحقات املالية 

  2013 القطاع اخلا�ص لل�رشكة لعام  االأولية من  ملوردي املواد 

دين 
ّ
املور جميع  من  تطلب  ال�رشكة  واإّن  بالكامل،  ت�سديدها  مّت 

للعام  االأولية  باملواد  لتزويدها  معها  التعاون  يف  اال�ستمرار 

احلايل. 

وذكر مدير �رشكة االإن�ساءات زياد يو�سف اأنه رغم نقل ال�رشكة من 

مدينة عدرا قامت باإعداد وجتهيز خطوط اإنتاج لها يف موقعها 

اجلديد يف �رشكة الكربيت بباب �رشقي وخا�سة اخلطوط املتعلقة 

مّت  حيث  ال�سم�سية  الطاقة  واأجهزة  الكهربائية  االأبراج  بت�سنيع 

مل�سلحة  الكهربائية  االأبراج  باإنتاج  والبدء  االآالت  كّل  جتهيز 

املوؤ�س�سة العامة لتوزيع الكهرباء وال�رشكة ال�سورية لل�سبكات اإىل 

جانب ت�سنيع اأجهزة الطاقة ال�سم�سية والبيع بالتق�سيط للعاملني 

يف الدولة. 

اأنظمة  م�ساريع  تنفيذ  يف  ة 
ّ
م�ستمر ال�رشكة  اأّن  يو�سف  وراأى 

الطاقة ال�سم�سية الكبرية يف جهات عدة مّت التعاقد معها واأنها 

ب�سدد العمل الإبرام عقد مع وزارة النفط لت�سنيع �سهاريج لنقل 

امل�ستقات النفطية حيث تتجاوز قيمة هذه امل�ساريع   300 مليون 

لرية.

جال في شركتي »ألبان دمشق« و»اإلنشاءات المعدنية«
 وزير الصناعة السوري يؤكد أهمية 

تلبية احتياجات السوق المحلية
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اأكد مدير ال�رشكة العامة ملرفاأ طرطو�ص 

اأّن االإيرادات املحققة لل�رشكة منذ بداية 

العام اجلاري ولغاية   27 كانون الثاين 

185.237  مليون لرية  بلغت   املا�سي 

املالحية  احلركة  اإجمايل  بلغ  فيما 

من  طن  األف   398 نف�سها  للفرتة 

الب�سائع. 

غزوان  الدكتور  ال�رشكة  مدير  واأ�سار 

القادمة  ال�سفن  عدد  اأّن  اىل  بك   خري 

ت املرفاأ خالل الفرتة 
ّ
واملغادرة التي اأم

عدد  وو�سل  باخرة    64 بلغت   نف�سها 

احلاويات اإىل 2193  حاوية.  

ي�ستقبل  املرفاأ  اأّن  اإىل  بك  خري  ولفت 

يوميا من 5  اإىل  6 بواخر حمملة مبختلف 

املحلية  ال�سوق  اإىل  الواردة  الب�سائع 

وبع�ص  اجلوار  دول  اإىل  اأوالرتانزيت 

البواخر لت�سدير الب�سائع ال�سورية.  

على  العاملة  البواخر  عدد  ويبلغ 

 9 اليوم   طرطو�ص  مرفاأ  يف  االأر�سفة 

والطحني  الرخام   لة مبواد 
ّ
بواخر حمم

اإىل  اإ�سافة  وال�سكر  واملوز  والقمح 

املرفاأ  دخول  تنتظر  بواخر   7 وجود  

وال�سعري  القمح  من  حموالتها  لتفريغ 

والطحني والزيوت.

185  مليون ليرة سورية إيرادات 
مرفأ طرطوس خالل أقّل من شهر

البنك  طلب  االأوروبي  لالحتاد  العامة  املحكمة  رف�ست 

ال�سوري اللبنان التجاري اإلغاء العقوبات  التقييدية �سده.  

اأمام هذه  االوروبي  االحتاد  قرار  ا�ستاأنف  قد  البنك  وكان 

م�ساركة  على  االأدلة  باأن  وا 
ّ
اأقر الق�ساة  اأن  اإال  املحكمة، 

هذا البنك يف متويل النظام لي�ست دقيقة ، ولكنهم ارتكزو 

اعلى اأن البنك ال�سوري االأم ميتلك نحو  84.2 %  من البنك 

اللبناين، وبالتايل اعتربت ذلك دلياًل على اأنه م�سارك ب�سكل 

غري مبا�رش يف متويل النظام. 

البنك السوري اللبناني التجاري
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ر�شالة العراق

الطاقات  ا�ستثمار  جمال  يف  ال�سناعية  الدول  دخول  تزايد  مع 

توفري  يف  اجلانب  هذا  ا�ستثمار  اىل  احلكومة  ت�سعى  النظيفة، 

االأنواع  واجود  اال�سعار  باقل  للمواطنني  الكهربائية  الطاقة 

 ،2030 العام  لغاية  للطاقة  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  لذلك �سمنت 

واملتو�سط  الق�سري  املدى  على  الطاقات  هذه  م�سادر  ا�ستخدام 

يف  خ�سو�سًا  للمواطنني،  الكهربائية  الطاقة  لتوفري  والبعيد 

املناطق النائية. ياأتي ذلك يف الوقت الذي حث فيه اخلرباء على 

�سمن  املتجددة،  للطاقة  العراقية  الهيئة  ت�سكيل  يف  االإ�رشاع 

التغيريات الهيكلية لوزارة الكهرباء.

طاقة مستدامة
اجلواهري  عامر  واال�ستثمار  ال�سناعية  التنمية  يف  االإ�ست�ساري 

اكد اأهمية اال�ستثمار يف جمال الطاقات املتجددة، وال�سيما مع 

التوقعات العاملية بن�سوب النفط م�ستقباًل.

املوارد  من  امل�ستمدة  الطاقة  باأنها  املتجددة  الطاقة  وتعرف 

الطبيعية التي تتجدد اأو التي ال ميكن اأن تنفذ )الطاقة امل�ستدامة(، 

وتختلف م�سادرها جوهريًا عن الوقود االأحفوري من نفط وفحم 

املفاعالت  يف  ي�ستخدم  الذي  النووي  الوقود  اأو  طبيعي،  وغاز 

النووية، كما ال تن�ساأ عن الطاقة املتجددة عادًة خملفات كثنائي 

زيادة  على  تعمل  اأو  �سارة  غازات  اأو   )CO2( الكربون  اأوك�سيد 

االحتبا�ص احلراري، كما يحدث عند احرتاق الوقود االأحفوري اأو 

ة.
ّ
ارة الّناجتة من مفاعالت القوى النووي املخلفات الذرية ال�سّ

العراق  على  باجلديد  لي�ص  التوجه  »هذا  اأن  اجلواهري  واأ�ساف 

اإن�ساء  ال�سبعينيات، ومت  العلمي نهاية  البحث  تبناه جمل�ص  فقد 

مركز بحوث الطاقة ال�سم�سية والبيت ال�سم�سي، كما كانت توجد 

اأفكار م�ساريع الإن�ساء مراكز لتوليد الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية 

والوحدات  والرعاة  البدو  توطني  ومراكز  الزراعية  لالأغرا�ص 

اأن االإفادة من الطاقة الكهرومائية حمدودة  الع�سكرية«، معترباً 

من الناحية العملية، ب�سبب و�سع املياه وتلكوؤ م�ساريع ال�سدود 

وحمدوديتها عدا امل�ساريع امل�ستقبلية يف اقليم كرد�ستان على 

املدى الطويل مع احلاجة اىل منظومة النقل الكهربائية.

محطات هجينة
وا�سار اال�ست�ساري اىل ان االإ�سرتاتيجية الوطنية املتكاملة للطاقة 

الوزراء يف حزيران  اأطلقتها هيئة امل�ست�سارين يف جمل�ص  التي 

تعتمد  التوجه لرتكيب حمطات هجينة  ا�ستملت على  املا�سي،  

 الطاقة النظيفة تخفض تكاليف اإلنتاج 
وتوفر فرص عمل
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الرياح  وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة  على 

 75 مبقدار  الكهربائية  الطاقة  النتاج 

ميغاواط العام 2015 و 490 ميغاواط 

العام  ميغاواط   1700 و   2020 العام 

2030 وباأن يتم ت�سكيل فريق مهمات 
بالعمل  ومبا�رشته  املتجددة  للطاقة 

الطاقة  مركز  تاأ�سي�ص  ذلك  و�سمن 

توفري  �سيتم  انه  مو�سحا  والبيئة، 

مناطق  خلدمة  الكهربائية  الطاقة 

نائية دون ربطها بال�سبكة الكهربائية 

على املدى الق�سري، اما خالل املديني 

املتو�سط والبعيد فهناك اإمكانية ربطهما بال�سبكة الوطنية.

وتن�ص اإ�سرتاتيجية الطاقة التي اقرتها احلكومة على »ا�ستخدام 

يتمثل  والذي  الق�سري  مديني  على  املتجددة  الطاقات  م�سادر 

الطاقة  لتوفري  والرياح  ال�سم�سية  الطاقة  منظومات  با�ستخدام 

الكهربائية لتلبية  الطلب يف املناطق النائية البعيدة عن ال�سبكة 

الوطنية، واالآخر املتو�سط والبعيد حيث �سيتم تطوير القدرة  لتوليد 

الكهرباء با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح وربطها مع 

ال�سبكة الوطنية اإ�سافة اإىل درا�سة اإمكانية تطوير توليد الكهرباء 

با�ستخدام الطاقة املائية وبحلول العام 2030، ومن املتوقع اأن 

تتجاوز قدرة التوليد يف الطاقة املتجددة  )2000( ميغاواط اأي 

ما يقارب 4-5 باملئة من قدرة املنظومة الكهربائية  الكلية.

يف  الرائدة  الدول  من  تعترب  اأملانيا  ان  اىل  االح�ساءات  وت�سري 

هذا  يف  متاأخرة  دخولها  من  الرغم  على  املتجددة،  الطاقات 

املجال، اذ تغطي 15 باملئة من حاجتها الكهربائية من م�سادر 

طاقة متنوعة، ت�سمل الرياح، ال�سم�ص، والكتل احليوية، ف�سال عن 

وظيفة  املليون  ون�سف  مليونني  نحو  توفر  اأن  ا�ستطاعت  انها 

للمواطن االأملاين.

فرص عمل
النوع  لهذا  الق�سوى  االهمية  عن  اما 

اجلواهري  راأى  فقد  الطاقات،  من 

والدعم  الرتويج  يف  تكمن  انها 

مراكز  وزج  ال�سناعة  بهذه  والتو�سع 

البحوث والقطاع اخلا�ص ورواد العلم 

وا�سحاب امل�ساريع الريادية فيها، اذ 

هذه  وتوطني  التكنولوجي  التطور  اإن 

متوقع  املرادفة  واالأبحاث  ال�سناعة 

تكاليف  انخفا�ص  اىل  يوؤديا  اأن 

اىل  داعيا  الكهربائية،  الوحدة  انتاج 

املبا�رشة العملية لفريق مهمات الطاقة املتجددة ملهامه ومن 

ال�رشوري م�ساركة القطاع اخلا�ص يف ت�سكيلته، �سيتيح الفر�ص 

واال�ستثمار  ن�ساطاتها،  يف  للم�ساركة  اخلا�ص(  )القطاع  اأمامه 

يف جمال الطاقات املتجددة.وحث على ت�سكيل الهيئة العراقية 

الكهرباء،  لوزارة  الهيكلية  التغيريات  �سمن  املتجددة  للطاقة 

النطاق  على  امل�سوؤولية  لتتوىل  االإ�سرتاتيجية،  يف  املقرتحة 

العملي الإعداد ال�سيا�سات وتنفيذ امل�ساريع والرتويج لهذا التوجه 

»التمثيل  ب�رشورة  او�سى  وقت.كما  با�رشع  اأعمالها  وممار�سة 

الهيئة  ادارة  جمل�ص  يف  اخلا�ص  القطاع  ملوؤ�س�سات  الر�سمي 

والتعليم  والتكنولوجيا  والعلوم  ال�سناعة  وزارات  اىل  ا�سافة 

العايل«. 

جدوى  ذات  املتجددة  الطاقات  م�ساريع  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 

حتقق  انها  عن  ف�سال  اال�ستخدامات،  من  كثري  يف  اقت�سادية 

البلد،  عموم  يف  وزراعيًا  و�سناعيًا،  واجتماعيًا،  بيئيًا،  تطوراً 

وجمتمعات  اأحياء  وبناء  العمل  فر�ص  توفري  خالل  من  وذلك 

اال�ستثمارات  جذب  اىل  ا�سافة  الريفية،  املناطق  يف  جديدة 

املحلية واالجنبية التي تعود بالفائدة على البلد.
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نعمة أم نقمة؟:
 مستقبل إدارة الثروات 

في الشرق األوسط

اقت�شاد عربي

ميكن  التي  الكيفية 

اإدارة  �رشكات  تزيد  اأن 

الرثوات االأجنبية بها اأ�سولها.

 اتجاهات صناعة إدارة الثروات
الرثوة يف املنطقة تكمن  اأن معظم  اإىل  ي�سري مايكل   بداية   

ودولة  م�رش  تليهما  ال�سعودية،  العربية  واململكة  تركيا  يف 

االأخرى،فتوفر  البلدان  بقية  ثم  املتحدة،  العربية  االإمارات 

الرثوات يف املنطقة يعطي ل�رشكات اإدارة الرثوات وال�رشكات 

امل�رشفية اخلا�سة فر�سة فريدة من نوعها خلدمة االأثرياء.

 ويعزو التقرير منو �سناعة اإدارة الرثوات يف منطقة ال�رشق 

االأو�سط و�سمال اإفريقيا اإىل احتفاظ االأ�سهم العاملية بربيقها 

النفطية،  اال�ستثمارات  عائدات  ارتفاع  واإىل  ما،   
ٍّ
حد اإىل 

ال�سنوات اخلم�ص  النفط على مدى  اأ�سعار  ارتفاع  ال�سيما مع 

املن�رشمة.

 ولعل هذه التغريات الهائلة يف م�سادر الرثوة دفعت و�سطاء 

الغرب التجاريني اإىل االإقبال على اأ�سواق ال�رشق االأو�سط بدال 

اأوروبا. وبحلول  اإليهم يف  اأثرياء املنطقة  من انتظار جميء 

خدمات  توّفر  الكربى  العاملية  البنوك  باتت   ،2012 عام 

م�رشفية وخدمات اإدارة الرثوات يف ال�رشق االأو�سط.

من   %  70 من  يقرب  ما  اأن  اإىل  االإح�سائيات  وت�سري   

اأن  بيد  اخلارج،  اإىل  اأموالهم  ير�سلون  االأو�سط  ال�رشق  اأثرياء 

االأكادمييني ال يعرفون وجهة هذه االأموال بال�سبط.

 كبري يف 
ٍّ
اإىل حد االأثرياء منا  اأن عدد  اإىل  التقديرات   وت�سري 

 %  10 بن�سبة  منا  الرثوة  حجم  واأن  االأو�سط،  ال�رشق  منطقة 

ا يف عام 2010.
ً
ا يف عام 2009، وبن�سبة 5 % تقريب

ً
تقريب

االأموال  اأ�سحاب  باهتمام  الرثوات  اإدارة  مو�سوع  يحظى 

يف  الو�سيط  بدور  تقوم  التي  امل�رشفية  املوؤ�س�سات  وكذلك 

وِحَزٍم  امل�سورة،  تقدمي  الأ�سحابها من خالل  االأموال  تنمية 

موؤ�س�سات  تقدمها  التي  اخلدمات  وتقوم  امل�رشوعات.  من 

اإدارة الرثوات على تاأ�سي�ص عالقات مبا�رشة مع العمالء ذوي 

ن 
ّ
تت�سم لهم،  خدمات  تقدمي  بغية  والرثوات  االأموال  روؤو�ص 

اإدارة ثرواتهم ب�سكل يحقق املكا�سب.

»الربيع  ب�  ي�سمى  وما  العاملية  املالية  االأزمة  مع  ولكن 

امل�ستثمرين  الثقة بني  ال�سكوك، و�سعفت  ت�ساعدت  العربي« 

الوقت  يف  يطالبون  باتوا  لذا  الرثوات،  اإدارة  خدمات  يف 

للتقارير  وبتف�سريات  ال�سفافية  من  عالية  الراهن مب�ستويات 

ال�سادرة عن ح�ساباتهم اخلا�سة، وذلك بهدف تو�سيح قيمة 

ممتلكاتهم وا�ستثماراتهم واملخاطر الكامنة يف توظيف تلك 

الرثوات. ومع حر�ص اأثرياء ال�رشق االأو�سط على اإيداع وتنمية 

تعمل  املحلية  املالية  ال�رشكات  باتت  اخلارج؛  يف  اأموالهم 

على جذب تلك االأموال اإىل الداخل.

ملركز  زائر  زميل   - مايكل  بريان  كتب  ال�سدد؛  هذا  ويف   

معهد  ن�رشه  تقريرا   – والعام  ن 
َ
املقار القانون  درا�سات 

درا�سات ال�رشق االأو�سط يف �سهر يوليو املا�سي حتت عنوان 

»هل �سناعة اإدارة ثروات ال�رشق االأو�سط نعمة اأم نقمة؟«.

 وي�سري التقرير اإىل اأن حر�ص اأثرياء ال�رشق االأو�سط ال�سديد على 

ل�رشكات  لي�ص  ا 
ً
جذاب هدًفا  جعلهم  واإمنائها  ثرواتهم  تاأمني 

اإدارة الرثوات يف اخلارج فح�سب؛ بل ل�رشكات ال�رشق االأو�سط 

ا العاملة يف هذا املجال. اأي�سً

يف  اأموالهم  و�سع  اإىل  االأو�سط  ال�رشق  اأثرياء  ميل  ظل  ففي   

العقارات  مثل  ثباًتا  االأكرث  االأ�سول  يف  واال�ستثمار  اخلارج 

ا�ستثماراتهم يف ال�رشكات االأجنبية؛ ت�سعى  وال�سلع وتو�سيع 

بنوك ال�رشق االأو�سط حثيثا لتعلُّم كيفية توفري خدمات اإدارة 

اإىل  االأموال  تلك  جلب  اأجل  من  الغربي  النمط  على  الرثوات 

الداخل. بيد اأن تطوير �سناعة اإدارة الرثوات يف الداخل تتطّلب 

قبول املناف�سة االأجنبية، وتغيري القوانني امل�رشفية، واإمناء 

ال�رشكات املحلية ذات االأ�سهم اجلذابة.

 وي�ستعر�ص اجلزء االأول من التقرير اجتاهات اإدارة الرثوات 

الثاين  اجلزء  ويو�سح  اإفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�رشق  يف 

ا 
ًّ
وطني الرثوات  اإدارة  �سناعة  اإمناء  يف  تركيا  جناح   

َ
اأ�سباب

ل جلب االأموال 
ُ
ب

ُ
ا، وي�رشح اجلزء الثالث من التقرير �س

ًّ
ودولي

واملايل،  امل�رشيف  القانون  اإ�سالح  خالل  من  الداخل  اإىل 

فيبنّي  االأخري  اجلزء  اأما  كفاءة.  اأكرث  املحلية  البنوك  وجعل 
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املتاحة  البيانات  ت�سري  وكما    

اأن  اإىل  حمدوديتها  رغم 

الرثوات  اإدارة  �رشكات 

للعمل  جاهدة  ت�سعى 

ال�رشق  مبا�رشة يف بلدان 

اإفريقيا،  االأو�سط و�سمال 

االأجنبية  البنوك  واأن 

على  اأن�سطتها  هت 
ّ

وج

اأ�سواق  اإىل  متزايد  نحو 

ال�رشق االأو�سط.

العقد،  م�ستهل  ويف   

االأجنبية  البنوك  �سّكلت 

من  فقط   %  10 ن�سبة 

حيث  من  ال�سوق  اإجمايل 

�سكلت  حني  يف  االأ�سول، 

باخلليج  اخلا�سة  البنوك 

االأ�سول.  من   %  27 حوايل 

حققت  العقد،  نهاية  بحلول  ولكن 

ا و�سكلت 
ً
ا كبري

ً
البنوك االأجنبية تقدم

ن�سبة20 % من ال�سوق، ما يوحي باأن تلك 

من  اأكرب  ح�سة  لنيل  ت�سعى  الغربية  البنوك 

حمفظة ال�رشق االأو�سط.

 وت�سري الدرا�سة اإىل اأنه اإذا متكنت �رشكات اإدارة الرثوات 

من  والربيطانية  ال�سوي�رشية  ال�رشكات  وال�سيما  االأجنبية 

اإدارة  �رشكات  �ستظل  كلية،  ب�سورة  املحلية  ال�سوق  تغطية 

الرثوات املحلية متخلفة للغاية.

ومل تقدم القطاعات امل�رشفية املتخلفة يف املنطقة تف�سريا 

ي و�سع البنوك املحلية، على حد قول الباحث 
ّ
واحدا ل�سبب ترد

البنوك عن  تلك  اإىل عجز  قد يعزو  اأن ذلك  الذي يرى  مايكل 

ا�ستثمارية مربحة يف منطقة  املناف�سة، وعدم وجود فر�ص 

ال�رشق االأو�سط.

ربحية  ت�ساءلت   ،Hasan and Dridi 2010 لدرا�سة  ووفقًا   

حني  يف  اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف  البنوك 

اإىل  الدرا�سة  تلك  اأ�سارت  كما  اال�ستثمارية.  حمافظها  منت 

اأنه كان ثمة تفاوت كبري بني اأحجام املحافظ اال�ستثمارية 

للبنوك والربحية من عام 2007 وحتى عام 2009.

 Mako and Sourrouilleوعالوة على ذلك، اأو�سحت درا�سة 

مل  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  موؤخرا  اأُجريت  التي   2010
ت�ستثمر �سوى 71 مليون دوالر يف منطقة ال�رشق االأو�سط يف 

عام 2009، يف حني ا�ستثمرت دولة االإمارات العربية املتحدة 

92 مليون دوالر يف املنطقة.

 مقارنة بين استثمارات تركيا والسعودية
 يخدم االقت�سادان الرتكي وال�سعودي على حد �سواء م�سالح 

النخبة احلاكمة؛ اإال اأن م�سالح النخبة الرتكية ترّكز يف املقام 

االأول على االأن�سطة االقت�سادية االإنتاجية املحلية التي توّلد 

اإىل  ال�سعودية  النخبة احلاكمة  ثروة، يف حني متيل م�سالح 

ا�ستثمار مكا�سب املوارد يف اخلارج.

جعلت  التي  الفائقة،  التكنولوجيا  ب�سناعات  يتعلق  وفيما   

املاليني،  اأ�سحاب  من  واالأوروبيني  االأمريكيني  من  العديد 

فاقت ال�سادرات التكنولوجية الرتكية نظريتها ال�سعودية يف 

نظريتها  الرتكية  النفقات  ن�سبة  جتاوزت  وعليه   ،2007 عام 

عدد  ا  اأي�سً الرتكية  االخرتاع  براءات  وفاقت  بل  ال�سعودية؛ 

بني  كبرية  فجوة  اأحدث  مما  ال�سعودية،  االخرتاع  براءات 

الرثوات الرتكية ونظريتها ال�سعودية.

من  قوة  اأكرث  ال�سعودي  امل�رشيف  القطاع  بدا  ذلك؛  ومع   

ال�سعودية  البنوك  الأن  وذلك   ،2010 عام  يف  الرتكي  نظريه 

كانت تتمتع اآنذاك بخ�سوم وودائع كبرية. هذا وفاقت ن�سبة 

خر 
ّ
خار االأتراك يف عام 2010؛ اإذ اد

ّ
ل اد

ّ
ادخار ال�سعوديني معد

خر 
ّ
ال�سعوديون 43 % من اإجمايل ناجتهم املحلي، يف حني اد

اأغلب  ويف  املحلي.  ناجتهم  اإجمايل  من  فقط   %  14 االأتراك 

االأحوال، تذهب تلك الوفورات طريقها اإىل �سوي�رشا واململكة 

خدمات  تطوير  اأن  اإىل  درا�سته  يف  الباحث  �سري 
ُ
املتحدة.وي

اأكرث بكثري مما هو عليه  اإدارة الرثوات يف تركيا يبدو واعدا 

يف اململكة العربية ال�سعودية.

نصائح لتطوير إدارة الثروات 
 ين�سح الباحث القطريني والليبيني واللبنانيني باأن ي�سجعوا 

الداخل بدال  اأموالهم يف  ا�ستثمار  امل�ستثمرين املحليني على 

امل�رشفية  قطاعاتهم  وين�سح  اخلارج،  يف  ا�ستثمارها  من 

بالرتكيز على اال�ستثمارات طويلة االأمد ونتائجها.

 كما يح�ص مايكل على ت�سجيع االأثرياء على اإعادة اأموالهم 

يف  اال�ستثمار  قانون  على  تغيريات  واإدخال  اخلارج،  من 

منطقة ال�رشق االأو�سط. بيد اأنه ينبغي ا�ستخدام االأموال مبجرد 

عودتها من اخلارج يف اإمناء اقت�ساد ال�رشق االأو�سط و�سمال 

اإفريقيا.

 ومن ناحية اأخرى؛ ين�سح مايكل ال�رشكات االأجنبية العاملة 

يف جمال اإدارة الرثوات مبا يلي:

من  بدال  اخلارج  يف  املوجودة  باالأ�سول  االهتمام  اأوال:   

الدخول مبا�رشة اإىل اأ�سواق ال�رشق االأو�سط.

 ثانيا: الرتكيز على تعظيم االأ�سول اخلا�سعة لالإدارة بدال من 

زيادة حجم العمالء.

تركيا  الأن  الثانية،  الدرجة  اأ�سواق  على  الرتكيز  ثالثا:   

مناف�سون  بالفعل  لهم  اخل�سو�ص-  وجه  -على  وال�سعودية 

اأ�سداء.

 يرى الباحث اأن اإدارة الرثوات يف ال�رشق االأو�سط متثل نعمة 

فم�ستقبل  واملحلية؛  املالية  للموؤ�س�سات  حمتملة  نقمة  ولكن 

كان  اإذا  ما  على  �سيتوقف  االأو�سط  ال�رشق  يف  الرثوات  اإدارة 

اإدارة  تطوير خدمات  وامل�رشفيون  ال�سيا�سة  �سّناع  باإمكان 

الرثوة املحلية التي تزيد االقت�سادات املحلية وتزيد حمافظ 

اإىل  ال�سيا�سة �سيحتاجون  اأن �سانعي  االأثرياء وعددهم. كما 

على  قدرة  اأكرث  لت�سبح  املحلية  املالية  املوؤ�س�سات  ت�سجيع 

واإمناء  القوانني امل�رشفية  تغيري  املناف�سة، وذلك من خالل 

ال�رشكات املحلية التي تعترب اأ�سهمها جديرة بال�رشاء.
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اقت�شاد عربي

الربط المائي الخليجي معيار األمن المستقبلي 

اإ�سرتاتيجية   اإقامة  �رشورة  تطرح  اخلليج  �سنة،ودول   11 منذ 

»للربط املائي« لتبادل املياه يف ما بينها، عرب �سبكة خطوط 

اأو  تهديدات  اأي  من  املائي«   »اال�ستقرار  لها  ت�سمن  خا�سة، 

اأخطار م�ستقبلية متنع تدفقه اإليها.

ودخلت م�ساألة االإ�سرتاتيجية نطاقي  »الدرا�سة والتقييم« عرب 

خم�ص  قرابة  ا�ستمرت  املتوا�سلة  االجتماعات  من  �سل�سلة 

�سنوات، حيث قرت عام 2007.

اإال اأنه مل ير امل�رشوع النور يف حينه، لعدم قناعة اأكرث الدول 

اخلليجية بجدوى تنفيذ االإ�سرتاتيجية اجلديدة يف ذلك الوقت.

وما اأعاد حمور تفعيل  »الربط املائي« اإىل الواجهة من جديد، هو 

رفع وزراء الكهرباء واملاء اخلليجيني تو�سيتهم يف اجتماعهم 

االأخري يف العا�سمة ال�سعودية الريا�ص، اإىل االجتماع الوزاري 

لوزراء اخلارجية املزمع انعقاده مار�ص / اآذار املقبل، متهيداً 

لعر�سه على قادة دول املجل�ص يف القمة ال�  35 املقبلة.  كما 

ن�ست التو�سية اأن يتم التطبيق ب�سكل ثنائي بني الدول، على 

اأن تتوىل االأمانة العامة لدول اخلليج متابعة تنفيذ امللف.

وميكن القول اإن يونيو / حزيران  2012  �سّكل منعطفًا مهمًا 

يف بلورة خطة »الربط املائي«، ب�سكل اأكرث جدية، عندما اجتمع 

الكهربائي واملائي اخلليجية يف  التعاون  اأع�ساء فريق جلنة 

الريا�ص لدرا�سة م�رشوع الربط، على اأن يكون م�سدر املياه من 

بحر العرب اأو بحر عمان، النخفا�ص تكاليف �سبكة خطوط نقل 

املياه وق�رش امل�سافات بينها.

عاملية  ا�ست�سارية  �رشكة  تكليف  االجتماع  ذلك  خالل  ومت 

يف  تاأخذ  املائي  للربط  معدلة  درا�سة  اإع��داد  يف  متخ�س�سة 

من  االنتهاء  ومت  املنطقة،  يف  اجلديدة  امل�ستجدات  االعتبار 

نتائجها العام املا�سي  )2013(، ومل تعر�ص تفا�سيلها على 

و�سائل االإعالم حتى اللحظة. 

التعاون  ملجل�ص  العامة  لالأمانة  االإلكرتوين  املوقع  وبح�سب 

اخلليجي، فاإن امل�رشوع �سيحقق اأهدافًا عدة منها: اأنه �سي�سهم 

واالأم��ن  املائي  الربط  بتحقيق  الكفيلة  ال�سيا�سات  ر�سم  يف 

املائي، و�سمان توفري موارد املياه الالزمة واإدارتها ب�سورة 

م�ستدامة، اإىل جانب االأهمية االقت�سادية للم�رشوع على الدول 

اخلليجية.

تسديد
العراقية  احل��ك��وم��ة  ط��ال��ب��ت 

كرد�ستان«  »اإق��ل��ي��م  حكومة 

قيمته  مبلغ  بت�سديد  ال��ع��راق 

ت�سدير  لعدم  دوالر  مليار   11
النفط يف  الكمية املحددة من 

العام  االإقليم  موازنة  م�رشوع 

األف   250 والبالغة  املا�سي 

برميل يوميًا.

تراجع
يف  اخلام  النفط  اإنتاج  تراجع 

برميل  األ���ف   390 اإىل  ليبيا 

يوميًا بانخفا�ص نحو �سبعني 

األ���ف ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا، وذل��ك 

ب�سبب توقف جزئي لالإمدادات 

م���ن ح��ق��ل ال���������رشارة ج���راء 

احتجاجات.

إغالق
اأ����س���ح���ت م�����س��ايف ال��ن��ف��ط 

الكويتية اأكرث عر�سة لالإغالق 

ب�����س��ب��ب م�����س��اك��ل اإم���داده���ا 

مل  التي  الكهربائية  بالطاقة 

الو�سع  تالئم  اأنظمتها  تعد 

ال�رشيع  النمو  ظل  يف  احلايل 

ال��ك��ه��رب��اء  ال��ط��ل��ب ع��ل��ى  يف 

ونق�ص اال�ستثمارات.

مخارج
ال��ب��ح��ث ع��ن خم���ارج الأزم���ة 

باحلكومة  تلم  التي  التمويل 

النظر  تعيد  جعلها  امل�رشية 

يف العديد من املقرتحات التي 

�سهدها النقا�ص عقب ثورة 25 

بينها  من  كان  والتي  يناير، 

�سندات االإيراد. 

غالء
تعاين اآالف العائالت التون�سية 

ال�رشائية  مقدرتها  ت��ده��ور 

القيا�سي  االرت���ف���اع  ب�سبب 

الثورة  ان��دالع  منذ  لالأ�سعار 

درجة  اإىل  اأع���وام  ثالثة  قبل 

ومائتي  مليون  من  اأك��رث  اأن 

األف تون�سي ي�ستكون من �سوء 

التغذية.

توجه
اأك������د خ������رباء ع�����س��ك��ري��ون 

واق��ت�����س��ادي��ون ���س��ع��ودي��ون 

القدرة  لديها  ال�سعودية  اأن 

التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ب�����رشي��ة 

الإن�ساء م�سانع حربية الأ�سلحة 

ثقيلة وقطع الغيار الع�سكرية، 

تربطها  التي  العالقات  ب�سبب 

بالدول ال�سانعة. 

بطالة
ر�سمية  اإح�ساءات  اأظهرت 

كبريا  ت��ف��اوت��ا  فل�سطينية 

ال��ب��ط��ال��ة بني  م��ع��دالت  يف 

غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة 

العام  من  االأخ��ري  الربع  يف 

املا�سي. حيث بلغ يف 2013 

نحو 39 % يف غزة و18 % يف 

ال�سفة الغربية.

أنبوب
موافقة  االردن  العراقي  اأبلغ 

اأنبوب  مد  على  ر�سميًا  بغداد 

العراقي  اخل���ام  النفط  لنقل 

العراق،  جنوب  الب�رشة،  من 

اىل مرافئ الت�سدير يف ميناء 

العقبة االردين.

استيراد
املركزي  البنك  تقرير  ك�سف 

اليمني عن اأن قيمة امل�ستقات 

احلكومة  قامت  التي  النفطية 

خالل  با�ستريادها  اليمنية 

عام 2013 بلغت 2.931 مليار 

دوالر، يف حني بلغت عائدات 

اخل��ام  النفط  ���س��ادرات  م��ن 

2.662 مليار دوالر.

اتفاق
التفاق  دب��ي  اإم���ارة  تو�سلت 

بقيمة  دي��ن  اأج��ل  متديد  على 

كان  دوالر  م��ل��ي��ارات  ع�رشة 

االإم��ارات��ي  امل��رك��زي  البنك 

قدمها لها اإبان االأزمة املالية 

اأن  م�سوؤول  وك�سف  العاملية. 

فائدة  ن�سبة  وف��ق  االت��ف��اق 

منخف�سة تقل عن 4 %.
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انتعاش قطاع المشروعات الصغيرة في ليبيا
  

ينتع�ص يف ليبيا قطاع امل�رشوعات ال�سغرية رغم حالة االختناق 

االأمني  امل�سكالت  ب�سبب  الليبي  االقت�ساد  منها  يعاين  التي 

يف  كبري  هبوط  اإىل  اأدت  التي  النفط  من�ساآت  يف  واالعت�سامات 

عائدات احلكومة. 

اإىل  العودة  من  العاملية  ال�رشكات  تخوف  اإىل  احلالة  هذه  واأدت 

بالعقيد  اأطاحت  التي  الثورة  ا�ستعال  من  �سنوا  ثالث  بعد  البالد 

الراحل معمر القذايف. 

وقد تاأخرت عملية اإعادة البناء وتنفيذ م�رشوعات البينة التحتية 

الكهربائي  التيار  يف  م�ستمرة  انقطاعات  الليبيون  يواجه  بينما 

خا�سة غرب البالد، لكن امل�رشوعات ال�سغري ا�ستمرت يف ن�ساطها 

فرتة ما بعد القذايف. 

ويقول رئي�ص غرفة التجارة اإن هناك ا�ستثمارات يف امل�رشوعات 

ال�سغرية جتري بالتعاون مع م�ستثمرين اأجانب، يف وقت خف�ست 

فيه االأزمة النفطية اأموال احلكومة املخ�س�سة مل�رشوعات التنمية. 

واخلدمات  التجارة  قطاعي  اإن  يقولون  االقت�ساد  خ��رباء  لكن 

يوؤديان دورا ثانويا يف االقت�ساد الليبي.

وتعود اأزمة النفط الليبية اإىل متوز املا�سي عندما نفذ عمال النفط 

الت�سدير  مرافق  �سلت  واحتجاجات  اإ�رشابات  البالد  �رشق  يف 

الرئي�سية.

وقد اأدت االحتجاجات اإىل هبوط اإنتاج النفط اإىل 250  األف برميل 

يوميا من نحو  1.5  مليون.

واأوائل ال�سهر املا�سي، زاد االإنتاج يف حقل ال�رشار النفطي ال�سخم 

يف اجلنوب بعد وقف االحتجاجات ما �ساعد يف رفع اإنتاج النفط 

اإىل 570 األف برميل يوميا.

%  من الناجت املحلي االإجمايل لليبيا   70 وميثل قطاع النفط   

و95 % من دخل احلكومة و98 %  من ال�سادرات.

وحذر البنك الدويل  -يف تقرير �سدر يف �سهر كانون الثاين- من 

اأن االقت�ساد الليبي يف حاجة اىل تنويعه من اأجل تاأمي ا�ستقرار 

مايل واقت�سادي طويل االأمد.

اخلا�ص،  القطاع  لتعزيز  باإجراءاإ�سالحات  احلكومة  طالب  كما 

اال�ستقرار  حالة  وغياب  التمويل  م�سادر  منع  اأن  من  حم��ذرا 

القانونية وانعدام االأمن متث كلها عقبات اأمام حت�سن االقت�ساد.

اأموال  مليارات دوالر من  ليبيا خ�رشت نحو ع�رشة  اأن  اإىل  �سار 
ُ
ي

النفط ال�سائعة ب�سبب االأزمة احلالية، طبقا لتقديرات وزارة النفط 

والبنك الدويل.

خسارة
امللكية  الطريان  �رشكة  منيت 

االأردنية بخ�سائر قدرت بنحو 

وع��زت  دي��ن��ار.  مليون   38.7
ال�����رشك��ة ه��ذه اخل�����س��ارة اإىل 

الظروف ال�سيا�سية التي ت�سوب 

ارتفاع  عن  ف�سال  املنطقة، 

اأ�سعار الوقود.

دور
مدينة  على  اليمنيون  يراهن 

دور  لعب  يف  اجلنوبية  ع��دن 

اق��ت�����س��ادي ب����ارز ب��ال��دول��ة 

تقرر  التي  االحتادية  اليمنية 

احل��وار  م��وؤمت��ر  يف  اإن�ساوؤها 

�ستة  م��ن  وامل��ك��ون��ة  الوطني 

اأقاليم، اثنان باجلنوب واأربعة 

يف ال�سمال. 

انتعاش
قطاع  ليبيا  يف  ينتع�ص 

رغم  ال�سغرية  امل�رشوعات 

يعاين  التي  االختناق  حالة 

الليبي  االق��ت�����س��اد  م��ن��ه��ا 

االأمنية  امل�سكالت  ب�سبب 

من�ساآت  يف  واالعت�سامات 

هبوط  اإىل  اأدت  التي  النفط 

كبري يف عائدات احلكومة.

سندات
ال��ب��ح��ث ع��ن خم���ارج الأزم���ة 

باحلكومة  تلم  التي  التمويل 

النظر  تعيد  جعلها  امل�رشية 

يف العديد من املقرتحات التي 

�سهدها النقا�ص عقب ثورة 25 

بينها  من  كان  والتي  يناير، 

�سندات االإيراد. 

استثمار
ا����س���رتى ���س��ن��دوق ع��رب��ي، 

اإماراتيني  م�ستثمرين  ي�سم 

وك��وي��ت��ي��ني و���س��ع��ودي��ني، 

جزيرة  يف  ف��اخ��راً  منتجعًا 

بقيمة  اليونانية  »ك��ورف��و« 

وف��ق��ا  دوالر  م��ل��ي��ون   550
جلريدة اخلليج. 

بورصة
البور�سة  م��وؤ���رشات  ارتفعت 

امل�رشية بن�سبة كبرية، وحقق 

الأ�سهم  ال�سوقي  امل��ال  راأ���ص 

بال�سوق  املقيدة  ال�����رشك��ات 

مليار   4.5 ق��دره��ا  مكا�سب 

 652 نحو  ي��ع��ادل  م��ا  جنيه 

مليون دوالر. 

مصافي
اليمنية  ال�����س��ل��ط��ات  اأع��ل��ن��ت 

لتنظيم  ه��ج��وم  اإح��ب��اط  ع��ن 

عدن  م�سايف  على  »القاعدة« 

 27 واع��ت��ق��ال  اليمن  ج��ن��وب 

بانتمائهم  ي�ستبه  �سخ�سا 

للتنظيم. 

ضبط
ق���ال���ت امل�����س��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة 

اإن  ال�����س��ع��ودي��ة،  ل��ل��ج��م��ارك 

�سبطت  ال�سعودية  ال�سلطات 

مواد مغ�سو�سة اأو مقلدة خالل 

مليون   125 بلغت   2013 عام 

 %  129 بزيادة  قيا�سية  وحدة 

عن عام 2012.

طاقة
توليد  وح��دة  اأول  ت�سغيل  ب��داأ 

بقدرة  �سعودية  كهربائية 

400 ميغاوات  تزيد عن  توليد 

اخلري  راأ����ص  حمطة  مب�����رشوع 

الطاقة  وتوليد  املياه  لتحلية 

اأك��رب  تعد  ال��ت��ي  الكهربائية 

البحر يف  لتحلية مياه  حمطة 

العامل.

قرض
با�سم  الر�سمي  الناطق  اأعلن 

التاأ�سي�سي  املجل�ص  رئا�سة 

اأن  ّدي 
َ
امْل�س مفدي  التون�سي 

الربملان االأوروبي �سدق على 

ب�رشوط  قر�سا  تون�ص  منح 

مي�رشة بقيمة 300 مليون يورو 

لدعم اال�سالحات الهيكلية يف 

اقت�ساد البالد. 
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اقت�شاد دولي

اإيجابي عل تدعيم الربامج ال�سناعية التي 

اإثيوبيا«، م�سيفا اأن امل�رشوع  نخطط لها 

�سيظهر مدى قدرة اإثيوبيا على اإمداد الدول 

اأن  وميكن  كال�سودان،  بالطاقة  املجاورة 

ميتد اىل م�رش وكينيا وجيبوتي وجنوب 

اجلوار  دول  كل  اأن  اإىل  الفتا  ال�سودان، 

�ست�ستفيد من امل�رشوع.

مشروع سد النهضة
يقع �سد النه�سة يف اإقليم بني �سنقولقمز 

اإقليم  وهو  ال�سودانية،  للحدود  املتاخم 

واأقلها  البالد  يف  االأفقر  بني  من  يعترب 

منوا و�سكانا.

عن   مايزيد  االإثيوبية  احلكومة  و�سخرت 

باقتطاعها  �ستقوم  دوالر  مليارات   4
هذا  بناء  اأجل  من  القومية  مواردها  من 

امل�رشوع.

اإىل    ال�سد �سيبنى بني جبلني بطول ي�سل 

وبطاقة  مرت   145 وارتفاع   مرت   1800
ا�ستيعابية ت�سل اإىل  74 مليار مرت مكعب 

من املياه، االأمر الذي من �ساأنه اأن يكون 

 246 اإىل    امتدادها  ي�سل  كبرية  بحرية 

كيلومرت على طول جمرى النيل االأزرق.

ويعمل يف امل�رشوع نحو   5 اآالف عامل، 

ي�رشف عليهم ما يزيد عن  200 خمت�ص 

جن�سية.     20 من   املجاالت  �ستى  من 

ال�رشكة  االإيطالية  �ساليني  �رشكة  وتعد 

للم�رشوع،  واملنفذة  امل�رشفة  االأ�سا�سية 

الوقت  يف  لكن   ،12 ال�  اأنهارها  جماري 

الق�سوى  لال�ستفادة  طموح  ثمة  الراهن، 

من هذه املياه وحتويل طاقتها اإىل جتارة 

توازي النفط والذهب.

مثلت منظومة نهرالنيل باأنهارها الرئي�سة 

االأنهار  منظومات  اأهم  اإحدى  الثالثة 

التي  املياه  فكميات  الإثيوبيا.   بالن�سبة 

 74 اإىل  ت�سل  املنظومة  هذه  بها  تزخر 

مليار مرت مكعب، ومتثل ما يزيد عن ن�سف 

اإجمايل مياهها ال�سطحية املتجددة.

جمرى  على  ال�سدود  م�ساريع  تكثيف 

اأنهارها �سوف يرتكز يف نهرالنيل االأزرق، 

  2011 عام   النه�سة  �سد  مب�رشوع  وبداأ 

يف  ال�سدود  م�ساريع  اأكرب  اأحد  يعد  الذي 

اأفريقيا.

وتعول احلكومة االإثيوبية عليه كثريا بني  

18 �سدا على منظومة اأنهارها، منها مامت 
قيد  هو   ما  ومنها  ت�سييده،  من  االنتهاء 

االإن�ساء. وتاأمل اإثيوبيا يف رفع اإمداداتها 

من الكهرباء اإىل اأكرث من  8 اآالف ميغاوات 

، وهي طاقة بح�سب االإثيوبيني �ستتجاوز 

حد الكفاية اإىل الت�سدير.

االإثيوبي  الوزراء  رئي�ص  م�ست�سار  ويوؤكد 

االقت�سادية  القيمة  اأن  �سيمون  بركات 

التي �ستجنيها البالد من �سد النه�سة هي 

توليد كميات كبرية من الطاقة ت�سل اىل  

6 اآالف ميغاوات.
ب�سكل  »�سينعك�ص  هذا  اإن  �سيمون  وقال 

إثيوبيا والنيل.. الطاقة مقابل حقوق التقاسم
اثار �سد النه�سة االثيوبي ق�سايا ال�سدود 

نهر  �سفاف  على  املوجودة  واخلزانات 

ما  يف  خا�سة  العامل،  انهار  اطول  النيل، 

ومدى  ال�سدود  تلك  فائدة  مبدى  يتعلق 

واأال  املياه  حفظ  على  وقدرتها  �سالمتها 

تت�سبب يف امل�ستقبل  بكوارث تتعلق بغرق 

تلك  انهيار  حال  يف  والياب�ص  االأخ�رش 

ال�سدود اأو اخلزانات.

يغطي  الذي  كم   6650 النهر  طول  وعرب 

3.4 ماليني كيلومرت مربع، ومير  م�ساحة 

م�ساره بع�رش دول اإفريقية جند اأن ال�سدود 

وال�سودان  م�رش  فى  ترتكز  واخلزانات 

الدول  ان  اعتبار  على  فح�سب،  واإثيوبيا 

وفرة  من  ا�ستفادة  االأكرث  هي  الثالث 

املياه.

تتجه اإثيوبيا اإىل ا�ستغالل ثرواتها املائية 

ال�سدود على جمرى  من  باإقامة جمموعة 

الطاقة  الإنتاج  النيل  اأنهار  منظومة 

الكهربائية. ويعد م�رشوع �سد النه�سة اأحد 

 6 �سعته   ما  �سيولد  اإذ  ال�سدود،  هذه  اأكرب 

اآالف ميغاوات.  غري اأن م�رشوع ال�سد اأثار 

م�سري  حيال  وال�سودان  م�رش  يف  جدال 

اتفاقات تقا�سم النيل ال�سابقة ومدى تاأثر 

مب�ساريع  املياه  من  الدولتني  ح�س�ص 

كهذه.

إثيوبيا والثروة المائية
ويف  اليفرتقان،  �سنوان  واحلياة  املاء 

افرتاقهما ما ينذر بخطر. لكن يف اإثيوبيا 

فالرثوة  م�ستقرة.   �سبه  املعادلة  تبدو 

املائية التي تتمتع بها البالد جعلتها يف 

ا�ستغالل  بقوةاإىل  تتوجه  االأخرية  االآونة 

هذا املورد.

وقلة  الوعرة  اجلبلية  الت�ساري�ص  اأن  بيد 

ال�سهول املنب�سطة حول جماري االأنهار مل 

متكن البالد من ا�ستيعاب كميات مياهها 

اجلارية على ب�سيطتها يف جمال الزراعة. 

فال�سلطات باتت ت�سع املياه �سمن خطط 

ا�سرتاتيجية اأخرى لنمو االقت�ساد، و�سار 

اأولويات  اأحد  الطاقة  اإنتاج  اإىل  التوجه 

احلكومة.

بالد  تكد  مل  املا�سي،  القرن  اأواخر  يف 

 100 مامقداره   توليد  اإىل  ت�سل  احلب�سة 

خمتلف  على  الكهرباء  من  ميغاوات 
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ال�رشكات  من  عدد  اإىل  باالإ�سافة 

اال�ست�سارية املخت�سة يف هذا املجال.

وقال مدير م�رشوع �سد النه�سة املهند�ص 

امل�رشوع  يف  العمل  »اإن  �سيميجنيو: 

واملقايي�ص  الدولية  املعايري  بكل  يلتزم 

االختبارات  كل  اأن  معتربا  العاملية« 

والدرا�سات خرجت بنتائج مر�سية.

واأعلن اال�ستعانة ب�رشكات عاملية ذائعة 

ال�سيت ومعروفة يف هذا املجال، اأبرزها 

يف  مقرها  الكهرباء  يف  خمت�سة  �رشكة 

ميالنو باإيطاليا واأخرى فرن�سية.

�سوؤون  يف  الباحث  اأو�سح  جهته،  من 

اأن  �سلمان  اأحمد  �سلمان  النيل  حو�ص 

النيل،  نهر  على  �سدود   4 بنت  اإثيوبيا 

�سد  ت�ساآبايو  �سد  ن�ساثم  يف  ب�سد  فبداأت 

ب�سد  بداأت  واالآن  تكزي  �سد  تانابلي�سو 

النه�سة.

م�ساكن  يهدد  احلجم  بهذا  �سد  قيام  لكن 

اأن  املر�سحة  املنطقة  �سكان  من  اآالف 

تغمرها مياه البحرية الناجتة من تخزين 

االإثيوبية  احلكومة  اأن  غري  خلفه.  املاء 

موؤكدة  املخاوف،  هذه  حجم  من  تقلل 

بطريقة  امل�سكلة  اإدارة  على  قدرتها 

ل�سكان  اأف�سل  حياة  ت�سمن  منا�سبة 

االإقليم.

االإثيوبي  الوزراء  رئي�ص  م�ست�سار  وقال 

بركات �سيمون اإن املنطقة التي �ستغمرها 

املياه خلف ال�سد  »غري ماأهولة«  ويعي�ص 

فيها بني 3 اآالف و4 اآالف �سخ�ص، لذا من 

املمكن » معاجلة اأمرها«.

تخوفات مصر على بناء السد
بعيداً عن اإثيوبيا، يف م�رش دولة امل�سب، 

اأن  يف  كثريين  ت�ساور  املخاوف  تظل 

من  ح�س�سهم  من  النه�سة  �سد  ينتق�ص 

مياه النيل ويوؤثر بقيامه على قدرات م�رش 

يجعل  ما  وهو  الطاقة،  واإنتاج  الري  يف 

بدرجة كبرية  مت�ساحمني  امل�رشيني غري 

النيل  روافد  اأهم  على  امل�رشوع  قيام  مع 

واأكرثها تدفقا يف جمراه نحو ال�سمال.

وراأى اخلبري يف االأمن املائي �سياء الدين 

القو�سي اأن االإيراد االأكرب من املياه ياأتي 

ي�سكل  قد  ما  وهذا  االأزرق  النيل  نهر  من 

خطرا على ح�سة م�رش.

ال�سد »فيمكن  اإذا اكتمل بناء  اأنه  واأ�ساف 

بدون  متتاليتني  �سنتني  م�رش  تقبع  اأن 

قطرة واحدة من املاء«.

بناء  تعتزم  اإثيوبيا  اإن  القو�سي  وقال 

حال  يف  اإنه  موؤكدا  اأخرى  �سدود  اأربعة 

اكتمال هذه املجموعة �سي�سبح خمزونها 

مكعب،  مرت  مليار   200 حواىل  املياه  من 

وبالتايل فاإن م�رش �ستكون  »يف �سائقة 

مالية كبرية جدا« بح�سب و�سفه .

  ويعزو البع�ص يف ما ي�سمى بتكتل دول 

الدول  مواقف  انكما�ص  النيل،  حو�ص 

الثالث،  املياه  اتفاقيات  جتاه  املعنية 

اإقليميا وعدم  امل�رشي  الدور  تراجع  اإىل 

انفتاحها على دول حو�ص النيل يف كثري 

من ق�ساياها، االأمر الذي حفز دوال اأخرى 

يف املنطقة كاإثيوبي على التحرك ل�سغل 

مواقع ذات تاأثري على اخلارطة االأفريقية.

رضا سوداني تجاه قيام المشروع
وكلما  النيل،  واد  من  االآخر  اجلانب  على 

اجتهنا جنوبا تقل حدة النربة املعار�سة، 

بل تكاد تكون على م�ستواها الر�سمي يف 

الذي  التاأييد الإثيوبيا، فال�سودان  م�ساف 

روافد  وجتتمع  طوال  اأرا�سيه  النيل  ي�سق 

واحد،  نيل  يف  لتتحد  ب�سيطته  على  النيل 

كثريا  مكرتث  غري  الر�سمي  موقفه  بدا 

لنداءات جارته، وقريبا من االإثيوبيني. بل 

اإنه يعترب اأن قيام ال�سد اأمر ميكن تخفيف 

اأ�رشاره.

كما اأ�سار الرئي�ص ال�سوداين عمر الب�سري 

يف عدد من خطاباته اإىل اأن االإثيوبيني 

اأبدوا ا�ستعدادا كامال للت�ساور وتدار�ص 

م�رش  مع  بنائه  قبل  امل�رشوع 

املمكن  من  اأنه  مو�سحا  وال�سودان، 

منافعه  وتعظيم  ال�سد  خماطر  تقليل 

على دول املنطقة.

مصير اتفاقيات تقاسم مياه النيل
وارتفاع  لل�سكان  امل�ستم  التزايد  ومع 

الطلب على الطاقة يف دول حو�ص النيل، 

وتوجه عدد من الدول فيه اإىل بناء �سدود 

االأمر  اأ�سبح  النهر،  ت�ساركها  مبعزل عمن 

ويهدد  املعرب  لدول  قلق  م�سدر  ي�سكل 

بالنق�ص  ال�سابقة  املياه  اتفاقيات  كل 

واالإلغاء.

النيل  حو�ص  �سوؤون  يف  الباحث  وقال 

تقا�سم  اتفاقيات  �سلماناإن  اأحمد  �سلمان 

مياه النيل من الناحية القانونية و�سعها 

»فقدت  العملية  الناحية  ومن  »مهزوز«  

فهي  وعليه  الدول،  وجتاهلتها  جوهرها 

ال�سعب اجلدل  اتفاقيات القيمة لها ومن 

باأن لها اإلزامية قانونية«.

سباق بناء السدود 
دول  بني  ال�سدود  اإقامة  ب�ساأن  اجلدل 

حو�ص النيل قد يقود اإىل خالفات �ساخنة 

وهو  العذبة،  مياهه  موارد  على  و�رشاع 

البع�ص لن يكون من ورائه  خيار بح�سب 

�سوى �سقاق قد يكلف فواتري باهظة الثمن 

يف االقت�ساد وال�سيا�سة.

ودون ذلك، ال خيار اآخر غريالتعاون على 

والتو�سل  العادلة  املحا�س�سة  من  اأ�س�ص 

اأن تدير موارد هذا  �ساأنها  التفاقيات من 

النهر العظيم، بالطريقة التي تعود بالنفع 

على دول احلو�ص.
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اقت�شاد دولي

منتدى دافوس وسؤال التحديات

اإىل  اجلوانب  املتعددة  العاملية  االأزم��ات  �ستتحول  متى 

نتائج تكون يف  لتحقيق  والعميق،  ال�سادق  للحوار  حوافز 

م�سلحة كل االأطراف دون متييز؟ �سوؤال يطرح على املنتدى 

ال�سوي�رشي  املنتجع  ال��ذي    عقد يف  العاملي  االقت�سادي 

 ،2014 الثاين   كانون    / يناير    25 و    22 بني   دافو�ص 

حيث �ساركت كربيات ال�رشكات متعددة اجلن�سيات والدول 

ال�سناعية والبلدان النامية، ملناق�سة العالقات االقت�سادية 

والبطالة  التنمية  وحتديات  العاملية  والتجارية  واملالية 

والفقر.

منتجع  يف  اأعماله  العاملي  االقت�سادي  املنتدى  ب��داأ 

املتغريات  يف  ال�سنة  هذه  بحث  حيث  ال�سوي�رشي،  دافو�ص 

على  وتاأثريها  املتتالية  االأزمات  من  نتجت  التي  الدولية 

االزمات  اأن  ومعروف  واالأعمال.  وال�سيا�سة  املجتمعات 

املالية واالقت�سادية والبيئية  )املناخية(  وارتفاع اأ�سعار 

الغذاء والطاقة، قد اأثرت اإىل حِد بعيد على اجلهود التنموية 

التي انطلقت مطلع هذا القرن. اإذ ت�سري اأكرث التقارير تفاوؤاًل 

اإىل اأن هذه اجلهود لن توؤدي اىل حتقيق اأهداف االألفية مع 

حلول العام  2015  كما كان مقرراً يف اإعالن االألفية  �سنة 

 .2000
من  االأر���ص  �سكان  غالبية  على  ذلك  انعكا�سات  ولتدارك 

انطلقت حوارات  واملهم�سني،  العمل  والعاطلني من  الفقراء 

مفتوحة عل امل�ستوى الدويل يف اأكرث من اإطار الإقرار خطة 

عمل ملا بعد العام 2015. وبالفعل فقد انطلق هذا النقا�ص 

متناواًل   2007 العام  اأواخر  العاملية  االأزم��ات  اندالع  منذ 

اأ�سبابها و�سبل معاجلتها.  فانعكا�سات االأزمة التي اندلعت 

كل  بها  تاأثرت  اأوروبا،  اإىل  وانتقلت  املتحدة  الواليات  يف 

البلدان وال�سيما يف دول اجلنوب ملا نتج منها من االرتفاع 

 
ّ

تغري ونتيجة  الغذائية  وال�سلع  الطاقة  اأ�سعار  يف  احل��اد 

البيولوجي،  التنوع  على  الهامة  االنعكا�سات  ذي  املناخ 

واالنحبا�ص احلراري، وارتفاع حرارة الكرة االأر�سية. 

ويف ظل هذه الظروف، انطلق ما ي�سمى  ب�  »الربيع العربي« 

توؤدي  املنطقة  ت�سهدها  �سوف  ببداية حقبة جديدة  موؤ�رشاً 

اىل حتوالت كربى، ولكنه بعد مرور ثالث �سنوات، برهن عن 

ف�سله يف الدول التي انطلق منها.

مسار
اإنكلرتا  بنك  حم��اف��ظ  ق��ال 

لن  ال��ب��ن��ك  اإن  امل���رك���زي 

الفائدة  اأ���س��ع��ار  رف��ع  ي��ب��داأ 

الن�ساط  يقرتب  عندما  اإال 

طاقته  م��ن  االق��ت�����س��ادي 

الق�سوى. واأ�ساف اإن م�سار 

وم�سار  النقدية  ال�سيا�سة 

�سيتحدد  ال��ف��ائ��دة  اأ���س��ع��ار 

بعناية كبرية.

توقعات
اإن  اليونانية  احلكومة  قالت 

امليزانية  االأويل يف  الفائ�ص 

و�سيتيح  التوقعات،  جت��اوز 

لها تعزيز االإنفاق االجتماعي 

املت�رشرين  املواطنني  على 

من اإجراءات التق�سف. 

توقيع
وقع الرئي�ص االأمريكي باراك 

يرفع  ق��ان��ون  على  اأوب��ام��ا 

حتى  االأمريكية  الديون  حد 

م�ستبعدا   ،2015 مار�ص/اآذار 

احل�سا�سة  الق�سية  هذه  بذلك 

�سيا�سيا من امل�سهد ال�سيا�سي 

م���ع اق������رتاب ان��ت��خ��اب��ات 

ن��وف��م��رب/ يف  ال��ك��ون��غ��ر���ص 

ت�رشين الثاين.

تحسن
منطقة  يف  ال��ن��م��و  ���س��ج��ل 

من  يعاين  ال��ذي   - ال��ي��ورو 

���س��غ��ط ال��ب��ط��ال��ة وامل��ه��دد 

باالنكما�ص املايل - حت�سنا 

يف   2013 نهاية  يف  طفيفا 

موؤ�رش على اأن االنتعا�ص ما 

زال ه�سا.

دعوة
قال م�سوؤول يف وزارة اخلزانة 

ال���والي���ات  اإن  االأم���ريك���ي���ة 

اإىل »ت�سجيع  املتحدة �ستدعو 

التوازن  اإعادة  النمو وحتقيق 

خالل  العاملي  االقت�ساد  يف 

املاليني  للم�سوؤولني  اجتماع 

ملجموعة الع�رشين.

تحذير
وج��ه��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا حت��ذي��را 

�ستفقد  باأنها  اأ�سكتلندا  اإىل 

اإذا �سوت  االإ�سرتليني  اجلنيه 

مل�سلحة  االإ���س��ك��ت��ل��ن��دي��ون 

اأق��وى  يف  وذل��ك  اال�ستقالل، 

االآن-  -ح���ت���ى  حم���اول���ة 

للت�سدي مل�سعى ف�ص االحتاد 

مع  �سنوات   307 منذ  القائم 

اإنكلرتا.

شطب
الربيطاين  باركليز  بنك  قال 

ما بني ع�رشة  �سطب  قرر  اإنه 

اآالف اىل 12 األف وظيفة على 

م�ستوى العامل وذلك بعد وقت 

ق�سري من االإعالن عن تراجع 

اأرباحه ال�سنوية.

احتياطيات
جنوب  يف  املالية  وزير  قال 

ال�سودان اإن احتياطيات النقد 

احتياجات  تكفي  االأجنبي 

البالد ل�ستة اأ�سهر واإن عملتها 

توقعته  مم��ا  م��ت��ان��ة  اأك����رث 

احلكومة بعد ال�رشاع الداخلي 

دي�سمرب/ يف  ان��دل��ع  ال���ذي 

كانون االأول املا�سي.

حراك
ت��ت��وق��ع ب��وي��ن��غ االأم��ريك��ي��ة 

ل�سناعة  ���رشك��ة  اأك����رب   -

اأن  ال��ع��امل-  ال��ط��ائ��رات يف 

واملحيط  اآ�سيا  منطقة  حترك 

تقريبا  النمو  ن�سف  الهادئ 

اجل��وي  النقل  �سناعة  يف 

العاملية على مدى الع�رشين 

عاما املقبلة.

آفاق
ق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 

االقت�سادي والتنمية اإن اآفاق 

املتقدمة  االقت�سادات  معظم 

التعايف  ب��ق��ي��ادة  تتح�سن 

ال��والي��ات  االق��ت�����س��ادي يف 

املتحدة واليابان.
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هل يؤدي النفط بأميركا إلى صراعات؟ 

الواليات  يف  الطاقة  ازده��ار  اأن  عن  جديد  تقرير  ك�سف 

املتحدة لديه اآثار بعيدة املدى على امل�رشح العاملي.

ورغم اأن الطفرة النفطية تخلق فر�ص عمل وتخف�ص احلاجة 

عدم  زي��ادة  اإىل  اأي�سًا  ت��وؤدي  اأنها  اإال  النفط،  واردات  اإىل 

ما  املتحدة،  للواليات  احلليفة  الدول  بع�ص  يف  اال�ستقرار 

قد ي�سبب باأن تعزز بع�سا لدول االفريقية ورو�سيا عالقتها 

مع ال�سني، وا�ستفزاز الرو�ص وال�سينيني حتى ي�سبحوا اأكرث 

عدائية.

وياأتي التقرير، من العديد من ال�سخ�سيات الرائدة يف االأمن 

القومي، مب ايف ذلك الرئي�ص ال�سابق لهيئة االأركا امل�سرتكة، 

وقائد  القومية،  االإ�ستخبارات  لوكاالت  رال�سابق  وامل��دي 

�سالح البحرية �سابقًا.

ورغماأنغالبيةالنفطفيال�رشقاالأو�سطي�سدراإىلاآ�سيا،اإالاأنالتو

قعاتاأ�سارتاإىلاأناأمريكاال�سماليةقدتكونقادرةعلىانتاجكالل

نفطالذيت�ستهلكهبحلواللعام 2020.

تن�سحب  اأال  املتحدة  الواليات  على  مازال  اأنه  التقرير  واأكد 

من  الكثري  “يوجد  م�سيفًا:  عاملي،  ك�رشطي  دوره��ا  من 

ارتباطها  تفك  اأن  ميكن  املتحدة  الواليات  اأن  االقرتاحات 

ع�سكريا باملناطق املتقلبة املنتجة للنفط، ما ميهد الطريق 

لدور   اأمني اأكرب وزيادة تقا�سم االأعباء من قبل االقت�سادات 

النا�سئة املتعط�سة للطاقة.«

التعطيل  ف��اإن  عاملية،  �سلعة  يعترب  النفط  اأن  مبا  ولكن، 

املتحدة.   الواليات  يف  االأ�سعار  على  �سيوؤثر  مكان  اأي  يف 

وذكرالتقرير اأن الدعوة اإىل فك االرتباط “تتجاهل احتماالت 

وا�سعة النطاق من عدم اليقني يف التوقعات احلالية.«

وميكن اأن تكون الطفرة مدمرة بالن�سبة اإىل البلدان التي تبيع 

النفط اإىل الواليات املتحدة.  وبالفعل، فاإن الدول االأفريقية 

ب�سبب  ال�سني  اإىل  النفط  لبيع  تتطلع  واأنغوال  نيجرييا  يف 

يوؤدي  هل  املتحدة.  الواليات  يف  اخلام  على  الطلب  تراجع 

النفط باأمريكا اإىل �رشاع يف ال�رشق االأو�سط؟ 

ويف ال�رشق االأو�سط، فاإن ارتفاع ا�ستهالك النفط يخف�ص من 

�سادرات النفط، ف�ساًل عن اأن تزايد عدد ال�سكان يف املنطقة 

يجعلها تعتمد ب�سكل متزايد على ارتفاع اأ�سعار النفط. 

نمو
خ��ف�����ص ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

الرو�سي توقعاته ب�ساأن منو 

الناجت املحلي االإجمايل يف 

البالد من 3 % اإىل م�ستوى 

 %  1.5 ب��ني  م��ا   ي����رتاوح 

و1.8 % يف عام 2014.

فايبر
ق���ال���ت ����رشك���ة »راك����وت����ن« 

اليابانية للتجارة االإلكرتونية، 

الرتا�سل  خدمة  �ست�سرتي  اإنها 

ال����ف����وري واالت�������س���ال عرب 

 Viber« »ف��اي��رب  االإن���رتن���ت 

دوالر،  مليون   900 مقابل 

اخلدمة  هذه  ا�ستغالل  بهدف 

يف االأ�سواق النا�سئة.

احتجاجات
يف  الربازيليني  مئات  تظاهر 

�سوارع مدينة ريو دي جانريو 

تعرفة  رف��ع  على  احتجاجا 

العامة  البا�سات  يف  النقل 

بن�سبة 10 %. واأغلق املحتجون 

مركز  يف  ال�سوارع  من  العديد 

امل��دي��ن��ة ال��ت��ي م���ن امل��زم��ع 

احل��ايل  ال�سيف  ت�ستقبل  اأن 

واالألعاب  العامل  كاأ�ص  بطولة 

االأوملبية يف عام 2016.

بيانات
مكتب  ب���ي���ان���ات  اأظ����ه����رت 

االإح�������س���اء االحت������ادي يف 

اأمل���ان���ي���ا، من���و االق��ت�����س��اد 

% خالل   0.4 بن�سبة  االأملاين 

ال���رب���ع االأخ�����ري م���ن ال��ع��ام 

ف�سلي  اأ�سا�ص  على  املا�سي، 

ال��رب��ع  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  اأي 

الثالث من العام املا�سي.

اتفاقية
وق���ع���ت ����رشك���ة م�����س��ادر 

ك��ري�����س��ن��دو االن��دون��ي�����س��ي��ة 

ايرانية  �رشكة  مع  اتفاقية 

تعمل يف قطاع النفط والغاز 

 3 بقيمة  م�سفاة  الإن�����س��اء  

مليارات دوالر يف اندوني�سيا. 

استدعاء
اأعلنت �رشكة تويوتا لت�سنيع 

ال�����س��ي��ارات ال��ي��اب��ان��ي��ة، عن 

مليون  ل�2.1  ا�ستدعائها 

���س��ي��ارة ح���ول ال���ع���امل من 

خللل  وذلك  خمتلفة  ط��رازات 

توقف  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  فني 

ال�سيارة ب�سكل مفاجئ.

فساد
االأوروبية  املفو�سية  قدرت 

دول  جميع  يف  الف�ساد  اأن 

يكلف  االأوروب������ي  االحت����اد 

يورو  مليار   120 االقت�ساد 

يتناول  تقرير  وقال  �سنويا. 

االأوروبي،  التكتل  يف  الف�ساد 

تبنت  االع�����س��اء  ال���دول  اإن 

املرت�سني  ملعاقبة  ت��داب��ري 

ومكافحة االآفة.

غوغل
البحث،  تقنية  عمالق  ا�ستحوذ 

»غوغل«، على �رشكة »ديبمايند« 

يف  املتخ�س�سة  الربيطانية 

�سمن  ال�����س��ن��اع��ي،  ال���ذك���اء 

ال�رشكة  بها  تقوم  ���رشاء  حملة 

االأمريكية موؤخراً.

أرباح
في�سبوك  م��وق��ع  اأ���س��ه��م  ق��ف��زت 

ل��ل��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي يف 

من  ب��اأك��رث  ن��ي��وي��ورك  بور�سة 

االإعالن  بعد  املائة،  يف  خم�سة 

ومبيعات  اأرب���اح  ت�سجيل  ع��ن 

للربع الرابع من عام 2013 التي 

�سرتيت  وول  ت��وق��ع��ات  ف��اق��ت 

ببلوغها حاجز 2.6 مليار دوالر.

محاولة
حت�����رك ال���ب���ن���ك امل���رك���زي 

الرتاجع  جلم  حماوال  الرتكي 

اللرية  �رشف  الأ�سعار  الكبري 

االأزم��ة  ب�سبب  ال��دوالر  اأم��ام 

ال�سيا�سية يف البالد وف�سائح 

اأ�سعار  برفع  فقام  الف�ساد، 

ال��ف��ائ��دة ب��ن�����س��ب ت��ت��ج��اوز 

توقعات املحللني.
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فر�ص عمل

  فرص عمل 
لبنــان

جتارة  يف  متخ�س�سة  لبنانية  �رشكة 

يف  ترغب  باجلملة،  الطبية  التجهيزات 

العامل  يف  اأ�سواق  اىل  منتجاتها  ت�سدير 

العربي واأفريقيا.

لالت�سال : 

Fanous Medical
هاتف: 009611640321

fanosaah@terra.net.lb :بريد الكرتوين

 

باكستان
�رشكة باك�ستانية متخ�س�سة يف ت�سنيع 

اأقم�سة الكانقا واخليم واالأغطية امل�سادة 

ال�سيارات  واأغطية  املياه  لت�رشب 

واأثاث  واحلبال  واملظالت  واجلزادين 

احلدائق وغريها من املنتجات، ترغب يف 

من  املحلية  ال�سوق  يف  ح�سورها  تعزيز 

خالل �رشكات مع لبنانيني.

لالت�سال : 

Shamsi Pakistan )P.V.T( Ltd.

هاتف: 00922135661512 

اأو009235661513 

 بريد الكرتوين:

shamsi.pk@cyber.net.pk 

 موقع الكرتوين:

 www.shamsipakistan.com 

باكستان
حقل  يف  تن�سط  باك�ستانية  �رشكة 

ت�سنيع اأدوية متنوعة حائزة على تقدير 

اأعرتافًا  الباك�ستانية  ال�سحة  وزارة 

التي  امل�ستوى  العالية  بالتقنية  منها 

وبجودة  جتهيزاتها  يف  ت�ستخدمها 

م�ستوردين  عن  تبحث  منتجاتهان 

لبنانيني.

لالت�سال : 

Glitz Pharma
هاتف : 0092515794371/2

خليوي:  00923222507074   

بريد الكرتوين:

 export@glitzpharma.net 
موقع الكرتوين :

   www.glitzpharma.net 

بريطانيا
ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  بريطانية  �رشكة 

الربية  للتطبيقات  الراديو  اأجهزة 

مكافحة  مثل  جماالت  يف  والبحرية 

احلرائق وعمليات االنقاذ والنفط والغاز 

م�ستوردين  عن  تبحث  والدفاع،  واالأمن 

لهذه  وموزعني  لبنانية  و�رشكات 

املنتجات يف ال�سوق املحلية. 

لالت�سال : 

Entel Uk Ltd.

هاتف : 00442082360032

فاك�ص : 00442082360082

 jibran@entel.co.uk :  بريد الكرتوين

   www.entel.co.uk : موقع الكرتوين

بلغاريا
�سوفيا/بلغاريا  يف  متمركزة  �رشكة 

تن�سط يف �سناعة وجتارة احلديد، تبحث 

عن م�ستوردين وموزعني ملنتجاتها يف 

لبنان. 

لالت�سال : 

.Intercom Group Ltd
هاتف: 00359886680640 

اأو 0035952574210

فاك�ص : 00359525574212

 بريد الكرتوين:

  dsatanasowa@intercomgroup.bg

تشيكيا
ومعدات  اآالت  ت�سنع  ت�سيكية  �رشكة 

باالإ�سافة  الثقيلة،  ال�سناعية  للقطاعات 

قطاع  يف  واأك�س�سوارات  جتهيزات  اىل 

ال�سيارات، ت�سعى اىل توريد منتجاتها اىل 

االأ�سواق العاملية، منها ال�سوق اللبنانية. 

لالت�سال : 

ZDAS
هاتف : 00420566641111

  zdas@zdas.cz :  بريد الكرتوين

    www.zdas.cz : موقع الكرتوين

تشيكيا
�رشكة ت�سيكية متخ�س�سة يف بناء واإعادة 

بتبخري  ت�ستخدم  التي  التربيد  اأبراج  بناء 

املاء من اأجل نزع احلرارة وتربيد ال�سائل 

امل�ستخدم يف العملية ال�سناعية اىل درجة 

حررة قريبة من درجة حرارة الهواء، وهي 

وامل�سانع.  الطاقة  ملحطات  خم�س�سة 

مع  �رشاكات  اإقامة  اىل  ال�رشكة  ،ت�سعى 

مهتمني بن�ساطها يف ال�سوق اللبنانية. 

لالت�سال : 

FANS، a.s.

هاتف : 23471890000420

  praha@fansct.com :  بريد الكرتوين

     www.fansct.com : موقع الكرتوين

تشيكيا
ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  ت�سيكية  �رشكة 

الطاقة  اأجل حرق  معدات وجتهيزات من 

وبنائها بح�سب  واأك�س�سواراتها  وغاليات 

قدم  موطئ  عن  تبحث  العميل،  طلب 

مع  العمل  وعن  لبنان  يف  الأعمالها 

�رشكاء لبنانيني. 

لالت�سال : 

PBS Power Equipment
هاتف : 56850432000420

   kpleha@pbstre.cz :  بريد الكرتوين

     www.pbspe.cz : موقع الكرتوين

روسيا
ت�سميم  يف  متخ�س�سة  رو�سية  �رشكة 

واالإنذار  االأمن  اأجهزة  وت�سنيع 

اىل  ت�س�سعى  اخلارجية،  واالإ�ست�سعار 

�رشكاء  مع  التجارية  عالقاتها  توطيد 

وم�ستوردين ووكالء وموزعني يف ال�سوق 

املحلية. 

لالت�سال : 

ZAO Okhrannaya Technika
هاتف : 0078412655316

 بريد الكرتوين:

   marina@forteza.eu.com 

     www.forteza.eu.com : موقع الكرتوين

الصيـن
جلدية  اأحذية  ت�سنع  �سينية  �رشكة 

جانب  اىل  خمتلفة،  بت�ساميم  ن�سائية 

املنا�سبات،  لكل  جلدية  واحزمة  حقائب 
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ال�سوق  اىل  منتجاتها  ت�سدير  عن  تبحث 

اللبنانية. 

لالت�سال : 

Fareast Group
George Zhang

Director General
Min Wang
President

)Direct( 00862062151231 : هاتف

خليوي: 008613501585948

فاك�ص : 00862032050466

بريد الكرتوين: 

 sales 8@fareastleather.com
 موقع الكرتوين:

 www.fareastshoes.com
Addrss: 23rd 

floor،sanyuanli،Metropolis Square، 

No. 266268-

Sanyuanli Avenue، Baiyun، 

Guangzhou، China

الصيـن
�سناعة  يف  متخ�س�سة  �سينية  �رشكة 

مولدات الديزل تبحث عن ت�سدير اإنتاجها 

اىل ال�سوق املحلية. 

لالت�سال : 

David & Partners Generator Ltd.

Ray Tchan
Fax: 008618918035196

ليبيا
املواد  الإ�سترياد  الزهراء  �رشكة  تعترب 

يف  التوزيع  �رشكات  اأكرب  من  الغذائية 

مدنها،  جميع  يف  موزعني  ت�سغل  ليبيا، 

الن�سيم  جممع  ملكيتها  يف  تتبع  وهي 

عن  ال�رشكة  تبحث  وم�ستقاتها،  لالألبان 

منتجات جديدة يف قطاع املواد الغذائية 

ذات جودة عالية وا�سعار تناف�سية لتكون 

الوكيل احل�رشي لها يف ليبيا. يرجى من 

املهتمني مرا�سلة ال�رشكة اأو اإر�سال ُكتيب 

االأ�سعار  وقوائم  منتجاتهم  ورعن 
ّ

م�س

وعينات من املنتجات اإن اأمكن.

لالت�سال : 

�رشكة الزهراء الإ�سترياد املواد الغذائية 

هاتف : 00218914665176

بريد الكرتوين:

  amin@azahera.com.ly

اليونان
اأنتاج  يف  متخ�س�سة  يونانية  �رشكة 

وهي   ،1986 العام  يف  تاأ�س�ست  النبيذ 

لبنان.  يف  اأنتاجها  بت�سويق  مهتمة 

ال�سوبر  �سال�سل  كل  مع  ال�رشكة  تتعامل 

كما  اليونان،  يف  املتواجدة  ماركت 

خارج  دول  ثالث  اىل  اأنتاجها  در 
ّ

ت�س

الكميات  اأن  اىل  االإ�سارة  وجتدر  البالد. 

النبيذ  من  ال�رشكة  هذه  ت�سدرها  التي 

اإنتاجه  على  الرتكيز  نتيجة  حمدودة، 

منطقة  يف  امل�سنع  ويقع  عالية.  بجودة 

نيميا يف و�سط اليونان.. 

لالت�سال : 

Repanis Estate
هاتف : 00302106837390 

 exports@repanis.gr :بريد الكرتوين

     www.repanis.gr :موقع الكرتوين
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معار�ص وموؤتمرات

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 

مؤتمر عرب نت بيروت
بريوت – فندق هيلتون حبتور

) من تنظيم �رشكة عرب نت(

من 4 – 6 اآذار 2014 

معرض إن شايب
بريوت – بيال

دورته  يف  يقام  الذي  املعر�ص  يت�سمن 

التجارية  العالقات  اأبرز  اخلام�سة 

واملنتجات واخلدمات وجميع التطورات 

احلا�سلة يف عامل الرفاهية واجلمال يف 

القطاعني العام واخلا�ص.

حمليًا  عار�سًا  من   اأكرث  ي�سم  وهو 

وعامليًا.

بيال  مركز  يف  املعر�ص  هذا  �سيقام 

الدويل للمعار�ص.

) من تنظيم �رشكة اأي �سكوير(

من 7 – 10 اآذار 2014 

معرض دريم
بريوت – بيال

) من تنظيم �رشكة بروموفري(

من 19 – 22 اآذار 2014 

معرض هوريكا
بريوت – بيال

هو�سبيتاليتي  �رشكة  تنظيم  )من 

�سريفي�سي�ص(

من 1 – 4 ني�سان 2014 

معرض بيروت الدولي لليخوت
بريوت – مرفاأ بريوت

) من تنظيم �رشكة اأي اأف بي(

من 14 – 18 اآيار 2014 

معرض مشروع لبنان
بريوت – بيال

) من تنظيم �رشكة اي اأف بي(

من 14 – 18 اآيار 2014 

معرض طاقة لبنان
بريوت – بيال

) من تنظيم �رشكة اأي اأف بي(

من 3 – 6 حزيران 2014 

معرض إيك أورينت
بريوت – بيال

) من تنظيم �رشكة اأي اأف بي(

من 3 – 6 حزيران 2014 

اإلمارات العربية المتحدة/ 
الشارقة

معر�ص خم�س�ص لالإبتكارات والت�ساميم 

يف �سناعة ال�سيارات الفخمة والريا�سية

)من تنظيم مركز اأك�سبو ال�سارقة(

من 13 – 15 اآذار 2014 

اإلمارات العربية المتحدة/ دبي
معر�ص خم�س�ص الأحدث التطورات يف قطاع 

وتربية  احليوانات  وتربية  والري  الزراعة 

الدواجن باالإ�سافة اىل تربية االأ�سماك.

) من تنظيم �رشكة اإنفورما للمعار�ص(

من 25 – 27 اآذار 2014 

اإلمارات العربية المتحدة/ 
الشارقة

ذلك  لالأعرا�ص مبا يف  معر�ص خم�س�ص 

ف�ساتني الزفاف والتنظيم واملجوهرات.

)من تنظيم مركز اأك�سبو ال�سارقة(

من 5 – 8 اآذار 2014 

تركيا/ أسطنبول
والطاقة  لالإ�ساءة  خم�س�ص  معر�ص 

واملعدات االألكرتونية

اإنرتنا�سونال  �سينيكو  �رشكة  تنظيم  )من 

فري(

من 6 – 9 اآذار 2014 

السعودية/ جدة
التجارية  للعالقات  خم�س�ص  معر�ص 

الفاخرة الرائدة يف العامل

)من تنظيم املجموعة الفاخرة العاملية(

من 14 – 16 اآذار 2014 

الصين/ شنغهاي
البناء  لتكنولوجيا  خم�س�ص  معر�ص 

واالأنابيب واالإن�ساءات ال�سناعية.

)من تنظيم �رشكة ايفيما(

من 25 – 27 اآذار 2014 

فرنسا/ باريس
واحللويات  للمخابز  خم�س�ص  معر�ص 

واملطاعم

)من تنظيم �رشكة جي األ ايفنت�ص(

من 8 – 12 اآذار 2014 

فرنسا/ بوردو
معر�ص خم�س�ص للنبيذ

اإندبندون  فينيورون  �رشكة  تنظيم  )من 

الفرن�سية(

من 7 – 9 اآذار 2014 

اليونان/ أثينا
معر�ص خم�س�ص للزيتون وزيت الزيتون 

واملعدات ومواد التعبئة والتغليف

اإل  واإك�سبو  كومبا�ص  �رشكة  تنظيم  )من 

تي دي(

من 7 – 10 اآذار 2014
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