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الإفتتاحية

تحديات 2015 
�إقت�صاد  فاإن  �خلرب�ء  وبح�صب  �ملتاأزمة،  و�لدولية  �لإقليمية  �لتحولت  �للبناين مبعزل عن  �لإقت�صادي  �لو�قع  قر�ءة  ل ميكن 

لبنان �صيو�جه 3 حتديات يف �لعام 2015، �لعجز يف �ملو�زنة و�أزمة �لنازحني �ل�صوريني و�حلفاظ على ��صتقر�ر �للرية �للبنانية،  

م�صريين �إىل �أن �إيجاد حلول عاجلة لها يتطلب ت�صافر جهود �لقطاع �حلكومي مع �لقطاع �خلا�ص حتى ل تتفاقم هذه �لتحديات 

وت�صكل �أزمة للإقت�صاد �لوطني على �ملدى �لبعيد.

�لنمو  حتقيق  �إىل  �ل�صعي  �أ�صا�صية،  �ختيار�ت  �لعامل  يف  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  �صناع  يو�جه  بد�يته،  من   2015 �لعام  �قرت�ب  فمع 

�لإقت�صادي �أو قبول �لركود، وحت�صني �لإ�صتقر�ر �أو �ملجازفة بال�صت�صلم لله�صا�صة، و�لتعاون �أو �لعمل �لأحادي، وذلك بعدما 

ظل يف �لعام 2014، �إقت�صاد �لعامل عالقا يف �لروتني نف�صه �لذي مل يتخل عنه منذ خروجه من �لأزمة �ملالية �لعاملية يف �لعام 

.2008

بطبيعة �حلال، �إن �جلغر�فيا �لإقت�صادية للعامل تتغري، فمنطقة �ليورو تو�جه �صبح جولة �أخرى من �لركود، و�ليابان �نزلقت �إىل 

�لركود بالفعل، و�لوليات �ملتحدة  يف �أد�ئها �ملهتز ن�صبيًا يف �لق�صم �لأخري من هذ� �لعام- ت�صببت باإثارة �ملخاوف يف خمتلف 

�أنحاء �لعامل بخروجها من برنامج �لتي�صري �لكمي، يف حني ��صتمرت �لإقت�صاد�ت �لنا�صئة على �أد�ئها �لطيب، ف�صجلت �لهند منو�ً 

جتاوز 5 % �صنويا، ويف �ل�صني �أكرث من 7 %. يف حني تو�جه رو�صيا قلقًا ب�صبب �لعقوبات �لغربية عليها ما �أدى �إىل �نخفا�ص 

�لعملة �لرو�صية �إىل م�صتويات غري م�صبوقة يف �ختبار لقدرة �لرئي�ص فلدميري بوتني على �حتو�ء �لعا�صفة �لقت�صادية.

�أما يف لبنان فقدر �صندوق �لنقد �لدويل �أن يبلغ �لعجز يف �ملو�زنة يف لبنان ن�صبة 11،5 % من �لناجت �ملحلي �لإجمايل يف 

�لعام 2014، و10،2 % من �لناجت �ملحلي يف �لعام 2015، وهي توقعات مبنية على �أ�صا�ص مو�زنة �أكرث تق�ّصفًا يف �لعام 2015.

يف �لنتيجة، ت�صري �ملوؤ�رض�ت �إىل �أّن �حلل �لوحيد �صيكون من خلل �عتماد �رض�ئب جديدة �صتطاول ب�صكل �أ�صا�صي ذوي �لدخل 

�ملحدود، و�صترت�جع �لقدر�ت �ل�رض�ئية للنا�ص، مبا يعني عمليًا �رتفاع من�صوب �لفقر، و��صمحلل �إ�صافيا للطبقة �لو�صطى يف 

�لبلد. ول نن�صى بطبيعة �حلال �أن لبنان بحاجة �إىل 2.5 مليار دولر ملو�جهة �أعباء ��صتقبال نحو مليون ون�صف �ملليون نازح 

�صوري، و�إّل فاإن �لقت�صاد “�صيبد�أ بالنهيار« �إذ� ��صتمرت �لأو�صاع �لر�هنة بح�صب قول وزير �لإقت�صاد و�لتجارة �للبناين �آلن 

حكيم.

ويف حفل �إقت�صادي �أ�صار حاكم م�رضف لبنان ريا�ص �صلمة �إىل �أن �أبرز �لتحديات �لإقت�صادية �لتي يو�جهها لبنان و�للرية 

�للبنانية يف 2015 هي �نخفا�ص �صعر �لنفط �لذي قد يوؤثر على حركة �لإقت�صاد يف دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي م�صري� �إىل �أن 

حتويلت �للبنانيني �ملقيمني يف دول جمل�ص �لتعاون ت�صكل 60 باملئة من جممل حتويلت �للبنانيني يف �خلارج �لتي ت�صل 

�إىل ثمانية مليار�ت دولر.

و�صدد �صلمة على �أن »�لثقة هي �لأ�صا�ص لل�صتقر�ر �لنقدي يف لبنان �أو يف �أي دولة يف �لعامل«، لفتا �إىل �أن »�ملركزي ��صتطاع 

�ملحافظة على �لثقة ب�صبب �لود�ئع يف �لقطاع �مل�رضيف �لتي متثل 3 مر�ت حجم �لإقت�صاد وب�صبب تطور موجود�ت م�رضف 

ومنها  �مل�رضيف،  �لقطاع  �صلمة  على  للمحافظة  تد�بري  با�صتمر�ر  يتخذ  »�ملركزي  �أن  مو�صحا  �لأجنبية«.  بالعملت  لبنان 

�ملطالبة باأن تكون �مللءة 12 % وفقا لـ »بازل 3« علما �أنها بلغت 10 %، �إ�صافة �إىل تكوين موؤونات عامة و�حتياطات �حرت�ز� 

ولي�ص لوجود �أزمة وقر�ر�ت تتعلق بقرو�ص �ل�صتهلك«.

و�خلا�ص،  �لعام  �لقطاعني  و�حدة، بني  �إقت�صادية  وروؤية  و��صح  تفاهم  يكون هناك  �أن  �ل�رضورية، هي يف  �لإ�صلحات  �إن 

ملو�جهة هذه �لتحديات رغم بارقة �لأمل �لتي �صكلتها حملت »�صلمة �لغذ�ء« �لتي يقودها �لوزير و�ئل �أبو فاعور �صد ف�صاد 

م�صنعي وم�صتوردي وموزعي �ملو�د �لغذ�ئية.
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العــالــم فــي �شهــر

ل ميكن �حلديث عن �أملانيا من دون �لتوقف عند متحف »جد�ر 

�إىل حزمة  و�لنظر  �لغرب،  �أ�صماه  كما  �لعار«،  �أو »جد�ر  برلني«، 

�لأ�صلك �ل�صائكة ور�صوم �لغر�فيتي على �جلزء �ملتبقي منه، وما 

�إىل  يختزله من حكايا معاناة، بعدما حتول من رمز للنق�صام 

رمز للوحدة، ومز�ر�ً �صياحيًا وميلد�ً جديد�ً لأملانيا.

 جد�ر برلني �مُلقام �صنة 1961، كان �أحُد �أبرز �أحد�ث �لقرن 
ُ
َهدم

مو�طني  �صرب  فبعد  عام.  كل  يف  �لأملان  به  يحتفل  �ملا�صي. 

ت�رضين  �لتا�صع من  ليلة  �جلد�ر فجاأة يف  �صقط  �ل�رضقية  �أملانيا 

بقيت  �أمتار   103 با�صتثناء  كامل،  �صبه  �صكل  يف   ،1989 �لثاين 

»متحف  عليه  ني 
ُ
ب تذكاري،  معلم  �إىل  ذلك  بعد  لتتحول  منه، 

�جلد�ر«، �أحد رموز �حلرب �لباردة.

عام 1987 �ألقى �لرئي�ص �لأمريكي رونالد ريغان كلمة عند جد�ر 

�ل�صوفياتي  �لحتاد  رئي�ص  من  �جلد�ر  هدم  فيها  طلب  برلني، 

عامًا  �أمينًا  تن�صيبه  �أثار  �لذي  غوربات�صوف  ميخائيل  �ل�صابق 

للحزب �ل�صيوعي �آنذ�ك �صخط دول �ملع�صكر �ل�صرت�كي يف �أوروبا 

�ل�رضقية.

و�ملجر  بولند�  يف  �ل�صيوعية  �لأنظمة  �صقوط  و�أعطى 

حافز�ً   ،1989-1988 بني  ما  �لفرتة  خلل  وت�صيكو�صلوفاكيا، 

نحو  �ل�صطرين  بني  �ل�صعبي  �ل�صلمي  �حلر�ك  لتفعيل  للأملان 

�صابوف�صكي،  لغونرت  »عفوي«  �إعلن  مع  ذلك  وتز�من  �لوحدة، 

»�أن  مفاده  �لأملاين،  �ل�صرت�كي  للحزب  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو 

فعت«.
ُ
قيود �لتنّقل بني �لأملانيتني ر

�أدو�ت هدم �جلد�ر، �لتي كانت يف غالبها بد�ئية وب�صيطة، باتت 

ت�صطف فوق رفوف متحف جد�ر برلني، لت�صهد على حقبة �أليمة 

�أن�صئت  �لأملان،  توحيد  للحظات  وتخليد�ً  �لأملاين.  �لتاريخ  من 

من  �لأطول  �جلزء  على  غالريي«،  �صايد  »�إي�صت  �لعر�ص  �صالة 

ولعل  �لفنانني،  لإبد�عات  �إلهام  م�صدر  لتكون  �جلد�ر،  بقايا 

»قبلة  بعنو�ن  فروبيل  دمييرتي  �لرو�صي  للر�صام  لوحة  �أبرزها 

�أخوية«، يظهر فيها �لرئي�ص �لأملاين �ل�رضقي �إريك هونيكر وهو 

يعانق نظريه �ل�صوفياتي ليونيد بريجنيف.

�ل�رضقية،  �ملناطق  على  �لدولر�ت  بليني  �لوحدة  �إثر  تدفقت 

�لإد�ري  �لف�صاد  وحماربة  �ملدن،  يف  �لتحتية  �لبنى  لإ�صلح 

�لعمل.  فر�ص  وتوفري  �ل�صوفياتية،  �حلقبة  منذ  فيها  �مل�صت�رضي 

�أملانيا  من  عليهم   
ّ
عم �لذي  �لرخاء  �أن  �ل�رضقيون  �أدرك  حينها 

له منذ  و�إمنا كان خمططًا  ليلة و�صحاها،  ياأت بني  �لغربية مل 

عقود.

رغم �لتوحيد، ل تز�ل حال من عدم �لرتياح قائمة �إىل �لآن يف 

ب�صبب  معظمها  و�لغربيني،  �ل�رضقيني  بني  �لد�خلية  �لعلقات 

برلني  حتتفل  حني  ففي  �ل�صابق.  للنظام  �لقت�صادي  �لإرث 

بذكرى �صقوط �جلد�ر، حُتيي منطقة ليبزغ يف �رضق �أملانيا بدًل 

من ذلك ذكرى �لثورة غري �لعنيفة. لكنه �نق�صام ل يعني �لكثري 

بعد  �لأملاين  �ل�صعب  حققها  �لتي  �لهائلة  بالإجناز�ت  مقارنة 

وحدته، و�صمن �لحتاد �لأوروبي �لأكرب.

معجزة اقتصادية لم تتحقق
على �ل�صعيد �لقت�صادي يبدو �ن تبعات و�صلبيات �لوحدة فاقت 

بكثري توقعات �ل�صا�صة �لأملان، فقد بلغت تكاليف �لوحدة حتى �لآن 

ما يزيد عن 1500 مليار يورو، �أنفق معظمها يف م�صاريع �لبنية 

�لتحتية ويف �أنظمة �لرعاية �ل�صحية و�لتقاعد. ويف مقال له يف 

�صحيفة فر�نكفورتر �لغماينة ت�صايتونغ كتب مدير مركزجامعة 

�ل�رضقية  �أملانيا  �صوؤون  يف  �ملتخ�ص�صة  للأبحاث  �حلرة  برلني 

�لأملانية  �حلكومات  جميع  حاولت  »لقد  يقول:  �رضودر  كلو�ص 

عدم �لك�صف باأمانة عن �لتكاليف �ملرتتبة على �لوحدة �لأملانية 

�ل�رضقيني«.  �لأملان  جتاه  و�لتذمر  �حل�صد  مظاهر  لن�صوء  تفاديا 

�ل�رضقيون يتذكرون �صعار�ت هيلموت كول يف  �لأملان  وما ز�ل 

1990 عندما وعد  �لبلد عام  �نتخابات جمعت بني �صطري  �أول 

تلك  غر�ر  على  �ل�رضقي  �ل�صطر  يف  �قت�صادية«  »معجزة  بتحقيق 

�لثانية.  �لعاملية  �حلرب  عقب  �لغربية  �أملانيا  يف  حتققت  �لتي 

ولكن يبدو �أن جتاوز �آثار 40 عاما من �لأد�ء �لقت�صادي �ل�صيئ 

�أن  كما  ليلة و�صحاها،  يتم بني  لن  �ل�رضقية   �أملانيا  حلكومات 

�لتحول من نظام �لقت�صاد �ملوجه �ىل �قت�صاد �ل�صوق لن يكون 

�ل�رضكات  فانتاجية  �لأملان،  �ل�صا�صة  توقعها  �لتي  بال�صهولة 

و�مل�صانع هناك ل تعادل ن�صف مثيلتها يف �أملانيا �لغربية كما 

�إنتاج ماركات قادرة  تلك �مل�صانع قدمية وغري قادرة على  �أن 

على �ملناف�صة يف �أ�صو�ق �أوروبا �لغربية. 

ربع قرن على هدم جدار برلين
هل ندم األلمان على وحدتهم؟

بقلــم وسـام سعــد



ASSINAA WAL' IKTISSAD�لعدد 144 كانون �أول 2014 -كانون ثاني 2015
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 5

عن  �ل�رضقية  �ل�رضكات  من  هائل  عدد  �إعلن  �ىل  �أدى  كله  هذ� 

�رتفاع حاد  �أدي �ىل  �لذي  �لأمر  �إفل�صها يف فرتة وجيزة جد�، 

�لتي حتاول  �لعمل هناك وهي �مل�صكلة  �لعاطلني من  �أعد�د  يف 

�حلكومة �لأملانية �إيجاد حل لها منذ �صنو�ت.

سيطرة اقتصادية
جديد.  من  �لإت�صاع  يف  �لفجوة  بد�أت  حتى  طويل  وقت  مير  ومل 

فاأخذت �ل�رضكات �لأملانية �لغربية �لعملقة تب�صط يدها على ما 

�أملانيا �ل�رضقية �ملنهك، لي�ص بهدف تطويره  �إقت�صاد  تبقى من 

�أي  من  �لبد�ية  ومنذ  �لتخل�ص  �صمان  بهدف  و�إمنا  حتديثه  �أو 

مناف�صة �أملانية �رضقية يف هذ� �ملجال �أو ذ�ك. كما حاول �لكثري 

م�صتغليني  ملتوية،  بطرق  و�لربح  �لك�صب  �لغربيني  �لأملان  من 

بذلك بر�ءة و�صذ�جة �لأملان �ل�رضقيني وقلة خربتهم يف �ل�صوق 

دون  ومن  بالبحث  �ل�رضقيون  �لأملان  بد�أ  وباملقابل،  �جلديدة. 

�لذي  وعدهم به هيلموت كول.  �لإقت�صادي  �لرخاء  جدوى عن 

وهنا ن�صاأت �صورة �لأملاين �لغربي �ملغرور �لذي يدعي �ملعرفة 

�ل�رضقي  �لأملاين  �صورة  تقابله   )Wessi( �صيء  بكل  و�لإملام 

�ملتذمر �ملمتع�ص با�صتمر�ر. �أخذت �ملليار�ت تتدفق من �أملانيا 

�لغربية �إىل �أملانيا �ل�رضقية فتمت عمليات �إ�صلح �ملدن وحتديث 

ولكن  عمل  فر�ص  وتوفرت  �ل�رضقية،  لأملانيا  �لتحتية  �لبنية 

لي�ص للجميع. فتد�فع �ل�صبان �لأذكياء �لأكفاء من بع�ص مناطق 

�أملانيا �ل�رضقية باجتاه �لغرب خملفني ور�ءهم كبار �ل�صن قليلي 

�حليلة. وكانت �لقلة �لقليلة من �لأملان �ل�رضقيني قد �أدركت �أن 

�لرخاء و�لزدهار �لذي عم عليهم من �أملانيا �لغربية مل ياأت بني 

ليلة و�صحاها و�إمنا كان خمططًا له منذ عقود طويلة.

الفائزون والخاسرون
�لكثريون يف�صلون �لآن عودة �ل�صوروقد خل�ص �ل�صتفتاء �إىل �أنه 

�ملناطق  بع�ص  �إل يف  �مل�صاعر  تظهر هذه  ل  �حلايل  �لوقت  يف 

يف  �آخر  �إىل  حني  ومن  بر�ندنبورج  بولية  �ملركز  عن  �لبعيدة 

مقولة  ثمة  فاإن  �لغرب   يف  �أما  فح�صب.  �لأقليات  بع�ص  �أو�صاط 

م�صت�صلمون  �أملانيا  �ملو�طنني يف �رضق  �أن  مفادها  كثري�  تردد 

ب�صدة مل�صاعر »رثاء �لنف�ص وبكاء �حلال«.

كانو�  �لذين  �أملانيا  �رضق  مو�طني  �أن  �إىل  ��صتطلع  �أ�صار  كما 

يف  ولدو�  و�لذين  �ل�صرت�كي  �لنظام  يف  كامل  ب�صكل  مندجمني 

�رضق �أملانيا قبل عام 1973 هم بني �لفئات �لأكرث ميل �ىل عودة 

�ل�صور.

يف  يدور  نقا�صا  ثمة  فاإن  برلني  �صور  �ختفاء  من  �صنو�ت  وبعد 

�رضق وغرب �أملانيا حول ما ي�صمى »�لفائزون و�خلا�رضون« من 

�إعادة توحيد �صطري �أملانيا.

هل ندم األلمان على تحقيق الوحدة؟
على �ل�صعيد �لجتماعي هناك تباين و��صح يف مو�قف �لأملان 

من �لوحدة. فبعد �لحتفالت �ل�صعبية �لعفوية و�ملعانقات �حلارة 

�لتي �أعقبت �نهيار �صور برلني، عادت �خللفات و�ملناف�صة بني 

�إليه عامل �لجتماع  �أ�صار  �ملجتمعني تطفو على �ل�صطح. هذ� ما 

هاينز بوده يف كتابه »�لأمة �ل�صاخرة« �ل�صادر يف هامبورغ عام 

1999 و�لذي �أ�صار فيه �ىل �أن ��صتخد�م ت�صميات مثل »غربيني« و 
»�رضقيني« مل يقل بعد �لوحدة و�إمنا ز�د وتفاقم، موؤكد� فر�صيته 

هذه بالقول: »كلما �قرتب �ملرء من �لآخر، كلما ز�دت رغبته يف 

�لبتعاد«.

»�لوحدة �لأملانية حدث تاريخي ر�ئع«.. هذ� ما يرتدد �صماعه يف 

كل مكان..  وهذ� ما ير�ه معظم �لأملان. ولكن �آخر ��صتطلعات 

�لأملاين  �ل�صعب  20 باملئة من  �أن  �آخر وهو  �صيئًا  �أظهرت  للر�ي 

يتمنى �لتق�صيم وعودة �صور برلني من جديد.

حل�صاب  فور�صا  معهد  �أجر�ه  �آخر  ر�أي   ��صتطلع  �أظهر  ولقد 

»�جلامعة �حلرة« يف برلني �أن و�حد� من بني كل ت�صعة من �صكان 

�لعا�صمة �لأملانية يحبذون عودة �صور برلني، وذلك بعد 19 عاما 

من هدمه.

�أجر�ه معهد فور�صا حل�صاب جامعة برلني  ��صتطلع �لر�أي �لذي 

�حلرة يف ربيع هذ� �لعام )2008(  و�صمل �ألفي �أملاين يف برلني 

وولية بر�ندنبورج �ملحيطة �أظهر �أن 11 يف �ملائة من �مل�صتطلعة 

�أر�وؤهم يف غرب برلني و12 يف �ملائة يف �رضق برلني قالو� �إنهم 

يحبذون لو �أن �ل�صور �لذي �نهار يف ت�رضين �لثاين عام 1989 قد 

ظل يف مكانه.
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الحدث

 تكتل اقتصادي وسياسي وعسكري  يعيد تكوين نظام العالم الجديد

هل تستطيع »البريكس« أن تقول ال ألميركا؟

سيناريوهات قاتمة للدوالر تنتظر النظام المالي العالمي

بقلم فارس سعد

التي دامت نحو  الغربية  الهيمنة  اقت�صادي جديد ومثري تتغري فيه مالمح  العامل على عتبات حتول  هل 

خم�صة قرون؟ وما هي ال�صيناريوهات التي تنتظر الدوالر؟

والهند  وال�صني  رو�صيا  ت�صم  التي  الربيك�س  ظهور جمموعة  بعد  وال�صيما  بالفعل،  كذلك  ذلك  يكون  رمبا 

وجنوب اأفريقيا والربازيل. االإقت�صاد هو ال�صغل ال�صاغل لهذا التجمع، واإن غلفته م�صحة �صيا�صية، متثلت يف 

منوذج رو�صيا التي تعاين من عقوبات اقت�صادية غربية.

تطرح دول الربيك�س عالمات ا�صتفهام ا�صت�رشافية هامة، وال�صيما جلهة البنك اجلديد الذي اأن�صاأته دولها وهل 

�صيكون ندا للبنك الدويل، ثم ما الذي ينتظره العامل من دول الربيك�س؟ وملاذا تغازل هذه الدول قارة اأفريقيا 

التجمع  لهذا  االإيجابية  االنعكا�صات  العامة ما هي  االأ�صئلة احليوية  على نحو خا�س؟ ثم ورمبا هذا من 

االقت�صادي الوليد على الدول النامية حول العامل؟
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�لنطلقة  »�لربيك�ص«  دول  ت�صّكل جمموعة   

ممار�صة  يف  �لقدمية  �لأمناط  لتغيري  �لأوىل 

�ملجموعة  هذه  �لعاملية.  �ملالية  �ل�صيا�صة 

�ل�صني  �لهند،  رو�صيا،  �لرب�زيل،  �ملوؤّلفة من 

�لعامل  دول  �أ�ــرضع  هي  �جلنوبية  و�أفريقيا 

ل 
ّ
ويعو باأزمته،   �

ً
تاأّثر و�أقّلها  ا 

ً
حالي  �

ً
منــو

 يف �قت�صاديات هذه �لدول خللق 
ّ
على �لنمو

�لأمل يف رفع م�صتويات �لن�صاط �لقت�صادي 

هذه  �إجناز�ت  �إن   .)10( �لأزمة  بعد  �لعاملي 

�صكان  ن�صف  على  بالنفع  تعود  �ملجموعة 

�لعاملي  �لأفــق  ذ�  ــاز  �لإجن �أن  غري  �لعامل، 

ىء 
ّ
يعب للتنمية  م�صرتك  بنك  �إن�صاء  قر�ر  هو 

م�رضوعات  متويل  بهدف  �ملالية  �ملــو�رد 

هذه  يف  �مل�صتد�مة  و�لتنمية  �لتحتية  �لبنى 

�ملنا�صب  �لتمويل  لتقدمي  وكذلك  �لـــدول، 

يف  و�لنامية  �لنا�صئة  �لــدول  من  لغريها 

�لنقدية  �لحتياطات  �أن  �لعلم  مع  �لعامل. 

من  �لطبيعية  و�ملـــو�رد  لل�صني  �ل�صخمة 

�لغاز و�لنفط لرو�صيا هما �لركائز �لأ�صا�صية 

على  تعتمد  �لتي  �ملجموعة،  هذه  لإجنــاح 

�لقت�صادي  �لنمو  وفــر�ــص  �ل�صوق  حجم 

�ل�صيني   - �لرو�صي  فالتو�فق  �لــكــامــن.  

ا، و�نفتاحه على دول �أخرى، جعل 
ً
�قت�صادي

يعي�ص  �حلايل  �لعاملي  �لقت�صادي  �لنظام 

مرحلة �نتقالية، بحيث تعيد دول »�لربيك�ص« 

�جلديد  �لعاملي  �لنظام  هذ�  قو�عد  �إر�صاء 

�لذين  �لتقليديني،  �إيقاع �للعبني  بعيًد� من 

ي�صمح  ول  عادل،  غري  ا 
ً
عاملي ا 

ً
نظام �أر�صو� 

باأي دور ميكن �أن ت�صطلع به قوى �صاعدة 

غريها.

كبري  ب�صكل  تختلف  »بريك�ص«  وجمموعة 

و�لتحالفات  �لتجمعات  �أ�صكال  بقية  عن 

و�ملنظمات �لتي �صهدتها �ل�صاحة �لدولية من 

قبل، حيث ل يوجد ر�بط معني م�صرتك بني 

�لدول �خلم�ص، �صو�ء �صيا�صيا �أو �إقت�صاديا �أو 

نطاق  يربطها  ل  �أنها  كما  غريه،  �أو  ثقافيا 

جغر�يف �أو �إقليمي، بل تاأتي من �أربع قار�ت 

يف  و��صحًا  تباينًا  هناك  �أن  كما  خمتلفة، 

وم�صتوياتها  �لإقت�صادي  منوها  درجــات 

بينها  �ل�صيا�صية  �ملو�قف  �لإنتاجية، وحتى 

متباينة ب�صكل ن�صبي، فهي جمموعة حمايدة 

متاما بالن�صبة للتو�زنات �ل�صيا�صية �لعاملية 

حد  �إىل  ومتباينة  خمتلفة  دول  ت�صم  لأنها 

و�لأنظمة  �ل�صيا�صية  �لتوجهات  يف  كبري 

عاملية  تــوجــهــات  ومتــثــل  �لإقــتــ�ــصــاديــة 

خمتلفة، كما �أن �هتمام �ملجموعة يرتكز يف 

�لأ�صا�ص على �لنو�حي �لإقت�صادية و�ملالية 

�لعاملية ، ول يتعر�ص لأي ق�صايا �صيا�صية 

�لإقت�صادي  بال�صاأن  مرتبطة  كانت  �إذ�  �إل 

طرح  مثل  مقرتحات  قبيل  مــن  �لعاملي 

عملة دولية جديدة �أو �إ�صلح �صندوق �لنقد 

و�لبنك �لدوليني. 

ر�بــط  بينها  �خلم�ص  �لـــدول  هــذه  �أن  غــري 

»د�ئرة  �إىل  تنتمي  ل  �أنها  وهو  هام،  ثقايف 

�حل�صارة �لغربية«، بل ت�صكل مزيجًا متميز�ً 

من ح�صار�ت خمتلفة، حيث قمة �حل�صارة 

�لهند  يف  �لهندو�صية  �لعريقة:  �ل�رضقية 

�ل�صلفية  و�حل�صارة  �ل�صني،  يف  و�لبوذية 

و�لغرب  �ل�رضق  عن  �ملتميزة  �لأرثوذك�صية 

معًا يف رو�صيا، و�حل�صارة �لغربية �للتينية 

يف �لرب�زيل �لتي يتميز �صعبها بثقافة وفنون 

متميزة كثري� حتى عن �لدول �ملحيطة بها، 

و�حل�صارة �لأفريقية يف جنوب �أفريقيا. لكن 

يربط هذه  �لذي  �ل�صيا�صي  �لر�بط  �أن  �ملوؤكد 

�لدول �خلم�ص، و�لذي على �أ�صا�صه ن�صاأت هذه 

على  �لغربية  �لهيمنة  رف�ص  هو  �ملجموعة، 

�لهيمنة  هذه  �لعاملية،  و�ل�صيا�صة  �لإقت�صاد 

�لتي ت�صببت يف �إغر�ق �لإقت�صاد �لعاملي يف 

�أزمات يعاين �لكثري من �أجل �خلروج منها. 

فاإن  �لدويل،  �لنقد  �صندوق  ذكر  ملا  ووفقا 

�لتقدير�ت ت�صري �إىل �أن �ملجموعة �خلما�صية 

�صكان  ثلث  قر�بة  ت�صكل  و�لتي  �لتعاونية، 

م�صاحة  ربــع  على  مايزيد  ومتثل  �لــعــامل 

�إجماليا  حمليا  ناجتا  حققت  �ملــعــمــورة، 

تريليون   13،6 بحو�ىل  يقدر  جممعا  �إ�صميا 

يقدر  ما  وهــو   ،2011 عــام  �أمريكي  دولر 

ب19،5 يف �ملائة من �إجمايل �لناجت �ملحلي 

بني  فيما  �لتجارة  منــت  وقــد   ، �لــعــامل  يف 

 28 ن�صبته  �صنوي  مبتو�صط  �لربيك�ص  دول 

يف �ملائة من 2001 �إىل 2010 وو�صلت �إىل 

239 مليار دولر يف 2010، لتمثل ن�صبة �أكرب 
بكثري من �لتجارة �لدولية .

�لأكرث  �لغربية  �لدول  �لربيك�ص  و�صتتجاوز 

�لربيك�ص  ت�صبح  ذ�تــه،  �لوقت  وفى  تقدما، 

�أكرث جذبا لر�أ�ص �ملال �لدويل غري �مل�صتخدم، 

�لتناف�صية  قدرتها  على  يربهن  مــا  وهــو 

�ملت�صاعدة.

معهد  عميد  نائب  مو�صيكني،  يــوري  وقــال 

�لقت�صاد و�لأعمال �لعاملية يف مو�صكو �إن 

»�لربيك�ص جتذب روؤو�ص �لأمو�ل »�ل�صاخنة« 

تلك  ت�صتطيع  �لأخرى، حيث ل  �ملناطق  من 

للإ�صتثمار،  موطئ  �إيجاد  �ملالية  �ملــو�رد 

وتعترب �أ�صو�ق �لربيك�ص �أكرث جذبا لل�رضكات 

ب�صبب متتعها بقوة عمالة �أرخ�ص«.

�أن  تظهر  �لأخـــرية  »�لأحـــد�ث  �أن  و�أ�ــصــاف 

منو �لربيك�ص يوؤثر يف �لإقت�صاد�ت �لغربية 

�لربيك�ص  وتعمل  مبا�رضة،  �أكــرث  نحو  على 

�لنقد  �صندوق  �تفاقيات  خلل  من  هناك 

يف  �لربيك�ص  ح�ص�ص  ــادة  زي عرب  ــدوىل،  �ل

حول  رويرتز  ذكرته  ملا  ووفقا  �ل�صندوق«. 

�آفاق �لإ�صتثمار �لتي عقدت يف كانون �لأول 

جمموعة  بحجم  �لربيك�ص  ت�صبح  قد   ،2010
و�ليابان  �ملتحدة  )�لوليات  �ل�صبع  �لــدول 

و�أملانيا وفرن�صا وبريطانيا وكند� و�إيطاليا( 

بحلول عام 2027.

�أن �لربيك�ص  وتظهر �لتوقعات طويلة �لأجل 

�أ�صو�ق  من  �ملائة  يف   50 بقر�بة  �صت�صهم 

و�صيتجاوز   ،2050 بحلول  �لعاملية  �لأ�صهم 

مثيله  �ملجمع  �ملحلي  �لإجــمــاىل  ناجتها 
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الحدث

 ،2020 عام  بحلول  �ملتحدة  �لوليات  يف 

وقد  �لقمة،  مــن  �لــ�ــصــادرة  لــلأرقــام  وفقا 

�إىل  بالإ�صافة  �لربيك�ص،  جمموعة  �تخذت 

لدعم  خطو�ت  �لإقت�صادي،  �لتعاون  تعزيز 

�لتن�صيق �ل�صيا�صي �لد�خلي، لزيادة �أرباحها 

وتاأثريها على �ل�صاحة �لدولية.

�لأ�صتاذ يف جامعة  تورزي،  ويرى ماريانو 

�أنه  �أير�ص  بوين�ص  يف  تيل  دي  توركو�تو 

 15 �ل  �إىل   10 �ل  �ل�صنو�ت  غ�صون  »يف 

�لعلقات  هيكلة  �لربيك�ص  �صتعيد  �ملقبلة، 

�لإقت�صادية و�لدبلوما�صية �لدولية، ويف تلك 

�لفرتة �صيكون من �ل�صعب �أن ترتد قوتها �إىل 

�لور�ء مرة �أخرى«.

 البريكس وتأثيرها 
في التجارة الدولية:

2012 قال و�نغ ت�صاو نائب وزير  �أيلول  يف 

�لتجارة �ل�صيني:«�إن حجم �لتجارة �ل�صنوية 

ز�د  قد  �لربيك�ص  فى  �خلم�صة  �لأع�صاء  بني 

بنحو �صت مر�ت يف �لعقد �ملا�صي لي�صل �ىل 

300 مليار دولر �أمريكي �لعام �ملا�صي«.
�إن ح�صة �لتجارة �لبينية لدول �لربيك�ص بناء 

300 مليار  2012،وهو  �لرقم �ملعلن يف  على 

�إىل  بالن�صبة  دولر ي�صعها يف موقع متاأخر 

تكتل ير�د له �أن ينتج بديًل نقديًا، ولكن معدل 

عقد  يف   %  )600( �لبالغ  �لتجارة  هذه  منو 

نوعية،  لحتمالت  و��صعًا  �أفقًا  يعطي  و�حد 

للتمويل  بنكًا  �لربيك�ص  بلد�ن  �أ�ص�صت  حيث 

هذ�  يف  دولر  مليار   )100( ر�أ�صماله  يبلغ 

�لعام. كما �أن ح�صة هذه �لبلد�ن من تبادلته 

�لتجارية مع �لعامل �خلارجي �آخذة يف �لنمو 

�لوليات �ملتحدة  خلفًا لرت�جعات ح�ص�ص 

و�لحتاد �لأوروبي يف �لتجارة �لدولية.

الدولة حجم التجارة السلعية
مبليار�ت �لدولر�ت ن�صبة م�صاهمتها:

�ل�صني    3،867    10 %

رو�صيا    864    2 %

�لهند    748    2 %

�لرب�زيل    476    1 %

جنوب �فريقيا    211    �أقل من 1 %

�لوليات �ملتحدة    3882    10 %

�لحتاد �لأوروبي    4468    12 %

�لتجارة  يف  �لربيك�ص  دول  ح�صة  �أن  �أي 

 % و11  تقريبًا   %  15 هي  �ل�صلعية  �لدولية 

�لعاملية  �لتجارية  �خلــدمــات  من  تقريبًا 

فمنها  طبعًا،  بالدولر  كلها  م 
ّ
تقي ل  وهي 

مايتم وفق عملت حملية ل�رضكاء �لربيك�ص 

تز�ل  ل  �لتعاملت  هــذه  لكن  �لتجاريني، 

�لربيك�ص  ح�صة  تنامي  ولكن  ن�صبيًا،  قليلة 

�لبينية  جتارتها  ومنو  �لدولية  �لتجارة  يف 

قامتة  �صيناريوهات  ي�صع  �لت�صارع  بهذ� 

بالن�صبة للدولر.

الدولة    حجم الخدمات التجارية
مبليار�ت �لدولر�ت ن�صبة م�صاهمتها:

�ل�صني    470    5 %

رو�صيا    162    2 %

�لهند    268    3 %

�لرب�زيل    116    1 %

جنوب �فريقيا   -   رقم قليل جد�ً

�لوليات �ملتحدة    1032    12 %

�لحتاد �لأوروبي    1482    17 %

�أمن  �لــدولر  على  متز�يد  طلب  تاأمني  �إن 

�لطلب  وبــذلــك  �صابقة،  لعقود  ��ــصــتــقــر�ره 

كل  توؤمن  �أن  �ملتحدة  �لوليات  ��صتطاعت 

بذلك  وتــوؤجــل  نفقاتها  من  لتزيد  ديونها 

�ليوم  ولكن  �لعام«  �لدين  »�أزمــة  �نفجار 

على  �لطلب  تاأمني  يعد  مل  بينا  ملا  ووفقًا 

�لدولر �أمر�ً متي�رض�ً كما يف �ل�صابق، فالركود 

تر�جع  �إىل  يوؤدي  �لغرب  بلد�ن  يف  �لعاملي 

تر�جع  �إىل  مايوؤدي  وهو  �لعاملية،  �لتجارة 

�أن  ناحية، كما  �لدولر هذ� من  �لطلب على 

�لآفاق �ملنظورة هو  ظهور بد�ئل نقدية يف 

�أمر ممكن ل بل �رضوري، فعلى �لأقل هناك 

�أف�صل  لي�ص  كان  و�إن  �للحظة،  حتى  �ليورو 

حاًل ب�صبب �أزمة �ملديونية �لأوروبية، �إل �أن 

باتت على �ملحك يف جممل  �لدولر  هيمنة 

كل هذه �لعو�مل.

أوباما، انتصارات وهمية
ب�صكل  �ملحتدمة  �ل�رض�عات  ح�صم  �أن  يبدو 

حدود  وعلى  �لأو�ــصــط  �ل�رضق  يف  �أ�صا�صي 

عليه  �صرت�صو  مبــا  مرتبطًا  ــات  ب رو�ــصــيــا 

�رضق  وجنوب  �رضق  منطقة  يف  �لأو�ــصــاع 

�آ�صيا، وخ�صو�صًا يف �ملنحى �لذي �صتاأخذه 

�إدر�ك  مبدى  وبالتايل  �ل�صينية.  �ل�صيا�صة 

�ل�صني لوجود خمالب حادة ل تكاد تخفيها 

�لقفاز�ت �لأمريكية �لناعمة.

يف  �ملــر�قــبــني  �هتمام  ��صرتعى  مــا  �أبـــرز 

قمتي بكني ملنتدى بلد�ن �آ�صيا �لبا�صيفيكي 

هو  �لع�رضين  ملجموعة  وبري�صبان  )�آبيك(، 

�لت�صعيد  نحو  �ملحموم  �لأمريكي  �ل�صعي 

يف �ملو�جهات مع رو�صيا، من جهة، ونحو 

�ل�صني  بني  �مل�صالح  وحــدة  على  �لت�صديد 

�مل�صعى  هذ�  لكن  ثانية.  جهة  من  و�لغرب، 

�لهادف �إىل فك �لتحالف �ل�صيني- �لرو�صي 

�أمل �ل�صتفر�د بكل من هاتني �لقوتني  على 

على حدة ل يبدو ذكيًا وقابًل للنجاح.

�أن  �لأمــريكــي  �لرئي�ص  باإمكان  يكون  فقد 

�لتي  و«�ل�صتائم«  �لتحديات  ب�صيل  يتباهى 

�إىل  بري�صبان  يف  وحــلــفــاوؤه  هــو  وجهها 

عليها  رد  و�لتي  بوتني  �لرو�صي  �لرئي�ص 

يغادر  وهو  مطلق  �صبه  ب�صمت  �لأخري  هذ� 

�أنه  �لأكيد  لكن  �أعمالها.  �ختتام  قبل  �لقمة 

وجم طويًل عندما فهم ما يعنيه بوتني يف 

تاأكيده �أن �لعقوبات �لغربية على رو�صيا لن 

تفعل �أكرث من تعميق �أزمة حلفاء �أمريكا يف 

�أوروبا.

بتوقيع  يتباهى  �أن  باإمكانه  يكون  وقــد 

�لرئي�ص  مع  �ل�صخمة  �لتفاقيات  ع�رض�ت 

�ل�صيني �صي جينبينغ يف جمالت �لتجارة 

و�لت�صنيع �حلربي و�ل�صحة و�لبنى �لتحتية 

يفعل غري  لن  ذلك  لكن  �لإرهاب.  ومكافحة 

�ملزيد من تعمق �ملاأزق �لأمريكي لأن جميع 

�ملر�قبني،  باإجماع  تخدم،  �لإتفاقيات  هذه 

م�صالح  تخدم  مما  �أكــرث  �ل�صني  م�صالح 
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�لوليات �ملتحدة وحلفائها.

ت�صري  �جلديدة  �لوقائع  �أن  ذلك،  �إىل  ي�صاف 

�إىل �أن رو�صيا و�ل�صني، ومن ور�ئهما بلد�ن 

�لآن  حتى  تكتفي  �لتي  �لربيك�ص  جمموعة 

بالعمل من �أجل عامل متعدد �لأقطاب ي�صع 

قد  �لــو�حــد،  �لأمــريكــي  �لقطب  لهيمنة  حــد�ً 

عندما  �لغرب  خمــاوف  يثري  تقدمًا  حققت 

قررت �إحلل تعددية �لعملت يف �ملبادلت 

ت�صمح  �لتي  ــدولر  �ل �أحادية  حمل  �لدولية 

مبو��صلة  عقود،  منذ  �ملتحدة،  للوليات 

�لعي�ص على ح�صاب �صعوب �لعامل.

�لأمــريكــي  �لــــدولر  �صلطة  �أن  يعني  ــذ�  ه

من  بهما  يرتبط  ومــا  �لأوروبـــي  و�لــيــورو 

�ل�صوق  باملئة من   60 �صتنح�رض عن  عملت 

�للذين  �لنقد  و�صندوق  �لبنك  و�أن  �لدولية، 

�لربيك�ص  جمموعة  قبل  من  تاأ�صي�صهما  مت 

باتا مر�صحني لإز�حة �لبنك و�صندوق �لنقد 

�لدوليني عن موقعهما �لذي �صمح، منذ نهاية 

�قت�صاد�ت  بتدمري  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب 

�لبلد�ن  هذه  و�إغــر�ق  �لثالث  �لعامل  بلد�ن 

مبديونيات �صخمة ت�صد �أمامها �آفاق �لتنمية 

�حلقيقية.

أنياب أميركا تتفكك
يف  �لــ�ــصــوفــيــاتــي  �لحتــــاد  تفكك  عــنــدمــا 

�ل�صاحة  �أن  �أمــريكــا  �صعرت   1989 �لــعــام 

�إن�صاء  �إىل  لتنطلق  لها  فــرغــت  �لعاملية 

ورقتي  �إىل  مرتكزة  �لكونية  �إمرب�طوريتها 

�لقت�صاد  قوة  يدها:  يف  �لأ�صا�صيتني  �لقوة 

�لتي ر�أت �أنها �لأقوى فيه يف �لعامل، و�لقوة 

)�لأطل�صي  و�لتحالفية  �لذ�تية  �لع�صكرية 

يجروؤ  ل  قوة  �عتربتها  �لتي  و«�إ�رض�ئيل«( 

�لقوة  �إليها  و�أ�صافت  مو�جهتها،  على  �أحد 

�أن  �عتقدت  �لتي  و�لدبلوما�صية  �ل�صيا�صية 

�أحد�ً يف �لعامل لن يغامر يف قول »ل« لها، 

�ملميزة،  �لإعــلم  قــوة  نن�صى  �أن  دون  من 

معتمدة  �أمــريكــا  �نطلقت  �لأور�ق  وبــهــذه 

خدمة  �صاغتها  ونظريات  ��صرت�تيجيات 

لأهد�فها م�صتعملة �أدو�ت �أهمها: 

1( جمل�ص �لأمن �لدويل �لذي حتول �ىل مكتب 
بجهوزية  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  يف 

كاملة لإ�صد�ر �أي قر�ر تريد لي�رضع لها عمًل 

�أو عدونا �أو �حتلل. 

ــــذي تــتــحــكــم عــربه  �ل �لـــــدويل  �لــبــنــك   )2
و  �لفقرية  خا�صة  ـــدول  �ل باقت�صاديات 

�لنامية عرب �صيا�صة �إقر��ص ومر�قبة ظاملة 

ت�صع تلك �لدول يف قب�صة �لقر�ر �لأمريكي. 

ذلك  يف  �صو�ء  �لــدويل  �جلز�ئي  �لق�صاء   )3
توقع  مل  )�لتي  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة 

�أو  �إليها(  تن�صم  ومل  بروتوكولها  �أمريكا 

�لطلب  عرب  �أن�صئت  �لتي  �خلا�صة  �ملحاكم 

�أو  �لهيئة  �أو  �لدولة  �لأمريكي مللحقة هذه 

�حلزب �أو هذ� �ل�صخ�ص �أو ذ�ك. 

�لإن�صاين«  �لدويل  »�لتدخل  نظرية  �إطلق   )4
�لدولية«  و»�حلماية  �لدميقر�طية«  و»ن�رض 

»�ملجتمع  و�ــصــيــادة  ــصــان«  �لإنــ� و»حــقــوق 

�لدويل« �لتي تعلو �ل�صيادة �لوطنية. وت�صويق 

حتديد  دون  )مــن  ـــاب  �لإره حماربة  فكرة 

من  �حلثيث  �لــدويل  �ل�صعي  رغم  له  تعريف 

�لأ�صد  حافظ  �لرئي�ص  طالب  كما  ذلك  �أجــل 

�أكرث من مرة( و�إطلق م�صطلحات من قبيل 

»حمور �ل�رض« و»�لكيان �لإرهابي« و»رعاية 

�لإرهاب«. 

�لــذي يطبع  �لأمــريكــي -  �لــدولر  5( جعل 
عملة   – بالذهب  تغطية  غري  من  بقر�رها 

�لنقدية  �لتحويلت  حركة  ومر�قبة  للعامل 

عربه. 

�لقوة«  »��صرت�تيجية  �عتماد  و�أخـــري�   )6
بـ»�لقوة  مبتدئة  �لإمرب�طورية  هذه  لإر�صاء 

و�حتللت  حروبا  ترجمت  �لتي  �ل�صلبة« 

يف خم�ص مناطق من �خلليج �إىل �أفغان�صتان 

ثم  غزة،  �إىل  و�صول  لبنان  �إىل  �لعر�ق  �إىل 

�نقلبت بعد حرب لبنان وهزمية �لغرب فيه 

و�لتي ترجمت حتريكا  �لناعمة«  »�لقوة  �إىل 

�إير�ن  يف  حدث  كما  �لنظمة  �صد  لل�صعوب 

�قت�صادية  و�صغوط  وقتل  �غتيال  و�أعمال 

تن�صاع  ل  ــة  دول لكل  وح�صار  وعقوبات 

لل�صيا�صة �لغربية. 

يف  و�ملقاومة  و�إيـــر�ن  �صورية  بــرزت  هنا 

فل�صطينية  ف�صائل  من  تبقى  ومــن  لبنان 

من  طليعة  يف  �ملــقــاومــة  بخيار  موؤمنة 

يرف�ص ويقول »ل للإذعان لأمريكا، قالتها 

غربية«  ل  و  �رضقية  »ل  بـ  متم�صكة  �إيــر�ن 

��صتقلل حقيقي و�صيادة فعلية وحقوق  بل 

ب�صار   – �صوريا  وقالتها  عنها،  تنازل  ل 

�أمريكا  خارجية  وزيــر  بــاول  لكولن  �لأ�صد 

و�لقومية،  �لوطنية  �حلقوق  بكامل  متم�صكة 

لبنان فحررت معظم  �ملقاومة يف  وقالتها 

�لأر�ص �ملحتلة، وقالتها �ملقاومة �لعر�قية 

من  �ملبا�رض  �لأمريكي  �لحتلل  فاأخرجت 

�لعر�ق... 

رف�ص ��صتلزم مو�جهات �أدت �إىل كبح �جلموح 

�لأمريكي ودفعه �إىل �إخفاق تلو �إخفاق حتى 

كانت ظاهرة �ل�صارع �لعربي �لتي ��صتغلتها 

كل  خللها  من  لتعو�ص  �أمريكا  حركتها  �أو 

�إخفاقاتها، وقد مّنت �أمريكا �لنف�ص باقتلع 

فتح  و�إعــــادة  �صوريا  يف  �ملــو�جــهــة  قلعة 

�لطريق �أمام م�رضوعها �ل�صتعماري. 

ما  ير�قب  وهــو  �أنفا�صه  �لعامل  حب�ص  لقد 

�إنها  زور�ً  قيل  �صوريا من حركة  يحدث يف 

كانت  �أنها  و��صحًا  كــان  ولكن  »�صلمية« 

مدعومة وموجهة باإعلم �لنفاق و�لت�صليل 

�إىل  لدفعه  �ل�صوري  �ل�صعب  خد�ع  �أجل  من 

وتاأكيد  �مللونة  �لثور�ت  �أكذوبة  حماكاة 

لكن  �لدميقر�طية،  لن�رض  عربي  ربيع  وجود 

نظامه  و�ــصــلبــة  �لــ�ــصــوري  �ل�صعب  ــي  وع

وقو�ته �مل�صلحة و�حت�صان حمور �ملقاومة 

فانقلبت  �لأمريكية  �لأحــلم  �صّفه  لقلعتها 

حقيقة  �إىل  �ل�صلمية«  »�لتظاهر�ت  كذبة 

متكنت  وهنا  �لإرهــابــيــة  �لأعــمــال  وجــود 

�لهجوم،  ��صتيعاب  من  حلفائها  مع  �صوريا 

�أمام �لقوى �لدولية �ل�صاعدة  وفتح �لطريق 

حلجمها  �مللئم  �ملوقع  و�حتلل  للتقدم 

�لدويل  �ل�صعيد  على  �لفعلي  �ل�صرت�تيجي 

»�لكارثة  فبد�أت م�صرية دولية فاعلة �صكلت 

ومتثلت  لأمــريكــا  �لــكــربى«  �ل�صرت�تيجية 

�لقت�صاد  متلك  )بريك�ص(،  دول  ب�صعود 
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الحدث

�لـــقـــوي، و�لـــقـــوى �لــعــ�ــصــكــريــة، و�ملــوقــع 

�لكبري  �لدميوغر�يف  و�حلجم  �ل�صرت�تيجي 

)44 % من �صكان �لعامل(. 

�ملهتز  �لقت�صاد  ذ�ت  �أمــريكــا  ت�صتطع  مل 

و�لتحالفات  �ملرهقة  �لع�صكرية  و�لــقــوى 

�ل�صني  �أو  رو�ــصــيــا  تخيف  �أن  �ملــرتنــحــة 

�رضخة  ف�رضخت  �ملجازفة،  من  ومتنعهما 

�أمل مل متنع �ملتغري�ت، وكان يف ذلك ت�صجيع 

�حتلل  يف  تتقدم  بــاأن  �ل�صاعدة  للقوى 

مر�كزها يف �خلريطة �لدولية �مل�صتجدة، وبعد 

�أن ثبتت �مل�صهد يف جمل�ص �لأمن با�صتخد�م 

فيتو�ت مزدوجة، وباتت ت�صكل جبهة دولية 

تنزع �أنياب �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �لتي 

بها نه�صت �لعامل وجاءت بيانات »�لربيك�ص« 

لتكر�ص و�قعا جديد� يقول: 

1( �إن جمل�ص �لأمن مل يعد �أد�ة �مريكا فهناك 
دولتان متلكان حق تعطيله بالفيتو، وهناك 

دولتان على �لأقل يجب �أن تدخل وبع�صوية 

د�ئمة عرب حركة �إ�صلح للأمم �ملتحدة ل بد 

منها. 

2( �إن �صيا�صة »�لتدخل �لدويل �لإن�صاين« هي 
�إعمالها  عن  �لتوقف  يجب  �أمريكية  كذبة 

و�لعودة �إىل �حرت�م �ل�صيادة �لوطنية للدول، 

و�لمتناع عن �لتدخل يف �صوؤونها �لد�خلية. 

قهر  �صيا�صة  ميار�ص  ــدويل  �ل �لبنك  �إن   )3
ويجب  �أمريكي  باإ�رض�ف  و�لــدول  لل�صعوب 

�صتقيم  بريك�ص  دول  ــاإن  ف و�إل  �إ�صلحه 

ودولية  بينية  وتنمية  �إقــر��ــص  منظومة 

تتخطى فيها هيمنة ذ�ك �لبنك. 

– كما �ليورو - ل  �إن �لدولر �لأمريكي   )4
�لدول  �قت�صاد  على  �صيفًا  ي�صتمر  �أن  ينبغي 

�لعامل لذ� �صتعتمد  �ل�صاعدة وتاليا �قت�صاد 

�لعملة �لوطنية لدول »بريك�ص« يف �لتجارة 

�لبينية بينها. 

باتت  �لع�صكرية  بالقوة  �لتهديد  �إن   )5
ب�صبب  د�خلي  خطني:  على  مقطوعة  طريقه 

�لقوة �لذ�تية للدول و �ل�صعوب �لتي متار�ص 

خدعة  �صقوط  ب�صبب  خارجي  و  �ملقاومة 

»�لتدخل �لدويل �لإن�صاين«. 

�لأمريكية  �ملقولت  �صقطت  فقد  و�أخــري�ً   )6
�صبطت  �أن  بعد  ـــاب  و�لإره بالدميقر�طية 

ت�صميه  مــع مــن  �أمــريكــا يف خــنــدق و�حـــد 

ــم حتــالــفــهــا مع  »مــنــظــمــات �إرهـــابـــيـــة« ث

وت�صديها  �ل�صتبد�دية  �لإق�صائية  �لكيانات 

للمطالب �لإ�صلحية �ل�صعبية كما هي �حلال 

ويف  عامة  �خلليج  ومملكات  م�صيخات  يف 

�لبحرين خا�صة. 

مكر�صة  و�أطلقته  »بريك�ص«،  �أكدته  ما  هذ� 

�أ�صبح  �لــذي  �جلديد  �لعاملي  �لنظام  و�قــع 

�حل�صن  يف  ــد  ول �أن  بعد  قــائــمــة،  حقيقة 

�ل�صورية من رحم �أزمة �صاءتها �أمريكا حًل 

لأزمتها يف �ل�رضق و�أن جتعلها �أزمة ل�صورية 

وملحورها، فارتدت عليها كارثة. 

نفوذها  حا�صنة  �أن  رو�صيا  �عتربت  لقد  

هي  و�صوريا،  بــاإيــر�ن  �ملتمّثلة  �جلنوبية 

م�صائل  �إثــارة  عرب  �لغرب  قبل  من  مهّددة 

�أمام  �ملجال  يف  تف�صح  قد  و�أمنية  �إن�صانية 

�إ�صعال منطقة �ل�رضق �لأو�صط وخلط �لأور�ق 

�لرو�صي  �حلــر�ك  �ت�صم  لذلك  �ل�صرت�تيجية. 

مبوؤ�زرة �ل�صني باحليوية ملو�جهة �لوليات 

�ملتحدة.

الخالصة العاّمة
�لتو�فق  �أن  على  �ملحللني  من  كثري  يتفق   

�ل�رضورة«،  »تو�فق  هو  �لرو�صي-�ل�صيني 

�إىل  جديدة  نظرة  خلق  �إىل  �حلاجة  ومتليه 

�لعامل من �أجل فهم م�صالح كل دولة يف ظل 

يف  �ل�صلم  حتقيق  وبهدف  �لعوملة،  خلفية 

�إجناح  �إذ متّكنت رو�صيا من  �لعامل م�صتقبًل. 

من  �صنو�ت  ع�رض  بعد  �لنهو�ص  ��صرت�تيجية 

غياب  يف  جديدة  هوية  عن  بحًثا  �ملعاناة 

�ملنحّل،  �ل�صوفياتي  ــاد  �لحت �أيديولوجية 

وهياكله  �لقت�صادية  ــزه  ركــائ و�نــهــيــار 

�ل�صيا�صية، فقد �صعت وبثقة تامة �إىل �لتو�فق 

تعّددية  لإن�صاء  بقوة،  �ل�صاعدة  �ل�صني  مع 

وخدمة  �لــدويل  �لقر�ر  م�صتوى  على  قطبية 

هذ�  �أّدى  وقد  �مل�صرتكة.  �حليوية  �مل�صالح 

لل�صني  �لع�صكرية  �لقوة  تعزيز  �إىل  �لتو�فق 

حيث  �لقــتــ�ــصــاديــة،  مكانتها  يــلئــم  مبــا 

�لتكنولوجيا  بيع  عن  �لقيود  رو�صيا  رفعت 

�ل�صني  دت 
ّ
وزو �حلديثة،  للأ�صلحة  �ملتقّدمة 

كمية �صخمة من �لأعتدة و�لطائر�ت و�ل�صفن 

م�صرتكة  مر�كز  �أقــامــت  كما  و�لغو��صات، 

�ملجال  يف  و�لــتــعــاون  و�لــتــطــويــر  للبحث 

�لنووي. 

 جرى تاأطري هذ� �لتو�فق مبعاهدة �ل�صد�قة 

�لأهد�ف  �ل�صينية، حيث حّددت  �لرو�صية - 

�لتكتلت  وجـــاءت  لتحقيقها.  ــات  ــي و�لآل

ــافــيــة ملــجــمــوعــة دول  ـــــلف �لإ�ــص و�لأح

»�لربيك�ص«  دول  وجمموعة  »�صنغهاي« 

خ �لرتباط �لوثيق بني رو�صيا و�ل�صني، 
ّ
لرت�ص

قوى  بان�صمام  م�صافة  قيمة  ولإعطائه 

�صخمة ذ�ت حيوية لتحقيق �لأهد�ف نف�صها. 

وميكن تلخي�ص هذه �لأهد�ف �مل�صرتكة كما 

ياأتي:

�لأمريكي  ــدولر  �ل �صيطرة  من  �لإفــلت   -  

ودوره كعملة عاملية يف �لتجارة �لدولية.

ر 
ّ
 - خلق تو�زن يف �لقت�صاد �لعاملي متحر

من جتاذبات �لبور�صات �لدولية و�مل�صاربة 

بع�ص  لقت�صاد  �لأ�صا�صية  مات 
ّ
�ملقو على 

�لدول من مو�د �أولية وخدمات خمتلفة.

�لــدويل  للبنك  رديــفــة  موؤ�ص�صات  خلق   -  

بالتنمية  تعنى  �لـــدويل  �لنقد  و�ــصــنــدوق 

وحتمي  �لثالث،  �لعامل  دول  يف  �مل�صتد�مة 

ها عرب ��صتقر�ر 
ّ
م�صالح �لدول �ل�صاعدة ومنو

�صعر �ل�رضف بني عملتها.

من  �ملحلية  �لأ�ــصــول  قيمة  حماية   -  

�لنظام  بها 
ّ
ي�صب �لتي  �خلارجية  �ملخاطر 

�لوليات  لهيمنة  �خلا�صع  �لعاملي  �ملايل 

�ملتحدة �لأمريكية.

ف �لديني 
ّ
 - مو�جهة �أخطار �لإرهاب و�لتطر

و�لعرقي.

�لــدويل  �لأمـــن  جمل�ص  بنية  ــلح  ــص �إ�  -  

ـــاوؤه حــ�ــرضيــة مــعــاجلــة �لــنــز�عــات  ـــط و�إع

�لأحلف  د 
ّ
تفر ورف�ص  �لعامل  يف  �مل�صّلحة 

قر�ر�ته  خــارج  من  ف 
ّ
بالت�رض �لع�صكرية 

و�آلياته �ملعتمدة.
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الحدث

يف حني يلملم عام 2014 �آخر �أور�قه ��صتعد�د�ً للرحيل، ل يبدو �أن 

هناك من يتمنى بقاءه بعد ما حمله من ويلت للقت�صاد �للبناين، �إذ 

�إنه مل يكن �صوى �متد�د للعام 2013 �لذي �أجمع �ملعنيون على و�صفه 

بـ »عام �لكارثة �لقت�صادية« على كل �ل�صعد ويف كل �لقطاعات. �إذ 

�صهدت معظم مفا�صل �لقت�صاد �للبناين تر�جعًا على وقع ��صتمر�ر 

�لأزمة �ل�صورية و�رتفاع عدد �لنازحني �ل�صوريني، و��صتمر�ر �ل�صغور 

�لرئا�صي، وعدم �ل�صتقر�ر �ل�صيا�صي و�لأمني.

�لتي  �لنازحني  �أزمة  �زد�دت معاناة لبنان ب�صبب   ،2014 ففي عام 

تخطت مفاعيلها �لن�صانية و�لجتماعية لت�صبح م�صكلة �قت�صادية 

عرب تهديدها �للبنانيني يف �أ�صغالهم و�أعمالهم �لتجارية«. 

وتابع لبنان تكبده للخ�صائر �إذ �صهدت �لبنى �لتحتية ترديا �إ�صافيا 

ب�صبب �رتفاع عدد �لنازحني �ل�صوريني، كما عانت �حلركة �ل�صياحية 

�ل�صادر�ت  وحركة  و�لد�خلية  �خلارجية  و�ل�صتثمارية  و�لتجارية 

من تر�جع حاد.

�ىل  �أدى  ما  �ل�صوريني  للعمال  �لعر�ص  زيــادة  �لعمل  �صوق  و�صهد 

�رتفاع ن�صبة �لبطالة �ىل 20 % مع �زدياد �أعد�د �لعاطلني من �لعمل 

بو�قع 300 �ألف �صخ�ص.

�للبنانية  �حلكومة  من  بطلب  �أعده  تقرير  يف  �لدويل  �لبنك  و�أ�صار 

�لنقد  »�صندوق  و  �لأوروبــي«  و»�لحتــاد  �ملتحدة  �لأمم  ومب�صاركة 

�لدويل« �ىل �أن عدد �للجئني �رتفع ب�صكل در�ماتيكي يف �صهر �آب 

�ملا�صي، وهو ما ي�صكل 21 % من عدد �صكان لبنان قبل بد�ية �لأزمة 

�ل�صورية«.

و�أبرز �لتقرير �نخفا�ص معدل �لنمو خلل �لفرتة �لزمنية بني عامي 

2012 و 2014، ومدى �لتاأثري �ل�صلبي على منو �لناجت �ملحلي، ما �أدى 
�ىل خ�صائر كبرية يف ن�صبة �لأجور و�لأرباح و�ل�رض�ئب، حيث من 

�ملتوقع �ن يزد�د عدد �لفقر�ء يف لبنان بو�قع 170 �لف �صخ�ص ممن 

يعي�صون باأقل من 4 دولر�ت يف �ليوم.

و�أ�صار �لتقرير �ىل �أن جممل �خل�صائر �ملرتتبة على �لقت�صاد �للبناين 

من جر�ء �لأزمة �ل�صورية ول �صيما تدفق �لنازحني �لذي بلغ نحو 7.5 

مليار�ت دولر.

لتغطية  �إنفاقه  يجب  �لــذي  �ملبلغ  فــاإن  ــدويل،  �ل �لتقرير  وبح�صب 

قبل  كانت  كما  �خلدمات  وحتقيق  �ل�صتقر�ر  و�إعادة  لبنان  خ�صائر 

 2.6 بـ  �حلكومي  �لإنفاق  تد�عيات  وكلفة  دولر،  مليار   2.5 �لأزمة 

�أثرت ب�صكل خا�ص على �لقطاعني  �أن �لأزمة  مليار دولر مو�صحًا 

تدفق  يف  نق�صًا   ،2014 عام  بد�ية  �صهدت  �إذ  و�ل�صياحي،  �لتجاري 

�ل�صلع  لهذه  �إذ يعترب لبنان م�صتورد�ً  �لغذ�ئية و�ل�صتهلكية،  �ل�صلع 

�لأ�صعار،  على  جنونيًا  �رتفاعًا  �نعك�ص  �لــذي  وهــو  �صوريا،  من 

خ�صو�صًا على �لطبقتني �لو�صطى و�لفقرية.

تراجع الصادرات
من جهة �أخرى، �أ�صارت �لإ�صكو� يف در��صة قامت بها �ىل »�أن �لأثر 

بخ�صارة  ويتعلق  �لنازحني  مو�صوع  بكثري  يتجاوز  لبنان  على 

مناخ  وتر�جع  �صوريا  عرب  �لعربية  �لدول  �ىل  �للبنانية  �ل�صادر�ت 

�ل�صتثمار«. وكان جمموع قيمة �ل�صادر�ت �ل�صناعية �للبنانية  قد 

�نخف�ص خلل �لأ�صهر �ل�صبعة �لأوىل من �لعام 2014 �ىل مليار و843 

خلل  د.�أ.  مليون  و73  مليار   2 مقابل  )د.�أ.(  �أمريكي  دولر  مليون 

االقتصاد في تراجع وانحدار.. و»السياحة« هي األكثر تضررًا 
2014.. العام األسوأ اقتصاديًا منذ االستقالل
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�لفرتة عينها من �لعام 2013  و2 مليار و137 

مليون د.�أ. خلل �لفرتة عينها من �لعام 2012، 

مع  مقارنًة   11.1٪ ون�صبته  بانخفا�ص  �أي 

�لعام 2013 و٪13.7 مقارنًة مع �لعام 2012. 

خلل  لل�صادر�ت  �ل�صهري   �ملعدل  و�نخف�ص 

�لأ�صهر �ل�صبعة �لأوىل من �لعام 2014 �إذ �صجل  

د.�أ   مليون   296.2 مقابل  د.�أ  مليون   263.3
خلل �لفرتة عينها من �لعام 2013،  و305.3 

مليون د.�أ خلل �لفرتة عينها من �لعام 2012.

»السياحي« يستنزف
فال�صطر�بات  ملحوظًا  تر�جعًا  �ل�صياحية  �ملوؤ�رض�ت  �صهدت  كما 

�لأمنية و�لو�صع �لد�خلي �ملتقلب �صكل عائقًا �أمام ��صتقطاب ن�صبة 

عاليه من �ل�صياح ول �صيما �لعرب �إذ حذرت دول عدة ويف طليعتها 

دول �خلليج رعاياها من �ل�صفر �ىل لبنان ما جعل �لقطاع يلم�ص 

��خلط �لأحمر نتيجة �خل�صائر �لتي تكبدها يف مو�صم يعد �لأ�صو�أ على 

�لإطلق منذ �صنو�ت. ونتيجة لهذ� �لو�قع، ��صتنزف �لقطاع يف ظل 

�ملالية، حيث  �مل�صاكل  ب�صبب  �ل�صياحية  �ملوؤ�ص�صات  تعرث كثري من 

من  للحد   %  40 ن�صبته  بلغت  جزئيًا  �إقفاًل  �لفنادق  معظم  �صهدت 

�خل�صائر �لتي تتكبدها. كما �صهد قطاع �لفنادق تر�جعا قارب �لـ40 

بلغت  للغرفة  �لو�صطي  �ل�صعر  يف  و�نخفا�صا  �لت�صغيل  ن�صبة  يف   %
ن�صبته 35 %.

وت�صري �لإح�صاء�ت �ىل �أن معدل �إ�صغال �لفنادق ) فئة 4 و 5 جنوم( 

يف بريوت تر�جع �ىل 49 % خلل �لأ�صهر �لثمانية �لأوىل من �لعام 

2014، مقابل 54  % يف �لفرتة نف�صها من �لعام �ملا�صي، �أي برت�جع 
ن�صبته 5 %. كما تر�جعت �لإير�د�ت �ملحققة عن كل غرفة متو�فرة 

81 دولر�ً  2013 �ىل  �آب  93 دولر�ً حتى �صهر  %، من   13.6 بن�صبة 

حتى �آب 2014.

�لقطاع  يف  �لعمل  تركو�  �لذين  و�لعمال  �ملوظفني  ن�صبة  وبلغت 

�أي  �ألف،   150 �أ�صل  من  وعامل  موظف  �ألف   45 حو�ىل  �ل�صياحي 

ما ن�صبته حو�ىل 30 % خلل �ل�صنو�ت �لأربع �لأخرية بعدما خ�رض 

لبنان �أكرث من 350 �ألف �صائح كانو� يق�صدونه عرب �لرب �صنويًا.

»�أد�ء  حول  يونع«  �أند  »�أرن�صت  تقرير  ويلحظ 

يف  جنوم  و�خلم�ص  �لأربــع  فئة  ذ�ت  �لفنادق 

بريوت  »مدينة  �أن  �لأو�صط«،  �ل�رضق  منطقة 

فنادق  �إ�صغال  ن�صبة  �أدنى  ثالث  على  حظيت 

�صملها  �لتي  �ملنطقة  عو��صم  بني   )%  49  (

�لتقرير خلل �لأ�صهر �لثمانية �لأوىل من علم 

.»2014
فيلحظ  �لغرفة،  بتعرفة  يخت�ص  ما  يف  �أمــا 

�أن مدينة بريوت حظيت على �صاد�ص  �لتقرير 

�أعلى متو�صط تعرفة للغرفة �لو�حدة، �لذي بلغ 

162 دولر�ً حتى �صهر �آب �ملا�صي مقابل 170 
دولر�ً يف �لفرتة نف�صها من �لعام �ملا�صي«.

حبيقة
و�أبدى �خلبري �لقت�صادي د. لوي�ص حبيقة 

و�لقت�صاد«،  »�ل�صناعة  مع  �ت�صال  يف 

�لقت�صاد  عن  حديثه  يف  كبري�ً  ت�صاوؤمًا 

�للبناين. و�أعلن »�أن �لقت�صاد �للبناين يتجه 

�أن نعم بن�صب  �لرت�جع و�لنحد�ر، فبعد  �ىل 

هذه  تدنت  �صنو�ت،  عــدة  منذ  مقبولة  منو 

�لن�صب يف �ل�صنو�ت �لأخرية لت�صل �ىل 1 % 

يف عام 2014 يف �أكرث �لتوقعات تفاوؤًل، فمن 

�ملمكن �أل ي�صجل �لقت�صاد �للبناين منو�ً هذ� 

�لقت�صاد  ي�صجل  �أن  حبيقة  وتوقع  �لعام. 

يف  �لأو�صاع  بقيت  �إذ�  �صلبيًا  منو�ً  �للبناين 

لبنان و�ملنطقة على ما هي عليه.

كبري  �نخفا�ص  �ىل  �صيوؤدي  �لو�صع  »هذ�  �أن  حبيقة  و�عترب 

�لهجرة  نحو  �للبناين  بال�صباب  �صيدفع  ما  �لعمل  فر�ص  يف 

�ل�صباب  �أن »هجرة  و�أو�صح  و�أفريقيا«.  �لعربية  �لدول  باجتاه 

حتمل خري�ً للبنان يف هذه �لظروف. فلول �صفر هوؤلء �ل�صباب 

لكان لبنان يوميًا على موعد مع �آلف �ملتظاهرين �ملطالبني 

بفر�ص عمل يف �صاحة ريا�ص �ل�صلح، ولكان �ملجتمع �للبناين 

على موعد مع �لنعكا�صات �لجتماعية و�لأمنيه لن�صب بطالة 

مرتفعة جد�ً«.

و�أبدى حبيقة قلقا كبري�ً من �مل�صتقبل، �إذ �إن تر�جع �لقت�صاد ناجت 

يف معظمه من �لو�صع �لإقليمي �ملتعرث وخا�صة يف �صورية«، وقال: 

من  �قت�صاده  يعاين  بعيد  زمن  فمنذ  جديدة  لي�صت  لبنان  »م�صاكل 

تبعاتها �إل �أن �لأمور كانت تبقى مقبولة نتيجة �لو�صاع �ل�صورية 

�مل�صتقرة، بعك�ص هذه �ملرة«.

�أن » �ملرحلة �لتي مير بها �لقت�صاد �للبناين  ولفت حبيقة �ىل 

ن�صتطيع  و�أ�صاف:»ل   ،»1943 عام  �ل�صتقلل  منذ  �لأ�صو�أ  هي 

حدود  فللبنان  �صابقة،  �زمة  باأي  �ليوم  �لقت�صاد  �أزمة  ت�صبيه 

برية و�حدة وهي �حلدود مع �صورية ما يجعل �ل�صتقر�ر �ل�صوري 

�أمر� مهما جد�ً لقت�صاد لبنان«. ور�ى �أن لنخفا�ص �أ�صعار �لنفط 

�لعمل �ملتاحة  �صيقل�ص فر�ص  �إنه  �إذ  لبنان،  �صلبيا على  تاأثري� 

للبنانيني يف �خلليج و�صيوؤدي �ىل �نخفا�ص حتويلت �للبنانيني 

هناك �ىل �أقربائهم يف لبنان«. وتابع: »لي�ص هناك ما نعول عليه 

لإنقاذ �لقت�صاد، فثلثا م�صاكلنا من �خلارج 

وبالتايل هي �أمور خارجة عن �صيطرتنا، �أـما 

�لثلث �ملتعلق بالد�خل �للبناين فيزيد �لأزمة 

تعقيد�ّ يف ظل عدم �نتخاب رئي�ص للجمهورية 

�لإد�ر�ت  �لنيابي �ملت�رضذم، وو�قع  و�لو�صع 

�إ�صافة �ىل و�صع �لتغذية و�لغذ�ء...«.

و�عترب حبيقة �أن �أكرث �لقطاعات ت�رضر�ً هو 

قطاع �ل�صياحة، و�إذ و�صف و�صعه بالكارثي، 

قال: »هناك عرو�ص �صياحية كثرية يف �لعامل 

لبنان،  عن  �ل�صياح  تبعد  قد  مقبولة  بكلفة 

�لقت�صادية كافة  �لقطاعات  �أن  يعني  وهذ� 

�لزر�عية  �ل�صلع  ��صتهلك  �إن  �إذ  �صتتاأثر �صلبًا 

وتابع:»�لفنادق  �صينخف�ص«.  و�ل�صناعية 

و�ملطاعم يف و�صع حرج، و�إذ� مل يكن مو�صم 

�لأعياد مزدهر�ً �أعتقد �أن عدة فنادق �صتقفل«.

7.5 مليار دوالر مجمل 
 الخسائر المترتبة 

 على االقتصاد اللبناني 

من جراء األزمة السورية

350 ألف سائح خسر 
لبنان خالل السنوات األربع 

 األخيرة كانوا يزورونه 

عن طريق البر

د. لويس حبيقة
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الحدث

»�ل�صناعة و�لقت�صاد« ��صتطلعت �آر�ء عدد 

�لو�قع  ل�صت�رض�ف  �لإقت�صاد  خــرب�ء  من 

�لإقت�صادي خلل �لعام �جلديد، و�إمكانية 

وقف �مل�صار �لنحد�ري للإقت�صاد، فكانت 

هذه �للقاء�ت:

مقلد
يف  مقلد  ح�صن  �لإقت�صادي  �خلبري  �أ�صار 

�أن  �إىل  و�لقت�صاد«  »�ل�صناعة  مع  حديث 

»لبنان يو�جه م�صكلة كبرية تتمثل بغياب 

�إقت�صادي  حكومي  خيار  �أو  توجه  �أي 

ي�صتطيع  لن  »لبنان  �أن  و�عترب  و��صح«. 

��صتمر  و�إذ�  �ل�صلل،  هذ�  ظل  يف  �ل�صتمر�ر 

�صندفع �أثمانا كبرية من دون �أي �إمكانيات 

للمو�جهة«.

�صيولد  �ل�صلل  »��صتمر�ر  �أن  مقلد  ور�أى 

فــاإذ� مل يح�صل حــو�ر وطني جدي  �أزمــة، 

لتحريك عجلة  �تخاذ قر�ر�ت  وتو�فق على 

�لإقت�صاد، �لتحديات �صتكرب«.

الخدمات العامة
�صيكون  �خلدمات  قطاع  �أن  مقلد  و�عترب 

على  �ل�صغط  �صريتفع  �إذ  ــر�ً،  ــاأث ت �لأكـــرث 

�لكهرباء  ت�صمل  �لتي  �لعامة  �خلــدمــات 

غياب  على  م�صى  لقد   « ــال:  وق و�ملــيــاه. 

تفاقم  �إىل  �أدى  ما  �صنو�ت،   10 �ملو�زنة 

يف  كــبــري.  ب�صكل  �لــقــطــاع  يف  �مل�صاكل 

تغري�ت  هناك  تكن  مل  �لأوىل،  �ل�صنو�ت 

بنيوية، وكان �ل�رضف على �أ�صا�ص �لقاعدة 

�لثغر�ت،  ب�صد بع�ص  ي�صمح  �لإثني ع�رضية 

ملعاجلة  ت�صور  �إىل  بحاجة  �ليوم  لكننا 

�مل�صاكل �لد�همة و�حلد من تفاقمها«.

�صغطًا  �صي�صهد  �لكهرباء  »قطاع  وتابع: 

كبريتني،  م�صكلتني  من  يعاين  كونه  كبري�ً 

�أي  جتهيز  �أو  ت�صييد  يتم  مل  حــني  ففي 

على  �لطلب  يرتفع   ،1997 عام  منذ  معمل 

تتناق�ص  حــني  يف  �لــكــهــربــاء  خــدمــات 

كلفة  ذلك،  �إىل  �إ�صافة  تاأمينها.  �إمكانات 

لبنان مرتفعة مقارنة  �لكهرباء يف  �إنتاج 

�لنفط  �أ�صعار  تر�جع  �لأخـــرى،  بالبلد�ن 

يخف�ص كلفة �لإنتاج وبالتايل �لعجز لكن 

ملفا  �لكهرباء  ملف  يجعل  ما  يعاجله.  ل 

مع  �صيما  ول  للتفاقم  ومعر�صا  �صاغطا 

وجود مليون ون�صف �ملليون لجئ �صوري 

يف لبنان«.

نسب النمو
وعن ن�صب �لنمو �ملتوقعة، قال: »�أعتقد �أن 

��صتمر�ر �لو�صع على ما هو عليه من دون 

�صن�صتمر  �أننا  يعني  طارئة  عو�مل  دخول 

�لإقت�صاد  ي�صهد  ولن  �نحد�ر  �صيا�صة  يف 

�أي منو. بر�أيي طريقة �حت�صاب ن�صب �لنمو 

حتتاج �إىل �إعادة تقييم، و�لأرقام �لتي يتم 

�لإعلن عنها متفائلة«. 

الخبراء يتفقون على ضرورة التغيير لوقف المسار االنحداري لإلقتصاد 

إقتصاد لبنان 2015.. أفق مسدود

مقلد: »الكهرباء« عام 2015 اكثر الملفات ضغطًا وتفاقمًا في 
ظل وجود اكثر من مليون ونصف المليون الجئ سوري في لبنان

يشوعي: التحدي عام 2015 يكمن في تغيير الرؤية عبر 
انتخاب رئيس جمهورية ملم بالشأن االقتصادي 

ابومصلح: بالنظر إلى بنية اإلقتصاد وفي ظل الفساد 
المستشري ال نرى أي نور يبّشر بالخير في عام 2015

مع اإطاللة عام 2015، تبقى التوقعات 

مفتوحة  اللبناين  لالقت�صاد  بالن�صبة 

ال�صغور  ففي ظل  االحتماالت.  كل  على 

االأمني  اال�صتقرار  وعدم  الرئا�صي 

ال�صورية  االأزمة  وامتدادات  وال�صيا�صي 

من  اأ�صبح  اللبناين،  الداخل  اإىل 

ما  للملمة  �رشيعًا  التحرك  ال�رشوري 

تبقى من االإقت�صاد، ومنعه من الدخول 

االإقت�صادية  فامل�صكلة  املجهول.  يف 

يف  �صعوبة  اأكرث  �صتكون  واملالية 

العام احلايل، نتيجة  2015 من  العام 

ا�صتمرار تراجع اأكرث املوؤ�رشات والنتائج 

تراجع  من  واالجتماعية،  االإقت�صادية 

ال�صادرات وعنا�رش النمو االإقت�صادي يف 

لبنان، من �صياحة وزراعة وا�صتثمارات 

منو  عن  ناهيك  جديدة،  خارجية 

واخلدمات،  التقدميات  وتراجع  البطالة 

مع تفاقم اأزمة النازحني. 

إيلي يشوعي د. غالب أبومصلح حسن مقلد
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أبومصلح
من جهته، ر�أى �خلبري �لإقت�صادي د. غالب 

ماذ�  نقدر  �أن  �ل�صعب  »من  �أنه  �أبوم�صلح 

�إىل  ولفت   ،2015 عام  للإقت�صاد  �صيحدث 

�أنه بالنظر �إىل بنية �لإقت�صاد �للبناين ويف 

�صوء  �أي  نرى  ل  �مل�صت�رضي  �لف�صاد  ظل 

يب�رّض باخلري يف �لعام �جلديد«.

�لبلد�ن  �أكــرث  من  »لبنان  �أن  �إىل  و�أ�ــصــار 

حميطه  على  �لأو�صط  �ل�رضق  يف  �نك�صافًا 

عن  حتييده  �أن  يعني  مــا  �لــعــامل،  وعلى 

و�أ�صاف:  �أحــلم«.  جمرد  �ملنطقة  م�صاكل 

ويتاأثر  �ملنطقة  من  �أ�صا�صي  جزء  »لبنان 

مبا يحدث فيها ب�صكل مبا�رض. من �ل�صعب 

 ،2015 يف  �ل�صورية  �لأزمــة  �نتهاء  توقع 

وبالتايل �إن �لتاأثري�ت �ل�صلبية لهذه �لأزمة 

على �لإقت�صاد �للبناين م�صتمرة«.

�صلبًا  و�صيتاأثر  تاأثر  »لبنان  �أن  و�عترب 

�نخفا�ص  �إن  �إذ  �لنفط،  �أ�صعار  بتقلبات 

�إنفاق  يف  تقل�ص  �إىل  �صيوؤدي  �لأ�صعار 

�نخفا�ص  �إىل  �صيوؤدي  ما  �لنفطية  �لــدول 

�للبنانية«.  و�لب�صائع  �لعمالة  على  �لطلب 

�لإقت�صاد  تهدد  �لأمــور  »هــذه  �أن  و�عترب 

ومن �ل�صعب معاجلتها«.

ضعف متصاعد
مت�صاعد�  �صعفا  هــنــاك  �أن  ك�صف  و�إذ 

 « قــال:  �للبناين،  �لإقت�صاد  يف  وم�صتمر� 

عن  عبارة  و�لبنيوية  �لد�خلية  �لق�صايا 

�خلارجية،  �لتجارة  �صعيد  فعلى  ماأ�صاة. 

يعاين �لتجار من �أو�صاع �صيئة جد�ً ناجتة 

فعلى  و�صيا�صية.  �إقت�صادية  تطور�ت  من 

�لرغم من نزوح �أكرث من مليون �صوري �إىل 

لبنان مل يرتفع �لطلب على �ل�صلع وبالتايل 

�نعكا�صاته  عــن  بعيد�ً  �لإقــتــ�ــصــاد  بقي 

�لإيجابية، ب�صبب �صيا�صة �لإفقار يف لبنان 

�ل�رض�ئية  �لقدرة  �نخفا�ص  �ىل  �أدت  �لتي 

للمقيمني يف لبنان وبالتايل تر�جع �لطلب 

�حلقيقي على �ل�صلع«.

�لنمو  ن�صب  حــول  ــوؤ�ل  ــص � على  رد  ويف 

�لإقت�صادي �ملتوقعة يف عام 2015، ك�صف 

يف  �ملوجودة  »�لإح�صاء�ت  �أن  �أبوم�صلح 

لبنان غري دقيقة، وتخفي �لو�قع �حلقيقي 

للإقت�صاد«.

القطاعات اإلنتاجية
على  �لإقت�صادي  �لتدهور  �نعكا�ص  وعن 

�أبوم�صلح:  قــال  �لإنتاجية،  �لقطاعات 

�أن  �أن نقول  »�لف�صاد م�صت�رض، ول ن�صتطيع 

مهملة،  �ل�صناعة  �لف�صاد.  هذ�  خارج  �أحد�ً 

ــار�ت و�لــفــ�ــصــاد �صد  ــك ــت �حلــكــومــة و�لإح

�أي�صًا  مهملة  �لزر�عة  �أن  كما  �ل�صناعة. 

من   %  1 من  �أقل  �لزر�عة  وز�رة  ومو�زنة 

 20 وجود  من  �لرغم  على  �لعامة  �ملو�زنة 

% من �للبنانيني يعملون يف هذ� �لقطاع. 
بعني  يــاأخــذون  ل  لبنان  يف  �مل�صوؤولون 

�لإعتبار �أن �ل�صعب �للبناين م�صتهلك ومنتج 

�أ�صا�صي، ليطورو� �لقطاعات �لإنتاجية«.

ور�أى �أبوم�صلح �أن »�حلل يكمن يف �لتغيري، 

�حلاكمة  �لطبقة  هــذه  من  ياأتي  لن  �لــذي 

�لتي تلهي �لنا�ص بالق�صور وتهمل �لق�صايا 

�حلقيقية. �ليوم ل يوجد بني �لطبقة �حلاكمة 

من يعمل على خلق فر�ص عمل، 75 % من 

من   %  40 يهاجرون،  �جلامعات  خريجي 

�ل�صباب من دون عمل. ول يوجد من يعمل 

على حت�صني �لبنى �لتحتية و�خلدمات«.

يشوعي
�إيلي  �لإقــتــ�ــصــادي  �خلــبــري  ر�أى  بـــدوره، 

يتجه  �للبناين  »�لإقــتــ�ــصــاد  �أن  ي�صوعي 

�ل�صيا�صات  د�مت  �لعدم،ما  �إىل   2015 عام 

�حلكومية و�لنقدية و�ملالية مل تتغري. فهذه 

�أي  22 �صنة من دون  �ل�صيا�صات تتبع منذ 

تغيري �أو تعديل رغم �نها برهنت عن عقمها 

عرب  و�لــنــقــدي،  �ملـــايل  �ل�صعيدين  على 

�لإقت�صاد  يظهرها  �لتي  �ل�صلبية  �لنتائج 

�للبناين.

تتمثل  �ل�صلبية  »�لــنــتــائــج  ـــاف:  ـــص و�أ�

�لعام  للدين  �ملــحــدودة  غــري  باملر�كمة 

�لعامة  �ملــو�زنــة  يف  �ملتو��صل  و�لعجز 

�لتجاري  �مليز�ن  يف  �مل�صتمر  و�لرت�جع 

و�زديـــــاد �لــعــجــز، و �إقــفــال �لــكــثــري من 

�ملوؤ�ص�صات �لتجارية«.

�أن  على  �لت�صديد  �ل�رضوري  »من  وتابع: 

يقرر  �لــذي  �لوحيد  لي�ص  �لأمني  �لعامل 

�صيا�صات  هناك  �إمنا  �لإقت�صادي،  �مل�صار 

�إقــتــ�ــصــاديــة عــجــزت ول تـــز�ل عــاجــزة 

�ل�صعيد  على  مطلوب  تغيري  �إحـــد�ث  عن 

�لإقت�صادي«.

قــدر�ت  ميلك   »لبنان  �أن  على  �صدد  و�إذ 

وميز�ت مالية مهمة جد�ً تتمثل بـ160 مليار 

دولر من �لود�ئع يف �مل�صارف �للبنانية«، 

�ملالية  �ملو�رد  هذه  كل  �لأ�صف  »مع  قال: 

عن  �لأول  و�مل�صوؤول  �ل�صوء  بغاية  �إد�رتها 

�لنقدية  �ل�صيا�صات  �ل�صيئة هو  �لإد�رة  هذه 

و�ملالية ف�صًل عن �لروؤية �لإقت�صادية لدى 

من مي�صك بالقر�ر �لإقت�صادي يف �لبلد«.

تغيير الرؤية
يف  يكمن  »�لــتــحــدي  �أن  ي�صوعي  ور�أى 

�نتخاب  عرب  �لإقت�صادية  �لــروؤيــة  تغيري 

بالو�صع  ما  حد  �إىل  ملم  جمهورية  رئي�ص 

�لإجتماعي و�لإقت�صادي و�ملايل �أو يتمتع 

بالقابلية لي�صبح ملمًا �أو يتعامل مع �لذين 

ميلكون �خلربة يف �ل�صاأن �لإقت�صادي«.

قال:  �لإقت�صادية،  �لقطاعات  و�قع  وعن 

ينفع  ل  �لإقت�صادي  �لو�صع  هذ�  ظل  »يف 

�صيبقى،  ومن  �صيقفل  من  وتعد�د  �لبكاء 

�ل�صعب.  �لــو�ــصــع  مــن  يــعــاين  فاجلميع 

ــاء  ــط و�لأخ �ل�صيا�صات  ��ــصــتــمــرت  و�إذ� 

فقط  ولي�ص  �لثمن  �صندفع  جميعنا  نف�صها 

�لقطاعات«.
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الحدث

�أتت حملة �أبوفاعور »ككرة ثلج« كربت وكربت وتدحرجت حتى 

و�جلمعيات  �لقت�صادية  و�لهيئات  �لأخــرى   ــوز�ر�ت  �ل حركت 

�ملعنية على �أمل  �أن يتم �لتو�صل �ىل نهاية �صعيدة لهذه �لرو�ية 

�أعمارهم  خمتلف  يف  �للبنانيني  �صحة  تهدد  �لتي  �ملخيفة 

جل�صة  ��صتدعى  ��صتنفار حكومي  فمنذ عامني، ح�صل  وفئاتهم. 

لتخاذ  طارئة  وز�ريــة  جلنة  خللها  من  �صكل  عاجلة،  وز�ريــة 

لذلك،  �لر�دعة  �خلطو�ت  وو�صع  �للزمة  �لقانونية  �لإجــر�ء�ت 

لكل  �صامل  م�صح  �إجــر�ء  بينها  من  مقرر�ت  �صلة  �ىل  وخل�صت 

�صمن  و�ملطاعم  و�ملــز�رع  و�مل�صالخ  و�مل�صانع  �مل�صتودعات 

تعديل  �قــرت�ح  وجــرى  �ملعنية،  �لــوز�ر�ت  بني  بالتعاون  خطة 

قانون حماية �مل�صتهلك لناحية �لت�صدد يف �لعقوبات، كما �أعدت 

�حلكومة م�رضوع قانون حول �صلمة �لغذ�ء، نال مو�فقة غالبية 

�لوزر�ء، �إل �أن ��صتقالتها مل ت�صمح باإحالته �إىل �ملجل�ص �لنيابي«. 

و�ليوم تكرر �مل�صهد لكن ب�صور �أ�صو�أ، حيث مت �لإعلن عن وجود 

»�لإيكولي  وهي  �لطعام،  يف  �خلطرية  �لبكترييا  من  كبري  عدد 

�لتوتاكوليفورم«.   �ىل  بالإ�صافة  و�للي�صرتيا  و�ل�صاملونيل 

و�لإيكولي«  »�ل�صاملونيل  ت�صيب  �أن  ميكن  �خلــرب�ء  وبح�صب 

فتلوث  و�لتوتاكوليفورم«  »�للي�صرتيا  �أما  و�خل�صار،  �للحوم 

�إىل  �لت�صبب عندما ت�صل  �لبكترييا  �للحوم فقط. ومن �صاأن هذه 

�لإن�صان من طريق �لغذ�ء �مللوث، باأعر��ص �لت�صمم �لغذ�ئي من 

تقيوؤ و�أمل يف �لبطن و�لأمعاء و�رتفاع يف �حلر�رة. ولفت �خلرب�ء 

�ىل وجود �أ�صكال من »�ل�صاملونيل« �أخطر من غريها، وقد توؤدي 

بالأمر��ص  و�مل�صابني  و�مل�صنني  �لأطفال  لدى  »�لوفاة  �إىل 

�لفحو�صات  �أثبتت  �لتي  »�للي�صرتيا«،  �أن  �ىل  و�أ�صارو�  �ملزمنة«. 

وجودها يف بع�ص �للحوم، »خطرة، خ�صو�صا على �ملر�أة �حلامل 

لأنها توؤدي، بن�صبة 75 % �إىل وفاة �جلنني خلل فرتة �حلمل، �أو 

لدى ولدته، وفقًا للحالة«. 

�ل�صحي  �ل�رضف  مياه  من  تاأتي  »�لتوتاكوليفورم«  �أن  و�أعلنو� 

وت�صيب �للحوم و�لأجبان و�لألبان. وتت�صبب �إ�صافة �إىل �أعر��ص 

باأمر��ص �رضطانية  بها،  �لإ�صابة  تكر�ر  ولدى  �لعادية،  �لت�صمم 

يف �لأمعاء«. ما يف�رض جزئيا �رتفاع �صحايا �ل�رضطان يف لبنان، 

وح�صب منظمة �ل�صحة �لعاملية �لتي �أ�صارت �إىل زيادة �لأمر��ص 

بن�صبة و�صلت �إىل �أربعني يف �ملئة بني عامي 2007 و2011«.

»ل  �أنه  موؤكد�ً  �لنهاية  باحلملة حتى  ��صتمر�ره  �أعلن  فاعور  �أبو 

يوؤخذ بالأمو�ل �أو �لرتهيب، ولكنه ينفذ �لقانون«، ليبقى �ل�صوؤ�ل 

هل �صينجح يف �إخر�ج هذ� �مللف من د�ئرة �حللول �ملوؤقتة �ىل 

�حللول �جلذرية؟

األسئلة الكبرى
و�صف رئي�ص جمعية حماية �مل�صتهلك زهري برو تعامل �حلكومة 

لـ  حديث  يف  ور�أى  �لطيبة«  بالبد�ية   « �لغذ�ء  ف�صاد  ملف  مع 

مدخل  ذ�ته  بحد  �حلملة  »��صتمر�ر  �أن  و�لقت�صاد«  »�ل�صناعة 

مع   2014 عام  نهاية  اللبنانيني  يف  موعد  جتدد 

تابعوا  قد  كانوا  التي  الغذائي«  »الف�صاد  رواية 

اأطنان  الك�صف عن  2012 حني مت  اآذار  ف�صولها يف 

االأطفال  حليب  من  كبرية  وكميات  اللحوم  من 

ت�رشين  ففي  الفا�صدة.  وال�صكاكر  واملعلبات 

اأبوفاعور  وائل  ال�صحة  وزير  بداأ  املا�صي  الثاين 

كافة  اللبنانية  االأ�صواق  وا�صعة على  ك�صف  حملة 

اأ�صماء حمال  طاولت  باجلملة  ف�صائح  ليعلن عن 

و�صوبرماركات ومطاعم �صهرية، ليفاجئ اللبنانيني 

»بقايا  عن  الك�صف  اأبرزها  كان  بحقائق خميفة  

براز ب�رشي ومياه جمارير« يف طعامهم.

حملة ابوفاعور هزت كيان الفساد الغذائي... هل توقفه؟

برو: لحلول عادلة ضمن »دولة القانون«
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عينة من المواد الفاسدة المضبوطة

�لكربى  �لأ�صئلة  لطرح  �صحيح 

�أمور  �ملو�طنني حول  ولتوعية 

�لغذ�ء«.  �أكرب بكثري من �صلمة 

يف  �أنــه  متامًا  »نعرف  ــال:  وق

�صد  حملت  ح�صلت  �ملا�صي 

ف�صاد �لغذ�ء نظفت �ل�صوق لفرتة 

لكنها مل ت�صل �ىل �إقر�ر قانون 

ل  �لآن،  وحتى  �لغذ�ء.  ل�صلمة 

تاأجيل  �صيح�صل  كان  �إن  نعلم 

ما  �ىل  ــور  �لأم تعيد  تهدئة  �أو 

كانت عليه يف �ل�صابق«.

حــول  ـــوؤ�ل  �ـــص عــلــى  رد  ويف 

�لغذ�ء  ف�صاد  عن  �مل�صوؤولني 

ذ�ت  �صقف  بل  »ببناية  لبنان  برو  و�صف  لبنان،  يف  �ملنت�رض 

�صبابيك خملعة يعمها �خلر�ب«. و�أ�صاف: »عندما تغيب �لأ�ص�ص 

كل  يف  �لف�صاد  م�صاكل  �صتظهر  �لغذ�ء  ل�صلمة  �لعامة  و�لأطــر 

يحتاج  �صليما  غذ�ء  بلد  ينتج  �أن  لي�صتطيع  و�ليوم  �لقطاعات. 

�لب�صائع  ت�صلكه  �لتي  �لطريق  تر�قب  �صليمة  �نظمة  تطبيق  �ىل 

من �مل�صتورد �أو �ملنتج �ىل �مل�صتهلك، و�أي خلل يف مر�قبة هذه 

�لطريق يوؤدي �ىل �لنتيجة �لتي ر�أيناها«.

�لأخلق  �أجل  من  يحكم  ل  �للبناين  �ل�صيا�صي  »�لنظام  وتابع: 

و�ل�صمري و�لدين بل من �أجل تاأمني م�صالح فئات طائفية معينة. 

ويف �لو�قع، مت�صك هذه �لفئات مبفا�صل وتركيبة �لبلد، وتتحكم  

ل 
ّ

بجو�نب �لقت�صاد و�لجتماع كافة من دون �أي ��صتثناء، وتف�ص

�لقو�نني على قيا�صها. وكنتيجة لهذ� �لو�قع، مت جتويف قو�نني 

عديدة منها قانون حماية �مل�صتهلك، فاملجل�ص �لوطني حلماية 

�مل�صتهلك مت �إلغاء وتهمي�ص دوره حيث �جتمع 3 �أو 4 مر�ت ومل 

حمكمة  وكذلك  �صنو�ت.   10 منذ  قر�ر  �أي  يتخذ 

�مل�صتهلك �لتي مت تعيينها عام 2005 ومل تعقد 

�أي �جتماع«.

الفساد ليس استثناء
�إل �صمن  �أن يكون  �أن �حلل ل ميكن  ور�أى برو 

بلد�ً  لي�ص  »لبنان  �أن  موؤكد�ً  �لقانون«،  »دولــة 

بلد  �إمنــا  �لف�صاد  فيه  ينت�رض  مهمًل 

منظم متامًا خلدمة م�صالح حمددة. 

عادلة  حلول  �نتظار  ميكن  ل  ولهذ� 

وجدية مل�صاكل �لغذ�ء، فهذ� �لأمر ل 

ميكن �أن يح�صل �إل بالقوة و�ل�صغط 

�مل�صتمرين«.

بانتهاء  متفائل  كــان  �إذ�  وعما 

قال  لبنان،  يف  �لغذ�ء  ف�صاد  زمــن 

�أبوفاعور  برو: »بر�أينا حملة �لوزير 

كبرية ومن �صاأنها هز كيان �لف�صاد، 

�صتوقفه.  كانت  �إن  نعلم  ل  لكننا 

قاعدة  �أ�صبح  لبنان  يف  فالف�صاد 

مبد�خل  يتمتع  �إذ  ��صتثناء  ولي�ص 

عديدة تنت�رض يف كل لبنان«.

لها  و�صتتعر�ص  تعر�صت  �لــتــي  »�ل�صغوط  �أن  �ىل  ــار  ــص و�أ�

�لنظام  يف  جوهري  باأمر  م�صت  �إنها  �إذ  جــد�ً  كبرية  �حلملة 

حديث  قانون  وقيام  كبرية.  جمموعات  منه  ت�صتفيد  �للبناين 

�ىل  30 �ملــجــمــوعــات  تلك  �صيكلف  ــذ�ء  ــغ �ل ل�صلمة   وجـــدي 

40 % من �أرباحها، ليبقى �ل�صوؤ�ل هل �صتتخلى تلك �ملجموعات 
عن هذه �لأرباح؟

كالم هوائي
وو�صف برو كلم منتقدي توقيت حملة �أبو فاعور بـ»�لهو�ئي«، 

ت�صري كما  �لأمور  »�أتركو�  �لقول  �إل  يعني  �لكلم ل  وقال: »هذ� 

كانت، ملاذ� �إزعاج منظومة �لف�صاد؟«.

»�لت�صمم  باأن  �ل�صياحة مي�صال فرعون  وتعليقًا على كلم وزير 

�أي منطقة«، قال: »رمبا �لوزير  �أدنى من  �لغذ�ئي يف لبنان هو 

ل يعلم �أن ن�صبة زيادة �لأمر��ص �ل�رضطانية يف 

�ل�صنو�ت �لثلث �ل�صابقة بلغت 40 %، ورمبا مل 

يقل  و�لذي  لبنان  يف  �حلياة  معدل  على  يطلع 

عن معدل �حلياة يف �أوروبا بني 10 و 15 عامًا«.

الحاج حسن
وكانت حملة �أبوفاعور قد �أدت �ىل �إلغاء طلبيات 

�ل�صناعة  وزير  وتطرق  �خلارج.  �إىل 

ح�صني �حلاج ح�صن �إىل تاأثري �صلمة 

�لوطني،  �لإقت�صاد  على  ــغــذ�ء،  �ل

غري  معلومات  ــد�ول  وت تناول  عند 

تلحق  منطقية،  وغـــري  �صحيحة 

موؤ�ص�صات،  باأ�صحاب  �لكبري  �ل�رضر 

ّ �إعد�مهم �إقت�صاديًا وجتاريًا 
�إىل حد

موؤمتر  �لتعبري. وعر�ص يف  �إذ� جاز 

طبيعة  عن  �لأرقــام  بع�ص  �صحايف 

لبنان،  يف  �لغذ�ئية  �ل�صناعات 

غذ�ئية  منتجات  ر 
ّ
ن�صد �إننا  فقال: 

م�صنعة من دون �لفاكهة و�خل�صار، 

دولر  مليون  �أربعمائة  قيمته  مبا 

زهير برو الحاج حسن متحدثًا خالل مؤتمره الصحفي

40 ٪ بلغت نسبة زيادة 

 األمراض السراطانية 

في السنوات الثالث 

السابقة في لبنان
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الحدث

�صنويًا و�إىل كل دول �لعامل، وهناك 

تتعدى  ل  �ملــرجتــعــات  مــن  ن�صبة 

يف  �ل�صبب  يكون  ول  فقط،   % �لـ1 

تتعلق  ل�رضوط  و�إمنا  �ملنتج،  جودة 

يعرف  ــا  وم �لتجارية  بالعلمة 

�ل�صناعات  �أن  label.كما  �لـ  با�صم 

�ألف  خم�صني  نحو  توظف  �لغذ�ئية 

عمل.  فر�ص  د�ئمًا  وتوؤمن  عامل، 

وهي ت�صكل 4 % من �لناجت �ملحلي. 

غري  �أ�صياء  ر 
ّ
ن�صد �أن  �إذ�ً  ميكن  ل 

وي�صرتيها  للمو��صفات،  مطابقة 

�إذ�ً  فلماذ�  �خلارج.  يف  �مل�صتهلكون 

هة عن �إنتاجنا �للبناين؟
ّ
تقدمي �صورة م�صخمة وم�صو

حالت  هي  �أثريت  �لتي  �حلالت  غالبية  �أن  ح�صن  �حلاج  و�أكد 

�صحيحة، ولي�صت كلها. ولكن �لذي ح�صل هو �لإعلن عن �أ�صماء 

�صححت  وعندما  حولها،  �ل�صجة  و�أثريت  �ملخالفة  �ملوؤ�ص�صات 

�أو�صاعها، مل ي�رض �إىل �إن�صافها يف �ل�صكل �ل�صحيح مبا يوؤدي 

�إىل رفع �ل�رضر �لإقت�صادي عنها. �إننا مدعوون �إىل �لتعاطي مع 

هذ� �مللف بكل م�صوؤولية وطنية.

يف  و�لأجبان  للألبان  م�صنعًا   250 نحو  هناك  �أن  �إىل  ولفت 

�أو ع�رضة م�صانع، فهل  لبنان، فاإذ� وقع خطاأ معني يف م�صنع 

يكون كل قطاع �لألبان و�لأجبان يف لبنان غري �صليم؟ ل يجوز 

�لتعميم يف هذه �حلالت. لقد مت �إلغاء طلبيات �إىل �خلارج ب�صبب 

ما �أثري �أخري�ً. ول �أخفي �رض�أ �أن هناك نية لدى �أ�صحاب بع�ص 

�مل�صانع يف �لإقفال �أو �لنتقال �إىل بلد�ن �أخرى.

 رسالة من فريجي إلى الوزراء المعنيين 
وكان �ملهند�ص مو�صى فريجي موؤ�ص�ص �رضكة تنمية �لزر�عية قد 

توجه �إىل �لوزير �أبوفاعور بكتاب تهنئة ملبد�أ �لت�صدي للمخالفات 

�لتي عر�صت  �لنتائج  �لعلمية حول  �لغذ�ئية، م�صجًل ملحظاته 

ب�صاأن حلوم �لدو�جن وتبيان �لقو�نني �ملرعية �لإجر�ء جتاه مثل 

هذه �لنتائج يف �لإحتاد �لأوروبي و�لوليات �ملتحدة.

يف  �لأ�صا�ص  يف  ن 
ُ
تكم �مل�صكلة  �أّن  فريجي  ر�أى  حني  ويف 

ة للمقايي�ص 
ّ
ة �لتي و�صعتها �ملوؤ�ص�صة �للبناني

ّ
�ملو��صفات �لقيا�صي

يف  �لأخــرى  و�لبكترييات  �ل�صلمونيل  حمتوى  حول   )Libnor(
حلوم �لدو�جن �لطازجة غري �ملفرومة و�ملفرومة بحيث جاءت 

�لأحيان،  معظم  يف  �مُلطابقة  ��صتحالة  درجة  �إىل  بها  غاىل 
ُ
م

ة 
ّ
و�قعي �أكرث  ت�صبح  كي  ة 

ّ
�لقيا�صي �ملو��صفات  بتعديل  طالب 

وتتما�صى مع مو��صفات �لإحتاد �لأوروبي و�لوليات �ملتحدة.

وزير  معايل  باأّن  �ل�صلمونيل  مو�صوع  يف  وذّكر فريجي 

�صا�صات  على  �أعلن  خليفة  جو�د  حممد  �لدكتور  �لأ�صبق  �ل�صحة 

بريطانيا  يف  �لــدو�جــن  حلــوم  نات 
ّ
عي من   %  75 بــاأن  �لتلفزة 

 60 فوق  ما  �لدو�جن  حلم  طهي  ــاأّن  وب ة 
ّ
�إيجابي �أّنها  �أظهرت 

ي 
ّ
�ل�صح �لنظام  مرفقًا  �ل�صلمونيل،  على  يق�صي  ة 

ّ
مئوي درجة 

مل�صالخ  زمنيًا  جدوًل  ي�صع  �لذي  �ملتحدة  �لوليات  يف  �مُلّتبع 

 Salmonella نظام  �ل�صلمونيل حتت  م�صتوى  لتخفيف  �لدو�جن 

.Reduction Plan

باأّن   2014 يف  به  �ملعمول  �لنظام  من  »يتبنّي  �أنه  �إىل  و�أ�صار 

�لكامل  �لدجاج  �ل�صلمونيل يف  د 
ُ

لتو�ج �ملقبولة  �ملئوية  �لن�صبة 

فهي �ملفروم  �لــدو�جــن  حلم  يف  ــا 
ّ
�أم نة، 

ّ
عي  51 من   %  20  هو 

نة.
ّ
44،6 % من 51 عي

تزيد  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  بحق  �ملتخذة  �لتد�بري   « �أن  على  و�صدد 

�ص 
ّ
نات �ملاأخوذة فُتعر

ّ
ن�صبة �ل�صلمونيل عن �مل�صموح به يف �لعي

لثلث مر�حل:

�لأول:تنبيه لتح�صني �لو�صع.

�لثاين:مر�جعة لنظام �لـ HACCP �ملعمول به يف �ملوؤ�ص�صة.

نات جديدة و�إدر�ج �إ�صم �ملوؤ�ص�صة على 
ّ
�لثالث:�لتوقف عن �أخذ عي

�أنها غري مطابقة على �صفحة �لتو��صل �لإجتماعي للـ FSIS، من 

دون حتويل �لأمر �إىل �لق�صاء �أو �إقفال �ملوؤ�ص�صة«.

و�إذ �أرفق نظام �لإحتاد �لأوروبي مع كتابه، �صدد على �أن » �لعديد 

ت خمالفة هي حا�صلة على �صهاد�ت �لـ  من �ملوؤ�ص�صات �لتي �عُتربرِ

HACCP و�لـ  ISO 22000  �خلا�صَتني ب�صلمة �لغذ�ء، �لأمر �لذي 
طابقة �أكرث 

ُ
يدعو �إىل �لت�صاوؤل حول �لإجر�ء�ت �ملطلوبة منهم للم

طالبون من �ملوؤ�ص�صات �لعاملية �لتي ُت�رضف 
ُ
ا يعملون وهم م

ّ
مم

يتخذونها  �لتي  �لإجــر�ء�ت  �صلمة  من  لتتاأكد  موؤ�ص�صاتهم  على 

وبالتايل �لإبقاء على منحهم هذه �ل�صهاد�ت.

ر  ولفت �إىل �أن » لبنان ي�صتورد 85 % من غذ�ئه. �أي �أّن لبنان يوفِّ

�أن  ور�أى  مو�طنيه،  غذ�ء  من   %  15 فقط  ومز�رعه  من م�صانعه 

�للبنانية  �ملوؤ�ص�صات  ي�صع  �ل�صحفي  �أبوفاعور  �لوزير  موؤمتر 

�مُلنتجة يف ماأزق قد ي�صل �إىل �إقفال هذه �ملوؤ�ص�صات وبالتايل 

زيادة �لإعتماد على �لإ�صتري�د«.

�ملاأخوذة  نات 
ّ
�لعي   ، يُكن كل  �إن مل   ، �أّن معظم   « فريجي  و�أكد 

نات من �ملو�د �لتي ل 
ّ
�إجر�ء فحو�صات عليها هي عي و�لتي مّت 

ها على درجة حر�رة ما بني   ��صتهلُكها كما هي بل بعد طهيرِ
ّ
يتم

 
ّ
ماية و300 �لأمر �لذي يق�صي على كل �لبكترييات �لتي قد ت�رض

وعامة  �صاملة  م 
ُّ
ت�صم ن�صهد حالت  مل  هنا  �لإن�صان. من  ب�صحة 

حتدث«.

�لفروج  بيع  �إلـــز�م  يف  �لإقت�صاد  وز�رة  د 
ّ
تت�صد لو   « ومتنى 

ها رقم 1/18/�أ.ت. تاريخ  عّلبًا عمًل بقر�ررِ
ُ
�صًا �أو م

َّ
كي

ُ
ومقطعاته م

2009/01/22 )مرفق رقم 6( ومتنع بيعها �صائبة من دون ذكر 
�لإجر�ء  هذ�  �إّن  حيث  و�لإنتهاء.  �لإنتاج  وتاريخ  �مل�صنع  �إ�صم 

.» هرِ ج عن �صلمة منتجاترِ ة �مُلنترِ
ّ
د م�صوؤولي

ّ
يحد

أبوفاعور يتابع فحوص العينات الغذائية في أحد المختبرات موسى فريجي
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�أطلق �حتاد �لغرف �للبنانية 

»مركز  �صقري  برئا�صة حممد 

�لـــتـــدريـــب حــــول �ــصــلمــة 

�لغذ�ء«، يف موؤمتر �صحايف 

بريوت  غرفة   
ّ
مقر يف  قد 

ُ
ع

مب�صاركة  لــبــنــان،  وجــبــل 

�أبــو  و�ئـــل  �ل�صحة  وزر�ء 

ح�صني  و�ل�صناعة  فاعور، 

و�لإقت�صاد  ح�صن،  ــاج  �حل

حممد  و�لبيئة  حكيم،  �ألن 

�لهيئات  ورئي�ص  �مل�صنوق، 

�ل�صابق  �لوزير  �لإقت�صادية 

ورئي�ص  �لــقــ�ــصــار،  عــدنــان 

�لإمتياز«  لرت�خي�ص  �للبنانية  »�جلمعية 

�صارل عربيد، بح�صور ممثلني عن وزيري 

مي�صال  و�ل�صياحة  ب 
ّ
�صهي �أكرم  �لزر�عة 

�ملعنية  �لنقابات  و�أعــ�ــصــاء  فــرعــون، 

مبو�صوع �لغذ�ء.

شقير
�أ�صار �صقري قائل : »�إن �إطلق �حتاد �لغرف 

�ل�صرت�تيجي  لدوره  هام  �إجناز  �ملركز، 

�إن�صاءه مت خلل  �أن  �لوطني ، ف�صًل عن 

كانون   15 من  و�عتبار�ً  قيا�صية،  فرتة 

يف  �لعاملني  �أمام  �أبو�به  �صيفتح  �لثاين 

تدريبية  دور�ت  لإجــر�ء  �لــغــذ�ء،  جمــال 

ومبادرتنا  �لغذ�ء.  �صلمة  حول  جمانية 

جاءت للم�صاهمة يف م�صاندة �ملوؤ�ص�صات 

�أف�صل  للتز�م  �ملجال،  هذ�  يف  �لعاملة 

�لتي  �لعاملية  و�ملو��صفات  �ملعايري 

�ملركز  �صيعمل  �إذ  �لغذ�ء،  �صلمة  توفر 

بــر�مــج  ـــــد�د  و�إع ــــدو�ت  ن تنظيم  عــلــى 

�رضوط  تطبيق  حول  متخ�ص�صة  تدريب 

على  �لإد�رة  وح�صن  �لغذ�ء  ومو��صفات 

وتو�صيبها  �ملاأكولت  حت�صري  م�صتوى 

وتد�ولها، على �أن ي�صدر �ملركز �صهاد�ت 

بني يف نهاية �لدورة«.
ّ
للمتدر

الحاج حسن
قال  ح�صن  �حلــاج  للوزير  كلمة  وكانت 

 400 قيمته  مــا  ر 
ّ
ي�صد »لبنان  فيها: 

�لغذ�ئية،  �ل�صناعات  من  دولر  مليون 

و�ملرجتع منها ل يزيد على 1 % �صنويًا، 

ولي�ص  �لتعريف  مبل�صق  تتعلق  لأ�صباب 

�إىل  م�صري�ً  �ل�صناعة«،  يف  ف�صاد  ب�صبب 

�أن �صادر�تنا هي �إىل �لأ�صو�ق �لأوروبية 

وهي  و�ليابان  و�أ�صرت�ليا  و�لأمريكية 

مو�صوع  �إىل  بالن�صبة  تطلبًا  �لأكـــرث 

�ملو��صفات و�ملعايري، علمًا �أن ت�صديرنا 

�ل�صادر�ت  جمموع  من   %  60 �إليها هو 

�لغذ�ئية«. وتابع: »�صنلزم جميع �مل�صانع 

�ملركز  هذ�  يف  لديها  �لعاملني  تدريب 

تر�خي�ص  �إعطائها  عــدم  طائلة  حتــت 

�أو  �إ�صد�ر تعميم  �صناعية، و�صنعمل على 

�ملعنيني،  �لوزر�ء  مع  بالتعاون  مر�صوم 

نع مبوجبه �أي م�صنع �أو مطعم �أو فندق 
ُ

مي

�أو �أي موؤ�ص�صة تتعاطى �لغذ�ء، من �لعمل 

يف حال مل يكن �لعاملون فيها خا�صعني 

لدورة يف �ملركز«.

القصار
بدوره، قال �لق�صار« �إن مو�صوع �صلمة 

يف  و�خلطورة  �لأهمية  غاية  يف  �لغذ�ء، 

�آن و�حد، ولكن يجب عدم حتميل �لقطاع 

فالدولة  و�لتبعات،  �لأوز�ر  كل  �خلا�ص 

ب�صكل  م�صوؤولة  �ملعنية،  وموؤ�ص�صاتها 

كبري يف هذ� �ملو�صوع، وهي ملزمة يف 

قانون  م�رضوع  �إقــر�ر  ممكن  وقت  �أ�رضع 

بحيث  �لنو�ب،  جمل�ص  يف  �لغذ�ء  �صلمة 

يتم حتديد �مل�صوؤوليات«.

عربيد
هدف  �أن  فيها  �أكــد  كلمة  عربيد  و�ألقى 

 
ّ
�ملركز تثبيت مو�صوع �صلمة �لغذ�ء كهم

م�صاركة  يجعل  ما  وهــذ�  جامع  وطني 

و�لغرف  �ملعنية  ــوز�ر�ت  �ل

ــات،  ــدي ــل ــب �لــلــبــنــانــيــة و�ل

�ل�صلمة  لتعزيز  �ـــرضورة 

يف لــبــنــان«. وقــــال: »مــع 

كقطاع  نكون  �ملركز  قيام 

�خلطوة  �أجنزنا  قد  خا�ص 

�لتي  �خلطو�ت  من  �لأوىل 

طور  يف  ونحن  �لتزمناها، 

و�صع ميثاق �ل�صلوك �ملهني 

توفري  على  �لعمل  ونتابع 

�لأمد  طويل  متويل  برنامج 

يف  لل�صتثمار  للموؤ�ص�صات 

م�صتلزمات �صلمة �لغذ�ء، يف 

�ملقابل، نتمنى على �جلهات �لر�صمية �أن 

�صلمة  قانون  �إقر�ر  على  �لعمل  تو��صل 

ع 
ّ
تتب �آلية  يف  �لت�صدد  �إىل  �إ�صافًة  �لغذ�ء 

�إىل  �ملن�صاأ  من  و�صبطها  �لغذ�ء  حركة 

�مل�صتهلك«.

أبوفاعور
ــوزر�ة  »�ل فقال:  فاعور  �أبــو  �لوزير  �أمــا 

�صتتابع ملحقة  م�صارها وهي   
ّ

تغري لن 

و�إ�صهار  ك�صف  على  و�لعمل  �ملوؤ�ص�صات 

�أ�صماء �ملخالفني منهم، و�لوز�رة ل تثق، 

بح�صول  �ملركز،  وجود  من  �لرغم  على 

ب�صلمة  �ملوؤ�ص�صات  من  كامل  �لــتــز�م 

حملة  يف  »�صن�صتمر  و�أ�ــصــاف:  �لــغــذ�ء. 

ما  �إىل  ن�صل  �أن  �إىل  و�لرقابة،  �لتفتي�ص 

�لإقت�صاد،  و�إىل  �ملو�طن  �صلمة  ي�صمن 

و�إذ� مت ك�صف �أ�صماء موؤ�ص�صات خمالفة ، 

هذ� ل يعني �أن كل �مل�صانع و�ملوؤ�ص�صات 

غري �صليمة«.

المشنوق
قال  �مل�صنوق  للوزير  كلمة  وكــانــت 

ــذ�ء معاجلة  ــغ �ل �ــصــلمــة  فــيــهــا: »مـــن 

ث �لبيئي، ولقد طرحنا يف �لوز�رة 
ّ
�لتلو

ث يف �مل�صانع، 
ّ
م�رضوعًا ملعاجلة �لتلو

در��صة  و�صع  �لـــوز�رة  مبوجبه  تلتزم 

للم�صانع،  �لبيئي  �لأثــر  حول  جمانية 

لكن للأ�صف مل يتقدم حتى �لآن �صوى 11 

معفية  قرو�صًا  �أن هناك  علمًا  م�صنعًا، 

يف  �مل�صانع  عليها  حت�صل  �لفو�ئد  من 

هذ� �لإطار«.

إطالق مركز التدريب حول سالمة الغذاء من غرفة بيروت

المشاركون في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مبنى غرفة بيروت وجبل لبنان
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عدة جاهزة لفحص »السالمونيال« لمختبرات المصانع والمختبرات الغذائية

يف ظل ت�صدد �لرقابة على �صلمة �لأغذية، 

�لإعــلم.  يف  »�صاملونيل«  كلمة  �نت�رضت 

ولــكــن مــا هــي هــذه �جلــرثــومــة؟ مــا هي 

�لتي  و�أ�صبابها؟ وما هي �حللول  �أعر��صها 

�لغذ�ئية  لل�صلمة  ميفو�صا  �رضكة  تقرتحها 

ث 
ّ
تلو لتفادي  �للبنانيني  لل�صناعيني 

ة بهذه �جلرثومة؟
ّ
�ملنتجات �لغذ�ئي

م�صتوى  رفــع  هو  ميفو�صا  �رضكة  هــدف   

عرب  و�ملنطقة  لبنان  يف  ة 
ّ
�لغذ�ئي �ل�صلمة 

توفري كل �حللول �لّلزمة  من �أنظمة نوعية 

ومعتمدة  �رضيعة  وفحو�صات  خمتلفة 

�ل�صاملونيل   مثل  للطعام  �مللوثة  للجر�ثيم 

ح�صب  �لإنــتــاج  خــطــو�ت  مــن  خطوة  لكل 

�ل�صناعيني  ميّكن  مــا  �حلــرجــة،  �لنقاط 

�للبنانيني من فح�ص منتجاتهم با�صتمر�ر 

�لــقــر�ر  ــاذ  ــخ و�ت �صلمتها  مــن  و�لــتــاأكــد 

�تخاذ  �أو  بالإنتاج  �لتقدم  يف  �ملنا�صب 

ة منا�صبة.
ّ
�إجر�ء�ت ت�صحيحي

ًا 
ّ
ّد �لإ�صابة بال�صاملونيل مر�صًا بكتريي

َ
ُتع

وعــادًة  �له�صمي،  �جّلهاز  ي�صيب  �صائعًا 

�أمعاء  يف  املونيل 
ّ
�ل�ص بكترييا  تعي�ص  ما 

ح مع �لرب�ز، حيث 
َ
�لإن�صان و�حليو�ن، وُتطر

�أو  �ملياه  بها من م�صادر  �لإن�صان  �صاب 
ُ
ي

و�لّلحوم،  �لّدو�جن،  مثل  ث؛ 
ّ
�مُللو �لّطعام 

و�لبي�ص.

املونيل 
ّ
بال�ص �مل�صابون  يعاين  ما  عــادًة 

�لبطن  وت�صّنجات  ى، 
ّ
و�حلم �لإ�صهال،  من 

 
ّ
ت�صتمر ما  �صاعة. وعادًة   72 �إىل   12 خلل 

�أربعة  بني  املونيل 
ّ
بال�ص �لإ�صابة  �أعر��ص 

ام، ويتعافى معظم �مل�صابني 
ّ
حّتى �صبعة �أي

علٍج   
ّ

لأي �خل�صوع  دون  من  اء 
ّ
�لأ�صح

معنّي.

�لذي  �لإ�صهال  ب 
ّ
ي�صب �حلــالت،  بع�ص  يف 

املونيل 
ّ
بال�ص �لإ�صابة  مع  يرت�فق 

عنايًة  ويتطّلب  ــاد،  �حل �لّتجفاف 

حتدث  �أن  ميكن  كما  ة، 
ّ
فوري ة 

ّ
طبي

�إذ�  �حلـــيـــاة  تـــهـــّدد  مــ�ــصــاعــفــات 

�نت�رضت �لعدوى �إىل خارج �لأمعاء. 

�لإ�صابة  خطر  �أّن  بالّذكر  و�جّلدير 

�إىل  فر 
ّ
�ل�ص عند  يزد�د  املونيل 

ّ
بال�ص

ي 
ّ
�ل�صح �لّنظام  يكون  �لتي  �لــّدول 

فيها �صعيًفا.

من  ــوع  ن  2000 مــن  �أكـــرث  هنالك 

عدد�ً  �أّن  �إل  املونيل، 
ّ
�ل�ص بكترييا 

ب �ملر�ص للإن�صان. 
ّ
قليًل منها ميكن �أن ي�صب

على  �لأمر��ص  تلك  معظم  ت�صنيف  وميكن 

�أّنها لبكترييا �لتهاب معدٍة و�أمعاء، وغالبًا 

بع�ص  �أّن  �إل  ــاّد.  �حل بالإ�صهال  تّت�صم  ما 

ى 
ّ
�حلم ب 

ّ
ت�صب املونيل 

ّ
�ل�ص بكترييا  �أنــو�ع 

ة، وهو مر�ٌص يودي �أحيانًا باحلياة، 
ّ
�لّتيفي

وهو �أكرث �صيوعًا يف �لّدول �لّنامية. 

إلتهاب المعدة واألمعاء: 
و�لأمعاء  �ملعدة  �لتهاب  يحدث  ما  غالبًا 

تناول  ب�صبب  املونيل 
ّ
�ل�ص ثــه  حُتــدرِ ــذي  �ل

�لّدو�جن،  �أو  �لبي�ص،  منتجات  �أو  �لبي�ص، 

د�ً، 
ّ
جي �ملطبوخة  غري  �أو  ئة 

ّ
�لّني �لّلحوم  �أو 

�صاعات  عّدة  بني  �حل�صانة  فرتة  وترت�وح 

يلي:  مــا  ــص  ــر�� �لأع ن 
ّ
وتت�صم ويــومــني، 

ى، 
ّ
حم �إ�صهال،  بطني،  �أمل  �إقياء،  غثيان، 

ة، بر�ز م�صوب 
ّ
ق�صعريرة، �صد�ع، �آلم ع�صلي

بالّدم. 

ة: ترت�وح فرتة �حل�صانة بني 
ّ
ى �لّتيفي

ّ
�حلم

ن 
ّ
5 �إىل 21 يومًا بعد �لإ�صابة، وتت�صم

األعراض والعالمات ما يلي: 
 8  .38 عن  تزيد  ى 

ّ
حم �إم�صاك،  �أو  �إ�صهال 

مرتفعة  �لّلون  ــة 
ّ
وردي بقع  ة، 

ّ
مئوي درجــة 

عال، 
ُ

در، �ص
ّ

قليًل على �جّلزء �لعلوي من �ل�ص

، بطء �رضبات �لقلب، 
ّ
�ص( عقلي

ّ
تخليط )ت�صو

َت�صّخم �لكبد و�لّطحال.

�أمعاء  يف  املونيل 
ّ
�ل�ص بكترييا  تعي�ص   

�لإن�صان و�حليو�ن و�لطيور، وي�صاب معظم 

تناول  املونيل من طريق 
ّ
بال�ص �لأ�صخا�ص 

�لأطعمة  ن 
ّ
وتت�صم بالرب�ز،  ث 

ّ
ملو طعام 

ث بالبكترييا ب�صكٍل �صائع ما يلي: 
ّ
�لتي تتلو

و�لّلحوم  ــّدو�جــن،  و�ل ة، 
ّ
�لبحري �لأطعمة 

ئة: 
ّ
�لّني

ئ �أثناء 
ّ
ث �لرب�ز �لّدو�جن و�لّلحم �لّني

ّ
قد يلو

ث �لّطعام �لبحري �إذ� 
ّ
ة �لّذبح، وقد يتلو

ّ
عملي

ثة. 
ّ
لو

ُ
مّت ح�صاده من مياٍه م

ئ: 
ّ
�لبي�ص �لني

غم من �أّنه يبدو وكاأّن ق�رضة �لبي�صة 
ّ
على �لر

�إل  ث، 
ّ
�لّتلو وجه  يف  �ملثايل  �حلاجز  هي 

نتج 
ُ
ي بالعدوى  �لدجاج �مل�صاب  �أّن بع�ص 

�أن  قبل  املونيل 
ّ
�ل�ص على  يحتوي  بي�صًا 

تت�صّكل �لق�رضة. 

�خُل�صار و�لفاكهة: 

ُتَنّظف بع�ص �مُلنتجات  �أو  �أن ُت�صقى  ميكن 

�أثناء  �مل�صتوردة،  تلك  ًة 
ّ

وخا�ص �لّطازجة، 

كما  املونيل. 
ّ
بال�ص ث 

ّ
لو

ُ
م مباٍء  معاجلتها 

�ملطبخ  يف  �أي�صًا  ث 
ّ
�لّتلو يحدث  �أن  ميكن 

عندما تلم�ص ع�صائر �للحم �لنيئ �لّطعام 

لطات. 
ّ
غري �ملطبوخ؛ مثل �ل�ص

يقوم  عندما  �لأطعمة  من  �لعديد  ث 
ّ
يتلو

د 
ّ
جي ب�صكٍل  �أيديهم  يغ�صلون  ل   

ٌ
�أ�صخا�ص

تغيري  �أو  �ملرحا�ص  ��صتعمال  بعد 

تلك  بتح�صري  �لأطفال،  حفا�صات 

حتدث  �أن  ميكن  كما  �لأطــعــمــة. 

ث ومن 
ّ
�لإ�صابة عند مل�ص �صيٍء ملو

ن 
ّ
ويت�صم �لفم؛  يف  �ليد  و�صع   

ّ
ثم

ًة 
ّ

وخا�ص �لأليفة،  �حليو�نات  ذلك 

�لّطيور و�لّزو�حف.

 إيالن إيوب
 مديرة قسم الخدمات 
في شركة ميفوسا

»السالمونيال« والسالمة الغذائية

الحدث
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ن�شاطات �شناعية

للتنمية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  �أطلقت 

وز�رة  مع  بالتعاون  )يونيدو(  �ل�صناعية 

جتمعات  تــطــويــر  ــرضوع  ــ� م �لــ�ــصــنــاعــة، 

 )CCI( و�لإبد�عية  �لثقافية  �ل�صناعات 

ــي  �لأوروب �لحتــاد  من  �ملمول  لبنان  يف 

�لإيــطــالــيــة،  �حلــكــومــة  ــن  م ومب�صاهمة 

برعاية وزير �ل�صناعة ح�صني �حلاج ح�صن 

وح�صوره يف فندق فيني�صيا، ويف ح�صور 

لبنان  يف  �لأوروبــي  �لحتاد  بعثة  رئي�صة 

يف  �يطاليا  �صفري  �إيخهور�صت،  �أجنلينا 

منظمة  ممثل  مور�بيتو،  جيو�صيبي  لبنان 

با�صيني،  كري�صتيانو  لبنان  يف  يونيدو 

جدعون،  د�ين  �ل�صناعة  وز�رة  عام  مدير 

�إ�صافة �ىل ممثلني عن بعثات دبلوما�صية 

عامة،  و�إد�ر�ت  ووز�ر�ت  دولية  ومنظمات 

وجتمعات  �قت�صادية  هيئات  ــاء  ــص وروؤ�

ونقابات قطاعية و�صناعيني.

الحاج حسن
وقال �لوزير �حلاج ح�صن: »�أود يف �لبد�ية 

�لدعم  على  �للبنانيني  �صكر  عن  �أعرب  �أن 

و�حلكومة  �لأوروبــي  �لحتاد  يوفره  �لذي 

للقطاع  �لــيــونــيــدو  ومنظمة  �لإيــطــالــيــة 

�لذي  �لكبري  �لهتمام  وعلى  �ل�صناعي، 

�إن  �لإنتاجية.  وللقطاعات  للبنان  يولونه 

هذ� �مل�رضوع ي�صكل دعما �إ�صافيا للعاملني 

يف �حلقل �ل�صناعي. ولقد �خرتنا جتمعني 

لل�صتفادة من هذ� �لربنامج، وهما �لأعمال 

�حلرفية و�صناعة �ملفرو�صات«.

�أ�صاف: »و�ملطلوب حت�صني �ملهار�ت ورفع 

جديدة  ت�صاميم  و�إدخال  �لإنتاج  م�صتوى 

�ذ�   ، �لأهم  �ملنتجات.  بيع  عملية  لت�صهيل 

من  �لتاأكد  وعلينا  �ل�صلع  بيع  تاأمني  هو 

�لربنامج  توقف  بعد  حتى  �لبيع  ��صتمر�ر 

وهــذ�  ـــددة.  حم زمنية  لــفــرتة  �ملــو�ــصــوع 

�لقيمة  ل من خلل �رضح مفهوم 
ّ
�لأمر يفع

وكيفية  �لعاديني،  لل�صناعيني  �مل�صافة 

�حت�صابهم لكلفة �لإنتاج«.

ــار�ت  ــه ــدد عــلــى �أهــمــيــة حتــديــث �مل ــص و�

و��صتفادة �لأ�صخا�ص و�ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية 

باملوؤ�ص�صات  �أ�صوة  �أمامهم  �لفر�ص  وفتح 

�لناجحة. وقال: »يف لبنان، لدينا �إمكانات 

كما  م�صتثمرة  وغري  كامنة  ولكنها  عالية 

يجب، ول ميكن �ل�صتمر�ر من دون مبادرة 

طويلة  عــامــة  �صيا�صات  لو�صع  �لــدولــة 

فيها  وت�صت�رضف  ل�صنو�ت  ت�صتمر  �لأمــد 

�حلاجات �مل�صتقبلية وت�صع يف �أولوياتها 

�ل�صناعية  �لإنــتــاجــيــة  �لقطاعات  دعــم 

هذه  بو�صع  �حلــل  يكمن  �ذ�،  و�لــزر�عــيــة. 

وللأ�صف،  بتنفيذها.  و�للتز�م  �ل�صيا�صات 

جتاه  �صابقا  �ملو�صوعة  �ل�صيا�صات  كانت 

�صلبية،  لبنان  يف  ــة  ــزر�ع و�ل �ل�صناعة 

عن  �ــرض�حــة  يــعــربون  م�صوؤولون  وكــان 

على  �لقطاعني  هذين  بقدرة  �إميانهم  عدم 

ل  لبنان  �أن  يعتقدون  وبالتايل  �لنهو�ص، 

ميكن �أن يكون بلد� �إنتاجيا ب�صبب �رتفاع 

�أ�صعار  بارتفاع  �ملرتبطة  �لإنتاج  كلفة 

�لطاقة و�لر�ص �ل�صناعية و�ليد �لعاملة«.

�لتي  هي  �ملتعاقبة  »�حلكومات  �أن  ور�أى 

حال  �إلــيــه  ــت  �آل عما  �مل�صوؤولية  تتحمل 

�لقطاعات �لإنتاجية يف لبنان. ولكن ذلك 

�لفقر و�جلرمية و�لإرهاب. ففي  ولد ويولد 

طر�بل�ص مثل، �لتي كان يعمل �لآلف من 

�نخف�ص  �ملفرو�صات،  �صناعة  يف  �أبنائها 

�ىل  �ليوم  �ل�صناعة  هذه  يف  �لعمال  عدد 

يعود  وذلــك  د�ئمني.  ولي�صو�  مئات  ب�صع 

�مام  �للبنانية  �ل�صوق  فتح  �صيا�صة  �ىل 

تعزيز  دون  مــن  �مل�صتوردة،  �ملنتجات 

لل�صناعة  و�لتناف�صية  �لإنتاجية  �لقدرة 

�للبنانية يف �لأ�صو�ق �خلارجية«.

�لقو�نني  بــاأن  د�ئما  نتذرع  »نحن  وقــال: 

�لدعم  �صيا�صة  بتبني  لنا  ت�صمح  ل  �لدولية 

�ل�صناعية.  �لدول  غالبية  �ليها  تلجاأ  �لتي 

لنا؟  لهم وغري م�صموح  �لدعم م�صموح  فلم 

�إنني مقتنع ب�صيا�صة �لدعم و�حلماية«.

إيخهورست
من جهتها، قالت �ل�صفرية �يخهور�صت: »�إن 

م�صرتك  متويل  على  يقوم  �لربنامج  هــذ� 

�لإيطايل  و�لتعاون  �لأوروبي  �لحتاد  من 

�ورو،  مليني   5.6 ــدره  ق �إجــمــايل  مببلغ 

لدى  �لأهلية  �لإبد�ع  �إمكانات  من  ي�صتفيد 

�لإقليمية  �لرب�مج  جانب  �ىل  �للبنانيني، 

�لحتــاد  ميولها  �لتي  �لأخــرى  و�لوطنية 

�لقطاع  تعزيز  �ىل  ويــهــدف  �لأوروبـــــي. 

إطالق مشروع تطوير تجمعات الصناعات الثقافية واإلبداعية 
الحاج حسن: مقتنع بسياسة الدعم والحماية 

من اليمين: باسيني، مورابيتو، الحاج حسن، ايخهورست، والجميل

الجميل يلقي كلمته الوزير الحاج حسن متحدثًا
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�مل�صتد�م  �لنمو  يف  و�مل�صاهمة  �خلا�ص 

و�ل�صامل«.

السفير اإليطالي
�مل�صاهمة  »�أن  �لإيــطــايل  �ل�صفري  �عترب 

لي�صت  يورو  �لف   600 وقدرها  �لإيطالية، 

من �لناحية �ملالية فقط، ففي �لو�قع ميكن 

بتثمني  يتعلق  ما  يف  ر�ئــد�  بلدنا  �عتبار 

هذ�  ي�صاهم  �أن  ونتمنى  و�لإبــد�ع.  �لثقافة 

�مل�رضوع يف تعزيز �لرو�بط بني �ل�صناعات 

و�لأوروبية  �لإيطالية  و�لإبد�عية  �لثقافية 

�رضيعة  بيئة  ــار  �إط يف  وذلــك  و�للبنانية 

�لتغري، من �أجل �صمان �لتنمية �مل�صتد�مة 

لهذ� �لقطاع«.

باسيني
ين�صجم  �مل�رضوع  هــذ�  �أن  با�صيني  ــد  و�أك

لبنان  بها  يت�صم  ميزة  مع  و��صح  ب�صكل 

تهم  �لتي  �لق�صايا  �لإبد�ع، ويتناول  وهي 

بتنمية  تهتم  �لتي  �لفاعلة  �جلهات  كل 

لبنان، مبا فيها �لرت�ث �لثقايف و�ل�رضكات 

�لإبد�عية، وخلق فر�ص �لعمل و�لقدرة على 

�ملناف�صة �لتجارية، و�لتعاون �لأوروبي - 

�ملتو�صطي �أخري� ولي�ص �آخر�، �لو�صول �ىل 

�ملقاربة  �أن  �ىل  �جلديدة«، م�صري�  �لأ�صو�ق 

�لإبد�عية  �ملنتجات  على  بالطلب  تبد�أ 

�مل�رضوع  �أن  و�أعلن  �أوروبا«.  �للبنانية يف 

�لإبد�عية  �ملنتجات  م�صرتي  م�صبقا  يحدد 

�لتجمعات �ىل  يف لبنان ويعمل على رفع 

م�صتوى ميكنها من �أن ت�صبح من �ملوردين 

�لتناف�صيني«.

الجميل
فادي  �ل�صناعيني  جمعية  رئي�ص  ور�أى 

ليوؤمن  ــى  �أت �لربنامج  ــذ�  »ه �أن  �جلميل 

هو  وهام  و�عد  لقطاع  �حلقيقية  �لفر�ص 

�صناعة �ملفرو�صات يف مدينة �أ�صا�صية هي 

طبيعية  حياة  تاأمني  �ىل  ت�صعى  طر�بل�ص، 

وقال:  لهم«.  عمل  فر�ص  و�إيجاد  لأبنائها 

�لتي  �لإ�صافية  �لقيمة  �أي�صا  نقدر  »نحن 

�صوف يقدمها هذ� �لربنامج وبالتحديد عرب 

تاأمني مبيع كمية من �ملنتوجات ل�رضكات 

عاملية وهذ� بحد ذ�ته ر�فعة �أ�صا�صية. كما 

خ�صو�صا  �لربنامج  هذ�  على  نر�هن  �أننا 

�أن يكون  �لظروف �حلالية وناأمل  يف هذه 

قطاعات  يف  �أخـــرى  بــر�مــج  �ىل  مــدخــل 

ومناطق خمتلفة«.

.. ويترأس اجتماعًا لمصنعي ومنتجي الحليب:

المصانع المرخصة خاضعة لمعايير الجودة

�للبناين مل�صنعي  للمجل�ص  م�صرتكا  �إجتماعا  �حلاج ح�صن  �ل�صناعة ح�صني  وزير  تر�أ�ص 

�صليم  غذ�ئي  �إنتاج  �ىل  �لو�صول  بهدف  �حلليب،  ومنتجي   )LDB( وم�صتقاته  �حلليب 

و�صحي وخ�صو�صا يف قطاعي �لألبان و�لأجبان، وتن�صيط وحتفيز �لقطاعات �لإنتاجية 

�ل�صناعية و�لزر�عية ول �صيما يف قطاعي �لألبان و�لأجبان.

وقرر �ملجتمعون  تثبيت �صعر كيلو �حلليب و��صل �إىل �أر�ص �مل�صنع ب 1100 لرية لبنانية، 

�لألبان و�لأجبان و�ملثلجات و�ل  )من  �أنو�ع م�صتقات �حلليب  ��صتري�د جميع  و�إخ�صاع 

UHT و�حلليب و�للنب �ملنكه ( لإجاز�ت ��صتري�د م�صبقة مينحها وزير� �ل�صناعة و�لزر�عة 
بناء على �ل�صلحيات �ملعطاة لهما، ووفقا حلاجات �ل�صوق. 

لجنة وزارية
و�أ�صار �حلاج ح�صن �ىل �أنه »مت �لتفاق على تاأليف جلنة وز�رية ثلثية من وزر�ء �ل�صناعة 

و�لقت�صاد و�لتجارة و�لزر�عة مع �ملدر�ء �لعامني يف هذه �لوز�ر�ت �إ�صافة �ىل ممثلني 

عن �ملجل�ص �للبناين مل�صنعي �حلليب وم�صتقاته ومنتجي �حلليب، تقوم بتقييم �لنتائج 

و�لأد�ء كل 3 �أ�صهر، و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�صبة يف �صوء هذه �لنتائج.«

و�رضح »�أن �لعمل باجر�ء منح �جازة ��صتري�د م�صبقة تعني تنظيم �ل�صتري�د ولي�ص منعه. 

وهناك تن�صيق على هذ� �ل�صعيد مع وز�رتي �لقت�صاد و�لتجارة و�لزر�عة«.

تسجيل المصانع
�ملنتجة  �مل�صانع  ت�صجيل  �صتو��صل عملها على �صعيد  �لزر�عة  وز�رة  »�أن  �ىل  لفت  و�إذ 

م�صنعا   144 لبنان  يف  قال:«يوجد  �لت�صدير،  يف  و�لر�غبة  �لبي�صاء  و�لأجبان  للألبان 

مرخ�صا يف قطاع �لألبان و�لأجبان من وز�رة �ل�صناعة، كما �أن هناك م�صانع مرخ�صة 

من �ملحافظني قبل �إحد�ث وز�رة �ل�صناعة يجري �لعمل على تعد�دها، و�لبقية �لعاملة 

غري مرخ�صة. و�صي�صار �ىل �إبلغ وز�رة �لد�خلية بلئحة �مل�صانع �ملرخ�صة بعد �إمتامها، 

كما �صيتم بثها على �ملوقع �لإلكرتوين لوز�رة �ل�صناعة«.

وقال:«�إن مفرد�ت �صلمة �لغذ�ء �لرئي�صية تقوم على �لت�صدد يف تطبيق �ملو��صفات وحتديد 

�مل�صانع غري �ملرخ�صة و�حلاملة �صمة �لتعريف. ونحن نوؤكد �أن �مل�صانع �ملرخ�صة يف 

لبنان يف قطاع �للبان و�لجبان يف معظمها �ل�صاحق خا�صعة ملعايري �جلودة..« 

الحاج حسن يوقع مذكرة تفاهم 

في كتالونيا لتطوير الصناعات الغذائية
بعد م�صاركته يف جمل�ص �لتنمية �ل�صناعية يف منظمة �لمم �ملتحدة للتنمية �ل�صناعية 

مقاطعة  �ىل  �حلاج ح�صن  �لدكتور ح�صني  �ل�صناعة  وزير  �نتقل  فيينا،  )يونيدو( يف 

كاتالونيا يف ��صبانيا، و�لتقى وزير �لزر�عة و�لأغذية و�لبيئة �لطبيعية يف �ملقاطعة، 

وتباحثا يف �لتعاون �لقت�صادي و�لتباديل. ووقعا مذكرة تفاهم بني �لوز�رتني يف 

�طار تطوير �ل�صناعات �لغذ�ئية. 

كما �لتقى �حلاج ح�صن كبار �مل�صوؤولني يف وز�رتي �ل�صناعة و�خلارجية، وعقد �صل�صلة 

�جتماعات مع روؤ�صاء جتمعات رجال �لعمال و�ل�صناعيني يف �ملقاطعة، حيث مت 

�لزيارة  تخلل  وقد  وكاتالونيا.  لبنان  بني  �لقت�صادي  �لتعاون  تطوير  يف  �لبحث 

جولت ميد�نية على عدد من �ملدن �ل�صناعية و�مل�صانع يف كتالونيا للطلع على 

�لتجارب �ل�صناعية، و�لبحث يف �مكانية تبادل �خلرب�ت و�قامة م�صاريع م�صرتكة.
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ن�شاطات �شناعية

�علن وزير �ل�صناعة ح�صني �حلاج ح�صن 

�للبنانية  �ل�صادر�ت  »�نخفا�ص  عن 

�لو�رد�ت، متوقعا  �رتفاع حجم  مقابل 

�لتجاري  �مليز�ن  يف  �لعجز  ي�صل  �أن 

�ل�صنة. ور�أى،  17 مليار دولر هذه  �إىل 

»�ملوؤ�ص�صة  نظمتها  عمل  ور�صة  خلل 

يف  �ل�ــصــتــثــمــار�ت  لت�صجيع  �لــعــامــة 

)�يد�ل( حتت عنو�ن: »�لت�صدير  لبنان« 

�إىل رو�صيا«، �أن �ل�صوق �لإقليمي مربك 

و�ل�صيا�صية  �لأمنية  �لأو�صاع  ب�صبب 

�إل  �لقائمة يف �ملنطقة.  و�ل�صطر�بات 

قيا�صا  ن�صبيا  ��صتقر�ر�  ي�صهد  لبنان  �أن 

�إىل �لدول �لإقليمية.

�لقت�صاد  تن�صيط  �إعـــادة  �أن  و�عترب 

ـــادة  ـــلل زي ــون مـــن خ ــك �لــلــبــنــاين ت

�ل�صادر�ت �صو�ء �إىل �لأ�صو�ق �لتقليدية 

�إىل  �أو  �لطلب،  يف  تر�جعا  ت�صهد  �لتي 

ــي  �لأوروب �لحتــاد  يف  جديدة  �أ�صو�ق 

و�أمريكا ورو�صيا و�رضق �آ�صيا. 

يف  �لــعــام  �لقطاع  دور  �أن  ــح  و�أو�ــص

يتمثل  �لرو�صية  �للبنانية  �لعلقات 

و�لتفاقيات  �لقانون  �لإطــار  بو�صع 

ومعاجلة �لعقبات ودر��صة �ملو��صفات، 

يف حني �أن دور �لقطاع �خلا�ص يتمّثل 

مهمة  وهــي  �ــرضكــاء.  عــن  بالتفتي�ص 

�عتبارها  وعــدم  عليها  �لرتكيز  يجب 

ظرفية كي ي�صبح لبنان من بني �لدول 

رة �إىل رو�صيا.
ّ
�مل�صد

عيتاني
�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �أ�صار  جهته،  من 

�أن  �إىل  عيتاين  نبيل  �ملهند�ص  »�يد�ل« 

در��صة �أعدتها »�يد�ل« بينت �أن رو�صيا 

بالن�صبة  جد�  مهمة  �صوقا  �ليوم  ت�صكل 

قطاعي  من  �للبنانية  �ملنتجات  �إىل 

فهي  �لغذ�ئية.  و�ل�صناعات  �لــزر�عــة 

�ليوم ت�صتورد ما يزيد عن 50 يف �ملئة 

�لطعام  مــن  �ملحلي  ��صتهلكها  مــن 

 40 حدود  �إىل  ي�صل  بحجم  و�ل�رض�ب، 

مليار دولر يف �لعام 2013. 

مقومات  ميتلك  لبنان  �إن   « و�أ�صاف: 

و�عدة وعديدة لتحقيق حاجات �لأ�صو�ق 

�لتفا�صلية  �ملز�يا  بف�صل  �ل�صتهلكية 

�لتي يتمتع بها �إنتاجه ل�صيما �لنوعية 

لبنان«.  يف  »�صنع  وعلمة  �لعالية 

�لزر�عية عرب  �ل�صادر�ت  �أن  �إىل  و�أ�صار 

برنامج Agri Plus و�صلت �إىل 500 �ألف 

�ملوؤ�ص�صة  وتهدف  �ملا�صي.  �لعام  طن 

�ألف طن   700 �إىل  �إىل رفع هذه �لكمية 

�أما  �ملقبلة.  �لثلثة  �ل�صنو�ت  خــلل 

�للبنانية،  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  قطاع 

�ملناف�صة  على  �لقدرة  ميتلك  بات  فقد 

يف �لأ�صو�ق �لعاملية بعد دخول �لعديد 

خلل  �إليه  �جلديدة  �ل�صتثمار�ت  من 

يجعلنا  مــا  ــذ�  وه ـــرية.  �لأخ �ل�صنو�ت 

�إطــار  يف  �لرو�صي  �لطرف  مع  نلتزم 

�رض�كة ر�بحة بالن�صبة �إىل �جلهتني. 

بخطو�ت  �لقيام  عــن  عيتاين  و�أعــلــن 

عمل  ـــار�ت  زي بتنظيم  تتمثل  لحقة 

ثنائية  لقاء�ت  ُتعقد  حيث  رو�صيا  �إىل 

و�ل�رضكات  �ملهتمني  رين 
ّ
�مل�صد بني 

�لرو�صية �لر�غبة بال�صتري�د من لبنان.

القصار
بـــــدوره، �أو�ـــصـــح �لــرئــيــ�ــص �لــفــخــري 

و�ل�صناعة  �لتجارة  غــرف  لـــ»�حتــاد 

�أن  �لق�صار  عدنان  �لعربية«  و�لزر�عة 

رو�صيا  بني  �لتجاري  �لتبادل  »حجم 

متانة  مع  يتنا�صب  ل  حاليا  ولبنان 

مع  ول  �لبلدين،  بني  �لعلقات  وعمق 

لدى  �ملتوفرة  و�لفر�ص  �لإمكانيات 

�لــ�ــصــادر�ت  �أن  خ�صو�صا  �لــطــرفــني، 

�إىل رو�صيا متو��صعة للغاية،  �للبنانية 

�ألف   12 بنحو   2013 �لعام  رت يف 
ّ
وُقد

�ألف دولر   918 دولر فقط، يف مقابل 

لل�صادر�ت �لرو�صية �إىل لبنان«.

�أمام فر�صة ممتازة  �ليوم  »�إننا  وقال: 

قد ل تتكرر لكي نو�صع ونعمق جمالت 

ت�صدير �ل�صلع و�ملنتجات �للبنانية �إىل 

�أكرب  من  يعترب  �لــذي  �لرو�صي  �ل�صوق 

مع  �لعامل،  يف  �ل�صتهلكية  �لأ�صو�ق 

�لرتكيز على �ملز�يا �لنوعية و�لتناف�صية 

�أن هناك  ل�صلعنا ومنتجاتنا خ�صو�صا 

دول عديدة تتناف�ص حاليا للدخول �إىل 

م�صاعفة  وت�صتهدف  �لرو�صية،  �ل�صوق 

رو�صيا.  �إىل  �لزر�عية  �صادر�تها  حجم 

د�ئمة  �رض�كة  علقات  بناء  �إىل  ودعا 

وطويلة �لأمد.

زاسبكين 
لبنان  يف  ــي  ــرو�ــص �ل �ل�صفري  ور�أى 

دخلنا  �ليوم  »�أننا  ز��صبيكني  �لك�صندر 

مرحلة �نتقالية على �ل�صعد كافة، �صو�ء 

»ايدال« تنظم ورشة عمل حول التصدير إلى روسيا:
جهود لبناء عالقات شراكة دائمة وطويلة األمد

من اليمين: زاسبيكين، حكيم، القصار والحاج حسن وعيتاني خالل ورشة العمل
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�ملالية  �أو  �لقت�صادية  �أو  �ل�صيا�صية 

�إىل  �لقائمة  �لأنظمة  حاجة  �صوء  يف 

تعديلت. وقال �إن �ملطلوب من رو�صيا 

ومنها  كثرية  �أمــور  يف  �لنظر  �إعـــادة 

و�لتجارية.  �لقت�صادية  �لعلقات 

و�أو�صح �أن �لعلقة مع لبنان تقليدية، 

قفزة  لتحقيق  فر�صة  �أمام  �ليوم  لكننا 

ت�صتمر  بــل  موؤقتة  تــكــون  ل  نوعية، 

طويل«.

حكيم
�آلن  و�لتجارة  �لقت�صاد  وزير  و�أثنى 

�إىل  �لت�صدير  ــادرة  ــب »م على  حكيم 

تعاون  نتيـجة  جـــــاءت  �لتي  رو�صيا 

�ملعنية  �لوز�ر�ت  وجهد م�صرتكني بني 

و�لهيئات �لقت�صادية«. و�قرتح حكيم 

�ل�صري وفق خطة ترتكز على جديد �ل�صلع 

�للبـنانية  �ل�رضكات  حتديد  �ملطلوبة، 

و�لــ�ــرضكــات  �ل�صلع  ــذه  ه تنتج  �لــتــي 

�للبنانية �لتي ت�صدر �إىل رو�صيا، �إ�صافًة 

�ملنا�صبة،  �لنقل  و�صائل  حتديد  �إىل 

تفعيل  �ملوجودة،  �لتفاقيات  تطوير 

ـ  �للبنانية  �مل�صرتكة  �لأعــمــال  جلنة 

�لرو�صية«.

تسيبولين
وكانت كلمة عن �ل�صوق �لرو�صي �ألقاها 

رو�صيا  �صفارة  لــدى  �لأول  �ل�صكرتري 

�لفيدر�لية روديون ت�صيبولني �أ�صار فيها 

للفاكهة  �لرو�صية  �ل�صوق  حجم  �أن  �إىل 

دولر  مليار   7 بحو�يل  يقدر  و�خل�صار 

�صنويا، وهو ينمو مبعدل ثابت بني 10 

و15 يف �ملئة«.

و�أكدت مديرة برنامج UNDP يف وز�رة 

�لقت�صاد و�لتجارة رفيف برو �أن حجم 

�إىل رو�صيا �صئيل  �للبنانية  �ل�صادر�ت 

معدلت  مع  قارناه  ما  �إذ�  خ�صو�صا 

ت�صدير �لدول �لعربية �إليها.

عن  ملمثلني  �أي�صا  مد�خلت  وكانت 

هي  �لبحري  لل�صحن  �ــرضكــات  ثــلث 

CGM CMA و�أركا�ص ليفانت ليبانون 
و�لتد�بري  �لإجــــر�ء�ت  حــول   Seagoو

رو�صيا، ومد�خلة  �إىل  للت�صدير  �ملتبعة 

للخبري �لقت�صادي يف »�يد�ل« عبا�ص 

رم�صان عر�ص فيها �لعلقات �للبنانية 

�مل�صتوردة  ــاف  ــن ــص و�لأ� �لــرو�ــصــيــة، 

رة.
ّ
و�مل�صد

تحديد خطوات تسّهل التصدير إلى روسيا

�لعام  �لقطاعني  لبنان بني  عُقد يف غرفة بريوت وجبل  �مل�صرتك  �لجتماع  �أف�صى 

و�خلا�ص، �إىل �صل�صلة خطو�ت من �صاأنها ت�صهيل �لت�صدير �إىل رو�صيا وتنمية �لعلقات 

�لقت�صادية �للبنانية – �لرو�صية.

�ألن  �صارك يف �لجتماع وزر�ء: �ل�صناعة ح�صني �حلاج ح�صن، �لقت�صاد و�لتجارة 

حممد  لبنان«  وجبل  بريوت  »غرفة  رئي�ص  �للبنانية«  �لغرف  »�حتاد  رئي�ص  حكيم، 

»جمعية  رئي�ص  �رض�ف،  جاك  �لرو�صي«   – �للبناين  �لعمال  »جمل�ص  رئي�ص  �صقري، 

ل«، رئي�ص جمل�ص �د�رة �ملوؤ�ص�صة �لعامة لت�صجيع �ل�صتثمار 
ّ
�ل�صناعيني فادي �جلمي

»�إيد�ل« نبيل عيتاين، ورئي�ص جلنة �لزر�عة يف »�حتاد �لغرف �للبنانية« رفلة دبانة.

بعدما �كد �صقري �أن فتح �ل�صو�ق �لرو�صية �أمام �ملنتجات �للبنانية يتطلب جهد�ً كبري�ً 

 بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص، ك�صف �ن مكتبا لتنمية 
ً
ومتابعة حثيثة وتعاونًا بّناء

�لعلقات �لتجارية �للبنانية - �لرو�صية يف غرفة بريوت وجبل لبنان، �صيبا�رض عمله 

�عتبار�ً من �لثنني �ملقبل.

وفيما �صدد �حلاج ح�صن على �رضورة متابعة هذ� �ملو�صوع ب�صكل م�صتمر، وحتديد 

لبنان  من  �لرو�صية  �ل�صوق  �حتياجات  وحتديد  له،  �ملطلوبة  و�حللول  �لعقبات 

م �لعمل، ��صار حكيم �ىل ورود طلبيات �ىل وز�رة �لقت�صاد 
ّ
و�لجتماعات لتقييم تقد

من رو�صيا ل�صتري�د منتجات زر�عية و�صناعية.

لتنمية  �حلايل  �لظرف  من  للإفادة  كبرية  فر�صة  »وجــود  �ىل  فاأ�صار  �رض�ف  �أما 

�لعلقات مع رو�صيا على خمتلف �مل�صتويات، مبا يف ذلك �ل�صتثمار و�إقامة �رض�كات 

�إذ� مل  �نه  ل بدوره 
ّ
�لرو�صية ». و�عترب �جلمي �للبنانية ونظريتها  عمل بني �ل�رضكات 

ن�صتطع فعليًا فتح �ل�صو�ق �لرو�صية يف ظل هذ� �لهتمام، فلن يح�صل ذلك يومًا. و�كد 

�أن »�ملنتجات �للبنانية مبا تتمتع به من مو��صفات عالية، قادرة ب�صهولة  عيتاين 

على دخول �لأ�صو�ق �لرو�صية«.

بعد حو�ر تناول كل جو�نب هذ� �ملو�صوع و�ل�صتنتاجات �لتي مت �لتو�صل �إليها من 

قدت يف لبنان، �تفق �ملجتمعون على �خلطو�ت 
ُ
زيـارة رو�صيا و�لجتماعات �لتي ع

لتحديد  �مل�صرتكة  �لرو�صية   - �للبنانية  �لقت�صادية  للجنة  �جتماعات  عقد  �لآتية: 

�ىل  �لت�صدير  ملتابعة  جلان  �أربع  �إن�صاء  ــ  توقيعها  �ملطلوب  و�لتفاقات  �لعقبات 

رو�صيا ـ �ن�صاء جلان: زر�عية غذ�ئية، �صناعية، ��صتثمارية، ومعار�ص.

 الحاج حسن يبحث مع »صناعيي الشويفات« 

التلوث البيئي

ل 
ّ
بحث وزير �ل�صناعة ح�صني �حلاج ح�صن مع رئي�ص جمعية �ل�صناعيني فادي �جلمي

�لبيئي  ث 
ّ
�لتلو تخفيف  عبا�ص  �أديب  برئا�صة  �ل�صويفات  �صناعيي  ع 

ّ
جتم من  ووفد 

ه �لوفد 
ّ

�للحق باملوؤ�ص�صات �لقت�صادية �ل�صناعية – �لزر�عية يف �ل�صويفات.. ووج

�أو�صاعها  على  �مليد�ين  و�لإطــلع  �ملنطقة  لزيارة  ح�صن  �حلاج  �لوزير  �إىل  دعوة 

وم�صكلتها. ووعد �حلاج ح�صن بتلبية �لدعوة، مقرتحًا �أن تتم بالتز�من مع تنظيم 

�لإمنــاء  وجمل�ص  و�لبلديات  و�لإد�ر�ت  �لـــوز�ر�ت  عن  ممثلني  ت�صمل  عمل  ور�صة 

و�لإعمار و�ل�صناعيني �ملعنيني.

د �مل�صكلت و�لتحديات �لقائمة، مع تقدمي 
ّ
ع �إىل حت�صري ورقة عمل حتد

ّ
ودعا �لتجم

ث يف �ملنطقة.
ّ
�قرت�حات وحلول عملنية ملعاجلة مو�صوع �لتلو

 و�عترب �حلاج ح�صن �أن »�لإد�رة �لف�صلى للم�صائل �لعامة، تقت�صي من �مل�صوؤولني 

ن �حلو�فز من جهة، وو�صع 
ّ
�إيجاد نوع من �لتو�زن يف �لتعاطي مع �أي ملف، مبا يوؤم

و�صائل �لردع و�ل�صو�بط من جهة �أخرى«، ور�أى �أن »ورقة �لعمل هذه، بعد طرحها 

ومناق�صتها وتبنيها و�لعمل على تنفيذها، �صت�صكل منوذجًا �صاحلًا لتاأهيل �ملناطق 

�ل�صناعية �لأخرى �لقائمة على �لأر��صي �للبنانية كافة«.
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ن�شاطات �شناعية

فادي  �ل�صيخ  �ل�صناعيني  جمعية  رئي�ص  �أبدى 

ل �رتياحه لكون قانون �إعفاء �ل�صناعيني 
ّ
�جلمي

بن�صبة 50 يف �ملئة من �رضيبة �لدخل و�رضيبة 

يف  »وجد  �ل�صناعية،  �ل�صادر�ت  من  �لأربــاح 

�لنهاية طريقه �إىل �لتنفيذ«، لفتًا �إىل �أن »هذ� 

�لقانون كان �أحد مطالبنا �ملزمنة، ومن �صمن 

ل، ويف حينه 
ّ
برنامج �لوزير �ل�صهيد بيار �جلمي

كان من �لأمور �مل�صتعجلة �لتي طالبنا بها«.

ع 
ّ
»ي�صج �لقانون  هذ�  �أن  على  ل 

ّ
�جلمي و�صدد 

�لت�صدير و�لإ�صتثمار�ت يف لبنان«، م�صري�ً �إىل 

قة يف خمتلف دول 
ّ
�أنه »من �لت�رضيعات �ملطب

ت�صجيع ح�صول مزيد  �لقانون يف  »ي�صاهم هذ�  �أن  �لعامل«، ومتنى 

من �ل�صتثمار�ت يف �لقطاع �ل�صناعي وهو ياأتي من �صمن �صل�صلة 

�إجر�ء�ت يجب �تخاذها لهذ� �لغر�ص«.

ثالثة اهتمامات
�جلمعية  �هتمام  اعلى 

ً
د�ئم ت�صتحوذ  مو��صيع  »ثلثة  �أن  و�أو�صح 

ومطالبها، وهي مو�صوع �لت�صدير، وم�صاألة معاجلة �أكلف �لطاقة، 

و�لت�صهيلت و�لئتمان يف �ملوؤ�ص�صات �لو�صطى و�ل�صغرية«، وقال: 

نتيجة  �إ�صافية  لأكــلف  �ص 
ّ
نتعر نحن  �لت�صدير،  �إىل  بالن�صبة 

�لتعقيد�ت �لتي تو�جهنا عرب �ل�صحن �لربي. ونطالب بالتعوي�ص عن 

هذه �لأكلف �لإ�صافية، علمًا �أننا نحاول ب�صتى �لو�صائل �ملحافظة 

على وترية عالية من �ل�صادر�ت.

�صندوق  باإن�صاء  نطالب  و�صنبقى  كنا  قال:  �لطاقة  مو�صوع  وعن 

�لتي تعاين  �لطاقة يف لبنان ول �صيما للقطاعات  تكافئي لأ�صعار 

وتنعك�ص  �ل�صاأن.  هذ�  يف  وعود�ً  وتلقينا  �ملكثفة،  �لطاقة  كلفة  من 

�لقطاعات،  كل  لدى  �ملبيع  �صعر  على   %  5.7 بن�صبة  �لطاقة  تكلفة 

لكن يف بع�ص �لقطاعات �ل�صناعية يتعّدى �لـ30 % من �صعر �ملبيع. 

من هنا، نطالب مبعاجلة و�صع هذه �لقطاعات حتديًد�، علمًا �أن هذه 

ة بالقت�صاد �لأخ�رض كتدوير �لبل�صتيك و�لزجاج 
ّ
�ل�صناعات معني

لة لل�صناعات �لأخرى.
ّ
و�لورق، وهي بذلك حلقة �أ�صا�صية مكم

و�أو�صح �أن »�صناعة �لزجاج مثًل �رضورة لل�صناعات �لغذ�ئية؛ 

�ل�صادر�ت  �لتغليف كل  تو�كب عرب  �لتي  �لورق  وكذلك �صناعة 

�لأخرى، �ل�صناعية و�لزر�عية، و�لأمر عينه بالن�صبة �ىل �صناعة 

�لكرتون �لأ�صا�صية يف �صناعة تغليف �لكتاب �لذي نفتخر به يف 

�أ�صا�صية  �ل�رضق«. وتابع: هذه قطاعات  لبنان باعتباره مطبعة 

وت�صّغل ما يزيد على �صبعة �آلف �صخ�ص مبا�رضة، وبالتايل فاإن 

وتخلق  �لقت�صاد  على  باخلري  �صتعود  �ملو�صوع  هذ�  معاجلة 

فر�ص عمل.

�صات �ل�صغرية و�ملتو�صطة، فر�أى �أن »�مل�صاندة 
ّ
�أما عن م�صاندة �ملوؤ�ص

يف هذه �لظروف �ل�صعبة، ميكن �أن تكون يف �ملزيد من �لت�صهيلت 

وقال:  عملها«.  تطوير  يف  �ملوؤ�ص�صات  هذه  ت�صاعد  �لتي  �مل�رضفية 

من �أهم ما نحتاج �إليه �ليوم، هو �ملزيد من �لنمو وخلق فر�ص عمل 

لل�صباب.

إبعاد السياسة عن اإلقتصاد
وعن كيفية مو�جهة �لعجز �لتجاري �لذي قال 

وزير �ل�صناعة ح�صني �حلاج ح�صن �إنه قد ي�صل 

ل: نحن كجمعية 
ّ
�ىل 17 مليار دولر، قال �جلمي

للإقت�صاد  حتفيزي  باإجر�ء  نطالب  �صناعيني 

�لإنتاجية،  �لقطاعات  �صمنه  ومــن  ته 
ّ
برم

»لبننة«  بــوجــوب  بالقول  �لفكرة  ــا  رن
ّ
وطــو

�قت�صادنا كي يعتمد �أكرث على طاقاته �لذ�تية 

�للبناين.  �لغــرت�ب  ويف  لبنان  يف  �ملوجودة 

ب�رضية  وطاقات  �صخمة،  طاقات  لبنان  ففي 

�نتظار ما يح�صل حولنا، بل  �إىل وجوب عدم  لها. وندعو  ل مثيل 

�أخذ �لأمور باأيدينا و�إبعاد �ل�صيا�صة عن �ملو��صيع �لإقت�صادية، مع 

خلق حركة �قت�صادية و�جتماعية تاأخذ يف �لإعتبار هذه �لطاقات، 

ة �إليه.
ّ
� �إىل حاجتنا �مللح

ً
وت�صاهم يف تن�صيط �لنمو نظر

الجمّيـل يطالب بإنشاء صندوق تكافئـي ألسعار الطاقـة

الجميل رئيسا لالتحاد العربي 

للصناعات الورقية

عقد جمل�ص �إد�رة �لحتاد �لعربي لل�صناعات �لورقية و�لطباعة 

�لإد�رة  جمل�ص  �أع�صاء  ح�صور  يف  �ل�صنوي  �جتماعه  و�لتغليف 

من لبنان، �ل�صعودية، �لكويت، �لعر�ق، �لأردن، �صوريا وم�رض.

ومتت خلل �لجتماع �إعادة �نتخاب رئي�ص جمعية �ل�صناعيني 

�للبنانيني �لدكتور فادي �جلميل، رئي�صا للحتاد للمرة �لثانية، 

علما �أنه ر�أ�ص جمل�ص �لحتاد من �لعام 2002 حتى 2007.

�أما نو�ب �لرئي�ص �لأربعة فهم ح�صني �ل�صمر�ئي )�لعر�ق(، ح�صني 

غد�ر )�رضكة �خلليج للورق - كويت(، طه عبد ربه طه )جمموعة 

)�ل�رضكة  �لغ�صباين  لبيد  م�رض(،   - و�لكرتون  للورق  �خلــر�يف 

�لوطنية لعجني �حللفاء و�لورق – تون�ص(.

الجميل
و�صكر �جلميل �أع�صاء �لحتاد على ثقتهم �لكبرية لإعادة �نتخابه 

�لأع�صاء  مع  بالتعاون  �صيعمل  »�أنه  و�أكد  �لحتاد،  ر�أ�ص  على 

لتطوير هذ� �لقطاع �حليوي وتنميته«، م�صري� �إىل »�أن �ل�صناعات 

يف  �أ�صا�صيا  ركنا  ت�صكل  باتت  و�لتغليف  و�لطباعة  �لورقية 

�لتي  �لتغليف  عمليات  يف  �لكبري  لدورها  �لعربية  �ل�صناعات 

يف  وترويجها  �لوطنية  �ل�صلع  ت�صويق  يف  �أ�صا�صيا  لعبا  تعترب 

�لأ�صو�ق �لد�خلية و�لعاملية«.

�لحتاد  �صي�صع  للقطاع،  �لكبري  �لدور  هذ�  من  »�نطلقا  وقال 

ورقة عمل ت�صتهدف تخفيف �ل�صغوط �لتي يتعر�ص لها �لقطاع، 

و�تخاذ كل �خلطو�ت �مل�صرتكة لرت�صيخ دوره �لريادي يف قلب 

�ل�صناعة �لعربية«.
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مقابلة

موؤ�ص�ص �رضكة تنمية �لزر�عية مو�صى فريجي، �أ�صار �إىل �أن �لقطاع 

�لغذ�ئي يف لبنان يعاين من مناف�صة �ملنتجات �ملثيلة ملنتجاته 

�صيا�صة  يف  جذريًا  تعديًل  عرب  �مل�صانع  تنقذ  خطة  �إىل  ودعا 

�أتى يف حديث لـ»�ل�صناعة  �حلكومة �لقت�صادية. كلم فريحي 

و�لقت�صاد«، هنا ن�صه:

 2013 بارز�ً يف عامي  ن�صاطًا  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  �صجل قطاع 

�لقطاعات  بني  �لأوىل  �ملرتبة  مر�ت  عدة  �حتل  بحيث   2014 و 

�مل�صدرة من لبنان. بر�أيك 

ما هي االأ�صباب التي تقف خلف منو هذا القطاع؟

بني  �لأوىل  �ملرتية  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  ت�صجل  مل  �لو�قع  يف 

�ليوم.  حتى   1995 منذ  تر�جعًا  �صجلت  بل  ل  لبنان،  �صادر�ت 

�أما �ل�صبب فهو مناف�صة منتجات مثيلة للمنتجات �للبنانية يف 

باأ�صعار  �لأمريكية  �ملتحدة  و�لوليات  وكند�  كالرب�زيل  بلد�ن 

�أقل من �ملنتجات �للبنانية. �أما يف �لدول �لعربية فقد بتنا ن�صهد 

ت�صدير �صناعات غذ�ئية تغزو �لأ�صو�ق �للبنانية بدل من �لو�قع 

�ل�صابق.

ما هي قراءتكم لواقع قطاع 

وهل  الغذائية،  ال�صناعات 

وا�صرتاتيجية  خطط  لديكم 

موؤ�ص�صتكم  لتطوير  �صناعية 

ومواجهة التحديات؟

 85 �لــيــوم  لبنان  ي�صتورد 

�لغذ�ئية.  حاجاته  مــن   %
ميكن  �لتي  �لوحيدة  �خلطة 

�للبنانية  �مل�صانع  تنقذ  �أن 

هي يف �إنتاج منتجات مماثلة للمنتجات �مل�صتوردة وبيعها يف 

�ل�صوق �للبنانية بدًل من �مل�صتوردة، وهذ� يتطلب تعديًل جذريًا 

يف �صيا�صة �حلكومة �لقت�صادية و�لتي تقت�صي: �لن�صحاب من 

�ليورو  �تفاقية  من  �لن�صحاب  �لعربية،  �حلرة  �ملنطقة  �تفاقية 

وعدم  �لعاملية  �لتجارة  منظمة  مفاو�صة  �إيقاف  متو�صطية، 

�لن�صمام �إليها، تعديل قانون حماية �مل�صتهلك، وتعديل قانون 

حماية �لإنتاج �لوطني.

يعزز  منها  �مل�صتورد  �للبنانية حمل  �ملنتجات  �إن جمرد حلول 

تنمية �لقطاع �لزر�عي و�صناعة �لتعبئة و�لتغليف وغريها من 

�لن�صاطات �لقت�صادية و�خلدماتية �ملكملة.

ما هي انعكا�صات �رشوط وموا�صفات �صالمة الغذاء املفرو�صة 

على ال�صناعات الغذائية اللبنانية، وهل توؤثر على كلفة االإنتاج؟

�إن �إلز�م تطبيق �رضوط ومو��صفات �صلمة �لغذ�ء على �ل�صناعات 

�لغذ�ئية هو و�جب و�رضورة للمحافظة على �صحة �مل�صتهلكني 

زيــــادة كلفة  مــن  بــالــرغــم 

�إن  طفيفة.  ــادة  زي �لإنــتــاج 

�للبنانية  �ملوؤ�ص�صات  عــدد 

ـــرضوط  ـــ� ـــي تــطــبــق �ل ـــت �ل

و�ملو��صفات يزد�د من حني 

�ل�رضكات  وهـــذه  �آخـــر  �إىل 

ــلن  �لإع يف  �لآن  تت�صابق 

عن تطبيق هذه �ملو��صفات 

�ــصــهــاد�ت  عــلــى  للح�صول 

�رضكات  من  �لغذ�ء  �صلمة 

متخ�ص�صة.

فريجي: إنقاذ المصانع اللبنانية يتطلب
 تعديالً جذريًا في سياسة الحكومة االقتصادية

على الرغم من ان لبنان هو من اوائل الدول العربية التي قامت بتعليب وت�صنيع الغذاء 

العربية  الدول  يف  او�صطية  ال�رشق  اللبنانية  الغذائية  املواد  �صناعة  لن�رش  وت�صديره 

والعامل اأجمع، يعاين قطاع ال�صناعات الغذائية اللبنانية، كغريه من القطاعات االإنتاجية 

يف لبنان اأ�صد املعاناة من االأو�صاع ال�صيا�صية واالأمنية املرتدية التي مير بها البلد حاليا، 

باالإ�صافة اإىل تراجع احلركة االقت�صادية خا�صة يف القطاع ال�صياحي، وبالتايل، انخفا�س 

القدرة ال�رشائية للمواطن اللبناين. 

ورغم ما تقدم، ال يزال هذا القطاع يحقق منوا �صنة بعد اأخرى يف حجم اأعماله، حيث 

زاد حجم اال�صتثمار ال�صناعي يف هذا القطاع مع قيام م�صانع عديدة بتو�صيع 

خطوط االإنتاج لديها وتطوير اآالتها ومعداتها واعتماد برامج اجلودة املتعارف 

عليها عامليا بهدف مطابقة معايري ال�صالمة واجلودة، و وباتت �صادراته ت�صكل 

نحو 13,7 يف املئة من اإجمايل ال�صادرات ال�صناعية يف العام 2013«.
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مقابلة

تعتقد  وهل  براأيك،  الفقر  اأ�صباب  هي  ما 

فعاًل باإمكانية حماربته؟

�لكون �صبب وم�صبب،  لكل �صيء يحدث يف 

فاإذ� عرف �مل�صبب وغاب �ل�صبب مت �لعلج. 

�أ�صبابها  تكون  �لأمــر��ــص  بع�ص  ولكن 

مت�صابكة ومتخفية فتغيب �حلقيقة وي�صتمر 

فالرثوة  �لفقر.  مر�ص  ومنها  �ملــر�ــص، 

ولذلك  جد�ً  �صخمة  �لأر�ــص  يف  �ملوجودة 

�لأر�ص  �أهل  كل  يكون  �أن  �ملفرو�ص  من 

و�لإد�ري  �ل�صيا�صي  �لف�صاد  ولكن  �أثرياء، 

و�رضقة  �لعمل،  عن  �ملنتجني  يعطل  �لذي 

يف  مثله  خبيث  فــريــق  قبل  مــن  ـــرثوة  �ل

�ملتخفية  �خلبيثة  �خلليا  كمثل  �لأر�ــص 

فهم  عن  �لدين  رجال  وتخلف  �جل�صم،  يف 

�لر�صالت �ل�صماوية وحتجرهم يف �لطقو�ص 

�صمح بولدة ع�صابة ل�صو�صية  و�ل�صعائر، 

عاملية تن�رض �لفقر و�لف�صاد و�ل�صتبد�د يف 

�لأر�ص، وهي  �لع�صابة نف�صها �لتي �حتلت 

فل�صطني.

النظام المصرفي والصهيونية
غري  ب�صكل  ببع�صها  االأم��ور  اأدخلت  لقد 

مفهوم، فهل ميكن اأن نب�صط االأمور واحدة 

واحدة، ونبداأ مب�صبب الفقر؟ 

�لنقدي  �لنظام  هو  للفقر  �لأول  �مل�صبب 

�لربوي �لعاملي، �أو �لنظام �مل�رضيف �لذي 

وهو  �لعاملية،  �ل�صهيونية  عليه  ت�صيطر 

نظام م�صتمر يف �لأر�ص ومتطور منذ ولدة 

�ل�صبب  وهو  �لإن�صاين،  �لجتماعي  �لوعي 

�حلقيقي ل�صبي �ليهود مرة تلو �لأخرى عرب 

�لع�صور. فاملال هو �ملادة �لأكرث طلبا يف 

بوجوب  يقول  �لفيزيائي  و�لقانون  �لكون، 

�أي  �لطلب،  عليها  �لتي  �ملــادة  قيمة  منو 

�لطلب  ب�صبب  للمال  �ل�رض�ئية  �لقيمة  منو 

و�ل�صهوة، وقد كان �ملال قبل مئات �ل�صنني 

ذلك  ومع  �لثمينة  �ملعادن  من  م�صنوعا 

�حلرب  �إعلنه  ب�صبب  »�صقر�ط«  �أعدم  فقد 

�مل�صيح  �صيدنا  و�قتتل  �ملــال،  ربــا  على 

ربا  ب�صبب  �لهيكل  يف  �ملر�بني  مع  )�ص( 

�هلل  �أعلنها  �لتي  �لوحيدة  و�حلــرب  �ملــال، 

هي  �لكرمي  �لــقــر�آن  يف  وتعاىل  �صبحانه 

�أن  �أعلن  علقة  �لأمري  �أن  ومع  �ملال.  ربا 

�لرخي�صة  �ملعادن  خلط  �صببه  �ملال  ربا 

�ملقريزي  �أن  بالذهب وتكثري كميته، ومع 

ربا  هو  م�رض  يف  �ملجاعة  �صبب  �أن  �أعلن 

�ملعادن  خلط  بو��صطة  يتم  ــذي  �ل ــال  �مل

ت�صخم  �أي  �لنفي�صة  باملعادن  �لرخي�صة 

كميته، ومع �أن علم �ملنطق وعلم �لفيزياء 

للمال  �ل�رض�ئية  �لقيمة  منــو  يفرت�صان 

ب�صبب �لطلب �ل�صديد عليه، فاإن �صعر �ملال 

�لذي  �لفريق  ب�صبب  يرت�جع  كان  �لذهبي 

يحول  �لــذي  �لفل�صفة  حجر  ملكية  �دعــى 

�لعام  و�لــر�أي  ذهب.  �ىل  �لرخي�ص  �ملعدن 

قبل بتف�صري »ربا �ملال« ب»�لفائدة«، ومع 

ولدة �لنقود �لورقية �أو��صط �لقرن �ل�صاد�ص 

ع�رض مل يعد �ملر�بي بحاجة ليكون �صائغًا 

فاختفى �ملر�بي �ل�صائغ وولد رجل �أعمال 

�لنقود  ــد  ويــوّل �ملــ�ــرضيف  �لقطاع  ميلك 

ت�صلب  هائلة  بكميات  و�لكتابية  �لورقية 

�لت�صخم  بحجة  �لنقود  يف  �لكامنة  �لرثوة 

�ملايل. 

امل�صوؤولون  يقبل  اأن  ميكن  كيف  ولكن 

العامل بفريق  ال�صيا�صيون يف جميع دول 

التي  ال�صعوب  اأم��وال  من  ال��رثوة  ي�رشق 

يحكمونها دون اأن يوقفوه عند حده؟ 

فال�صيا�صيون  �ل�صوؤ�ل،  على  �أجبتي  �أنــت 

و�لــنــظــريــات  ــون،  ــدم ــخ ي ول  يــحــكــمــون 

لتحا�صب  يكفي  مبا  تتطور  مل  �ل�صيا�صية 

�مل�صوؤول  فاإن  ولذلك  ماديا،  �ل�صيا�صيني 

�أو  �لعامة  �لإد�رة  موظف  �أو  �ل�صيا�صي 

�ىل  بحاجتها  ت�صعر  ل  �لأمــنــيــة  �لــقــوى 

�لعك�ص  على  بل  �لعادي،  �ملو�طن  �إر�صاء 

فاإن �مل�صلحة �ملادية لهوؤلء تقت�صي عدم 

�إجناز �ملهمة بال�صكل وبال�رضعة �ملطلوبة. 

ول  �لعد�لة  من  ي�صتفيد  ل  مثل  فالقا�صي 

وهو  �لعد�لة  هذه  حتققت  �إذ�  ر�تبه  يزد�د 

مل  �إذ�  �صيئًا  يخ�رض  ل  نف�صه  �لــوقــت  يف 

تتحقق �لعد�لة، بل على �لعك�ص فاإنه يحقق 

القطاع المصرفي يسلب ثروة المجتمعات عن طريق التضخم المالي
 خبير التحكيم الدولي مروان المصري: 
نسعى لتطبيق نظرية التمويل بالنمو

اإن�صاين  واجب  الفقر  حماربة 

لكل  هدفًا  زال  وما  كان  واأخالقي 

م�صلح يف الكون. ولكن مع االأ�صف 

فاإن معظم حماوالت حماربة الفقر 

قد باءت بالف�صل، يف ما عدا واحدة 

اخلليفة  عهد  التاريخ يف  يذكرها 

االأموي عمر بن عبد العزيز الذي مل 

تتجاوز فرتة حكمه ال�صنتني، ويف 

ما عدا ذلك فاإن الفقر ما زال يتمدد 

ويرت�صخ مع كل املحاوالت االأممية 

يبدو  املجال  هذا  ويف  ملواجهته. 

بهذا  ي�صعى  فريقا  لبنان  يف  اأن 

لها  عمل  �صمن خطة  من  االجتاه 

عالقة بنظام االإ�صدارات النقدية.

االأ�صتاذ  الدويل  التحكيم  خبري 

اأفراد هذا  اأحد  مروان امل�رشي هو 

الفريق. وب�صبب اهتمامنا و�صعينا 

لنا  كان  اأمكن،  اإذا  الفقر  ملحاربة 

معه هذا اللقاء.
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تربئة  ومــن  �ملماطلة  من  ــادي  �مل �لربح 

�ملرتكب، وكذلك �لأمر يف جميع قطاعات 

ينعت  نف�صه  و�ملجتمع  �ملجتمع.  �إد�رة 

�لذي يخرج من موقعه  �لوزير  �أو  �لقا�صي 

�ل�صيا�صية  �لنظريات  �أن  �أي  بالغباء.  فقري�ً 

�ملبا�رض  �ل�صبب  هي  حاليًا  بها  �ملعمول 

للتخلف و�لف�صاد و�ل�صتبد�د.

اأن كل ال�صيا�صيني فا�صدين  هل هذا يعني 

�صيا�صي  وج��د  اإذا  يحدث  وم��اذا  حكمًا، 

�صاحب اأخالق ومروئة؟

ظل  يف  م�صوؤول  �صيا�صي  يحاول  عندما 

ي�صلح  �أن  �حلالية  �ل�صيا�صية  �لنظريات 

�صيحدث له مثل ما حدث ل»روبن هوود« 

�لذي كان من نبلء �إنكلرت�، ولكن ��صتبد�د 

�مللك وف�صاده و�صيطرة �ملر�بني �لع�صارين 

على جباية �ل�رض�ئب �لتي مت فر�صها على 

�ل�صعب �مل�صكني �أفقرت روبن هوود و�أمثاله 

فهرب �إىل غابة �صريوود وحتول �ىل قاطع 

على  �ملــال  ــوزع  وي �لنبلء  ي�رضق  طريق 

يف  متعددة  �أمثال  هوود  ولروبن  �لفقر�ء. 

�إ�صمه  لبناين  �ملجتمعات، فقد حاول وزير 

يف  �لـــدو�ء  �صعر  تخفي�ص  �لبيطار  �إميل 

لبنان فتمكنت �لقوى �ملالية من حذفه من 

لئحة �لوزر�ء �للبنانبنب. �أي �أن �لنظريات 

�ل�صيا�صية �ملعمول بها حاليًا يف �لعامل مل 

تتطور لتغري �مل�صوؤول �ل�صيا�صي ماديا كي 

فاإن  ولذلك  للنا�ص.  حقيقيًا  خادما  يكون 

�ملجتمعات  ثروة  ي�صلب  �مل�رضيف  �لقطاع 

و�مل�صوؤولون  �ملــايل،  �لت�صخم  طريق  من 

ي�صاركون  لأنهم  يكرتثون  ل  �ل�صيا�صيون 

يف �ل�رضقة ويف �لوقت نف�صه ميولون �لقوى 

�لأمنية لتحمي �لفا�صدين با�صم �لقانون.

إلغاء الجباية المتخلفة
فما هو احلل براأيك؟

�حلل هو بتطبيق نظرية »�لتمويل بالنمو« 

�حلكومي  �لــعــام  ــاق  ــف �لإن يــكــون  �أن  �أي 

�لإقت�صادي  �لنمو  مبعدل  �حلجم  حمــدود 

وزير  يتمكن  فل  �حلكومات،  حتققه  �لذي 

من �أن ينفق من دون �إنتاج ومن دون �صقف 

للإنفاق. ويف �لوقت نف�صه �أن يحق ملوظفي 

ومرور�ً  �لرئي�ص  من  بدء�ً  �لعامة  �لإد�ر�ت 

�ملوظف  �إىل  وو�صول  و�لنو�ب  بالوزر�ء 

منو�ً  يحقق  باأن  �لعام  �لقطاع  يف  �لعادي 

خلل  من  �ل�صخ�صي  دخله  يف  حمدد  غري 

وحتقيق  �لرثوة  تنمية  يف  �ملجتمع  جناح 

�لعام  �لإنــفــاق  يكون  �أن  على  �لزدهـــار. 

�حلكومي ناجتا من �إ�صد�ر �لنقود كو�صيلة 

�ل�رضيبية  �لو�صائل  �إلغاء كل  �رضيبية مع 

وعلى  �ملتخلفة.  �جلباية  وخا�صة  �لأخرى 

من  �لإقت�صادي  �لنمو  معدل  يقا�ص  �أن 

�ل�رض�ئية للنقود. فاإذ�  �لقيمة  خلل حت�صن 

بن�صبة  للنقود  �ل�رض�ئية  �لقيمة  حت�صنت 

و�إذ�  قليًل  �ملوظف  مردود  يكون  �صغرية 

دخل  يتجاوز  قد  عالية  بن�صبة  حت�صنت 

�أحلمه  كل  و�ملوظف  �ل�صيا�صي  �مل�صوؤول 

من  �ل�صخ�صي  �لــرث�ء  ويحقق  وتوقعاته، 

�ملجتمع  لأفر�د  �لعام  �لرث�ء  خلل حتقيق 

كافة.

وال  اأفالطونية  النظرية  هذه  اأن  تعتقد  اأال 

اإىل الواقع خا�صة واأننا نعي�س يف  ترتكز 

جمتمع متخلف ول�صنا يف �صوي�رشا.

وهذه  �أفلطونيات  �لعلم  يف  لي�ص  �أول 

�لوحيدة  وهــي  �صيا�صية  علمية  نظرية 

و�لف�صاد  �لفقر  حمــاربــة  على  ــادرة  ــق �ل

�إن �لطبيب ل  و�ل�صتبد�د �ل�صهيوين. ثانيًا 

يعالج �لأ�صحاء بل �إن عمله يكون حتديد�ً 

عامل  كمجتمعات  ونــحــن  �ملــر�ــصــى  مــع 

وجود  عدم  �أن  ويبقى  �ملر�صى.  هم  ثالث 

يعني  ل  �لنظرية  هذه  تطبيق  على  مثال 

فاإن  �لعك�ص  على  بل  �صحيحة  غري  �أنها 

و�لإقت�صادية  �ل�صيا�صية  �لنظريات  و�قع 

 �لف�صاد و�لتخلف و�لفقر 
ّ
�لعاملية يظهر كم

ما  �لعاملي،  �ملجاين  و�لقتل  و�ل�صتبد�د 

يعني �أننا بحاجة ما�صة �إىل �لع�صف �لفكري 

�لآ�صن،  م�صتنقعها  خل�ص  �لعلوم  هذه  يف 

بالنمو«  »�لتمويل  نظرية  تفعله  ما  وهذ� 

�لوحيد  �حلل  باأنها  نعتقد  كفريق  ونحن 

ملجتمعنا �للبناين للخروج من دو�مة �لدين 

ل  يعد  مل  و�لذي  و�ملتز�يد  �ملرت�كم  �لعام 

�ملجتمع ول �لأفر�د قادرون على ت�صديده، 

فاحلكومات مدينة و�لأفر�د مدينون و�لكل 

ذ�هب نحو �لإفل�ص مل�صلحة فريق و�حد.

فكر إقتصادي إصالحي
فعال  تعتقدون  وهل  الفريق،  هذا  ومن هو 

باإمكانية جناحكم يف حماربة الفقر؟

ويعيد�ننا  �لأهمية  �صديدي  �صوؤ�لني  هذين 

�لإئتمانية  �ملالية  فالكتلة  �لبد�ية،  �ىل 

طريق  عــن  تتكاثر  و�لعاملية  �للبنانية 

يلحظها  ل  متناق�صة  هند�صية  متو�لية 

�ل�صعب ول �حلكومات ولكن كتب �لقت�صاد 

�أن  �أي  بالتف�صيل،  ت�رضحها  كلها  �لنقدي 

تو�لد  وكيفية  �لإئتمانية  �ملالية  �لكتلة 

خافية  لي�صت  �لوهمية  �لكتابية  �لنقود 

يف  دققنا  و�إذ�  ثمنها،  يدفع  من  على  �إل 

�لتاريخ �لقت�صادي لل�صعوب �صنكت�صف �أن 

جيو�ص  بدون  �لكون  ي�صتعمر  فريقا  هناك 

�لذي  �ملر�بي  هو  �لفريق  وهــذ�  ع�صكرية، 

عليه  وفر�ص  بالإعد�م  �صقر�ط  على  حكم 

�لأمري  �لذي �صلب  نف�صه  �ل�صم، وهو  جترع 

�أن  بعد  �ل�صكندرية  �أ�ــصــو�ر  على  علقة 

رف�ص هذ� �لأمري �لنقود �لذهبية �لفاطمية 

�ملت�صببة  �لرخي�صة  باملعادن  �ملخلوطة 

�لــذي  نف�صه  وهــو  �لنقود،  كمية  بتكاثر 

�ل�صلم  عليه  �مل�صيح  �ل�صيد  على  فر�ص 

يدعو  كان  �لذي  وهو  معركة  يخو�ص  �أن 

نف�صه  وهو  و�مل�صاحمة،  و�ل�صلم  للمحبة 

�لفريق �لوحيد و�ل�صبب �لوحيد �لذي �أعلنت 

عليه �حلرب يف �لقر�آن �لكرمي. فالنقود هي 

وعاء �لرثوة و�ملال �ل�صائل هو �لأوعية مبا 

يحتويه كل وعاء من �لرثوة، ومثلها كمثل 

�لأوعية �مل�صتطرقة كلما ز�د وعاء نق�صت 

�لرثوة يف �لأوعية �لأخرى، وبالتايل فاإن 

على  يفر�ص  �أن  ي�صتطيع  �لنقود  يولد  من 

حم�صو�صة  ول  مرئية  غري  �رضيبة  �لنا�ص 

حتى  �لنقود  يف  ــرثوة  �ل بنق�ص  تتمظهر 

وهو  مقفلة،  خز�ئن  يف  خمباأة  كانت  و�إن 

و�حلكومات  �ملــايل.  بالت�صخم  ي�صمى  ما 

خمفية  �رضيبة  �ملجتمعات  على  تفر�ص 

�حلكومات  ولكن  �لنقود  ��صد�ر  طريق  عن 

ت�صدر نقود�ً ل تتجاوز كميتها �ل5 % من 

�لكتلة �لنقدية �ملتد�ولة و�ل 95 % �لباقية 

بتوليدها  �لتي  �لتجارية  �لبنوك  ت�صدرها 

جمموع  مــن  ت�صتدين  �ملـــايل  للإئتمان 

�لفرد  وهذ�  حمــدد�ً،  فــرد�ً  لتقر�ص  �ل�صعب 

�لبنك  ولكن  �لبنك  �ىل  �لدين  باإعادة  يقوم 

�ذ� قام  �لدين �ىل �ملجتمع. فكيف  ل يعيد 

�لبنك باإقر��ص �ملجتمع و��صتعمر �قت�صاده 

موؤ�ص�صاته  كافة  و�أفل�ص  �ل�صنني  مئات 

�لدين  لت�صدد  تعمل وتعمل  �لتي  �لإنتاجية 

�لذي ل ميكن ت�صديده؟ وهنا ياأتي �جلو�ب 

مئة  موؤمنون  فنحن  �لتايل،  �ل�صوؤ�ل  على 

�لفقر  حماربة  مهمة  يف  بنجاحنا  باملئة 

�لعلمي  �لفيزيائي  �لأ�صلوب  ن�صتخدم  لأننا 

�ل�صيا�صية و�لقت�صادية  يف �رضح نظريتنا 

وبنف�ص �لوقت فاإن �لو�قع �للبناين و�لعربي 

�صببه  تطاحن  �ملنطقة من  وما يحدث يف 

فريقا  �صيولد  و�لف�صاد  و�لتخلف  �لفقر 

بالعلم  ــص  ــل� �خل ــن  ع يــبــحــث  خمل�صا 

و�ملعرفة و�لعد�لة و�ملحبة.
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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،

برجاق كومباني، وشركة اليف ليمتد،  ومؤسسةالبرجي التجارية والصناعية، ومؤسسة بوليفليكس، وشركة أسامكو 
عضاضة، وشركة الروش لصناعة الشوكوال.

»طعم لذيذ وجودة عالية«

كومباين  برجاق  �رضكة  �تخذته  �صعار 

�مللنب  �صناعة  يف  �لر�ئدة  لتكون 

و�لنوغا...

وعلى  تقليدية  بريوتية  عائلة  برجاق... 

�يقاع هذه �لعائلة تا�ص�صت �رضكة برجاق 

كومباين. 

تبد�أ �لق�صة منذ ��أثر من خم�صة وثمانني 

�أ�صعد برجاق �لذي  عاما مع �جلد �لكبري 

من  و�لنوغا  �مللنب  �صناعة  يتقن  كان 

معمل �صغري ومتو��صع يف بريوت.  وقد 

تو�صيعا«   1945 عام  يف  �ملعمل  �صهد 

ولكن  �لأ�صناف  يف  فقط  لي�ص  وتطور�« 

باعتماد �لآليات �حلديثة و�ملو�د �لأولية 

يف  �لف�صل  ويعود  �جلودة.  �لعالية 

م�صطفى  �لإبن  �ىل  �لنوعية  �لنقلة  هذه 

جديدة  �أ�صنافا  �أدخل  �لذي  برجاق 

�لف�صتقية  �إىل  بالإ�صافة  و�لنوغا  للملنب 

و�ل�صم�صمية.

خطى  على  برجاق  م�صطفى  �صار  وقد 

و�لده باتباعه مبد�أ �لطعم �للذيذ و�جلودة 

�لعالية على مد�ر �ل�صنني.

�لإبن  ن�صاة  كانت   1996 �لعام  يف   

�ل�صاب �أ�صعد برجاق، �ملدير �لعام �حلايل 

�ملعمل  �أن  برجاق  ��صعد  ر�أى  لل�رضكة. 

لديه �لقدرة على �إنتاج �ل�صوكول بنوعية 

�لأوروبية.  و�جلودة  بالنوعية  تقارن 

وتكللت  �لنظرية  تلك  »طبقت  فقال: 

�لتجربة بالنجاح �لكبري.«

م�صدر  كانا  �لإبن  �أ�صعد  وطموح  حلم 

وذلك  بالنجاح  جميعها  تكللت  قر�ر�ت 

بد�« من خلل:

بناء معمل جديد مكون من �أربعة طو�بق 

وخمترب ملر�قبة �جلودة

جميع  يف  و�لآليات  �ملعمل  تطوير 

�لأق�صام ب�رض�ء �أحدث �ملعد�ت �ملعرو�صة 

يف �ملعار�ص �لأوروبية 

�أكرث  �لآن  لت�صمل  جديدة  �أ�صناف  �إنتاج 

من 150 منتج من �ل�صوكول و�حللويات 

من  مدعومة  وخطو�ت  بر�مج  �إعتماد 

�رضكة  تكت�صب  لكي  �ملخت�صة  �لوز�ر�ت 

لبنان  يف  �ل�صوق  ثقة  كومباين  برجاق 

و�أنحاء �لعامل.

�ل�صمعة  ح�صن  �ل�رضكة  هذه  ت�صهد  �ليوم 

يف  بل  لبنان  يف  فقط  لي�ص  و�لزدهار 

و�لأوروبية  و�خلليجية  �لعربية  �لدول 

و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�أ�صرت�ليا... 

ق�صة عامل برجاق ل تنتهي �إذ �إن طموح 

�أبنائها ي�صتمر...

برجاق كومباني... خبرة 85 عامًا في صناعة الشوكوال 
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تعترب �لنظافة هاج�ص �لع�رض يف ظل ما ينت�رض 

وحتتاج  �لعامة،  �ل�صحة  على  توؤثر  �أوبئة  من 

على  �لق�صاء  فيها  ت�صمن  جذرية  ملعاجلة 

�لبيئة.  على  �ل�صلبي  �لتاأثري  دون  �لأمر��ص 

 »Life Limited« �رضكة  تهتم  �ل�صاأن  هذ�  يف 

بت�صنيع و�إنتاج �لأدوية �ملعقمة و�ملنظفات. 

 »Life Limited« �رضكة  �صاحب  وحتدث 

من  تنتجه  وما  �ل�رضكة  عن  من�صور  جوزف 

موؤكد�ً  و��صع،  ب�صكل  �ملنظفة  �لأدوية  �أ�صناف 

ومتابعة  �لعامة  بالنظافة  �ل�رضكة  �هتمام  �أن 

�نتاجهم ب�صكل د�ئم. 

عن �ل�رضكة و�لأدوية �لتي ت�صّنعها قال جوزف 

�لتي  ليمتد«  »ليف  �رضكة  »تعمل  من�صور: 

و�لدوية  �لتعقيم  �دوية  جميع  ت�صنيع  يف   1993 �صنة  تاأ�ص�صت 

و�لدوية  و�لفريو�صات  و�مليكروبات  �لفطريات  �مل�صادة لنو�ع 

رة و�ملبيدة للرو�ئح �لكريهة، �ل�صادرة من جر�ء ذبح �لطيور 
ّ
�ملطه

و�حليو�نات كالبقر و�لغنم و�ملاعز وغريها، وكافة �ملو�د �ملنظفة 

�ىل  ��صافة  و�مل�صالخ،  �ملز�رع  بقايا  من  وغريه  للدم  و�ملطهرة 

جميع �لدوية �لكيماوية �لتي ت�صتعمل يف تنظيف وتطهري �أدو�ت 

�ملطابخ و�ملطاعم و�لفنادق و�مل�صت�صفيات و�لتنظيفات عامة«. 

توسيع االنتاج
و�أكد من�صور: »�ن جميع �لدوية �ل�صادرة من �رضكتنا ومعاملنا 

�لبيئة  على  وخطرة  م�رضطنة  تركيبات  �ي  بتاتًا  حتمل  ل 

بتها �رضكة »ليف« �لأم يف كند� �لتي تعمل على 
ّ
و�لن�صان، وجر

�لتطور �لد�ئم لكل �أنو�ع �لأدوية، كما تعمل �ل�رضكة على تو�صيع 

د�ئرة �نتاجها يف �لدول �لعربية«.

وعن عدد �ملنتجات قال من�صور: 

من  �صنفًا   60 �ل�رضكة  »تنتج 

و�ملطهرة  �ملعقمة  �لأدوية  �نو�ع 

باأنها  �ل�رضكة  وتفتخر  و�ملنظفة. 

مفعول  ذ�ت  ومعقمًا  مطهر�ً  تنتج 

 ،quat  774 وهو  برتكيبته  قوي 

�نو�ع  جميع  على  يق�صي  كونه 

ويطهرها  و�جلر�ثيم  �مليكروبات 

يف  خطر  �ي  ي�صكل  ول  للن�صان  موؤٍذ  مفعول  له  يكون  �ن  دون 

��صتعماله على �ملاأكولت و�خل�صار.

�حللوة  و�صناعة  و�للبان  �لجبان  �صناعة  يف  ي�صتعمل  كما 

�ملو�د  �نظمة  يف  �جلديدة  �لنو�ع  من  ويعترب  و�لطحينة، 

�لبرتوكيمائية كونه بدون ر�ئحة ول طعم ول لون.

منتجات الشركة
وعن منتجات �ل�رضكة قال: »لدينا ق�صم خا�ص يف تنظيف وتعقيم 

 23 مطابخ �ملطاعم و�لفنادق وي�صم �كرث من 

منها  و�ملطهرة،  �ملنظفة  �لأدوية  من  �صنفًا 

و�ل�صتانل�ص  �لباردة  �لأ�صطح  على  ي�صتعمل  ما 

وجميع �لأدو�ت، ومنها ما ي�صتخدم على �لآلت 

�ل�صاخنة و�ل�صو�يات �و غريها من �لأدو�ت �لتي 

تتطلب تنظيفًا يوميًا �و �ز�لة �ل�صو�د و�لدهون 

�لذي تتعر�ص له  �ليومي  من جر�ء �ل�صتعمال 

�لأفر�ن و�ملعد�ت. بال�صافة �ىل �لأدوية �لتي 

يف  ن 
ّ
يتكو �لذي  و�ل�صد�أ،  �لتكّل�ص  على  تق�صي 

�صناعة  ومعد�ت  �لأوتوماتيكية  �جلليات 

�للبان و�لجبان و�حلليب، وميكن ��صتخد�مها 

و�لكبايات  �ل�صحون  جميع  تنظيف  يف 

وتلميعها.

�ل�صجاد  على  �مل�صتع�صية  �لبقع  يزيل  م�صتح�رض   »TRAFI«
و�جللي، و�ملفرو�صات و�لفينيل، ويتميز باأنه لي�ص له رغوة.

»BIOLIFE« م�صتح�رض  مطهر ويق�صي على �لذباب و�حل�رض�ت، 

و�مللحم وغريها،  �ملطاعم  �لطاولت يف  على  وي�صتخدم كثري�ً 

كونه يزيل �جلر�ثيم و�لبكترييا، وهو ذ�ت ر�ئحة معطرة.

على  يق�صي  �ملعادن  �نو�ع  لكل  خا�ص  م�صتح�رض   »Sparkle«

�ل�صد�أ و�آثار �حلريق ويعطي رونق وملعية ملدة طويلة.

VIT S.S. كرمي م�صنوع من �ل�صيليكون �خلا�ص، يلمع ويحافظ 
على �ل�صتنل�ص �صتيل.

»�ل�رضكة  �ن  �ىل  من�صور  و��صار 

�ملنظفة  �لدوية  بت�صنيع  تهتم 

TUFF. وهو فعال جد�ً  للفنادق 

و�لرتكيب،  �لنوعية  حيث  من 

وي�صتعمل يف �حلمامات لتنظيف 

�لبور�صولن و�ل�صري�ميك و�لكروم 

ويزيل �لبقع �مل�صتع�صية عنها.

�ز�لة  م�صتح�رض    TORPEDO  

�يًا  �ملجاري  وفتح  �لرو��صب 

كانت

ي�صتعمل  م�صتح�رض   »LEMIT«

�ىل  بالأ�صافة  وغريها..  �ملوكانو  و�أبو�ب  �لباركيه  خ�صب  على 

�لعديد من �لدوية �لتي ل تت�صع يف هذه �لفقر�ت ل�رضحها«.  

�صهادة  على  حا�صلة  �دويتنا  »جميع  �ن:  من�صور  و�أو�صح 

�ملخترب�ت �لتي تك�صف عليها قبل �ل�صتعمال. كما تفخر �ل�رضكة 

�ملجانية  و��صت�صارتها  خرب�تها  مع  �لأدوية  هذه  جميع  بتقدمي 

على  و�لتدريب  �لدوري  �لفح�ص  متابعة  مع  زبائنها  جميع  �ىل 

��صتعمالها، ومتابعة جميع ��صتعمال �لأدوية �لتي تبيعها وتاأخذ 

بالعتبار �أي ملحظة ت�صلها من زبائنها.         

و�صدد من�صور على �ن �ل�رضكة ت�صع يف �صلم �ولوياتها �ملحافظة 

على علقة جيدة بينها وبني زبائنها.

»اليف ليمتد« .. تطور دائم في صناعة ادوية التعقيم والمنظفات
منصور: منتجاتنا ال تحوي اي تركيبات ضارة للبيئة 

جوزف منصور
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جعلتا  �لزبائن،  وثقة  عامًا  ع�رضين  خربة 

موؤ�ص�صة �لربجي �لتجارية و�ل�صناعية من 

و�رض�ء  بيع  جمال  يف  �لر�ئدة  �ملوؤ�ص�صات 

وت�صنيع  �لكهربائية  �ملولد�ت  و�صيانة 

و�ملوؤ�ص�صات  �ل�رضكات  وجتهيز  �لكو�مت 

�لطاقة  من  حاجاتها  يلبي  مبا  و�ملباين 

�لكهربائية.

وكانت �ملوؤ�ص�صة قد تبو�أت مركز�ً مهمًا بني 

�ملوؤ�ص�صات و�ل�رضكات �لكربى �ملتخ�ص�صة 

يف جتميع �ملولد�ت و�لكو�مت يف لبنان بعد 

�لر�حل  موؤ�ص�صها  بذله  �لذي  �لكبري  �جلهد 

�صليمان �لربجي �لذي و�صع عمل �ملوؤ�ص�صة 

و�صبكة زبائنها فاإ�صافة �ىل فرعها �لأول 

فرعا  برجي  �أن�صاأ  �ل�صويفات،  يف  �لكائن 

مقابل  �ملطار  طريق  على  للموؤ�ص�صة  ثانيا 

حمطة �لأيتام.

يف  موؤ�ص�صها  رحيل  بعد  �ملوؤ�ص�صة  وتتابع 

�ل�صيد  مع  تقدمها  طريق  موؤ�صف  حادث 

ح�صن �صليمان �لربجي �لذي �أ�صار يف حديث 

»يعمل  �أنه  �ىل  و�لقت�صاد«  مع«�ل�صناعة 

عليه  �صارت  �لذي  �لنهج  و�ملحافظة على  �ملوؤ�ص�صة  تطوير  على 

�ملوؤ�ص�صة منذ تاأ�صي�صها عرب �إدخال ماركات جديدة من �ملولد�ت 

مثل: بركنز، فولفو، كاتربلر، كمنز، لي�صرت. �إ�صافة �ىل �لتو�صع يف 

�صناعة �لكو�مت وتركيب �لهنغار�ت �حلديدية و�ملكاتب �جلاهزة 

وجتهيز لوحات للحماية و�ملر�قبة وعقود �صيانة«.

مؤسسة البرجي .. »ليضوي وينور البلد«
البرجي: نعمل على إدخال ماركات جديدة من المولدات

بوليفليكس لصناعة أكياس النايلون ... جودة ونوعية
تعمل  بريوت،  يف  �لب�صطة  منطقة  يف  تاأ�صي�صها  منذ 

بوليفليك�ص يف جمال �صناعة �أكيا�ص �لنايلون مبختلف 

وتتميز  و�ل�صلوفان.  و�لألو�ن  و�لقيا�صات  �ملوديلت 

لها،  �صعار�ً  و�لنوعية  �جلودة  تاأخذ  �لتي  بوليفليك�ص 

�لأولية يف �صناعتها،  �ملو�د  �أنو�ع  �أجود  با�صتخد�مها 

�لأكيا�ص  ت�صنع  �لتي  �لآلت  لأحدث  �متلكها  كما 

وتطبعها باأجود �لألو�ن.

خمتلف  �ىل  متتد  و��صعة  زبائن  �صبكة  ولبوليفليك�ص 

خمتلفة  �ملوؤ�ص�صة  منتوجات  �ن  �ذ  �للبنانية  �ملناطق 

كان  مهما  كافة  �لزبائن  حاجات  وتلبي  �لنو�ع 

�ختلفها.

وبهدف خدمة زبائنها ب�صكل �أف�صل، تبدي بوليفليك�ص 

وطلبات  حاجات  لتلبية  و�لتام  �لد�ئم  ��صتعد�دها 

زبائنها مع خدمة �لتو�صيل.

�إ�صافة �ىل ذلك، تتميز بوليفليك�ص بفرع خا�ص لتلبية 

م�صتلزمات �لفنادق و�ملطاعم من مو�د تنظيف وحمارم 

وجميع �أنو�ع �لبل�صتيك. 
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عام 1952، تاأ�ص�ص  م�صنع ع�صا�صة وكان يخت�ص يف �صناعة 

مكنات �صنع �لبوظة وغرف �لتربيد وبر�د�ت �لعر�ص، وبد�أت 

�ل�صناعة  هذه  بتطوير  ع�صا�صة  �أ�صامكو  �رضكة   1988 �صنة 

لت�صبح  �ل�صوق  �حتياجات  مع  لتتنا�صب  �نتاجها  وتنوعات 

من �برز �ل�رضكات �ملتخ�ص�صة يف �صناعة وجتارة جتهيز�ت 

�ملطاعم و�ل�صوبر ماركت و�لفر�ن ومعامل �لبوظة.

و�كد �صاحب �رضكة »��صامكو« ��صامة ع�صا�صة يف حديث مع 

»�ل�صناعة و�لقت�صاد« »�ن منذ عام 1990 تعمل �ل�رضكة على 

ع موديلت بر�د�ت وو�جهات 
ّ
تو�صيع وتطوير منتوجاتها وتنو

�لعر�ص«.

و�ذ �صدد على �ن »�ل�رضكة تتميز بجودة و�صمان �صناعتها«، 

�و�صح �ن »�لطلب �ملتنامي يف �ل�صوق دفع �ل�رضكة �ي�صًا �ىل 

�لتنوّع يف �ل�صتري�د«.

ويف رد على �صوؤ�ل حول �ملعوقات �لتي تعرت�ص عمل �ل�رضكة، 

قال �ل�صيد ��صامة:  »�ن �لو�صع �لأمني يف لبنان و�ملحيط يوؤثر 

ب�صكل �صلبي على ت�رضيف �لإنتاج كونه يوؤدي �ىل �نخفا�ص 

�لطلب و�لت�صدير خا�صة �ىل دول �خلليج و�لعر�ق«.

�للبنانيني لرفع  �لدعم لل�صناعيني   و�كد على �رضورة تقدمي 

�ملحلية  �لأ�صو�ق  يف  �ل�صناعة  تو�جه  �إذ  �لتناف�صية،  قدرتهم 

من  �أ�صا�صًا  �ملدعومة  �لأجنبية  �ل�صناعات  كافة  من  مز�حمة 

وتخفي�ص  �لكهرباء   تاأمني  �رضورة  على  و�صدد  حكوماتها، 

�لر�صوم و�ل�رض�ئب �ملفرو�صة على �ل�صناعي �للبناين«. 

و�ذ �عرب عن قناعته باملكانة �لكبرية �لتي حتتلها �ل�صناعة 

�صناعية  �تفاقيات  عقد  �ىل  دعا  �للبناين،  �لقت�صاد  يف 

و�قت�صادية دولية، يكون م�صمونها و��صا�صها حماية �ل�صناعة 

�للبنانية«. 

ويف حني ر�أى ع�صا�صة �ن �لدعم �لذي يقدمه م�رضف لبنان 

لل�صناعات من خلل �لقرو�ص �ملدعومة مهم جد�ً، و�أ�صار �أنها 

ت�صاعده يف �رض�ء �للت �ل�صناعية«. 

»اسامكو« .. 62 عامًا من التطور المستمر
عضاضة: لرفع قدرة الصناعيين التنافسية

مدير  ��صتذكر  و�لدوؤوب  �جلاد  �لعمل  من  عامًا   35
و�صاحب �رضكة »لرو�ص« ل�صناعة �ل�صوكول فايز طه 

مر�حل  فروى  و�لقت�صاد«،  »�ل�صناعة  مع  حديثه  يف 

تطور �رضكته �لتي بات �نتاجها �ليوم �لكرث طلبًا يف 

م�صانعها  طورت  �ن  بعد  و�لعربية  �للبنانية  �ل�صو�ق 

لتلبي كافة �ذو�ق �مل�صتهلكني.

�ملرحلة  مر�حل،  ثلث  �ىل  عمله  م�صرية  طه  وق�صم 

�لوىل متتد من 1979  �ىل حني نهاية �حلرب �لهلية 

�صنو�ت   10 مدى  على  بقي  حيث   ،1991 عام  �للبنانية 

ي�صتورد »مادة �ل�صوكول- كوفريتور« من �خلارج ويطبخها 

ها يف قو�لب خمتلفة �لأ�صكال.
ّ
يف �مل�صنع وي�صب

�خلام  �ملو�د  ��صتري�د  �ىل  طه  عمد  �لثانية،  �ملرحلة  ويف 

بنكهات  لت�صبح  �خلا�ص  باأ�صلوبه  وطبخها  لل�صوكول، 

�ل�صوق �ملحلية،  �دى �ىل متيزها يف   و�أ�صكال خمتلفة، مما 

وفتح �أمام �ل�رضكة �آفاق �أخرى يف �أ�صو�ق عربية جديدة«. 

ة يف 
ّ
�ملر�حل جدي �أكرث  �لثالثة هي  �ملرحلة  �ن  و�عترب طه 

مكنت  �ذ  �ملكننة  تطوير  نحو  �نطلقة  �صكلت   حيث  �لعمل، 

�ل�صوكول  �صناعة  يف  �لتقنيات  �أحدث  �عتماد  من  �ل�رضكة 

ونكهات  �أ�صكال  �ليها  و��صاف  �لنتاج  جودة  من  رفع  مما 

متجددة«. 

وك�صف طه عن معوقات كثرية تعرت�ص عمل 

�رضكته �برزها  »�صح �ملياه و�أزمة �نقطاع 

�لعالية«.  كلفتها  �ىل  بالإ�صافة  �لكهرباء 

بنى  من  �خلدمات  م�صاكل  �ىل  ��صار  و�ذ 

حتتية وطرقات و�ت�صالت وغريها، ر�أى �ن �ملعوقات �لتي 

بلفتة من �جلهات  �ل�صناعي يجب �ن حتظى  تعرت�ص عمل 

�لقت�صادي  �لناجت  يف  ت�صاهم  �ل�صناعة   كون  �لر�صمية 

�ملحلي«. 

يف  متخ�ص�صة  �بحاث  ومر�كز  معاهد  �ن�صاء  �ىل  طه  ودعا 

�صناعة �حللويات �لعربية و�لفرجنية لإغناء �ل�صوق �ملحلية 

باخلرب�ت و�لتقنيات �حلديثة كي نتمكن من مو��صلة �لعمل 

من حيث �نتهى �لعامل مبا ميكننا من �لبد�ع و�لتطور، وعدم 

وبذلك  �لآخرون،  ينتجه  ملا  و�لتقليد  باملو�كبة  �لكتفاء 

نتمكن من �لتخل�ص من فكرة ما ي�صمى بحماية �ل�صناعات 

�ملحلية من خلل ��صد�ر �لقو�نني.

»الروش«.. الحداثة في صناعة الشوكوال 
 طه: القرار قوانين تحمي الصناعة

فايز طه

اسامة عضاضة
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من �شهر اإلى �شهر

�إىل  �لف�صلي  تقريره  يف  عودة  بنك  �أ�صار 

�أن » �لأد�ء �لقت�صادي كان خلل �لأ�صهر 

متو��صعًا   ،2014 عام  من  �لأوىل  �لت�صعة 

ن�صبيًا كما ت�صري �إليه معظم موؤ�رض�ت �لقطاع 

�لقت�صادي  �لن�صاط  �حلقيقي، بحيث جاء 

بعيد  حد  �إىل  متما�صيًا  �لبلد  يف  �لعام 

لنمو  �لدويل  �لنقد  �صندوق  توقعات  مع 

بن�صبة  �حلقيقي  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت 

1.8 % لهذ� �لعام، ويف حني �أن �ل�صتثمار 
�صياق  يف  بالإجمال   و�هنًا  بقي  �خلا�ص 

حالة �لرتقب و�لرتيث �ل�صائدة يف �أو�صاط 

�مل�صتثمرين وتاأجيل �لقر�ر�ت �ل�صتثمارية 

�خلا�ص  �ل�صتهلك  حركة  �أن  �إل  �لكربى، 

�إنفاق  من  تاأتت  ن�صبية  مناعة  �أفادت من 

�جليد  و�لتدفق  �ملحليني  �مل�صتهلكني 

و�إنفاق  �للبنانيني  �ملغرتبني  �أعد�د  يف 

عددهم  جتاوز  �لذين  �ل�صوريني  �للجئني 

1.2 مليون«.
�ملوؤ�رض  »وفق  �أنه  �إىل  �لتقرير  ولفت 

م�رضف  عن  �ل�صادر  �لعام  �لقت�صادي 

حت�صنًا  �لقت�صادي  �لن�صاط  �صهد  لبنان، 

بالفرتة  مقارنة  �ل�صيف  ف�صل  يف  طفيفًا 

بلغ  وقد  �ملا�صي.  �لعام  من  �ملماثلة 

�ملوؤ�رض 0.265 يف �آب 2014، وذلك بزيادة 

ن�صبتها  2.8 % مقارنة مع �آب 2013. ويف 

يف  �لن�صبي  �لتح�صن  فاإن  �ل�صياق،  هذ� 

�لنمو  م�صتوى  رفع  �لقت�صادي  �لن�صاط 

�ىل  �لعام  �لقت�صادي  للموؤ�رض  �ل�صنوى 

2.3 % يف �لأ�صهر �لثمانية �لأوىل من عام 
2014، مقابل متو�صط منو بن�صبة 2.7 % يف 

�لأ�صهر �لثمانية �لأوىل من عام 2013«.

يف  �لأد�ء  هذ�  �إىل  »��صتناد�ً  �أنه  و�أعلن 

�لقطاع �حلقيقي، قام �صندوق �لنقد �لدويل 

�لعاملي  �لقت�صاد  �آفاق  حول  تقريره  يف 

برفع  �لأول  ت�رضين  �صهر  يف  �ل�صادر 

�حلقيقي  �ملحلي  �لناجت  لنمو  توقعاته 

وذلك   %  1.8 �ىل   2014 للعام  لبنان  يف 

باملقارنة مع ن�صبة 1 % يف توقعه �ل�صابق 

�لعاملي  �لقت�صاد  �آفاق  تقرير  �صمن 

كما  �ملا�صي.  ني�صان  �صهر  يف  �ل�صادر 

تقدير�ته  من  �لدويل  �لنقد  �صندوق  عدل 

 2014 للنمو �لقت�صادي  يف لبنان للعام 

ومن  موؤخر�ً.   %  1.5 �إىل  �صابقًا   %  1 من 

فقد   ،2015 �لعام  لنمو  توقعاته  حيث 

توقعاته  على  �لدويل  �لنقد  �صندوق  �أبقى 

�ل�صابقة �أي على ن�صبة 2.5 % للعام �ملقبل. 

�لناجت �ملحلي  �أن يبلغ  عليه من �ملتوقع، 

مليار   47.5 لبنان  يف  �لإ�صمي  �لإجمايل 

مليار   450 2014، مقابل  �لعام  دولر يف 

�أن  �صاأنه  من  ما  �لعام2013،  يف  دولر 

يرفع �لناجت �ملحلي �لإجمايل �لفردي من 

10.077 دولر يف �لعام 2013 �إىل 10.531 
دولر يف �لعام 2014«.

�لقطاع  موؤ�رض�ت  »خمتلف  �أن  وك�صف 

�لعام،  �لأد�ء  يف  تفاوتًا  �صهدت  �حلقيقي 

علمًا �ن غالبيتها �صهدت �رتفاعًا �صافيًا. 

�لعام  من  �لأوىل  �لت�صعة  �لأ�صهر  فخلل 

�ملبيعات  قيمة  من  كل  �رتفعت   ،2014
�لأ�صمنت  وت�صليمات   ،%  10.6 �لعقارية 

بن�صبة 1.2 % و�ل�صيكات �ملتقا�صة بن�صبة 

4.2 %، و�أعد�د �مل�صافرين عرب مطار بريوت 
بن�صبة 4.1 %نومبيعات �ل�صيار�ت �جلديدة 

�لكهرباء  �إنتاج  �رتفع  كما   .%  8.3 بن�صبة 

من  �لأول  �لن�صف  خلل   %  3.13 بن�صبة 

�لعام يف حني �أن �لو�رد�ت من �مل�صتقات 

خلل   %  2.3 بن�صبة  تر�جعت  �لنفطية 

و�ل�صادر�ت  �لو�رد�ت  �أما  نف�صها.  �لفرتة 

 % بن�صبة1.1  تر�جعت  فقد  �لإجمالية 

و8.20 % على �لتو�يل خلل �لأ�صهر �لت�صعة 

�لفرتة  مع  مقارنة  عام2014  من  �لأوىل 

نف�صها من �لعام �ملا�صي.

الزراعة والصناعة
�لت�صعة  �لأ�صهر  »يف  �أنه  �لتقرير  و�أو�صح 

�لقطاعان  عرف   ،2014 �لعام  من  �لأوىل 

و�صجل  متباينًا  حمليًا  �أد�ء  و�لثاين  �لأول 

�خلارجي.  �مل�صتوى  على  ن�صبيًا  تر�جعًا 

�لو�رد�ت  على  �ملحلي  �لطلب  �زد�د  فقد 

�لزر�عية لكنه �نخف�ص قليًل على �لو�رد�ت 

�ل�صناعية فيما �صجلت �صادر�ت �لقطاعني 

�لزر�عي و�ل�صناعي تر�جعًا باملقارنة مع 

�لفرتة نف�صها من �لعام 2013.

ل 
ّ
وك�صف �أن » �لقطاع �لزر�عي �للبناين �صج

مزيد�ً من �لرت�جع يف �لأ�صهر �لت�صعة �لأوىل 

�لبطيء  �أد�ءه  مو��صًل   ،2014 �لعام  من 

�أد�ء  منذ مطلع �ل�صنة بعدما كان قد حقق 

�لعام  من  �لأوىل  �لت�صعة  �لأ�صهر  يف  قويًا 

�لزر�عية  �ل�صادر�ت  �نخف�صت  فقد   .2013
يف �لأ�صهر �لت�صعة �لأوىل من �لعام 2014 

بن�صبة 10.4 % على �أ�صا�ص �صنوي )بعد منو 

�لت�صعة  �لأ�صهر  يف   %  39.5 بن�صبة  �صنوي 

�ل�صعيد  وعلى   .)2013 �لعام  من  �لأوىل 

�لد�خلي، �صهد �لقطاع �لزر�عي حت�صنًا من 

فز�دت  �لبلد.  يف  �لأو�صاع  حت�صن  جر�ء 

�لزر�عيةبن�صبة  �ملنتجات  من  �لو�رد�ت 

�لأ�صهر  يف  �صنوي  �أ�صا�ص  على   %  11.9
�لت�صعة �لأوىل من �لعام 2014«.

�ل�صناعي  »�لقطاع  �أن  �أو�صح  كما 

�لد�خلي  �ل�صعيدين  على  تر�جعًا  �صجل 

من  �لأوىل  �لت�صعة  �لأ�صهر  يف  و�خلارجي 

�لعام 2014 مو��صًل �أد�ءه �ل�صعيف خلل 

سجل أداء متواضع خالل األشهر التسعة األولى من عام 2014

إقتصاد لبنان بين وهن االستثمار ومناعة االستهالك



ASSINAA WAL' IKTISSAD�لعدد 144 كانون �أول 2014 -كانون ثاني 2015
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 43

�نخف�صت  �ل�صناعية  فال�صادر�ت  �لعام. 

بن�صبة 7.21 على �أ�صا�ص �صنوي يف �لأ�صهر 

�لت�صعة �لأوىل من �لعام 2014 بعدما كانت 

�لفرتة  يف   %  6.2 بن�صبة  منو�ً  حققت  قد 

ذ�تها من �لعام 2013«.

�ملجل�ص  �إح�صاء�ت  »تبني  للتقرير  ووفقًا 

�ملنتجات  �أبرز  �أن  للجمارك  �لأعلى 

�لت�صعة  �لأ�صهر  يف  �مل�صدرة  �للبنانية 

�لأوىل من �لعام 2014 هي �ل�صلع �لغذ�ئية 

و�لآلت و�ملنتجات �لكيميائية و�ملنتجات 

�ملنجمية و�ملعدنية و�لأحجار �لكرمية. ثم 

�أن �لأ�صو�ق �لعربية ظلت �أهم مقا�صد هذه 

�لفرتة �ملذكورة، ول �صيما  �ل�صادر�ت يف 

و�لإمار�ت  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 

�لعربية �ملتحدة و�لعر�ق و�صورية و�لأردن، 

�إ�صافة �إىل تركيا«.

البناء
و��صل  �لعقاري  »�لقطاع  �أن  �إىل  و�أ�صار 

من  �ملزيد  م�صجًل  �إيجابي  �أد�ء  حتقيق 

�لأ�صهر  يف  عدة  جبهات  على  �لتح�صن 

فعدد   .2014 �لعام  من  �لأوىل  �لت�صعة 

�ملذكورة  �لفرتة  يف  �لعقارية  �ملبيعات 

�صنوي،  �أ�صا�ص  على   %  4.1 بن�صبة  �زد�د 

�لإجمالية  �لقيمة  �رتفاع  عن  �أ�صفر  ما 

بينما   %  10.6 بن�صبة  �لعقارية  للمبيعات 

�جلديدة  �لبناء  رخ�ص  م�صاحات  ز�دت 

بن�صبة 10.7 % يف �لأ�صهر �لثمانية �لأوىل 

من �ل�صنة«.

�لعمليات  »عدد  �أن  �لتقرير  وبنّي 

�لعقارية �رتفع من 123.532 عملية يف 

 2013 �لعام  من  �لأوىل  �لت�صعة  �لأ�صهر 

�لت�صعة  �لأ�صهر  127.166 عملية يف  �ىل 

�لأوىل من �لعام 2014، �أي بن�صبة 2.9 %. 

كذلك �رتفع عدد �ملبيعات �لعقارية من 

�لفرتة ذ�تها.  51.904 يف  49.8876 �ىل 
ذلك،  مو�ز�ة  يف   .%  4.1 ن�صبته  مبا  �أي 

 6 من  �لعقارية  �ملبيعات  قيمة  �رتفعت 

مليار�ت دولر يف �لأ�صهر �لت�صعة �لأوىل 

من �لعام 2013 �ىل 6.7 مليار دولر يف 

 ،2014 �لعام  من  �لوىل  �لت�صعة  �ل�صهر 

�أي مبا ن�صبته 10.6 % �لأمر �لذي ر�فقه 

�لعقارية  �ل�صفقة  قيمة  متو�صط  �رتفاع 

�لأ�صهر  �ألف دولر يف   121 �لو�حدة من 

 129 2013 �ىل  �لت�صعة �لأوىل من �لعام 

�ألفًا يف �لأ�صهر �لت�صعة �لأوىل من �لعام 

.»2014

رخ�ص  م�صاحة  »�صجلت  �لتقرير  وبح�صب 

�لثمانية  �لأ�صهر  يف  �ملمنوحة  �لبناء 

بن�صبة �زدياد�ً   2014 �لعام  من   �لأوىل 

فامل�صاحة  �صنوي  �أ�صا�ص  على   %  10.7
بلغت  �جلديدة  �لبناء  لرخ�ص  �لإجمالية 

9.482 �آلف مرت مربع يف �لأ�صهر �لثمانية 
�لأوىل �لعام 2014 مقابل 8.562 �آلف مرت 

 .2013 �لعام  من  ذ�تها  �لفرتة  يف  مربع 

بح�صب  �ملمنوحة  �لرخ�ص  توزع  ويظهر 

مرة  ��صتاأثرت  لبنان  جبل  �أن  �ملناطق 

�أخرى بح�صة �لأ�صد، م�صتقطبة 46.8 % من 

جمموع �لرخ�ص، تلها لبنان �ل�صمايل )18 

!%(، ثم لبنان �جلنوبي )11.5 %(، فبريوت
)8.3 %( فالبقاع )8.2 %(، و�أخري�ً �لنبطية 

.)% 7.4(

التجارة والخدمات
ور�أى �لتقرير »�أن قطاع �لتجارة و�خلدمات 

ن�صاط  من  �لأكرب  باحل�صة  ي�صتاأثر  �لذي 

ن�صبته  مبا  م�صاهمًا  �للبناين  �لقت�صاد 

% يف تكوين �لناجت �ملحلي �لإجمايل   64
�لقت�صادي  �لأد�ء  �صورة  عك�ص  للبلد، 

�لعام منذ بد�ية �ل�صنة، بحيث جاءت معظم 

�لت�صعة  �لأ�صهر  يف  �لقطاع  هذ�  موؤ�رض�ت 

يف  منها  �أف�صل   2014 �لعام  من  �لأوىل 

�أنها  ولو   ،2013 �لعام  من  ذ�تها  �لفرتة 

�نطوت بوجه عام على منو بطيء ن�صبيًا«.

�ل�صياحة  وز�رة  »�إح�صاء�ت  �أن  و�أعلن 

تظهر �أن �لقطاع �ل�صياحي �صهد يف �لأ�صهر 

�زدياد   2014 �لعام  من  �لأوىل  �لت�صعة 

�أ�صا�ص  على   %  4.2 بن�صبة  �ل�صياح  عدد 

�صائح  �ملليون  �صقف  متجاوز�ً  �صنوي 

�زد�د  بينما  �صائح   1.018.541 �ىل  لي�صل 

 %  4.1 عدد �مل�صافرين عرب �ملطار بن�صبة 

مليني  �خلم�صة  ليقارب  ذ�تها  �لفرتة  يف 

م�صافر«.

�ل�صياحي  �لقطاع  »��صتفاد  للتقرير  ووفقًا 

ن�صبيًا  �أف�صل  �صيفي  مو�صم  من  �للبناين 

من  �لثالث  �لف�صل  ففي  �ل�صنة.  هذة 

بن�صبة �ل�صياح  عدد  �رتفع  �حلالية،   �ل�صنة 

22.6 % ما �صاعد يف �لتعوي�ص عن �لتباطوؤ 
�مل�صاهمة  وعلى  �ل�صنة  بد�ية  يف  �مل�صجل 

�لأ�صهر  يف   %  4.2 بن�صبة  منو  حتقيق  يف 

�لت�صعة �لأوىل من �لعام«.

ولفت �إىل �أن »هذ� �لأد�ء جاء يف �لأ�صهر 

عدد  �نخفا�ص  عقب  �لأوىل  �لت�صعة 

�صنوي  �أ�صا�ص  على   %  10 بن�صبة  �ل�صياح 

حيث  �لعام2013  من  ذ�تها  �لفرتة  يف 

�أن  و�لو�قع  موؤ�تاة.  �أقل  �لأو�صاع  كانت 

�لقطاع �ل�صياحي �للبناين مل يعرف تغري�ً 

�إيجابيًا �صنويًا يف عدد �ل�صياح خلل فرتة 

منذ  �ل�صنة  من  �لأوىل  �لثلثة  �لف�صول 

�أ�صهر �لربيع، علمًا �أن �أبرز �مل�صاهمني يف 

�ل�صياح  �لإيجابي هم  �ل�صنوي  �لأد�ء  هذ� 

و�لقارة  �لعربية  �لبلد�ن  من  �لو�فدون 

�لمريكية«.

�رتفع  �لعرب  �ل�صياح  »عدد  �أن  و�أعلن 

�لأوىل  �لت�صعة  �لأ�صهر  يف   % بن�صبة9.7 

من �لعام 2014، بعدما كان قد �نخف�ص 

بن�صبة 18.1 % يف �لفرتة ذ�تها من �لعام 

2013. كذلك، �رتفع عدد �ل�صياح �لقادمني 
يف   %  8.1 بن�صبة  �لأمريكية  �لقارة  من 

�لفرتة ذ�تها من �لعام 2014 بعدما كان 

قد تر�جع بن�صبة 8.5 % يف �لأ�صهر �لت�صعة 

�ل�صياح  �أما   .2013 �لعام  من  �لأوىل 

فعرفت  �لخرى،  �ملناطق  من  �لو�فدون 

حركتهم �جتاهات متناق�صة،ذلك �أن عدد 

�ل�صياح �لقادمني من �أوروبا �رتفع 1.6 % 

يف �لفرتة ذ�تها بينما �صجل عدد �ل�صياح 

�لقادمني من �أوقيانيا و�أولئك �مل�صجلني 

�زدياد�ً  �ملتحدة  تابعني للأمم  كعنا�رض 

�لتو�يل.  على   %  21.7 و   %  14.9 بن�صبة 

ولو كانو� �أقل عدد�ً. يف �ملقابل، �نخف�ص 

�أفريقيا و�آ�صيا  عدد �ل�صياح �لو�فدين من 

% على �لتو�يل يف  % و6.2   13.1 بن�صبة 

�لأ�صهر �لت�صعة �لأوىل من عام 2014«.

6.7 مليار دوالر بلغت قيمة 

 المبيعات العقارية  

في االشهر التسعة االولى 

 من العام 2014 مقابل

 6 مليارات دوالر في الفترة 

نفسها من علم 2013
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»�إحتاد  �أن  �ىل  فيها  �أ�صار  بركات، 

�مل�صارف �لعربية يو��صل م�صرية لقاء�ته 

�لقياد�ت  ح�صد  �إىل  �إلر�مية  وموؤمتر�ته 

و�لإقت�صادية،  و�ملالية  �مل�رضفية 

ملتابعة ومناق�صة �لتطور�ت �لإقت�صادية 

و�لعربية  �لعاملية  و�مل�رضفية  و�ملالية 

حتديات  من  خلفته  وما  و�إنعكا�صاتها، 

وقطاعاتنا  �لعربية  �إقت�صاد�تنا  �أمام 

�مل�رضفية �لعربية«. 

للقطاع  �ملجمعة  �لود�ئع  �أن  �إىل  و�أ�صار 

�لن�صف  نهاية  حتى  �لعربي  �مل�رضيف 

�لعام �جلاري قد بلغت حو�ىل  �لأول من 

�ملجمع  ور�أ�صماله  دولر،  مليار   2000
و�لقرو�ص  دولر،  مليار   340 حو�ىل 

�لعام  للقطاعني  قبله  من  �ملقدمة 

دولر،  مليار   1750 حو�ىل  و�خلا�ص 

حجم  من   %   60 حو�ىل  ي�صكل  ما  وهو 

�لإقت�صاد �لعربي«. 

طربيه 
�أن  �ىل  فيها  �أ�صار  لطربيه  كلمة  وكانت 

»موجود�ت �مل�صارف �لعربية  يف نهاية 

2014، ويتجاوز  �لعام  �لأول من  �لف�صل 

 3.1 �ل  م�رضفا،تخطت   430 �ل  عددها 

تريليون   2 �لود�ئع  وبلغت  د.�.،  تريليون 

د.�.، وتخطت �لت�صهيلت �لتي �صخت يف 

كما  د.�.  تريليون   1.75 مبلغ  �لقت�صاد 

قاربت ن�صبة منو �لقطاع �مل�رضيف ثلثة 

من �شهر اإلى �شهر

�أن  �صلم  متام  �حلكومة  رئي�ص  �أعلن 

يف  جنح  �للبناين  �مل�رضيف  »�لقطاع 

�لكبرية،  �لعاملية  �لتحولت  مع  �لتاأقلم 

تكنولوجيا  يف  �لتطور  م�صار  فو�كب 

�إلتز�ما  و�لتزم  و�ملعلومات،  �لت�صالت 

كامل �لنظم و�ملعايري �لدولية، وخ�صو�صا 

�لأمو�ل  تبيي�ص  مبكافحة  �ملتعلقة  تلك 

ومتويل �لإرهاب.وقال :»�إن ح�صة كبرية 

�للبناين،  �مل�رضيف  �لقطاع  جناح  من 

فيه،  و�لعاملني  قياد�ته  �ىل كفاءة  تعود 

�ل�صيا�صة  �إىل  �لأكرب تعود  �مل�صاهمة  لكن 

�لذي و�صع  �حلكيمة للم�رضف �ملركزي، 

فر�ص  �مل�رضيف،  للعمل  ناظما  �إطار� 

�حرت�م �أرفع معايري �لوقاية«. 

�مل�رضيف  �ملوؤمتر  رعايته  خلل  ور�أى 

�لعربي �ل�صنوي لعام 2014 »�أن وجود مقر 

�إحتاد �مل�صارف �لعربية يف بريوت، هو 

دليل جديد على مت�صك �لأ�رضة �مل�رضفية 

مناخ  لأهمية  وتقديرها  بلبنان،  �لعربية 

�أنه دليل على �لأهمية  �لأعمال فيه. كما 

�للبناين  �مل�رضيف  للقطاع  توليها  �لتي 

يز�ل، جناحات م�صهودة.  �لذي �صجل ول 

لقد �أظهر �لقطاع �مل�رضيف �للبناين، على 

مدى �ل�صنني، قدرة ملحوظة على مقاومة 

على  نف�صه  �لوقت  يف  وحافظ  �ل�صغوط، 

وترية منوه يف �أ�صعب �لظروف �ل�صيا�صية 

و�لأمنية«. 

و�عترب �نه »مثلما جنح قطاعنا �مل�رضيف 

متكنت  �لأزمات،  وجه  يف  �ل�صمود  يف 

من  �لأخرى  �لقت�صادية  �لقطاعات 

بحد  وهذ�  كبرية.  باأثمان  ولو  �لنجاة 

�مل�صتثمرين  �إر�دة  على  �صهادة  ذ�ته 

و�إميانهم  �للبنانيني  �لأعمال  ورجال 

مب�صتقبل لبنان، �لأمر �لذي ي�صتحق حتية 

يف  �خلا�ص  �لقطاع  يف  وللعاملني  لهم 

�إن  �لقول  تقت�صي  �لو�قعية  لكن  بلدنا. 

ما  �ىل  ي�صتمر  �أن  ميكن  ل  �ل�صمود  هذ� 

ل نهاية �إذ� بقي م�صل�صل �لنزف م�صتمر�، 

يف ظل عدم �ل�صتقر�ر �لإقليمي و�لت�صنج 

على  بثقلهما  يلقيان  �للذين  �لد�خلي 

�حلركة �لقت�صادية«. 

المؤتمر 
وكان �حتاد �مل�صارف �لعربية و�لإحتاد 

نظما  قد  �لعرب  للم�رضفيني  �لدويل 

لعام  �ل�صنوي  �لعربي  �مل�رضيف  �ملوؤمتر 

�لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  برعاية   2014
م�رضف  مع  وبالتعاون  �صلم  متام 

�ملركزي،  �مل�رضي  و�مل�رضف  لبنان 

ينتظرنا«،  عربي  �قت�صاد  »�أي  بعنو�ن 

يف فندق فيني�صيا، ح�رضه وزر�ء �لدفاع 

�صمري مقبل، �لإعلم رمزي جريج، �ملال 

�مل�صنوق  حممد  �لبيئة  خليل،  ح�صن  علي 

بعثة  رئي�صة  حكيم،  �آلن  و�لقت�صاد 

�جنيلينا  لبنان  يف  �لأوروبية  �ملفو�صية 

�يخهور�صت. 

�لإحتاد  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  ح�رض  كما 

�لدويل للم�رضفيني �لعرب جوزف طربيه، 

�صلمة،  ريا�ص  لبنان  م�رضف  حاكم 

فرن�صو�  لبنان  م�صارف  جمعية  رئي�ص 

�لعربية  �لغرف  �حتاد  رئي�ص  با�صيل، 

�مل�رضيف  �لبنك  �لق�صار، حمافظ  عدنان 

�مل�رضي ه�صام ر�مز عبد�حلافظ، ممثلون 

و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صارف  قطاعات  عن 

�لعربية  �لدول  من  عدد  يف  �ملالية 

و�لأجنبية. 

بركات 
جمل�ص  لرئي�ص  بكلمة  �ملوؤمتر  و��صتهل 

حممد  �لعربية  �مل�صارف  �حتاد  �إد�رة 

سالم يرعى المؤتمرالمصرفي العربي السنوي:
 القطاع نجح في التأقلم مع التحوالت العالمية 

من اليمين: طربية، سالمة، سالم، بركات وباسيل
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�لقت�صاد،  منو  ن�صبة  �أ�صعاف 

�لكبرية  �مل�صاهمة  �ىل  ي�صري  مما 

يف  �لعربية  �مل�رضفية  لل�صناعة 

�لقت�صاد �لعربي«. 

�صمي  ما  »كلفة  �أن   �ىل  و�أ�صار 

بح�صب  قدرت،  �لعربي  بالربيع 

در��صة �أعدها م�رضف HSBC، مبا 

يتخطى �ل 800 مليار دولر �مريكي 

يف   2010 �لعام  يف  �نطلقته  منذ 

م�رض،  وهي:  ت�رضر�  �لأكرث  �لدول 

�لبحرين،  ليبيا،  تون�ص،  �صوريا، 

�لردن، �ليمن، وكذلك لبنان. ومن 

�لقومي  �لناجت  يبقى  �أن  �ملتوقع 

بنحو منخف�صا  �لدول  لهذه   �لعام 

 .2014 �لعام  نهاية  حتى   %   35
و�أو�صح »�أن �لتحديات �لتي تو�جه 

عاملنا �لعربي �لآن لي�صت �قت�صادية 

خلط  ظل  يف  كيانية،  هي  بل  فقط 

�لثو�بت«.   كل  وتغيري  �لأور�ق  كل 

�لإ�صلحات  �لعمل على  »�أن  ور�أى 

وحتى  و�لجتماعية  �ل�صيا�صية 

��صتحد�ث  �ىل  بالإ�صافة  �لبيئية، 

�ل�صباب  موجات  ل�صتيعاب  عمل  فر�ص 

�لباحثة عن �لعمل، بات مطلبا ملحا ل بل 

حياتيا لنا ولأجيالنا �ل�صاعدة«. 

باسيل 
من جهته �عترب با�صيل �أنه »على �ل�صعيد 

�ل�صيا�صي، لي�ص مقبول �أن ي�صتمر هذ� �لفر�غ 

�للبنانية،  �جلمهورية  رئا�صة  موقع  يف 

وملقت�صيات  وللأعر�ف  للد�صتور  خلفا 

تو�زن و�نتظام عمل �ملوؤ�ص�صات، وو�جبنا 

�لناجتة  �ملخاطر  �ىل  �لتنبيه  جميعا 

�لتطرف  فت�صاعد  �ل�صاذ.  �لو�قع  هذ�  من 

�صيا�صيا و�جتماعيا، ولنا عليه �صاهد كل 

يوم على �متد�د عاملنا �لعربي، يعود �ىل 

�صعف �صلطة �لدولة، كما يعود �ىل تردي 

�لعامة،  و�خلدمات  �لجتماعية  �لأو�صاع 

�أو �ىل  فيلجاأ �لنا�ص �ىل بد�ئل عن �لدولة 

�لغربة عن �لوطن«. 

وتابع: »لي�ص مقبول كذلك على �ل�صعيد 

بالو�صع  جزئيا  �ملرتبط  �لقت�صادي، 

منو  مبعدلت  نكتفي  �أن  �ل�صيا�صي، 

�لدويل  �لنقد  �صندوق  يقدرها  متو��صعة 

ومبا  للبنان   % و2.5   %  1.8 بني  مبا 

�ل�رضق  ملنطقة   %  3.8 و   %  2.6 بني 

 2014 لعامي  �أفريقيا  و�صمال  �لأو�صط 

لي�ص  �لنمو  من  �مل�صتوى  فهذ�   .2015 و 

�ل�صابة  �لعاملة  �لقوى  ل�صتيعاب  كافيا 

�ملتدفقة �ىل �أ�صو�ق �لعمل �لعربية. 

سالمة 
قرر  لبنان  »م�رضف  �أن  �صلمة  و�أعلن 

2015 و�لتي  �إطلق رزمته �لثالثة للعام 

دولر  مليار  �مل�صارف  باإقر��ص  تق�صي 

�ل�صكن  �أجل  من   %  10 بفائدة  �أمريكي 

�ملتعلقة  و�مل�صاريع  �جلديدة  و�مل�صاريع 

وقال:  �جلامعي«.  و�لتح�صيل  بالبيئة 

ميز�نيته  يف  لبنان  م�رضف  تو�صع  »لقد 

على  للمحافظة  وذلك  �لت�صعينات  منذ 

و�ل�صتقر�ر  �لت�صليف  يف  �ل�صتقر�ر 

عمد  وقد  �للبنانية،  �لعملة  �أ�صعار  يف 

حكومية  �أور�ق  �رض�ء  �ىل  �لغاية،  لهذه 

�خلا�ص  �لقطاع  يف  �أحيانا  و�ل�صتثمار 

لتاأمني  �مل�صارف  من  عقار�ت  و�رض�ء 

هذه  يف  �صن�صتمر  ونحن  لها.  �ل�صيولة 

معتمدة  �ليوم  �أ�صبحت  �لتي  �ل�صيا�صة 

عامليا. كما �صنتابع حتفيزنا للم�صارف 

لل�صتثمار يف �قت�صاد �ملعرفة. من �أجل 

�ل�صتقر�ر،  وعلى  �لثقة  على  �ملحافظة 

�ل�صتقر�ر  �أم  �لت�صليفي  �ل�صتقر�ر  �أكان 

يف �لأ�صعار، �صي�صتمر م�رضف لبنان يف 

�صيا�صته �لقائمة على �إد�رة �أ�صعار 

�لأمريكي  �لدولر  بني  �ل�رضف 

بني  ويبقيها  �للبنانية  و�للرية 

بادر  لقد   .1514 و�ل   1501 �لـ 

عدة  و�أ�صدر  لبنان  م�رضف 

من  تد�بري  عدة  و�تخذ  تعاميم 

لبنان  �صمعة  على  �حلفاظ  �أجل 

وعلى �ل�صتقر�ر �لت�صليفي«. 

�لتحقيق  هيئة  »تعمل  وتابع: 

مكافحة  هيئة  وهي  �خلا�صة 

تنفيذ جدي  على  �لأمو�ل  تبيي�ص 

حتمي  �لتي  و�لتعاميم  للقو�نني 

منخرطا  وتبقيه  لبنان  �صمعة 

عمل  وحتمي  �ملالية،  �لعوملة  يف 

كما  معه.  �ملر��صلة  �مل�صارف 

على  �ملركزي  �ملجل�ص  يعمل 

�لتي  �للزمة  �لتعاميم  �إ�صد�ر 

على  �ملحافظة  من  لبنان  متكن 

�صيما  ول  �لت�صليفي  ��صتقر�ره 

بتنظيم  ترتبط  �لتي  �لتعاميم  تلك 

�لتي  �ل�صتهلكية  �لقرو�ص 

حمفظة  من   %   28 متثل  �أ�صبحت 

�أ�صبح  و�لتي  �لئتمانية  �مل�صارف 

 %   50 �للبنانية  �لأ�رضة  يكلف  ت�صديدها 

لبنان  م�رضف  تعاميم  �إن  مدخولها.  من 

و�صعت �صو�بط لهذ� �لنوع من �لإقر��ص، 

عامة  وموؤونات  باحتياطات  وطالبت 

�ملحفظة  باقي  وعلى  �ملحفظة  هذه  على 

�ل�صتهلكية.  غري  للقرو�ص  �لئتمانية 

وحدة  �إن�صاء  �ملركزي  �ملجل�ص  �أقر  كما 

لل�صتقر�ر  ووحدة  �مل�صتهلك  حلماية 

�ملايل بغية �حلفاظ على �لثقة بامل�صارف 

�إ�صافية  �صو�بط  و�صعنا  كذلك  �للبنانية. 

للم�صارف  �خلارجية  �ل�صتثمار�ت  على 

مقابل  �ملالية  للر�فعة  حدود�  وو�صعنا 

�لأدو�ت �ملالية«. 

و�أكد �صلمة �أن �لنظام و�لقطاع �مل�رضيف 

للقت�صاد  �لأ�صا�صية  �لر�فعة  �صيبقيان 

�مل�رضيف  �لقطاع  و�صيبقى  �للبناين 

قطاعا منخرطا يف �لعوملة �ملالية«. 

عبد  تكرمي  جرى  �ملوؤمتر  نهاية  ويف 

�حلافظ مبنحه »جائزة �لروؤية �لقيادية«، 

بتقدمي  �صلم  �لرئي�ص  �ملوؤمتر  كرم  كما 

�فتتح  ثم  جلهوده.  وفاء  تذكارية  درع 

�لوزير  �لعربية  �مل�صارف  �حتاد  رئي�ص 

�ملعر�ص  �أعمال  �لق�صار  عدنان  �ل�صابق 

�لذي ينظم على هام�ص �ملوؤمتر.

بركات يقدم للرئيس سالم درع تذكارية وفاء لجهوده

القصار يسلم عبد الحافظ »جائزة الرؤية القيادية«
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من �شهر اإلى �شهر

��صت�صافت بريوت حدثًا �قت�صاديًا مهمًا يتمثل مبوؤمتر م�رضف 

�ل�رضكات  قطاع  يتناول  و�لذي   2014 �لعمال  لت�رضيع  لبنان 

�لنا�صئة. �فتتح �ملوؤمتر �عماله يف »�لفوروم دو بريوت« بح�صور 

توم  �لربيطاين  و�ل�صفري   ، �صلمة  ريا�ص  لبنان  م�رضف  حاكم 

فلت�رض، ورئي�ص جمعية م�صارف لبنان �لدكتور فرن�صو� با�صيل، 

بريوت  يف  و�لزر�عة  و�ل�صناعة  �لتجارة  غرفة  �حتاد  ورئي�ص 

وجبل لبنان حممد �صقري، ومديرة �ملكتب �لتنفيذي يف م�رضف 

 20 من  �أكرث  من  متحدثًا   50 وم�صاركة  �حلويك،  ماريان  لبنان 

بلد�ً ميثلون �هم �ل�رضكات �لنا�صئة يف �لعامل، كما يح�رض �ملوؤمتر 

�كرث من 1800 م�صارك و�كرث من 80 موؤ�ص�صة عار�صة.

حويك
ويف كلمتها، ��صارت حويك �ىل �لأهد�ف �لتي دفعت م�رضف لبنان 

�لذي   ،331 رقم  �لتعميم  �إ�صد�ره  عرب  �ملعرفة  �قت�صاد  دعم  �ىل 

�لنا�صئة  �ل�رضكات  ر�صاميل  يف  �مل�صاركة  على  �مل�صارف  ي�صجع 

عرب خف�ص �ملخاطر، �لهدف �لأ�صا�صي هو زيادة �لنمو �لقت�صادي 

و�لجتماعي ومعاجلة م�صكلة �لبطالة وبخا�صة عند فئة �ل�صباب 

لبنان ملعاجلة  �إيجاد حو�فز لبقائهم يف  �لعمل على  و�ملطلوب 

يف  لبنان  م�رضف  ��صتمر�ر  �أكدت  كذلك  �لدمغة.  هجرة  م�صكلة 

�لعمل على جعل لبنان مركز�ً حموريًا لقت�صاد �ملعرفة، لي�ص على 

م�صتوى �ملنطقة فح�صب ل بل على م�صتوى �لعامل �جمع.

سالمة
من جهته، ��صار �صلمة �ىل »�أن �لتعاون �لقائم بني هذه �لقطاعات 

لبنان،  يف  �لأخرى  �لتقليدية  �لقت�صادية  و�لقطاعات  �لنا�صئة 

�صي�صاهم حتما يف تعزيز �جلودة و�لفاعلية و�لقدرة �لتناف�صية.« 

و�عترب خلل �فتتاحه �ملوؤمتر »�أن �ملعرفة هي �أغلى �صلعة يف عامل 

جتاوزت  �لقطاع  هذ�  ل�رضكات  �لت�صويقية  �لقيمة  �أن  باعتبار  �ليوم، 

�أن�صطة  متار�ص  �أو  �لتقليدية  بال�صلع  تتعامل  �لتي  �ل�رضكات  قيمة 

تقليدية«. 

ور�أى �أن »لبنان ي�صتطيع �لإفادة من قطاع �ملعرفة، بف�صل ر�أ�صماله 

�لناجت  �إجمايل  ويح�صن  ثروته  من  بالتايل  فيزيد  �لكفوء،  �لب�رضي 

لديه  ملن  جديدة  �آفاق  وفتح  عمل  فر�ص  توفري  �أجل  من  �ملحلي 

تعميما  لبنان  م�رضف  �أ�صدر  ذلك،  على  وبناء  �لفكرية.   �لقدر�ت 

ي�صجع �مل�صارف �للبنانية على �ل�صتثمار يف �رضكات هذ� �لقطاع«. 

�لقطاع  بني  تعاون  �إر�صاء  �إىل  لبنان  م�رضف  »ي�صعى  و�أ�صاف: 

�ملايل وقطاع �ملعرفة حديث �لن�صاأة، فهو ملتزم تقدمي �صمانات 

�ل�صناديق  �أو يف  �لنا�صئة  �ل�رضكات  �لتي ت�صتثمر يف  للم�صارف 

خ�ص�ص  لبنان  م�رضف  �أن  كما  فيها.   بال�صتثمار  �ملتخ�ص�صة 

�رضيعة  معاجلة  ي�صمن  مبا  �ملطلوب،  و�لوقت  �لب�رضية  �ملو�رد 

ومهنية للطلبات �لتي تقدمها �مل�صارف لل�صتثمار يف �ل�صناديق 

�مل�صارف  من  �لعديد  قام  �لتاريخ،  هذ�  وحتى  و�ل�رضكات. 

بتخ�صي�ص �لأمو�ل �للزمة لهذ� �لنوع من �ل�صتثمار. ونحن ندعو 

جميع �مل�صارف �لعاملة يف لبنان �إىل �أخذ مبادرة مماثلة«. 

�للزم  �لدعم  تقدمي  على  �أي�صا  يحر�ص  لبنان  »م�رضف  �أن   و�أعلن 

لذلك  وهو  �لقطاع،  هذ�  لتطوير  للأعمال  م�رضعة  �رضكات  لإن�صاء 

�أن�صطة  يف  �ل�صتثمار  من  �لنوع  هذ�  �ملئة  يف   100 بن�صبة  ي�صمن 

�لقطاع من �ملعرفة و�خلرب�ت  �إفادة هذ�  �إىل  مماثلة. وي�صعى جاهد� 

�لعاملية«.

 باسيل
مل�صتقبل  �ملفتاح  هو  �لعمال  رو�د  قطاع  �ن  با�صيل  و�و�صح 

�أ�صار �ىل �هتمام �مل�صارف بهذ� �لقطاع  لبنان و�قت�صاده. كما 

مبادرة م�رضف  15 م�رضفًا جتاريًا من  ��صتفاد  �ل�صاعة  فحتى 

�ن  �أهمية  على  وركز  �صيلي.  �مل�صارف  من  عدد  وهنالك  لبنان 

تقوم �ل�رضكات �لنا�صئة بالتطلع �ىل �لأ�صو�ق �لإقليمية و�لدولية 

ولي�ص �ل�صوق �ملحلي فقط.

�ما �صقري فاأ�صار �ىل �ن �ملنطقة ت�صهد حتولت جذرية قد ت�صكل 

وو�صعنا  �ملنا�صب  بالتخطيط  قمنا  �ذ�  �قتنا�صها  ميكن  فر�صًا 

�ملزيد من �جلهود مل�صاعدة �ل�رضكات �لنا�صئة.

فلتشر
م�رضف  بني  �مل�صرتك  �مل�رضوع  تفا�صيل  فلت�رض  �و�صح   بدوره، 

لبنان و�حلكومة �لربيطانية و�لقطاع �خلا�ص و�لذي يق�صي بان�صاء 

مركز للتكنولوجيا �صيطلق يف كانون �لثاين من �صنة 2015. و�صيوفر 

للجمع  فر�صة  �لتكنولوجي«  للتبادل  �لربيطاين  �للبناين  »�ملركز 

ورو�د  بابتكار�ته  �ملعروف  �لربيطاين  �لتكنولوجيا  قطاع  بني  ما 

�لتكنولوجيا يف لبنان. كما �صيقوم بت�رضيع منو �ل�رضكات �للبنانية 

و�صي�صاعد على تطويرها و�إيجاد تكتلت تقنية عرب زيادة �لقدر�ت 

�لعمال  رو�د  و�صع  يف  �ملبادرة  هذه  �صت�صاهم  و�ملهنية.  �لفنية 

�للبنانيني على �خلارطة ويف قلب �ل�صناعة �لتقنية للمنطقة.

سالمة يفتتح مؤتمر مصرف لبنان لتسريع األعمال:

المركزي يسعى إلرساء تعاون بين قطاعي المال والمعرفة

من اليمين: فلتشر وسالمة وباسيل وشقير خالل المؤتمر
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 نّظمت كلية �إد�رة �لأعمال و�لعلوم 
 – �لقد�ص  �لروح  جامعة  يف  �لتجارية 

�لتو�يل  على  �لر�بعة  لل�صنة  �لك�صليك 

»ت�صهيل  عنو�ن  حتت  �مل�صارف  منتدى 

تقّدم  �مل�صارف  �مل�رضفية،  �خلدمات 

ت�صهيلت م�رضفية �إىل �لطلب« برعاية م�رضف لبنان �ملركزي 

ومب�صاركة بنك بيبلو�ص، بنك بريوت، بنك �ملو�رد، �لبنك �للبناين 

 Professional لفرن�صي، بنك لبنان و�ملهجر، بنك عوده و�رضكة�

Financial Consultancy �خلا�صة بالإ�صت�صار�ت �ملالية.
و�صدد عميد �لكلية �لربوف�صور نعمة عازوري على »�أهمية �لقطاع 

�للبناين«.  للإقت�صاد  �أ�صا�صية  ركيزة  لأنه  لبنان  يف  �مل�رضيف 

لأنها  و�صمودها،  تها 
ّ
قو على  �مل�صارف  »حتافظ  �أن  �أمل  كما 

�لأمل لتخطي �ل�صعوبات �لتي نعي�صها«.

 �صدرت عن �لإحتاد �لعام لغرف 
�لبلد �لعربية، در��صتان �قت�صاديتان 

م�صارفة  »نظرة  عنو�ن  �لأوىل  حتمل 

�لتعاون  جمل�ص  دول  �قت�صاد  على 

�أما   ،»2014 –  2013 �لعربي  للخليج 

�لدر��صة �لثانية فتلقي �ل�صوء على و�قع �لغذ�ء يف �لعامل �لعربي 

بعنو�ن »نحو مقاربة جديدة لتحقيق �لأمن �لغذ�ئي �لعربي«.

وتتناول �لدر��صة �لأوىل �لتطور�ت �لقت�صادية يف دول جمل�ص 

مات �مل�صرتكة و�مليز�ت �لن�صبية 
ّ
�لتعاون �خلليجي، وكذلك �ملقو

�لنمو  ومعدلت  �لقوي  �لقت�صادي  �لأد�ء  حيث  من  منها،  لكل 

�لب�رضية و�لقوى �لعاملة، و�لطاقات  �ملتنامية، وميز�ت �لرثوة 

�لفر�ص  �لدر��صة  ت�صتعر�ص  كما  �لنفط.  قطاع  يف  �لو�عدة 

�لقت�صاد  �أنظار  قبلة  ت�صكل  باتت  �لتي  �جلديدة  و�مل�صاريع 

�إىل حجمها وتاأثري�تها �ملبا�رضة وغري �ملبا�رضة  �لعاملي نظر�ً 

لدول  �لتكاملي  �مل�رضوع  �إطار  يف  و�ل�صتثمار  �لتنمية  على 

�ملجل�ص نف�صها، كما يف �إطار تكاملها مع �لعامل �لعربي و�لدويل.

�لتي  �لتحديات  �أبرز  على  �ل�صوء  فت�صّلط  �لثانية،   �لدر��صة  �أما 

خ�صو�صًا  �لغذ�ئي،  �لأمن  �صعيد  على  �لعربي  �لعامل  يو�جهها 

�لعامل  يف  �لتغذية  �صوء  من  يعانون  �لذين  عدد  تز�يد  ظل  يف 

يف   10 �لـ  تقارب  ن�صبة  �ىل  وو�صوله  مقلق،  نحو  على  �لعربي 

 46 نحو  �أي  �ل�صكان،  من  �ملئة 

�ملئة  يف   25 منهم  ن�صمة  مليون 

�أن  �إىل  �لدر��صة  وت�صري  �لأطفال.  من 

ن�صبة �لذين يعانون من �لفقر �ملدقع 

بنحو  يقّدر  م�رض  يف  �لتغذية  و�صوء 

25.2 يف  �أي نحو  �إن�صان،  21 مليون 
�ملئة من �إجمايل عدد �ل�صكان.

موجز اقتصادي

 قمة المجالس اإلقتصادية واالجتماعية 

األورو متوسطية 

 نسناس: للتعاون مع لبنان 

في مواجهة تحديات المرحلة 
عقدت  �لتي  متو�صطية   - �لأورو  �ملجال�ص  قمة  خل�صت 

�ملجال�ص  وروؤ�صاء  قبار�صة،  وزر�ء  وح�رضها  قرب�ص  يف 

�لبحر  بلد�ن  و�لجتماعية، وهيئات مماثلة يف  �لقت�صادية 

�ملتو�صط، ورئي�ص �ملجل�ص �لقت�صادي و�لجتماعي روجيه 

ن�صنا�ص، �ىل �لطلب من �مل�صوؤولني يف �أوروبا تعزيز �لعلقات 

�ملجتمع  مع  بالتعاون  �جلو�ر  ودول  �لأوروبي  �لحتاد  بني 

�ملنطقة  يف  �لتحديات  مو�جهة  يف  �أ�صا�صي  كمحور  �ملدين 

و�إيجاد �حللول للم�صكلت �لتي تعرت�صها. 

بـ  �لدويل  و�ملجتمع  �ل�صيا�صية  �ل�صلطات  �لقمة  وطالبت 

للأردن  و�للوجي�صتي  و�ملايل  �ل�صيا�صي  دعمهم  »تكثيف 

ولبنان يف ظل �لنزوح �ل�صوري �ليهما و�لذي تخطى �لـ 30 % 

من عدد �صكانهما وجتاوز بكل تاأكيد قدر�تهما �لقت�صادية 

و�لجتماعي  �لإن�صاين  �لو�صع  هذ�  جلبه  و�لجتماعية 

و�لقت�صادي«.

�لأورو -  �لوطيد بني بلد�ن  �لتعاون  �لقمة »�رضورة  ت 
ّ
و�أقر

م�صاريع  خلل  من  �ملتو�صط  �أجل  من  و�لحتاد  متو�صطية 

طريق  من  �ملوؤ�ص�صاتي  �لتعاون  �إطار  وتعزيز  حمددة، 

 - �لأورو  �لجتماعية  �لقت�صادية  �ملجال�ص  جمعية  �إن�صاء 

متو�صطية«.

نسناس
دور  على  فيها  �صدد  �لقمة  يف  كلمة  �ألقى  قد  ن�صنا�ص  وكان 

�لتعاون  و�رضورة  و�لجتماعية،  �لقت�صادية  �ملجال�ص 

و�ل�صلم  �لقت�صادي  �ل�صتقر�ر  توطيد  �أجل  من  بينها  ما  يف 

وتبادل  �ملجال�ص،  هذه  بني  �لوثيق  بالتعاون  �لجتماعي 

�صمالها،  �ىل  �جلنوب  بلد�ن  من  �لنزوح  من   
ّ
و�حلد �خلرب�ت 

وذلك من خلل خلق فر�ص عمل يف بلد�ن �جلنوب وت�صجيع 

�ل�صلم  �ل�صغرى و�ملتو�صطة، ودعم  �لإبد�ع ودعم �ملوؤ�ص�صات 

�لجتماعي يف هذه �ملنطقة.

يف  متخ�ص�صة  جلان  �إن�صاء  بـ»�رضورة  ن�صنا�ص  وطالب 

�لقت�صادية  �ملجال�ص  جمعية  خلل  من  �مل�صمار  هذ� 

و�لجتماعية �لأورو - متو�صطية بالتعاون مع �لحتاد من 

�أجل �ملتو�صط«.

�ملجل�ص  رئي�ص  مع  ن�صنا�ص  �جتمع  �أخرى،  جهة  من 

�أكد  �لذي  �لأوروبي هرني مالو�ص  �لقت�صادي و�لجتماعي 

ه، مبديًا رغبته يف زيارة لبنان و�مل�صاركة 
ّ

دعمه لهذ� �لتوج

يف موؤمتر يتناول �حلو�ر �لجتماعي �لقت�صادي.

�ملجال�ص  روؤ�صاء  بع�ص  مع  �جتماعات  ن�صنا�ص  عقد  كذلك 

�لقت�صادية �لجتماعية �لتي �صاركت يف هذه �لقمة.
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من �شهر اإلى �شهر

�أن  فرعون  مي�صال  �ل�صياحة  وزير  ر�أى 

»�لنمو �لقت�صادي و�ل�صياحي يف لبنان 

�ملنطقة،  يف  �لأمنية  �لتهديد�ت  رهن 

علمًا �أن �قت�صادنا يحافظ على �ل�صتقر�ر 

مقارنة مع �ل�صطر�بات«.

»�حتاد  �فتتاح  خلل  فرعون  و�أو�صح 

للبحر  و�ل�صناعة  �لتجارة  غرف 

ق�رض  يف  »�أ�صكامي«،  �ملتو�صط«  �لبي�ص 

�لدورة  �لتابع لغرفة بر�صلونة،  �ملوؤمتر�ت 

�لقت�صاديني  �لقادة  لـ«ملتقى  �لثامنة 

طموح  لديه  »لبنان  �أن  �ملتو�صطيني« 

حركة  يف  �أ�صا�صيًا  لعبًا  يكون  �أن  �إىل 

�لتنمية �لإقليمية، علمًا �نه �صارك وعانى 

�لإقليمية،  �لتاأثري�ت  من  تاريخه  منذ 

�ليونانية، �لرومانية، �مل�رضية، �لكنعانية، 

�مل�صيحية  �لعثمانية،  �لبيزنطية، 

و�لإ�صلمية ول �صيما �لفينيقية«.

شقير
حممد  ��صكامي  رئي�ص  �ملوؤمتر  و�فتتح 

�صقري م�صري�ً �إىل �أن »تطور �ل�رضكات على 

هذ�  ياأخذ  �ن  ميكن  ل  �ملتو�صط  م�صتوى 

بني  �لتكامل  خلق  دون  من  �لكبري  عد 
ُ
�لب

دول �ملتو�صط ورمبا �أكرث«، لفتًا �لنتباه 

�صوريا  يف  تدور  �لتي  »�لأحد�ث  �أن  �ىل 

ت�صع  �ملجاورة،  �لدول  على  وتد�عياتها 

�قت�صادية  �ملتو�صط يف م�صكلت  منطقة 

و�جتماعية، وقد تاأخذ بعد�ً عامليًا«.

�ملتو�صط  �صمال  �ن »بع�ص دول  و�أو�صح 

�إل  �لبطالة،  كانت تنتظر تر�جع معدلت 

�أن  كما  �لعك�صية،  بالنتائج  فوجئت  �نها 

م�صكلت  من  عانت  �أخرى  دوًل  هناك 

دينها  ن�صبة  جتاوزت  حيث  �قت�صادية 

يف  �لـ63  �ملحلي  �لناجت  على  �لعام 

�ملئة«، م�صري�ً �إىل �أن »هاج�صنا �لأ�صا�صي 

يف �ملتو�صط حاليًا هو �لبطالة و�رضورة 

ملو�جهتها،  �ملنا�صبة  �خلطو�ت  �تخاذ 

�إعادة �لإعمار ورفع م�صتوى  �إىل  �إ�صافًة 

بلد �جلنوب �لتي تعترب �رضورة ل حمال 

منها بالن�صبة �ىل �أمن �ملنطقة باأجمعها، 

كذلك فالنمو �ل�صامل ل يتحمل �لتاأخري«.

فالس
و�صدد رئي�ص غرفة بر�صلونة مايكل فال�ص 

ما  و�لتكامل يف  �لتعاون  على »�رضورة 

بني �لقطاع �خلا�ص يف منطقة �ملتو�صط، 

دفع  يف  �ل�صا�ص  �حلجر  ي�صكل  �لذي 

دول  بني  �لقت�صادية  �لتعاون  عمليات 

منطقة �ملتو�صط«.

فلورنسا
�لوروبي  للمعهد  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �أما 

للمتو�صط �صينان فلورن�صا فاأبرز »�رضورة 

�ملتو�صط  �صمال  بني  �لأعمال  توطيد 

لو�صع  �رضورة  هناك  �أن  كما  وجنوبه، 

دة مل�صتقبل �ملتو�صط«.
ّ

روؤية موح

كوتيزيه
للحتاد  �لعام  �لمني  نائب  حتدث  ثم 

�لذي  من �جل �ملتو�صط كلوديه كوتيزيه 

�أ�صار �ىل »�رضورة �لعمل على حل م�صكلة 

�ل�صغرية  �ملوؤ�ص�صات  ودعم  �لبطالة 

و�ملتو�صطة �لتي ت�صكل ن�صبة 75 يف �ملئة 

من �ملوؤ�ص�صات يف �ملتو�صط«.

عربيد
وتناول رئي�ص �جلمعية �للبنانية لرت�خي�ص 

تر�خي�ص  ن�صاط  عربيد  �صارل  �لمتياز 

�لمتياز يف لبنان، م�صري�ً �ىل �أنها »ت�صغل 

نحو 100 �ألف �صخ�ص ولديها �أكرث من 5500 

نقطة بيع، وهي ت�صكل قاعدة ��صا�صية لدعم 

�لبيع، وميكن �لعتماد عليها يف �ملتو�صط 

للت�صدي للأزمات �لقت�صادية«.

صراف
وعر�ص رئي�ص �حتاد رجال �أعمال �ملتو�صط 

جاك �رض�ف جتربة �لحتاد و�لتعاون �لذي 

�ملماثلة  �ملتو�صطية  �ملوؤ�ص�صات  مع  يقيمه 

»لتحقيق �لتنمية �مل�صتد�مة وخلق فر�ص عمل 

مو�جهة  على  �لعمل  علينا  وقال:  لل�صباب«. 

�لعوملة، و�لعمل على حل م�صكلت  حتديات 

�لبطالة، و�إذ� مل حتل هذه �مل�صكلة فلن يكون 

علينا  يجب  كذلك  �قت�صادي.  منو  هناك 

�إطار من �مل�صاركة  و�صع خارطة طريق يف 

حلل  �لأوروبية  �لدول  وم�صاعدة  و�لتعاون 

من  �لو�صط  و�ل�رضق  �جلنوب  دول  م�صكلت 

�جل توطيد �ل�صلم و�ل�صتقر�ر ول �صيما يف 

لبنان و�صوريا و�لعر�ق.

لغرف  �لعاملي  »�لحتاد  رئي�ص  و�أ�صار 

�ت 
ّ

»تغري �ىل  ميهوك  بيرت  �لتجارة« 

�قت�صادية جوهرية ح�صلت على �مل�صتوى 

�ت 
ّ

�لعاملي، علينا �لعمل لتكون هذه �لتغري

�إيجابية ومفيدة للقت�صاد �لعاملي«.

ب�صفته  �صقري  وّقع  �لفتتاح،  حفل  بعد 

ثلثة  �ملتو�صط  غرف  لحتاد  رئي�صًا 

وميهوك،  �رض�ف،  من  كل  مع  �تفاقات 

�لبحرية  �لرحلت  جمعية  ورئي�صة 

�ل�صياحية كارل �صالفادو.

»ملتقى القادة االقتصاديين المتوسطيين« في برشلونة:
النمو رهن االضطرابات األمنية في المنطقة

المشاركون في المؤتمر
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 �أظهرت �لدر��صة �لتي �أجرتها �رضكة 
�ل�صت�صار�ت و�لتدقيق »�رن�صت �آند يونغ« 

)Ernest & Young( عن �لقطاع �لفندقي 

يف منطقة �ل�رضق �لو�صط �ن ن�صبة �إ�صغال 

�لفنادق يف بريوت بلغت 51 % يف �ل�صهر 

قد  كانت   %  52 ن�صبة  عن  بانخفا�ص   2014 من  �لوىل  �لع�رضة 

 12 % يف   62.2 بـ  2013، ومقارنة  �لفرتة عينها من  بلغتها يف 

دولة عربية.

يف  �ملنطقة  يف  �لدنى  �لر�بعة  �ل�صغال  ن�صبة  بريوت  و�صجلت   

�لدنى  �لثالثة  �لن�صبة  2014، يف حني �صجلت  �أ�صهر من   10 �أول 

يف �لفرتة عينها من 2013. و�نخف�صت ن�صبة �ل�صغال يف فنادق 

بريوت 2 % على �صعيد �صنوي، ما ي�صكل ن�صبة �لنخفا�ص �لثانية 

�لأكرب بني 12 �صوقًا عربية، وذلك مقارنة مبعدل �رتفاع عند 2.3 

% يف �ملنطقة.
 ووفق نتائج هذه �لدر��صة يف �لن�رضة �ل�صبوعية ملجموعة »بنك 

يف  �لليلة  �صعر  معدل  بلغ   ،)Lebanon this Week( بيبلو�ص« 

فنادق بريوت 163 دولر�ً يف �أول 10 �أ�صهر من 2014، ما ي�صعها 

يف �ملرتبة �لثالثة من حيث �لفنادق �لقل غلء يف �ملنطقة.

جلنة  �أقرت   
�لوطني  �لقت�صاد 

و�ل�صناعة  و�لتجارة 

�تفاقيتني  و�لتخطيط 

�لكويت  مع  جتاريتني 

�أوغا�صابيان  و�لإكو�دور يف جل�صة عقدتها برئا�صة �لنائب جان 

وح�صور �لنو�ب: �آغوب بقر�دونيان، �صيبوه قالبكيان وعلي بزي.

�صحادة،  �حلاج  هاين  بريوت  جمارك  �إقليم  مدير  ح�رض  كما 

�مل�صت�صار �لقانوين لدى وز�رة �خلارجية �ل�صفري �صعد زخيا، عن 

�لقت�صاد  وز�رة  عن  �ل�صفدي،  عبري  للجمارك  �لأعلى  �ملجل�ص 

غادة �صفر وم�صت�صار رئي�ص جلنة �لقت�صاد جوزف زوكيكيان.

ودر�صت �للجنة  م�رضوع �لقانون �لو�رد يف �ملر�صوم �لرقم )74( 

تاريخ 2014/7/3 �لر�مي �ىل طلب �ملو�فقة على �إبر�م �تفاق بني 

للتعاون  �لكويت  دولة  وحكومة  �للبنانية  �جلمهورية  �حلكومة 

�لتجاري. كما در�صت  م�رضوع �لقانون �لو�رد يف �ملر�صوم �لرقم 

�لر�مي   2014/9/18 تاريخ   )635(

�ىل طلب �ملو�فقة على �إبر�م �لتفاقية 

�جلمهورية  حكومة  بني  �لتجارية 

جمهورية  وحكومة  �للبنانية 

و�ملناق�صة  �لدر�ص  وبعد  �لإكو�دور.. 

كما  �لقانون  م�رضوعي  �للجنة  �أقرت 

ورد� من �حلكومة«.

موجز اقتصادي
�ل�صري  حو�دث  وترية  فيها  ت�صتمر  دولة  يف 

تاأثري  حتت  �لقيادة  ب�صبب  بالرتفاع 

�لكحول و�ملخدر�ت، تعاونت �رضكة �أملا�صة 

كن  جمعية  مع  �لبرية،  �أنو�ع  �أف�صل  توفري  يف  ًا 
ّ
حملي �لر�ئدة 

هادي بهدف ن�رض �لتوعية حول تناول �مل�رضوبات مب�صوؤولية.

تهدف  �لتي  هادي،  كن  جمعية  مع  �لتعاون  هذ�  وياأتي 

�إطار  يف  �ل�صري،  حو�دث  خماطر  من  و�لتوعية  �لوقاية  �إىل 

تبغي  �لتي  �أملا�صة  ل�رضكة  �لإجتماعية  �مل�صوؤولية  ��صرت�تيجية 

توعية وتثقيف �ل�صباب و�ملجتمع ب�صكل عام حول �ل�صتمتاع 

باحت�صاء �مل�رضوبات  باعتد�ل و�لقيادة مب�صوؤولية.

ويف هذ� �ل�صدد، �بتكرت �أملا�صة 200 �ألف تعليقة معّطرة لل�صيارة 

حتتوي على ن�صائح ور�صائل ب�صاأن خماطر �لقيادة حتت تاأثري 

60 نادي ليلي وحانة  �أكرث من  �لكحول، وقامت بتوزيعها يف 

.Valet Parking  يف جميع �ملناطق من خلل خدمات

مع �صغفها بتقدمي �لأف�صل وتاريخها �لطويل يف �صناعة �لبرية، 

ة لتقاليدها وزبائنها بجعل �حلياة �أكرث متعة، 
ّ
تبقى �أملا�صة وفي

وحتذر  منتجاتها  ��صتخد�م  يف  �لإ�رض�ف  عدم  ت�صجع  �أنها  �إل 

�ل�صائقني من �لقيادة حتت تاأثري �لكحول.

ألماسة تشارك في الترويج لحملة 

تناول الكحول بمسؤولية 
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من �شهر اإلى �شهر

�لعاملي  �ملنتدى  ر 
ّ
تطو »من  ملزيد  �لوز�رة  دعم  حرب  بطر�ص  �لت�صالت  وزير  �أعلن 

�لعاملي  �ملنتدى  بني  �لربط  ومتتني  �لإقليمية،  للمنتديات  وكذلك  �لإنرتنت«  حلوكمة 

موؤكد�ً  �مل�صتويني«،  على  �حلو�ر  تو��صل  ل�صمان  وذلك  �لأخرى،  �لإقليمية  و�ملنتديات 

�مل�صاور�ت  و�إجر�ء  و�ل�رضورية  �للزمة  �لدر��صة  باإعد�د  �صتقوم  �لت�صالت  وز�رة  �أن 

�لتح�صريية �للزمة لإطلق �ملنتدى �للبناين حلوكمة �لإنرتنت. و�إذ �عترب �أن »�لأجدى 

�لتابع  و�لجتماعي  �لقت�صادي  و�ملجل�ص  �ملتحدة  للأمم  �لعامة  �جلمعية  تكون  �أن 

�إىل مركز ينتج منه  �أ�صحاب �لقول �لف�صل يف تطوير �ملنتدى من من�صة حو�رية  لها، 

خمرجات وتو�صيات، و�أن يكون لهما �لدور �لف�صل يف �إقر�ر ما يلزم حيال »�لتعاونية 

�أو  عربية  حكومية  من�صة  و�إطلق  »ت�صكيل  �إىل  دعا  �لدويل«،  �مل�صتوى  على  �ملعززة« 

»تعاونية معززة عربية« ميكن �أن تن�صوي حتت �ملظلة �مل�صرتكة لـ »�لإ�صكو�« وجامعة 

وذلك  �لإقليمي،  �ملحيط  يف  �ل�صلة  ذ�ت  �لقر�ر�ت  لإ�صد�ر  �آلية  لت�صع  �لعربية،  �لدول 

بالتو�زي مع من�صة �حلو�ر و�لت�صاور �لتي يوفرها �ملنتدى �لعربي حلوكمة �لإنرتنت«، 

مبديا تخوفه من �أن يدخل �لعامل �لعربي و�صعوبه يف ع�رض �ل�صتعمار �لرقمي.

حلوكمة  �لعربي  »�ملنتدى  لـ  �لثالث  �ل�صنوي  �لجتماع  �فتتاح  يف  جاء  حرب  كلم 

�لقت�صادية  للجنة  �لتنفيذية  �لأمينة  ح�صور  يف  »موفنبيك«،  فندق  يف  �لإنرتنت« 

و�لجتماعية لغرب �آ�صيا يف منظمة �لأمم �ملتحدة رميا خلف. حيث �أكدت خلف يف كلمة 

تكنولوجيا  لتوظيف  و�صيا�صات مهمة  ��صرت�تيجيات  �لعربية و�صعت  �لدول  »�أن  �لقتها 

�ملعلومات و�لت�صالت وطبقت �أدو�ت وو�صائل متطورة يف جمال �حلكومة �لإلكرتونية 

هذه  لو�صع  �لعمل  من  �لكثري  يبقى  ولكن  �لذكية.  و�خلدمات  �ل�صيرب�نية  و�لت�رضيعات 

�ل�صيا�صات و�ل�صرت�تيجيات على م�صار �لتنفيذ �لفعلي«.

وعر�ص �ملدير �لعام لهيئة »�أوجريو« عبد �ملنعم يو�صف و�قع �لإنرتنت يف �لعامل و�لعامل 

�لعربي، فقال �إنه من �ملتوقع �أن ي�صل عدد م�صرتكي �لإنرتنت يف �لعامل يف بد�ية 2015 

�إىل 3 مليار�ت �صخ�ص، ح�صة �لعامل �لعربي منهم 155 مليونًا فقط. وقال �إن 60  % من 

�لقطاع،  �ل�صتثمار يف هذ�  �ىل  بالن�صبة  �أما  �لإنرتنت.  لديهم خدمة  لي�ص  �لعامل  �صكان 

فهو يقارب 750 مليار دولر خلل �لأعو�م �خلم�صة �ملا�صية، لفتًا �ىل �أن حجم �لإنتاج 

�ملايل من هذ� �لقطاع يف 2013 ي�صل �إىل 2150 مليار دولر، مل ي�صجل منها �صوى 25 

مليار�ً يف �لعامل �لعربي.

 حرب متخّوف من دخول العرب 
في عصر االستعمار الرقمي

صراف نقالً عــن 

مسؤول أوروبي:

حّرروا المشاريع قبل 

المطالبة بالتمويل
�لأعمال  رجال  �حتاد  رئي�ص  تر�أ�ص 

�جلمعية  �رض�ف  جاك  �ملتو�صطي 

�لعمومية للإحتاد يف ق�رض �ملوؤمتر�ت 

مت  حيث  بر�صلونة،  غرفة  مقر  يف 

 ،
ّ
لل�رض و�أمينًا  للرئي�ص  �نتخاب نائبني 

فكان نائب �لرئي�ص �لأول من �جلز�ئر 

و�أمني  �إيطاليا،  من  �لثاين  و�لنائب 

�ل�رض من تون�ص.

�أمام �جلمعية  و�أكد �رض�ف يف كلمته 

بني  ما  �لتعاون  »�أهمية  �لعمومية، 

بني  وخ�صو�صًا  �ملتو�صط  �لبحر  دول 

دول جنوب �ملتو�صط و�صماله”، معترب�ً 

�لعمل يف �لحتاد �صيوؤدي  �أن »تفعيل 

يف  �لقت�صادية  �حلركة  تفعيل  �ىل 

�ملنطقة، ول �صيما على �صعيد تاأمني 

�لتي  �مل�صاريع  فر�ص عمل من خلل 

�صيتم طرحها يف �لقريب �لعاجل«.

»�أن  �رض�ف  �عترب  �أخرى،  جهة  من 

�لأعمال  توقيعه كرئي�ص �حتاد رجال 

�ملتو�صطي مع رئي�ص �حتاد غرف جتارة 

»�أ�صكامي”  �ملتو�صط  �لبحر  و�صناعة 

حممد �صقري - هما لبنانيان يرت�أ�صان 

�صيكون   - متو�صطيتني  منظمتني 

م�صتقبل  نحو  طريق  خريطة  »مبثابة 

متمنيًا  و�لتعاون«،  �لتكامل  من 

�للبناين،  �لعام  �لقطاع  ل 
ّ
»يتحم �أن 

�مل�صوؤولية من �أجل لبنان«.

باأحد  و�صقري  �جتمع  �أنه  �إىل  ولفت 

يف  �لأوروبي  �لإحتاد  يف  �مل�صوؤولني 

بر�صلونة، وطالباه بدعم لبنان، فكان 

�أوروبية  م�صاريع  »هناك  �أن  جو�به 

�لأوروبي،  �لإحتاد  من  لة 
ّ
ممو كثرية 

�لنو�ب،  جمل�ص  �أدر�ج  يف  تز�ل  ل 

حتررو�  �أن  �ملفرت�ص  من  وبالتايل 

هذه �مل�صاريع قبل �أن تطالبو� بتمويل 

م�صاريع �أخرى«.

زيارة  بوقائع  �عتز�زه  و�أبدى �رض�ف 

�صورة  �إ�صاءة  »متت  حيث  بر�صلونة 

من  وذلك  قامتة،  كانت  �لتي  لبنان 

خلل �حل�صور �للبناين �ملميز.
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لبنان  م�رضف  حاكم  �صدد   
�فتتاحه �حلفل  ريا�ص �صلمة خلل 

�لقت�صادية  �جلائزة  لتوزيع  �لر�بع 

�أن  على   SEA  2014 و�لجتماعية 

»�لثقة هي �لأ�صا�ص لل�صتقر�ر �لنقدي 

يف لبنان �أو يف �أي دولة يف �لعامل«، لفتا �ىل �أن »�ملركزي 

��صتطاع �ملحافظة على �لثقة » ب�صبب �لود�ئع يف �لقطاع 

»وب�صبب  �لقت�صاد  حجم  مر�ت   3 متثل  �لتي  �مل�رضيف 

تطور موجود�ت م�رضف لبنان بالعملت �لأجنبية«.

�حلركة  يف  يوؤثر  قد  �لبرتول  �صعر  �نخفا�ص  »�إن  وقال: 

�لقت�صادية يف دول �خلليج، وبالتايل على �لتحويلت �لتي 

»�ملركزي«  �ملقابل  لكن يف  لبنان من هناك«،  �ىل  تاأتي 

مبا  باللرية  للت�صليف  �حلو�فز  من  جديدة  رزمة  �صي�صع 

يو�زي �ملليار دولر، لذ�، فلبنان غري مقبل على �أزمة«.

�ىل  ت�صل  �خلارج  من  �للبنانيني  حتويلت  »�أن  و�أ�صاف: 

م�صتمرة  وهي  �لدويل،  �لبنك  بح�صب  دولر  مليار�ت   8
»�ملركزي«  �أن  مو�صحا  بامل�صارف،  �لثقة  ��صتمر�ر  مع 

�لقطاع،  �صلمة  على  للمحافظة  تد�بري  با�صتمر�ر  يتخذ 

ومنها �ملطالبة باأن تكون �مللءة 12 % وفقا لـ«بازل 3« 

�إ�صافة �ىل تكوين موؤونات عامة   ،%  10 �أنها بلغت  علما 

تتعلق  وقر�ر�ت  �أزمة  لوجود  ولي�ص  �حرت�ز�  و�حتياطات 

بقرو�ص �ل�صتهلك«.

ور�أى �أن »ذلك ي�صكل عامل �طمئنان ويعزز تدفق �لأمو�ل، 

بحجم  قيا�صا  �لدين  ن�صبة  تقدر  فال�صوق  �لأ�صا�ص،  وهذ� 

�ملحلي«،  بالناجت  قيا�صه  �أكرث من  �ملوجود�ت �مل�رضفية 

معترب� �أن »و�صع لبنان مقبول نظر� ملا يحوطه يف �ملنطقة 

وللم�صكلت �ملالية و�لقت�صادية يف دول �ملتو�صط«.

�لوطنية  �لهيئة  وفد  عاد   
كوريا  من  و�لبحوث  للعلوم 

لبنان  مّثل  �أن  بعد  �جلنوبية 

�لدويل  �صيول  معر�ص  يف 

للبنان  حّقق  وقد  للخرت�عات، 

ميد�لية ذهبية غالية متناف�صًا مع �أكرث من 730 �خرت�عًا من 

44 دولة بينها �لوليات �ملتحدة 
و�أملانيا  ورو�صيا  �لأمريكية 

ودول �صناعية �أوروبية و�آ�صيوية 

�لعربية  �لدول  ومن  عديدة، 

و�ململكة  و�جلز�ئر  �صاركت م�رض 

و�ملغرب  �ل�صعودية  �لعربية 

وعمان و�صوريا و�لعر�ق.

موجز اقتصادي

 غرفة طرابلس تطلق 

»كتاب التوفير«

�إطلق  حفل  �ل�صمايل«،  ولبنان  »طر�بل�ص  غرفة  �صهدت 

ون�صبة  �لبيع  نطاق  يت�صمن  �لذي  �لتوفري«  »كتاب 

�ملوؤ�ص�صات  من  كبرية  �أعد�د  تقدمها  �لتي  �حل�صومات 

كانون  من  �عتبار�  بكامله  عام  طو�ل  وذلك  �لتجارية 

�لأول من �لعام �جلاري 2014 ولغاية �صهر كانون �لأول 

من �لعام 2015.

ح�رض �حلفل روؤ�صاء و�أع�صاء نقابات وهيئات وجمعيات 

وعدد  م�صارف  ومدر�ء  بلدية  جمال�ص  و�أع�صاء  جتارية 

من �جلمعيات �لنا�صطة يف �لعمل �لأهلي و�ملدين.

و�أثنى رئي�ص غرفة طر�بل�ص و�ل�صمال توفيق دبو�صي على 

»ما قامت به �رضكة Lebanon Discount Book و�أجنزت 

هذ� �لكتاب �لذي ت�صعه يف خدمة �ملو�طن �للبناين وذلك 

يف  �حليوية  و�صخ  �لإ�صتهلك  حركة  ت�صجيع  �أجل  من 

هذه  ودعمنا  »�أيدنا  وقال«  �لإقت�صادية«.  �حلياة  دورة 

تعاوننا  �لإقت�صادي عرب  �لفكرة لأهميتها يف جمتمعنا 

�لعام  �لقطاع  بلدية طر�بل�ص يف �رض�كة بني  �لوثيق مع 

�لت�صويقي  �لكتاب  هذ�  �إطلق  �أن  ونعتقد  و�خلا�ص، 

حماط مب�صاعر �لغبطة و�لفرح و�ل�رضور و�لب�صمات �لتي 

�لذين  و�ل�صباب  �ل�صابات  من  عدد  وجوه  على  ترت�صم 

عملو� بكد وب�صكل عائلي بحيث �صارك فيه �لأخ و�لزوج 

�لعمل  هذ�  �إجناز  ليتم  و�ل�صغار  و�لكبار  و�لأم  و�لأب 

�أن  �إل  �لت�صويقي، ونحن ل ي�صعنا  �لإقت�صادي  �لإعلمي 

�إعجابنا  �ل�صمايل،  ولبنان  طر�بل�ص  غرفة  با�صم  ن�صجل 

�لنا�صط  �ل�رضكة من خلل فريق عملها  �أجنزته هذه  مبا 

وقدرته  وطاقاته  �ل�صباب  بحيوية  يتمتع  و�لذي  �ملنتج 

�لإقت�صادية  و�لتجدد يف حياتنا  و�لإبتكار  �لعطاء  على 

و�لإجتماعية«.

جانب من حفل اطالق الكتاب
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من �شهر اإلى �شهر

يف  �لإقت�صادي  �لإنكما�ص  تر�جع 

�أ�صعف  �ىل  �للبناين  �خلا�ص  �لقطاع 

�لثاين  ت�رضين  �صهر  خلل  له  وترية 

�لفائت حيث �قرتب �ملوؤ�رض �لقت�صادي 

عن  �صهريًا  �ل�صادر   BLOM PMI
�مل�صتوى  من   Blominvest Bank
يف�صل  �لذي  نقطة،   50 �أي  �حليادي، 

�لإنكما�ص عن �لنمو. 

تراجع االنكماش
وجاء حت�صن �ملوؤ�رض �لقت�صادي لل�صهر 

�لثالث على �لتو�يل، ليوؤكد تر�جع حدة 

�لإنكما�ص يف �لقطاع �خلا�ص �للبناين. 

�مل�صاركة  �للبنانية  �ل�رضكات  و�أ�صارت 

�لأعمال  ملوؤ�رض  �ل�صهري  �مل�صح  يف 

يف  �أقل  تر�جع  �إىل   BLOM PMI
م�صتوى �إنتاجها يف �صهر ت�رضين �لثاين 

مقارنة بال�صهر �ل�صابق، يف حني �رتفع 

�لطلب على �صادر�تها للمرة �لأوىل منذ 

�صهر ني�صان. 

قال  �لنتائج،  تلك  على  تعليقًا 

لدى  �لأبحاث  مديرية  رئي�ص 

مرو�ن   BLOMINVEST Bank
خمايل: كان لتح�صن �لأو�صاع �لأمنية 

�أثره �لإيجابي على �لن�صاط �لقت�صادي 

�مل�صتوى  �إىل   PMI موؤ�رض  و�صول  مع 

ا. يف �لو�قع 
ً
�ملحايد �أي 50 نقطة تقريب

منذ  ا 
ً
تر�جع �لنكما�ص  معدل  ي�صهد 

�ملوؤ�رض�ت  �أيلول. و�صجل عدد من  �صهر 

مبا  �ل�صابق  �ل�صهر  خلل   �
ً
منو �لفرعية 

و�لأعمال  �لت�صدير  طلبيات  ذلك  يف 

و�أظهرت  �مل�صرتيات.  �ملرت�كمة وحجم 

يف  زيادة  �لفرعية  �ملوؤ�رض�ت  جميع 

� عن 
ً
عدد �ل�رضكات �لتي مل ت�صهد تغيري

�ل�صهر �ل�صابق يف حركة �لأعمال. ومن 

هذ�  يف  ا 
ً
قدم �مل�صي  يتم  �أن  �ملتوقع 

�صلبية  مفاجاآت  حتدث  مل  ما  �لإجتاه 

على �ل�صعيدين �ل�صيا�صي و�لأمني.

النتائج
ل�صتبيان  �لرئي�صية  �لنتائج  وجاءت 

ت�رضين �لثاين كالآتي: »�صجلت �ل�رضكات 

تر�جعًا �أبطاأ يف �لإنتاج يف �صهر ت�رضين 

حتى   2014 يف  �لأ�صعف  هو  �لثاين، 

مع  ا 
ً
متما�صي �لتح�صن  هذ�  وجاء  �لآن. 

�جلديدة  �لطلبيات  �لنكما�ص يف  معدل 

على  �لثالث  لل�صهر  ا 
ً
تر�جع �صهد  �لذي 

�لتو�يل. ومع ذلك، �صجل كل من �لإنتاج 

لل�صهر  ا 
ً
تر�جع �جلديدة  و�لطلبيات 

�لثامن ع�رض على �لتو�يل.

و�صاعدت �لزيادة �لطفيفة يف م�صتويات 

دعم  يف  �جلديدة،  �لت�صدير  طلبيات 

لدى  �لو�ردة  �جلديدة  �لأعمال  �إجمايل 

�للبناين  �خلا�ص  �لقطاع  �رضكات 

من  �لرغم  وعلى  �لثاين.  ت�رضين  خلل 

جاءت  �جلديدة  �لطلبيات  زيادة  �أن 

�لأوىل  �لزيادة  �أنها  �إل  فقط،  هام�صية 

خلل �صبعة �أ�صهر.

يف  زيادة  �لثاين  ت�رضين  و�صهد 

�لتو�يل،  على  �لثالث  لل�صهر  �لتوظيف 

وعلى �لرغم من �أن وترية توفري فر�ص 

خلل  �لأ�صعف  كانت  �جلديدة  �لعمل 

فقط.  هام�صية  وجاءت  �ل�صل�صلة  هذه 

كما قامت �ل�رضكات بزيادة م�صتويات 

خمزون  زيادة  يف  �صاهم  ما  �ل�رض�ء، 

بطيئة.  بوترية  كان  و�إن  �مل�صرتيات، 

م�صتلزمات  خمزون  يكون  وبذلك 

�لإنتاج �صهد زيادة يف خم�صة �أ�صهر من 

�لأ�صهر �ل�صتة �لأخرية.

م�صتلزمات  على  �لطلب  زيادة  ومع 

يف  �ملوردين  �أد�ء  تر�جع  �لإنتاج، 

�ملهل  طول  �صهد  كما  �لثاين.  ت�رضين 

�لزمنية زيادة لل�صهر �لثالث على �لتو�يل 

عن  ب�صيط  تغيري  ومع  هام�صي  مبعدل 

�ل�صهر  ��صتبيان  خلل  �مل�صجل  �ملعدل 

�ملا�صي.

�ل�رض�ء  �أ�صعار  �صهدت  ذ�ته،  �لوقت  يف 

ا، بعد �لت�صخم �ملتو��صع 
ً
� فعلي

ً
��صتقر�ر

�ملا�صيني.  �ل�صهرين  خلل  �مل�صجل 

ومع ذلك، �رتفع متو�صط كلفة �لتوظيف 

ما  �لثاين،  ت�رضين  يف  هام�صية  بن�صبة 

يف  هام�صية  �إجمالية  زيادة  �إىل  �أدى 

�للبنانية.  �ل�رضكات  لدى  �لكلفة  �أعباء 

هام�ص  على  �صغوًطا  ذلك  و�أ�صاف 

على  �ل�رضكات  حافظت  �إذ  �لربحية، 

و�صط  تغيري  دون  من  �ملبيع  �أ�صعار 

�لإ�صتقر�ر  وجاء  �لتناف�صية.  �ل�صغوط 

�أ�صهر  �أربعة  بعد  �ملنتجات  �أ�صعار  يف 

من �لرت�جع.

االنكماش االقتصادي يتراجع
 الى أدنى وتيرة خالل ت2
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مي�صال  �ل�صياحة  وزير  �عترب    
جزء�  �أ�صبحت  �ل�صياحة  فرعون«�ن 

�ملتج�صدة  وتر�ث  و�نفتاح  حو�ر  من 

�لعي�ص  يف  تتج�صد  �حل�صارية  قيمه  يف 

�لعامل  يف  �لفريدة  و�ل�صيغة  �مل�صرتك 

وتعدد �لثقافات و�حرت�م �لقليات وبالتايل �إذ� �أ�صاب لبنان �ي 

مكروه ل �صمح �هلل فان �مل�صاكل �لتي �صيعانيها �صتنتقل حتما 

للم�صاركة  �لفرن�صية  للعا�صمة  زيارة  خلل  و�عرب  �وروبا،  �ىل 

عن  فرن�صا،  يف  �ل�صياحة  مكتب  لتاأ�صي�ص  �خلم�صيني  �لعيد  يف 

�عتقاده  �أن �وروبا تعي جيد� �أهمية دور لبنان على هذ� �ل�صعيد، 

وبالتايل يهمها كما يهم كل �للبنانيني �ملحافظة عليه ومو�جهة 

�لتحديات«.. و�أكد »�ن فرن�صا تلعب دور� د�عما للحكومة وللجي�ص 

بالتعاون مع �ململكة �لعربية �ل�صعودية �إ�صافة �ىل م�صاركتهما 

يف نه�صة �صياحية جديدة يحاول لبنان رغم �لظروف �ل�صعبة 

فرعون  ونوه  �ملتنوعة«..  �ل�صياحية  بر�جمه  عرب  �إطلقها 

�لناجت  % من  10 و20  ي�صكل بني  �لذي بات  �ل�صياحي  بالقطاع 

 25 �ملا�صي  �ل�صيف  خلل  �ل�صياح  عدد  ن�صبة  وزيادة  �لقومي 

�لقطاع  »�أن  معترب�  �ملا�صي،  �لعام  من  ذ�تها  �لفرتة  عن   %
�ل�صياحي م�صتمر بالتطور و�ل�صتد�مة رغم �لظروف« وموؤكد� »�أن 

مركز �ل�صياحة يف باري�ص �صيفعل نظر�ً لدوره �ملهم على �صعيد 

جذب �ل�صائح �لوروبى �ىل لبنان و�إطلق �لرب�مج �جلديدة �لتي 

منظمة  تبنته  �لتي  �لفينينقية  �لطريق  �إطلق  مثل  �ل�صائح  تهم 

يحقق  �أن  ناأمل  كبري  �صياحي  م�رضوع  وهو  �لعاملية  �ل�صياحة 

�لهد�ف �ملرجوة لغنى �لرت�ث �لفينيقي على هذ� �ل�صعيد«.

 �صدد �خلبري �لدويل يف �صوؤون �لنفط رودي 
دول  مع  �حلدود  تثبيت  وجوب  على  بارودي 

�ملنطقة كافة، و لفت �إىل �أن »�مل�صكلة تكمن يف 

تركيا  هي  �ملنطقة  يف  دول  ثلث  توقيع  عدم 

�ملتحدة  �لأمم  معاهدة  و�إ�رض�ئيل،  و�صوريا 

�ملنطقة  دولة  لكل  حتّدد  و�لتي  �ليوم،  حتى  �لبحر  لقانون 

�لإقت�صادية �خلال�صة، وما لدى لبنان �ليوم هو تقريبًا 20 �ألف 

كلم2 يف �لبحر«. 

و�علن �نه »من �أ�صل 854 كلم2 من �ملنطقة �ملتنازع عليها مع 

�لو�صيط  عرب  لبنان  متكن  �إ�رض�ئيل، 

�لمريكي، من تثبيت �صيادته على ما 

ذلك على  لكن مت  530 كلم2،  يقارب 

وقع خلفات حول تر�صيم م�صاحات 

ولبنان  و�إ�رض�ئيل،  لبنان  بني  �أخرى 

و�صوريا، وبني تركيا وقرب�ص«.

موجز اقتصادي

قزي يكشف عن مشروع

 يؤمن 4600 فرصة عمل

�أعلن وزير �لعمل �صجعان قزي �أن هناك 

عمل  فر�ص  تاأمني  حول  »م�رضوعًا 

مع  بالتعاون  لبناين،  بتمويل  لل�صباب 

عمل،  فر�صة   4600 ن 
ّ
يوؤم �لدويل  �لبنك 

وتبلغ قيمة �مل�رضوع 10 مليار�ت لرية، 

مع  بالتعاون  �لعمل  �صوق  حول  در��صات  و�صع  �ىل  �إ�صافة 

جمعية جتار بريوت«.

نظمها  م�صتديرة  طاولة  يف  م�صاركته  خلل  قزي  وك�صف 

�ليد  على  لـ«حرب  لبنان  �ص 
ّ
تعر عن  �لأعمال،  رجال  ع 

ّ
جتم

�لعمل  من  �لعاطلني  »عدد  �أن  �إىل  م�صري�ً  �لوطنية«،  �لعاملة 

بلغ 334 �ألف عامل منذ بدء �لنزوح �ل�صوري �ىل لبنان، و�أن 

عدد �صكاوى �للبنانيني �لذين يخرجون من عملهم ل�صتبد�لهم 

بعمال �أجانب، يزد�د ب�صكل كبري«. و�عترب �أن »كل توقيع من 

�صفر  �أنه يوقع »تذكرة  �إجازة عمل لأجنبي، يعني  بله على  قرِ

�إيجابي حلل  للبناين«، د�عيًا �جلميع »ليكونو� �رضكاء ب�صكل 

هذه �مل�صكلت«.

النبوغ الفكري
�لنبوغ  على  �ملحافظة  من  متّكن  »�للبناين  �أن  �ىل  و�أ�صار 

�لفكري و�لإبد�ع من خلل �لأمور �ل�صلمية و�حل�صارية و�لعمل 

�لعمل  �صاحب  بني  بالعلقة  �إل  �لعمل  ي�صتقيم  ول  �لدوؤوب، 

و�لعامل �ملبنية على �لتعاطي �لإيجابي �ل�صليم، و�إذ� وجدت 

�لإ�صكال.  هذ�  يف  للف�صل  تلقائيًا  �لقانون  فيتدّخل  ما  �أزمة 

ز �صاحب �لعمل �للبناين، ولول وجود 
ّ
�إن �حل�ص �لإن�صاين ميي

�أرباب  متّكن  ملا  �لقت�صادية  نات 
ّ
�ملكو بني  �لعائلي  �ل�صكل 

�لعمل و�لهيئات �لقت�صادية من �إيجاد �حللول �لناجعة و�لتي 

ت�صب يف ت�صهيل حركة �لإنتاج«.

ولفت �إىل �أنه يحاول »�إعطاء روح جديدة لل�صمان �لجتماعي 

من خلل �إ�صلحات يتم �إدخالها على قو�نني �ل�صمان«.

زمكحل
ولفت رئي�ص �لتجمع فوؤ�د زمكحل �ىل �أن جتمع رجال �لأعمال 

»يوؤمن بقوة �أن يف ��صتطاعة �لدولة �لتدخل فقط على م�صتوى 

�إطلقًا  �لأمر، ولكن ل يحق لها  �إذ� لزم  �لأدنى للأجور   
ّ
�حلد

�لتدخل يف جميع �رض�ئح �لرو�تب و�صطورها �صمن �ل�رضكات 

�خلا�صة �لتي ينبغي عليها تنظيم ذ�تها وفق �ل�صوق«.

�لأجور،  يف  زيادة  فر�ص  على  �لدولة  �أقدمت  �إذ�   « �أنه  و�أكد 

و��صعة كل �ملوظفني على �مل�صتوى ذ�ته من دون �لأخذ يف 

�لإعتبار �لنتائج و�لإنتاجية �ل�صخ�صية، ف�صتعاقب �لأ�صخا�ص 

رغبتهم  وتخف  طاقتهم  �صترت�جع  �لذين  �إنتاجية  �لأكرث 

�صت�صجع  بينما  �ملجدي،  �لعمل  يف  و�لإجتهاد  �ملثابرة  يف 

�صيا�صة  �تباع  يف  �ل�صتمر�ر  على  �إنتاجية  �لأقل  �لأ�صخا�ص 

�جلهد �لأقل وعلى �لك�صل«.
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من �شهر اإلى �شهر

»على  حرب  بطر�ص  �لت�صالت  وزير  �صدد 

�أهمية وقدرة قطاع �لت�صالت يف م�صاعي 

�لفر�ص �لقت�صادية«، و�عترب خلل  توفري 

نظمته  �لذي   DGTL#U موؤمتر  رعايته 

وناق�ص  و�لأعمال  �لقت�صاد  جمموعة 

م�صتقبل �ملدفوعات �لرقمية، �أن جناح هذ� 

عد م�صلحة وطنية. و�أو�صح قائل 
ُ
�لقطاع ي

جهة  من  �للبناين  �مل�رضيف  �لقطاع  »�إن   :

عد من �أجنح �لقطاعات �لقت�صادية 
ُ
�أخرى ي

�إىل  تنظر  �لت�صالت  وز�رة  و�أن  لبنان  يف 

دعم هذ� �لقطاع �لناجح باعتباره �أولوية«. 

يف  �مل�صارف  حاجات  تاأمني  »�إن  وقال 

�لت�صالت  وخدمات  �ملعلوماتية  جمايل 

يجب �أن يكون د�ئمًا على ر�أ�ص �لهتمامات 

على  للمحافظة  �لت�صالت  وز�رة  يف 

م�صار �لتطور« معترب�ً »�أن هذه �ملهمة ُتعد 

��صرت�تيجية بالن�صبة للوز�رة«. 

�لت�صالت  وز�رة  »�إن  قائًل:  حرب  وتابع 

نتيجة  خ�صو�صًا  �صعبة  ظروفًا  تو�جه 

عرقل 
ُ
ي ما  وهو  �ل�صيا�صية  �لنز�عات 

وز�رة  تكبيل  »�أن  ور�أى  �أعمالها«، 

�لت�صالت لي�ص من م�صلحة �أحد و�أن على 

لبنان م�صاعدة  �ل�صيا�صية يف  �لقوى  جميع 

من  ذلك  لأن  م�صاريعها  �إجناز  يف  �لوز�رة 

م�صلحة �جلميع«. 

خدمات  ثمة  »�إن  قال:  �لوز�رة  خطط  وعن 

�إ�رض�ك  �أبرزها  موؤخر�ً،  �إطلقها  مت  عديدة 

فو�تري  ت�صديد  �مل�رضيف يف خدمة  �لقطاع 

�لوز�رة  »�أن  و�أو�صح  �لثابت«،  �لهاتف 

�خلدمة  هذه  على  كثيفًا  �إقبال  لت 
ّ
�صج

دعم  �أهمية  »على  و�صّدد  �إطلقها«.  منذ 

ي�صتطيع  �لذي  �لرقمية  �ملعاملت  قانون 

و�ملوؤ�ص�صات  �ملعلوماتية  قطاع  م�صاعدة 

�لر�صمية و�رضكات �لقطاع �خلا�ص وجممل 

ل من 
ّ
�لتحو �للبناين يف م�صاعي  �لقت�صاد 

م�صتهلكني للخدمات �إىل رياديني مبتكرين 

على م�صتوى �ملنطقة و�لعامل« 

وذكر �لوزير �لتقرير �لذي �صدر موؤخر�ً عن 

�صّنف  و�لذي  �لدولية  �ملوؤ�ص�صات  �إحدى 

لبنان يف �ملرتبة �لأخرية عامليًا من حيث 

وقال:  �لت�صالت،  لقطاع  �حلكومة  دعم 

يحّل  لبنان  نرى  �أن  �ملوؤ�صف  من  »�إنه 

�لتقارير  يف  عامليًا  �لأخرية  �ملرتبة  يف 

لكن  مهني،  �أمر  هذ�  »�أن  معترب�ً  �لدولية«، 

�لوز�رة لن ت�صت�صلم رغم �لتحديات و�صتعمل 

لدى  »�أن  و�أ�صاف  �لقطاع«.  تطوير  على 

�ت�صالت  �صبكة  لتحديث  م�رضوعا  �لوز�رة 

لإي�صال   FTTX تقنية  خلل  من  �لد�تا 

�أف�صل �خلدمات �إىل �ل�رضكات و�ملنازل«. 

منصور
 �ألقى مدير عام �رضكة Touch و�صيم 

ّ
ومن ثم

من�صور كلمة ومما جاء فيها: »�إن م�صاركتنا 

يف هذ� �ملوؤمتر تاأتي �نطلقًا من �هتمامنا 

يف �لتفاعل مع �أ�صحاب �مل�صلحة �ملعنيني 

مبتكرة  ��صرت�تيجيات  وتنفيذ  ت�صميم  يف 

تقرب  �أن  �صاأنها  من  �لت�صالت  عامل  يف 

عملءنا �أكرث نحو �لعامل �لرقمي وتقدم لهم  

�رضوط �لأمان يف �ملدفوعات عرب �لهو�تف 

�خلليوية. ونحن مهتمون يف �أن نكون د�ئمًا 

جزء�ً يف �ملناق�صات �لتي ت�صاعد يف تطوير 

قطاع �لت�صالت يف لبنان«.

�إىل ذلك، حتّدث من�صور عن �أعمال زين يف 

�أكرث  تخدم  »�ل�رضكة  �أن  �إىل  فاأ�صار  لبنان، 

من 2.2 مليون م�صتخدم«، معترب�ً »�أن لبنان 

للهو�تف  كبرية  م�صتخدمني  بقاعدة  يتمتع 

�لعامل«.  يف  �لأعلى  بني  من  وهي  �لذكية 

�لر�بع  �جليل  خدمات  ن�رض  �أن  »�إىل  و�أ�صار 

�لطريقة  من  غري  �مل�صتد�م  �لنمو  و�صبكات 

و�ل�رضكات  �مل�صارف  بها  تقوم  �لتي 

�لفرتة  زين يف  »قّدمت  وتابع:  بالأعمال«. 

�خلدمات  من  كبرية  جمموعة  �ملا�صية 

�لقطاع  منها  ي�صتفيد  �أن  ميكن  �لتي 

حماية  نظام  ظل  يف  خ�صو�صًا  �مل�رضيف 

 Touch �رضكة  وتتمتع  متكامل.  �لكرتونية 

خدمات  �إطلق  يتيح  حديث  فوترة  بنظام 

�ملعنيني  �لأطر�ف  من  كبري  لعدد  جديدة 

باملحتوى«.

أبو زكي
لـ  �لتنفيذي  �ملدير  حتّدث  قد  وكان 

�أبو  وليد  و�لأعمال«  �لقت�صاد  »جمموعة 

�أن  �لدورة  هذه  يف  »�خرتنا  قائًل:  زكي 

نخ�ص�ص م�صاحة خا�صة ملناق�صة �ل�صريفة 

�لإلكرتونية و�لدفع باجلو�ل �إميانًا منا باأن 

مفرتق،  على  �للبناين  �مل�رضيف  �لقطاع 

يف  و�لرقمنة  �لع�رضنة  يختار  �أن  فاإما 

 70 م�صتوى  فيه  �لتم�رضف  ن�صبة  تبلغ  بلد 

بالقت�صاد  �لنهو�ص  وبالتايل  �ملئة  يف 

و�حلذر  �لتقليدية  يف  �لبقاء  يختار  �أن  �أو 

من  و�لقت�صاد  �لبلد  حرمان  وبالتايل 

تنتظر  »مل  و�أ�صاف:  �لتطور«.  مو�كبة 

�مل�صارف �للبنانية بغالبيتها �لت�رضيعات، 

وعملت على تطبيقات بظاهرها �لكرتونية، 

وخدمات توحي باأنها خدمات من �جلو�ل، 

�إ�صد�ر  �ملرجعية  �جلهات  على  ي�صهل  ما 

وحمايته  �لقطاع  هذ�  لتنظيم  ت�رضيعات 

ل  كهذ�  قانونا  �أّن  �إىل  م�صري�ً  بالقو�نني. 

و�أمن  �أنه �صيلحظ مو��صيع �خل�صو�صية  بد 

فر�صة  يعطي  قد  �أنه  كما  �ملعلومات، 

لتطوير خدماتها  �لتاأمني  ل�رضكات  جديدة 

�لإلكرتونية،  �لعمليات  تغطيتها  ت�صمل  كي 

�ملجال  هذ�  يف  جدد�  لعبني  دور  وينظم 

وي�صاهم  وغريها،  �جلو�ل  �رضكات  مثل 

و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �ل�رضكات  تطوير  يف 

وريادة �لأعمال«.

مؤتمر DGTL#U يناقش مستقبل المدفوعات الرقمية

المشاركون في المؤتمر
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م�رضوع  �ملال  وز�رة  �ختتمت   
�لتو�أمة حول »حتديث �لقدر�ت �لإد�رية 

�ل�رضيبية«  للإد�رة  و�لت�صغيلية 

ل من �لحتاد �لأوروبي و�ملنفذ 
ّ
�ملمو

بالتعاون مع �ملديرية �لعامة للمالية 

نتائج  من  وكان  �لفرن�صية.   �لعامة 

�لعام  �ملدير  بح�صب  �لتو�أمة  هذه 

لوز�رة �ملال �آلن بيفاين موؤ�رض�ت حول �رتفاع �لير�د�ت 

 243.827 من  �مل�صافة  �لقيمة  على  لل�رضيبة  �ل�رضيبية 

 ،2014 �لعام  يف  لرية  مليار   287.058 �ىل   2012 �لعام 

�ملكلفني،  ت�صجيل  بدليل  ترجمت  �لتي  �لجر�ئية  و�لدلة 

ودليل متابعة غري �مللتزمني ودليل م�صار �لعرت��ص ودليل 

�ل�رضيبي  �لنظام  يف  �لت�صجيل  ودليل  �لعرت��ص  م�صار 

�للكرتوين.

�خلا�ص  �حل�صاب  بعثة  �لتقت   
لتمويل �مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة 

للمناء  �لعربي  لل�صندوق  �لتابعة 

)مكلفة  و�لجتماعي  �لقت�صادي 

�ملتعلقة  �لكويت  �مري  مبادرة  تنفيذ 

بفتح ح�صاب لتوفري �لتمويل �للزم للقطاع �خلا�ص(، �لتي 

وزير  لبنان،  �ل�صاذيل  و�لفاحت  �صو  خليفة  �خلبريين  ت�صم 

ما  له  وعر�صت  حكيم  �آلن  �لدكتور  و�لتجارة  �لقت�صاد 

للموؤ�ص�صات  �لتمويل  �ل�صندوق على �صعيد توفري  يقوم به 

�ل�صغرية و�ملتو�صطة يف �لوطن �لعربي، وطلبت �لبعثة دعم 

وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة وتوجيهاتها بهذ� �ل�صاأن. كما مت 

�لبحث يف كيفية ��صتفادة �ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية و�ملتو�صطة 

يف لبنان للح�صول على قرو�ص مي�رضة من هذ� �حل�صاب.

لـ  �لفخري،  �لرئي�ص  �صارك 
�لتجارة  لغرف  �لعام  »�لحتاد 

�لعربية«  للبلد  و�لزر�عة  و�ل�صناعة 

و�صع  �حتفال  يف  �لق�صار،  عدنان 

حجر �لأ�صا�ص و�إطلق م�رضوع �ملركز 

للحبوب  �لعاملي  �للوج�صتي 

ة يف مدينة 
ّ
و�لغلل و�ل�صلع �لغذ�ئي

ة، وذلك بناء على 
ّ
دمياط �مل�رضي

رئي�ص  �إليه  وجهها  ة 
ّ
ر�صمي دعوة 

عبد  �لعربية  م�رض  جمهورية 

�لفتاح �ل�صي�صي.

موجز اقتصادي

 » تنورين« 

تزيد من كفاءة عملياتها اإلنتاجية 

�لعاملي  د 
ّ
�ملور �صيدل،  �رضكة  �أعلنت 

�ملنتجات  تعبئة  وحلول  خلدمات 

�لغذ�ئية �ل�صائلة، �ليوم عن قيام مياه 

يف  �لر�ئدة  �ل�رضكات  �إحدى  تنورين، 

لبنان يف جمال تعبئة وتوزيع �ملياه 

قدرتها  بزيادة  �لطبيعية،  �ملعدنية 

�نتاج خلط  تركيبها  بعد  �لإنتاجية 

و�لذي    Sidel MatrixTM Combi
عبوة   31500 �لإنتاجية  طاقته  تبلغ 

تنورين  مياه  قامت  كما  �ل�صاعة.  يف 

لعبو�تها  �حلايل  �لت�صميم  بتطوير 

 Sidel �لعبو�ت  قاعدة  با�صتخد�م 

بر�ءة  على  �حلا�صلة   StarLiteTM
على  �ل�رضكة  �صت�صاعد  و�لتي  �خرت�ع 

عملية  عند  �لطاقة  ��صتهلك  خف�ص 

��صتخد�م  من  و�لتقليل  �لعبو�ت  نفخ 

ترييفثالت  �إيثيلني  �لبويل  مادة 

)PET( مع �حلفاظ على �جلودة �لعالية 

للعبو�ت وحت�صني جتربة �مل�صتهلك. 

وتقوم �رضكة مياه تنورين با�صتخر�ج �ملياه �ملعدنية �لطبيعية 

متكنت  حيث  عامًا،   30 مدى  على  تنورين  جبال  ينابيع  من 

�لدولة.   يف 
ً
نقاء �ل�رضب  مياه  �أكرث  �إحدى  وتعبئة  ��صتخر�ج  من 

جميع  يف  �مل�صتهلكني  على  منتجاتها  بتوزيع  �ل�رضكة  وتقوم 

�أنحاء لبنان و�لدول �لعربية �ملجاورة ومتتد قنو�ت توزيعها �إىل 

 150 �أكرث من  �أفريقيا و�أ�صرت�ليا كذلك، حيث تبيع  منطقة غرب 

مليون لرت�ً من �ملياه �صنويًا وبذلك ت�صنف باأنها �إحدى �ل�رضكات 

�لر�ئدة يف �لأ�صو�ق �لعاملية �حلالية �لتي ت�صهد تناف�صية عالية. 

�أن  �ملتوقع  من  فاإنه  يورومونيتور،  موؤ�ص�صة  لتقدير�ت  ووفقًا 

لرت�ً   92.4 من  لبنان  يف  �ملعباأة  �ملياه  ��صتهلك  معدل  يرتفع 

للفرد يف عام 2014 لي�صل �إىل 95.4 لرت�ً للفرد يف عام 2015. 

بروسين
وقال كارل برو�صني، �ملدير �لتجاري �لإقليمي ل�رضكة �صيدل يف 

لبنان: »�إن نظام Sidel Matrix Combi جمهز باأحدث �لتقنيات 

�لتي �أثبتت جدو�ها، حيث يتميز مب�صتوى �أد�ء عاٍل وكفاءة كبرية 

ومدة ت�صغيل طويلة. وي�صعدنا قيام �رضكة مياه تنورين باختيار 

معد�تنا، كما ناأمل مو��صلة �لعمل معهم لتقدمي �ملزيد من حلول 

�لتعبئة �ملبتكرة للأ�صو�ق �للبنانية.«

ومن جهته، قال جورج خمول، مدير عام �رضكة مياه تنورين: 

»نحن و�ثقون باأن خط �نتاجSidel Matrix Combi  �صي�صاعدنا 

حيث  �لت�صغيلي،  �لتميز  وحتقيق  �ل�صوق  يف  �أهد�فنا  تلبية  على 

نقوم د�ئمًا باتخاذ قر�ر�تنا بناء على معايري �لتكلفة و�ل�صيانة 

و�لت�صغيل و�لقدر�ت �لتقنية وخدمات ما بعد �لبيع.«
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نور رد على  �صموح  �ملهند�ص  جاءنا من 

بع�ص ما ورد يف »ملتقى �لنفط و�لغاز ـ 

ثروة لبنان �لوطنية«، �لذي نظمه منتدى 

خمزومي،  فوؤ�د  برئا�صة  �لوطني  �حلو�ر 

�لثلثة،  �لرئا�صات  عن  ممثلون  وح�رضه 

وعدد�ً من �لنو�ب و�لوزر�ء، ومتت تغطيت 

يف  و�لقت�صاد«  »�ل�صناعة  يف  �مللتقى 

�لعدد 139 ـ حزير�ن �ملا�صي.

وقد �صحح �ملهند�ص نور يف رده عدد�ً من 

�لنقاط �لتي وردت يف �مللتقى، كما طرح 

�لعديد من �ل�صئلة حتتاج �إىل �لرد عليها 

برئا�صة  �لوطني  �حلو�ر  منتدى  قبل  من 

�لطاقة  وز�رة  مــن  و�أيــ�ــصــًا  خمــزومــي، 

و�ملياه.

ورد  نور كما  �ملهند�ص  رد  ونعر�ص هنا 

�إىل »�ل�صناعة و�لقت�صاد«:

�أن  �إىل  »لــفــت   :4 �ل�صفحة  يف  �أ(ورد 

�لطبيعي  �لغاز  بوجود  �لأكرب  �لإحتمال 

�لعمل  علينا  يحتم  �لبحرية  مياهنا  يف 

�ل�رضورية  �لتحتية  �لنبى  تطوير  على 

لإنتاج �لغاز ومعاجلته و نقله، ....«

�لزلز�لية  �لدر��صات  �أ�صحاب  يقول  �أ1-: 

�لغاز  لوجود  باملئة   50 ن�صبة  هناك  �أن 

حتت بحرنا )ولي�ص فيه(. وهذ� كان �آخر 

ما �أورده �ل�صيد جرب�ن با�صيل عندما كان 

وزير�ً للطاقة. فكلمة �لحتمال �لأكرب هنا 

غري دقيقة ووجب �إبد�لها بكلمة �إحتمال 

ح�صن �أو غريها. 

�لتحتية  �لبنى  »تطوير  كلمة  �إن  �أ2-: 

�صحيحة  ــغــاز...«  �ل لإنــتــاج  �ل�رضورية 

لتف�صريها  جئنا  فـــاإن  فــقــط  ظــاهــريــًا 

�لدولر�ت من  خفي مليار�ت 
ُ
تـ وجدناها 

بالأنبوب  تبد�أ  �لبنى  فهذه  �مل�صاريف 

)1( �لذي يتلقى �إنتاج �لآبار )ولي�ص بئر�ً 

 �صابقًا يف حما�رض�ت 
ُ

و�حد�ً و لقد ذكرت

عديدة �أن �إ�رض�ئيل ربطت خم�صة �آبار لتبد�أ 

عدد  �أما  تامار(  حقل  )من  غازها  �إنتاج 

�لآبار �لنهائي فلي�ص معروفًا �لآن وعلى 

�إىل  وينقله  �لع�رض�ت(  �صيتجاوز  �لأرجح 

يتبع  �أو �ملعاجلة)3(،   )2( �لتخزين  نقطة 

�لإنتاج  مكان  من   )4( �آخــر  �أنبوب  ذلك 

و/ )�ملحلية  �لأ�ــصــو�ق  �إىل  �ملعاجلة  �أو 

 هنا �أر�صفة �لتحميل 
ُ
�لأجنبية(. ول �أذكر

لبنان  بــني  �مل�صافة  لــقــربرِ  للناقلت 

وبع�ص  لبنان  وبني  جهة  من  و�أوروبـــا 

لغي 
ُ
يـ ما  �أخرى  جهة  من  �لعربية  �لدول 

�حلاجة �ىل �أر�صفة �لتحميل.   

ب( ورد يف �ل�صفحة 4: ».. هدفها �لرئي�ص 

�ملجتمع  و  �خلا�ص  �لقطاع  ��صتنها�ص 

�ملدين...« وورد »...بقدر�ت �أبنائه«

�أن  �إىل  ت�صري  �حلالية  �ملعطيات  كل  �إن 

�أي  له  لي�صت  �للبناين  �خلا�ص  �لقطاع 

�لنفط  بقطاع  معرفة  بد�ية  �أو  معرفة 

�لقطاع  »��صتنها�ص  كلمة  فاإن  وهكذ� 

و�قعي.  مدلول  �أي  لها  لي�ص  �خلا�ص« 

»�ل�صتنها�ص«  هــذ�  تكلفة  بــاأن  علمًا 

عالية جد�ً ولي�صت يف متناول �ل�رضكات 

لي�صت يف  بالطبع  و  �أيًا كانت  �للبنانية 

تعري  ل  �لتي  �للبنانية  �لدولة  متناول 

كلمة  �أما  �أ�صًل.  �لتفاٍت  �أي  �ملو�صوع 

�إىل كلمات  �أقرب  �أبنائه« فهي  »بقدر�ت 

�إىل  منها  وغــريه  �صبارتاكو�ص  �أفــلم 

ة، فقدر�ت �أبناء 
ّ
كلمات �لدر��صات  �جلدي

�لنفط،  جمال  يف  معدومه  �صبه  لبنان 

�ملوجودة  �لــقــدر�ت  �أن  �إىل  بالإ�صافة 

فيبقى  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  مبعرثة 

�لعارفون  �للبنانيون  يقبل  هل  �ل�صوؤ�ل: 

�إىل  �لــعــودة  �لنفط  ــالت  جم »ببع�ص« 

�لعودة  �ىل  �صيدعوهم  ن 
َ
ومـ  ،)1( لبنان 

�صتعر�ص  �لتي  �ملحفز�ت  هي  وما   ،)2(

عليهم لتغريهم بالعودة)3(. 

�ملتوقع  »مــن   :4 �ل�صفحة  يف  ورد  ج( 

يقل  ل  ما  �لنفطية  �ل�صناعة  توفر  �أن 

من  عــمــل  ــة  فــر�ــص �آلف  عــ�ــرضة  عـــن 

ر�أ�صها  وعلى  �ملختلفة  �لخت�صا�صات 

للعلم  �لغاز«.  و  �لبرتول  �خت�صا�صات 

�لو�قعية فاإن من�صات  ومن باب �لأمثلة 

 60 بني  ما  ت�صتخدم  �لعائمة  �صبه  �حلفر 

�لإجمايل  �لعدد  �أن  �أي  موظفًا   180 �إىل 

وموظفو  )عمال   360 �إىل   120 �صيكون 

�ملن�صات يعملون  ب�صفة عامة 28 يومًا 

ويعطلون 28 يومًا(، وهنا ن�صاأل هل كّلهم 

�صيكون لبنانيًا؟ فال�رضكات �لتي �صتحفر 

لنا  بحاجة  لي�صت  وهي  لبنانية  لي�صت 

بل هي لن تقبل باأن »نفر�ص« موظفينا 

لدينا  لي�ص  �أنـــه  �لنظر  )بغ�ص  عليها 

�مللحقة  �خلدمات  هناك  ثم  حفارون(، 

لأولئك  �ملوؤقتة  �ملنامة  مثل   
ّ
�لــرب على 

�إىل  �ملــغــادرون  �أو  )�لــعــائــدون  �لعمال 

ديارهم(، فكم يلزم ملثل هذه �خلدمات؟ 

للتنظيف  موظفًا   50 عــدد  �أفــرت�ــص  �أنــا 

�ل�صفر  تذ�كر  وحلجز  �ل�صيار�ت  ولقيادة 

�لخ... و�فرت��صي خطاأ من �أوله ف�رضكات 

�حلفر لن حتتاج �إىل »خرب�تنا!!!!« يف هذه 

�خلدمات  د�ئــرة  يف  تقع  �لتي  �ملجالت 

مثل  �مللحقات  هناك  ثم  لديها.  �مللحقة 

ذلك  ي�صتلزم  فكم  للجميع  �لطعام  تاأمني 

مائتان؟   �أو  مئة  »�لخت�صا�صات«؟  من 

فاأين بقية �لع�رضة �آلف؟ 

خلل  قد 
ُ
عـ �تفاقًا  �أن  �لعلم  يرجى  كما 

�لدولة  بني  �لعام  لهذ�  �ملا�صي  حزير�ن 

�لأمريكية )ل �أدري هنا ما دخل �لدولة( 

حفرت  �لتي  �لأمريكية  �ل�رضكة  وبــني 

ــني دولــة  �لإ�ــرض�ئــيــلــي وب تــامــار  حقل 

وحدًة  �أن  فيه   
َّ

�ص
ُ
نـ �ليونانية  قرب�ص 

ن�صـاأ على �أر�ص قرب�ص 
ُ
ملعاجلة �لغاز �صتـ

ن�صيء ��رض�ئيل 
ُ
�ليونانية و بالتايل لن تـ

فهل  �أر��صيها.  على  �لــوحــدة  تلك  مثل 

َد غاز حتت  جرِ
ُ
�صي�صتعمل لبنان )يف حال و

فيها  ي�صارك  �لتي  ن�صاأة 
ُ
�ملـ هذه  بحره( 

�صيقبُل  فهل  قبَل  و�إن  �لإ�رض�ئيلي؟  �لعدو 

ُل؟
َ
�أ�صحاب �مل�رضوع �لأُو

ردًا على »ملتقى النفط والغاز ـ ثروة لبنان الوطنية«
المهندس سموح نور يصحح معلومات ويطرح أسئلة 

سموح نور

من �شهر اإلى �شهر
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من �شهر اإلى �شهر

�حت�صنت  �لتو�يل،  على  �لثانية  لل�صنة 

�لد�ر �لجتماعية يف عني زحلتا منا�صبة 

ثانوية  تنظمها  �لتي  �ل�صتقلل  عيد 

عني زحلتا �لر�صمية برعاية بنك بريوت 

جامعة  بقعاتا،  فرع  �لعربية  و�لبلد 

�جلامعة  �ل�صوف،  فرع  �للويزة  �صيدة 

�لفن  وبيت  و�لعلوم،  للإد�رة  �حلديثة 

�للبناين – بتلون. 

�لرتبية  وزير  ممثل  �ملنا�صبة   وح�رض 

�دو�ر  �لبلدية  رئي�ص  �بو�صقر�،   زهري 

�لبلدي  �ملجل�ص  و�أع�صاء  مغبغب 

خاطر  نبيل  زحلتا  عني  وخمتار� 

�أهايل  من  كبري  وح�صد  كر�مة  و�صلح 

�لبلدة وخمتلف �لقرى �ملجاورة.

�لد�ر  حتاكي  �ملبادرة،  وبهذه 

�لعريق  زحلتا  عني  تاريخ  �لجتماعية 

�لعلمية  و�ل�رضوح  �ل�صتقلل  برجال 

حيث كانت حتت�صن �ملدر�صة �لإجنيلية 

�أو�ئل  منذ  عديدة  �أجيال  خرجت  �لتي 

�لقرن �لع�رضين.

�جلي�ص  لتكرمي  فر�صة  �لحتفال  وكان 

�لوطني  �لن�صيد  تلت  حيث  �للبناين 

لكل  كلمات  �ألقيت  كما  للجي�ص،  �نا�صيد 

�بو�صقر�،   زهري  �لرتبية  وزير  ممثل  من 

مدير ثانوية عني زحلتا �لر�صمية عادل 

�لثانوية  يف  �لفنون  و�أ�صتاذ  حممود 

�لدين. وجرى خلل �حلفل  مكرم كمال 

توزيع دروع تكرميية لرعاة �لحتفال.

ر�صم  معر�ص  �فتتاح  �لحتفال  وتل 

و�صور.

عين زحلتا تحيي عيد االستقالل

مكرم كمال الدين عادل محمود زهير ابو شقرا فرقة الجيش تعزف اناشيدًا

الحضور وقوفًا للنشيد الوطني

جانب من معرض الصور

مدير فرع بنك بيروت والبالد العربية يتسلم درعًا تكريميًا

جانب من الجضور
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من �شهر اإلى �شهر

�لحتاد  جمل�ص  ع�صو  �أقام 

�لورقية  لل�صناعات  �لعربي 

رئي�ص  و�لتغليف  و�لطباعة 

�ل�صناعية  �أماكو  جمموعة 

�لعبد  حممود  علي  �ل�صيد 

فندق  يف  تكرمييًا  ع�صاء  �هلل 

فيني�صيا برعاية وزير �ل�صناعة 

ح�صن،  �حلاج  ح�صني  �لدكتور 

رئي�ص  �نتخاب  ملنا�صبة 

�للبنانيني  �ل�صناعيني  جمعية 

رئي�صًا  �جلميل  فادي  �لدكتور 

لل�صناعات  �لعربي  للحتاد 

و�لتغليف.  و�لطباعة  �لورقية 

وح�رض م�صوؤولون ر�صميون وديبلوما�صيون 

وروؤ�صاء  �قت�صادية  هيئات  وروؤ�صاء 

وروؤ�صاء  مناطقية  �صناعية  جتمعات 

»�ل�صناعة  غرفة  ورئي�ص  قطاعية  نقابات 

حممد  لبنان  وجبل  بريوت  يف  و�لتجارة« 

�صقري وح�صد من �ل�صناعيني.

�فتخاره  عن  ح�صن  �حلاج  �لوزير  و�أعرب 

�ىل  �ل�صناعيني  د�عيًا  �لوطنية،  بال�صناعة 

ت�صكيل لوبي �صاغط من �أجل حماية ودعم 

و�صدد  لبنان.   يف  �لنتاجية  �لقطاعات 

قيمة  رفع  �جل  من  �لعمل  �رضورة  على 

�صنويًا  دولر  مليار�ت   3 من  �ل�صادر�ت 

�ىل خم�ص مليار�ت دولر، وتخفي�ص حجم 

�ل�صتري�د من 20 �ىل 16 مليار دولر. فنكون 

بذلك نعمل تخفي�ص حجم �لدين، وتخفي�ص 

�لعجز �لتجاري يف �مليز�ن �لتجاري. 

�صناعات  وجود  ح�صن  �حلاج  �لوزير  و�أكد 

هامة يف لبنان ميكن �لفخر بها، لكنه �أ�صف 

و�صيا�صة  �قت�صادي  م�رضوع  وجود  لعدم 

�ل�صناعة  على  ترتكز  وطنية  �قت�صادية 

فر�ص  تاأمني  على  ي�صاعد  ��صا�صي  كقطاع 

�لعمل و�حلد من ن�صبة �لبطالة و�لهجرة.

العبداهلل
بر�عي  فيها  ب 

ّ
رح كلمة  �لعبد�هلل  و�ألقى 

�حلفل و�حلا�رضين، معترب�ً �ل�صناعة »ركنًا 

ودعامة  �لوطني،  �لقت�صاد  �أركان  من 

ونتاجه،  خري�ته  رموز  من  ورمز�ً  للوطن، 

وتاأمني  �لنمو  حتقيق  يف  ت�صاهم  وهي 

فر�ص �لعمل«.

�لذي  �لكبري  �لدور  على  �لعبد�هلل  و�أثنى 

نقابة  تروؤ�صه  خلل  �جلميل  به  ��صطلع 

وعلى  لبنان،  يف  �لورقية  �ل�صناعات 

خلل  مرتني  لبنان  �أو�صلت  �لتي  جهوده 

�لعربي  �لحتاد  رئا�صة  �ىل  �صنو�ت  ع�رض 

مربز�ً  �لورقية،  لل�صناعات 

وريادتهم  �للبنانيني  عطاء�ت 

�لورقية،  �ل�صناعة  قطاع  يف 

و�لطباعة  �لورق،  وتدوير 

و�لتغليف.

�حلفل  �ن  �هلل  �لعبد  �ل�صيد  �أكد 

�لتكرميي �لذي �قامه هو مبثابة 

�لجناز�ت  على  �صغري  �صكر 

�لتي  �لناجحة  و�مل�صاريع 

فادي  �لدكتور  �لرئي�ص  حققها 

�ل�صناعي  �ملجال  يف  �جلميل 

نقابة  رئا�صته  بعد  خا�صة 

و�لتغليف  �لورقية  �ل�صناعات 

يف لبنان على مدى �صنو�ت وتر�أ�صه جلمعية 

معرب�ً  موؤخر�ً  �للبنانيني  �ل�صناعيني 

ولياقته  �ملّتزنة  ب�صخ�صيته  �عجابه  عن 

ودبلوما�صيته �ملعهودة �لتي جعلته مو�صع 

ثقة لدى جميع �ل�صناعيني �لعرب وبالتايل 

�لعربي  �لحتاد  لرئا�صة  لبنان  �ي�صال 

و�لتغليف  و�لطباعة  �لورقية  لل�صناعات 

يكون  �أن  متمنيًا  �لكرمي  ب�صخ�صه  متمثلة 

�لذين  �لناجحني  لبنان  لرجالت  قدوة 

ميثلون �وطانهم خري متثيل.

الجمّيل
لهذ�  �متنانه  عن  كلمته  يف  ل 

ّ
�جلمي  

ّ
وعرب

له  و�أمّنه  لقيه  �لذي  �لدعم  �صاكر�ً  �لتكرمي، 

�لحتاد  يف  �لأع�صاء  �للبنانيون  �لزملء 

�لعربي لل�صناعات �لورقية. 

د�ئمًا  »�ل�صباق  هو  لبنان  �ن  �ىل  و��صار 

الحاج حسن يدعو الى تأسيس لوبي صناعي ضاغط
الصناعات الورقية تكّرم الجميل

لؤي شرف الدين علي العبد اهلل

 زياد بكداش - عدنان عطايا - بسام محفوظ - علي العبداهلل - الوزير حسين الحاج حسن  
فادي الجميل - بشير تزكرجي

الدكتور فادي الجميل الوزير حسين الحاج حسن
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خا�صة  و  �ل�صناعات  ملختلف  و�حلا�صن 

ع�رض�ت  �ىل  عمرها  يعود  �لتي  �لورقية 

�ل�صنني �ذ �ن �أول معمل كرتون يعود تاأ�صي�صه 

�ىل �لعام 1929، و��صبحت �ل�صناعات �ليوم 

مفخرة للبنانيني حول �لعامل.

به  يقوم  �لذي  �لدور  على  �جلميل  و�ثنى 

�فاق  فتح  بهدف  ح�صن  �حلاج  �لوزير 

جديدة �أمام �ل�صناعيني بالقطاعات كافة، 

�أ�صو�ق  وتاأمني  �خلارج  مع  و�لتو��صل 

جديدة.

شرف الدين
مركز�ً  �لدين،  �رضف  لوؤي  �لدكتور  وحتدث 

على دور �ملبادرين �للبنانيني وم�صاهمتهم 

�لقت�صادية  �لقطاعات  تطوير  يف 

و�ل�صناعية.

بسام محفوظ - فارس سعد -  شارل مللر - نبيل الجميل ماهر صقال

علي العبداهلل - حسين الحاج حسن - فادي الجميل-  حسام قبيطر - محمد صالح

طوني شرفان - الوزير الحاج حسن - فادي الجميل - غابي تامر - علي العبدا اهلل

الحاج احمد حسين - زياد بكداش - عدنان عطايا - منير البساط - محمد غدار

نازارت صابونجيان - اسامة حلباوي - كمال علوان - نديم ملك - عامر صافي

جورج نصراوي - داني جدعون – محمد العبداهلل - ناجي بجاني - رؤوف ابوزكي

حسين العبداهلل - نديم ملك - علي عجمي

بشير تزكرجي - مصباح غندور - ميشال ايوب - جان سمارط
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من �شهر اإلى �شهر

الياس اسود وفؤاد ابي عاد

نازريت صابونجيان

المكرمون

كالجس -  واكيم – اسود

من اليمين: الياس أسود - سليم صفير وكالجس

كالجس - عضيمي - أسود

اسود – كتانة – كالجس

أنطوان واكيمسليم صفير فوزي عضيميمقدمة الحفل نبيل كتانةاسود يلقي كلمته

كري�صتيان  لبنان  يف  �ملانيا  �صفري  كرم 

�للبنانية  �جلمعية  ورئي�ص  كلج�ص 

��صود �صخ�صيات  �ليا�ص  �لملانية للأعمال 

ميادين  يف  و�جناز�تها  »لدورها  لبنانية، 

و�لتاأمني  و�لتجارة  و�لطب  �لقت�صاد 

وتعزيز �لعلقات �للبنانية �لملانية«.

و�ملكرمون هم: �صليم �صفري رئي�ص جمل�ص 

حظي  �لذي  بريوت  بنك  عام  ومدير  �د�رة 

 2014 لعام  لبناين  م�رضيف  �ف�صل  بلقب 

و�مل�رضيف �للبناين �لوحيد �لذي �أن�صاأ فرعا 

مل�رضفه يف �ملانيا حتى تاريخه، �نطو�ن 

كتانه عن  نبيل  �لتاأمني،  قطاع  و�كيم عن 

�لقطاع �لتجاري، و�لدكتور فوزي ع�صيمي 

عن �لقطاع �لطبي.

»هيلتون  فندق  يف  �لتكرمي  حفل  جرى 

جمل�ص  رئي�ص  نائب  ح�صور  يف  حبتور« 

�لنائب يا�صني  �يلي فرزيل،  �ل�صابق  �لنو�ب 

مدير  قرم،  جورج  �ل�صابق  �لوزير  جابر، 

�ملخابر�ت يف �جلي�ص �للبناين �للو�ء �دمون 

�لعاملية  �لتجارة  غرفة  رئي�ص  فا�صل، 

وجيه �لبزري ونائبه يو�صف كنعان، رئي�ص 

رئي�ص  �صما�ص،  نقول  بريوت  جتار  جمعية 

نقابة جتار �لقبان �ر�صلن �صنو وح�صد من 

�لقت�صادية  و�ل�صخ�صيات  �لعمال  رجال 

و�لتجارية و�لعلمية.

�للبناين  �لوطني  بالن�صيدين  �حلفل  ��صتهل 

و�لملاين وبدقيقة �صمت حد�د� على �رو�ح 

جورج  و�ملرحوم  �للبناين  �جلي�ص  �صهد�ء 

 LGBC الجمعية اللبنانية األلمانية لألعمال 
تكرم شخصيات إقتصادية
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تانيا ونيكوال شماس – فارس سعد – جورج ومنى اصاف

اسود  – الياس  والندي  – يورغ  اسود  كريستين اسود صفير – بيار 
– السيدة والندي – فيليب اسود

ميشيل يونس وعقيلته

من اليمين: نبيل حداد – انطوان حبيب – د. ناصر حمود وعقيلته 
امين خليل – جهاد تنير – روبير غريب – د.  اسود  – الياس 

غارو سلخنيان - الياس أسود - جهاد تنير

كريستين أسود صفير – فيليب اسود – بيار اسود – كالجس 
وعقيلته – الياس اسود

احسان قارة وعقيلته – د.نبيل حداد – الياس اسود – 
جهاد تنير – روبير غريب – رائد لبكي

طوني حبيب – داني خليل – د. خراط – اسود – غريب  
انطوان عيسى

 من اليمين: د. جوزف كريكر – الياس اسود 
سليم حبيب وعقيلته

رئي�ص  �لقاها  ترحيب  كلمة  بعدها  عبجي. 

لطبيعة  عر�ص  �لذي  ��صود  �ليا�ص  �جلمعية 

�عمال �جلمعية ودورها يف متكني �لعلقات 

�لبلدين و�ل�صعبني. و��صار �ىل �رضورة  بني 

من  �ملانيا  �ىل  لبنان  من  �لت�صدير  تفعيل 

خلل تقدمي ت�صهيلت من �لدولة �لملانية 

�نتاجية  وحد�ت  وخلق  �للبناين  للإنتاج 

بني  �لتجاري  �مليز�ن  ت�صحيح  يف  ت�صاهم 

�لبلدين.

»�همية  على  �لملاين  �ل�صفري  �صدد  بدوره، 

تعزيز �لعلقات �لثنائية �للبنانية �لملانية 

نظر� لدور �ملانيا على �ل�صعيدين �لوروبي 

�ل�رضق  منطقة  يف  لبنان  و�همية  و�لدويل 

�لو�صط و�حلو�ص �ملتو�صط.

صفير
مييز  »ما  �ن  �صفري  �علن  جهته،  من 

جناح  ق�صة  �صار  �أنه  �صو�ه،  عن  م�رضفنا 

�قت�صادية ملفتة، فهو علوة على  وركيزة 

»بنك بريوت« لبنان بفروعه �ل�صتني، ي�صمل 

و«بنك  عمان،  �صلطنة  بريوت«  »بنك  �أي�صا 

بريوت«، لندن، �لذي ي�صم عملنا يف �أوروبا، 

فر�نكفورت«.  بريوت«  »بنك  �صمنها  ومن 

قرب�ص،  بريوت«  »بنك  �أي�صا  وهناك 

�أو�صرت�يل،  بنك  على  �أخري�  و��صتحوذنا 

�أ�صم  حتت  فرعا   16 فبلغ  ح�صوره  و�صعنا 

ح�صور�  لدينا  �أن  كما  �صدين«.  �أوف  بنك   «

فاعل يف دبي و�لدوحة ونيجرييا و�أبوظبي 

وت�صم  �ل�صود�ن.  و  ليبيا  و  و�لعر�ق  وغانا 

�نف�صت«  بريوت  »بنك  �أي�صا  جمموعتنا 

�ل�صكانية،  �لعمليات  يف  �ملتخ�ص�ص 

»وبريوت  للتاأمني،  ليف«  »وبريوت 

بروكرز« و«بوب فاينن�ص« وكيلة »و�صرتن 

من  وهكذ�،  �ملالية.  للتحويلت   « يونيون 

خم�صة فروع يف �لعام 1992، ومن موظفني 

�إنطلقنا، بت�صميم  ل يتجاوز عددهم �ملئة، 

عيوننا  ن�صب  و��صعني  تعا�صد،  و  وروؤية 

�لنجاح يف لبنان �أول ومن ثم حيث هناك 

مبوظفيه  م�رضفنا،  �صار  حتى  لبنانيون 

السيدات خوري – كاتيا شماس اسود – عضيميغادة ومعتز ميداني – جورج صوالجفارس سعد – ريمون ابي عاد – نبيل الخراط
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من �شهر اإلى �شهر

 ادمون فاضل – فؤاد مخزومي – انطوان واكيم 
ياسين جابر

عملية السحب على بوالص التأمين المقدمة 
من شركة اليانس سنا

انطوان عيسى وعقيلته

جورج خياط وعقيلته

رينيه خالط – ايليو صياح – كارال عبود – رجا معوض

جبران صافي وعقيلته فاديا

د. كيلي وعقيلته

كاتيا شماس اسود – كميل فينيانوس وعقيلته

كريستيان عضيمي وعقيلته

مخزومي - كالجس - قرم - أسود - الفرزلي - أبوفاضل

من اليمين: عمر سلوم وعقيلته وطالل ياسر وعقيلته

مارون حلو - نقوال شماس وعقيلته - أرسالن سنو - السيدة 
صفير - عبدو حقي - وجيه البزري

�لذين يتخطون �لألفني حاليا، �صفري� للوطن 

ملنت�رضينا  وجتمع  لبناين  علم  هناك  حيث 

عا�صمة  ��صم  حامل  �لأربع،  �لقار�ت  يف 

لبناننا �جلبيب بريوت �لتي ل ولن متوت«.

»بنك  ق�صة  باخت�صار،  »�نها  وقال: 

بطموحه  م�صتمر�  يز�ل  ل  �لذي  بريوت«، 

�ل�صعبة  �لظروف  بلبنان، رغم كل  و�إميانه 

يخطط  يز�ل  ل  و�لذي  �لوطن  يعي�صها  �لتي 

وثقة  �هلل  باذن  �لنجاحات،  من  للمزيد 

�لنا�ص وحمبتهم«.

بريوت«  »بنك  قر�ر  يكن  »مل  و��صاف: 

بالتو�جد يف فر�نكفورت عن عبث، بل �أتى 

نتيجة حتمية لتو�صعنا يف �أوروبا ومتا�صيا 

�لأملانية،  �لأمة  متثلها  �لتي  �لريادة  مع 

و�حل�صارية،  �لن�صانية  �لقيم  �صعيد  على 

�للمع  �لإقت�صادي  دورها  �إىل  بال�صافة 

يف �لحتاد �لأوروبي، ما جعل منها �أمثولة 

لكل �لأمم �لر�غبة يف �لتقدم«.

وو�كيم  ع�صيمي  للمكرمني  كلمات  وكانت 

�لملانية  �حلكومة  �صكرو�  �لذين  وكتانة 

و�جلمعية  لبنان  يف  �لملانية  و�ل�صفارة 

�لعلقات  تنمية  يف  �لفعال  »دورهم  على 

�لقت�صاد  �ملانيا، قاطرة  �لقت�صادية بني 

�لوروبي، ولبنان«.
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فيليب اسود وكريستين اسود صفير

د.ايلي معربس وعقيلته

المحامي سيمون خوري وبرنارد بريدي وعقيلته

الملحق العسكري االلماني وعقيلته

نتالي ايوب – رئيس يونيفل لبنان وعقيلته

تيدي معربس وعقيلته

جانب من الحضوريوسف ورلى كنعان – رسالن سنوجورج قرم – مي وفؤاد مخزومي

قنصل المانيا وعقيلته – الملحق العسكري

د. كريكر - الياس أسود - كاتيا شماس - غالديس يونس

أسود - وقائد اليونيفل وعقيلته

الياس اسود مع االعالميين

اسطفان ديربوروسيان وعقيلته مع الياس اسود

د. ناصر حمود – منى طرزي – الياس اسود – د.سامي عازار – 
د.بول موسى وعقيلته
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بنك  
َ
لفرن�ص �لجتماعية  �مل�صوؤولية  �إطار  يف 

مبنى  يف  عقد  �ملتو�زن  �لإمناء  تعزيز  يف 

عدنان �لق�صار للقت�صاد �لعربي يف منطقة 

للحتاد  �لرئي�صي  �ملقر  بريوت،  يف  �جلناح 

و�ل�صناعة  للتجارة  �لعربية  للغرف  �لعام 

�صحايف  موؤمتر  �لعربية،  للبلد  و�لزر�عة 

برعاية   ،Vitas و�رضكة   بنك  
َ
لفرن�ص م�صرتك 

�ملركزي  لبنان  م�رضف  حاكم  �صعادة 

فيه  �لإ�صاءة  متت  �صلمة،  ريا�ص  �لدكتور 

على بر�مج �لقرو�ص �ل�صغرية ول �صيما تلك 

�ملوؤمتر  �لنائية. ح�رض  �ملناطق  �إىل  �ملقدمة 

ممثل �حلاكم ريا�ص �صلمة �ملدير �لتنفيذي 

و�ئل  لبنان  م�رضف  يف  �لتمويل  لوحدة 

�لق�صار،   ندمي  بنك  
َ
فرن�ص عام  مدير  حمد�ن، 

مدير عام �رضكة Vitas يف لبنان زياد حلبي، 

 Vitas جمموعة  من  �أجنبي  وفد  �إىل  �إ�صافة 

�لأم  �ل�رضكة   ،Global Communities ومن  

�لبلديات  روؤ�صاء  من  عدد  وكذلك   ،Vitasلـ

و�قت�صادية  �إعلمية،  وفاعليات  و�ملخاتري، 

و�جتماعية.  

حلبي
�أن  فيها  �عترب  حللبي  بكلمة  �ملوؤمتر  �إ�صتهل 

عزم  على  دليل  هو  بنك  
َ
فرن�ص مع  »�لتعاون 

�لريادة يف  وفيتا�ص على  بنك  
َ
فرن�ص كل من 

�لدخل،  وحمدودي  �ملهم�صة  �لفئات  دعم 

�لأ�صغر  �لتمويل  خدمات  من  للإ�صتفادة 

�لإقت�صادية  �لتنمية  يف  �لفاعلة  و�مل�صاهمة 

و�لإجتماعية«. و�أ�صاد �حللبي برئي�ص جمموعة 

بنك  عدنان �لق�صار »�لذي حر�ص دومًا 
َ
فرن�ص

وتطوير  �لقت�صاد  تنمية  يف  �مل�صاهمة  على 

�ملجتمع ككل ب�صكل ملمو�ص«.

القصار
ندمي  بنك  

َ
لفرن�ص �لعام  �ملدير  �ألقى  بدوره، 

�لق�صار كلمة و�صف فيها �لعلقة �لتي تربط  

Vitas بال�صرت�تيجية،  بنك  و 
َ
جمموعة فرن�ص

�لتنمية  حتقيق  �رضورة  على  �لق�صار  و�صدد 

�لركائز  »�إحدى  �ن  موؤكد�ً  �مل�صتد�مة، 

قيمه  فرن�صبنك  عليها  يبني  �لتي  �لأ�صا�صية 

�لدخل  وذوي  �لأفر�د  متكني  هي  وثقافته 

وتوفري  �ملحلية،  و�ملجتمعات  �ملحدود 

وحت�صني  �لبطالة  على  للتغلب  لهم  �لفر�ص 

�صجل  يف  �أن  �أعلن  و�إذ  عي�صهم«.  �صبل 

قر�ص   10000 من  �أكرث  �لآن  حتى  فرن�صبنك 

�أن  �أ�صار �ىل  20 مليون دولر«،  بقيمة تفوق 

»فرن�صبنك يتبع ��صرت�تيجية تتعلق مب�صوؤولية 

بامل�صوؤولية  �إميانًا  �لجتماعي  �لت�صامن 

�تخذها على عاتقه معايل  �لتي  �لجتماعية 

هذه  �أن  مو�صحًا  �لق�صار«،  عدنان  �لرئي�ص 

�ل�صرت�تيجية تتمحور حول مبادئ رئي�صية، 

�إحد�ها مكافحة �لفقر و�حلد منه«.

حمدان
لوحدة  �لتنفيذي  �ملدير  �عترب  جانبه  من 

حمد�ن  و�ئل  لبنان  م�رضف  يف  �لتمويل 

لتاأمني  و�صائل  جند  �أن  �ل�رضوري  »من  �أنه 

تطاول  وعد�لة  تو�زنا  �أكرث  ��صتثمار  فر�ص 

و�ل�رض�ئح  �لقت�صادية  �لقطاعات  خمتلف 

لبنان  »م�رضف  �أن  و�أو�صح  �لجتماعية«. 

غري  �ملنظمات  عمل  تطوير  يف  �صاهم 

من  بالقرت��ص  لها  �صمح  حيث  �حلكومية 

�مل�صارف و�ل�صتفادة من �صلة �حلو�فز �لتي 

على  �ملو�فقة  بعد  �ملركزي،  �لبنك  يقدمها 

ت�صنيفها و�إدر�جها يف لئحة �ل�رضكات �لتي 

ي�صمح للم�صارف �لتعامل معها«. 

�أفر�د  حياة  ي�صور  ق�صري  فيلم  �لكلمات  تل 

من ذوي �لدخل �ملحدود يف �ملناطق �لريفية 

و�لنائية يف لبنان، ويروي ق�ص�صهم ويعر�ص 

تاأ�صي�ص  على  بنك  
َ
فرن�ص �صاعدهم  كيف 

�ل�صغرية  �لقرو�ص  برنامج  عرب  م�صاريعهم 

بالتعاون مع Vitas  وحتقيق �أحلمهم.  كما 

�ألف  منها  كل  قيمة  جائزة   24 توزيع  جرى 

�ل�صغرية  �مل�صاريع  من   24 لـ  �أمريكي  دولر 

�لتي متيزت باأد�ئها ومردودها على خمتلف 

�لأ�صعدة.

قدم 20 مليون دوالرلـ 10 آالف مستفيد
»فرنسبنك« يعرض و »vitas« لبرامج القروض الصغيرة

من اليمين: زياد حلبي، أليسا مك كارتر ال بورد، نديم القصار، وائل حمدان، وفيليب الحاج

القصار يتوسط الفائزين
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حلول  مبنا�صبة  »بيبلو�ص«،  بنك  برعاية  جبيل  بلدية  �فتتحت 

�لأعياد، زينة عيد �مليلد لعام 2014، يف �حتفال �قيم يف �ل�صارع 

�أبر�صية جبيل �ملطر�ن مي�صال عون،  �لروماين يف ح�صور ر�عي 

زياد  جبيل  بلدية  رئي�ص  فرح،  �صويد�ن  جنوى  جبيل  قائمقام 

جان  �لوطنية«  �لكتلة  »حزب  لـ  �ل�صابق  �لعام  �لأمني  �حلو�ط، 

للأفر�د  �مل�رضفية  �لد�رة  ومديرة  �لعام  �ملدير  نائبة  حو�ط، 

يف جمموعة بنك »بيبلو�ص« جومانا با�صيل �صلل ممثلة رئي�ص 

ومدير عام جمموعة بنك بيبلو�ص فرن�صو� با�صيل، رئي�ص »�نط�ص« 

ف�صاء  بلديات  روؤ�صاء  من  وعدد  �حلاج،  جان-بول  �لأب  جبيل 

جبيل وخماتريها ومدر�ء فروع بنك بيبلو�ص.

وجرى �لحتفال باإ�صاءة �صجرة عيد �مليلد �لرئي�صية يف �ل�صارع 

�لروماين، �لتي ي�صل �رتفاعها �ىل ثلثني مرت�ً، وعر�ص �ملغارة 

�حلديثة �لت�صميم يف د�خلها نحو 12 مرت�ً، علما �أنها مغطاة بـ2500 

هذه  �لزينة  ومتيزت  �لذهبي.  باللون  �ملطلي  �حلديد  من  ورقة 

�ل�صنة بتج�صيدها م�صاهد عدة من ميلد �ل�صيد �مل�صيح، من خلل 

ت�صاميم موؤلفة من طبقات متعددة �لأ�صكال �أهمها �مل�صهد�ن يف 

�صوق جبيل �لرئي�صي ويف د�خل �صجرة �مليلد �لرئي�صية، يف حني 

�أرجاء �ملدينة وتعطيها رونقا ميلديا  �لزينة يف خمتلف  متتد 

خا�صا من خلل �لإنارة باأكرث من 400 ملبة.

بنك  �لقاها  كلمة  يف  حو�ط   زياد  جبيل  بلدية  رئي�ص  و�صكر 

جبيل  مدينة  يف  �لإمنائية  للم�صاريع  �لد�ئم  لدعمه  »بيبلو�ص« 

�ملدينة«، متوجها باملعايدة �ىل  وعلى رعايته مل�رضوع تزيني 

»�للبنانيني عموما و�جلبيليني خ�صو�صا«.

»بيبلوس« يرعى زينة الميالد في جبيل 

 BBAC مبادرة »عيش لبنان« بالشراكة مع

تدّشن ملعب لكرة القدم في شبعا

د�ّصنت بلدية �صبعا م�رضوع �إن�صاء ملعب 

�لنو�يا  �صفرية  من  بدعم  �لقدم  لكرة 

ومبادرة  بويري  بور�ن  �ل�صيدة  �حل�صنة 

�لأمم  لربنامج  �لتابعة  لبنان«  »عي�ص 

بال�رض�كة  لبنان  يف  �لإمنائي  �ملتحدة 

�لعربية  و�لبلد  بريوت  بنك  مع 

بح�صور  ر�صمي  �حتفال  يف   ،)BBAC(

وخماتري  بلديات  روؤ�صاء  من  ح�صد 

وفاعليات �صيا�صية ودينية و�جتماعية. 

حممد  �ل�صيد  �صبعا  بلدية  رئي�ص  ه 
ّ
ونو

لبنان«  »عي�ص  مبادرة  بجهود  �صعب 

�لبلدة،  �لقدم يف  لكرة  ملعب  �إن�صاء  يف 

�صاكر�ً كل من �صاهم يف �إمتام �مل�رضوع. 

�أكد ممثل برنامج �لأمم �ملتحدة  بدوره 

�لتز�م  عا�صي  ر�غد  �ل�صيد  �لإمنائي 

�ملبادر�ت  هذه  مثل  بدعم  �لربنامج 

من  كافة.  �للبنانية  �لأر��صي  لت�صمل 

يف �لت�صويق  د�ئرة  مدير  �صدد  جهته، 

�أن  على  بلل  طارق  �ل�صيد    BBAC
يف  م�صريته  �صيكمل   BBAC »م�رضف 

تعود  �لتي  �لإمنائية  �مل�صاريع  دعم 

باخلري على لبنان و�للبنانيني جميعًا«. 

�أما �ل�صيدة بويري، فعربت عن �صعادتها 

دعمها  موؤكدة  �مل�رضوع،  هذ�  لإمتام 

يف  لبنان«  »عي�ص  ملبادرة  �مل�صتمر 

�صبيل حتقيق �لتنمية �مل�صتد�مة.

ملعب  �إن�صاء  �مل�رضوع  هذ�  ن 
ّ
ت�صم

�لقدر�ت  تعزيز  �صبيل  يف  �لقدم  لكرة 

�لريا�صية وتقوية �ل�صلت �لجتماعية 

بني �ل�صباب.

جانب من المشاركين في حفل التدشين
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فهيم معضاد ووسام سعد وسعد أزهري ونقيب المحررين الياس عون

بهيج بو غانم ونقيب المحررين الياس عون وسعد أزهري ونقيب الصحافة محمد بعلبكي

أزهري يلقي كلمته

إبراهيم عواضة ومارون مسلم وعدنان حمدان

رجاء كموني ورانيا غرز الدين

و�ملهجر  لبنان  بنك  �أقام  �للبنانية،  �لإعلمية  للأ�رضة  تكرميًا 

�صيزن«  »فور  فندق  يف  و�لإعلميني  لل�صحافيني  غد�ء  حفل 

تكرميًا لعطاء�تهم يف �لعمل �ل�صحايف، ح�رضه نقيب �ل�صحافة 

حممد بعلبكي، ونقيب �ملحررين �ليا�ص عون، وكبار �ل�صحافيني 

و�ملحللني و�أبرز �مل�صوؤولني يف بنك لبنان و�ملهجر.

لبنك  �لعام  �ملدير  �لإد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �ألقى  �ملنا�صبة  ولهذه 

لبنان و�ملهجر �صعد �أزهري  كلمة �أعلن فيها �أن »�إجناز�ت �لبنك 

�لذي  �للبناين  �مل�رضيف  �لقطاع  �إجناز�ت  كبري   
ّ
حد �إىل  تعك�ص 

�لرئي�صي يف  �للبناين و�مل�صاهم  �لثقة بالقت�صاد  ما ز�ل منارة 

�ل�صيا�صية  و�ملخاطر  �لإختللت  كل  من  بالرغم  ه 
ّ
منو مات 

ّ
مقو

�أن  �إىل  لفتًا  �لقت�صاد«،  لها  �ص 
ّ
يتعر �لتي  و�لهيكلية  و�لأمنية 

»ود�ئع �لقطاع �رتفعت �إىل 142 مليار دولر حتى نهاية �أيلول 

وبلغت   ،2013 عام  من  نف�صها  �لفرتة  عن   %  8.1 بزيادة   2014
�رتفعت  كما  دولر،  مليار   30 نحو  منها  �ملقيمني  غري  ود�ئع 

حمفظة �لقرو�ص للقطاع �خلا�ص �إىل نحو 50 مليار�ً بزيادة 8.9 

نت ما يفوق �لـ 470 �ألف قر�ص، كذلك �لأمر بالن�صبة �إىل 
ّ
% ت�صم

متويل �لقطاع �لعام حيث بلغ 37.6 مليار دولر بزيادة 3.9 % 

توفرها  �لتي  و�خلدمات  �لدولة  �حتياجات  تاأمني  يف  و�صاهم 

للمو�طن«، معترب�ً �أن »يف خ�صم �لظروف �ل�صيا�صية و�لقت�صادية 

�إليه هو  ّل ما نحتاج 
ُ

 بها لبنان، ج
ّ
و�ملعي�صية �ل�صعبة �لتي مير

�لعمل �ل�صائب و�ملنتج، �إن يف �ملجال �ل�صيا�صي �أو �لقت�صادي 

�أو �لجتماعي«.

و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �لظروف  خ�صم  يف  �نه  �ىل  ولفت 

ّل ما نحتاج �إليه هو 
ُ

 بها لبنان، �إن ج
ّ
و�ملعي�صية �ل�صعبة �لتي مير

�لعمل �ل�صائب و�ملنتج، �إن يف �ملجال �ل�صيا�صي �أو �لقت�صادي 

�أو �لجتماعي.

»لبنان والمهجر« يكرم اإلعالميين
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�فتتح بنك لبنان و�ملهجر فرعا« جديد�« 

�لعر�ق،  كرد�صتان  �إقليم  �إربيل،   يف  له 

لبنان  بنك  جمموعة  رئي�ص  بح�صور 

جمل�ص  رئي�ص  �أزهري،  نعمان  و�ملهجر 

�أزهري،  �صعد  �لعام  و�ملدير  �لإد�رة 

ومدير فرع �إربيل جورج �صديد وعدد من 

و�ملهجر  لبنان  بنك  يف  �مل�صوؤولني  �أبرز 

مالية  وفعاليات  �صخ�صيات  وح�صور 

مها �صعادة حمافظ 
ّ
و�قت�صادية بارزة تقد

�إىل  بالإ�صافة  هادي  نوز�د  �ل�صيد  �إربيل 

رئي�ص غرفة جتارة �إربيل �ل�صيد د�ر� جليل 

خياط.  

أزهري
وقد �ألقى �صعد �أزهري كلمة يف �ملنا�صبة 

فرع  بافتتاح  �رضوره  عن  فيها  �أعرب 

�لعريقة  �ربيل  »مدينة  يف  للم�رضف 

�لنه�صة  ها 
ّ
د يف منو

ّ
�لتي جت�ص دة 

ّ
�ملتجد

�لتي  و�لثقافية  و�ملالية  �لقت�صادية 

فخره  وعن  كرد�صتان«  �إقليم  ي�صهدها 

�لقطاع  »تطوير  يف  �مل�رضف  مب�صاهمة 

توفري  على  و�لعمل  �خلا�ص  �مل�رضيف 

�مل�رضفية  و�خلدمات  �مُلجدي  �لتمويل 

�ملميزة للقت�صاد �لكرد�صتاين«.

و �أ�صاف �أزهري  »�أّن بنك لبنان و�ملهجر 

»�أف�صل  جائزة  على  بانتظام  �حلائز 

»بف�صل  ��صتطاع  لبنان«  يف  م�رضف 

�مُلجدية  وخدماته  �ملحافظة  �صيا�صاته 

�ملتو�زن  ه 
ّ
منو يف  يثابر  �أن  و�لآمنة 

و�صلت  حيث  �مُل�صتد�مة  وربحيته 

�أيلول  نهاية  حتى  �لبنك  موجود�ت 

2014 �إىل ما يفوق 27.5 مليار و�أرباحه 
�ل�صنوية حو�يل 360 مليون دولر. كذلك 

ودميومته  حيويته  على  �لبنك  حافظ 

لبتكار�ت  �ملتو��صل  تقدميه  خلل  من 

ة 
ّ
ع�رضي ومالية  م�رضفية  ومنتجات 

خلل  ومن  عملئه،  حاجات  كّل  ي 
ّ
تلب

ع خارجي ناجحة ومتاأنية 
ّ
�صيا�صة تو�ص

و�أوروبي.«  عربي  بلد   13 �إىل  �أخذته 

�أن  �أزهري  �ل�صيد  �أّكد  �صياق حديثه  ويف 

يف  وعملئه  لزبائنه  �صيوفر  »�مل�رضف 

�إربيل �أف�صل خدمات �ل�صريفة �لتجارية 

�لتعامل  يف  �لثقة  تعزيز  على  و�صيعمل 

�حللول  �إيجاد  يف  و�أهميته  �مل�رضيف 

و�ل�رضكات«  للأفر�د  �ملفيدة  �ملالية 

هذ�  حتقيق  يف  �صاهم  من  كّل  �صاكر�ً 

�لتو�صع ومتمنيًا �لتوفيق و�لنجاح للفرع  

على �أن »يكون باكورة ملزيد من �لفروع 

بة ويف هذ� �لإقليم 
ّ
يف هذه �ملدينة �لطي

بالتطور  ًا 
ّ
م�صع يبقى  �أن  �آمًل  �لو�عد 

و�أن  و�حل�صاري   و�ملايل  �لقت�صادي 

وحماربة  و�لأمان  لل�صلم  معقًل  يبقى 

ف«. 
ّ
�لتطر

هادي
وكان �أي�صًا ل�صعادة حمافظ �إربيل نوز�د 

ق فيها �إىل �أهمية �إربيل 
ّ
هادي كلمة تطر

�لر�ئد  وموقعها  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية 

�لتي  و�لأو�صاع  �مل�صتجد�ت  ظّل  يف 

ت�صهدها �ملنطقة بالإ�صافة �إىل �لتحديات 

م �لقليم. وقد �أمل �أن 
ّ
�لتي تعيق منو وتقد

و�ملهجر  لبنان  بنك  فرع  �فتتاح  ي�صاهم 

منو  يف  عاملية  مبو��صفات  يتمّتع  �لذي 

�ملنطقة وتطورها.

شديد
فرع  ملدير  كان  �ملنا�صبة،  خلل  ويف 

�لوكالة  مع  حديث  �صديد  جورج  �إربيل 

�أّن  �لعر�قية للأنباء قال فيها  �لوطنية 

كرد�صتان  �قليم  يف  �مل�رضيف  �لقطاع 

�للبنانية،  �مل�صارف  من  �لعديد  ي�صم 

خا�ص  ب�صكل  �لكرد�صتانية  لل�صوق  ملا 

و�ل�صوق �لعر�قية ب�صكل عام من �أهمية 

كبرية بالن�صبة �إىل �لتجار و�مل�صتثمرين 

خ�صو�صًا يف جمال �لطاقة و�لنفط.

.. ويتوّسع نحو إربيل
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م�شارف

م�صارف  من  �مل�صاهمات  ذ�ت  �ل�صورية  �مل�صارف  �أد�ء  تر�جع 

ظل  يف   ،2014 �لعام  من  �لأوىل  �لت�صعة  �لأ�صهر  خلل  لبنانية 

��صتمر�ر �لتوتر�ت �لأمنية يف �لبلد، و�مل�صارف �للبنانية �لعاملة 

يف �صوريا وهي بنك عودة �صوريا، وبنك �صوريا و�ملهجر، وبنك 

وفرن�صبنك  �لفرن�صي،   - �ل�صعودي  بيمو  وبنك  �صوريا،  بيبلو�ص 

�صوريا، وبنك �ل�رضق، وبنك �صوريا و�خلليج. 

مل�صارف  �لتابعة  �ل�صورية  للم�صارف  �لأولية  �لنتائج  و�أظهرت 

�للبناين،  �لإعتماد  لبنك  �لأ�صبوعي  �لتقرير  بح�صب  لبنانية، 

تر�جعًا يف �أرباح هذه �لأخرية بن�صبة 6،32 % على �صعيد �صنوي 

�لأ�صهر  د�أ.( مع نهاية  )62،18 مليون  10،02 مليار�ت ل.�ص  �ىل 

�لت�صعة �لأوىل من �لعام 2014، يف مقابل 10،70 مليار�ت ل.�ص.  

خلل �لفرتة ذ�تها من �لعام 2013. وحقق فرن�صبنك �صوريا �أعلى 

�صوريا  عودة  بنك  تبعه  د.�أ(  مليون   18،14( نظر�ئه  بني  ربحية 

)15،64 مليون د.�أ( وبنك بيمو �ل�صعودي �لفرن�صي )14،82 مليون 

د.�أ( وبنك �صوريا و�ملهجر )8،34 مليني د.�أ( وبنك �ل�رضق )5،25 

مليني د.�أ( وبنك بيبلو�ص �صوريا )3،87 مليني د.�أ( وبنك �صوريا 

و�خلليج )خ�صارة بقيمة 3،88 مليني د(.

يف �ملقابل وعند حتويل �لبيانات �ملالية �إىل �لدولر �لأمريكي 

على �أ�صا�ص �صعر �ل�رضف �ملعتمد يف نهاية �لفرتة �ملالية �ملعنية 

�ل�صطر�بات  ظل  يف  �ل�رضف  �صعر  يف  تدهور�ً  يعك�ص  و�لذي 

�لقائمة، تكون �مل�صارف �ملذكورة قد �صجلت �نكما�صًا �صنويًا يف 

�أرباحها �ملجمعة بـ16،01 مليون د.�أ لغاية �صهر �أيلول من �لعام 

.2014

الميزانية المجّمعة
�أما على �صعيد �مليز�نية �ملجمعة، فارتفعت موجود�ت �مل�صارف 

�ل�صورية ذ�ت �مل�صاهمات من م�صارف لبنانية بن�صبة 15،09 % 

خلل �لأ�صهر �لت�صعة �لأوىل من �لعام 2014 �ىل 460.71 مليار 

ل.�ص )2،86 مليار د.�أ( ت�صكل ح�صة بنك بيمو �ل�صعودي �لفرن�صي 

منها 30،41 % وبنك �صوريا و�ملهجر ن�صبة 22،50 % وبنك عودة 

% وبنك   11،36 ن�صبة  �صوريا  % وفرن�صبنك   13،31 ن�صبة  �صوريا 

بيبلو�ص �صوريا ح�صة 9،80 % وبنك �صوريا و�خلليج ن�صبة ن�صبة 

% وعند حتويل �لبيانات �ملالية   4،45 8،16 وبنك �ل�رضق ن�صبة 
�إىل �لدولر �لأمريكي على �أ�صا�ص �صعر �ل�رضف �ملعتمد يف نهاية 

للم�صارف  عة 
ّ
�ملجم �مليز�نية  تظهر  �ملعنية،  �ملالية  �لفرتة 

�ملذكورة �آنفًا، �رتفاعًا بن�صبة 1،27 % خلل �لأ�صهر �لت�صعة �لأوىل 

عة للم�صارف 
ّ
من �لعام 2014. و�رتفعت �لأمو�ل �خلا�صة �ملجم

�ملذكورة بن�صبة 26،30  % خلل �لأ�صهر �لت�صعة �لأوىل من �لعام 

مقابل  يف  د.�أ(  مليني   303،54( ل.�ص  مليار   48،91 �ىل   2014
38،73 مليار ل.�ص. يف نهاية �لعام 2013.

أرباح المصارف اللبنانية في سوريا
تنخفض إلى 62،18 مليـون دوالر

من  مة 
ّ
�ملقد �لبرتون  �صاحة  يف  �مليلد  �صجرة  �إ�صاءة  ملنا�صبة   

بنك بريوت، قلد رئي�ص جمعية جتار �لبرتون وق�صائها روك عطيه 

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة �ملدير �لعام لبنك بريوت �صليم �صفري، درعًا 

تقديرية للجهود �لتي يبذلها يف �صبيل تعزيز �لقت�صاد �ملناطقي 

لت�صهيل  فيها  بريوت  بنك  فروع  ن�رض  على  �إ�رض�ره  خلل  »من 

�صوون �ملو�طنني ومعاملتهم �لتجارية و�حلياتية، �لأمر �لذي من 

ع من عملية �لإمناء يف �لبرتون«.
ّ
�صاأنه �أن ي�رض

وح�رض �حلفل وزير �خلارجية و�ملغرتبني جرب�ن با�صيل، ور�عي 

�أبر�صية �لبرتون �ملارونية �ملطر�ن منري خري�هلل، وقائمقام �لبرتون 

دبو�صي،  توفيق  و�ل�صمال  طر�بل�ص  غرفة  ورئي�ص  طوبيا،  روجيه 

ورئي�ص بلدية �لبرتون مر�صيلينو �حلرك، وح�صد من �مل�صاركني.

سليم صفير يتسلم درعًا تقديرية من تجار البترون
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جائزة  و�ملهجر  لبنان  بنك  نال 

لعام  لبنان  يف  م�رضف  »�أف�صل 

�ملالية  �ملوؤ�ص�صة  من   »2014
�لعاملية The Banker، وهي �ملرة 

�لر�بعة على �لتو�يل �لتي يفوز بها 

�لبنك بهذه �جلائزة �ملرموقة.

»على  للمنا�صبة  �ملوؤ�ص�صة  و�أثنت 

�لأد�ء �مل�صتد�م للبنك وعلى مركزه 

�ملايل �لقوي رغم �لظروف �ل�صعبة 

�مل�رضيف  �لقطاع  ي�صهدها  �لتي 

حفل  ويف  �للبناين«.  و�لقت�صاد 

 ،2014/11/27 يف  لندن  يف  �أقيم 

�أزهري،  �صعد  �ل�صيد  �جلائزة  ت�صلم 

رئي�ص جمل�ص �إد�رة ومدير عام بنك 

 The لبنان و�ملهجر، و�صكر بدوره

و�أ�صاف  �جلائزة  على   Banker
�أهم  من  مهمًا  تقدير�ً  متثل  »�أنها 

متانة  على  �لعاملية  �ملر�جع 

يف  ��صرت�تيجياته  وجناح  �لبنك 

ودوره  و�لأفقي  �لعمودي  �لتو�صع 

�لعربية  �مل�صارف  بني  �لطليعي 

يف �ملنطقة«.

»لبنان والمهجر« 

 يفوز بجائزة 

»أفضل مصرف في 

لبنان لعام 2014«

السيد سعد أزهري يستلم جائزة أفضل مصرف 
The Banker في لبنان للعام 2014 من

 تسليفات المصارف للقطاع العام 

تتراجع 0,3 % خالل 2014
2014 زيادة  �لعام  �لثالث من  �لف�صل  �صجلت موجود�ت �لقطاع �مل�رضيف حتى نهاية 

�لعام �ملا�صي بلغت  للفرتة ذ�تها من  6521 مليون دولر مقابل زيادة  قدرها حو�ىل 

حو�ىل 7373 مليون دولر، مبعنى �أن منو �ملوجود�ت يف �لقطاع �صجلت تر�جعًا نتيجة 

�لظروف �مل�صيطرة على �ملنطقة بلغت حو�ىل 11.6 يف �ملئة، �إل �نها ما ز�لت معدلت 

�لقطاع  �لود�ئع يف  �ل�صعبة. يف �ملقابل ز�دت  �لت�صغيلية  منو مقبولة يف ظل �لظروف 

5818 مليون دولر مقابل زيادة للفرتة ذ�تها من �ل�صنة �ملا�صية  خلل �لفرتة حو�ىل 

قاربت حو�يل 6360 مليون دولر. مبعنى �آخر فقد منت �لود�ئع �مل�رضفية خلل ت�صعة 

�أ�صهر حو�ىل 4.3 يف �ملئة مقابل حو�ىل5.1 يف �ملئة للفرتة ذ�تها من �لعام 2013. وهذه 

�ملعدلت تبقى مقبولة يف ظل تر�جع �لن�صاط �ل�صتثماري يف �لبلد ويف �ملنطقة �أي�صًا 

وعلى خمتلف �مل�صتويات و�لقطاعات.

تسليفات القطاع العام 
لرية  مليار   56599 �إىل  �لعام  للقطاع  �ملمنوحة  �لتجارية  �مل�صارف  ت�صليفات  و�صلت 

يف نهاية �أيلول 2014، مقابل 56786 مليار لرية يف نهاية �لعام 2013 و46930 مليار 

ل بذلك تر�جعًا طفيفًا بن�صبة 0.3 يف �ملئة يف �لأ�صهر 
ّ
لرية يف نهاية �لعام 2012، لت�صج

�لت�صعة �لأوىل من �لعام 2014 مقابل زيادة بن�صبة 16.2 يف �ملئة يف �لفرتة ذ�تها من 

�لعام 2013، علمًا �أن هذه �لت�صليفات �زد�دت بن�صبة 21.0 يف �ملئة يف �لعام 2013 مقابل 

�رتفاعها مبقد�ر �أدنى بكثري ن�صبُته 6.5 يف �ملئة يف �لعام 2012.

و�رتفعت حمفظة �مل�صارف �لتجارية من �صند�ت �خلزينة باللرية �للبنانية �إىل 31442 

 2013 �لعام  نهاية  يف  لرية  مليار   30114 مقابل   2014 �أيلول  نهاية  يف  لرية  مليار 

و27107 مليار�ت لرية يف نهاية �لعام 2012. وكانت وز�رة �ملالية قد �أ�صدرت �صند�ت 

خزينة طويلة �لأجل من فئة 10 �صنو�ت يف حزير�ن 2014 و�صند�ت من فئات 7 و8 و10 

�ملرتفعة  لعو�ئدها  نظر�ً  �مل�صارف  �كتتابات  فيها  ترّكزت   ،2013 �لعام  �صنة يف  و12 

ن�صبيًا وتو�فر م�صتوى جيد من �ل�صيولة باللرية لديها.

تسليفات القطاع الخاص
وح�صب در��صة جمعية �مل�صارف �مل�صتندة �إىل �أرقام و�إح�صاء�ت م�رضف لبنان تابعت 

�لت�صليفات �ملمنوحة للقطاع �خلا�ص �ملقيم وغري �ملقيم �رتفاعها ولو مبعدلت �أقل من 

�ل�صنو�ت �ملا�صية. فقد و�صلت �لت�صليفات �إىل 49.9 مليار دولر يف نهاية �أيلول 2014 

 .2012 �لعام  2013 و43.5 مليار دولر يف نهاية  �لعام  47.4 مليار�ً يف نهاية  مقابل 

�لعام  �لأوىل من  �لت�صعة  �لأ�صهر  �ملئة يف  5.4 يف  ن�صبُته  لت منو�ً 
ّ
�صج قد  تكون  وبذلك 

2014 )7.2 يف �ملئة على �أ�صا�ص �صنوي( مقابل منوها بن�صبة 9 يف �ملئة يف �لعام 2013 
ك �لأ�صا�صي 

ّ
وبن�صبة 10.4 يف �ملئة يف �لعام 2012. وتكاد تكون هذه �لت�صليفات �ملحر

للن�صاط �لقت�صادي. وقد �صّكلت �لت�صليفات للقطاع �خلا�ص غري �ملقيم، و�لتي تتعّلق يف 

ما يف �لدول 
ّ
ني يف �خلارج، ول �صي

ّ
جزء كبري منها بتمويل م�صاريع لرجال �أعمال لبناني

)12.4يف  �خلا�ص  للقطاع  �لت�صليفات  �إجمايل  من  �ملئة  يف   11.5 و�لأفريقية،  �لعربية 

�ملئة يف نهاية �لعام 2013.(

�أفر�د�ً  �ملقيم،  وغري  �ملقيم  �خلا�ص  �لقطاع  متويل  يف  �مل�صارف   
ّ
ت�صتمر وهكذ�، 

وموؤ�ص�صات، بكلفة مقبولة تناهز 7 يف �ملئة يف �ملتو�صط باللرية وبالعملت �لأجنبية، 

للقطاع  �لت�صليفات  �لأن�صطة �ملطلوب متويلها. ولقد قاربت  ولآجال تتلءم مع طبيعة 

�خلا�ص �ملقيم وغري �ملقيم ما يو�زي 104 يف �ملئة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل )ح�صب 

�لتقدير�ت( يف نهاية �لعام 2013. وُتعترب هذه �لن�صبة مرتفعة مقارنًة مع مثيلتها يف 

�لعديد من �لدول �لنا�صئة. 
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رئي�س التحرير الم�سوؤول

فار�س �سعد

Chairman Of The Board / G. Manager
Responsible  Editor-In-Chief

Fares Saad

نائب رئي�س التحرير / المدير التنفيذي

و�سام �سعد

Deputy Editor / Executive Director
Wissam Saad

 

 المدير االإداري 

ل�سوؤون العالقات العامة واالإ�ستراكات

طارق معّنا

مدير التحرير

نظام مارديني

Editorial Manager
Nizam Mardini

�سكرتير تحرير

وعد اأبوذياب

Editorial Secretary
Waed Abou Diab 

المدير الفني

علــي خــزام

Art Director
Ali khouzam
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�صنع يف لبنــــــــــــــــــان

ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

ً نا
ـا

ــ
جم

ع 
وز

ــ
يـ

هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ســـاهمة يف 

خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف 

خا�ســـة،  هويـــة  ومنحـــه  اللبنـــاين  املنتـــج   عـــن 

ومـــن ثم الرتويـــج له ملا يحمله من قيمـــة م�سافة تظهر 

عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة 

والريادة والإبداع. 

www.sinaaiktisad.com

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة �ل�صناعــة و�القت�صــاد

Made In Lebanon

www.sinaaiktisad.Com

جبل لبنان

البقاع

ال�سمال

 بيروت  

وال�ساحية الجنوبية

اإعالنات ملحق �سنع في لبنان

االإ�ستراكات

عبداهلل حداد 

عبا�س عبد الح�سين

كو�ستي عاقلة

ح�سن دقيق

زينب وهبي

جومانة نادر، دالل النجار

منال طالب

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

داتا المعلومات

ملحــق �صنع يف لبنان

�صناعة �ملو�د �ملنجمية غري �ملعدنية

�ل�صناعات �لغذ�ئية

�ل�صناعات �لكيميائية و�لبال�صتيكية

�صناعة �جللود و�مل�صنوعات �جللدية و�الأحذية

�مل�صنوعات �خل�صبية

�صناعات �لورق و�لكرتون و�لطباعة

�صناعة �لغزل و�لن�صيج و�اللب�صة

�صناعة �ملجوهر�ت

�صناعة و�صائل �لنقل

�مل�صنوعات �ملعدنية ماعد� و�صائل �لنقل

�صناعة �ملفرو�صات

�صناعة �الآالت و�الأجهزة �لكهربائية

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان �آخر



�شادرات �شناعية

انخف�س جمموع قيمة ال�صادرات 

ال�صناعية اللبنانية خالل اال�صهر 

ال�صبعة االوىل من العام 2014 

دوالر  مليون  و843  مليار  اىل 

اأمريكي )د.اأ.( مقابل 2 مليار و73 

مليون د.اأ. خالل الفرتة عينها من 

العام 2013  و2 مليار و137 

عينها  الفرتة  خالل  د.اأ.  مليون 

من العام 2012، اأي بانخفا�س 

مع  مقارنًة   11.1٪ ون�صبته 

مقارنًة  و13.7٪   2013 العام 

مع العام 2012. 

ال�صهري   املعدل  وانخف�س 

ال�صبعة  االأ�صهر  لل�صادرات خالل 

االأوىل من العام 2014 اإذ �صجل  

263.3 مليون د.اأ مقابل 296.2 
مليون د.اأ. خالل الفرتة عينها من 

العام 2013،  و305.3 مليون 

د.اأ خالل الفرتة عينها من العام 

2012

 الصادرات الصناعية خالل األشهرالسبعة األولى 
من العام 2014

كركي للصناعة والتجارة Comforttex



بلغ جمموع ال�صادرات ال�صناعية يف متوز 2014 ما قيمته 261.8 مليون د.اأ. مقابل 265.9 مليون د.اأ. 

يف متوز 2013 و 245.8 مليون د.اأ. يف متوز 2012 اأي بانخفا�س وقيمته 4.1 مليون د.اأ.ون�صبته 1.6% 

مقارنة مع متوز 2013 وارتفاع وقيمته 16 مليون د.اأ. ون�صبته %6.5 مقارنة مع متوز 2012.

�ل�صناعات  منتجات  االأوىل:  املرتبة 

مليون   57.8 قيمتها  بلغت  �ذ  �لكيماوية 

د.�أ. خلل متوز 2014.

و�لأجهزة  �لآلت  الثانية:  املرتبة 

قيمتها  بلغت  �إذ  �لكهربائية  و�ملعد�ت 

54.6 مليون د.�أ.

�صناعة  منتجات  الثالثة:  املرتبة 

�لأغذية وبلغت قيمتها 40.3 مليون د.�أ.

�لعادية  �ملعادن  الرابعة:  املرتبة 

وم�صنوعاتها بقيمة 29.9 مليون د.�أ.

و�لكرتون  �لورق  اخلام�صة:  املرتبة 

وم�صنوعاتها بقيمة 17.8 مليون د.�أ.

أواًل: أهم المنتجات المصدرة حسب أرقام التعرفة الجمركية و المنتجات الكيماوية في الصدارة: 

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر تموز 2014



�شادرات �شناعية

ثانيًا: أسواق الصادرات الصناعية حسب الدول وتصدرت السعودية الئحة الدول المستوردة:

�ل�صعودية  ت�صدرت  االأوىل:  املرتبة 

كما ذكرنا هذه �ملرتبة، حيث بلغت قيمة 

 30.6 �ل�صهر  هذ�  خلل  �إليها  �ل�صادر�ت 

من   %  11.7 يو�زي  ما  �أي  د.�أ.  مليون 

�لقيمة �لإجمالية لل�صادر�ت �ل�صناعية.

�لإمار�ت  �حتلت  الثانية:  املرتبة 

�لعربية �ملتحدة هذه �ملرتبة حيث بلغت 

قيمة �ل�صادر�ت �ليها 30.1 مليون د.�أ. �أي 

ما يو�زي 11.5%.

حيث  �لعر�ق،  الثالثة:  املرتبة 

هذ�  خلل  �إليه  �ل�صادر�ت  قيمة  بلغت 

�ل�صهر23.4 مليون د.�أ. �أي ما يو�زي 9%.

املرتبة الرابعة: �لرب�زيل، حيث بلغت 

قيمة �ل�صادر�ت �ليها 19.6 مليون د.�أ.

املرتبة اخلام�صة: �صوريا، حيث بلغت 

قيمة �ل�صادر�ت �ليها 14.8 مليون د.�أ.

بالن�صبة اإىل الدول امل�صتوردة للمنتجات ال�صناعية اللبنانية فقد ت�صدرت اململكة العربية ال�صعودية الئحة 

هذه الدول وقد جاء ترتيب الدول كما يلي:

منتوجات عمر محمود سليم الحديثةعرق الخوابي



ثالثًا:أسواق الصادرات الصناعية حسب تكتالت الدول، والدول العربية في المرتبة األولى

�لعربية  �لدول  �صكلت  االأوىل:  املرتبة 

�لرئي�صية  �ل�صوق  �ل�صهر  هذ�  خلل 

ن�صبة  �للبنانية  �ل�صناعية  لل�صادر�ت 

قيمة  بلغت  فقد  �لأجنبية،  �لدول  �ىل 

�ل�صادر�ت �ليها 139.6 مليون د.�أ. �أي ما 

ن�صبته 53.3 %

�لدول  �حتلت  الثانية:  املرتبة 

ما  ��صتوردت  �ذ  �ملرتبة  هذه  �لأوروبية 

ن�صبته 15.6 %.

�لدول  �حتلت  الثالثة:  املرتبة 

�إذ  �ملرتبة  هذه  �لعربية  غري  �لأفريقية 

��صتوردت ما ن�صبته 10.5%.

املرتبة الرابعة: �لدول �لأمريكية مبا 

ن�صبته 10.1 %

اأما اأبرز املنتجات امل�صدرة اإىل الدول 

العربية فهي:

- �آلت و�أجهزة ومعد�ت كهربائية بقيمة 

34.9 مليون د.�أ.
 26.1 - منتجات �صناعة �لأغذية بقيمة 

مليون د.�أ.

�لكيماوية بقيمة  �ل�صناعات  - منتجات 

18.9 مليون د.�أ.
بقيمة  وم�صنوعاتها  وكرتون  ورق   -

14.1 مليون د.�أ.

رابعا«: توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدرة إليها خالل شهر تموز 2014 
والكيماوية في المرتبة األولى:

ن�صري هنا �إىل �أن �ل�صادر�ت �ل�صناعية 

و�لتي كان �أهمها خلل �صهر متوز 2014 

منتجات �ل�صناعات �لكيماوية �إذ بلغت 

ت�صدرت  د.�أ.وقد  مليون   57.8 قيمتها 

�لرب�زيل لئحة �لبلد�ن �مل�صتوردة لهذ� 

�ملنتج �إذ ��صتوردت قيمته 19.3 مليون 

8.7 مليون  �إيطاليا بقيمة  د.�أ. ومن ثم 

�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  د.�أ.وتليها 

بقيمة 5.5 مليون د.�أ.

و�ملعد�ت  و�لأجهزة  �لآلت  تليها 

مليون   54.6 بقيمة  �لكهربائية 

�لدول  �صد�رة  �لعر�ق  و�حتلت  د.�أ. 

 13.1 بقيمة  �ملنتج  لهذ�  �مل�صتوردة 

�لعربية  �لإمار�ت  ثم  ومن  د.�أ.  مليون 

بقيمة 7.8 مليون د.�أ. و�ل�صعودية بقيمة 

4.3 مليون د.�أ.
�صناعة  منتجات  �صادر�ت  تليها  -ثم 

�لأغذية بقيمة 40.3 مليون د.�أ.و�حتلت 

�مل�صتوردة   �لدول  �صد�رة  �ل�صعودية 

لهذ� �ملنتج، �إذ ��صتوردت ما قيمته 7.6 

 4.0 بقيمة  �صوريا  ثم  ومن  د.�أ  مليون 

مليون د.�أ و�لإمار�ت �لعربية بقيمة 3.9 

مليون د.�أ.

- �أما �ملنتج �لر�بع فهو معادن عادية 

مليون   29.9 بقيمة  وم�صنوعاتها 

�لدول  لئحة  تركيا  ت�صدرت  وقد  د.�أ. 

�مل�صتوردة لهذ� �ملنتج �إذ ��صتوردت ما 

�لإمار�ت  تليه  د.�أ.  مليون   6.6 قيمته 

مليون   2.7 بقيمة  �ملتحدة  �لعربية 

د.�أ.وثم �صوريا بقيمة 1.6 مليون د.�أ. 
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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

 �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: ٠١/٥42٥42-27٨24٨ ٩٦١  

فاك�س: ٠١/٥43٠3٠ ٩٦١  

www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com
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حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�س �صيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�صبات

�سيدا - حي الو�سطاين: تلفاك�س: ٧٢٥٩٠٦ )٧( ٩٦١

عرمون مقابل التمثال: تلفون: 8١٢٠8٦ )٥( ٩٦١

بريوت- بئر ح�سن م�ستديرة ريا�س ال�سلح  تلفاك�س:  8٥8٥٥٦ )١( ٩٦١ 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

املركز الرئي�صي - �صور - ال�صارع العام - �صارع ال�صنغال - بناية الأطباء: 74٠٦٦2 7 ٩٦١

فرع اأول: الب�س - مفرق معركة: 74٠٦٠٦ 7 ٩٦١

هاتف حممول: علي ح�صني احلاج علي: ٠٥٩٩٩٩ 7٠ ٩٦١

هاتف حممول: اأحمد ح�صني احلاج علي: ٥٠٩٠٨٠ 3 ٩٦١



E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com

اأفخر اأنواع البهارات

طريق الجديدة الملعب البلدي -  بيروت - لبنان - هاتف: 77١٥١٩ ٠3 7٠٥277 ١ ٩٦١
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فرع اأول: حتويطة الغدير جانب حمطة ها�صم - هاتف: 47٥١72 ١ ٩٦١ 

فرع ثاين: الكفاءات مقابل مدر�صة الفرير - هاتف: 47٥١73 ١ ٩٦١

حلويات غربية و�صرقية

patisserie-lolita@hotmail.com    -    www.patisserielolita.com

Beirut - Rawda - St Elie Residence
  Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800

www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com

Tony's food s.a.r.l



�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 الفتوح-غبرية غروب �ش.م.م

Ftouh Mills-Ghbayra Group S.a.r.l

جبل لبنان - ك�صروان - جديدة غزير - ال�صارع العام 

هاتف : ٩2٥٩٦٥ )٩( ٩٦١ - ٦43٥٠2 )3( ٩٦١ - فاك�س: ٩2٥3٦١ )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

�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

موؤ�ص�صة خزعل للتجارة

مكعبات ثلج بجميع الأحجام

بعلبك - �صاحة نا�صر - هاتف:٥٦4٩4٨ 7٦ ٩٦١

�صتورة - مقابل اجلمارك - هاتف:4٦74٥٥ 7٦ ٩٦١

ال�صياح - مقابل معمل غندور - هاتف: 3٥٥٥٦3 3 ٩٦١
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Oussayma Ghrawi s.a.l

Phone: +961 1 788501 
Mobile: 961 3 632377 - Telfax: 961 1 788481

e-mail: info@oussaymaghrawi.com
website: www.oussaymaghrawi.com

Mar Elias - Taleet El Khayat - Beirut - Lebanon

الغازية - اتو�صرتاد �صيدا /�صور  - �س.ب  بريوت : ١١١٨٩٨ - هاتف : 222٦٩٦ )7( ٩٦١  - تلفاك�س: 22٠42٥ )7( ٩٦١

بريوت - هاتف : ٦٥432٩ )١( ٩٦١  -  تلفاك�س : ٦٥433٠ )١( ٩٦١

info@kbbsat.com
www.kamelbadawibsat.com.lb

 معــامل كــامل بـدوي الب�صــاط

KAMEL BADAWI BSAT FACTORIES

خالية من املواد الكيماوية

 �صنع يف 

لبنـــان

Made In  
Lebanon
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Foods Industrial Corporation Sarl

�صركة فودز اند�صرتيال كوربوري�صن �س.م.م

Chweifat - Tiro Street - Jirdi Bldg. - Down Floor
Tel: 05 - 433535 , Fax: 05 - 433636

P.O.Box: 30087 Chweifat - Lebanon
e-mail: info@fodico.net , Web: www.fodico.net        
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 �سناعة احلالوة والطحينة

Tahini & Halawa Industry

 لبنان - 

 �سيدا - الغازية  

 هاتف :

  ٢٢ )٧( ٩٦١4٥٢٠ 

 خليوي:

  ٧١١١١ )٣( ٩٦١8  

 فاك�س :

٢٢٠٥٠٦ )٧( ٩٦١ 

E-mail :  greenhill.lebanon@gmail.com

email: sharayarsweet@hotmail.com
www.facebook.com/shararsweets

Haret Hureik - Hay El Abyad
Phone: 961 1 544873

Mobile: 961 3 648136

باإدارة ال�شيد حمزة



�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -2١٥٨٨٨ 3 ٩٦١ 

فاك�س : ٦٠٠34٦ ٥ ٩٦١ - �س.ب : ١4/٥44٥ بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل الفلوك�ش

   ال�صناعية

احمد عطايا
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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

E-mail: sales@aldayaa.com       Website : www.aldayaa.com

 الكورة - كفرعقا  

 لبنان ال�صمالي 

 هاتف:

 ٩٥ )٦( ٩٦١2٨3٨ 

 فاك�س:

٩٥ )٦(  ٩٦١2٨2٨  

 خليوي :

  ٩٦١ )3( 3٠3٨42  

 �س.ب : ١2 

اميون - لبنان
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�صلوم اخوان لل�صناعة والتجارة

Salloum Bros For Industry & Trading

دب�س خروب وعنب, 

تني معقود 

Grapes Molasses 

 البرتون 

�صلعاتا - ال�صارع العام

 هاتف : ٦42٠42 )٦( ٩٦١

٦( ٩٦١( 74٠٦٩2 

خلوي : 722٠77 )3( ٩٦١ 

فاك�س : ٦42٠42 )٦(٩٦١

حلويات البابا املمتازة

Al Baba Al Mumtaza Sweets
�سناعة وبيع احللويات

Manufacturing & Selling Sweets

info@albaba-sweets.com - www.albaba-sweets.com

 لبنان اجلنوبي  

�صيدا - بوليفار نزيه 

البزري - مبنى ال�صركة

هاتف: 73٥22٦ 7 ٩٦١  

فاك�س: 73٥22٨ 7 ٩٦١

�س.ب: 2٨٩
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Fanar - El-Metn
Tel: 961 1 896796 - 961 70 120506 - 961 3 595452

raymond.dekermendijian@dekerco.com.lb



�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

املركز التجاري لل�صرق االأو�صط

Middle East Commercial Center-MECC

info@conservetaanayel.com-www.conservetaanayel.com

اليقاع - زحلة - �ستورا ال�سارع العام  - هاتف : ٥١4٥٠٢ )8( ٩٦١  

4١٠4١٢ )٣( ٩٦١ - فاك�س : ٥١4٥٠4 )8( ٩٦١ -�س.ب : ٧٢ زحلة

موؤ�ص�صة انطوان اللقي�ش 

ل�صناعة الزيتون والزيت

لبنان ال�صمايل - زغرتا الزاوية - منطقة كفرزينا - ال�صارع العام

 961  6 961 - تلفاك�س: 555777   3 خليوي: 686644 
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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: 3١٥434 3 ٩٦١ - 42١444 7٠ ٩٦١

E-mail:jad.jo.kfoury@gmail.com

All Kinds Of Granite

�صد البو�صرية - مارتقال -  �صنرت عبد امل�صيح - بلوك A - هاتف: ٨٨٥٨١١ ١  - ٨٨٦٨١١ ١ ٩٦١ 

املعمل - جزين - طريق كفر حونة - هاتف: ٨١24٩٠ 3 - 7١٠٦٨٥ 3 ٩٦١

Email: info@alnasrnet.com - alnasr@wise.net.lb

الن�صـــــر

Tiles & Marbel - بالط ورخام

�ل�صناعات �لمنجمية 

تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغر�مار للرخام و�لغر�نيت �ص.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 : 433٥7٨ )٥( ٩٦١  

خليوي: 7٥3٥7٨ )3( ٩٦١

�س.ب.: 73٥4/ ١١ انطليا�س

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com
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.شركة أدكو للتجارة ش.م.م
EDCO For Trading Co.

�سور - العبا�سية -  تلفاك�س: ٣8٠٢٦٩ )٠٧( - ٣8١٣٧٢ )٧( ٩٦١

خليوي: ٥١٦٠٥8 )٣( - ٧٦٢٦٣٣ )٣( ٩٦١

E-mail: edcocompany@hotmail.com
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املعمل: كفر�صيما 

املنطقة ال�صناعية 

هاتف :

٥( ٩٦١( 43٦١١٥/١١4 

املكتب:

حارة حريك

تلفاك�س:

 ٥٥)١( ٩٦١7٥23 

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة

 �صركة ايكو للتجارة وال�صناعة 

والمقاوالت �ش.م.م

     E-Mail: echo_painting@hotmail.com     echo.paint@gmail.com 
www.echopaint.com



املنت, ال�صارع العام, هاتف: 2٩٦٩٠١/2/3 4 ٩٦١ - فاك�س: 2٩٦٩٠4 4 ٩٦١

email: tony@ldi-lb.com
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  العنــوان : بريوت - �صاقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام  

هاتف: ٠١/٨٠٩4٥4 - خليوي : ٠3/2٨4٦٩٠ - فاك�س: ٠١/٨١٠4٥4

E mail : info@plastiban-lb.com   -  www.plastiban-lb.com

Plastiban �صركة بال�صتيبون
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا
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Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.

Polypropylene (P.P) strap Polyester (PET) strap

Email: info@lefico.com . www.lefico.com

Factory: Sereen, Bekaa, Lebanon.
Tel: 08-921222.



�صناعة �الألب�صة و�لن�صيج

نيو كانون 

كومفورت-تك�ش

New Cannon 
Comfort Tex

البقاع - زحلة - قاع الرمي ال�صارع العام بناية جماع�س

هاتف: ٨١22٦٠ )٨( ٩٦١ - فاك�س: ٨١22٦٠ )٨( ٩٦١

E-mail:  comfort@terra.net.lb

بيا�صات منزلية - اأجهزة عرائ�س - مطرزات على اأنواعها

Linen - Brides Equipment - All Kinds of Embroidery

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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BOUCHRIEH-ASSAILY Str. St. BAKHOS Bldg.
Tel: 961-1-890117 - www.uniformslb.com



�صناعة �الألب�صة و�لن�صيج 97

تكنوتك�ش

TECHNOTEX
Industry, Trade & Printing Of Non-Woven Fabric 

صناعة وطباعة وجتارة النسيج غير املنسوج 

 داريا - ك�صروان  

املنطقة ال�صناعية 

لبنان

 هاتف :

  ٩( ٩٦١( 23١٥42   

 فاك�س:

  ٩( ٩٦١( 2337٦١ 

technotex@asia.com   -   www.technotexlebanon.com

بريوت - امل�صيطبة - �صارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : 3٠٠٨74 )١( - ٨١٦٨4٥ )١( ٩٦١ - ٨٠٠٥٠٩ 3 ٩٦١ - �س.ب.: ١4 -٥74١     

e-mail: info@janysix.com     Website: www.janysix.com

جاين �صيك�ش

Jany Six
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Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�ص�صة �صالح 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

Oussamco Addada Est.
Equipment & Industry

Beirut: 03 231087 - 01 854092
Dohat Aramoun: 70 969166 - 05 807752

info@oussamco.com
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امل�سنع: الناعمة  - قرب البلدية

 االدارة و�سالة العر�س: 

بلفار �سامي ال�سلح - بناية يون�س

�س.ب: ١٩٧٦-١١ بريوت - لبنان

هاتف: ٣٩٠١٩٠/١/٢/٣ )١( ٩٦١  

فاك�س: ٣٩٠٢٩٠ )١( ٩٦١

info@siblini-lighting.com

Lighting Fixtures Manufacturing &  Lighting Design

فــوؤاد �صـبليني واوالده

FOUAD SIBLINI & SONSSince 1922



املركز الرئيسي: صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  
تلفاكس: ٧٣025٣)٧(009٦١ -  ٧2225٣)٧(009٦١ - ص ب: ٣٧١ 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
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�صركة �صتيم لل�صناعة والتجارة �ش.م.ل

Steam Company  
Industry & Commerce sal

خليوي: 266322 3 00961

 امل�صنع: اجلنوب, النبطية, كفور, 

املدينة ال�صناعية

�صيانة ومابعد البيع: بريوت - الكفاءات 

 تلفون: 009611472582 

فاك�س:009611468475

alighaddar_steamco@hotmail.com
 www.steamindustry.com

�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري  

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters 

صالة العرض: ضبية - األوتوستراد  - يميناً بإتجاه بيروت
هاتف:  223376 3 961 - 407417 4 961

المصنع: الدكوانة - نيو روضة  - هاتف:   613956 3 - 683184/5 1 961 
E-mail: moughanni@moughannilighting.com 

Website: www.moughannilighting.com

MF �صركة مغني اإخوان �ش.م.م

100

بريوت  -  لبنان - �صد البو�صرية- املدينة ال�صناعية - ملك اليا�س حبو�س

هاتف: 4٩72٠7 ١ ٩٦١ -  تلفاك�س: 4٨٨٦١١ ١ ٩٦١

خليوي: ٦٦٦٦٦4  3 ٩٦١ - 47٥222  7٠ ٩٦١

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic



�صناعة �الآالت و�الجهزة �لكهربائية

Alfa Steelاألفا �صتيل

البقاع - زحلة - تعنايل - ال�صارع العام قرب معمل الزجاج - بناية اأديب معتاد

هاتف: ٩٨٠2٦7 - ٦4٥٠٩4 )3( ٩٦١

mohdـjoumaa@hotmail.com

�صناعة الت تعبئة وتغليف
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�صركة �صب�صبي لل�صناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة االن�ساءات املعدنية

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�صمايل

 هاتف : 4٦١4١٦ )٦( ٩٦١

  ٦( ٩٦١( 4٦١4١٥   

 فاك�س :

٦( ٩٦١( 4٦١4١7 

 خلوي :

٩٦١ )3( -٦٦٦733 

٩٦١ )3( - 3٦7٦73 -7٠٩74٥ 

E-mail: Osabsaby@yahoo.com - Osabsaby@sabsaby.com     
Website : www.sabsaby.com

موؤ�ص�صة جمال الدين ح�صن اأبوابراهيم للتجارة وال�صناعة

 البقاع - را�سيا  

 �سهر االأحمر  - ال�سارع العام  

بناية ال�سركة

خليوي: ٥٦٧٧٥٥ ٧٠ - 8٩٠4٠8 ٣ ٩٦١ 

هاتف: ٥٩١٧٩٠ 8 ٩٦١

فاك�س: ٥٩١٧٩٠ 8 ٩٦١

jamaleddineest@gmail.com
www.jamaleddine-est.com



موؤ�ص�صة جوزف �ش ابوزيد واوالده 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: ١٦٨23٠ - ٦4٥4٥٦ )3( ٩٦١ - ٩٥٠424 )٨( ٩٦١

ت�صنيع جبالت - مكاب�س وقوالب باطون - ك�صارات وخالطات علف  
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Kesrwani Bldg. _ Ground Fl. Gallery Semaan Area - Hadath - Lebanon
Telfax: 00961 1 276333/444 - Mobile: 00961 3 640646
Factory - Taanayel - Bekaa - Telfax: 00961 8 513406/7

E-mail: info@mtcpowersystem.com - www.mtcpowersystem.com

MUHIEDDINE FOR TRADE & INDUSTRY CO. S.A.R.L

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



Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

Ghaddar
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 Lebanon - Nabatieh - Deir El Zehrani 
Telfax: 00961 7 530 986 - Mobile: 00961 3 829906 

P.O. Box: 115 Nabatieh - 17002010 
www.traboulsi-est.com - E-mail:traboulsi_est@hotmail.com 

موؤ�ص�صة حممد طرابل�صي

MOHAMAD TRABOULSI EST. 

مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�سن - نادي الغولف - �سنرت بون مار�سيه

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

 تلفاك�س:

 ١ ٩٦١ 8٥8١٩4  

 خليوي:

٣ ٩٦١ 4١٥٦٦٩ 

 خليوي:

١٥١٥ ٣ ٩٦١84 

 امل�سنع:

٢٢ ٧ ٩٦١4٩٩٥ 

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�سن  

 نادي الغولف  

�سنرت بون مار�سيه

 تلفاك�س:

 ١ ٩٦١ 8٥8١٩4  

 خليوي:

٣ ٩٦١ 4١٥٦٦٩ 

�صركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�صناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�صفلي

 هاتف: 7٨٨١١٨ )١( - 7٨٨٠7٩ )١( ٩٦١

 �صناعة الأدوات ال�صحية

النحا�صية والبال�صتيكية
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موؤ�ص�صة االإ�صكندر - اأبناء حممد مظلوم

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 : ٨٥٨١٥2 )7١( 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 : 4٠١777 )4( ٩٦١ - 4٠١٠77 )4( ٩٦١ 

 فاك�س: ٥323٩٩ )4( ٩٦١  - خليوي :2٨٦2٥2 )3( - ٨٠٨٠77 )3( ٩٦١ �س.ب.: ٠١٦2 - من�صورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�صناعية - هاتف: ٨2٥24٥ )4( ٩٦١

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive TapeFlow Pack

�صويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

البقاع - زحلة - املدينة ال�سناعية - مبنى ال�سركة

هاتف: ٩٠١4٩٩ ٧8 - ٦٧٢٧٦٩ ٧١ ٩٦١

E-mail: info@hilanico.com - Website : www.hilanico.com

موؤ�ص�صةاإبراهيم خليل القا�صوف - املعتمد احليالين 

خطوط إنتاج غذائية، 
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موؤ�ص�صة ب�صام حممد �صربي كّنو للتجارة وال�صناعة

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�سناعية  

 هاتف:

٠ ٣ ٩٦١8٠٩٦١ 

٩ ٧٠ ٩٦١4٢٢4٥ 

٦٥٦٩٣١ ٧١ ٩٦١ 

٢٩٣٥٠٢ ٧١ ٩٦١

٩٦١ 8 ٥١٣١٥٥

صناعة كافة أنواع الكسارات وتوابعها  - تصنيع اكسسوار كسارات
Manufacture of All Type of Crushers & Related Accessories - Manufacturing Accessories Crushers

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية - هاتف وفاك�س : 4٥٥٠٠١ )١(٩٦١+  

E.Mail: elissaco@live.com - +٩٦١)3(2٨٨344 : خلوي

�صركة الي�صا 

لل�صناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices



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: ٨٦٩4٦٩ 3 ٩٦١ 

  ٦  ٩ ٩٦١22٠٦٩ 

فاك�س: ٦22٠٦٩ ٩ ٩٦١

E-mail: info@biafence.com   -   Website: www.biafence.com
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Gerges Kfoury

البقاع - زحلة  - تربل - ال�صارع العام - مبلكه

هاتف:  ٩٥٥٦3٨ ٨ ٩٦١ - خليوي: 2٦7٨2٨ 3 ٩٦١

Aluminum Irrigation Pipes  /  صناعة اأنابيب اأملنيوم للري�

جرج�ش كفوري

Zouk Mosbeh - Industrial State
Tel/Fax: 09 218 404 Mobile: 03 224 818

www.atcoalu.com     -     email: z.attallah@atcoalu.com

Aluminium - Glass

& Stainless Steel
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املنت - املدينة ال�صناعية - �صد البو�صرية 

هاتف: 4٨٠٦٨١ ١ ٩٦١ - خليوي: ٨3٩٨٦٠ 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: 7٥7١٨3 7١ ٩٦١ - 232٩٦٨ 7٠ ٩٦١

www.machabois.com - machabois@hotmail.com

اأ�صغال جميع اأنواع الأملنيوم والزجاج, �صيكوريت, ومطابخ واأليكوبوند وبرادي زجاجية
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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

م�صنع علي الربجي واأوالده ل�صناعة اخلزنات احلديدية

Ali Bourji & Sons Factory For Metal Tanks

البقاع - زحلة - رياق - �صارع املحطة - بناية ال�صركة

هاتف: 7٨١333 )3( - ٩٠٠4١٥ )٨( ٩٦١ - فاك�س: ٩٠٠37١ )٨( ٩٦١

E-mail :  houssambourji@hotmail.com

خزنات حديدية، أبواب غرف مسلحة

اأدوني�س - املنطقة ال�صناعية - تلفون: 223٠4٠ ٩ ٩٦١ 

جديدة غزير - تلفون: ٩2٥3٩١ ٩ ٩٦١

اأربيل - عنكاوه - تلفون: 4٦٠٠٨٦ 77٠٠ ٠٠٩٦4

E-mail: info@azarsteel.com - Website: www.azarsteel.com

 تجهيز وتركيب الهنغارات والمخازن 

ت�صنيع وتركيب البوابات 

الأوتوماتيكية وكافة الأ�صغال 

الحديد ال�صناعي والقرميد

New Aluminum
اأملنيوم - �صتائر زجاجية للبلكون - �صيكروت

الأوزاعي - الطريق العام - ١٠٠ مرت بعد املرفاأ

هاتف: ٥32١77 3 ٩٦١
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فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

Bab Furniture

طريق �صيدا القدمية - مفرق بنك بيبلو�س - ال�صويفات - الأجنحة اخلم�صة

Cell: 961 70 599160 - 79 117820 

E-mail: babbab_1@hotmail.com

جنارة ودهان ومركرتي وكافة اأنواع املوبيليا والديكور, تلبي�س ورق ذهب وف�صة, 

تعتيق ور�صم على اخل�صب, �صب ريزين

موؤ�ص�صة يا�صر يو�صف واإخوانه للديكور والتعهدات

 ت�صميم وتنفيذ جميع اأنواع الديكورات - اأ�صقف م�صتعارة - جيب�س - جيب�صن بورد   

بال�صتيك - قناطر

هاتف: ٨٥3٩٩4 7٠ ٩٦١ - ٩١3٥3٨ 7٦ ٩٦١
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Shreif Bros Factoryمعمل �صريف اخوان
ورق �صحي - حمارم

بعلبك الهرمل - الكيال - ال�صارع العام - مبلكه

هاتف: 37٩4٦٥ ٨ ٩٦١ - ٩٦٩٥٥٨ 3 ٩٦١

Toilet Paper - Tissues

�صناعة وطباعة كافة انواع البال�صتيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

العنــــــوان : بريوت - لبنان - هاتف : ٨٥١4٠٩ )١( ٩٦١ خلوي : ٨4٩7٠٠ )3( ٩٦١

E-mail : abbasmiski@gmail.com

 موؤ�ص�صة ع.م. للبال�صتيك

ABBAS MISKI PLASTIC EST. 
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�صركة املو�صوي للعدة واخلر�صوات

بريوت - العمرو�صية - خلف املطار - مقابل م�صروع الربكات

هاتف: 4٩١١١١ ٥ ٩٦١

E-mail: tools@moussawitrade.co

  �صركة موريك�ش

للدهانات والتجارة واملقاوالت العامة

اجلنوب - �صور - برج ال�صمايل - مفرق احلو�س

هاتف:٠7/34774٨ - ٠3/3٩4٦٨2 ٩٦١ - فاك�س: ٠7/34774٨ ٩٦١

morexpaints@hotmail.com - www.morexpaints.com

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

بيتك بعيدا عن البيت

املكان االمثل لك ولعائلتك

 عروض خاصة لالقامة الشهرية والسنوية

٥٠ مترا من محطة املترو النهدة

خدمات املراقبة واالمن
على مدار الساعة 

خدمة الغسيل 
خدمة الغسيل اجملاني 

صيدلية 

٦٤٠ جناح مؤثث بشكل كامل مع خدمات 
قاعة رجال االعمال  
طابق رجال االعمال 

خدمات احلفالت واملؤمترات 
مركز خدمات االعمال 

مركز جتاري يتضمن ٩٥ متجر 
موقف سيارات حتت االرض 

خدمات بنكية 
ملعبي تنيس مزودة باالضائة الليلية  

  
خدمة التوصيل الى الغرف على

مدار الساعة  
مطعم ومقهى الفاونتني 

ركن القهوة  
مقهى البايستري شوب 

ركن املطاعم 
سوبرماركت 

خدمات الرحالت السياحية  

شارع النهدة- الطوار, صندوق بريد : ٢٠١٠٧, دبي – االمارات العربية املتحدة تل: ٠٠٩٧١٤٢٦٣٠٠٠٠, فاكس : ٠٠٩٧١٢٦٣٠٠٠٥ 

خدمة تنظيف الغرف 
خدمة الستاليت
نادي صحي خاص

للنساء وآخر للرجال 
مسبح خارجي 

�سناعة وتجارة 

مواد التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �صارع الق�صي�س 

هاتف : ٩2٦٨3٠)3( ٩٦١ - 27٩3١4 )١( ٩٦١ - فاك�س : 27٩3١4 )١( ٩٦١  

الفتى كو
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

Beirut - Hay Madi - Behind Mar Mkhayil Church
Tel: 961 3 130529 - 961 3 130329



بيتك بعيدا عن البيت

املكان االمثل لك ولعائلتك

 عروض خاصة لالقامة الشهرية والسنوية

٥٠ مترا من محطة املترو النهدة

خدمات املراقبة واالمن
على مدار الساعة 

خدمة الغسيل 
خدمة الغسيل اجملاني 

صيدلية 

٦٤٠ جناح مؤثث بشكل كامل مع خدمات 
قاعة رجال االعمال  
طابق رجال االعمال 

خدمات احلفالت واملؤمترات 
مركز خدمات االعمال 

مركز جتاري يتضمن ٩٥ متجر 
موقف سيارات حتت االرض 

خدمات بنكية 
ملعبي تنيس مزودة باالضائة الليلية  

  
خدمة التوصيل الى الغرف على

مدار الساعة  
مطعم ومقهى الفاونتني 

ركن القهوة  
مقهى البايستري شوب 

ركن املطاعم 
سوبرماركت 

خدمات الرحالت السياحية  

شارع النهدة- الطوار, صندوق بريد : ٢٠١٠٧, دبي – االمارات العربية املتحدة تل: ٠٠٩٧١٤٢٦٣٠٠٠٠, فاكس : ٠٠٩٧١٢٦٣٠٠٠٥ 

خدمة تنظيف الغرف 
خدمة الستاليت
نادي صحي خاص

للنساء وآخر للرجال 
مسبح خارجي 
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ر�شالة الإمارات

�لحتادية  م�صريتها  يف  �لإمار�ت  حققت 

من  عالية  قيا�صية  مــعــدلت  �ملباركة 

�ملجالت  �صتى  يف  �ل�صاملة  �لتنمية 

يف  ــد�رة  ــ�ــص �ل مــر�كــز  يف  و�صعها  مــا 

و�لدولية  �لإقليمية  �ملوؤ�ص�صات  تقارير 

مــوؤ�ــرض�ت  يف  وخــا�ــصــة  �ملتخ�ص�صة 

تقارير �لتناف�صية �لعاملية �لتي �صنفتها 

�لتي  تقدمًا  �لعامل  دول  �أف�صل  قو�ئم  يف 

ملو�طنيها  و�لــر�ــصــا  �ل�صعادة  حققت 

�ملطرد  �لنمو  بجانب  فيها..  و�ملقيمني 

�لقت�صاد  منها  �أخرى  عدة  جمالت  يف 

و�لــتــجــارة و�ل�ــصــتــثــمــار و�لتــ�ــصــالت 

و�ل�صياحة  و�لتكنولوجيا  و�ملعلومات 

�لب�رضية  و�لتنمية  �لتحتية  و�لبنية 

�خلارجية  و�مل�صاعد�ت  و�لجتماعية 

�ملر�أة  ومتكني  �جلن�صني  بني  و�مل�صاو�ة 

�صيا�صيًا و�قت�صاديًا.

يف  �ل�صاخمة  �ملنجز�ت  �أبـــرز  وت�صطع 

تنموية  طفر�ت  من  �لإمــار�ت  حققته  ما 

هائلة يف �رتفاع �لناجت �لقومي �ملحلي 

فقط  درهــم  مليار�ت   6.5 من  �لإجمايل 

درهم  تريليون   1.54 �إىل   1971 عام  يف 

�لعام  �إنفاقها  �رتفع  فيما  �لعام..  هذ� 

 201 من  للدولة  �ل�صنوية  �مليز�نية  يف 

 49 1972 �إىل  مليون درهم فقط يف عام 

 ..2015 للعام  و100 مليون درهم  مليار�ً 

�لتي  �لتنموية  �لرب�مج  حجم  يعك�ص  مما 

�لعمل  من  عامًا   43 مــدى  على  نفذتها 

وحتديث  تطوير  جمـــالت  يف  �لوطني 

�خلدمات  �أرقــى  وتوفري  �لتحتية  �لبنية 

�لأ�صا�صية للمو�طنني و�ملقيمني فيها.

�إىل  �لنجاحات  هذه  يف  �لف�صل  ويعود 

�لتي  �لأ�صا�صية  و�لركائز  �ل�صيا�صات 

�لنفتاح  يف  متثلت  و�لــتــي  �أر�ــصــتــهــا، 

و�لدبلوما�صي  و�ل�صيا�صي  �لقت�صادي 

�لعلقات  من  ج�صور  وبناء  و�لثقايف 

مع  �ل�صرت�تيجية  و�ل�رض�كات  �ملتينة 

جميع �لدول يف قار�ت �لعامل كافة.

ـــروؤى  و�ل �ل�صيا�صات  ــذه  ه وتــو��ــصــلــت 

�مل�صتقبلية حيث �متدت ج�صور �لعلقات 

 190 من  �أكــرث  �إىل  لت�صل  �لدبلوما�صية 

دول  ثلث  مع  مقارنة  �لعامل  يف  دولــة 

فقط عند قيام �لإمار�ت يف عام 1971.

 75 من  باأكرث  �ليوم  �لإمـــار�ت  وترتبط 

ونحو  �ل�رضيبي  �لزدو�ج  ملنع  �تفاقية 

�ل�صتثمار  وت�صجيع  حلماية  �تفاقية   50
�لعامل  حــول  ��صرت�تيجيني  �رضكاء  مع 

مع  �جلوي  للنقل  �تفاقيات  �إىل  �إ�صافة 

�لعامل  ـــار�ت  ق خمتلف  يف  دولـــة   168
يف  حققتها  �لتي  �لهائلة  �لطفر�ت  بعد 

مو�نئها  ل�صبكة  �لتحتية  �لبنية  حتديث 

يف  �لكبري  و�لتو�صع  �لدولية  ومطار�تها 

بات  �لــذي  �لوطني  �لتجاري  �أ�صطولها 

�إىل دول ومناطق  باأحدث ناقلته  ي�صل 

�لتفاقيات  من  �ملئات  عد�  كافة  �لعامل 

يف �صتى �ملجالت �لأخرى. كما �أ�صبحت 

�ليوم لعبًا حموريًا مهمًا يف  �لإمــار�ت 

�إقليميًا  خريطة �لقت�صاد �لعاملي ومقر�ً 

لأكرث من 25 باملئة من �ل�رضكات �لـ500 

�لكربى يف �لعامل.

تنافسية
تقرير  �أحـــدث  يف  �لإمــــار�ت  و�ــصــعــدت 

�ملنتدى  �أ�ــصــدره  �لعاملية  للتناف�صية 

للعام  )د�فــو�ــص(  �لعاملي  �لقت�صادي 

�أيلول  �صهر  مطلع  يف   )2015  -  2014(

يف  ترتيبها  يف  مر�كز  �صبعة  �ملا�صي 

�لتناف�صية �لكلية لقت�صادها خلل �صنة 

و�حدة لتحرز �ملركز �لـ 12 عامليًا وتتقدم 

وكوريا  وكــنــد�  كــالــدمنــارك  دول  على 

ــرض�ت..  ــوؤ� �مل مــن  �لعديد  يف  �جلنوبية 

144 دولة فقد  ووفقًا للتقرير �لذي �صمل 

 78 يف  لفــت  ب�صكل  �لدولة  �أد�ء  حت�صن 

موؤ�رض�ً فرعيًا من �أ�صل 114 موؤ�رض�ً خلل 

�صنة و�حدة فقط.

 19 �ملركز  تبو�أت  قد  �لإمـــار�ت  وكانت 

�لعام  يف  �لعاملية  �لتناف�صية  تقرير  يف 

�ملا�صي )2013 - 2014( و�ملركز �لـ 24 

 2012( �لعام  يف  �صدر  �لذي  �لتقرير  يف 

- 2013( وهو �لتقرير �لذي حافظت فيه 

على  �لتو�يل  على  �لثامن  وللعام  �لدولة 

»�لقت�صاد�ت  �صمن  عامليًا  تو�جدها 

ــار«  ــك ــت �لــقــائــمــة عــلــى �لإبــــــد�ع و�لب

باأنها  �لعاملي  �ملنتدى  يعرفها  و�لتي 

�ملحافظة  ميكنها  �لتي  »�لقت�صاد�ت 

و�لعمل  ــور  ــلأج ل �أعــلــى  م�صتوى  على 

بتخطيط ��صرت�تيجي للرتقاء مب�صتويات 

�ملعي�صة وجودة �حلياة«.

تنمية
و�أكد تقرير �لتنمية �لب�رضية للعام 2014.. 

على  ملحوظًا  تقدمًا  �لإمــار�ت  �إحر�ز  �أن 

ذلك  يف  مبا  �لثلثة  �مل�صتويات  جميع 

�ل�صحة �لب�رضية و�لتعليم و�لدخل �لقومي 

تصدرت تقارير إقليمية ودولية في التنافسية 
اإلمارات... معدالت قياسية من التنمية الشاملة 
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ـــايل لــيــتــقــدم مــوؤ�ــرض  ـــم �لإج

�إىل  فيها  �لب�رضية  �لتنمية 

قيمة  مع  باملقارنة   0.827
للعام  �لب�رضية  �لتنمية  موؤ�رض 

يف  و�صعها   0.825 �ملا�صي 

بلد�ً   187 بني   40 �لـ  �ملرتبة 

حول �لعامل.

�أطلقه  �لــذي  �لتقرير  وح�صب 

ــحــدة  �ملــت �لأمم  بـــرنـــامـــج 

متوز   24 طوكيو  يف  �لإمنائي 

�رتفع متو�صط عمر  2014 فقد 
�لإمـــــار�ت من  ــن يف  ــو�ط �مل

76.7 �إىل 76.8 �صنة باملقارنة مع تقرير 
�صنو�ت  �لعام �ملا�صي فيما بلغ متو�صط 

�لدر��صة للمو�طن �لآن 13.3 �صنة مبقارنة 

مع 12 عامًا. و�أكد �صيد �آغا �ملن�صق �ملقيم 

لربنامج  �ملقيم  و�ملمثل  �ملتحدة  للأمم 

�لدولة..»�أن  يف  �لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم 

بني  �لإمــار�ت  و�صع  �لكبري  �لتطور  هذ� 

فئة �لبلد�ن ذ�ت �لتنمية �لب�رضية �لعالية 

جد�ً«.. منوهًا باأن �لإمار�ت تقدمت تقدمًا 

ملحوظًا من خلل �أبعاد �لتنمية �لب�رضية 

كافة منذ �لعام 1980.

وقال �إنه بني عامي 1980 و2013 �رتفع 

�لإمار�ت من  �لب�رضية يف  �لتنمية  موؤ�رض 

 29.2 قدرها  بزيادة   0.827 �إىل   0.640
�ملتوقع  �لعمر  متو�صط  حت�صن  �إذ  باملئة 

من 67.6 �صنة يف 1980 حتى 76.8 �صنة.. 

و�صنو�ت �لدر��صة من 8.6 �صنو�ت �إىل 13.3 

تقدمًا  حترز  �لإمــار�ت  �أن  موؤكد�ً  �صنة.. 

�لتنمية  ور��صخًا يف جميع جو�نب  ثابتًا 

�لب�رضية خا�صة و�أن روؤية �لإمار�ت 2021 

ل�صتمر�رية  �صحيحة  �أولويات  و�صعت 

هذ� �لتطور يف �لدولة.

ـــرض�ك  و�إ� �ملــــر�أة  متكني  �أن  �إىل  ولــفــت 

وتنمية  �لوطنية  �لعمالة  وحفز  �ل�صباب 

ر�أ�ص �ملال �لب�رضي و�لقدرة على مو�جهة 

�لكو�رث �ملت�صلة باملناخ و�لب�رضية هي 

من �أهم �ملجالت ل�صانعي �لقر�ر�ت وفقًا 

لتقرير �لتنمية �لب�رضية للعام 2014.

وكانت �لإمار�ت قد ت�صدرت خلل �لعقد 

�لتي  �لب�رضية  �لتنمية  تقارير  �ملا�صي 

�ملتحدة  �لأمم  برنامج  �صنويًا  ي�صدرها 

�لإمنائي.

للعام  �لب�رضية  للتنمية  تقرير  يف  وحلت 

 41 و�لـ  �إقليميًا  �لثاين  �ملركز  يف   2013
يف  وجاءت  دولة..   157 بني  من  عامليًا 

دليل �لتنمية �لب�رضية �صمن فئة �لتنمية 

 47 �صمت  و�لتي  جد�ً  �ملرتفعة  �لب�رضية 

دولة حمتلة �ملركز 41 مكرر مع ليتو�نيا. 

متو�صط  يقي�ص  �لـــذي  �لــدلــيــل  و�صجل 

للتنمية  �أ�صا�صية  �أبعاد  يف  �لإجنـــاز�ت 

و�ل�صحة  �ملديدة  �حلياة  هي  �لب�رضية 

�للئق  �ملعي�صي  و�مل�صتوى  و�ملعرفة 

وحتقيق معدلت مرتفعة للنمو بالدولة.

رفاهية
و�أكد معهد »غالوب« �لأمريكي يف در��صة 

�أعدها بالتعاون مع موؤ�ص�صة »هيلثو�يز«.. 

 2014 و�أعلنت نتائجها يف �صهر �صبتمرب 

ينعمون  �لإمـــار�ت  �صكان  ثلث  نحو  �أن 

بثلثة عنا�رض يف �لرفاهية تعادل �أكرث 

�ل�رضق  منطقة  به  تنعم  ما  �صعفي  من 

م�صتوى  و�أن  �أفريقيا  و�صمال  �لأو�ــصــط 

�لإمــــار�ت  يف  للفرد  �لــعــايل  �ملعي�صة 

بح�صب ح�صته من �إجمايل �لناجت �ملحلي 

�لعاملي  �ملتو�صط  على  يتفوق  �لإجمايل 

�لتي  �خلم�صة  �لــرفــاهــيــة  عنا�رض  يف 

ي�صعها �ملعهد.

�صملت  �لتي  در��صته  يف  �ملعهد  ــال  وق

�لعديد من دول �لعامل �إن معدل �لزدهار 

يف �لإمار�ت �لبالغ 49 باملئة يعترب من 

�صوى  تفوقه  ول  �لعامل  يف  �لأعلى  بني 

58 باملئة وهولند�  بنما  قليلة مثل  دول 

55 باملئة.
�لأول  �ملركز  يف  �ل�صياق  هذ�  يف  وحلت 

�أف�صل  �إقليميًا و�لثالث عامليًا يف قائمة 

 24 �لـــ  و�ملركز  فيها  للإقامة  دول   10
�لعمل  وجهات  �أف�صل  موؤ�رض  يف  عامليًا 

�أ�صدرته  �لـــذي  �لتقرير  يف  لــلأجــانــب 

موؤ�ص�صة »�ك�صبات �ن�صايدر« �لدولية للعام 

.2014

�لأوىل  �ملرتبة  ــرزت  �أح كما 

�ل�صلمي  �لتعاي�ص  يف  عامليًا 

باحت�صانها  �جلن�صيات  بني 

نحو 200 جن�صية من خمتلف 

دول �لعامل على �أر�صها وذلك 

وفقًا لتقرير �ملنظمة �لعاملية 

و�لإغــاثــة  و�لــرعــايــة  لل�صلم 

للعام  �ملتحدة  للأمم  �لتابعة 

�لدويل  �لبنك  و�صنف   .2014
�لإمار�ت يف �ملرتبة �خلام�صة 

عــاملــيــًا مــن بــني �أكـــرب دول 

للتحويلت  �ملر�صلة  �لعامل 

و�لتي  فيها  �ملقيمني  للعاملني  �لنقدية 

عام  يف  درهــم  مليار   75 نحو  بلغت 

.2013
وحلت �لإمار�ت يف �ملرتبة �لثانية على 

�لأو�صط  و�ل�رضق  �لعربي  �لعامل  م�صتوى 

و�ملركز �لـ 35 عامليًا يف �لقائمة �ل�صنوية 

�لعامل  �لدول �صمعة يف  �خلام�صة لأف�صل 

»معهد  �أ�ــصــدرهــا  و�لــتــي   2014 للعام 

�ل�صت�صار�ت  وموؤ�ص�صة  �لدويل  �ل�صمعة« 

�لعاملية.

إبتكار
وحلت �لإمار�ت يف �ملرتبة �لأوىل عربيًا 

على م�صتوى غرب �آ�صيا و�صمال �أفريقيا 

�لإبتكار  مــوؤ�ــرض  يف  عامليًا   36 و�لــــ 

�لعاملي للعام 2014 �ل�صادر من جامعة 

نيويورك  ومقرها  �لأمريكية  »كورنيل« 

بالتعاون مع منظمة »�ن�صياد« و�ملنظمة 

�لعاملية حلقوق �مللكية �لفكرية �لتابعة 

للأمم �ملتحدة.. وذلك من بني 143 دولة 

حول �لعامل غطاها �ملوؤ�رض �لذي �أعلنت 

نتائجه يف �صهر يوليو 2014 يف مدينة 

�ملوؤ�رض  �صنف  كما  �لأ�صرت�لية..  �صيدين 

�لدخل  ذ�ت  �لدول  فئة  �صمن  �لإمــار�ت 

�لعايل.

�ملركز  يف  حلت  قــد  �أبــوظــبــي  وكــانــت 

�لأول بني �لعو��صم �لعربية على م�صتوى 

�أعلنتها  لبيانات  وفــقــًا  �لخــرت�عــات 

�لفكرية  للملكية  �لعاملية  �ملنظمة 

 ،2014 عام  �أكتوبر  �صهر  خلل  )�لويبو( 

خلل  دوليًا  �خرت�عًا   76 �صجلت  حيث 

�إىل   2010 عــام  منت�صف  مــن  �لــفــرتة 

منت�صف عام 2014.. و�أعلنت �ملنظمة �أن 

�أبوظبي ت�صتحق بذلك �أن ت�صبح »عا�صمة 

�لإبتكار �لعربي«.
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

وزير االشغال السوري في جناح شركة ASD ويبدو من اليمين: أحمد الموسوي وفارس سعد جناح مجلة »الصناعة واإلقتصاد«

على  كبري�ً  ن�صاطًا  دم�صق  �صهدت 

�ل�صعيد  على  �صيما  ول  �لأ�صعدة  خمتلف 

�لقت�صادي حيث مت خلل ت�رضين �لثاين 

�إقامة  �أ�صبوعني  مدى  وعلى  �ملا�صي 

حتت  �لإعمار  لإعادة  �لأول  معر�صني 

عنو�ن »�ل�صوريون يبنون �صورية« و�لثاين 

و�لتغليف  و�لتعبئة  �لغذ�ئية  لل�صناعات 

)فود �إك�صبو( حتت �صعار »معا لدفع عجلة 

�لنمو �لقت�صادي من �أجل �صوريا �أف�صل«.

�أربعة  نحو  بعد  �ملعر�صني  قيام  وياأتي 

�أعو�م من �لأزمة �ل�صورية �لتي تركت �آثار� 

�لبلد،  يف  �ل�صناعة  قطاع  على  �صلبية 

�ملعار�ص  قاطرة  �نطلق  �ىل  يوؤ�رض  ما 

و�حلركة �لقت�صادية يف �صورية.

إعادة اإلعمار
�إعمار  لإعادة  �لأول  �ملعر�ص  وكان 

�ل�صورية  �ملوؤ�ص�صة  نظمته  �لذي  �صورية 

وزير  برعاية  �صيما   – للت�صويق  �لدولية 

ح�صني  �ملهند�ص  �ل�صوري  �لأ�صغال 

عرنو�ص، قد �أقيم مب�صاركة �أربعني �رضكة 

من كربى �ل�رضكات �لوطنية �لعاملة يف 

و�لإن�صاء  �لبناء  خدمات  ت�صمل  جمالت 

و�خلدمات �لعقارية و�لهند�صية و�لإك�صاء 

و�لقوى  و�لطاقة  و�خلارجي  �لد�خلي 

�ملحركة و�ل�صت�صار�ت �لفنية و�لتخطيط 

و�لبنى  �لعقاري  �ل�صتثمار  وتطوير 

�لتحتية و�لتعهد�ت �مليكانيكية و�لبنوك 

و�رضكات �لنقل و�رضكات �لتاأمني. 

كما �صارك من لبنان �رضكة ASD العاملية 

للنقل واملقاوالت العامة �لتي يديرها �ل�صيد 

�مل�صاركة  هذه  ولقت  �ملو�صوي.  �أحمد 

�لعام  �لقطاعني  �صعيد  على  ترحيبًا 

و�خلا�ص.

عرنوس
�لوزير  �أكد  �ملوؤمتر  هذ�  هام�ص  وعلى 

�أن  و�لقت�صاد«  لـ»�ل�صناعة  عرنو�ص 

»�إقامة �ملعر�ص يف هذ� �لوقت تعني �أن 

قد  مت�صارع  ب�صكل  �لإعمار  �إعادة  حركة 

�ملعر�ص  يف  �ل�رضكات  فم�صاركة  بد�أت، 

�ملعر�ص  هذ�  باأهمية  قناعتها  من  تاأين 

و�لإفادة �لتي يحملها لها يف �ل�صوق«.

»إعادة اإلعمار« و »الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف«  في دمشق
هل انطلقت قاطرة المعارض في سوريا؟

عرنوس: أصدقاؤنا سيكون لهم دور بارز في إعادة اإلعمار

موفق طيارة الوزير عرنوس يفتتح المعرضباسل حمدون
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دانيو )صنع في اليابان(

بوزانت وليون يعقوبيان للتجارة والتعهدات

مجموعة الحمصي )سيريا سولر – المهندسين التقنيين(

سي ام سي

الفرا لألعمال الميكانيكية

الو بوند الراشد ألنظمة المياه

شركة تكريتي للكهرباء وصناعة اللوحات الكهربائية

مدار المنيوم

بي ام اي بوابيجي

انجكو

آي بي تك

عرنوس: هناك عدة شركات لبنانية 

عرضت على سفيرنا في لبنان أن 

تضع إمكانياتها تحت تصرف سوريا 

في إعادة اإلعمار، ومشاركتها في 

المعرض تؤكد صدق نواياها.

ب�صكل  مقتنعون  كدولة  »نحن  و�أ�صاف: 

يومًا،  �لإعمار  عملية  نوقف  ومل  مطلق 

�صتت�صارع  �حلركة  �أن هذه  �أوؤكد  �أن  و�أود 

جي�صنا  وتقدم  �لأمني  �لو�قع  حت�صن  مع 

�لبا�صل على �أر�ص �ملعركة«.

�لذين  �لأ�صدقاء  م دور 
ّ
نقي وتابع: »نحن 

�لأزمة، وهناك عدة  وقفو� معنا يف هذه 

�رضكات لبنانية عر�صت على �صفرينا يف 

لبنان �أن ت�صع �إمكانياتها حتت ت�رضف 

�صوريا يف �إعادة �لإعمار. وهذه �مل�صاركة 

توؤكد �صدق نو�يا هوؤلء �لأ�صدقاء«.

�صيبنيها  �صوريا  »�أن  عرنو�ص  و�أكد 

و�أن  �أو مغرتبني،  �أبناوؤها مقيمني كانو� 

يف  دور  لهم  �صيكون  �صوريا  �أ�صدقاء 

عملية �لبناء هذه«.

قويا  موؤ�رض�  يحمل  »�ملعر�ص  �أن  ور�أى 

ت�صميم  وعلى  �لقت�صاد،  تعايف  على 

تعمل  �رضكاتهم  �أن  على  �لأعمال  رجال 

على �أر�ص �لوطن حاليًا«.

طيارة
�ملوؤ�ص�صة  مدير  �أو�صح  �أخرى،  جهة  من 

�لدولية للت�صويق موفق طيارة »�أن �ملعر�ص 

ياأتي ��صتجابة للو�قع �لذي تعي�صه �صورية 

من  �لإعمار  �إعادة  عملية  تتطلبه  وما 

�لوطنية  �لقت�صادية  �لفاعليات  م�صاركة 

كافة ب�صقيها �لتجاري و�ل�صناعي، و�أ�صار 
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ر�شالة �شوريا

شركة اساسال جي الكترونيكسدالل للتجارة

شركة االعمال الهندسية دهانات البزرة مجموعة المتين

شنيدر

التون التجارية

هيلتي

زينة التجارية – هيونداي

اوروود سوريا للديكور

اصول لإلستثمار المحدودة المسؤولية

�إىل �أن �ملوؤ�ص�صة ت�صعى من خلل �ملعر�ص 

ر�صم  يف  �لإ�صهام  �إىل  فيه  و�مل�صاركني 

ملمح ��صرت�تيجية للعمل خلل �ملرحلة 

و�لتح�صري  �لإنتاج  �إىل  و�لعودة  �ملقبلة 

لعملية �إعادة �لإعمار رغم حدة �لعقوبات، 

�ملورد  �لتقاء  �ملعر�ص  هدف  �أن  موؤكد�ً 

�لبناء  �أعمال  خلدمات  و�لدويل  �لوطني 

ف�صًل عن ��صتقطاب �لتقنيات �حلديثة ول 

�آخر  �صتعر�ص  �أجنحة  يت�صمن  �أنه  �صيما 

ما مت �إنتاجه من معد�ت وتقنيات خدمية 

عاملية«.

محاضرات
�إقامة  �ملعر�ص  هام�ص  على  وجرى 

حما�رض�ت باإ�رض�ف وز�رة �لأ�صغال �لعامة 

�ل�رضكة  و�ألقت  لها  �لتابعة  و�ل�رضكات 

تناولت  حما�رضة  و�لتعمري  للبناء  �لعامة 

�ل�رضكة  �صتتخذها  �لتي  �لعملية  �لإجر�ء�ت 

�لعامة  �ل�رضكة  �ألقت  كما  �ملقبلة،  للأيام 

للدر��صات حما�رضتني تتناول �لأوىل عملية 

و�لثانية  �ملت�رضرة  �لأبنية  على  �لك�صف 

�لأبنية  خملفات  نو�جت  تدوير  �إعادة  تدر�ص 

�ل�رضكات  بع�ص  �ألقت  كما  �ملت�رضرة، 

�خلا�صة ك�رضكة L G و�رضكة هيلتي �صورية 

و�رضكة �أي بي تك و�رضكة �بيكو حما�رض�ت 

�لإعمار  لإعادة  عملية  جو�نب  تتناول 

وخطط هذه �ل�رضكات يف هذ� �ملجال.
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�لغذ�ئية  لل�صناعات  معر�ص  دم�صق  �صهدت  كما 

»معا  �صعار  �إك�صبو( حتت  )فود  و�لتغليف  و�لتعبئة 

�صوريا  �أجل  من  �لقت�صادي  �لنمو  عجلة  لدفع 

�أف�صل«. و�صارك  يف �ملعر�ص �لذي تنظمه جمموعة 

وز�رة  مع  بالتعاون  و�لأعمال  للقت�صاد  )دلتا( 

يف  و�لتجارة  �ل�صناعة  غرف  و�حتادي  �ل�صناعة 

�صوريا، كربى �ل�رضكات �لوطنية �لعاملة يف جمال 

�ل�صناعات �لغذ�ئية.

و��صتمر �ملعر�ص ثلثة �أيام عر�ص خللها منتجات 

غذ�ئية متنوعة، �إ�صافة �إىل �آلت �لتعبئة و�لتغليف 

�لتنمية  و�صناديق  و�لبنوك  و�ملوؤ�ص�صات  ومو�دها 

و�لتمويل.

شماع: حضور بارز للصناعات الغذائية
غياث  و�لأعمال  للقت�صاد  )دلتا(  جمموعة  عام  مدير  و�أ�صار 

�صماع �ىل �أن »تنظيم �ملعر�ص يوؤكد �حل�صور �لبارز لل�صناعات 

�لوطنية و�صعي �رضكاتها بكل �لإمكانات  �ل�صاحة  �لغذ�ئية على 

مدير عام مجموعة )دلتا( غياث شماع

.. ومعرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف )فود إكسبو(

خيرات بالدي الرفاعي للصناعة والتجارةكامبو

الزميلة بشرى زيني من قناة االخبارية تتحدث الى جورج لولي مسؤول 
مجلة الصناعة واالقتصاد في جناح المجلة

لذيذة

طيبة للصناعات الغذائية

ديلي فود

جود

حسيب

�ملتاحة رغم �لظروف �لتي متر بها �صوريا �إىل �صد 

�حتياجات �ل�صوق �ملحلية من منتجاتها«.

�لغذ�ئية  �ل�صناعات  عودة  �أهمية  �صماع  و�أكد 

�لدعم  �صبل  وتقدمي  عهدها  �صابق  �إىل  �ل�صورية 

و�مل�صاعدة لها من �جلهات �ملعنية كافة لتتمكن 

حتقيق  يف  و�مل�صاهمة  عملها  يف  �ل�صتمر�ر  من 

وحتقيق  �لأولية  �ملو�د  وت�صنيع  �لغذ�ئي  �لأمن 

�ملتوفرة  �ملو�د  هذه  على  �أعلى  م�صافة  قيمة 

�إىل  و�لت�صدير  �لعاملة  �لأيدي  وت�صغيل  حمليا 

�خلارج مبا ي�صهم يف رفد خزينة �لدولة من �لنقد 

�لأجنبي.

و�أعرب م�صاركون يف �ملعر�ص عن �أهميته بعد �أربعة �أعو�م من 

�لأزمة  ب�صبب  �ملتخ�ص�صة  �ملعار�ص  هذه  مثل  وغياب  �نقطاع 

�لنا�صبة يف �لبلد.

ودعا هوؤلء �لتجار و�ل�صناعيني �لذين رحلو� �إىل خارج �صوريا 

�إىل �لعودة و�مل�صاهمة يف �إعادة تدوير عجلة �ل�صناعة من جديد، 

لفتني �إىل �أن �لو�صع �لآن �أ�صبح �أف�صل من ذي قبل.
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ر�شالة �شوريا

مؤسسة الهبشة للصناعة والتجارة االهلية لصناعة الزيوت النباتية جيفور

مؤسسة النور للصناعة والتجارة

دار القمر للطباعة والنشر

زيت الزيتون السوري

النور الفضي التجارية

الينبوع المحدودة المسؤولية 
مان – آيس 

دلتا

دار الخير لالستيراد والتصدير

الشركة المتحدة لصناعة 
المقبالت الغذائية – مستركورن

الدرة للمنتجات الغذائية

مؤسسة طارق الساعور للتجارة 
والصناعة – فروستي

الشام للعبوات المعدنية – تنك

طلس للتجارة والصناعة

هنا

المؤسسة العامة للصناعات 
الغذائية

عالم المواد

فيوريال

أنبوبا للصناعات الزراعية

الثالثية المتحدة لألغذيةسلسبيلشركة ميترو التجارية



معر�ص �ل�صناعات �للبنانية �الإلكتروني �لد�ئم

Industrial Lebanese Exhibition

جديد

معـر�ص عا ذوقـك وقت ما بدك  كيف ما بدك ومن مطرح ما بـدك

�لقطاعات �ل�صناعية �للبنانية

زو�ر في �لجناح �للبناني

www.madelebanon.com



�لعدد 144 كانون �أول 2014 -كانون ثاني 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L124

ر�شالة العراق

مل حتظ ق�صية باللغط و�لتاأويل و�لتف�صري مثل �لتفاق �لنفطي �لذي 

�حلكومة  من  خمول  �لنفط  وزير  �ملهدي  عبد  عادل  �لدكتور  عقده 

�ملركزية مع حكومة �إقليم كرد�صتان قبل �أ�صبوع. ورغم �أن �لتفاق 

ما ز�ل مبهما وغري معلن ب�صورته �لكاملة وقيد تفاو�ص مرحلي، 

فاإنه ما ز�ل ل ي�صتحق ما �أثري حوله؛ من �صجة �إعلمية، على �لأقل 

لو �عتربناه خطوة �أوىل حللحلة م�صاكل م�صتع�صية مع �لإقليم.

لكن هذ� �لتفاق و�ل�صجة �أثار� ق�صايا �أخرى على درجة كبرية من 

�لأهمية و�حل�صا�صية، منها:

ذهاب �لبع�ص �ىل �أن �لتفاق �لذي عقد هو �تفاق غري قابل للم�صا�ص 

ثرو�ت  لتقا�صم  �إقليمي  �تفاق  �أو  دولتني  بني  ق�صية  وكاأنه  به 

م�صرتكة، ولي�ص �تفاقا و�صاأنا د�خليا عر�قيا يخ�صع ملبادئ �لقانون 

و�لد�صتور، ويف ذلك �إ�رض�ر وخ�صارة مل�صلحة �لعر�ق ووحدة �أر��صيه.

�حلديث عن تو�صيط تركيا يف ت�صلم مو�رد نفط كرد�صتان وت�صليمها 

�ىل �حلكومة �ملركزية يعترب خرقا لل�صيادة �لوطنية وخ�صارة ج�صيمة 

للعر�ق، لأنها طرف خارجي يف �تفاق د�خلي، وكان �لأف�صل �لركون 

�لبنكية  �ل�رضكات  �و  �لدولية  �و  �ملخت�صة  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صات  �ىل 

�لر�صينة لتويل هذه �ملهمة.

�حلملة  على  �لرد  عن  وناطقني  رئي�صا  �ملركزية  �حلكومة  �صكوت 

م�صوؤولية  �أن  علما  عقده،  ومن  �لتفاق  على  �صنت  �لتي  �لإعلمية 

�حلكومة ت�صامنية يف �لنظام �لربملاين يتحمل م�صوؤوليتها �جلميع 

خ�صارة  كافة،  �لوزر�ء  �ىل  نو�به  �ىل  �لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  من 

للعر�ق لأننا ما زلنا نعمل بعقلية عقدة �لنتماء �ىل �حلزب ل �لعمل 

و�لإخل�ص للعر�ق.

��صتخد�م من�صة �لربملان �لإعلمية و�أدو�ته يف �ل�صتجو�ب و�صيلة 

للعودة �ىل �أ�صاليب �لإ�صقاط �لتي يفرت�ص �ن غادرها �ملهتم بالبلد 

�لوزر�ء،  �إ�صقاط  من  بدل  د�ع�ص  خماطر  مو�جهة  على  و�حلري�ص 

�أدخلت د�ع�ص  �لتي  �لدو�مة نف�صها  للعر�ق لأنه يعيد  يعترب خ�صارة 

علينا �أول مرة.

�مل�صوؤولية  تتحمل  �أن  يجب  �لإقليم  وحكومة  �ملركزية  �حلكومة 

كاملة يف تو�صيح �لتفاق �لنفطي للجمهور قبل وبعد �إمتامه، كما 

يجب �أن يت�صدى �ملتحدثون با�صم �حلكومة ورئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 

للأمر وللإعلم وما يثار جتاه �حلكومة �أو �أحد �أع�صائها ول يرتكون 

ذلك عر�صة للتاأويل و�لتحليل و�مل�ص باملوؤ�ص�صات و�آخرها �إجر�ء�ت 

تغيري �لقادة �لأمنيني �لتي ت�رضبت ب�صكل وظهرت باأخرى، ما �أعطى 

وكذ�  للم�صاومات،  عر�صة  كان  �لتغيري�ت  بني  �لفرق  �أن  �نطباعا 

�لتفاق �لنفطي يجب �أن يو�صح ب�صكل مف�صل �أمام �لإعلم و�لر�أي 

�لعام، حتى ل نقع يف �ملطب. نف�صه كما �أن �لربملان يجب �أن يكون 

بدل  بدقة  �ن�صيابية عمل �حلكومة ومر�قبتها  حري�صا على �صمان 

و�إ�صغالهم  �أمر  على  ��صتجو�بهم  �أو  بالوزر�ء  بالطعن  يقوم  �أن  من 

باآخر.. بل كان عليه �أ�صل �أن ي�رضع قانون �لنفط و�لغاز �أو يعر�ص 

م�صودته �ملركونة منذ �صنو�ت لقر�ءة �أوىل و�لذي لو �أقر لنتهت تلك 

�مل�صاكل كافة �إن مل نقل �أنها مل تقع ��صل.

و�أخري�، �لتفاق مت ودخل حيز �لتنفيذ منذ حلظة و�صول �لدفعة �لأوىل 

من �لـ١50 �ألف برميل �ىل من�صات ميناء جيهان �لرتكي قبل ثلثة 

�أيام، وقيام �حلكومة �ملركزية بتحويل 500 مليون دولر جزء� من 

م�صتحقات موظفي �لإقليم وفقا للتفاق، لكن ما يوؤخذ على �صيغة 

دولتني  بني  وقع  باأنه  �نطباعا  تعطي  لغة  من  ر�فقه  وما  �لتفاق 

بو�صاطة �إقليمية تركية وبعبار�ت دبلوما�صية ل ت�صتخدم يف �ل�صوؤون 

و�إن  باملقابل«..  و�ملعاملة  �لنو�يا  »ح�صن  مثل  �لد�خلية  و�لق�صايا 

و�لو�صيط  و�لإقليم  �ملركز  حلكومتي  ذ�ته  بحد  �إجناز�  �لتفاق  كان 

�أثقلت كاهل  �أزمة د�خلية مرت�كمة  �لنفط  يف عبور  �لرتكي ووزير 

�لبلد لعامني، فاإنه يبقى رغم ذلك خ�صارة للعر�ق حتى يعلن عك�ص 

ما ذكرنا يف �لفقر�ت �أعله متاما.

االتفاق النفطي.. ِربح للجميع وخسارة للعراق

 22 �ل�صبت  �ملتحدة  �لوليات  رحبت 

بني  بالتفاق  �لثاين  نوفمرب/ت�رضين 

بغد�د  يف  �ملركزية  �لعر�ق  حكومة 

�ل�صمال  يف  �لعر�ق  كرد�صتان  و�إقليم 

ب�صاأن �إد�رة �صادر�ت �لنفط.

�أكرب  �أنقرة لبحث دور  �إىل  بايدن ي�صل 

لرتكيا يف �حلرب �صد تنظيم »�لدولة«

ونقلت وكالة »رويرتز« عن بايدن قوله 

خلل ح�صوره قمة جمل�ص حلف �صمال 

�لأطل�صي يف ��صطنبول �إن و��صنطن ترحب 

خط  تطوير  �أي�صا  تدعم  و�إنها  بالتفاق، 

�أنابيب نفطي من مدينة �لب�رضة �لعر�قية 

على  �ملطل  �لرتكي  جيهان  ميناء  �إىل 

�لبحر �ملتو�صط.

وين�ص �لتفاق �ملعلن عنه عقب �جتماع 

�لحتادية  �حلكومة  يف  �لنفط  وزير  بني 

�إقليم  وزر�ء  ورئي�ص  �ملهدي  عبد 

»تقوم  �أن  بارز�ين  نيجريفان  كرد�صتان  

 500 بتحويل مبلغ  �لحتادية  �حلكومة 

كرد�صتان،  �إقليم  دولر حلكومة  مليون 

وباملقابل تقوم حكومة �لإقليم بو�صع 

150 �ألف برميل من �لنفط �خلام يوميا 
و�أن  �لحتادية،  �حلكومة  حتت ت�رضف 

كرد�صتان  �إقليم  حكومة  رئي�ص  يرت�أ�ص 

�لقليلة  �لأيام  يف  بغد�د  ي�صل  وفد� 

وعادلة  �صاملة  حلول  لو�صع  �ملقبلة 

ود�صتورية جلميع �لق�صايا �لعالقة«.

واشنطن ترحب باالتفاق النفطي بين بغداد وأربيل
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كتلة  عن  �لنائب  �ل�صمري،  حممد  دعا 

�لدولة  موؤ�ص�صات  بع�ص  »م�صتقلون«، 

�لدولر  بدل  �ملحلية  �لعملة  �عتماد  �ىل 

قيمتها  لرفع  تعاملتها  يف  �لأمريكي 

�لعر�قي،  �لقت�صاد  لدعم  �لدولر  �أمام 

لفتًا �إىل �أن بع�ص �ملوؤ�ص�صات وخا�صة 

�خلطوط �جلوية �لعر�قية ل تقبل بقطع 

تذ�كر �لطري�ن �إل بالدولر �لأمريكي.

»�لعامل  تلقت  بيان،  يف  �ل�صمري  وقال 

»�لو�صع  �إن  منه،  ن�صخة  �جلديد« 

�لقت�صادي �لعاملي يحتم على �جلميع 

بالقت�صاد  وطنية  وبهمة  �لنهو�ص 

�لعر�قي، و�حلفاظ عليه من �ملخططات 

�لر�مية �ىل تهدميه«.

بزيادة  �لدول  بع�ص  »قيام  �أن  و�أو�صح 

بهدف  �ل�صوق  �ىل  �لنفطية  �صادر�تها 

تخفي�ص �أ�صعار �لنفط يهدف �ىل �لتاأثري 

تعتمد  �لتي  �لدول  �قت�صاديات  على 

�أجل  من  لها،  رئي�ص  كمورد  �لنفط  على 

مترير عدد من �مل�صاريع �خلا�صة بدول 

كربى«.

وتاأ�صف �لنائب لأن »بع�ص دو�ئر �لدولة 

�لهجمة  تلك  يف  ت�صاهم  وموؤ�ص�صاتها 

�قت�صادنا  �إ�صعاف  �ىل  ت�صعى  �لتي 

منها،  �أ�صاليب  بعدة  وتدمريه،  �لوطني 

من  بدل  �لأمريكية  بالعملة  �لتعامل 

»�رضكة  �أن  �ىل  م�صري�ً  �ملحلية«،  �لعملة 

قطع  تقبل  ل  �لعر�قية  �جلوية  �خلطوط 

بالدينار  مبلغ  مقابل  �لطري�ن  تذ�كر 

�ملبلغ  يكون  �أن  ت�صرتط  بل  �لعر�قي 

بالدولر �لأمريكي«.

�لإيعاز  »�رضورة  على  �ل�صمري  و�صدد 

�لدولة وموؤ�ص�صاتها باأن تتعامل  لدو�ئر 

رفع  يف  للم�صاهمة  �لعر�قي،  بالدينار 

قيمته �أمام �صعر �لدولر �لأمريكي، �لأمر 

�لذي ي�صند �لقت�صاد �لعر�قي �لوطني«.

نائب يدعو مؤسسات الدولة إلى التعامل بالدينار بدال من الدوالر

رجح �صندوق �لنقد �لدويل، �إنكما�ص �لقت�صاد �لعر�قي بن�صبة 

2.7 % هذ� �لعام يف �أول �نكما�ص منذ 2003، فيما �أ�صار �ىل �أن 
مو�زنة �حلكومة تتعر�ص ل�صغوط من جر�ء �رتفاع �لإنفاق 

على �لأمن.

منو  توقف  �إىل  �أدى  »�ل�رض�ع  �إن  بيان  يف  �ل�صندوق  وقال 

 2.9 �إىل  قليل  ينخف�ص  �أن  �ملتوقع  �لعر�قي  �لنفط  �إنتاج 

 2.4 �لبالغة  �ل�صادر�ت  تظل  بينما  يوميا،  برميل  مليوين 

مليونا برميل يوميا قريبة من م�صتوى �لعام �ملا�صي«.

�ملحلي  �لناجت  يرت�جع  �أن  �أي�صا  �ملرجح  »من  �أن  و�أ�صاف 

�لإجمايل غري �لنفطي مقارنة مع منو يزيد على 7 % يف 2013 

�لوقود  �إمد�د�ت  ويعطل  �لثقة  يقو�ص  �لذي  �لقتال  ظل  يف 

ويقل�ص  و�لتوزيع  �لتجارة  تكاليف  من  ويزيد  و�لكهرباء 

�ل�صتثمار�ت«.

% يف   1.5 �أن �ل�صندوق يتوقع ت�صارع �لنمو جمدد� �إىل  غري 

توقعاته  خف�ص  لكنه  �لنفط،  �إنتاج  �رتفاع  من  بدعم   2015

لإنتاج �خلام على �ملدى �لطويل �إىل 4.4 مليني برميل يوميا 

يف 2019 من 5.6 مليني برميل يوميا يف توقعات �أيار.

�لنفط  �إنتاج  يف  �حلرب  »تاأثري  �أن  �ل�صندوق  و�أو�صح 

و�صادر�ته يف �لأجل �لقريب يبدو حمدود� يف �لوقت �حلايل، 

�لفنية و�لإد�رية  �لأمني �صي�رض بالقدرة  �لو�صع  لكن تدهور 

على زيادة �إنتاج �لنفط و�صادر�ته يف �لأجل �ملتو�صط«، لفتا 

�ىل �أن »مو�زنة �حلكومة تتعر�ص ل�صغوط من جر�ء �رتفاع 

�لإنفاق على �لأمن وجهود �لإغاثة«.

�أن  و�أظهرت �لتوقعات �لقت�صادية �لإقليمية ل�صندوق �لنقد 

�ملحلي  �لناجت  منو  بعد  ياأتي  �حلايل  �لقت�صادي  �لتباطوؤ 

منذ  معدل  �أ�صعف  كان  و�لذي   2013 يف   %  4.2 �لإجمايل 

.2007
�لناجت  هبوط  مع  قورنت  ما  �إذ�  �صئيلة  �لن�صبة  هذه  وتعد 

2003 حني غز� حتالف بقيادة �لوليات  % يف   41.4 بن�صبة 

�ملتحدة �لبلد للإطاحة بالنظام �ل�صابق.

 صندوق النقد: 

االقتصاد العراقي مهدد باالنكماش
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اقت�شاد عربي

خّف�ص »�صندوق �لنقد �لدويل« توقعاته 

ملعظم  بالن�صبة   2014 للعام  للنمو 

�لدول �لعربية وذلك ب�صبب �لنعكا�صات 

با�صتثناء  �لد�ئرة،  للنز�عات  �ملتوقعة 

يزد�د  �لتي  �لنفطية  �خلليج  دول 

�قت�صادها �زدهار�ً.

�لقت�صاد  حول  �جلديد  تقريره  يف 

�أو�صح  �لثلثاء،  �صدر  �لذي  �لعاملي 

»�ل�صندوق« �أن �إجمايل �لناجت �لد�خلي 

�أفريقيا  �لأو�صط و�صمال  �ل�رضق  ملنطقة 

�لعام،  هذ�  �ملئة  يف   2.6 عن  يزيد  لن 

تقريره  يف  توقع  قد  كان  �أنه  حني  يف 

ت�صل  �أن  �ملا�صي  ني�صان  يف  �ل�صادر 

هذه �لن�صبة �ىل 3.2 يف �ملئة.

توقعاته  من  �ل�صندوق  خف�ص  كما 

2015 �ىل  لعام  �ملنطقة  للنمو يف هذه 

3.8 يف �ملئة مقابل 4.5 يف �ملئة كانت 
متوقعه حتى �لآن. و�أو�صح »�ل�صندوق« 

�أنه »مع تفاقم �لنز�عات يف بع�ص دول 

ملعدل  �ملنتظر  �لرتفاع  فاإن  �ملنطقة، 

مما  �أ�صعف  �صيكون   2014 �لعام  �لنمو 

كان متوقعًا«.

�أ�صاف   ،2015 �لعام  �ىل  وبالن�صبة 

�أن  ميكن  »�لنمو  معدل  �أن  »�ل�صندوق« 

�لأمني  �لو�صع  حت�صن  �رضط  يرتفع، 

�لنفطي  �لإنتاج  ��صتئناف  �صيتيح  �لذي 

ول �صيما يف ليبيا«.

يتاأثر  �أن  يتوقع  خا�ص،  وب�صكل 

بالفعل،  �ملتدهور  �لعر�قي،  �لإقت�صاد 

�لنز�ع �مل�صلح بني �لئتلف  بتد�عيات 

وبني  �ملتحدة  �لوليات  تقوده  �لذي 

)د�ع�ص(،  �ل�صلمية«  »�لدولة  تنظيم 

وفق ما �أ�صار �لتقرير.

�إذ  �لتوقعات،  كثري�ً  �إنخف�صت  هكذ� 

تر�جع  �لدويل  �لنقد  �صندوق  ينتظر 

هذ�  �ملئة  يف   2.7 �ىل  �لعر�قي  �لنمو 

يف   5.9 �ىل  �لكبري  �رتفاعه  بعد  �لعام 

�ملئة �لعام 2013. 

ويف �لعام 2015، ل يتوقع �أن يزيد منو 

ب�صورة  يعتمد  �لذي  �لعر�قي  �لقت�صاد 

�صبه تامه على �لنفط عن 1.5 يف �ملئة 

فقط، يف حني كان »�ل�صندوق« يتوقع 

�رتفاعًا  فقط  �ملا�صي  ني�صان  حتى 

كبري�ً مع 6.7 يف �ملئة.

للنفط  �مل�صدرة  �لدول  �ىل  وبالن�صبة 

و�جلز�ئر  �خلليج  دول  فيها  مبا  �إجماًل 

وليبيا و�لعر�ق و�ير�ن، خف�ص »�صندوق 

�لنقد �لدويل« من توقعاته للنمو للعام 

2014 �ىل 2.5 يف �ملئة، مقابل 3.4 يف 
�ىل  وبالن�صبة  ني�صان.  تقرير  يف  �ملئة 

من  »�ل�صندوق«  خف�ص   ،2015 �لعام 

يف  �ملئة  يف   4.6 من  �أي�صا  توقعاته 

ني�صان �ىل 3.9 يف �ملئة.

»�ل�صندوق«،  تقرير  �ىل  و��صتناد�ً 

»جمل�ص  لدول  �لإقت�صادي  �لنمو  فاإن 

�صيبقى  �ل�صت  �خلليجي«  �لتعاون 

مرتفعًا مع معدل و�صطي 4.5 يف �ملئة 

للعامني 2014 و2015.

�أن »�ل�صندوق« حّذر من تذبذب يف  �إل 

�أ�صعار �لنفط �إذ� حدث �صعف يف �لطلب 

�لأع�صاء  غري  �لدول  �إنتاج  يف  وزيادة 

يف »�وبك« ول �صيما �لوليات �ملتحدة.

من  رفع  قد  »�ل�صندوق«  كان  و�إذ� 

�لعربية  �ململكة  يف  للنمو  توقعاته 

�ملتحدة  �لعربية  و�لإمار�ت  �ل�صعودية 

�لتوقعات  هذه  خف�ص  �أنه  �إل  وقطر، 

�صجل  �لتي  �لكويت  �ىل  بالن�صبة 

�قت�صادها �نكما�صا بن�صبة 0.4 يف �ملئة 

�لعام �ملا�صي.

ويف �لدول �مل�صدرة للنفط غري �لأع�صاء 

توّقع  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�ص  يف 

»�ل�صندوق« �أن يقت�رض معدل �لنمو يف 

�ملتو�صط على 0.25 يف �ملئة فقط للعام 

�ل�صيا�صية  �ل�صطر�بات  ب�صبب   2014
�لأخرية وتدهور �لو�صع �لأمني.

معدل  �رتفاع  توقع  »�ل�صندوق«  �أن  �إل 

�لنمو �ىل 3 يف �ملئة �لعام 2015 �رضط 

�لعر�ق  يف  �لنفطي  �لإنتاج  ��صتئناف 

وليبيا و�ليمن. وحذر »�ل�صندوق من« �أن 

»هذه �لفرت��صات عر�صة كثري�ً للتغري«. 

�ملنطقة  دول  معظم  �أولويات  ومن 

عجز  على  �ل�صيطرة  للنفط  �مل�صدرة 

ميز�نياتها رغم �أن هذ� �لعجز يتجه �ىل 

�لنخفا�ص، كما �أ�صاف �لتقرير.

ويبدي �لقت�صاد �لعر�قي �لذي �نكم�ص 

�ملا�صي  �لعام  �ملئة  يف   1.9 بن�صبة 

�ل�صندوق،  �ىل  و��صتناد�  حت�صن.  بو�در 

�لعر�قي  �لد�خلي  �لناجت  �إجمايل  فاإن 

 2014 1.5 يف �ملئة للعام  لن يزيد عن 

) �لرقم نف�صه يف �لتقرير �ل�صابق( و2.2 

يف   2.3 )مقابل   2015 للعام  �ملئة  يف 

�ملئة يف ني�صان �ملا�صي(.

قليل  ب�صكل  �أي�صًا  »�ل�صندوق«  وخّف�ص 

توقعات »صندوق النقد« للمشرق العربي وشمال أفريقيا: 

انخفاض النمو باستثناء دول الخليج



ASSINAA WAL' IKTISSAD�لعدد 144 كانون �أول 2014 -كانون ثاني 2015
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 127

توقعاته لنمو �قت�صاد �لدول 

�ل�رضق  يف  للنفط  �مل�صدرة 

�لأو�صط و�صمال �فريقيا.

»�لن�صاط  �أن  �ىل  و�أ�صار 

�لدول  يف  �لقت�صادي 

�صيتح�صن  للنفط  �مل�صدرة 

تدريجية،  ب�صورة  لكن 

ما  �لدول  هذه  �أن  حني  يف 

�صيا�صي  �نتقال  عمليات  تو�جه  ز�لت 

�لثقة  يف  و�نخفا�صا  �صعبة  �جتماعي 

ونك�صات نتيجة �لنز�عات �لإقليمية«.

قال  �مل�رضي،  �لإقت�صاد  وب�صاأن 

يف  �لرئا�صة  »�نتخابات  �إن  �ل�صندوق 

خليجية  دول  من  و�مل�صاعد�ت  م�رض 

�لثقة  بع�ص  ��صتعادة  يف  �صاهمت 

حاجة  يف  �لبلد  لكن  �لنمو،  و��صتقر�ر 

�إىل مزيد من �لإ�صلحات و�مل�صاعد�ت 

خللق وظائف«.

 2.2 قدره  منو�ً  �لآن  �ل�صندوق  ويتوقع 

يف �ملئة مل�رض هذ� �لعام، و3.5 يف �ملئة 

�لعام �ملقبل �نخفا�صًا من توقعات له 

يف ني�صان عند 2.3 و4.1 يف �ملئة على 

قال  �ملغرب  �ىل  وبالن�صبة  �لرتتيب. 

�ملتو��صل  �لتنفيذ  »بد�أ  �إنه  �ل�صندوق 

لإ�صلحات هيكيلة توؤتي ثمارها، ومن 

�ملتوقع �أن يرتفع �لنمو يف 2015. ومن 

�خلا�صة  �ل�صتثمار�ت  تعزيز  �ملتوقع 

عائد�ت  و�رتفاع  �لثقة  زيادة  مع 

�لقوي«.  �ل�صادر�ت  و�أد�ء  �ل�صياحة 

للنمو  توقعاته  خّف�ص  �ل�صندوق  ولكن 

 3.9 من  �ملئة  يف   3.5 �إىل  �ملغرب  يف 

 4.9 من  �ملئة  4.7 يف  و�إىل   ،2014 يف 

يف �ملئة يف 2015.

يف  تفاوؤًل  �لدويل  �لبنك  و�أبدى 

لعام  �أفريقيا  �صمال  دول  �قت�صاد�ت 

�لأزمات  من  �لرغم  على   ،2015
�ملنطقة  فيها  متر  �لتي  �ملختلفة 

�ملتو�صط،  �لأبي�ص  �لبحر  على  �ملطلة 

عدم  بني  م�صكلتها  و�ملرت�وحة 

وتقلب  و�لأمني،  �ل�صيا�صي  �ل�صتقر�ر 

�أ�صعار �لطاقة و�لتغري �ملناخي، وحتدي 

�لأ�صعار  ودعم  �ل�صباب،  بطالة  �رتفاع 

�لتناف�صية �لقت�صادية. و�أ�صار  و�صعف 

�لجتماعات  هام�ص  على  تقرير  يف 

يف  وودز«  »بروتن  ملوؤ�ص�صة  �ل�صنوية 

و��صنطن �ىل »�أن منطقة �صمال �أفريقيا 

وتو�جه  �إمكاناتها،  دون  منو�ً  حتقق 

ث 
ّ
م�صكلة �رتفاع معدلت �لبطالة، وتلو

�ملياه  ملو�رد  �ل�صديدة  و�لندرة  �لهو�ء، 

�ص قطاع �لزر�عة �لذي ي�صاهم 
ّ
�لتي تقو

بنحو خم�ص �لناجت �لإجمايل«.

�أن ت�صجل  �لدويل  �لنقد  وتوقع �صندوق 

�ملنطقة �ملمتدة من �ملغرب �إىل م�رض، 

�ملئة عام  3.8 يف  معدلت منو تقارب 

لنمو  ذ�تها  �ملعدلت  وهي   ،2015
�لتوقعات  تلك  لكن  �لعاملي،  �لقت�صاد 

لي�ص  وحتديات  �إكر�هات  رهن  تظل 

تعتمد  �لتي  �لطاقة  �أ�صعار  �أقلها م�صري 

�خلارجية  �إير�د�تها  يف  �ملنطقة  عليها 

بخا�صة ليبيا و�جلز�ئر.

يف  �ملغرب  �قت�صاد  �ل�صندوق  وو�صع 

منو  مبعدل  �ملنطقة  �قت�صاد�ت  مقدم 

يقدر بـ4.7 يف �ملئة �لعام �ملقبل و3.5 

�لدول  من  �ملغرب  ويعترب  �ل�صنة.  هذه 

�لعربية غري �ملنتجة للطاقة �لأحفورية 

بليون   13 نحو  ��صتري�دها  ويكلفه 

م�صتفيدة  تكون  قد  وهي  �صنويًا،  دولر 

يف  لكنها  �لدولية،  �لأ�صعار  تر�جع  من 

�لزر�عة  يف  �ملطر  على  تعتمد  �ملقابل 

�لغذ�ئية، وت�صدر  ويف تاأمني حاجاتها 

�لأوروبي  �لحتاد  �أ�صو�ق  �إىل  �لفائ�ص 

ورو�صيا.

�لقت�صاد�ت  �صمن  من  تون�ص  وتاأتي 

تد�عيات  من  تدريجًا  تخرج  �لتي 

�لتي  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �لأزمات 

ولدتها �أحد�ث �لربيع �لعربي، وقد حتقق 

�ملقبل  �لعام  �ملئة  يف   3.7 ن�صبته  منو�ً 

ونحو 2.8 يف �ملئة هذه �ل�صنة بعد منو 

�ملئة.  يف   2.3 بلغ   2013 عام  �صعيف 

وين�صح �صندوق �لنقد »ثورة �ليا�صمني« 

باإ�صلح �لنظام �مل�رضيف وحتديثه مبا 

بليني   10 نحو  بتوفري  لتون�ص  ي�صمح 

م�صاريع  متويل  يف  ل�صتخدمها  دولر 

�لقت�صاد  وتن�صيط  �خلا�ص،  �لقطاع 

وخلق نحو 40 �ألف فر�صة عمل �صنويًا. 

على  �ملانحة  �لدول  �ل�صندوق  ويح�ّص 

�لتون�صي،  �لقت�صاد  دعم  يف  �ل�صتمر�ر 

�ل�صيولة  نق�ص  ملعاجلة 

و�رتفاع  �ملو�زنة  وعجز 

�صبب  كانت  �لتي  �لبطالة 

»�لربيع  بـ  ي�صمى  ما  �ندلع 

معدلت  وترت�وح  �لعربي«. 

�صمال  يف  �ل�صباب  بطالة 

يف  و40   19 بني  �أفريقيا 

�لعامل،  �لأعلى يف  وهي  �ملئة 

هم  من  لدى  �ملئة  يف   60 نحو  وتبلغ 

دون 30 عامًا.

يف  �ملرتقب  �لنمو  حجم  ويتوقف 

�أ�صعار �لنفط  �جلز�ئر �لعام �ملقبل على 

من  �إير�ن  جانب  �إىل  وهي  �لدولية، 

�لدول �ل�صعيفة يف �لتنوع �لقت�صادي 

وتعتمد على �إير�د�ت �لغاز بن�صبة ت�صل 

�ملو�زنة.  حجم  من  �ملئة  يف   96 �إىل 

�جلز�ئر  حتقق  �أن  �ل�صندوق  وتوقع 

منو�ً ي�صل �إىل 4 يف �ملئة �لعام �ملقبل 

يف   2.8 و  �ل�صنة  هذه   3.8 ت�صجيل  بعد 

�إىل منو  2013. وهي حتتاج  �ملئة عام 

بطالة  على  للتغلب  وم�صتقر  مرتفع 

نوعها  من  �لأعلى  تعترب  �لتي  �ل�صباب 

يف �ملنطقة ب�صبب �صعف �لتوظيف يف 

�إ�صلح  يف  و�لرتدد  �خلا�ص،  �لقطاع 

�لذي  �لقت�صاد  هياكل  وحتديث 

متقادمة  ��صرت�كية  قو�نني  بني  يرتنح 

جتد  ل  �لتي  �ل�صوق  �قت�صاد  وحاجات 

دعمًا �صيا�صيًا كافيًا.

ويتوقف جزء من �لنمو �لقت�صادي يف 

�لقت�صاد  تعايف  على  �أفريقيا  �صمال 

للمنطقة  �لتجاري  �ل�رضيك  �لأوروبي، 

و�لذي يرتبط معها باتفاقات »�ل�رض�كة 

وتون�ص  م�رض  مثل  �لقت�صادية« 

�لذي  �ملتميز«  و«�لو�صع  و�جلز�ئر، 

ميكن  كما  و�ملغرب.  �لحتاد  يجمع 

»معاهدة  من  ت�صتفيد  �أن  للمنطقة 

�لأردن  ت�صم  �لتي  �لتجارية«  �أغادير 

وم�رض وتون�ص و�ملغرب و�ملوقعة عام 

�لبينية  �لتجارة  حجم  لزيادة   ،2004
و�إن�صاء خطوط ملحة بحرية و�رضكات 

�ملنطقة  تناف�صية  تعزز  للحدود  عابرة 

�ملقابل  يف  تو�جه  �لتي  �ملغاربية، 

ليبيا،  يف  م�صتقر  غري  �أمنيًا  و�صعًا 

وموقفًا معار�صًا من �جلز�ئر لأي �حتاد 

�إقليمي،  وجمركي  وجتاري  �قت�صادي 

ب�صبب خلفاتها مع �ملغرب و�عتمادها 

بالكامل على �صادر�ت �لغاز.
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اقت�شاد عربي

 توصيات بتوجه االستثمارات 

الخليجية إلى المغرب
 

باتفاق  جديد�  تقدما  �خلليجية  �ملغربية  �لعلقات  حققت 

�مل�صاركني يف �مللتقى �لر�بع لل�صتثمار �خلليجي �ملغربي على 

وتوفري  ومتابعتها،  �لتو�صيات  لدر��صة  م�صرتكة  جلنة  ت�صكيل 

�أر�صية عمل منا�صبة للملتقيات �ملقبلة.

�لــد�ر  مدينة  يف  عقد  �لــذي  �مللتقي  يف  �مل�صاركون  و�أو�ــصــى 

�لبي�صاء، بتفعيل �لتفاقيات �ملوقعة بني �ملغرب ودول جمل�ص 

�لتعاون �خلليجي، وخا�صة يف ما يتعلق بتبادل �خلرب�ت وتاأهيل 

�ملو�رد �لب�رضية، وتلك �ملتعلقة باقت�صاد �ملعرفة و�لبتكار.

ت�صمن  �لذي   - �لقت�صادي«  �لبي�صاء  �لــد�ر  »بيان  يف  وجاء 

�خلليج  دول  �أمام  �ملجال  فتح  تاأكيد  �مللتقى -  تو�صيات  �أبرز 

لل�صتفادة من �خلرب�ت �ملغربية �ملتو�جدة يف �لدول �ملتقدمة، 

يف  �ل�صباب  م�صاريع  لدعم  �أعــمــال  بنك  �إن�صاء  �ىل  و�لــدعــوة 

�لقت�صادي  �لتعاون  �إيجابًا على  �ملغرب و�خلليج، مبا ينعك�ص 

و�ل�صتثماري يف �مل�رضوعات �ل�صغرية و�ملتو�صطة.

مغربية  ��صتثمارية  جمموعات  قيام  عن  �ملنظمون  و�أعــلــن 

قيام  وعــن  �لــزر�عــي،  لل�صتثمار  �رضكة  بتاأ�صي�ص  و�صعودية 

�صياحي  ��صت�صفائي  جممع  وم�رضوع  عقارية  �أخرى  م�رضوعات 

يف �ملغرب.

�لإعــلم  يف  �ملخت�صة  �خلليجية  �ل�رضكات  �إحــدى  �أعلنت  كما 

�إىل  بالنظر  �ملغرب،  يف  �إعلمية  مدينة  م�رضوع  �إطلق  عزمها 

�خلرب�ت  على  تتوفر  م�صتقرة  »منطقة  �لبيان-  -ح�صب  كونه 

و�ملو�رد �لقادرة على �إجناح مثل هذه �ملبادرة«.

�ل�صناعية عبد  �لعام ملنظمة �خلليج لل�صت�صار�ت  ور�أى �لأمني 

�ل�صتثماري  �مللتقى  هذ�  تو�صيات  �أن  �لعقيل  حمد  بن  �لعزيز 

�صيعزز  �لذي  �ملغربي  �خلليجي  و�لتعاون  �لتكامل  هدف  تخدم 

�لوحدة �لعربية.

�ملغرب  يف  �لعاملة  �ليد  وفــرة  �أن  �لعقيل  حمد  بن  و�أ�ــصــاف 

�مل�صاريع  بع�ص  �خل�صبة ميّكنان من حتقيق  �لأر�ص  و�متلكه 

�مل�صرتكة �ملتعلقة �أ�صا�صا بال�صناعة و�لزر�عة.

من جانبها قالت ع�صوة جمل�ص �إد�رة غرفة �لتجارة و�ل�صناعة 

�مل�صاركني  �أكرث  �إن  عثمان جناحي  يو�صف  �أحلم  �لبحرين  يف 

�صّددو� على مطلب �إن�صاء �صندوق خليجي مغربي لدعم �ملوؤ�ص�صات 

�مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة �خلليجية �ملغربية.

تأهيل
�لنفط  وز�رة  �أن  �لعر�ق  �أعلن 

�صتبا�رض �إعادة تاأهيل من�صاآت 

بيجي  يف  �لتكرير  م�صفاة 

حترير  �إمتام  بعد  وت�صغيلها، 

�صيطرة  مــن  بيجي  قــ�ــصــاء 

تنظيم »د�ع�ص« على �ملنطقة 

�لو�قعة على م�صافة 200 كلم 

�صمال بغد�د.

إيرباص
قال ممثل عن �رضكة �خلطوط 

�رضكة  �إن  �لقطرية  �جلــويــة 

�أوىل  �ــصــتــ�ــصــلــم  �إيـــربـــا�ـــص 

 350 �أي  طــر�ز  من  طائر�تها 

�لأول،  كانون   12 حو�ىل  يف 

و�إن �خلطوط �لقطرية �صتكون 

�أول من يت�صلمها.

إستقرار
ــي  قـــــال ر�ــــصــــو�ن هــري�ــص

ــوزر�ء  �ل رئي�ص  نائب  حممد 

�ل�صومايل �إن حكومته تتوقع 

�أن ي�صتقر حجم �ملو�زنة للعام 

�ملقبل، وذلك يف وقت جتاهد 

د�فعي  قاعدة  لتو�صيع  فيه 

�جلهات  و�إقــنــاع  �ل�رض�ئب 

�ملانحة بدعم �ملو�زنة.

بيانات
ر�صمية  ــات  ــان ــي ب �أفــــــادت 

�لنفط  �ــصــادر�ت  بــارتــفــاع 

ــف  �أل  59 بنحو  �لــ�ــصــعــوديــة 

ــول  ــل �أي ــًا يف  بــرمــيــل يــومــي

و��صلت  حــني  يف  �ملا�صي، 

�ملحلية  �لــتــكــريــر  مــ�ــصــايف 

من  كبرية  كميات  ��صتهلك 

�لنفط �خلام.

هبوط
ــــعــــائــــد�ت مــن  هــبــطــت �ل

�صادر�ت �لنفط �خلام �ليمني 

يف  دولر  مليون   713 بنحو 

من  �لأوىل  �لت�صعة  �لأ�صهر 

يعادل  مبا  �أو  �حلايل،  �لعام 

 1.34 �إىل  %، لت�صل   35 نحو 

يف   2.04 مــن  دولر  مليار 

ــن عــام  ــرتة �ملــقــابــلــة م ــف �ل

.2013

قلق
�نخفا�ص  �إن  �لكويت  قالت 

�ىل  يدعو  �أمــر  �لنفط  �أ�صعار 

ي�صيب  �أل  يجب  لكن  �لقلق، 

�أن  مبينا  بالرعب.  �لكويت 

من  �لعديد  �صتتخذ  �حلكومة 

ل  �لتي  �لتق�صفية  �لإجــر�ء�ت 

مت�ص حمدودي �لدخل.

طيران 
ملوؤ�ص�صة  در��ـــصـــة  خل�صت 

�إىل  �إيكونوميز«  »�أك�صفورد 

�صي�صكل  �لــطــري�ن  قطاع  �أن 

من  �أكــرث   2020 عــام  بحلول 

ثلث �قت�صاد �إمارة دبي �لتي 

يف  دويل  قطب  �إىل  حتولت 

قطاع �لطري�ن و�لأ�صفار.

تضخم
ر�صمية  ــات  ــان ــي ب �أظـــهـــرت 

�لت�صخم  معدل  �أن  �لثــنــني 

�ل�صنوي يف �ليمن ناهز 10 % 

يف �آب �ملا�صي، م�صجل �أعلى 

فيما  عـــام،  يف  م�صتوياته 

�لنقدي  �لحتياطي  و��ــصــل 

هبوطه  �ملركزي  �لبنك  لدى 

يف �أيلول �ملا�صي.

إنخفاض
ـــرتول  ـــب �ل وز�رة  �أكـــــــدت 

دعــم  تكلفة  �أن  �ملــ�ــرضيــة 

22 مليار جنيه  �لوقود بلغت 

يف  دولر(  مليار�ت  )ثلثة 

�لربع �لأول من �ل�صنة �ملالية 

يعني  ما  وهو   ،2015-2014
عن   %  29 بن�صبة  �نخفا�صا 

�ل�صنة �ملالية �ملا�صية.

تعويل
�لتوظيف  بر�مج  ��صتحوذت 

يف  �لبطالة  على  و�لق�صاء 

للمو�رد  منتدى جدة  جل�صات 

ذكر  وقــد   ،2014 �لب�رضية 

�ملــدن  �أن  �صعودي  م�صوؤول 
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 مصفاة بيجي تحتاج أربعة أشهر 
للعودة الى العمل

 

مبحافظة  بيجي  يف  �لنفط  تكرير  م�صفاة  يف  م�صوؤول  قال 

�صلح �لدين �لعر�قية �إنه �صي�صبح بالإمكان �إعادة �مل�صفاة 

�أن  �أ�صهر بعد  �أربعة  �لإنتاجية يف غ�صون  �إىل كامل طاقتها 

ت�رضرت من �لعمليات �مل�صلحة لتنظيم �لدولة �لإ�صلمية يف 

�لأ�صهر �ملا�صية.

يف  �ملخت�صني  كبري  وهو   - �لقي�صي  �أحمد  �ملهند�ص  وقال 

�إنها مل تتعر�ص لأ�رض�ر  �ل�صيانة و�لت�صغيل يف �مل�صفاة - 

تنظيم  م�صلحو  �صنها  �لتي  �لأخــرية  �لهجمات  �أثناء  بالغة 

�لدولة عليها، و�إن �لأجز�ء �لرئي�صة �صليمة بالكامل.

بكامل  �لعمل  �ىل  �مل�صفاة  تعود  �أن  ميكن  �أنــه  و�أ�ــصــاف 

طاقتها بعد �إ�صلح �لأ�رض�ر �لتي حلقت بها �أو �لتي �أدت �إىل 

توقفها خلل مدة ل تتجاوز �لأربعة �أ�صهر يف ما لو توفرت 

و�لأيدي  �لكافية  �لأمــو�ل  وهي  �لت�صغيل  م�صتلزمات  جميع 

�لعاملة �لفنية ذ�ت �خلربة يف هذ� �ملجال ف�صل عن �لطاقة 

�لكهربائية و�لأمن.

وقال �إن من ح�صن �حلظ �أن �مل�صفاة كانت متوقفة لل�صيانة 

تنظيم  عنا�رض  بيد  منها  �لقريبة  �ملناطق  �صقطت  حينما 

ولي�ص  طبيعيًا  توقفها  كان  وبذلك  �ملا�صي  حزير�ن  �لدولة 

��صطر�ريًا، وهذ� ما �أبقى جميع مفا�صلها �صليمة.

وتتم تغذية �مل�صفاة بالنفط �خلام من حقول كركوك �رضق 

�حلويجة  ق�صاء  يف  مبناطق  متر  �أنابيب  �صبكة  عرب  بيجي 

ي�صيطر عليها مقاتلو تنظيم �لدولة حيث يتم تزويد �مل�صفاة 

بـ250 �ألف برميل يوميًا من نفط كركوك بينما يتم تزويدها 

�لعلم  ناحية  يف  عجيل  حقل  من  �إ�صافية  برميل  �ألف  بـ35 

جنوب �رضق �مل�صفاة.

�لعر�ق  جنوبي  نفط  من  �مل�صفاة  تغذية  �أي�صا  وبالإمكان 

بالعتماد على �صبكة �أنابيب �خلط �لإ�صرت�تيجي.

وتعد م�صفاة �لتكرير يف بيجي من �أكرب م�صايف �لتكرير يف 

�لعر�ق بطاقة ت�صميمية تزيد عن 400 �ألف برميل يوميا.

بتوفري  �صتقوم  �لقت�صادية 

ما يقارب ثلثني �ألف وظيفة 

بحلول عام 2020.

إستئناف 
قالت �رضكة طري�ن �لإمار�ت، 

ــري�ن يف  ــط �أكـــرب �ــرضكــات �ل

قررت  �إنها  �لأو�صط،  �ل�رضق 

��صتئناف رحلتها �ىل �أربيل، 

�لعر�ق،  كرد�صتان  عا�صمة 

عقب  علقتها  قد  كانت  �لتي 

م�صلحو  حققه  �لــذي  �لتقدم 

تنظيم »د�ع�ص«.

ترشيد 
�لكويتية  �حلــكــومــة  دعـــت 

�لقلق  ــدم  ع �إىل  �ملــو�طــنــني 

�لنفط،  �أ�صعار  تر�جع  نتيجة 

�لعديد  �صتتخذ  �أنها  موؤكدة 

من �لإجر�ء�ت �لتق�صفية �لتي 

�لــدخــل.  حمـــدودي  مت�ص  ل 

�لإنــفــاق  تر�صيد  �إن  وقــالــت 

�أ�صبح يف �لوقت �حلايل �أمر� 

ل بد منه.

تراجع
�إن.يف  �أو.�ـــصـــي.�آي.  �أعلنت 

�ملـــ�ـــرضيـــة لـــلإنـــ�ـــصـــاء�ت 

و�لأ�ــصــمــدة،  و�لكيماويات 

بوحدتها  �لطلبيات  تر�جع 

قبيل  وذلـــك  ــاء�ت،  ــص لــلإنــ�

ك�رضكة  �إدر�جــــهــــا  خــطــة 

ــبــًا ملا  ــص مــنــفــ�ــصــلــة. وحتــ�

ب�صاأن  �خللف  عنه  �صي�صفر 

م�رضوع مركز �ل�صدرة �لطبي 

يف قطر.

إتفاق
�أعلنت حكومة �إقليم كرد�صتان 

�إىل  تو�صلها  عــن  �لــعــر�ق، 

�ملركزية  �حلكومة  مع  �تفاق 

�لنفط  ملف  ب�صاأن  بغد�د  يف 

�لذي ظل عالقا بني �لطرفني 

باأن  وذلك  عامني،  نحو  منذ 

خم�صمائة  مبلغ  بغد�د  متنح 

للحكومة  دولر  ــون  ــي مــل

�لإقليمية. 

بطالة
ر�صمية  �إح�صائيات  �أظهرت 

�أن معدل �لبطالة بني �ل�صبان 

)15 �إىل 24 عاما( يف �ملغرب 

بلغ 9.6 %، يف �لربع �لثالث 

من ــاعــا  ــف �رت  ،2014 ــن   م

9.1 %، يف �لفرتة نف�صها من 
�لعام �ملا�صي. 

إنتعاش
يبلغ معدل  �أن  �لأردن  يتوقع 

% يف   4 ــوه �لقــتــ�ــصــادي  من

�نتعا�ص  �إن  �إذ  �ملقبل  �لعام 

�لإنفاق  ــادة  وزي �ل�صادر�ت 

يف  �صاعد  و�خلــا�ــص  �لــعــام 

غري  �لآثــــار  ــن  م �لتخفيف 

�ملبا�رضة للأزمات يف �صوريا 

و�لعر�ق.

إستعادة
2 مليار  �إ�صتعاد �ملغرب نحو 

درهم )228 مليون دولر( من 

�خلارج  �إىل  �ملهربة  �لأمــو�ل 

ــن �لــعــام  خـــلل 9 �أ�ــصــهــر م

�لقانون  �إن  وقــال  �جلـــاري. 

يـــوؤطـــر عــمــلــيــة �لــتــ�ــرضيــح 

يف  �ملمتلكات  �أو  بــالأمــو�ل 

�خلارج.

تنظيم
وقــعــت �ملــمــلــكــة �لــعــربــيــة 

�ل�صعودية، على �تفاقية تنظيم 

�لطرق  على  �لب�صائع  نقل 

�لعربية،  �لـــدول  مــع  �لــربيــة 

�ملجل�ص  عليها  و�فــق  و�لتي 

و�لإجتماعي  �لإقــتــ�ــصــادي 

جامعة  وجمــلــ�ــص  �لــعــربــي، 

�لدول �لعربية.

متوسط
عن  ــادرة  �ــص �أرقـــام  ك�صفت 

للإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز 

�لأجر  متو�صط  �أن  �لفل�صطيني 

�لفل�صطينية بلغ  يف �لأر��صي 

دولر�(،   21( �صيكًل   75.9
حتى نهاية �لن�صف �لأول من 

�لعام �حلايل.
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اقت�شاد دولي

�لعامل  يبزغ فجر عام جديد بينما ميوج 

يف  تاأخذنا  متز�منة  جذرية  بتحولت 

م�صاهد خمتلفة، من �مل�صهد �جليو�صيا�صي 

�إىل  �لأر�ص  لكوكب  �لبيئي  �لنظام  �إىل 

�لأمر  �لجتماعية،  �لنظم  يف  �لتغيري�ت 

يقود  وقد  و�لنزعاج،  �لقلق  يولد  �لذي 

من  �لعديد  يف  �أحيانا  �ل�صطر�بات  �إىل 

�ملناطق يف �لعامل.

ندخل  فنحن  �لقت�صادي،  �ملنظور  ومن 

�ملت�صائلة  و�لآفاق  �لتوقعات  من  حقبة 

و�ل�صكوك �ملتز�يدة. ويف ما يت�صل بالنمو 

�أن  عليه  لز�مًا  يكون  �صوف  �لعامل  فاإن 

يتعاي�ص مع قدر �أقل من �لنمو.

�ملرتتبة  �ل�صمنية  �لعو�قب  نفهم  ولكي 

�صجل  �إذ�  يلي:  ما  فلنتاأمل  هذ�  على 

�لقت�صاد �لعاملي منو�ً ل يقل عن وترية 

ما قبل �لأزمة �ملالية �لعاملية )�أي �أكرث 

�مل�صتقبل  يف  �صنويا(  �ملئة  يف   5 من 

�ملنظور، فاإن حجمه �صوف يت�صاعف يف 

كان  �إذ�  �أما  عاما،  ع�رض  خم�صة  من  �أقل 

�لناجت  ت�صاعف  فاإن   3% بن�صبة  �لنمو 

�ملحلي �لإجمايل �لعاملي �صوف ي�صتغرق 

نحو 25 عاما.

�ىل  بالن�صبة  كبري�ً  فارقًا  هذ�  وي�صكل 

�ل�رضعة �لتي تتم بها عملية خلق �لرثو�ت 

�آثار  نتجاهل  �أحيانا  فنحن  �لعامل.  يف 

�لنمو �لقت�صادي �ملهمة، �إىل درجة ت�رض 

بنا.

على  �قت�صاد�ت  خم�صة  �أكرب  وتخ�صع 

م�صتوى �لعامل حاليًا لتحولت كربى:

�لنمو  لتعزيز  تكافح  �ملتحدة  فالوليات 

وتنتقل  �ل�صيا�صي.  �لنز�ع  من  بيئة  يف 

على  �لقائم  �لنمو  منوذج  من  �ل�صني 

يقوده  �آخر  �إىل  و�لت�صدير  �ل�صتثمار 

من  �أوروبا  تكافح  بينما  �ملحلي،  �لطلب 

�أجل �حلفاظ على �صلمة عملتها �ملوحدة 

يف حني حتاول حل جمموعة متعددة من 

�لوقت  يف  �ملعقدة.  �ملوؤ�ص�صية  �لق�صايا 

ذ�ته حتاول �ليابان مكافحة عقدين من 

نقدية  ب�صيا�صات  بال�صتعانة  �لنكما�ص 

قوية وغري تقليدية. يف حني تظهر رو�صيا 

حركة  �إىل  �ل�صكون  حال  من  منتقلة 

�صاخبة يف �لقت�صاد و�ل�صيا�صة.

ويف كل من هذه �لق�صايا، تعني �صياغة 

و�حل�صا�صة  �ملعقدة  �ل�صيا�صية  �لقر�ر�ت 

من  �ملزيد  عليها  �ملرتتبة  و�لنتائج 

تت�صبب  �لذي  نف�صه  �لوقت  يف  �ملجهول، 

زيادة �لرت�بط �لعاملي يف تعظيم �ملخاطر 

غري �ملق�صودة.

توقعات النمو 
�لعاملي  �لقت�صادي  �لن�صاط  �إكت�صب 

من  �لثاين  �لن�صف  يف  �لقوة  من  مزيد�ً 

عام 2013 و�صجل منو�ً بلغ 3.75 يف �ملئة 

�لن�صاط  حت�صن  مو��صلة  �ملتوقع  ومن   .

خلل عامي 2014 و2015 نتيجة �لتعايف 

�لقت�صاد�ت  يف  �ملتوقع  و�لنتعا�ص 

درجات  يف  �لتفاوت  رغم  �ملتقدمة 

�صندوق  وتوقع  �لدول.  بني  �لتعايف 

�لعاملي  �لقت�صاد  ينمو  �أن  �لدويل  �لنقد 

و4 يف   2014 عام  �ملئة  3.4 يف  بحو�ىل 

�أنه قد  �ىل  �لإ�صارة  2015. مع  �ملئة عام 

خف�ص توقعاته للنمو �لعاملي لعام 2014 

بعد  �ملئة  يف   3.4 �إىل  �ملئة  يف   3.7 من 

�ملتوقع يف  �أكرب من  بدرجة  �نخف�ص  �أن 

�لربع �لأول من �لعام لي�صل �إىل 2.75 يف 

�صلبية  لتطور�ت  نتيجة  �ملئة، وكان ذلك 

�لدول  بع�ص  �لإقت�صادي يف  �لن�صاط  يف 

�إنخف�ص  �لكربى. ففي �لوليات �ملتحدة، 

ما  �ل�صادر�ت  وتر�جعت  �ملحلي  �لطلب 

�لأول  �لربع  يف  �لناجت  �نكما�ص  �إىل  �أدى 

�لطلب  تر�جع  �ل�صني،  ويف   .2014 من 

لكبح  �ل�صلطات  جلهود  نتيجة  �ملحلي 

�أدت  فقد  رو�صيا،  يف  �أما  �لإئتمان.  منو 

�إىل  �أوكر�نيا  مع  �ل�صيا�صية  �لتوتر�ت 

نتيجة  �لإقت�صادي  �لنمو  تباطوؤ حاد يف 

�ملقابل،  يف  و�ل�صتثمار.  �لطلب  �صعف 

قوة  ��صتعادة  �إىل  �ملوؤ�رض�ت  بع�ص  ت�صري 

يف  �لعاملي  �لنمو  و�نتعا�ص  �لتعايف 

�لن�صف �لثاين من عام 2014.

فمن  �لت�صخم،  معدلت  �ىل  بالن�صبة  �ما 

�ملتوقع �نخفا�ص ن�صبة �لت�صخم �لعاملية 

3.9 يف  �إىل   2011 4.9 يف �ملئة عام  من 

�ملئة عام 2012، لت�صتمر  يف �لنخفا�ص 

يف  و3.5   ،2013 عام  �ملئة  يف   3.6 �إىل 

يف   3.4 �إىل  و�صوًل   ،2014 عام  �ملئة 

�ملئة عام 2015. وقد �صجلت �لإقت�صاد�ت 

خلل  منخف�صة  ت�صخم  ن�صبة  �ملتقدمة 

�لعام 2012 بلغت 1.9 يف �ملئة مقابل 2.7 

اإلقتصاد العالمي في عام 2015:
نمو بين الدول رغم التفاوت في درجات التعافي 
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��صتمرت  �أنها  كما   .2011 عام  �ملئة  يف 

�إىل  �لإقت�صاد�ت  تلك  يف  �لنخفا�ص  يف 

2013، و1.5 يف �ملئة  1.4 يف �ملئة عام 
 .2015 عام  �ملئة  يف  و1.6   2014 عام 

ت�صخم  ن�صبة  �ليورو  منطقة  و�صجلت 

يف   2.5  ،2011 عام  �ملئة  يف   2.7 بلغت 

 1.4 �إىل  �نخف�صت  ثم   ،2012 عام  �ملئة 

�ملئة عام  2013 و0.9 يف  �ملئة عام  يف 

2014، ومن �ملتوقع �أن تبلغ 1.1 يف �ملئة 
�لقت�صاد�ت  �ىل  وبالن�صبة   .2015 عام 

�ل�صاعدة و�لنامية فقد �صجلت ن�صبة 6 يف 

�ملتوقع  ومن  و2013   2012 عامي  �ملئة 

�أن تنخف�ص �إىل 5.5 يف �ملئة عام 2014 

و5.1 يف �ملئة عام 2015.

المخاطر االقتصادية العالمية
يوؤثر  �ل�صلبية  �ملخاطر  من  عدد  يز�ل  ل 

�لنمو  و�آفاق  �لإقت�صادي  �لن�صاط  يف 

�لت�صخم  �نخفا�ص  وي�صكل  �لعاملي. 

خ�صو�صًا  �ملتقدمة  للقت�صاد�ت  تهديد�ً 

يف منطقة �ليورو و�ليابان، ومن خماطر 

بقاء �لت�صخم دون �مل�صتوى �مل�صتهدف، 

تكلفة  )�أي  �لقرت��ص  تكلفة  يف  زيادة 

�لفائدة �حلقيقية(، و�رتفاع �أعباء �لديون 

�خلا�صة و�لعامة وتر�جع �لطلب و�لناجت. 

وميكن �أن يوؤدي �صيق �لأو�صاع �ملالية 

ر�أ�ص  تكلفة  �رتفاع  من  منها  ينتج  وما 

�لأ�صو�ق  �قت�صاد�ت  بع�ص  يف  �ملال 

�ل�صتثمار  يف  كبري  تباطوؤ  �إىل  �لنا�صئة 

�حتمال  �أن  كما  �لنمو.  �إعاقة  وبالتايل 

�لر�أ�صمالية  �لتدفقات  �جتاه  حتول 

�لقت�صاد�ت  �إىل  �لنا�صئة  �لأ�صو�ق  من 

وقد  للقلق.  �آخر  م�صدر�ً  ي�صكل  �ملتقدمة 

�لتوتر  نتيجة  �ملخاطر�ل�صيا�صية  ز�دت 

�لعقوبات  و�أّثرت  و�أوكر�نيا  رو�صيا  بني 

�ملالية  �لأ�صو�ق  على  �صلبًا  �ملفرو�صة 

�لعاملية، �لأمر �لذي قد يوؤدي �إىل �ملزيد 

من �ل�صطر�بات يف �لتجارة و�لتمويل.

النمو في اإلقتصادات المتقدمة
ب�صكل  �ملتقدمة  �لإقت�صاد�ت  منو  حت�صن 

 2.25 منوها  يبلغ  �أن  يتوقع  حيث  كبري، 

و2015   2014 عامي  خلل  �ملئة  يف 

وكان   .2013 عام  �ملئة  يف   1.3 مقابل 

من �أبرز حمركات �لنمو �ل�صيا�صة �لنقدية 

�لتي�صريية وتخفيف �صدة �ل�صبط �ملايل.

يبلغ  �أن  يتوقع  �ملتحدة،  �لوليات  ففي 

 2014 عام  يف  �ملئة  يف  �لنمو1.7  معدل 

ويرتفع �ىل 3 يف �ملئة عام 2015 �صعود�ً 

من 1.9 يف �ملئة عام2013، لعدة عو�مل 

�إ�صتمر�ر �ل�صيا�صة �لنقدية �لتو�صعية  منها 

وبدء تعايف �لقطاع �لعقاري وزيادة يف 

مدخول �لأ�رض. ومن �ملتوقع �أن يبلغ �لنمو 

يف منطقة �ليورو 1.1 يف �ملئة عام 2014 

2015 بعد �أن �صجلت  و1.5 يف �ملئة عام 

�ملنطقة منو�ً �صلبيًا بلغ 0.4 يف �ملئة عام 

2013. لكن هذ� �لتعايف يت�صم بالتفاوت، 
�لأ�صا�صية  �أوروبا  بلد�ن  �أقوى يف  فيكون 

لل�صغوط  �خلا�صعة  �لبلد�ن  يف  و�أ�صعف 

و�ملديونية  �ملايل  بالت�صتت  تت�صم  و�لتي 

و�لت�صديد  �لبطالة  و�رتفاع  �لعالية 

�لطلب  كبح  �إىل  يوؤدي  ما  وهو  �لإئتماين 

�إ�صبانيا،  �ليونان،  من  كل  يف  �ملحلي 

�ملقابل،  يف  و�لربتغال.  �إيطاليا  قرب�ص، 

�أدى تي�صري �أو�صاع �لإئتمان وزيادة �لثقة 

�لإقت�صادي يف �ململكة  �لن�صاط  �إىل دعم 

�ملتحدة. �أما يف �ليابان، فت�صري �لتوقعات 

�إىل تباطوؤ �لنمو �لإقت�صادي خلل عامي 

�ملالية  �ل�صيا�صة  نتيجة  و2015   2014
�رضيبة  بزيادة  بد�أت  �لتي  �لنكما�صية 

ومن   .2014 عام  �أو�ئل  يف  �لإ�صتهلك 

�لإقت�صادي  �لنمو  ي�صجل  �أن  �ملتوقع 

 2014 عام  �ملئة  يف   1.6 معدل  �ل�صنوي 

يف  �ملئة  يف   1.1 �إىل  وينخف�ص  ليعود 

عام 2015.

 نمو اقتصادات الدول 
الصاعدة والنامية

�ل�صاعدة  �لأ�صو�ق  �قت�صاد�ت  ت�صاهم 

ومن  �لعاملي،  �لنمو  ثلثي  من  باأكرث 

�ملتوقع �أن يبلغ �لنمو فيها 4.6 يف �ملئة 

يف عام 2014 و5.2 يف �ملئة عام 2015 

نتيجة �إزدياد حجم �ل�صادر�ت �إىل �لدول 

هذه  يف  �لنمو  �صعف  ويعك�ص  �ملتقدمة. 

بيئة  �ملتقدمة  بالدول  مقارنًة  �لدول 

بالإ�صافة  �إيجابية  �أقل  خارجية  مالية 

�ملحلي  و�لطلب  �ل�صتثمار  �صعف  �إىل 

يف  �لأخرى  �ملحلية  �لهيكلية  و�لقيود 

بع�ص �لدول. 

�ل�صني  يف  �لنمو  يبلغ  �أن  �ملتوقع  ومن 

�ملئة  يف  و7.1   2014 عام  �ملئة  يف   7.4
عام 2015.و�تخذت �ل�صلطات تد�بري لدعم 

�لن�صاط �لإقت�صادي تت�صمن منح تخفيف 

�رضيبي للم�رضوعات �ل�صغرية و�ملتو�صطة 

و�لتعجيل يف �لنفاق �ل�رضيبي و�لإنفاق 

تخفي�صات  و�إجر�ء  �لتحتية  �لبنية  على 

من  كما  �لإلز�مي.  �لإحتياطي  ن�صب  يف 

�ملتوقع �أن ينمو �لناجت �ملحلي �لإجمايل 

لتعزيز  �حلكومة  جهود  بف�صل  �لهند  يف 

لل�صتثمار.  �لد�عمة  �لهيكلية  �ل�صيا�صات 

تنمو  �ل�صحر�ء  جنوب  �أفريقيا  تز�ل  ول 

بوترية مت�صارعة ومن �ملرتقب �أن ترتفع 

 2013 4.8 يف �ملئة عام  �لنمو من  ن�صبة 

 2014 عامي  خلل  �ملئة  يف   5.5 �إىل 

�لنمو  ي�صهد  �أن  �ملرجح  ومن  و2015. 

زيادة  �للتينية  �أمريكا  يف  �لإقليمي 

متو��صعة من 2.5 يف �ملئة عام 2014 �إىل 

3 يف �ملئة عام 2015. كما من �ملتوقع �أن 
ي�صهد �لنمو �لإقت�صادي يف منطقة �ل�رضق 

ب�صيطًا  �إرتفاعًا  �أفريقيا  و�صمال  �لأو�صط 

خلل عامي 2014 و2015 نتيجة �لإنفاق 

�مل�صدرة  �لدول  يف  �لكبري  �حلكومي 

للنفط، يف حني ل يز�ل �لعديد من �لدول 

م�صاكل  من  يعاين  للنفط  �مل�صتوردة 

�إجتماعية و�صيا�صية و�أمنية.
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اقت�شاد دولي

 استمرار السلوك الخاطئ 

لبنوك بعد فضيحة الليبور

مالية  رقابة  هيئات  ك�صف  �إن  بريطانية  �صحيفة  قالت 

لبع�ص  �خلاطئ  �ل�صلوك  ��صتمر�ر  عن  و�أمريكية  بريطانية 

حتى  �صنو�ت  خم�ص  �آخــر  يف  �لعامل  يف  �لكربى  �لبنوك 

تعهدها  بعد  -�أي  �ملا�صي  �لــعــام  مــن  �لأول  ت�رضين 

بت�صحيح �أو�صاعها �إثر ف�صيحة �لليبور- �أ�صاب �ملحللني 

و�ملر�قبني بالده�صة.

وكانت هيئات رقابة مالية بريطانية و�أمريكية قد �أعلنت 

عن تغرمي خم�صة بنوك ملياري جنيه �إ�صرتليني )3 مليار�ت 

�لبنوك  تلعب  �إىل  م�صرتك  حتقيق  خل�ص  بعدما  دولر(، 

باأ�صعار �لعملت يف �لبور�صات �لعاملية.

ولفتت �صحيفة غارديان �إىل �أن �لغر�مة لن تكون �لأخرية 

غر�مات  دفع  �لــذي  �مل�رضيف  للقطاع  ول  �لبنوك  لهذه 

 .2008 �لعاملية عام  �لأزمة �ملالية  مالية كبرية منذ بدء 

فقد حتملت �لبنوك �لكربى �أكرث من 240 مليار دولر من 

�لغر�مات، بح�صب حمللني من بنك مورغان �صتانلي.

ويقول هوؤلء �إن �أكرب خم�صة بنوك بريطانية �صتتحمل 33.6 

و�أمريكية  �أوروبية  بنوك  ذلك  �إىل  ي�صاف  دولر،  مليار 

�أخرى �صرتفع �لرقم �إىل 72 مليار دولر.

من  بحقه  مرفوعة  ق�صايا  يو�جه  باركليز  بنك  يز�ل  ول 

بنك  رويال  يو�جه  بينما  و�لأمريكي،  �لربيطاين  �لق�صاء 

�لأمريكي  �لق�صاء  من  مرفوعة  ق�صايا  �أ�صكوتلند�  �أوف 

وكذلك بنك �صتاندرد ت�صارترد.

و�أ�صارت غارديان �إىل �أن �لق�صايا �أثارت جدل حول ما �إذ� 

كان و�صع �مل�رضفيني يف �ل�صجن ب�صبب �أخطائهم �أف�صل 

من تغرمي �لبنوك.

لندن  رويــال  موؤ�ص�صة  يف  �ل�صتثمار  ق�صم  رئي�ص  وقــال 

ل  �لذي  �ل�صوؤ�ل  �إن   - تالبوت  روبرت   - �لأ�صول  لإد�رة 

�لرقابة  هيئات  حاجات  تكيف  مدى  هو  مطروحا  يز�ل 

�ملالية لل�صتقر�ر �ملايل مع حاجة �لبنوك لتحقيق عو�ئد 

على ر�أ�ص �ملال، ويف  �لوقت نف�صه تعزيز دور �ملوؤ�ص�صات 

�ملالية لدعم �لقت�صاد.

إغالق
�لعا�صمة  �ــرضطــة  ــقــت  �أغــل

 10 من  �أكــرث  بكني  �ل�صينية 

عن  م�صوؤولة  »�رضية«  بنوك 

مليار   22.6 من  �أكرث  حتويل 

�إىل �خلارج ب�صكل غري  دولر 

قانوين، و�عتقلت 59 م�صتبها 

ح�صابًا   264 وجــمــدت  بهم 

بنكيًا. 

تحقيق
�لنائب  با�صم  متحدثة  قالت 

�لأخــري  �إن  ب�صوي�رض�  �لعام 

ب�صاأن  جنائيا  حتقيقا  فتح 

يف  متعاملني  عــدة  تلعب 

�لأجنبية،  �لعملت  �أ�صعار 

من  كل  �إىل  �صوي�رض�  لتن�صم 

�لوليات �ملتحدة وبريطانيا 

هـــذه  عــــن  ـــري  ـــح ـــت �ل يف 

�ملعاملت.

إتفاق
و�ل�صني  �أ�ــصــرت�لــيــا  وقــعــت 

تقول  �حلرة  للتجارة  �إتفاقا 

�أ�صو�قا  �صيفتح  �إنــه  كانبري� 

تقدر قيمتها باملليار�ت �أمام 

ومن  �لأ�صرت�لني.  �مل�صدرين 

�لتــفــاق  مينح  �أن  �ملتوقع 

و�خلــمــور  �لألـــبـــان  منتجي 

�لأ�صو�ق  دخــول  على  �لقدرة 

من دون دفع ر�صوم.

تنازل
تنازلت �رضكة �لنفط �لعملقة 

كثاين  موقعها  عن  �أك�صون 

يف  م�صاهمة  �ــرضكــة  �أكـــرب 

�لربجميات  ل�رضكة  �لــعــامل 

بعد  ـــك  مــايــكــرو�ــصــوفــت وذل

نتيجة  �أ�صهمها  �صعر  �نهيار 

�نخفا�ص �أ�صعار �لنفط.

مؤشرات
�لأد�ء  مـــوؤ�ـــرض�ت  �أظـــهـــرت 

ــه  ــــاين �أن �لقــتــ�ــصــادي �لأمل

يف  �لدخول  جتنب  من  متكن 

�صئيل  بفارق  �لركود  مرحلة 

ــــك بــعــدمــا �ــصــجــل منــو�  وذل

�ملائة  يف  و�حد  ع�رض  بن�صبة 

خلل �لربع �لأخري من �ل�صنة 

�ملالية �جلارية.

تصنيف
�لت�صنيف  موؤ�ص�صة  خف�صت 

بورز  �آند  �صتاندرد  �لئتماين 

تويرت،  �رضكة  ديون  ت�صنيف 

�لتو��صل  موقع  متلك  �لتي 

�إىل  �لــ�ــصــهــري،  �لجــتــمــاعــي 

فيه«  مرغوب  »غري  ت�صنيف 

��صتثماريا.

أعذار
ـــر�ين  �لإي �لنفط  وزيـــر  �إتــهــم 

ــدول  �ل بع�ص  زنغنه  بيجن 

بــاخــتــلق �أعــــــذ�ر لــتــربيــر 

معار�صتهم ل�صتقر�ر �لأ�صعار 

�لإنــتــاج.  خف�ص  خــلل  مــن 

بزيادة  قامت  دول  �إن  وقال 

�إنتاجها وتقدم ذر�ئع لتربير 

ت�رضفاتها.

أرباح
�لت�صغيلية  �لأربــاح  �إرتفعت 

�لطائر�ت  �صناعة  ل�رضكة 

�لأ�صهر  ــلل  خ »�إيــربــا�ــص« 

�لــعــام  مــن  �لأوىل  �لت�صعة 

�حلايل 12 % مقارنة بالفرتة 

�ل�صابق،  �لــعــام  مــن  نف�صها 

متجاوزة بذلك �لتوقعات.

تباطؤ
تباطوؤ  عــن  تــقــاريــر  ك�صفت 

منذ  �لإندوني�صي  �لقت�صاد 

على   ،2010 �لأول  كــانــون 

�إىل   %  6.8 �صنوي من  �أ�صا�ص 

من  �لــثــالــث  �لــربــع  يف   %  5
�صعف  �إىل  ي�صري  ما   ،2014

�أد�ء �لقت�صاد.

تغيير
ــي  ــص ــرو� ــص �ل ــ� ــي ــرئ تــوقــع �ل

يــطــر�أ  �أن  بــوتــني  فــلدميــري 

يف  �لنفط  �أ�صعار  على  تغيري 

�أن  �إىل  مــ�ــصــري�  �مل�صتقبل، 

�نخفا�صها �حلايل لن ينعك�ص 
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 إنكماش االقتصاد الياباني 

للربع الثاني على التوالي
 

قدره �صنوي  مبعدل  �نكم�ص  �قت�صادها  �إن  �ليابان   قالت 

1.6 % يف �لربع �لثاين من �لعام �ملايل �حلايل حتى 30 �أيلول 
�ملا�صي، و�صط تباطوؤ �لطلب �ل�صتهلكي بعد �رتفاع �رضيبة 

�ملبيعات يف ني�صان �ملا�صي.

كما عدلت �حلكومة معدل �لنكما�ص خلل �لربع �لأول �ملنتهي 

يف 30  حزير�ن �ملا�صي من 7.1 % �إىل 7.3 %.

وميثل ��صتمر�ر �نكما�ص �لقت�صاد �لياباين للربع �لثاين على 

�لتو�يل نباأ �صيئا حلكومة رئي�ص �لوزر�ء �صينزو �آبي �لتي تكافح 

من �أجل حتفيز �لقت�صاد.

زيادة  �آبي  على  �ل�صعب  من  �صتجعل  �لبيانات  هذه  �أن  كما 

�إل �ملقبل  �لأول  ت�رضين  يف  �أخــرى  مرة  �ملبيعات   �رضيبة 

 10 % كما هو متوقع

�ملبيعات مطلع  قد رفعت �رضيبة  �ليابانية  وكانت �حلكومة 

 17 منذ  �رتفاع  �أول  %، وهو   5 % من   8 �إىل  �ملا�صي  ني�صان 

عاما، على �لرغم من �ملعار�صة  �ل�صعبية. 

ويف �إ�صارة �أخرى �إىل تر�جع �أ�صعار �لنفط، قالت وكالة �لطاقة 

�لنمو  تر�جع  مع  جديد�  عهد�  دخلت  �لنفط  �صوق  �إن  �لدولية 

من  �ملتحدة  �لوليات  �إنتاج  و�نتعا�ص  �ل�صيني  �لقت�صادي 

�أمر�  �ملرتفعة  �لأ�صعار  �إىل  �لعودة  يجعل  ما  �ل�صخري،  �لنفط 

غري حمتمل.

 بانكما�ص مبعدل �صنوي قدره 
ّ
وكان �لقت�صاد �لياباين قد مني

2.3 % يف �لفرتة من ت�رضين �لأول �إىل كانون �لأول من �لعام 
2012 وذلك مقارنة بالفرتة نف�صها من �لعام 2011.

يف  �قت�صاد  �أكرب  لثالث  �لرت�جع  بيان  يف  �حلكومة  وعزت   

�لعامل �إىل �لآثار �ملوؤقتة �لناجمة عن �لفي�صانات �لهائلة �لتي 

�ليابانية،  �لكثري من �مل�صانع  �لتي حتت�صن  �جتاحت تايلند 

�رضب  �لذي  �ملدمر  �لزلز�ل  تد�عيات  ��صتمر�ر  �إىل  بالإ�صافة 

�لبلد �لعام �ملا�صي، وتباطوؤ �لقت�صاد �لعاملي و�صعود �لني.

�حلكومة  مكتب  عن  �صادر  تقرير  بني  ف�صلي  �أ�صا�ص  وعلى   

خلل   %  0.6 بن�صبة  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  تر�جع  �ليابانية 

�لربع �لثالث من �لعام �ملايل �حلايل -�لذي بد�أ يف �لأول من 

ني�صان �ملا�صي- مقارنة بالربع �ل�صابق عليه.

ــى تــنــفــيــذ �للـــتـــز�مـــات  عــل

ــة لــلــمــيــز�نــيــة  ــي ــاع ــم ــت �لج

�لرو�صية.

قطار
مو�صكو  �ــصــلــطــات  ــت  ــن ــل �أع

قطار  �أول  رحـــلت  �إطـــلق 

ــائــي بــطــابــقــني بني  كــهــرب

مــو�ــصــكــو و�أحــــد مــطــار�تــهــا 

خلل عر�ص يف حمطة �صكك 

�لو�قعة  »بيلورو�صكي«  حديد 

بالقرب من مركز �ملدينة.

تراخيص
�أنها  �لرتكية  �حلكومة  �أعلنت 

عمل  ت�صاريح  قريبا  �صتمنح 

�للجئني  مــن  ــدود  حم لعدد 

ـــادرو�  ــن غ ــذي �لــ�ــصــوريــني �ل

ت�صع  �أن  دون  ومن  بلدهم، 

�صعوبات  �أمــام  �لعمل  �صوق 

�ملــو�طــنــني  �إىل  بــالــنــ�ــصــبــة 

�لأتر�ك.

ربح
�لنفط  �رضكة  بيانات  �أفــادت 

�لرو�صية »غازبروم نفط« باأن 

�رتفع خلل  �أرباحها  �صايف 

من  �لأوىل  �لت�صعة  �لأ�صهر 

مقارنة   %  3.2 �حلايل  �لعام 

�لعام  مــن  نف�صها  بــالــفــرتة 

مليار�ت   3 لت�صكل  �ل�صابق، 

دولر.

دعوة
بقية  وفنزويل  �إيــر�ن  دعــت 

�لأع�صاء �ملنتجني للنفط يف 

�أ�صعار  دعم  �ىل  �أوبك  منظمة 

يزيد  مبا  هبطت  �لتي  �خلــام 

�أدنـــى  م�صجلة   ،%  30 ــن  ع

�صنو�ت  �أربع  يف  م�صتوياتها 

وقت  يف  �أوبــك  �جتماع  قبل 

لحق هذ� �ل�صهر.

ذهب
م�صنع  ــــــر�ن  �إي ــت  ــح ــت ــت �إف

»زر�صور�ن« للذهب يف �صمال 

ــــذي يعد  �لـــبـــلد، و�ل غـــرب 

�أ�صخم م�صنع للذهب بال�رضق 

�إنتاج ثلثة  �لأو�صط. ويتوقع 

�إىل  �صنويا  �لذهب  من  �أطنان 

كيلوغر�ما  و250  طن  جانب 

وخم�صمائة  �لــفــ�ــصــة  مـــن 

كيلوغر�م من �لزئبق.

مسؤولية
ــي  ــريك قـــال �لــرئــيــ�ــص �لأم

بــلده  �إن  �أوبــامــا  بـــار�ك 

حتمل  وحــدهــا  ميكنها  ل 

�لقت�صاد  منــو  م�صوؤولية 

جمموعة  ودعـــا  �لــعــاملــي، 

�لع�رضين يف قمتها �ملنعقدة 

يف �أ�صرت�ليا �إىل �لتحرك من 

�أجل حفز �لنمو.

نمو
بن�صبة  ماليزيا  �قت�صاد  منا 

5.6 باملئة يف �لربع �لثالث 
من �لعام، مقارنة مع �لفرتة 

�ملا�صي،  �لعام  من  نف�صها 

جماريا �لتوقعات ومتباطئا 

يف  باملئة   6.5 بلغ  منو  من 

من  قلق  و�صط  �لثاين  �لربع 

تاأثري �لقت�صاد �لعاملي.

إرتفاع
فى  �ل�صناعى  �لإنتاج  �إرتفع 

�صهر  خــلل  �لــيــورو  منطقة 

 %  6.0 �أيلول �ملا�صى بن�صبة 

�ملا�صى،  �آب  ب�صهر  مقارنة 

�أقل  ولكن هذه �لن�صبة جاءت 

من �ملتوقع فى ظل �نخفا�ص 

�إنتاج �ل�صلع �ل�صتهلكية.

تعزيز
�لأملانية  �مل�صت�صارة  قالت 

�أملانيا  �إن  مــريكــل،  �أجنــيــل 

��صتثمار�تها  لزيادة  تتطلع 

يف  وخا�صة  باك�صتان  يف 

�أن  �رضيطة  �لــطــاقــة  ــال  جم

تكون �لظروف هناك موؤ�تية. 

�لتنمية  بــنــك  �إن  وقــالــت 

�حلــكــومــي كــيــه.�ف.دبــلــيــو 

ــات يف  ــرضوع ــ� يــعــمــل يف م

باك�صتان.
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فر�ص عمل

  فرص عمل 
األرجنتين

يف  متخ�ص�صة  �أرجنتينية  �رضكة 

عدة،  جمالت  يف  �لغذ�ئية  �ل�صناعات 

و�لتو�صيب  �لأولية  �ملو�د  بينها  من 

ومعايري  و�لتربيد  �لنقل  وجتهيز�ت 

توطيد  �إىل  ت�صعى  و�ل�صلمة،  �ل�صحة 

مهتمة  لبنانية  �رضكات  مع  علقاتها 

بالت�صويق ملنتجاتها يف �ل�صوق �ملحلية .

للإت�صال:

 Adepia
Luis ador

Website: www.adepia.org

باكستان
�ملزودين  �أبرز  من  باك�صتانية  �رضكة 

و�لأرز  �حلبوب  لأنو�ع  و�مل�صدرين 

�إقامة  �إىل  ت�صعى  و�لطحني،  و�لقمح 

علقات جتارية يف �ل�صوق �للبنانية .

للإت�صال:

.Karimkarobarco
 Tel:0092213273162

00922132733465
Cell:00923223694503
Email: 

abdulkarim@karimkobar.com
Website: www.karimkobar.com

البرتغال
»فر�ص ��صتثمار يف �لربتغال«

ي�رض �لغرفة �لتجارية �ل�صناعية �لعربية 

ورجال  �ل�رضكات  تزويد  �لربتغالية 

�لأعمال �للبنانيني باملعلومات �ملطلوبة 

�لربتغال  يف  �ل�صتثمار  فر�ص  حول 

�لطري�ن  �أهمها  خمتلفة،  قطاعات  يف 

�لزر�عية  و�لأغذية  و�لربيد  �ملدين 

و�ل�رضف  �لعامة  و�لأ�صغال  و�لإن�صاء�ت 

و�لإ�صار�ت  �ملياه  وجتميع  �ل�صحي 

و�لطاقة  �حلديدية  �ل�صكك  وخطوط 

)�لقو�لب  و�ل�صناعة  �ملتجددة  و�لطاقة 

و�لعقار�ت  و�ل�صيار�ت(  �لبل�صتيكية 

و�ل�صياحة وقطاعات �أخرى.

للإت�صال:

Tel:00351213138100

Email:cciap@cciap.pt

تشيكوسلوفاكيا
ت�صنيع  يف  متخ�ص�صة  ت�صيكية  �رضكة 

�لطاقة  �أجل حرق  معد�ت وجتهيز�ت من 

وبنائها  و�إك�ص�صو�ر�تها  وغليات 

موطئ  عن  �لعميل،تيحث  طلب  بح�صب 

مع  �لعمل  وعن  لبنان  يف  لأعمالها  قدم 

�رضكاء لبنانيني.

للإت�صال:

PBS Power Equipment
Tel:00420568504320

Email:kpleha@pbstra.cz
Website:www.pbspe.cz

تركيا
تبدل يف �إجر�ء�ت �ل�صفر �إىل تركيا.

�لعام  �لأمن  �لرتكية  �ل�صلطات  �أبلغت 

�للبناين �أّنه �عتبار�ً من تاريخ2015/1/1 

�ىل  بالن�صبة  �إجر�ء�ت  �عتماد  �صيتم 

بال�صفر  �لر�غبني  �صفر  جو�ز  �صلحية 

�ل�صلطات  كتاب  على  وعطفًا  تركيا.  �ىل 

للأمن  �لعامة  �ملديرية  تعلم  �لرتكية، 

�لر�غبني  �للبنانيني  �ملو�طنني  �لعام 

بال�صفر �إىل تركيا �لتاأكد من �أن �صلحية 

جو�ز �ل�صفر تتخطى:

�ملغادرين  �ىل  بالن�صبة  يومًا  ت�صعني   -

لل�صياحة.

- �صتني يومًابعد �نتهاء �صلحية �ل�صمة 

ملن لديهم �صمة.

�صلحية  �نتهاء  بعد  يومًا  �صتني   -

�لإقامة ملن لديهم �إقامة.

�رضكة تركية متخ�ص�صة يف �إنتاج �ملو�د 

منتجًا  حتديد�ً  وت�صنع  و�ملخ�صبات 

باإ�صم FELDESPAR  ي�صتخدم يف �إنتاج 

و�لبور�صلني،ت�صعى  و�ل�صري�ميك  �لزجاج 

�إىل توريد منتجاتها �إىل لبنان.

للإت�صال:

Sulfertkimyasan.Tic.A.S
Tel:00902124650666
Fax:00902124652101

Email:export3@sulfert.com
Website:www.sulfert.com
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رومانيا
ت�صنيع  يف  متخ�ص�صة  رومانية  �رضكة 

مرتبطة  قطاعات  يف  م�صخات 

و�ملياه  و�لبرتوكيماويات  بالكيماويات 

و�صو�ها،  �ل�صفن  وبناء  و�لورق  و�لطاقة 

يف  جتارية  علقات  �إقامة  �إىل  ت�صعى 

�ل�صوق �للبنانية.

للإت�صال:

AVERSA Manufaturing
 Email:aversa@aversa.ro 

or ofertare@aversa.ro
Website:www.aversa.ro

فر�ص جتارية و��صتثمارية يف رومانيا

تفتح رومانيا �أمام �مل�صدرين �للبنانيني 

فر�صة �لت�صدير �إليها، مبا ي�صمل منتجات 

�لأ�صمدة  �أبرزها   ، متعددة  قطاعات  يف 

�ملخ�ص�صة  و�لرتبة  �مل�صنعة  �لكيماوية 

�لناجمة  و�لنفايات  و�لطلء  للحد�ئق 

و�لكهربائية  �لإلكرتونية  �لتجهيز�ت  عن 

و�خل�صب  للتو�صيب  �مل�صنع  و�لبل�صتيك 

�مل�صنع وم�صتح�رض�ت منع ت�صاقط �ل�صعر 

�لإلكرتونية  و�لألو�ح  و�لأثاث  و�لأدوية 

يف  خدمات  ‘ىل  �ل�صناعية،بالإ�صافة 

وحلقات  و�ملر�فئ  �لتجزئة  جمالت 

�لتدريب و�خلدمات �لإ�صت�صارية من �أجل 

تطوير �ملبيعات و�لت�صويق .

للإت�صال:

 FRD center market entry services
Romania

Tel:0040214111459
Email:Europa@fredcenter.ro

Website:www.market0entry.ro

سلوفاكيا
تطوير  يف  متخ�ص�صة  �صلوفاكية  �رضكة 

مرتبطة  منتجات  وتوزيع  وت�صنيع 

مهتمة  �لعري�ص،وهي  �لنطاق  بخدمات 

بتوزيع �أنظمة جتميع بيانات على �ملدى 

�لبعيد ملر�فق متعددة مثل �ملياه و�لطاقة 

هذه  جتميع  وميكن  وغريها.  و�لغاز 

�لويب  �لبيانات من خلل تطبيقات عرب 

�أو �لهو�تف �خللوية �أو تطبيقات من طرف 

ثالث. وتبحث �ل�رضكة عن �رضكاء لتوزيع 

�أنظمتها يف لبنان.

للإت�صال:

Zadako s.r.o

TPMC STEEL
EIMY

Tel: 008602258892192
Email: info@tpmcsteel.com

مصر
م�صانع  �أكرب  من  تعترب  م�رضية  �رضكة 

ثلثة  ت�صم  فهي  م�رض،  يف  �لتغليف 

م�صانع رئي�صية يف م�رض وتدير م�صانع 

موزعة حاليًا بني �ل�رضق �لأو�صط و�ل�رضق 

كربيات  مع  وتتعامل  و�أوروبا،  �لأق�صى 

يف  �لتجارية  و�لعلمات  �ل�رضكات 

تبحث عن فر�ص  و�لعامل، وهي  �ملنطقة 

�أعمال يف �ل�صوق �للبنانية .

للإت�صال:

HI-PACK
Tel:002015411066/ext.574

Email:cciap@cciap.pt

هولندا
�حلفر  �أجهزة  ت�صّنع  هولندية  �رضكة 

�ملخ�ص�صة للرب�غي و�أجهزة �لكمربي�صور 

�رضكات  �إقامة  �إىل  وت�صعى  و�صو�ها، 

مهتمني  وجتار  ووكلء  م�صتوردين  مع 

مبنتجاتها يف �ل�صوق �للبنانية.

للإت�صال:

SENCO EMEA
Tel:0031320295500
Fax:0031320295510
Email: 

said.badouri@verpa-senco.com
Website:www.senco-eamea.com

Tel:00421264531086
Fax:00421264531084

Email:zadako@zadako.com
Website:www.zadako.com

سنغافورة
مع  بالإتفاق  �صنغافورة  يف  �رضكة 

حلول  تقدمي  حقل  يف  تعمل   caterpillar
وت�صميم  �إ�صت�صارية  خدمات  يف  �لطاقة 

و�صناعة  �صيانة  وعمليات  وتركيب 

مولد�ت وحمولت وكابلت و�أك�ص�صو�ر�ت 

و�صو�ها ، تن�صط يف �ل�رضق �لأو�صط و�صمال 

�أفريقيا ، وتبحث عن �إقامة �رض�كات يف 

لبنان.

للإت�صال:

Apac Energy Rentals Pte Ltd
Linda Ennin

Tel:0065152036
Fax:006562652716

Email: 
linda.ennin@apaceenergy.com

Website:www.apacenergy.com

الصين
�صنرنن  يف  متمركزة  �صينية  �رضكة 

�لأكو�ب  ت�صنيع  يف  متخ�ص�صة 

ميكن  �لتي   shakerBottles �لبل�صتيكية 

�أن تخلط فيها �صو�ئل متنوعة وت�صتخدم 

للمحافظة  �أو  �لريا�صية  �لن�صاطات  يف 

�ليومية  للإ�صتعمالت  �أو  �لر�صاقة  على 

�ل�رضكة  �لأهد�ف.وتنتج  من  �صو�ها  �أو 

وقيا�صات  باألو�ن  خمتلفة  ت�صاميم 

�لعميل،  طلب  بح�صب  متنوعة  و�صعار�ت 

�ل�صوق  �إىل  منتجاتها  توريد  عن  وتبحث 

�للبنانية.

للإت�صال:

>Winwe Enterprise Ltd
Marco

Tel:008675533590260
Email:marco@winwe.com

�صناعة  يف  متخ�ص�صة  �صينية  �رضكة 

و�أ�صطو�نات  و�ألو�ح  ق�صبان  من  �حلديد 

للج�صور  خم�ص�ص  وحديد  و�أنابيب 

تبحث   ، و�صو�ها  �حلديد  و�صكك  و�ل�صفن 

عن توريد منتجاتها �إىل �ل�صوق �للبنانية.

للإت�صال:
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معار�ص وموؤتمرات

إسبانيا /برشلونة:
معر�ص خم�ص�ص للألب�صة �لع�رضية

)من تنظيم فري�دي بر�صلونة(

4 كانون   -  2014 27 كانون �لأول  من 

�لثاين  2015

إيران/طهران:
وماكنات  لآلت  �لدويل  �ملعر�ص 

و�ملعد�ت  و�أك�ص�صو�ر�تها  �ملفرو�صات 

�لتابعة لها .

من 1 – 4 �صباط 2015

إيران/طهران:
�ملعر�ص �لدويل للطاقة �ملتجددة وتوفري 

)IES(لطاقة�

من -2 5 �صباط 2015

إيران/طهران:
�ملعر�ص �لدويل للفنادق، �ل�صفر وخدمات 

)HT&T( ل�صياحة و�أدو�تها�

من 12 – 15 �صباط

البحرين/المنامة:
معر�ص   – �لدويل  �خلريف  معر�ص 

�لب�صائع �لإ�صتهلكية 

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 

معرض ويدينغ فوليز:
)من تنظيم �رضكة بروموفري(

من 19 – 22 �صباط 2015

معرض إن شايب:
بريوت/ �لبيال

)من تنظيم �رضكة �أي �صكوير(

من 6 – 9 �آذ�ر 2015

معرض هوريكا:
بريوت/ �لبيال

من -20 23 ني�صان 2015

معرض بيروت لليخوت:
يف مرفاأ بريوت 

)من تنظيم جمموعة �أي �أف بي(

من 13 – 17 �أيار 2015

 معرض الحدائق 
ومهرجان الربيع:

بريوت/ ميد�ن �صباق �خليل 

)من تنظيم هو�صبيتاليتي �صريف�صيز(

من -26 30 �أيار 2015

معرض بروجيكت ليبانون:
بريوت/ جممع �لبيال

)من تنظيم جمموعة �أي �أف بي (

من 3 – 4 حزير�ن 2015

معرض إيك أورينت:
بريوت/ جممع �لبيال

)من تنظيم جمموعة �أي �أف بي(

من 3 – 4 حزير�ن 2015

من 21 – 29 كانون �لثاين 2015

تركيا/أزمير:
�ملعر�ص �لدويل للزر�عة و�لبيوت �لزر�عية 

)AgroExpo Eurasia( و�حليو�نية

من 12 – 15 �صباط 2015

تركيا/إسطنبول:
�ملعر�ص �لدويل ل�رضق �ملتو�صط لل�صياحة 

)EMITT( و�ل�صفر

من 22 – 25 كانون �لثاين 2015

تركيا/أزمير:
�لأعر��ص،  لف�صاتني  �لدويل  �ملعر�ص 

)IF Wedding Fashion(ملب�ص �ل�صهر�ت

من 4 – 7 �صباط 2015

تركيا/إسطنبول:
�حليو�نات  لرتبية  �لدويل  �ملعر�ص 

)Animalia Istanbul( وتقنيتها

من 5 – 8 �صباط 2015

تركيا/إسطنبول:
و�حلمامات  للمطابخ  �لدويل  �ملعر�ص 

)UNICERA-Kitchen( و�أدو�تها

من 24 – 28 �صباط 2015

تركيا/انتاليا:
للماأكولت  �لدويل  �لتجاري  �ملعر�ص 

)Anfas food Product(
من 25 – 28 �صباط 2015

الجزائر/الجزائر:
�ملعر�ص �لدويل للطباعة وتقنية �لتعبئة 

)Print Pack Alger( و�لتغليف

من 23 – 25 �صباط 2015

الكويت/الكويت:
�ملعر�ص �لدويل لتقنية �لإت�صالت 

)Info&connect(
من 25 – 31 كانون �لثاين 2015

تركيا/إسطنبول:
�خل�صب  لأبو�ب  �لدويل  �ملعر�ص 

�صناعة  وكذلك  و�لأملنيوم  ،�ملعدن 

�صناعة  وتخ�ص�ص  �لكهربائية  �لأبو�ب 

)doorfair Turkey(لأبو�ب�

من 15 – 18 كانون �لثاين 2015




