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االف����ت����ت����اح����ي����ة

لبنان« :حوار» الملفات ال�ساخنة
كثيرة هي الملفات «ال�ساخنة» ،التي �ستبقى تحا�صر الحكومة اللبنانية ،والتي تبد أ� من الكهرباء ،والإنماء
المتوازن ،والقطاعات الإنتاجية :ال�صناعية والزراعية وال�سياحية .فبعد مرور «قطوع» تمويل المحكمة ،ها
ه��ي الحكومة ت�ص��اب بارتباك ،ومعها «هيئاتها االقت�صادية» ،بعد �إقراره��ا م�شروع زيادة �أجور «�أعرج»،
ورف�ض النقابات ومعها االتحاد العمالي له باعتباره «مهين ًا للنا�س وفيه ا�ستخفاف بالعامل وتعبه».
لق��د �أ�صي��ب «الحوار» الحكومي من��ذ بداياته بنك�سات ع ّدة ،ب��ل وعجزت الحكوم��ة اللبنانية عن اعتماد
الم�صلح��ة العام��ة مقيا�س ًا لجدوى الم�شاريع ،بعيداً عن العرو���ض الج ّذابة .وعلى الرغم من كون رفع �سقف
ال�صحية ال�شاملة لجميع
زي��ادة الأجور يعتبر مطلب ًا �شعبياً� ،إال �أنه كان خط��وة ناق�صة بمعزل عن التغطية
ّ
اللبنانيي��ن المقيمين ،ي�ضاف �إليه بدل النقل ،لتبقى م�صالح المواطن وق�ضاياه� ،أ�سيرة خطوات �سلحفاتية،
م��ا �أن تج��د نف�سها على �سك��ة الإقالع حتى تنقلب «الملف��ات ال�ساخنة» ويعاد توزيعه��ا ويبقى اللبنانيون
جميع ًا «مكانك راوح»!
ال �شك ،يحتاج الحوار الحكومي �إلى �أن ي�ضع م�صلحة اللبنانيين فوق كل م�صلحة ،وهذا ال يح�صل خارج
خطة اقت�صادية متكاملة الر�ؤية تعتمد الإنتاج مذهباً ،ي�ساعد في الخروج من الركود االقت�صادي الحا�صل
و� ً
صوال �إلى دفع العجلة الإنتاجية قدماً ،وخا�صة �أن ارتفاع الأ�سعار يبطل مفعول �أية زيادة للأجور بعدما
�سبقها ،ال �أن تبقى الحلول في �سياق «الممكن» م�ؤقتاً.
كم��ا �أن م�صلحة لبنان تحتاج �إلى تفعي��ل الإنتاجية ،مدخ ًال �أ�سا�سي ًا لرفع ر�صيد الفريق الحاكم �شعبياً،
على اعتبار �أن التاريخ لن يعود �إلى الوراء ولن يكرر �أخطاءه بتكليف فاقد الأهلية لت�سلم زمام �أمور البالد
والعباد.
لقد كان م�شروع ت�صحيح الأجور في لبنان� ،أ�شبه بالغربال الذي �أراد �صاحبه �أن يعبئ الماء من خالله،
لك��ن �سرع��ان ما ُ�صدم �صاح��ب الغربال حينما ُرف�ض الم�ش��روع بالكامل من النقاب��ات واالتحاد العمالي
بعدما كُ �شفت ُث َغ ُره المتعددة ،على الرغم من �أن الم�شروع جاء لينفذ �أي�ض ًا “رغبات الهيئات االقت�صادية”؛
�إذ خلق��ت الحكوم��ة عب��ر قرارها التبا�س ًا كبي��راً في تحديد الن�س��ب المئوية للزيادة على ال�شط��ور ،حيث �إنه
ال يمك��ن تحدي��د ن�سبة الزيادة على ال�شط��ر الأول بـ 30في المئة ،ومن ثم يحدد الق��رار نف�سه �سقف الزيادة
ب��ـ� 200أل��ف ليرة .فزيادة  30%عل��ى راتب قيمته مليون ليرة ،تعني فعلي ًا زيادة � 300ألف ليرة ،ال 200
�ألف ليرة .و�أكثر ،ف�إن تحديد ن�سبة الزيادة بهذه ال�صيغة يرفع قيمة الإيجارات القديمة وفق ًا لهذه الن�سبة ،ال
وفق الزيادة الفعلية التي ح�صل عليها العمال .لكن ال�س�ؤال الذي يتبادر �إلى ذهن المراقبين هو :كيف يمكن
تحديد ن�سب الزيادات على ال�شطور ،ومن ثم ُتح َّدد �سقوف للزيادات؟
ال �ش��ك في �أنها ظاه��رة فريدة في تاريخ لبنان قامت بها الحكومة الحالية ،لكن من �سيكتب نهاية هذه
الق�صة؟
الجميع في م�أزق ،والخروج منه ال يكون �إال بالحوار وجلو�س الجميع الى طاولة واحدة ،من حكومة �إلى
�أرباب العمل والعمال للو�صول �إلى ت�صور موحد ير�ضي الجميع بعيداً عن المزايدات وا�ستغالل جوع النا�س
لمكا�سب رخي�صة ،واالقالع عن �سيا�سة الحلول الممكنة.
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دليل ال�صادرات وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية اللبنانية
«الطبعة ال�سابعة »2012 - 2011

www.lebanon-industry.com
� 1480صفحة بالألوان وباللغتيني العربية واالنكليزية مطبوع ًا وعلى االنرتنت
ي�صنف الدليل امل�ؤ�س�سات ال�صناعية اللبنانية وانتاجها �سلعيا وقطاعيا وفقا للنظام الدويل املن�سق
( )HARMONIC SYSTEM CODE - H.S CODEوجغرافي ًا وفق ًا للتق�سيم الإداري الر�سمي
يت�ضمن الدليل القطاعات املتكاملة مع ال�صناعة وهي:
امل�صارف  -الت�أمني ـ النقل البحري والربي ـ م�ستوردو الآالت واملواد الأولية يف لبنان

ت�ستند جميع املعلومات الواردة يف الدليل ايل م�سح ميداين �شامل يف لبنان

للح�صول على الن�سخ املطبوعة
وملزيد من املعلومات االت�صال:
�رشكة الدليل ال�صناعي �ش.م.م« .ايديكو»
بريوت  -لبنان
تلفون+ 9611370452 - 370318 :
فاك�س+ 9611370602 :
info@lebanon-industry.com
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ال���������������ح���������������دث

“حان الوقت ليعلو �صوت االقت�صاد على �صوت ال�سيا�سة”

افرام لـ «ال�صناعة واالقت�صاد» :لبنان اثبت انه بلد �صناعي
لم ّ
متكن مكانة القطاع الصناعي ،كمحرك اساسي في
االقتصاد الوطني ،من دفع عجالت النمو قدماً ،والقفز الى
صلب اهتمام احلكومات؛ التي تعيش حتت وطئ التجاذبات
السياسية من هنا وهناك ،ولم تلتفت إلى هذا القطاع ال
بسياسات دعم وال بقرارات ّ
محفزة ،وال حتى بقرارات حمائية،
من استيراد ال يرحم نتيجة املنافسة غير املتكافئة.
في ضوء هذا الوقع بقي أبرز القطاعات االنتاجية يواجه
حتديات جمة ،كارتفاع كلفة الطاقة التي تشكل معاناة
حقيقة للصناعيني ،وهي التي أدت في السنوات االخيرة ،إلى
رفع كلفة االنتاج وإلى أفقاد املنتجات قدرتها التنافسية في
االسواق ،باالضافة إلى ارتفاع كلفة اليد العاملة الوطنية
املتوفرة وذات الكفاءة التقنية ،بسبب ازدياد أعداد املهاجرين
اللبنانيني وخصوصا ً من الشباب ،وضعف التوجه نحو
التعليم املهني والفني ،في ظل العمل ضمن قانون مينع
استخدام العمالة غير اللبنانية في القطاعات الصناعية،
وتراجع الطلب العاملي على السلع ،وغياب توجه صناعي
وطني شامل ومفعل ،وقلة املناطق الصناعية وعدم وجود
البنى التحتية األساسية فيها ،وارتفاع كلفة املعامالت
اإلدارية املرتبطة بالقيام باألعمال ،وغياب احلماية حيال إغراق
األسواق احمللية بالبضائع واملنتجات.
إال أن كل هذه حتديات بتشعباتها الكثيرة تبقى سهلة أمام
حتدي تأمني االستقرار السياسي في البالد ،الذي بات يشغل
بال الصناعيينن املقاومني الذين وضعوا أموالهم وجنى
عمرهم في مصانعم معتمدين على انفسهم ليوسعوا
ويطوروا ويفتحوا االسواق ويدخلوا حلبة املنافسة ويربحوا،
وينالوا شهادات اجلودة العاملية في املعارض الدولية.
رئيس جمعية الصناعيني نعمة افرام ،العالم بشؤون
القطاع الصناعي ،وشجونه ،وضع االصبع على اجلرح ورفع
الصوت عالياً :إن الوقت قد حان ليعلو صوت االقتصاد على
صوت السياسة .وبحسب رأي افرام فأن وتيرة املشاكل
االقتصادية ستزداد يوما ً بعد يوم ،وستصبح اكثر تعقيدا ً إذا لم يتدارك السياسيون واملعنيون في شؤون البالد خطورتها ،معتبرا ً ان معاجلة
كافة املشاكل االقتصادية يجب ان تأتي من منظار اقتصادي.
وبرغم هذه العوائق ،فإن جتربة الصناعيني ،الذين أثبتوا ،إن الصناعة ركن أساسي من مكونات االقتصاد الوطني ،وان لبنان بلد صناعي
بامتياز ،دفعت افرام إلى اعالن تفاؤله الكبير مبستقبل الصناعة في لبنان ،وذلك في حديث مع «الصناعة واالقتصاد» ،وهذا نصه:
8
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عل����ى رغم ان جمعي����ة ال�ص����ناعيين دقت ناقو�س
الخط����ر من واق����ع االقت�ص����اد اللبناني ف����ي اجتماع
ا�س����تثنائي لها ،وحذرت من “الم�ض����اعفات ال�س����لبية
القا�س����ية على االقت�ص����اد الوطني جراء اال�ضطرابات
التي ت�شهدها منطقة ال�شرق الأو�سط ،ا�ضافة الى االزمة
االقت�ص����ادية العالمية الم�س����تمرة والتعثرات المالية
الخط����رة في �أوروبا ،نراك كعادتك متفائل الى اق�ص����ى
الحدود بم�ستقبل ال�صناعة في لبنان.
بكل ت�أكي��د ،فال�صناعيين رغ��م الإهمال التاريخي
بح��ق القطاع��ات االنتاجي��ة ،تمكن��وا م��ن اثب��ات �أن
ال�صناع��ة ركن �أ�سا�سي من مكون��ات االقت�صاد الوطني
وان لبنان بلد �صناعي بامتياز”.
فالقطاع ال�صناع��ي ا�ستوعب ال�صدم��ات وقاومها
�أكث��ر من �أي قطاع �آخ��ر عند ا�شتداد االزم��ات؛ كما انه
يمل��ك ح�صان��ة كافي��ة بوج��ه الأزم��ات االقت�صادي��ة
وال�سيا�سي��ة والأمنية على عك���س واقع قطاعات �أخرى،
فال�ص��ادرات ل��م تتراج��ع يوم�� ُا وق��د �سجلت نم��واً بلغ
 30%خالل العام الما�ضي نمواً.

البيئة المنا�سبة
كيف ت�صف واقع القطاع ال�صناعي اليوم؟
منذ البداية اعربنا عن قناعتنا ب�أن اقت�صاد لبنان
ال يج��وز �أن يبقى فق��ط اقت�صاداً ريعي��اً ،ودعونا الى
ايجاد نوع ًا من التوازن في االقت�صاد اللبناني فيكون
هناك �صناعة وزراع��ة وخدمات ،لأن هذه القطاعات
الثالثة ت�سير �سوي ًا وال تتناق�ض بل على العك�س هناك
�أثر تفاعلي بينها ،وي�ؤثر نمو قطاع فيها على الآخر.
�شخ�صي��اً ،انا ارى اليوم ان لبنان قد ا�صبح بالفعل
كذلك ،وقد اثبت انه بلد �صناعي ،فقد نجحنا في تحقيق
نمو جيد ،ويبقى التحدي اليوم الحفاظ عليه .فن�سبة نمو
القطاع ال�صناعي بلغت  ،% 35ومن المتوقع �أن ي�شكل
القط��اع ال�صناع��ي  % 20م��ن النات��ج القوم��ي خالل
ال�سنوات الع�شر المقبلة �إذا توفرت البيئة المنا�سبة.
ماذا تت�ضمن هذه البيئة؟
اب��رز مكوناتها ت�أمين اال�ستق��رار ،عبر تكوين وعي
اقت�ص��ادي .فوتي��رة الم�ش��اكل االقت�صادي��ة معر�ض��ة
للت�صاع��د يوم�� ًا بع��د ي��وم ،و�ست�صب��ح اكثر تعقي��داً اذا
ل��م يت��دارك ال�سيا�سيون والمعني��ون في �ش���ؤون البالد
خطورته��ا ،وبالتال��ي ان معالج��ة كاف��ة الم�ش��اكل
االقت�صادي��ة يج��ب ان ت�أت��ي م��ن منظ��ار اقت�ص��ادي،
فالوق��ت قد ح��ان ليعلو �ص��وت االقت�ص��اد على �صوت
ال�سيا�سة.

تطوير القطاع

ال�صادرات

م����اذا ع����ن خط����ط الجمعية ف����ي دع����م القطاع
ال�صناعي؟
الجمعي��ة �أع��دت خط��ة وتق ّدم��ت بها �إل��ى المراجع
والوزارات الر�سم ّية ،من �أجل خلق بيئة �صناعية �أف�ضل
ف��ي لبن��ان ،ومن اب��رز م��ا تت�ضمن��ه الخط��ة “المدن
ال�صناعي��ة النموذجي��ة” التي يج��ب �أن تكون موجودة
لتتوفر من خاللها القدرة على توليد الطاقة �أو ال�صرف
وليتمك��ن الم�س�ؤول��ون بالتال��ي م��ن التح ّدث
ال�صح��ي
ّ
بال�صناع��ات الكبيرة التي يمكنه��ا �أن ت�ستغل الطاقات
ال�شبابية في لبنان والحد من الهجرة.
كما كُ �شف عن “اتجاها لإعفاء ال�صادرات اللبنانية
م��ن �ضريب��ة الدخ��ل ،االم��ر ال��ذي �سيقن��ع ال�ش��ركات
االجنبي��ة ان تقي��م مراكز تجمع فيه��ا �آالتها في لبنان
وت�صدرها منه”.
م����اذا عن قطاع الآالت ال����ذي احتل المرتبة االولى
في �صادرات لبنان؟
نع��م لق��د اثبت ه��ذا القط��اع ،قدرت��ه عل��ى النمو
ال�سريع اكثر من القطاعات المنبقية .وارتقع هذا النمو
ف��ي العام � ، 2011إذ �أن حرك��ة الت�صدير لي�ست �سبب
نجاح هذا القطاع ،انما قدرات المهند�سين اللبنانيين
الذي��ن يتمتع��ون بكف��اءات عالي��ة .فللبنان��ي ق��درة
كبي��رة على االب��داع ولذل��ك ينجح في قط��اع االالت
وااللكترونيات والقطاع��ات الم�شابهة .ونحن اعددنا
خط��ط ودرا�س��ات عدي��دة لتطوير ه��ذا القط��اع ،وكنا
نن��وي اقام��ة معر���ض للآالت تح��ت ا�س��م “ماكينة”
ال��ى انه ارت�أينا تاجيله نظ��راً للأو�ضاع التي تمر بها
المنطقة والدول العربية.

�ألم يت�أثر القطاع ال�صناعي بالثورات العربية ،وخ�صو�ص ًا
من ناحية �إقفال الأ�سواق �أمام ال�صادرات؟
نعم ،ولكن لي�س ب�شكل كبير ،فالدول العربية التي
ت�شه��د ا�ضطراب��ات ال ت�ش��كل ا�سواق رئي�سي��ة بالن�سبة
ل�صادراتن��ا ليك��ون ت�أثيره��ا مبا�ش��ر وعمي��ق عل��ى
حجم ال�صادرات ،با�ستثن��اء ال�سوق الم�صرية التي تم
ا�ستيعاب الخ�ضة التي ا�صبتها.
لكن ربما الغاء االتفاقية الموقعة مع العراق �سي�ساهم
ف��ي تخفي�ض حجم ال�صادرات ،نظراً لكبر هذه ال�سوق وما
تمثله بالن�سبة لل�صناعات اللبنانية؟
نع��م� ،إذ �أن الغ��اء االتفاقي��ة �أدى �إلى عرقل��ة ان�سياب
ال�صادرات اللبنانية �إلى هذا البلد ،ف�إلغاء العراق لالتفاقية
الموقعة مع لبنان في ما يتعلق بالتبادل التجاري ،والتي
تن�ص على �شه��ادات التطابق في الموا�صفات الت�صديرية
للبلدي��ن ،خل��ق حواجز تجاري��ة كبي��رة �أدت ب�سبب و�ضع
�ش��روط لال�ستيراد مح�صورة بالموا�صف��ات العراقية التي
تعد موا�صفات قديمة وغير مطابقة للواقع.
ما هي االجراءات التي اتخذتها الجمعية؟
الجمعي��ة ناق�شت ه��ذا المو�ضوع مع وزي��ر االقت�صاد
والتج��ارة نق��وال نحا���س كون��ه المعن��ي ب�أم��ور الب�لاد
التجارية ،وحالي ًا يعمل على معالجتها.

●  %60ن�سبة الزيادة على
اكالف الطاقة على ال�صناعة
خالل ال�سنوات االخيرة
●  %20الن�سبة الذي يتوقع
�أن ي�شكلها القطاع ال�صناعي من
مجمل الناتج القومي خالل
ال�سنوات الع�شر المقبلة
●  %30ن�سبة نمو ال�صادرات
ال�صناعية خالل عام 2010
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الموازنة واالجور

كيف تتعاط���ون مع االمور المطروح���ة والتي تطال
ال�صناعة على طاولة النقا�ش ال �سيما الموازنة التي كنتم
قد اعلنتم خيبة �أملكم منها؟
كان لدينا مالحظات على الموازنة ،اذ انها لم تت�ضمن
دعم ًا للطاقة التي يعاني منها ال�صناعي ب�شكل كبير جداً،
اذ �شه��دت ا�سعارها زيادة هائلة خ�لال ال�سنوات االخيرة
تخط��ت الـ ،60%م��ا افقد القط��اع ال�صناع��ي الكثير من
قدرات��ه التناف�سية في اال�س��واق المحلية والخارجية على
حد �سواء .والجمعية طرحت هذه االمور في لقاء مع رئي�س
الحكوم��ة نجي��ب ميقاتي في ح�ض��ور وزي��ري الإقت�صاد
والتجارة نقوال نحا�س وال�صناعة فريج �صابونجيان.
وماذا عن االجور؟
ال�صناعيي��ن لي�سوا �ضد ت�صحيح االج��ور ،لكن العقدة
اال�سا�سي��ة تكم��ن في ان هذه الم�س�أل��ة ت�شترط تح�سن نمو
القطاع��ات االنتاجي��ة لترتف��ع االرب��اح بحي��ث ن�ستطيع
تغطي��ة التنامي في كلفة االنتاج ،م��ع تنامي االرباح لن
يكون هناك اي م�شكلة في ح�صول العمال على ن�سبة اكبر
من ارباح الم�ؤ�س�سة.
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بعد قرار اجلامعة العربية بفر�ض ح�صار اقت�صادي على �سوريا

�صرخة لبنانية ...العقوبات تغلق منافذ �صادراتنا

لن تقتصر العقوبات االقتصادية التي أقرتها اجلامعة العربية على سوريا ،بتداعياتها السلبية الكبيرة،
على الشعب السوري فقط ،بل سيكون لها ارتدادات على اقتصاد لبنان بكل تشعباته االنتاجية.
صحيح أن هذه العقوبات ت َُع ّد قرارات سيادية للدول ،بحيث يحق للبنان عدم تطبيقها ،إال أن الترابط
التعمق في مدى الترابط االستثماري
االقتصادي بني البلدين يجعل من لبنان ساحة عقاب ثانية ،خصوصا ً أن
ّ
بني البلدين ،يذهب إلى استنتاجات تؤكد أن التأثيرات السلبية لن تنحصر بلبنان وحده ،بل بجميع الدول
العربية التي ارتبطت خالل الفترة املاضية مبصالح اقتصادية مع سوريا.

الخ�سائر

وبح�سب خبي��ر اقت�صادي مطّ لع ف�إنه �إ�ضافة �إلى
خ�سائ��ر اال�ستثم��ارات اللبنانية ف��ي �سوريا� ،سيكون
لبنان غير قادر على ا�ستقطاب �أية ا�ستثمارات عربية
�أو �أجنبي��ة ،م�ستفي��داً من العقوب��ات المفرو�ضة على
�سوريا ،وخ�صو�ص ًا �أن الو�ضع الأمني في لبنان يكاد
ي�صل �إلى نقطة االنفجار.
وفي قراءة لن�صو�ص العقوبات ،وال �سيما القطاع
الم�صرف��ي منه��ا ،عب��ر مراقبة الح��واالت الم�صرفية
واالعتم��ادات التجاري��ة با�ستثناء تل��ك المر�سلة من
العمال��ة ال�سورية ف��ي الخارج وح��واالت المواطنين
الع��رب ف��ي �سوري��ا ،ف���إن تراب��ط ه��ذا الق��رارات
باالقت�صاد اللبنان��ي ،وخ�صو�ص ًا القطاع الم�صرفي،
ال��ذي تو�س��ع �سوري ًا ف��ي ال�سن��وات الأخي��رة ،ينتظر
م�صيره الغام�ض.

القطاع الم�صرفي

ال �ش��ك �أن التراب��ط الم�صرف��ي اللبنان��ي ال�سوري
�سيجع��ل م��ن م�صي��ر الخ�سائ��ر واحداً ،م��ع اختالف
ف��ي ن�س��ب ه��ذه الخ�سائ��ر� ،إال �أن ا�ستنت��اج ت�أثيرات
العقوبات العربي��ة على القط��اع الم�صرفي اللبناني
�سابق لأوان��ه حالياً ،وفي هذا ال�ص��دد ي�شرح الخبير
االقت�ص��ادي ال�س��وري ريا�ض تقي الدي��ن �أنه بغ�ض
النظ��ر ع��ن الم�ساهمي��ن الع��رب في الم�ص��ارف ذات
الج��ذور اللبناني��ة العاملة ف��ي �سوريا ،ف���إن قاعدة
“ر�أ���س المال جب��ان” هي الأق��وى .وبالتالي ،ف�إن
ه��ذه الم�صارف �ست�صاب بم�شكالت فعلية ،والم�شكلة
االقت�صادي��ة الموج��ودة ف��ي �سوري��ا �سيك��ون له��ا
�أث��ر مبا�ش��ر ف��ي حج��م الودائ��ع الموجودة ف��ي هذه
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قرارات الجامعة حا�صرت اقت�صادات عربية

الم�ص��ارف ،وتالي�� ًا الأرب��اح والمكا�س��ب .وه��ذه
الخال�ص��ات لي�ست نت��اج تحليل �سوري فق��ط؛ بل �إن
عبروا عن
ع��دداً كبيراً م��ن الم�صرفيي��ن اللبنانيي��ن ّ
مخاوفهم هذه ،في �أحد االجتماعات الم�صرفية التي
عقدت في بيروت منذ نحو �شهرين.
وكان��ت درا�س��ة ق��د �أع��دت للمجل���س الأعل��ى
اللبنان��ي ال�س��وري ً ،اظهرت � ّأن ف��ي �سوريا نحو 22
م�شروع�� ًا ا�ستثماري ًا لبنانياً ،ونح��و  6م�شاريع ذات
ر�أ�سم��ال لبنان��ي عرب��ي� ،أو لبناني �س��وري م�شترك،
هي 3 :م�شاريع كويتية ــــ��ـ لبنانية ،م�شروع لبناني
ــــ��ـ �سع��ودي ،م�ش��روع لبنان��ي ـــــ �س��وري ـــــ هندي

و�آخ��ر لبناني ــــ��ـ �سوري .نتائج ه��ذه الدرا�سة يمكن
تو�ص��ف �ش��كل الم�شكل��ة الت��ي �ستقع عل��ى كاهل
�أن ّ
الم�ستثمرين اللبنانيين ف��ي هذه الم�شاريع ،و�آثارها
المكملة في
البديهي��ة عل��ى اال�ستثم��ارات اللبناني��ة
ّ
لبن��ان؛ �إذ �إن وق��وع ه��ذه اال�ستثم��ارات �سيظهر في
ميزانيات ال�شركات اال�ستثمارية هذه في لبنان.

االنهيار المت�صاعد

�إن �صرخ��ة الم�ستثمري��ن اللبنانيين ف��ي �سوريا،
من مختل��ف القطاعات .ت�ؤك��د �أن االقت�صاد اللبناني
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�سيت�أث��ر ال محالة م��ن ت�صاعد االنهي��ار االقت�صادي
ال�سوري ،وال��ذي �سيتعزز مع العقوب��ات العربية التي
فُر�ضت على �سوري��ا ،وبرغم �أن هذا القلق يتبدد قلي ًال
حين حديث البع�ض عن حجم ال�صادرات اللبنانية �إلى
دول الخلي��ج؛ �إذ �إن امتناع هذه ال��دول عن اال�ستيراد
من �سوريا� ،سي�ؤدي �إلى توجهها نحو ال�سوق اللبنانية
والأردني��ة .وكذل��ك �ستتزاي��د حاجة ال�س��وق ال�سورية
�إلى ال�ص��ادرات اللبنانية ،بعد �أن تراجع الت�صدير �إلى
�سوري��ا بن�سب��ة و�صلت �إلى  90في المئ��ة حالياً .لكن
الأكي��د �أن تراجع القدرة ال�شرائية ال�سورية لن يعو�ض
الخ�سائ��ر الت��ي لحق��ت بحج��م ال�ص��ادرات اللبنانية
خ�لال الأ�شهر الما�ضي��ة .ويكمن التخ��وف حالي ًا من
توقف عمليات �شحن الب�ضائع براً عبر �سوريا باتجاه
ال��دول العربية ،في ظل ع��دم وجود خطة طوارئ لدى
الحكوم��ة .وم��ن المتوق��ع ان ت�ساه��م العقوب��ات في
تراجع ال�صادرات اللبناني��ة الى الدول العربية ب�شكل
كبير ،مع تراجع ثقة الم�ستوردين العرب بالقدرة على
تلبية الطلبات في تواريخها المحددة ،وتزايد الخوف
م��ن اقفال الحدود ال�سورية ،ما قد يدفعهم الى اختيار
م�صادر اخرى غير لبنانية لتلبية طلباتهم.
م��ن الطبيعي القول �إن العالقات االقت�صادية بين
لبن��ان و�سوري��ا مت�شابك��ة بغ�ض النظر ع��ن المواقف
ال�سيا�سي��ة واالجتماعي��ة؛ �إذ هن��اك تراب��ط تج��اري
واقت�ص��ادي كبي��ر .ولذل��ك ف���إن محا�ص��رة �سوري��ا
�ستك��ون له��ا انعكا�س��ات مبا�ش��رة عل��ى الم�ستهل��ك
ال�س��وري واللبنان��ي؛ �إذ �ستن�ش���أ �إط��ارات احتكاري��ة
جدي��دة ،و�سيتبعه��ا ارتف��اع كبير ف��ي �أ�سع��ار ال�سلع
الأ�سا�سي��ة .من جهة �أخرى� ،ستبق��ى حركة الترانزيت
م��ن لبنان �إل��ى ال��دول العربية على حاله��ا ،وهي قد
انخف�ض��ت �أ�ص ًال بفعل المخاط��ر الأمنية في المناطق
ال�سوري��ة .لك��ن في ح��ال اتخاذ ق��رار �س��وري بوقف
ا�ستخ��دام الأرا�ضي ال�سورية للت�صدير نحو الدول التي
�أ�سهمت في فر���ض العقوبات ،يمكن القول �إن الحركة
التجاري��ة �ست�ص��اب بنك�سة في لبن��ان ،ولذلك �أطلقت
القطاعات االنتاجية �صرختها من حماية ال�صادرات
اللبنانية ،وابقاء المنافذ ال�سورية مفتوحة �أمامها.
يبق��ى �أن هن��اك �س�ؤا ًال يطرح� :أيهم��ا �أخطر و�أكثر
ت�أثي��راً ف��ي االو�ض��اع االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة
والمالية ف��ي لبنان ،التوترات والتط��ورات االقليمية
والخارجية و�أزمات الدول المجاورة� ،أم االنق�سامات
الداخلي��ة ،في بل��د يعاني تراج��ع الم�ؤ�ش��رات وتزايد
موج��ة الغ�لاء والت�ضخم وتردي الخدم��ات من مياه
وكهرب��اء و�صح��ة وتعلي��م وات�ص��االت م��ع ارتف��اع

الكلفة يومياً؟
الج��واب بب�ساط��ة كلية ه��و ان االج��واء الداخلية
اللبناني��ة وتزاي��د المناكف��ات اكث��ر ت�أثي��راً على كل
ال�صعد وهي وراء تفويت الفر�ص من جذب الر�ساميل

حركة ال�صادرات بني لبنان و�سوريا يف عامي
 2009و 2010
منتجات صناعة
االغذية
منتجات معدنية
منتجات صناعات
كيماوية
لدائن ومطاط
ومصنوعاتها
جلود ،فراء
ومصنوعاتها
خشب ومصنوعاته
عجائن خشب ،ورق
وكرتون
مواد نسيجية
ومصنوعاتها
احذية ،مظالت،عصي،
ريش
مصنوعات من حجر او
جص او اسمنت
لؤلؤ ،معادن ثمينة
ومصوغات
معادن عادية
ومصنوعات
آالت واجهزة كهربائية

2009
39415

2010
43692

38934

34197

12.16-

35596

23933

32.76-

13733

10345

24.68-

1403

782

44.25-

1069
20708

1852
28087

8135

3184

1065

1335

10097

1495

150

647

10578

6925

17777

17894

0.66

1311
2033

1331
535

1.48

4853

17.54

112

90.23

معدات نقل
ادوات واجهزة
للبصريات
4129
سلع ومنتجات
مختلفة
حتف فنية ،قطع اثرية 59
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الى �ضرب مناخ اال�ستثمار على ال�صعد كافة ،ا�ضافة
ال��ى الم�ساهم��ة في ن�ش��ر فو�ض��ى اال�سع��ار وت�أخير
ت�صحيح االجور الذي كان يفتر�ض �أن يتم منذ ايلول
الما�ضي.

التغيير
10.85

73.30
35.63
60.8625.32
85.20330.44
34.54-

73.70-
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«امل�ؤمتر العربي لال�ستثمار امل�صريف وال�صناعي وال�سياحي والعقاري»

ميقاتي :خطة لتحفيز اال�ستثمارات العربية والأجنبية
أكد رئيس مجلس الوزراء جنيب ميقاتي “أن لبنان قادر على جتاوز هذه املرحلة الدقيقة املكشوفة على االزمات
االقليمية” .وشدد على “أننا نعمل على وضع خطة اقتصادية وإمنائية متكاملة يشارك فيها اجلميع ،عنوانها الرئيسي
حتفيز االستثمارات العربية واالجنبية وتفعيل االنتاجية ،وحتسن الوضع االقتصادي واملؤشرات االجتماعية ،ومعاجلة
مشكلة الدين العام ،التي باتت تدق اسوار الدول االغنى التي تقود مسيرة االقتصاد الدولي” .وذلك خالل رعايته افتتاح
“املؤمتر العربي لالستثمار املصرفي والصناعي والسياحي والعقاري” في مبنى عدنان القصار في بيروت.
وق��ال ميقات��ي“ :يم��ر لبن��ان ف��ي ه��ذه المرحلة
بظ��روف ا�ستثنائي��ة �أملته��ا التط��ورات ال�سيا�سي��ة
واالمني��ة الإقليمي��ة الت��ي تطغ��ى على م��ا عداها في
كل ال��دول العربية ،ولو تف��اوت الو�ضع بين بلد عربي
و�آخ��ر” ،الفت��ا ال��ى ان التطورات هي “نت��اج طبيعي
لنظامنا الديموقراطي”.
و�ش��دد عل��ى “دعمن��ا لمطال��ب ال�شب��اب العربي،
و�ض��رورة �إ�شراك��ه في �صنع الق��رار ال�سيا�س��ي وبناء
الم�ستقب��ل ،بي��د اننا نحر���ص كل الحر���ص على عدم
التدخ��ل ف��ي �ش���أن �أي بل��د عرب��ي ،وعل��ى ا�ستق��رار
االو�ض��اع ال�سيا�سي��ة واالمني��ة ف��ي البل��دان العربية
ال�شقيقة .وما نعتمده في لبنان عبر الحوار واال�صالح
ال�سيا�س��ي واالقت�صادي واالجتماعي ف��ي م�ؤ�س�ساتنا
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الد�ستوري��ة ه��و خي��ر مث��ال على ذل��ك .اما ف��ي �ش�أن
ال�ش��ق االقت�ص��ادي واالجتماع��ي ،ف���إن م�س�ؤولي��ة
الدول��ة المبا�شرة ه��ي �إقام��ة التوازن ف��ي المجتمع،
و�إ�ش��راك كل الق��وى الحية في عملية البن��اء والتنمية
االقت�صادي��ة واالجتماعية” .واب��دى ميقاتي “قناعة
تام��ة ،ب���أن لبن��ان ق��ادر على تج��اوز ه��ذه المرحلة
الدقيق��ة المك�شوفة على االزمات االقليمية وقد تمكنا
ف��ي االم�س القريب في مجل�س الوزراء ،من �إقرار خطة
الكهرب��اء وفق��ا للأ�ص��ول ،وتجاوزن��ا كل العقب��ات
ال�سيا�سي��ة التي اعتر�ضتها .ونتطلع الى ان تكون هذه
الخطوة فاتحة �إقرار م�شاريع عدة و�ضخمة في البنى
التحتي��ة ،وفي قطاعات متنوع��ة ،من االت�صاالت الى
م�شاريع الطرق ،والمي��اه ،والطاقة ،والطاقة النظيفة،

لتح�سي��ن اداء الخدمات العامة ،ولال�ستعداد لم�شاريع
ا�ستثمار النفط والغاز في مياهنا الإقليمية في ا�سرع
وقت”.
وبعدم��ا تح��دث عن مع��دالت نمو حقيقي��ة عالية
ف��ي االعوام الما�ضية رغم االزمة الدولية وارتداداتها
االقليمية ،قال �إن القط��اع الخا�ص اللبناني� ،سيكون
جاهزا دائما لو�ضع خبرات��ه في ت�صرف الم�ستثمرين
الع��رب وغيره��م الراغبين ف��ي اال�ستثمار ف��ي لبنان.
م�شي��را الى ان “لبنان ما زال موئال لل�سياحة والراحة
في كل منطقة من دون ا�ستثناء”.
ولف��ت ميقات��ي ال��ى ان “العال��م يواج��ه الي��وم
�أزم��ة مالية واقت�صادية كبي��رة وال �شيء ينبئ بقرب
خواتيمها في الم�ستقبل القريب” قائ ًال انه �آن الأوان،
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لالرتق��اء بالعمل االقت�ص��ادي العرب��ي الم�شترك الى
حيث يج��ب ان يك��ون ،فنم�ضي في م�شاري��ع التنمية
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة ،وم�شاري��ع التكام��ل
االقت�ص��ادي م��ن خ�لال تنوي��ع م�شاري��ع االنت��اج،
والإفادة من مواردنا كل بح�سب م�صادرها وطبيعتها.
وه��ذا يقت�ض��ي تطوير م�ؤ�س�س��ات العم��ل االقت�صادي
العربي وتبني �سيا�سات حكومية قائمة على التعامل
والتن�سي��ق بي��ن ال��دول العربية .وفي االهمي��ة نف�سها
ي�أتي عمل القطاع الخا�ص وم�ؤ�س�ساته”.

الق�صار :نظام عربي جديد
تن��اول رئي���س االتح��اد الع��ام لغ��رف التج��ارة
وال�صناع��ة للب�لاد العربية عدنان الق�ص��ار “ما يدور
ف��ي العالم م��ن تط��ورات اقت�صادية ومالي��ة خطيرة،
تلق��ي بظ�لال القلق العمي��ق على م�ستقب��ل االقت�صاد
الدولي لعقود مقبلة ،وال بد ان بلداننا العربية �ستكون
ف��ي قل��ب ه��ذه التط��ورات ونتائجه��ا االفت�صادي��ة
واالجتماعي��ة .نح��ن مرتبط��ون ال��ى ح��د االنك�شاف
احيانا م��ع اقت�صادات ال��دول ال�صناعية ،في الموارد
النفطي��ة الطبيعي��ة وت�سعيره��ا ،التج��ارة �ص��ادرات
وواردات ،وف��ي العم�لات واال�ستثم��ارات �س��واء م��ن
ال�صنادي��ق ال�سيادية او على م�ستوى القطاع الخا�ص
العرب��ي ،ولدينا ارتب��اط في �سندات الدي��ون وتجارة
اال�سهم وال�سلع وغير ذلك”.
وتح��دث عن نظ��ام عربي جديد “ه��و قيد الت�شكل
حتماً ،لكن ج�سامة ما يجري يدل على ان دورا جديدا
�سيكتب له��ذا النظام �سيكون فيه لل�شباب العربي قرار
م�ؤثر ف��ي االرادات ال�سيا�سي��ة وال�سيا�سات الحكومية
وال �سيم��ا االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة .انن��ي عل��ى
يقي��ن ،ب�صرف النظر ع��ن النتائج الت��ي �ست�سفر عنها
التط��ورات ،ب�ضرورة تر�سيخ العم��ل العربي الم�شترك.
و�أظ��ن ان االرادة ال�سيا�سي��ة العربي��ة ف��ي المرحل��ة
المقبل��ة �ستك��ون اق��وى بكثي��ر مم��ا كان��ت عليه في
الما�ض��ي لت�أ�سي���س اقلي��م اقت�صادي عرب��ي متكامل
اهدافا وبنى و�سيا�سات و�آليات تنفيذ”.

عيتاني
ا�شار رئي�س مجل�س ادارة “ايدال” نبيل عيتاني الى
تراج��ع تدفقات اال�ستثمارات المبا�شرة البينية بن�سبة
 75في المئة من  22,5مليار دوالر عام  2009الى
 5,6مليارات في  2010نتيجة التباط�ؤ اال�ستثماري

قطاع�� ًا م�صرفي�� ًا متين ًا يتمتع بهيكلي��ة متوازنة بين
الموجودات والمطلوبات.

عبود :مجاالت لم ت�ستغل

في الدول العربي��ة .ولبنان ال يزال قادرا على تحقيق
نم��و اقت�ص��ادي ايجاب��ي وزي��ادة ف��ي اال�ستثمارات
االجنبي��ة الوافدة الي��ه .وان ال�سيا�سات التي تنتهجها
الحكوم��ات المتعاقب��ة ف��ي لبنان تهدف ال��ى ت�سهيل
تدفق اال�ستثم��ارات وتوفير المناخ المنا�سب ،ويجري
الآن العم��ل على تطوير قانون ت�شجي��ع اال�ستثمارات
وتعديله باتجاه زيادة جاذبية بيئة االعمال.

طربيه :مناخات معقدة
ر�أى رئي���س جمعي��ة الم�صارف ج��وزف طالبيه ان
النظر في عم��ق التحوالت الجاري��ة ،ا�سبابا وحيثيات،
يف�ضي ال��ى ا�ستنتاج منطق��ي ب�أن ال�ش���أن االقت�صادي
يقع ف��ي �صلبها ،و�سيك��ون حتما في �ص��دارة نتائجها
بعد بلوغ مرحل��ة اال�ستقرار ،وذلك �إلى جانب العناوين
الأخ��رى التي تتن��اول موا�ضي��ع الإ�ص�لاح واالنفتـاح
وع��ودة الحريـ��ات ال�سيا�سي��ة والثقافيـ��ة والإعالميـ��ة
واالقت�صادي��ة .والأه��م في ه��ذه العناوي��ن انها ت�صنع
الأر�ضية ال�صالحة والمناخ الأ�سلم لال�ستقرار الم�ستدام،
وهو المفتاح الذهبي لعودة الثقة وتدفق اال�ستثمارات.
وق��ال طربي��ه :في ظ��ل ه��ذه المناخ��ات المعقدة
والتح��والت الحا�صلة في محيطن��ا ،ورغم ما يقا�سيه
لبن��ان م��ن ع��دم ا�ستق��رار �سيا�س��ي ،ف���إن الم�ؤ�شرات
االقت�صادي��ة ،مدعوم��ة با�ستق��رار نق��دي م�ستدام ،ال
ت��زال ثابتة ف��ي م�سارها االيجاب��ي و�إن بوتيرة �أبط�أ
فر�ضته��ا ظ��روف داخلي��ة وخارجي��ة كابح��ة للنمو،
بعدما �سجل
وتح��دث ع��ن الفر���ص اال�ستثماري��ة الواع��دة في
قطاع��ات ال�سياح��ة والعق��ار والم��ال والم�ص��ارف
وال�صناع��ة والت�صني��ع الزراع��ي وال�صناع��ات ذات
القيم��ة الم�ضاف��ة .م�شيرا الى متانة القط��اع و�إلى ان
التعاون الدائم بين ال�سلطات والقطاع الم�صرفي �أنتج
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قال عب��ود ان القط��اع ال�سياحي ال��ذي يعتبر �أحد
�أه��م م�صادر الدخل في ي لبن��ان ي�ؤهله بما يملك من
مقوم��ات ليكون �أحد البل��دان الرئي�سية ف��ي ال�صناعة
ال�سياحي��ة ف��ي المنطق��ة العربي��ة .واعتب��ر ان فر���ص
اال�ستثمار ال�سياحي في لبنان مهمة ومتنوعة“ .فهناك
مج��االت ع��دة لم يت��م ا�ستغاللها بعد ،منه��ا ال�سياحة
الداخلي��ة الت��ي تملك فر�ص�� ًا ا�ستثماري��ة واعدة ،حيث
المواقع الطبيعية ،والتراث الديني المتنوع ،باال�ضافة
ال��ى ال�سياح��ة الثقافي��ة ،وال�سياحة الطبي��ة ،و�سياحة
الم�ؤتم��رات والمعار���ض  ، MICE tourismالتي
تعمل وزارة ال�سياحة جاهدة الطالق م�شاريع ا�سا�سية
ف��ي ه��ذا المج��ال بال�شراك��ة م��ع م�ستثم��ري القطاع
الخا���ص” .والحظ ان لبنان “ي�ستطيع �أن يكون مركزا
�إقليمي��ا للطي��ران (  .)HUBودع��ا القط��اع الخا�ص
لال�ستثمار في “هذا المجال الحيوي والذي نعمل على
�أن يكون قطاع ًا متقدم ًا بانتظار تحريره”.
و�أعرب م�ست�شار رئي���س جمهورية ال�سودان ومقرر
المجل���س الأعلى لال�ستثمار الدكت��ور م�صطفى عثمان
�إ�سماعي��ل ،ع��ن اهتم��ام ب�لاده “بتكري���س �شراك��ة
اقت�صادية عربية واعدة ،ت�ستهدف تعزيز �أركان العمل
االقت�ص��ادي العرب��ي الم�شترك” .و�أ�ش��ار �إلى “الجهود
التي يبذله��ا ال�سودان لبناء مرتك��زات الدولة الحديثة
اعتم��ادا على ت�شجيع اال�ستثم��ار الخا�ص الذي يتولى
حاليا تنفيذ  70ف��ي المئة من الم�شروعات التي تقام
في ال�سودان”.
وتحدث وزير العالق��ات الخارجية في �أوروغواي
لوي�س �ألماغرو ،ال��ذي �شدد على اهتمام بالده بتعزيز
ال�شراك��ة م��ع العال��م العربي وم��ع لبن��ان خ�صو�صا.
و�أ�ش��ار �إل��ى الت�سهي�لات الت��ي تقدمه��ا �أوروغ��واي
ال�ستقطاب اال�ستثمارات.

تكريم خوري
وفي ختام الجل�سة االفتتاحية كرم الم�ؤتمر رئي�س
�شركة اتح��اد المقاولين ( )CCCرجل االعمال �سعيد
خوري لم�سي��رة �إنجازاته االقت�صادي��ة والتنموية في
العال��م العربي .وت�سلم خوري م��ن الق�صار درع تقدير
له على ما قدمه للعمران والقت�صادات الدول العربية.
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م��ن �شهر ال��ى �شهر

«ليبان باك» تنظم الم�ؤتمر الوطني االول للتغليف الم�ستدام
دور ا�ستراتيجي في ت�سويق المنتج
متيز املؤمتر الذي نظمه ،املركز اللبناني للتعبئة
والتغليف “ليبان باك” في مبنى عدنان القصار
لالقتصاد العربي ،بحضور مميز هذه السنة.
وقد جاء االفتتاح برعاية وزير الصناعة فريج
صابوجنيان وبالتعاون مع منظمة االمم املتحدة
للتنمية الصناعية “اليونيدو” وجمعية
الصناعيني اللبنانيني ،ونقابة اصحاب
الصناعات الورقية والتغليف في لبنان،
وحشد من الهيئات والفعاليات االقتصادية
وشخصيات ديبلوماسية ورسمية وصناعيني
وأكادمييني ورجال اعمال واعالميني .وهذا
املؤمتر الذي يعتبر االول من نوعه في لبنان،
هدف بالدرجة االولى الى زيادة قدرة الصناعة
الوطنية التنافسية ومتكينها من النفاذ الى
االسواق العاملية ،وزيادة الوعي حول استخدام
مواد التغليف الصديقة للبيئة والقابلة
للتدوير ،وضمان املطابقة مع املواصفات
العاملية .كما ركز على اجلانب البيئي للتغليف
والقضايا االكثر احلاحا بالنسبة للتغليف
املستدام وآفاقه املستقبلية.
14
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عطا اهلل
ف��ي البداية تحدث��ت مدي��رة “ليبان ب��اك” �سهى
عط��اهلل ،التي اك��دت �أن مو�ضوع التغلي��ف بد�أ يجذب
اهتمام�� ًا عالمي�� ًا جدياً ،وله��ذا ال�سبب ه��دف “ليبان
ب��اك” �إل��ى الإ�ض��اءة عل��ى �أح��دث تقني��ات التغليف
لجعلها اكثر ا�ستدامة و�صديقة للبيئة.

الق�صار
ث��م تح��دث رئي�س االتح��اد العام لغ��رف التجارة
وال�صناع��ة والزراع��ة للب�لاد العربية الوزي��ر عدنان
الق�ص��ار ،فاعتب��ر �أن الم�س جانب ًا مهم�� ًا وحيوي ًا في
العال��م العربي عموم ًا ولبن��ان خ�صو�صاً ،معتبراً “�إن
مو�ضوع التغليف الم�ستدام ،يعد �إ�ضافة جديدة ن�سبي ًا
الى الق�ضاي��ا البيئية وال�صحية ،غي��ر �أنه قطع �شوط ًا
مهم�� ًا ليفر�ض نف�س��ه على الم�ست��وى العالمي ،بحيث
�أ�صب��ح له عدداً م��ن الموا�صف��ات الدولي��ة القيا�سية،
فيم��ا يتو�سع �أ�سالي��ب ومواد التغلي��ف الم�ستدامة في
ال�صناعة الدولية”.
و�أع��رب ق�ص��ار ع��ن اعتق��اده �أن �ش���ؤون التنمية

الم�ستدام��ة يج��ب ان ت�ش��كل ج��زءاً ال يتج��زا م��ن
اال�ستراتيجي��ات التنموي��ة العربي��ة ،بم��ا ي�ستدع��ي
بال�ض��رورة و�ض��ع الت�شريع��ات والقواني��ن والقواع��د
المنا�سب��ة والناظم��ة ل�ش��روط اال�ستدام��ة ،بالتزام��ن
مع توفي��ر الحوافز المنا�سبة لت�شجي��ع اال�ستثمار في
�صناعة التغليف الم�ستدامة” .داعي ًا
ال�ش��ركات العربي��ة ال��ى �أن “ت�أخذ ف��ي ح�سبانها
ه��ذه الق�ضايا الجوهري��ة ،و�أن تعتمده��ا كمحور في
ا�ستراتيجياتها االنتاجية والت�سويقية.

الجميل
من جهته �شدد رئي�س “ليبان باك” ،رئي�س نقابة
ا�صح��اب ال�صناعات والورقي��ة والتغليف في لبنان
الدكت��ور ف��ادي الجميل على �أن مو�ض��وع “التغليف
الم�ست��دام”“ ،كلمت��ان ت�شكالن الرك��ن اال�سا�س في
نظري��ة االقت�ص��اد الحدي��ث .ه��ذه القاع��دة ت�ؤكدها
لي�س فق��ط الن�سب العالي��ة التي ي�شكله��ا القطاع في
االقت�ص��اد العالم��ي ،حي��ث �أن التغلي��ف ق��د تخطّ ى،
عل��ى �أهميته ،دوره اللوج�ستي ،لدور ا�ستراتيجي �أهم
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الق�صار

�صابونجيان

عطاهلل

جانب من الح�ضور

بكثي��ر وهو الم�ساهمة ف��ي ت�سويق المنتج ،وال عجب
�إذاً �أن ت��راوح ن�سب��ة التغلي��ف بي��ن  10و  65%من
مجم��ل تكالي��ف المنتجات ،ح�س��ب ال�سلع��ة” ،الفت ًا
ال��ى �أن مركز “ليب��ان بك” قد �أ�ضاء م��راراً على هذا
ال��دور الجدي��د م��ن خ�لال كل ن�شاطات��ه .واعتبر ان
�سيا�سة “االنتاج الم�ست��دام” �أو “نظرية اال�ستدامة”
ت�ش��كل اليوم الحجر اال�سا�س ف��ي ا�ستراتجية االنتاج
والمنتج.
و�أ�ش��ار الجمي��ل الى �أن لبن��ان رائداً ف��ي �صناعة
التدوي��ر من��ذ الع��ام  ،1929وبالتحدي��د ف��ي عملية

�إعادة تدوير الورق .هذا االنجاز �إن دلّ على �شيء فهو
على �أن ال�صناعة اللبناني��ة ر�ؤيوية ،وت�سبق الحا�ضر
ال��ى �آفاق الم�ستقبل ،كما �أن �صناعة “التدوير” تعتبر
�أ�سا���س ل�صناع��ات عدي��دة �أخ��رى كت�صني��ع ال��ورق
للتغليف ،وت�صني��ع الكرتون الم�ضلع ،وعلب الكرتون.
ور�أى الجمي��ل “�إن �صناع��ة تدوي��ر نا�شطة ت�ؤدي الى
تفعي��ل انت��اج التغليف ،الذي يفعل ب��دوره القطاعات
ال�صناعية الأخ��رى وكذلك القطاع الزراعي” ،م�ضيف ًا
“� ّإن قط��اع التغلي��ف فخ��ور بالدور المح��وري الذي
يقدم��ه للقطاعات الأخرى في لبنان عبر �إبراز �صورة
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الجميل

عطاهلل

مميزة “ل�صنع في لبن��ان” .م�ؤكداً �أن لبنان قادراً �أن
يكون مركز التغليف في المنطقة لالعتبرات التالية:
● لدي��ه الج��ذور :لتدوي��ر ال��ورق ع��ام ،1929
وانتاج �صناديق الكرتون الم�ضلع منذ العام .1956
● لدي��ه االنت�شار :وقد و�صلت �ص��ادرات االنتاج
اللبنان��ي ف��ي قطاع التغلي��ف الى كل بق��اع االر�ض،
�صناعيونا في قطاع الورق والتغليف يمتلكون
وكذلك
ّ
م�صان��ع في البلدان العربية ،افريقيا ،اوروبا ال�شرقية
والغربي��ة� ،أميري��كا االتيني��ة� ،إيران وحت��ى الواليات
المتحدة االميركية.

➠
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م�شاركون في الم�ؤتمر
● لدي��ه الموارد الب�شرية :يتمتع لبنان بالطاقات
ال�شاب��ة الكف��وءة داخل م�ؤ�س�ساته الت��ي ت�سمح له ب�أن
ينطلق قدم ًا بانجازات يفتخر بها ال�صناعيون.
● لدي��ه عزيم��ة ال�صناعيي��ن اللبنانيي��ن الذي��ن
تح��دوا كل الم�صاعب لال�ستم��رار ،والنجاح واالنجاز
ّ
رغم كل المعوقات.
وخت��م الجمي��ل “�أن لبن��ان بل��د �صغي��ر ،لكنه بلد
الفر�ص الكبيرة!”.

�صابونجيان
وتح��دث الوزي��ر �صابونجي��ان ،ال��ذي �أك��د �أن
“الم�ؤتمر الوطن��ي للتغليف الم�ستدام” هو الأول من

نوع��ه في لبنان .و�أ�ضاف “تكم��ن �أهمية هذا الم�ؤتمر
ب�أن��ه ي�ست�ضيف خب��راء عالميين في مج��ال التغليف
الم�ست��دام .وهذه فر�صة يجب ع��دم تفويتها ،مو�ضح ًا
ان تع��دد الم�ؤتم��رات ف��ي لبن��ان يلفت �إل��ى عناوين
تتعل��ق بحماي��ة البيئ��ة� ،أنه الدلي��ل عل��ى �أهمية هذا
المو�ضوع و�إيالء المعنيين به الأولوية الق�صوى”.
واخت�صر وزي��ر ال�صناعة مو�ضوع الم�ؤتمر ب�شعار
“م��ن التغليف الذي يرمى �إل��ى المادة التي تجمع”،
�إنطالق�� ًا م��ن القاع��دة الثالثي��ة الأبع��اد :التخفيف (
 ) reduceو�إع��ادة اال�ستعم��ال (  )reuseو�إعادة
التدوي��ر (  .) recycleو�أدخل��ت في ال�سنوات الأخيرة
مكون��ات عمليات
تقني��ات حديث��ة لإعادة ا�ستخ��دام ّ
التغلي��ف ( الكرت��ون وال��ورق والبال�ستي��ك والزج��اج

وغيره��ا ) ب�ش��كل يحافظ عل��ى البيئة وعل��ى الموارد
الطبيعية ويخفّف من النفقات .ومن هنا ي�أتي عنوان
الم�ؤتم��ر “ التغلي��ف الم�ست��دام “ .م�شدداً عل��ى �أهمية
اب��راز دور التغلي��ف الأ�سا�س��ي ف��ي الت�سوي��ق لل�سلعة
وتمكينها من المناف�سة في الأ�سواق العالمية المتخمة
بالمنتجات.
وبعد جل�سة االفتتاح قدمت الأمين العام لالتحاد
الأوروب��ي لم�صنعي الكرت��ون انجليكا كري�ست عر�ض ًا
عن التغليف الم�ستدام و�أهميته البيئية واالقت�صادية،
م�شددة على �ض��رورة االلتزام بالتكنولوجيا الحديثة
ف��ي هذا االط��ار ،بم��ا يتما�شى مع الحاج��ات البيئية
وخف���ض تطالي��ف االنت��اج م��ن خ�لال االمكاني��ات
المتوفرة العادة التدوير او الت�صنيع.

على هام�ش
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حتديان ُيواجهان ال�صفدي:

انجاز الح�سابات المالية
وتطوير �إدارة الدين
يجد وزير املالية محمد الصفدي نفسه
امام حتديني كبيرين يرتبط جناحه باملهمة
الصعبة التي اوكلت اليه بالتصدي
لهما وايجاد احللول املعقولة واملقبولة
لهما.
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التحدي االول هو انجاز الح�سابات المالية النهائية منذ العام ،1993
وايجاد المخرج المالئم لمبلغ الـ  11مليار دوالر التي انفقتها الحكومات
ال�سابق��ة من دون �سند قانوني على حد قول فري��ق االكثرية الحالي ،لأنه
م��ن دون هذا المخ��رج وذلك االنجاز ل��ن يكون في و�س��ع الوزير ال�صفدي
و�ض��ع م�ش��روع موازن��ة  2012مو�ض��ع التنفيذ .ومن الوا�ض��ح حتى الآن
ان الوزي��ر ال�صفدي لي�س في وارد تمييع المو�ض��وع وال تجاوزه ،ولو اراد
ه��و ذلك ،ف���إن معظم اطراف االكثرية الحالية ف��ي الحكومة وخارجها لن
تقب��ل ت�سوي��ة “ام�سحها بذقن��ي” او عفا اهلل عما م�ضى .وه��ذا ما ي�ست�شف
م��ن كالم رئى�س لجنة الم��ال والموازنة النائب ابراهي��م كنعان منذ ايام
ال��ذي ق��ال فيه ان وزير المالي��ة �سينكب في غ�ض��ون اال�سبوعين المقبلين
عل��ى انج��از الح�سابات المالي��ة النهائىة وتو�ضيح كل م��ا التب�س حولها
تمهيدا القرار لم�ش��روع موازنة  .2012وهذا ما اكده ال�صفدي في افتتاح
االجتماع ال�سنوي الرابع ل�شبكة كبار م�س�ؤولي الموازنة في ال�شرق االو�سط
و�شم��ال افريقيا في بي��روت بقوله “ان وزارة المال ت�ض��ع بين اولوياتها
انج��از قان��ون موازن��ة �سنة  2012وف��ق اال�س�س القانوني��ة ال�سليمة التي
ترعى الموازنة” .باال�ضافة الى انجاز ح�سابات الدولة منذ العام ،1993
والعمل على تدقيقها بح�سب اال�صول .ثم طرح في مقابلة تلفزيونية امكان
االنط�لاق م��ن موازنة  2005عل��ى ا�سا�س انها �شهدت اق��رار اخر موازنة،
وك�أنه كان يوحي ب�أنه طرح هذه الفكرة.
ويذه��ب ال�صف��دي الى ابعد من ذلك ،فيق��ول ان وزارة المال انكبت في
الم��دة االخي��رة على الع��ودة الى ا�ص��ول اع��داد الموازنة واعتم��اد مبد�أي
ال�سنوي��ة وال�شمولية ،بالإ�ضافة الى تطوير انظمة االعداد والتنفيذ وتطوير
المقاربة االقت�صادية وتحليل توزيع االعباء ،مع توجه حالي نحو اعتماد
�سقف للعجز وتطوير اطار متو�سط االمد للنفقات.
ام��ا التح��دي الثان��ي الذي يواج��ه ال�صفدي فه��و اال�ص�لاح ال�ضريبي
لجه��ة اعادة توزيع االعب��اء تما�شي ًا مع ت�أمين البن��ى التحتية ال�ضرورية
والخدم��ات االجتماعية المطلوبة .ومن هن��ا كان تكثيف الوزير ال�صفدي
لقاءاته مع الفاعليات االقت�صادية ومن بينها جمعية الم�صارف والهيئات
االقت�صادية االخرى وحت��ى العمالية ،لأن الم�س�ألة ال�ضريبية تطرح دائما
مواق��ف متعار�ض��ة او مت�ضارب��ة ،فما ق��د تقبله الهيئ��ات االقت�صادية قد
ترف�ضه الطبق��ات العمالية والعك�س بالعك�س ومن هن��ا �سيجد وزير المال
نف�سه ي�سير في طريق من اال�شواك والألغام ي�أمل في ان ي�سلكها ويجتازها
ب�أقل قدر من االذى وال�ضرر .وتردد ان الوزير طرح على جمعية الم�صارف
ام��كان رفع ال�ضريبة عل��ى الفوائد الم�صرفية ورف��ع ال�ضريبة على القيمة
الم�ضاف��ة ،وه��و ما �ضمنه م�شروع موازن��ة  ،2012لكن هذين التوجهين
دونهم��ا �صعوب��ات رئى�سية ف��ي مجل�س الن��واب وفي االو�س��اط النقابية
والعمالية التي تعتبر ان الوزير اخذ من العمال قبل ان يعطيهم.
ومعل��وم ان رئي���س الحكومة نجي��ب ميقاتي كان قد ب�ش��ر اللبنانيين،
بتبني �ضرائب جديدة “ال تطاول ذوي الدخل المحدود” من دون ان يف�صح
ع��ن طبيعة هذه ال�ضرائب ،علم��ا ان كل ال�ضرائب التي كانت ت�ستحدث اما
تطاول الفقير دون الغني ،وفي اح�سن االحوال تطاول الفقير بالقدر نف�سه
الذي تطاول الغن��ي ،وقد يكون هذا التوجه احدى �سمات م�شروع الموازنة
الجديدة.
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با�سيل يرعى منتدى بريوت الثاين
لـ»الطاقات املتجددة»:

القطاع يعي�ش نمو ًا
متزايد ًا ومت�صاعد ًا

أ ِمل وزير الطاقة واملياه جبران باسيل أن “يُصبحلدينا
قوانني ُملزِمة الستعمال السخانات الشمسية
والعتماد مفاهيم األبنية اخلضراء وغيرها ،بعد أن
أصبح متويل هذه املشاريع ممكنا ً من خالل اآللية
الوطنية لتمويل مشاريع حفظ الطاقة التي وضعها
مصرف لبنان بالتعاون مع الوزارة ،ومن املرتقب أن
تكون استثماراتها مرتفعة في السنني القادمة،
حيث من املتوقع أن تصل إلى مئة مليون دوالر”.
وأشار الى أنه من املمكن حتقيق كل هذه األرقام وهذه
الت ّوقعات من خالل النشاط الذي يقوم به قطاعنا
اخلاص ،والذي يعيش منوا ً متزايدا ً ومتصاعداً”.
20
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كالم با�سي��ل ج��اء خ�لال رعايته � 29أيلول ،حف��ل افتتاح م�ؤتمر
ومعر���ض منتدى بيروت الثان��ي للطاقة “الطاق��ات المتجددة وكفاءة
الطاق��ة” بح�ض��ور ح�ش��د كبير من الفعالي��ات و�أ�صح��اب االخت�صا�ص
ومهتمي��ن ،حيث �أ�ش��ار �إلى “ان المعركة لن تنتهي وهي بد�أت ،والحرب
طويل��ة من �أجل �إحق��اق موا�ضيع هي حقوق لوطنن��ا ولمواطنينا و�إننا
نح��ارب ،م��ن جهة الجهل ،وم��ن جهة الف�س��اد الذي يعي�ش��ه الكثير من
بلدان العالم ،وقد �أ�صبح م�ست�ش ٍر في لبنان”.
وج�� ّدد التزام لبن��ان “بموا�ضيع الطاقة المتج��ددة وكفاءة الطاقة،
ي�سجل �سنة بعد �سنة في �إمكانية �إدخال هذه المفاهيم �إلى
و�إن النجاح َّ
قامو�سنا القانوني و�إلى قامو�سنا الفني و�إلى �أ�سواقنا �أكانت التجارية،
المحلية �أوالخارجية”.
تغير منذ العام الفائت ال يقت�صر فح�سب على اعتماد
�أ�ضاف�“ :إن ما ّ
خط��ة للكهرباء �أو ما ُع��رِف بورقة �سيا�سة قطاع الكهرب��اء ،وقد �أكدت
الحكومة اللبنانية التزامها فيها في الفترة الأخيرة� ،إنما الأهم من ذلك
ه��و �صياغة لبنان لخطة وطنية لكفاءة الطاق��ة التي اعتمدتها الوزارة
بجه��د م��ن المرك��ز اللبناني لحف��ظ الطاقة ال��ذي ن�شكر ال��ـ UNDP
لت�أمين��ه التمويل الالزم له في مرحلته الأولى ،ويقع على عاتق الدولة
اللبناني��ة ف��ي المرحل��ة الثاني��ة م�س�ؤولي��ة ا�ستمراره من خ�لال جعله
م�ؤ�س�س��ة عامة؛ و�إنن��ا ن�ؤكد على �أهمية م�أ�س�س��ة المركز اللبناني لحفظ
الطاقة”.
تابع “�إن الجهد الذي ُبذِل �أو�صل �إلى اعتماد الوزارة للخطة الوطنية
لكف��اءة الطاق��ة الم�ؤلف��ة من  14مب��ادرة وكنا ن�أمل ب���أن يكون موعد
�إطالقه��ا الر�سم��ي في ه��ذا الم�ؤتمر لكنن��ا ن�أمل �أن يتم ف��ي �أول جل�سة
للحكوم��ة اعتماد الخطة كي ال تكون فقط خطة الوزارة بل خطة الدولة
ومقرة ومعتمدة من قبل الحكومة اللبنانية”.
اللبنانية
ّ
و�أو�ض��ح� :أن “الم�شكل��ة التي يعانيها لبنان ف��ي الكهرباء ،ال يمكن
�إيج��اد الح��ل الكامل لها �إال من خالل ت�أمي��ن العنا�صر المطلوبة كافة،
ومن �أهمها موا�ضيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي حازت على
محوري��ن من �أ�سا���س ع�شرة محاور �ضمن الخطة ،ولبن��ان ي�شهد تطوراً
دائم�� ًا فيها� ،إن على م�ست��وى الت�شريعات التي نتح��دث عنها ،كما �أننا
ف��ي �ص��دد �إقرار قان��ون م�شروع حف��ظ الطاقة الذي �أ�صب��ح في مجل�س
ال��وزراء وتتم مناق�شته ،ون�أمل �إحالته قريب ًا �إلى المجل�س النيابي ،كما
ن�أم��ل ب�أن ي�صدق المجل���س النيابي على االتفاقية الت��ي ي�صبح لبنان
ممية لحفظ الطاقة”.
بموجبها ع�ضواً في الوكالة الأُ ّ
وقدم حف��ل االفتتاح من�س��ق العالقات العامة ف��ي المركز اللبناني
لحف��ظ الطاق��ة زياد الزي��ن ،وكانت كلم��ات لكل من نقي��ب المهند�سين
ف��ي بي��روت المهند�س �إيل��ي ب�صيب���ص ،رئي���س مجموع��ة منا�سباتكم
يمي��ن ،الممثل المقي��م لبرنامج الأمم
للم�ؤتم��رات والمعار���ض �إدم��ون ّ
المتح��دة الإنمائ��ي في لبن��ان ال�سفير روبرت واتكين��ز� ،سفيرة االتحاد
الأوروب��ي ف��ي لبنان �أنجلين��ا �أي�شهور�ست ومدير ع��ام الوكالة الدولية
للطاقة المتجددة  IRENAعدنان �أمين.
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ن�شاطات

توزعت نشاطات املؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان (إيدال) ،خالل الفترة املاضية ،على محاور
داخلية متعددة ،وهي بدأت بجولة رئيس مجلس االدارة املهندس نبيل عيتاني البقاعية ،ضمن برنامج «تنمية
الصادرات الزراعية» ،ومشاركة عيتاني في املؤمتر العربي – العاملي األول للمستثمرين ورجال االعمال الشباب،
كما في اللقاء الدوري للمدراء واملسؤولني التنفيذيني للغرف العربية .باالضافة الى اللقاء املشترك بني
املؤسسة وجمعية الصناعيني.

جولة بقاعية لعيتاني

�إثر ق��رار مجل�س ال��وزراء ب�إط�لاق برنامج تنمية
ال�ص��ادرات الزراعية عب��ر الم�ؤ�س�سة العام��ة لت�شجيع
اال�ستثم��ارات ف��ي لبنان “اي��دال” ،في �إط��ار ت�شجيع
الم�ؤ�س�سة لأ�سالي��ب الإنتاج المتطورة واعتماد الطرق
الحديثة في �إنتاج �أ�صناف قابلة للت�صدير والمناف�سة،
ج��ال رئي�س مجل���س �إدارة الم�ؤ�س�س��ة العامة لت�شجيع
اال�ستثم��ارات في لبنان المهند���س نبيل عيتاني على

بع�ض مراكز الإنت��اج والتو�ضيب والتبريد في منطقة
البق��اع حيث زار ب�ساتي��ن مزروعة بطريقة بيولوجية
ومراك��ز تو�ضي��ب وتبري��د تعتم��د �أ�سالي��ب حديث��ة
ومتط��ورة ف��ي عملي��ة ت�صني��ف وتو�ضي��ب الفاكه��ة
والخ�ضار و�أبرزها مركز  NPPCفي تعنايل.
و�أو�ض��ح عيتاني �إثر الجول��ة �أن البرنامج الجديد
لتنمي��ة ال�ص��ادرات الزراعية يهدف �إل��ى زيادة حجم

ال�ص��ادرات الزراعية والحفاظ على الأ�سواق التقليدية
وفتح �أ�س��واق جديدة والم�ساهمة ف��ي تطوير القدرات
المعرفي��ة والتقني��ة للمنتجي��ن والم�صدري��ن .و�أ�شار
�إل��ى �أن الزراعات الع�ضوي��ة تالقي اليوم رواجا كبيرا
ف��ي الأ�س��واق العالمية ،وال بد من و�ض��ع �إ�ستراتيجية
متكامل��ة مع جميع الأط��راف المعنية بعملية الإنتاج
ته��دف �إلى دعم هذا النوع من الزراعات كونها ت�شكل
فر�ص��ة حقيقي��ة لزي��ادة الق��درة التناف�سي��ة للإنتاج
اللبناني.
والتق��ى عيتان��ي خالل الزي��ارة رئي���س و�أع�ضاء
غرف��ة التج��ارة وال�صناع��ة والزراع��ة ف��ي زحل��ة
والبق��اع الذي��ن �أثن��وا عل��ى البرنامج الجدي��د لتنمية
ال�ص��ادرات الزراعية .كما �أثنوا عل��ى نتائج البرنامج
القدي��م الذي �سجل نجاح��ا كبيرا في الفت��رة الممتدة
بي��ن عام��ي  2001و� ،2011س��واء لناحي��ة زي��ادة
الكميات الم�ص��درة� ،أو لناحية اعتماد �أ�ساليب حديثة
ومتط��ورة في الإنتاج والقطف والتو�ضيب والت�صدير.
كذل��ك� ،أ�ش��ادوا بجه��ود الم�ؤ�س�س��ة و�شفافيته��ا ف��ي
�إدارة البرنام��ج القديم .وتمن��ى الحا�ضرون م�ساهمة
الم�ؤ�س�س��ة في �إن�ش��اء مراكز تو�ضي��ب جديدة للوقوف
�إلى جانب �صغار المزارعين والم�صدرين.

لقاء دوري للمدراء وامل�س�ؤولني
�شارك��ت الم�ؤ�س�س��ة العام��ة لت�شجيع اال�ستثم��ارات في لبنان “اي��دال” ممثلة
برئي���س مجل���س �إدارته��ا المهند���س نبي��ل عيتان��ي في “اللق��اء ال��دوري للمدراء
والم�س�ؤولي��ن التنفيذيي��ن للغ��رف العربي��ة والغ��رف الم�شترك��ة” ال��ذي انعقد في
الريا���ض ف��ي  3ت�شري��ن الأول الحالي بتنظي��م م�شترك من االتح��اد العام لغرف
التجارة وال�صناعة والزراعة للبالد العربية ومجل�س الغرف ال�سعودية.
وق��د تمحور هذا اللق��اء حول ال�ص��ادرات العربية و�أ�سالي��ب تطويرها وتعزيز
قدراته��ا التناف�سي��ة .كم��ا تن��اول دور الغ��رف ف��ي ظ��ل المتغي��رات االقت�صادية
الم�ستج��دة عربي��ا حيث ت��م عر�ض تجارب بع�ض ال��دول العربي��ة ،بالإ�ضافة �إلى
م�س�ألة التطوير والتحديث في الغرف لمواكبة متطلبات الع�صر والتطورات العربية
والدولية.
وكانت لعيتاني مداخلة خالل الجل�سة الأولى ركز خاللها على تجربة “ايدال” في
تنمية ال�صادرات الزراعية اللبنانية وترويجها ،متحدثا عن برنامج Export
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 Plusوالنتائ��ج الت��ي حققها خ�صو�صا �أنه �سج��ل نجاحا كبيرا في الفترة الممتدة
بي��ن عام��ي  2001و� ،2011س��واء لناحية زيادة الكميات الم�ص��درة� ،أو لناحية
اعتماد �أ�ساليب حديثة ومتطورة في الإنتاج والقطف والتو�ضيب والت�صدير.
وف��ي الخت��ام �صدرت ع��ن اللقاء تو�صيات �ش��ددت على �ض��رورة و�ضع �آليات
فعال��ة ال�ستغالل ر�ؤو�س الأم��وال العربية التي يتم �إيداعها ف��ي ال�صندوق العربي
للم�شروع��ات التنموي��ة ،وتحرك مجتمع الأعمال والغ��رف العربية من �أجل تطوير
االتفاقي��ة العربية للنقل بالعبور (الترانزيت) وتطوي��ر قواعد المن�ش�أ وقواعد ف�ض
المنازعات التجارية وتطوير عمليات ت�سهيل التجارة ،وزيادة م�شاركة ال�صناعات
العربي��ة ف��ي المعار�ض الأوروبية ،و�ض��رورة وجود ا�ستراتيجي��ات عربية لتنمية
ال�ص��ادرات ورفع قدراتها على النفاذ �إل��ى الأ�سواق و�إعداد برامج ت�سويق م�شتركة
واالهتم��ام بتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية ،بالإ�ضافة �إلى در�س منح
الغرف العربية الم�شتركة حق �إ�صدار �شهادات المن�ش�أ ل�صالح الم�ستوردين.
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تنظيم ور�ش عمل

عيتاني متو�سط ًا م�س�ؤولي الغرف في الريا�ض

الم�ؤتمر العربي – العالمي الأول للم�ستثمرين
ورجال الأعمال ال�شباب
�ش��ارك رئي�س المجل�س المهند�س نبيل عيتاني في
الم�ؤتمر العربي – العالمي االول للم�ستثمرين ورجال
االعمال ال�شباب ،الذي عقد في فندق فيني�سيا في 30
ايلول و�ألقى كلمة في هذا الم�ؤتمر ر�أى فيه:
«�إن التحدي الأكبر بالن�سبة �إلى اقت�صادات الدول
كله��ا يكمن اليوم في كيفية ا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال
والحفاظ عليها وتعزيز روح المبادرة وم�ساندة قطاع
الأعم��ال ومج��اراة اقت�ص��اد المعرف��ة والتحديث��ات
التكنولوجية المتتالية».
وق��ال «عل��ى الرغ��م من كل م��ا مر ب��ه لبنان من
تحديات و�صعوبات ،ال يزال هذا البلد يوفر الكثير من
الفر���ص اال�ستثماري��ة الواعدة في مج��االت متعددة.
وف�ضال عن كل الميزات التفا�ضلية التي يتمتع بها من
موق��ع جغرافي ونظام اقت�ص��ادي ودور قوي للقطاع
الخا���ص وتوفر الي��د العاملة المتخ�ص�ص��ة والكفوءة
وما �إليها من عنا�صر تزيد من القدرة التناف�سية لبيئة

الأعمال في لبنان ،تن�صب الجهود في �سبيل ا�ستثمار
ه��ذه الميزات باتج��اه ت�سهيل عم��ل كل الم�ستثمرين.
وم��ا التق��دم الذي �أح��رزه لبن��ان بخم�س نق��اط عام
 2011في مجال �سهولة ت�أ�سي�س الم�شاريع وتراجع
ع��دد الأيام الالزمة لبدء �أي م�شروع من  46يوما في
الع��ام � 2008إل��ى  9فق��ط في الع��ام � 2011إال خير
دلي��ل عل��ى هذه الجه��ود»�« .إن هذه الأرق��ام� ،إن دلت
على �ش��يء ،ف�إنما تدل على �أن الم�ساعي المبذولة من
�أج��ل زي��ادة جاذبية المن��اخ اال�ستثم��اري في لبنان
بد�أت ت�أتي بثمارها .وظهر ذلك جليا في اال�ستثمارات
الأجنبي��ة المبا�شرة الوافدة �إلي��ه التي �شهدت بدورها
زيادة و�سجلت  4,9مليارات دوالر في العام ،2010
بع��د �أن بلغ��ت هذه التدفقات  4,8ملي��ارات في العام
 ،2009محتال المرتبة الرابعة بين  18دولة عربية.
وم��ن المتوق��ع �أن يحاف��ظ عل��ى ن�سب النم��و هذه في
العام ».2011

امل�صدر
“ايدال” تعلق دعمها للبي�ض
ّ
�ضمن �إ�ستراتيجية تنمية ال�صادرات الزراعية وحفظ التوازن بين متطلبات ال�سوق و�ضبط الأ�سعار للم�ستهلكين
وفق القوانين المرعية الإجراء ،وبعد االرتفاع الحاد في �أ�سعار البي�ض� ،أعلن رئي�س مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة العامة
لت�شجي��ع اال�ستثم��ارات في لبن��ان “ايدال” المهند�س نبيل عيتاني ،وبعد موافقة دول��ة رئي�س مجل�س الوزراء ،عن
ق��رار مجل���س �إدارة الم�ؤ�س�سة القا�ضي بتعليق الدعم على البي�ض الم�صدر ب�شكل م�ؤقت ابتداء من الأول من ت�شرين
الثاني الحالي  2011وحتى �إ�شعار �آخر .وي�أتي هذا القرار �ضمن �إ�ستراتيجية الدعم المتحرك لل�صادرات التي تم
�إقراره في مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة التي ت�ؤكد حر�صها على م�صالح الم�صدرين والم�ستهلكين وفق �آلية تحفظ توازن
االقت�صاد الوطني ،خا�صة بعد �إقرار برنامج تنمية ال�صادرات الزراعية الجديد  Agri Plusالذي �سيبد�أ العمل به
مطلع العام  2012وفق ر�ؤية و�آلية جديدة.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  118كانون االول 2011
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عقدت الم�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات
ف��ي لبن��ان «اي��دال» ،بالتع��اون م��ع جمعي��ة
ال�صناعيين اللبنانيي��ن� ،سل�سلة من االجتماعات
وور���ش العم��ل م��ع ممثلي��ن ع��ن القطاع��ات
ال�صناعي��ة ،ومنه��ا �hgصناع��ات الكيماوي��ة
و�صناع��ة المع��دات الإلكتروني��ة والطباع��ة
و�صناعة الأقم�شة والمالب�س و�صناعة الورق.
وي�أتي تنظيم هذه الور�ش في �سياق الجهود
التي تبذل من �أجل مواكبة عمل اللجنة الوزارية
المكلفة �إعداد اقتراحات لتعديل قانون ت�شجيع
اال�ستثم��ارات ف��ي لبن��ان والمرا�سي��م التابع��ة
ل��ه ،خ�صو�ص��ا �أن قطاع ال�صناع��ة هو من بين
القطاع��ات الإنتاجية التي ي�شملها هذا القانون
والتي تحت�ضن العديد من الفر�ص اال�ستثمارية
الواع��دة .وتمح��ور النقا���ش بي��ن الم�ؤ�س�ستين،
ح��ول الوقوف عل��ى متطلب��ات كل قطاع وذلك
به��دف تحقي��ق تنمي��ة �أكب��ر فيه ال�سيم��ا على
�صعي��د تخفي���ض كلف��ة الإنتاج وتوفي��ر البنى
التحتية و�إن�شاء التجمعات القطاعية.
�أم��ا الهدف م��ن تنظي��م ور�ش العم��ل هذه،
فهو:
مناق�ش��ة العوائ��ق الأ�سا�سي��ة الت��ي تواج��ه
ال�صناعيين
تفاعل القطاع العام مع القطاع الخا�ص
وفي تعليق له على تنظيم هذه االجتماعات،
�أك��د رئي���س مجل���س �إدارة الم�ؤ�س�س��ة المهند�س
نبي��ل عيتان��ي �أن ال�صناعة هي قط��اع رئي�سي
م�ساه��م ف��ي النم��و االقت�ص��ادي ،وه��ي توف��ر
فر�ص عم��ل جديدة لمواردن��ا الب�شرية الوطنية
المتخ�ص�صة والكفوءة .ومن هنا واجب دعم هذا
القطاع وتعزيزه تلبية لحاج��ة ال�سوق المحلية
وج��ذب المزي��د م��ن اال�ستثم��ارات ورفع حجم
�صادرات��ه .كما �شدد على �ضرورة توفير المناخ
اال�ستثماري المالئ��م في هذا القطاع من خالل
توفي��ر البنية التحتي��ة القانوني��ة والخدماتية
والتكنولوجي��ة المتطورة له �إ�ضافة �إلى تعزيزه
من خالل توفي��ر الحوافز والإعفاءات المنا�سبة
القادرة على تطويره ليكون على قدر المناف�سة
المتنامية.
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م��ن �شهر ال��ى �شهر

املنتدى االقليمي لل�صناعات الغذائية لل�شرق االو�سط و�شمال افريقيا

الحاج ح�سن :مهمتنا حماية انتاجنا الوطني

شدد “ املنتدى االقليمي للصناعات الغذائية للشرق االوسط وشمال
افريقيا” على أهمية األمن الغذائي ،معتبرا ً أن استيراد معظم االغذية
االساسية يسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية قد يكون بعضها جزءا
من االسباب التي أدت الى هذه الثورات في االشهر االخيرة املاضية.
وكان قد افتتح في فندق “لو رويال” في ضبيه ،املنتدى االقليمي
للصناعات الغذائية للشرق االوسط وشمال افريقيا ،الذي تنظمه
وزارة الزراعة في لبنان بالتعاون مع منظمة االغذية والزراعة لالمم
املتحدة “الفاو” ومنظمة االمم املتحدة للتنمية الصناعية”اليونيدو”،
برعاية رئيس مجلس الوزراء جنيب ميقاتي ممثال بوزير الزراعة حسني
احلاج حسن .ومبشاركة عشرين دولة وعدد من املنظمات غير احلكومية
لقطاع الصناعات الزراعية ،ومعاهد بحثية والقطاع اخلاص الذي يعنى
بقطاع الصناعات الزراعية الدولية املتعاونة في تنمية هذه الصناعات
في املنطقة وخبراء ومهتمون.
وف��ي كلمته ر�أى الح��اج ح�سن ان لبن��ان و�سط �أزمة
اقت�صادي��ة ومالية تع�صف بالعالم ،ومظاهر هذه االزمة
تب��د�أ بزيادة معدالت الفق��ر والبطالة وانعكا�س ذلك على
االم��ن واالم��ن الغذائ��ي من �ضمن��ه .انن��ا ال نتحدث عن
احتماالت ،نحن في و�سط االزمة ومن مظاهر ازمة الغذاء
ه��و توفر الغ��ذاء قب��ل ا�سعاره ،ه��ل يتوفر الغ��ذاء كافيا
لتغذية ما يزيد عن  7مليارات ن�سمة في هذا العالم؟

وتاب��ع“ :انه ف��ي لبنان ال م�ستقب��ل للزراعة وال دور
وال داع��ي لها وانا �سمعته��ا �شخ�صيا من م�س�ؤولين كبار
يقول��ون يمكننا ان ن�ست��ورد كل �شيء حتى و�صلنا اليوم
ان لبن��ان ي�ستورد بين  80و 85بالمئة مما ي�أكل اي ان
ا�ستهالكن��ا الغذائي اللبناني  80ال��ى  85مئة م�ستورد،
يعن��ي ان غذاءن��ا مره��ون وان اي ازم��ة �سيا�سي��ة و�أي
ح�ص��ار واي مقاطع��ة يتعر�ض لبنان لم�ش��اكل �سواء في

الت�صدي��ر او في اال�ستيراد ،وال��دول العربية لي�ست اف�ضل
حاال من لبنان
واقت��رح الحاج ح�سن عل��ى ممثلي ال��دول الم�شاركة
ع��ن كيفية تطوي��ر “اتفاقيات التب��ادل التجاري وحجم
التبادل البيني بين دولنا؟” .وتابع“ :من �ضمن العناوين
الت��ي �آمل ان تبحث هي حج��م اال�ستثمار في ال�صناعات
الزراعية مقارنة مع حجم اال�ستثمار في القطاع العقاري

لقاءات �صابوجنيان يف ملتقى ال�صناعات الغذائية
عل��ى هام���ش الملتقى ،تر�أ���س وزير ال�صناع��ة فريج �صابونجي��ان جل�سة حوارية
�ضم��ن ملتق��ى “ال�صناع��ات الغذائي��ة ف��ي لبن��ان ومنطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط و�شمال
�أفريقي��ا” بدعوة من “الجمعية اللبنانية لعلماء وتقنيي الغذاء” التي ير�أ�سها الدكتور
رج��ا طنو���س ،و�ش��ارك فيه��ا خبراء دولي��ون ولبناني��ون معني��ون باالم��ن الغذائي.
�أعتب��ر �صابونجيان� :إن الت�صنيع الغذائي يواج��ه الكثير من الم�شاكل ،ومطلوب منكم
ب�صحته وعافيته هو
كعلم��اء وخب��راء �أن تقلّ�صوها �إلى �أدنى ح ّد ممك��ن لأن الإن�سان ّ
المعني الأول في هذا الأمر .وتقع الم�س�ؤولية �أي�ض ًا على �أ�صحاب الم�صانع والمزارعين،
ف�ض ًال عن ال��دور الحكومي ومراكز الأبحاث والمختبرات� .إنها م�س�ؤولية م�شتركة بين
تو�صلت �إلى النتائج المرجوة.
جهات متع ّددة �إذا تعاونت في �شكل وثيقّ ،
ور�أى �أن �سالم��ة الغ��ذاء تتعل��ق بالنظاف��ة والتتب��ع والتعبئة والتغلي��ف والتبريد
مكمل��ة لبع�ضها البع�ض تب��د�أ بالتوعي��ة والإر�شاد.
والنق��ل والحف��ظ ،وكله��ا عنا�صر ّ
و�أك��د �صابونجي��ان �أن وزارة ال�صناع��ة ت�ش��رف عل��ى ثالث��ة �أجه��زة معني��ة ج��داً
به��ذا المو�ض��وع ،يعم��ل �إثن��ان منهم��ا �أي م�ؤ�س�س��ة المقايي���س والموا�صف��ات
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اللبناني��ة “ليبن��ور” ومعه��د البح��وث ال�صناعي��ة ب�ش��كل علم��ي وف ّعال عل��ى �صعيد
و�ض��ع المعايي��ر ومراقب��ة تنفيذه��ا� .أم��ا الجه��از الثال��ث وه��و “المجل���س اللبناني
للإعتم��اد” ف�إنن��ا ف��ي �ص��دد ت�ألي��ف مجل���س �إدارة ل��ه تمهي��داً للمبا�ش��رة بمهماته.
و�أقت��رح بع���ض التو�صيات التي �أعتبرها �ضرورية لإنج��اح الأهداف التي ت�ساهم في
تقوية القدرة التناف�سية لل�صناعة اللبنانية:
�أوالً -تعزي��ز البحث العلمي لخدمة ال�سالمة الغذائية وتفعيل دور القطاعين العام
والخا�ص والمراكز البحثية والجامعات على هذا ال�صعيد.
ثاني��اً -تطوي��ر المختبرات العلمية وتجهيزها ب�أح��دث الأجهزة المطلوبة لإجراء
الفحو�ص و�إعطاء النتائج الدقيقة غير القابلة لل�شك.
ثالث��اً -تبني م�ؤ�س�سة المقايي�س والموا�صف��ات المعايير الدولية الخا�صة بالأمن
الغذائي.
رابع��اً -ت�شجي��ع �أ�صحاب الم�صانع الغذائية على توظي��ف علماء وخبراء في علم
الغذاء بهدف تح�سين نوعية الإنتاج ومالءمته الموا�صفات العالمية.
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ن�شاطات
�صابوجنيان ..جال
على م�صانع ك�سروان
برفقة افرام
جال وزير ال�صناع��ة فريج �صابونجيان على
ع��دد من م�صانع ك�سروان في المناطق ال�صناعية
ف��ي زوق م�صبح وغزير وال�صفرا ،تلبية لدعوة من
تجمع �صناعيي ك�سروان .رافقه في الجولة رئي�س
ّ
تجمع
رئي���س
اف��رام،
نعم��ة
ال�صناعيي��ن
جمعي��ة
ّ
�صناعي��ي ك�س��روان نق��وال اب��ي ن�ص��ر وع��دد من
ال�صناعيي��ن� .شمل��ت الجولة م�صان��ع للألومنيوم
والطباعة والتغليف والتك�ستيل والألب�سة والكرتون
والورق والنايلون والمواد الغذائية والتنظيف.
ا�ستم��ع الوزي��ر �صابونجي��ان ال��ى �شروحات
�أ�صح��اب هذه الم�صانع الت��ي يوظف بع�ضها بين
 300و 500عامل معظمهم من اللبنانيين .و�شكا
معظمهم م��ن ارتفاع كلفة الطاق��ة الذي يزيد في
الأكالف ويح��د من الق��درة التناف�سي��ة .و�شجعهم
الوزي��ر �صابونجي��ان بما ان النظ��ام االقت�صادي
معول��م ،عل��ى االندماج في م��ا بينهم ،م�ؤك��داً �أن
قدرة ال�صناعي اللبناني التناف�سية تكمن في �سلة
م��ن الحوافز تقدمها الدولة ويعمل على تطويرها،
واع��داً بتخفي���ض ال�ضريبة على الت�صدي��ر ،م�شدداً
عل��ى �أن النوعي��ة والج��ودة العالي��ة ف��ي االنتاج
هما عن�صران مهمان جداً ويعطيان قيمة م�ضافة
والنا�س يذهبون الى العقارات الن الربح اكثر وال�ضرائب
اق��ل بينما في ال�صناعة والزراعة فالربح اقل وال�ضرائب
اكث��ر ما هذا العدل؟ كيف يمكنن��ا ان ننمي االقت�صاد انا
ل�س��ت �ضد ال�سوق العق��اري ولكن كيف يمكن خلق توازن
ف��ي االقت�ص��اد وكي��ف ن�شج��ع اال�ستثمار وكي��ف نريده
وكيف نحميه ونوفر له م�صادر التمويل؟ وهنا اطرح ان
نجد ق��راءة م�شتركة لكيفية تعزي��ز الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة
والمتو�سط��ة وم�ؤ�س�سات ال�شب��اب ورواد االعمال والمر�أة
الريفي��ة والتعاوني��ات والمب��ادرات وكيفي��ة التكام��ل
بي��ن القطاعي��ن الع��ام والخا���ص وال��دول والمنظم��ات
الدولية .كذل��ك هناك نق�ص في البحث العلمي في قطاع
ال�صناع��ات الزراعي��ة كم ه��ي ن�سبة البح��ث العلمي من

موازن��ات دولن��ا ف��ي قط��اع ال�صناع��ات الزراعي��ة من
اج��ل تطويرها لك��ي تتما�شى مع الع�ص��ر وت�صبح قادرة
عل��ى المناف�سة في ه��ذا العالم الذي ا�صب��ح فيه الو�ضع
االقت�ص��ادي على ما هو عليه ،كيفي��ة تطوير هذا البحث
العلم��ي وتن��اول المعرفة والمعلوم��ات وبح�ضور بع�ض
ر�ؤ�س��اء الجامعات وعمداء كلي��ات الزراعة الذين نرحب
بح�ضورهم”.
وختم الحاج ح�سن م�شيداً بال�صناعيين وبالمزارعين
وبال�صناع��ات الغذائية والزراعي��ة وبانتاجهم ،متحم ًال
م�س�ؤولي��ة تطوير واقعهم من واق��ع جيد الى واقع ممتاز
ليناف�سوا وي�ستمروا ويتطوروا ويحققوا لنا االمن الغذائي
و�سالمة الغذاء ال ان نتركهم تحت عنوان ت�سهيل التبادل
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  118كانون االول 2011
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التج��اري ف�أي��ن الم�شكل��ة اذا �صنعنا غذاءنا ف��ي بلدنا،
وهل �س�أل من ينادي بمنظمة التجارة العالمية م�ؤ�س�سي
ه��ذه المنظمة لماذا ي�ضعون العوائق امام ان�سياب ال�سلع
بين دولهم وهل ان�سياب ال�سلع بين اميركا واوروبا بهذه
ال�سهول��ة الت��ي ي�صورها لنا دع��اة ت�سهي��ل التجارة من
دون �ضواب��ط وم��ن دون قيود ،نحن م��ع تطوير اتفاقية
التي�سي��ر العربي��ة ونحن مع الدخول ال��ى كل االتفاقيات
لكن على قاعدة الم�ساواة وايا يكن حجم بلدنا 10452
كلم 2نحن نراه بحجم م�ساحة الكرة االر�ضية.
بع��د ذل��ك افتت��ح الحاج ح�س��ن معر���ض االبتكارات
واالفكار المبدعة في مجال ال�صناعات الزراعية» وجال
برفقة الح�ضور على اق�سامه.

25

magazine 118.indd 25

����������ش���������رك���������ات

درا�سة لـ «�سيدركوم»..
القواعد العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت
أص��درت ش��ركة س��يدركوم دراس��ة حول
الوضع المقلق لقطاع االتصاالت في لبنان حاليا
مس��تندة الى القواعد العامة التي وضعها الوزير
جبران باس��يل عام  2009والتي تعتبر مثالية اذ
تنه��ض بالقطاع لتضع لبنان بي��ن الدول األكثر
تقدم��ا عالمي��اً .وقد وضعت هذه الدراس��ة على
فرضية استمرار السياسة غير الواضحة لوزارة
االتص��االت الحالي��ة التي س��تؤدي ال��ى تدمير
القط��اع الخ��اص وفرص اإلس��تثمار باالضافة
الى الضرر بمصلحة المواطنين في حال تطبيق
السياس��ة اإلحتكارية التي تناقض سياسة السوق
الحرة وحرية الخيار.
وتساءلت سيدركوم عما سيحدث في 31ك1
ـ ديسمبر 2011؟
هل س��يكون مصير  17من م��وردي خدمة
االنترن��ت ( ،)ISPSاربع��ة من م��وردي خدمة
البيان��ات ( ،)DSPSآالف المش��تركين ،آالف
الموظفين ،واس��تثمارات المش��غلين من القطاع
الخ��اص ،هل س��يكون مصيرهم جميع��ا معلقا
بتراخي��ص قد ال تجدد ،تاركا قطاع االتصاالت
في حالة من االضطراب والفوضى؟
يب��دو ذلك خيالي��اً النه لدينا ف��ي لبنان قانون
متين لالتصاالت هو القانون  431لالتصاالت.
حكوم��ة تعتبر االتصاالت اولوية وتؤيد القانون
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 431وفقاً لتصريح رئيس الوزراء نجيب ميقاتي
للبرلمان اللبنان��ي في الخامس من تموز 2011
 431الهيئة المنظم��ة لالتصاالت مهمتها تهيئة
مناخ تنظيمي يخلق سوق اتصاالت تنافسية تقدم
خدم��ات ممتازة بأس��عار في متن��اول الجمهور
اللبنان��ي“ .القواع��د العام��ة لتنظي��م خدم��ات
االتصاالت في لبنان” مفصلة بشكل واضح.
بالرغم من رغبة مش��غلي القطاع الخاص في
استثمار عشرات الماليين من الدوالرات في بنية
تحتية حديث��ة وخدمات متقدمة ،فاننا مندهش��ون
لماذا يرفض او تؤخ��ر الوزارة تطبيق “القواعد
العام��ة لتنظيم خدمات االتصاالت في لبنان” بعد
مرور ثالثين شهراً على توقيعها من قبل الوزير
باسيل!
كانت هذه القواع��د العامة ثمرة ما يزيد عن
س��تة اش��هر من الجهد والعمل الدؤوب من قبل
الوزير باس��يل بالتش��اور مع اكثرمن  150من
االختصاصيين اللبنانيي��ن ذوي المراكز العالية
ف��ي مج��ال االتصاالت .ف��ي كلمت��ه الوداعية،
اعتبر باسيل ان “القواعد العامة” هي احدى أهم
انجازاته في وزارة االتصاالت .قال باسيل“ :ال
يجوز عدم اعتماد هذه القواعد ألن المس��تثمرين
يحتاجون الى ضمانات على المدى الطويل”..
ونادت باعطاء شركات نقل المعلومات الحق

بانشاء وتش��غيل المعدات االساس��ية في جوهر
الشبكة ،التجميع ،وشبكة الولوج مستعملين حيز
الت��رددات المخص��ص والمس��ند اليهم،DSL ،
ش��بكة ،FTT - xالبنية التحتية للش��بكة الثابتة،
كوابل األلياف البصرية والدولية ( .)39ونادت
بفتح الس��وق للمزيد من المنافس��ة .ونادت ايضا
بمن��ح التراخي��ص أللف��ا وإم تي س��ي لتش��غيل
خدمات ال��ـ  ،3Gولم تزل كال الش��ركتين غير
مرخصتين حتى تاريخه.
باختص��ار ،كانت ل��دى الوزير باس��يل رؤية
واضحة للبنان تضمن مصالح المستهلك والقطاع.
آمن بأن زيادة المنافس��ة بين العديدمن المش��غلين
تؤدي الى رفع مستوى الخدمة ،وتجلب للمستهلكين
فوائ��د اقتصادية هامة .مهّد الطريق للس��ير بلبنان
للوصول الى مصاف اسواق االتصاالت المتقدمة
في خالل فترة قصيرة من الزمن .نحن لسنا بحاجة
الى اعادة اختراع البارود.
فما هو الخطأ في ذلك؟ جوابنا“ :ال شيء!”
مرت اش��هر على توزير الوزير صحناوي
ّ
مه��ام وزارة االتص��االت وال يعلم القطاع حتى
تاريخ��ه ما اذا كان��ت رؤيته تتطاب��ق مع رؤية
باسيل وما اذا كان س��يطبق القواعد العامة التي
وضعها زميله؟
يريد القطاع معرفة ما اذا كان الوزير الحالي
يدعم االستثمارات الخاصة في قطاع االتصاالت،
واذا م��ا كان يدع��م المنافس��ة العادل��ة بين جميع
المش��غلين ،واذا م��ا كان يؤيد التنظيم الش��فاف،
وم��ا اذا كان يؤمن بالنظري��ة االقتصادية القائلة
بأن التنوع في الخدمات التي يقدمها عدة مشغلين
يؤدي الى نوعية أحسن وبسعر ّ
أقل ،بمعنى آخر
يحافظ على المستهلكين ويؤمن حقوقهم!
في عالم االتصاالت هناك مدرستان :مدرسة
احتكاري��ة محا ِفظة وأخرى تنافس��ية في س��وق
حرة لمصلحة المس��تهلك .فاما ان يدعم الوزير
صحن��اوي االس��تثمارات ف��ي البني��ة التحتي��ة
والخدم��ات في قط��اع االتصاالت ف��ي جو من
المنافسة العادلة وبقيادة المشغلين من القطاعين
الخاص والع��ام -
بمعنى آخر يلتزم القانون رقم
ً
 431لالتصاالت ويطبّق “القواعد العامة لتنظيم
خدمات االتص��االت في لبن��ان” التي أصدرها
باس��يل  -او ان��ه يع��زز احت��كارات ال��وزارة،
أوجيرو ،ألفا ،وإم تي سي.
فماذا سيكون خياره؟
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«م .عزت جالد و اوالده»
اقامت حفل افتتاح لترويج م�ضخة للأ�سمنت

فاروجان نجاريان – المدير العام

جورج درو�س ,حبيب مجاع�ص ,محمد مرايا ,كري�ستي جانحو

طارق جالد – مدير المبيعات و الت�سويق

م�ضخة لال�سمنت 48م

عمر جالد ,ايمن جالد ,جورج واكيم ,طانيو�س مطر,
كري�ستي جانحو

كارلو�س نادر ,جورج مارون ,دنيز عبيد ,رامي �صوما ,نادين حنا ,عبداهلل نجار,
حياة ,ريينيه لطوف ,ميراي �سويدي ,نديم مغبغب

طوني �سلوم ,غالدي�س دكا�ش

وائل ابراهيم مع مدعويين

مع مهند�س الم�ضخة ,يانغ

اقامت �شركة «م .عزت جالد واوالده» حفل افتتاح في ال�ساد�س من اوكتوبر  2011عند ال�ساعة ال�ساد�سة م�س�أ¸ لترويج م�ضخات لال�سمنت 48م من ماركة �ساني بح�ضور اهل
المقاولة من �أ�صحاب �شركات و مدراء و موظفين قيمين عليها .ح�ضر العر�ض ا�صحاب �شركة جالد ,رئي�س مجل�س ادارة ال�شركة ال�سيد ايمن جالد و الرئي�س العام التنفيذي ل�شركة
ج�لاد ف��ي كل م��ن لبنان ,االردن� ,سوريا و فل�سطين ال�سيد كري�ستي جانحو¸المدير العام ل�شركة �ساني في ال�شرق االو�سط ال�سيد تيم �شاه ,المدير الأقليمي ل�سولير في ال�شرق االو�سط
ال�سي��د ج��ورج دارو���س  ،و ح�شد م��ن موظفي ال�شركة .ابتد�أ الحفل بكلمة م��ن مدير عام ال�شركة ال�سيد فاروجان نجاري��ان مرحبا بالجميع ,م�ؤكدا توطي��د ال�صداقة القديمة الجديدة
و تعزيزه��ا و تطويره��ا ف��ي الميادي��ن و ال�سبل .ومن ثم اقام ال�سيد تيم �ش��اه محا�ضرة عن منتوجات �ساني تالها عر�ضا عن كيفية عمل م�ضخ��ة ال48م من ال�سيد يانغ ,مهند�س
الم�ضخة .بعدها اقيم ا�ستعرا�ضا للألعاب النارية ,و كوكتيل بمنا�سبة الحفل� .إختتمت المنا�سبة ب�سحب للطومبوال ,و بقطع قالب للحلوى ,مت�شكرين الجميع على ح�ضورهم.
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من الح�ضور

تيم �شاه ,ومحا�ضرة عن �شركة �ساني

ا�ستعرا�ض الم�ضخة

الجميع لم�شاهدة عر�ض الم�ضخة 48م

الم�ضخة ت�ضخ المياه

اليا�س جعجع ,جو رحمة ,يانغ ,رررر ,ييى

م�ضخة ال�ساني

ريما مهنا ,تيم �شاه ,فاروجان نجاريان ,ماري تريز �شما
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  118كانون االول
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الألعاب النارية

تيم �شاه و طارق جالد ي�ستعدون لقطع قالب الحلوى
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حفل اطالق
Arabicnet.com
ت��م اط�لاق اول موق��ع توا�ص��ل اجتماع��ي عربي
 ، Arabicnet.comف��ي حف��ل اقي��م ف��ي مطعم
�شولون��ج الك�سلي��ك ،ح�ض��ره ممثل��ون ع��ن ال��وزراء،
وزي��ر الداخلي��ة و�شخ�صيات دبلوما�سي��ة واجتماعية
واعالمي��ة .وعر�ض خالل الحفل فيل��م وثائقي ي�شرح
اهمي��ة الموق��ع ال��ذي ا�ستخ��دم ف��ي ت�صميم��ه اه��م
واح��دث التقنيات الت��ي تناف�س تل��ك الم�ستخدمة في
ال��دول االوروبي��ة .ومن المتوق��ع ان ي�ستقطب الموقع
مليوني زائر في مراحل��ه االولى ،ليجمع تحت مظلته
اكب��ر واو�سع �شريحة م��ن اال�شقاء العرب بهدف تعزيز
التوا�صل والتقارب والحوار العربي.

ممثل ال�سفير الرو�سي و�صاحب الموقع �آالن خوري و القن�صل في ال�سفارة الرو�سية في �سوريا وعقيلته

ممثل وزارة االت�صاالت نبيل مخلوف

�شوقي م�شنتف وعقيلته وابنته

 – 8االعالمي جورج قرداحي وعقيلته

ممثلوزير الداخلية العقيد ف�ؤاد الخوري وعقيلته
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درد�شة جانبيه بين �صادق �صادق وجورج قرداحي و بين رئي�س جمعية المعلوماتية في لبنان غبريال الديك و�سعيد ب�ستاني

مديرة مكتب الموقع باميال الها�شم

العميدان جريج وخوري

منجد �شريف ،ايلي ايوب ،ريمي ميرباني ،نقوال جورا�سكو

رنا �سرحان وزميلها في تلفزيون ابو ظبي
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  118كانون االول
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مقدمة البرامج غنى اميوني والفنان رفيق خويري

➠
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ال�سيد �سمير نهرا وعقيلته

اجواء مو�سيقية

جانب من الح�ضور ويبدو من الي�سار جان ابوجودة

ال�سيدة نينا

من اجواء الحفل
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�شعار الم�ؤ�س�سة على ال�سيارة
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نك�سة يف القطاع ال�سياحي...

البلد يخ�سر � 366ألف �سائح
املوسم السياحي الصيفي في نهايته ،ولم تتبلور لدى احلكومة خطة إنقاذية،
على الرغم من إدراكها ما تكبده البلد من خسائر متراكمة منذ الشهر األول من
هذه السنة ،وال سيما اخلسائر األكيدة في «س ّياح البر» والبالغة أكثر من  80في
املئة .كما تلحظ إحصاءات وزارة السياحة تراجعا مطردا للس ّياح العرب ،والبالغ
في آب  27،51في املئة ،وفي متوز  54،08في املئة مقارنة مع الفترة نفسها من
س ّجل تراجع في عدد الوافدين من الدول
العام املاضي ،علما أنه في الربع األولُ ،
العربية بنسبة  49في املئة .وفي اجملموع العام لألشهر الثمانية األولى ،بلغ عدد
الوافدين االجمالي ،مليون ًا و 126ألفا و 755زائرا ،فيما بلغ عن الفترة نفسها في
العام املاضي ،مليونا و 492ألفا و 133زائرا ،أي بتراجع  365ألفا و 378زائرا ،ما نسبته
 24،48في املئة.
«الج��و» ب�أح�سن حال م��ن «البر»،
ول��م يكن حال
ّ
كم��ا �أف��اد المدي��ر التج��اري ل�شرك��ة طي��ران ال�ش��رق
الأو�س��ط ن��زار خ��وري ال��ذي �أك��د «�أن حرك��ة الركّ اب
عب��ر مطار رفي��ق الحري��ري الدولي ،ولفت��رة � 8أ�شهر
الما�ضي��ة ،ل��م ت�سج��ل �أي زي��ادة ،وبقيت كم��ا كانت
ف��ي ال�سن��ة الما�ضية» ،حيث مع انته��اء �شهر �آب ،بلغ
ع��دد الركاب عبر المطار ،ثالث��ة ماليين و� 706آالف
و 296راكب��ا ،في مقاب��ل ثالثة ماليي��ن و� 692ألفا
و 92راكب��ا خ�لال الأ�شهر الثماني��ة الأولى من العام
( 2010ن�سبة االرتفاع  0,38في المئة).

غياب الخطة
ويعلق الأمين العام التحادات النقابات ال�سياحية
جون بيروتي على غياب الخطة ال�سياحية الإنقاذية،
بالق��ول“ :ال تع��اون بي��ن النقابات”� ،سائ�لا“ :متى
تقي��م وزارة ال�سياحي��ة والقط��اع الخا���ص �أعمالهما
ّ
عب��ر م�ؤتم��رات علمية ،و�ص��وال �إلى خال�ص��ات يمكن
البناء عليها لتدارك الخلل ومعالجة الق�صور ،كمدخل
لتطوير القطاع؟” ،م�شيرا �إلى �أن الأحداث التي ت�شهدها
ال�سياح جوا بدال من البر� ،أحدثت
�سوريا ،وتحول قدوم ّ
ال�سي��اح ،حيث �شاهدنا تحول
خل�لا في خريطة توزع ّ
ال�سي��اح الأردنيي��ن �إلى العا�صم��ة ،بعدما
ن�سبة م��ن ّ
كانوا يق�صدون الجبل ،متوقعا �أن “ي�شهد القطاع في
ال�شهور المتبقية من ال�سنة ،تراجعا مطردا ،مما يعني
عدم ق��درة القطاع��ات ال�سياحي��ة االلتزام ب���أي قرار
حول زيادة الأجور المطروح للتداول حاليا”.
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و�إذ ي�أم��ل بيروتي �أن يطور �أ�صح��اب الم�ؤ�س�سات
ال�سياحية البحرية م��ن �أنف�سهم على م�ستوى ال�سالمة
العام��ة وال�صح��ة ف��ي المو�س��م المقبل ،ي�شي��ر �إلى �أن
“النقاب��ة �ستعقد م�ؤتم��را �صحافيا قريب��ا تقيم عبره
المو�س��م ،خ�صو�صا خطة ال�سالمة العامة التي �أ�شرفت
عليه��ا وزارة ال�سياح��ة بالتعاون م��ع الدفاع المدني
البح��ري واطفائية بيروت ،حيث تم تخريج عدد كاف
ال�سباحين ،وعقدت العدي��د من دورات
م��ن المنقذي��ن ّ
توعية لأ�صحاب الم�ؤ�س�سات”.
في موازاة ذلك ،يعي�ش القطاع الفندقي ،الذي دخل
في “�شهر ت�شرين الأول الت�شا�ؤمي”“ ،كل يوم بيومه”،
وف��ق بيروت��ي ،مبديا قل��ق القطاع“ ،م��ن بقاء الئحة
الحجوزات خالية ف��ي ال�شهر المقبل ،خ�صو�صا بعدما
�ألغي��ت  80في المئة من الحج��وزات الأوروبية لف�صل
الخريف ،بفعل التوترات التي تعي�شها المنطقة”.
وف��ي العم��وم ،كان المو�س��م ق�صي��را �أي حوال��ى
 43يوم��ا ،حيث بد�أ في  17حزي��ران وانتهى في �أول
�آب (�شه��ر رم�ض��ان) ،ليع��ود وينتع�ش في عي��د الفطر
�أ�سبوع��ا� .أم��ا �شه��را �أيل��ول وت�شري��ن الأول ،فيع ّدان،
كم��ا يقول بيروت��ي“ ،مو�س��م الم�صاي��ف والفواكه”،
وال�سياح ق�ض��اء الإجازات في
�أي يف�ض��ل اللبنانيون
ّ
الجبل ،لال�ستمتاع بالطق�س.

بيروتي�“ ،أن الم�ؤتمرات والندوات التي ت�شهدها البلد،
ال�سياحية ال�سوري��ة خ�صو�صا خالل العطل
والحرك��ة ّ
الق�صيرة (الخمي�س والجمعة) ،ف�ضال عن ن�شاط حركة
ال�سياح��ة الدينية ،جعلت ن�سب��ة الإ�شغال الفندقي في
العا�صمة حاليا حوالى  60في المئة ،وخارج بيروت
�أق��ل من  30في المئة ،فيما ي�ستمر التراجع الحاد في
الجبل �إلى ما دون  10في المئة”.
من جهت��ه ،يتوقع خوري“ ،في ه��ذه المرحلة �أن
يزي��د ع��دد ركاب “المي��دل �إي�س��ت” له��ذه ال�سنة عن
ال�سن��ة الما�ضي��ة ،بن�س��ب قليل��ة ج��دا ،خ�صو�صا بعد
الرك��ود ال�سياحي”� .أما من ناحية الرحالت ،فيو�ضح
�أنه��ا “بقيت كم��ا كانت �سابق��ا ،ولدينا الق��درة على
زيادتها �إذا زاد الطلب على ال�سفر من الآن حتى نهاية
الع��ام” ،وع��ن تقييمه لحجوز مو�س��م ال�صيف ،يقول:
“كان هنال��ك هب��وط ف��ي الحج��وز م��ن دول الخليج
العربي وال�شرق الأو�سط”.
�أما عل��ى �صعيد و�ضع (الميدل �إي�س��ت) في الفترة
المقبل��ة ،فيتوقع خ��وري “تراجعا ل�سن��ة  2012في
الأرب��اح ،وقد ن�صل �إلى حال��ة الخ�سارة� ،إذا ما ا�ستمر
الو�ضع كما هو حاليا ،خا�صة في البلدان العربية”.

ركود
�إذاً ،وبعدم��ا دخل البلد في “رك��ود �سياحي” �إلى
عي��د الأ�ضحى ،ثم عيدي الميالد ور�أ�س ال�سنة ،يو�ضح
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وي�أتي كالم خ��وري ،بعدما توقع االتحاد الدولي
للنق��ل الج��وي (اياتا) ف��ي تقرير ن�شر حديث��ا ،تراجع
�أرباح �شركات الطيران  29في المئة في  2012بفعل
�ضع��ف االقت�ص��اد العالمي ،وا�ستمرار ارتف��اع �أ�سعار
وقود الطائرات.

تعوي�ض
ف��ي المقابل ،وردا على ما طُ رح حكوميا ونقابيا،
حول مو�ضوع خف�ض �أ�سعار التذاكر بهدف التعوي�ض
“�سياح
ع��ن الخ�سائر الت��ي تكبدها البلد عل��ى �صعيد ّ
الب��ر” ،يق��ول خ��وري�“ :إن �أ�سع��ار تذاك��ر ال�سفر التي
عم��ان ومنه��ا ،ه��ي �أ�سع��ار
تعتمده��ا �شركتن��ا �إل��ى ّ
مخفّ�ض��ة ،ومتد ّنية ،وتما�ش��ي �أ�سعار ال�سفر عن طريق
الب��ر ،ول��م تزد ه��ذه الأ�سع��ار بالرغ��م م��ن الزيادات
المرتفع��ة التي طر�أت عل��ى �أ�سعار وق��ود الطائرات”،
الفت��ا �إل��ى �أن “ال�ضرائب المو�ضوعة عل��ى ال�سفر جواً
ه��ي التي تزي��د في �أ�سع��ار تذاكر ال�سف��ر .وقد �شرحت
�شركتنا هذا الأمر للم�س�ؤولين اللبنانيين وكان هنالك
تف ّهم من قبلهم”.

وع��ن �أب��رز الجن�سي��ات الت��ي ا�ستخدم��ت ال�شركة
الوطني��ة ،يلحظ خوري �أن “�أبرزه��ا هي من الجن�سية
اللبناني��ة الموجودي��ن في بلدان االغت��راب الأفريقية
�أو الموجودي��ن ف��ي �أماك��ن عملهم في بل��دان الخليج
العرب��ي ،و�أمي��ركا ال�شمالي��ة و�أوروب��ا ،يع��ودون
لزي��ارة �أهله��م في لبن��ان ،وهناك بع���ض الجن�سيات
الخليجية”.

�إح�صاءات
وتبل��ور الت�أثي��ر ال�سلب��ي للحال��ة ال�سائ��دة ف��ي
البلدان العربي��ة ،وخ�صو�صا في �سوريا ،على الواقع
الداخل��ي ،عب��ر تراجع في عدد الوافدي��ن العرب منذ
بداي��ة الع��ام الحال��ي ،حيث تراجع��وا �إل��ى المرتبة
الثانية في �آب ،بعدما احتل��وا المرتبة الأولى معظم
ال�شهور ال�سابقة.
ووفق القراءة الرقمية لم�صلحة الأبحاث والدرا�سات
والتوثيق ف��ي وزارة ال�سياحة ،توا�صل تراجع الوافدين
الع��رب والأجانب بن�س��ب متفاوتة ،ليبلغ ف��ي �شهر �آب
الما�ضي الذي تخلل��ه �شهر رم�ضان 20،01 ،في المئة
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مقارنة مع الفترة نف�سها من العام الما�ضي ،بعدما بلغ
التراجع في �شهر تموز� ،أي في ذروة المو�سم ال�سياحي،
 39،31ف��ي المئ��ة ،وف��ي حزيران  23،05ف��ي المئة،
و�أي��ار  29،05ف��ي المئة ،وني�س��ان  20،39في المئة،
و�آذار  14،34ف��ي المئ��ة ،و�شب��اط  16،88في المئة،
وكانون الثاني  7،63في المئة.
وبلغ ع��دد الوافدين �إلى لبنان ف��ي �آب� 132 :ألفا
و 888زائ��را ،فيم��ا بل��غ ف��ي �آب من الع��ام الما�ضي
� 166ألف��ا و 132زائرا ،كما تراجع عدد الوافدين من
الدول العربية ف��ي �آب �إلى  42،896زائرا ،بعدما بلغ
 59،182زائرا في الفترة نف�سها من العام الما�ضي.
وحل الواف��دون من الدول الأوروبي��ة في المرتبة
الأول��ى ف��ي �آب ،وعدده��م � 44ألفا و 944زائ��را� ،أي
بن�سب��ة  34ف��ي المئة من مجم��ل الزوار ،وج��اء �أوال:
الفرن�سي��ون � 14ألف��ا و 111زائ��را .ثاني��ا :الألمان 6
�آالف و 739زائرا .ثالثا :البريطانيون � 4آالف و547
زائرا.
وج��اء الواف��دون الع��رب ف��ي المرتب��ة الثاني��ة،
وعددهم � 42ألفا و 896زائرا� ،أي بن�سبة  32في المئة
من مجمل الزوار ،وهم� :أوال :العراقيون � 12ألفا و102
زائ��ر 28( ،في المئة من مجمل ال��زوار العرب) .ثانيا:
الأردني��ون � 9آالف و 994زائ��را .ثالثا :ال�سعوديون 8
�آالف و 229زائ��را .رابعا :الم�صري��ون � 3آالف و896
زائرا .خام�سا :الكويتيون � 3آالف و 684زائرا.
وح��ل الوافدون من الق��ارة الأميركية في المرتبة
الثالث��ة ،وبل��غ عدده��م � 21ألفا و 744زائ��را ،بن�سبة
 17ف��ي المئ��ة من مجمل ال��زوار ،موزعي��ن كما يلي:
�أوال :الوالي��ات المتح��دة � 11ألف��ا و 19زائ��را .ثانيا:
الكنديون � 7آالف و 588زائرا .ثالثا :البرازيليون �ألف ًا
و 111زائرا.
واحت��ل المرتبة الرابعة ،الواف��دون من قارة �آ�سيا،
وبل��غ عدده��م � 12ألف��ا و 815زائ��را ،منه��م � 3آالف
و 850زائرا �إيرانيا.
وا�ستنادا �إلى تقرير �صادر عن “�أرن�ست �أند يونغ”
حول �أداء الفنادق في منطقة ال�شرق الأو�سط ،انخف�ض
مع��دل �إ�شغال الفنادق ف��ي العا�صم��ة بن�سبة  18في
المئة على �صعيد �سنوي �إلى  52في المئة خالل فترة
الثمانية �أ�شهر الأول��ى ،لتحظى بذلك على �سابع �أعلى
مع��دل �إ�شغ��ال فنادق بي��ن عوا�صم المنطق��ة العربية
الت��ي �شملها التقري��ر .وتراجع متو�س��ط تعرفة الغرفة
والإي��رادات المحقق��ة ع��ن كل غرفة متواف��رة بن�سبة
 16،8ف��ي المئ��ة و 37،2في المئة �سنوي��ا �إلى 217
دوالرا و 115دوالرا بالتتالي.
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مع�ضلة التنمية ال�سياحية
هل ب�إمكان لبن��ان �أن ي�ستقطب �سياحة م�ستدامة
خارج العا�صمة بيروت ،وتقديم �سياحة منظمة ت�شمل
تذك��رة ال�سفر والإقامة في الفن��دق والنقليات بـ300
�أو � 500أو �ألف دوالر في الأ�سبوع؟
ك�ش��ف ه��ذا ال�س���ؤال الذي طرح��ه وزي��ر ال�سياحة
ف��ادي عب��ود ،ف��ي افتت��اح “المنت��دى الأول لتطوي��ر
ال�سياح��ة الوطنية الم�ستدامة» ،في ق�ص��ر الأوني�سكو،
عن مع�ضلة �أ�سا�سية تط��رح نف�سها با�ستمرار �أمام �أي
حديث عن التنمية ال�سياحية ،حيث« ،من الم�ؤ�سف� ،أال
ت�ش��كل ال�سياح��ة المنظمة» ،وفق عب��ود�« ،سوى  3في
المئة من المجموع العام لل�سياحة ،وهذا لي�س طبيعيا
لبل��د ت�ش��كل ال�سياح��ة في��ه  22ف��ي المئة م��ن دخله
القومي ..و�أحيانا كثيرة كنت �أقر�أ �صحف الأحد ،ف�أجد
�إعالن��ات ل�سياحة منظمة ف��ي الأردن وم�صر وتركيا
وغيرها من الدول ،بينما لم �أجد �أية رحلة منظمة �إلى
لبنان».
وعلى الرغم من معالجة الوزارة الأ�سباب الإدارية
لتراج��ع ال�سياح��ة المنظمة� ،إال �أن��ه يبقى هناك ،وفق
م��ا حدده عبود« :قلة التناف���س بين �شركات الطيران،
وع��دم وج��ود �ش��ركات ومكات��ب �سف��ر ق��د تخ�سر في
الأ�شه��ر الأولى من انطالقة ه��ذه ال�سياحة ،ولكنها قد
تحقق الأرباح لها وللبنان م�ستقبال».
وفيم��ا رف���ض «مقول��ة لبن��ان بل��د غال��ي الثمن،
ولل�سي��اح م��ن �أ�صحاب المداخي��ل العالي��ة ،ولزبائن
ال�سوليدي��ر»� ،أكد �أن الوزارة تريد «�أن يكون لبنان لكل
ال�سياح من ذوي الدخل العالي والمتو�سط �أي�ضا».

منتدى «بيوند بيروت»
ولف��ت عبود ف��ي افتت��اح المنت��دى ال��ذي نظمته
«بيوند بيروت» بم�شاركة «وكالة التنمية الأميركية»،
�إل��ى �أن ال��وزارة «التزم��ت بر�ؤيته��ا الأ�سا�سي��ة نح��و
تحقي��ق �سياح��ة م�ستدام��ة تناف�سي��ة وم�س�ؤول��ة ،وقد
حققنا خطوات ملمو�سة للو�صول �إلى �أهدافنا» ،م�شيرا
�إل��ى �أن الوزارة �أنتجت هذا العام فيلم Of Flavors
 Lebanonم��ن �ضم��ن �سل�سلة تلفزيوني��ة عالمية،
وفيل��م لبنان الأخير منها ،حيث يب��رز �أنمطة حياتية
مختلفة عن الأنمط��ة االعتيادية ،متوجها �إلى �شرائح
جديدة من ال�سياح ،و�سيب��ث على المحطات العالمية.
كم��ا تب��د�أ قناة  TV5ببثه من كان��ون الأول 2012
ح��ول العال��م بع�شر لغ��ات مختلف��ة ،و�ست�ستمر عملية
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توزي��ع الفيل��م للو�ص��ول �إل��ى �أكث��ر م��ن  20محط��ة
عالمية.
وبعدما تطرق �إلى �إقرار الحكومة لمر�سوم «بيوت
ال�ضياف��ة» ،الذي يتيح ل�س��كان القرى والأرياف �إدارة
م�شاري��ع �صغيرة ت�ؤمن مدخوال اقت�صاديا ،كما ت�ؤمن
الإقامة لل�سياح في مختلف المناطق ب�أ�سعار معقولة،
ك�شف عبود عن �إطالق «الوزارة خالل �شهرين بوابتها
االلكترونية ال�سياحية الجديدة ،حيث �سيتمكن ال�سائح
م��ن تخطي��ط رحلت��ه م�سبق��ا ،م��ع معلوم��ات كاملة
و�شامل��ة عن المناطق ،بالإ�ضاف��ة �إلى توجيه ال�سياح
نحو �أنماط مختلفة من ال�سياحة مثل ال�سياحة البيئية،
الريفي��ة� ،سياحة المغام��رات ،و�إدراج بيوت ال�ضيافة
كاف��ة ،والم�شاري��ع ال�سياحي��ة الريفي��ة والبيئية على
الموقع» .وجدد عب��ود الت�أكيد «على �ضرورة التعاون
بين البلدي��ات والجمعيات والم�ؤ�س�سات ،وكل �شخ�ص

منو
�أف��اد رئي�س نقابة �أ�صح��اب مكاتب ال�سفر
وال�سياح��ة جان عبود �أن “ال�سياحة �إلى لبنان
حقق��ت ف��ي الع��ام  2010نجاح��ا وا�ضح��ا
با�ستقب��ال مليونين و 167الف��ا و 989زائرا،
�أي بزي��ادة  15في المئة ع��ن العام ،”2009
م�شي��را �إل��ى �أن “الع��ام  2011ت�أث��ر بظروف
محلي��ة واقليمي��ة ،و�سج��ل حت��ى الآن تراجعا
ق��د ي�ص��ل معدل��ه �إل��ى  15ف��ي المئ��ة� ،إذا ما
ا�ستم��رت الأو�ض��اع ال�سيا�سي��ة والأمني��ة على
تقلباته��ا الحالي��ة” ،لكن “وبالرغ��م من ذلك
تبق��ى ال�صناع��ة ال�سياحي��ة واح��دة م��ن �أبرز
عنا�ص��ر الدعم االقت�ص��ادي والمالي ( 9,4في
المئة م�ساهمة في الناتج المحلي عن )2010
و( 9ف��ي المئة م�ساهمة ف��ي العمالة الب�شرية)
وه��ي بفعل ه��ذا الواق��ع عل��ى تما���س وت�أثير
بمجم��ل ن�شاطات االقت�ص��اد الوطني ( 30في
المئة ت�أثير مبا�ش��ر وغير مبا�شر) ،مو�ضحا �أن
“التوقع��ات تدل عل��ى �أن اال�ستق��رار ال�سيا�سي
والأمن��ي قد يدف��ع بعجلة النم��و ال�سياحي في
دول المنطقة �إلى ما معدله  4,5في المئة”.

ل��ه عالق��ة بال�سياح��ة وال�سف��ر ،والتركيز عل��ى اقامة
رحالت �سياحية منظمة �إلى لبنان».

خ�سرنا � 300سائح
وكان وزي��ر ال�سياح��ة ق��د �أك��د ف��ي ت�صريح له،
خ�س��ارة لبنان �أكثر من � 300ألف �سائح هذه ال�سنة
ب�سب��ب اال�ضطرابات في �سوريا ،الفت�� ًا في المقابل
�إلى وجود تح�سن في الحركة ال�سياحية عبر المطار.
�أم��ا بالن�سب��ة �إلى الإي��رادات ال�سياحي��ة ،فقد زادت
عل��ى ما كانت عليه ال�سنة الما�ضي��ة ،م�شيراً �إلى �أن
ال�سائ��ح الأول في لبنان م��ا زال المواطن اللبناني،
وال �سيما المغترب اللبناني.
وع��ن كيفي��ة معالج��ة التراج��ع الحا�ص��ل ف��ي
ال�سياح��ة البري��ة ،ق��ال عب��ود �إن��ه عن��د ح��دوث
ا�ضطراب��ات ف��ي بل��د مج��اور ،وه��و المنف��ذ البري
الوحيد للبل��د ،يجتمع مجل�س ال��وزراء لدر�س �إقامة
ج�س��ور جوي��ة لنق��ل ال�سياح الذي��ن ي�أتون ب��راً �إلى
لبن��ان .طبع��اً ،ه��ذا المو�ض��وع ط��رح ف��ي مجل���س
ال��وزراء باعتب��ار �أن في ذلك م�صلح��ة وطنية ،لكن
قر ذلك.
مع الأ�سف لم ُي ّ
وق��ال عبود �إن ال�سياح��ة البحرية �شبه معدومة
في ظل ع��دم وجود «تاك�سي» بح��ري ينقل ال�سائح
من بي��روت �إلى جونية �أو �إل��ى طرابل�س ،بالإ�ضافة
�إل��ى عدم ا�ستف��ادة لبنان م��ن وجود مرف���أ بيروت
الذي ب�إمكانه ا�ستقبال البواخر ال�سياحية العمالقة
الت��ي تحم��ل بي��ن  3500و� 5000آالف �سائ��ح،
وهذه الأفكار والخطط موجودة على طاولة مجل�س
الوزراء بانتظار �إقرارها للبدء بالتنفيذ.
وع��ن المان��ع م��ن �إنعا���ش الحرك��ة ال�سياحي��ة
البحري��ة ،ق��ال �إن المان��ع الأ�سا�س��ي كان و�ض��ع
�ضريبة على الم�سافرين ،وقد رفعت في موازنة عام
تم��ر .و�أ�شار �إلى �سعي��ه �إلى تحويل
 2010الت��ي لم ّ
مرف�أ جونية �إلى مرف�أ �سياحي ،لكن هذا ال يمنع من
تحويل منطقة في مرف�أ بيروت �إلى منطقة �سياحية
ال�ستقبال الركاب مع وجود مطاعم ومقاهٍ وغيرها،
وهذا ما ي�ؤدي �إلى �إنعا�ش هذه المنطقة.
و�أو�ض��ح �أن التنفي��ذ مرتب��ط ب��وزارات ع��دة،
قيمة
وهن��اك وزارات «�سوب��ر وزارات» تع�� ّد نف�سها ّ
على بقي��ة ال��وزارات ،وبالتالي ف�إن م�ش��روع مرف�أ
بي��روت يتخبط ف��ي الروتي��ن الإداري «وما ح�صلنا
علين��ا لي�س �إال وعداً بت�أمي��ن قطعة �أر�ض من وزارة
المال».
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«ابو �سليمان و�شركاهم – خبراء محا�سبة مجازون»
تنظم دورة تدريبية بعنوان «القيادة»
�إيمان�� ًا منه��ا بقيم��ة و�أهمي��ة البرام��ج المهني��ة
المتقدم��ة ،نظم��ت “ابو�سليم��ان و�شركاهم-خب��راء
محا�سب��ة مج��ازون” دورة تدريبي��ة بعن��وان :القي��ادة.
قدمه��ا ال�سيد جون انجل��ز ،م�ؤ�س�س ورئي���س “ليدر�شيب
كو�شينغ انك” في نيويورك.
�إمت�� ّد البرنامج على يومين في فن��دق المزار ،فاريا
ف��ي الثالث ع�شر والراب��ع ع�شر من ت�شرين الأول ،2011
حي��ث �أم�ض��ى الم�شارك��ون الثالثون من كاف��ة الأعمار
والإخت�ص�صات يومين برفقة جون انجلز الذي �شاركهم
مهارات القيادة بالعمل.
ف��ي الي��وم ال ّأول للن��دوة التدريب ّية� ،إفتت��ح م� ّؤ�س�س
ورئي���س “ابو�سليم��ان و�شركاهم-خب��راء محا�سب��ة
مجازون” اعمال الندوة بكلمة تحدث فيها عن�“ :أهم ّية
القي��ادة �إذ �إ ّنها تق��رر النهج العام للعم��ل وتحدد �إطاره
وتعي��ن و�سائله وو�سائط��ه ،فهي �إذاً تحك��م نتائجه .كل
م�صلح��ة تحكم القيادة نتائج العم��ل فيها .وختم قائ ًال
� ّأن القيادة هي تحديداً ،معرفة ونظام”.
ث��م �ألق��ى النقي��ب ال�ساب��ق لنقاب��ة خب��راء
وم��ن ّ
المحا�سب��ة المجازين في لبن��ان ،الأ�ستاذ �أنطوان غالم،
كلمة ج��اء فيه��اّ �“ :أن القيادة هي م�شارك��ة الم�س�ؤول ّية
و� ّأن ك ّل �شخ���ص �صاحب م�س�ؤول ّية يجب �أن يحا�سب عن
�أعماله».
مو�سعة
ّ
ثم �ألق��ى المحا�ضر ،ال�س ّيد �أنجل��ز ،محا�ضرة ّ
في مب��ادىء القيادة و�أ�صوله��ا و�شروطها ،عقبها حوار
غني جداً �شارك فيه مجموع الإخت�صا�ص ّيين اللبنانيين
الّذين �ساهموا في �صناعة الحدث.
وف��ي الي��وم التالي ،امت�� ّد الح��وار بي��ن الم�شاركين
والمحا�ض��ر المدعو طيلة ثماني �ساع��ات ،تناولوا فيها
وتو�سعوا في �أبعاده
المو�ض��وع من ك ّل جوانبه ف�أغن��وه ّ
ودقّقوا ف��ي �إ�شكاالته ،فلم���س الجميع الفوائ��د العظيمة
التي يجنيها الإخت�صا�ص ّيون من مثل هذه الندوات.
وف��ي الخت��ام �أ�ش��ار �أنط��وان �أب��و �سليم��ان بنج��اح
الن��دوة و تع ّهد �أن تتولّى “�أب��و �سليمان و�شركاهم” عقد
ندوات تثقيف ّية تدريب ّية للعاملين في �إدارات الم�ؤ�س�سات
والعام��ة ،وذل��ك للفائ��دة الثقاف ّي��ة والعلم ّية
الخا�ص��ة
ّ
ّ
الت��ي توفّرها مثل ه��ذه الندوات للإداريي��ن ب�شكل عام.
واختتم اليوم الثاني بحفل ع�شاء �أقامته “�أبو �سليمان و
�شركاهم” للم�شاركين ،في مطعم “ ”Chez Pepeفي
جبيل� ،شارك فيه النقيب ال�سابق الأ�ستاذ �أنطوان غالم.
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�شراكة
بين بنك
“دبي الوطني”
و”�أفايا”
«معلوماتية غروب» تطلق «»Informatica
في لبنان
�ضمن �إطار جهودها في تعزيز حفظ المعلومات وتنظيمها ،نظّ مت �شركة “معلوماتية غروب” في فندق “فيني�سيا”
المتخ�ص�صين في حقل التكنولوجيا والمعلومات،
م�ؤتمراً� ،أطلقت خالله برنامج “ ،”Informaticaبح�ضور ح�شد من
ّ
وممثلي��ن عن مختل��ف القطاعات ،منها الم�صرفية ،والع�سكرية ،والجامعية والإقت�صادي��ة ...ا�س ُته ّل اللقاء بكلمة ترحيب
من م�ؤ�س�س �شركة “معلوماتية غروب” في لبنان وال�شرق الأو�سط ،والمدير التنفيذي ل�شركة “ ”Infocrestالأميركية،
ال�س ّي��د “جان من�صور �أبي ج��ودة” ،الذي �شدد على �أهمية جمع المعلومات بمختلف انواعها للتمكن من تحديد حاجات
ال�س��وق والعم��ل على تلبيتها .ثم كانت مداخلة لمدير ق�سم التكنولوجي��ا ل�شركة “ ”Informaticaفي كل من اوروبا،
�أفريقي��ا ،وال�ش��رق الأو�سط ال�سي��د “ ،”Bert Oosterhofق ّدم فيه��ا �شرح ًا مف�ص ًال عن برنام��ج “”Informatica
وقدرته على حفظ المعلومات وربطها بطريقة �سهلة وف ّعالة .بعدها عاد ال�سيد “�أبي جودة” وقدم مثا ًال عن طريقة عمل
“ ”Informaticaمظهراً القدرة التي يتمتع بها هذا البرنامج مقارنة ب�أي برنامج �آخر.
و�أخي��راً ،تجدر الإ�شارة �إلى �أن تكلف��ة برنامج “ ”Informaticaفي الواليات المتحدة وغيرها من البلدان توازي
�أ�ضعاف التكلفة التي اعتمدتها �شركة “معلوماتية غروب” في لبنان وذلك تما�شي ًا مع �أ�سعار الأ�سواق اللّبنانية.

ام.تي�.سي»
تطلق خدمة
 G3الجديدة
بح�ضور �صحناوي
عقدت �شركة “ام تي �سي” في فندق “فيني�سيا”
لمنا�سبة �إطالق الخدمة الجديدة  ،G3بح�ضور وزير
االت�صاالت نقوال �صحناوي ومدير عام ال�شركة كلود
با�سي��ل ومدي��ري االق�س��ام والم�ست�شاري��ن وممثلي
ال�ش��ركات الموزع��ة وال�ش��ركات الم��وردة وو�سائ��ل
االعالم.
وتحدث با�سيل ف�ش��رح مفهوم الحزمة العري�ضة
م�شي��را ال��ى �أنه��ا “م�صطل��ح علم��ي وتقن��ي ر�سمي
ت�ستخدم��ه ال��ـ”ج ا���س ام” الت��ي ينتم��ي اليه��ا كل
م�شغلي القطاع في العالم.
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الهامة مع �شركة
�أعلن بنك الإمارات دبي الوطني� ،أحد البنوك الرائدة في منطقة ال�شرق الأو�سط ،عن �شراكته
ّ
�أفاي��ا ،الرائدة عالمي ًا في البرامج والخدمات والأنظمة الت�شاركية الخا�صة بالأعمال ،وذلك لتحقيق ر�ؤية البنك
في مجال تقنية المعلومات والتي تت�ضمن تطوير حلول ال�شبكات واالت�صاالت الموحدة ومراكز االت�صال.
وق��د وقع اختيار بنك الإمارات دبي الوطن��ي على حلول �أفايا نظرا لمرونتها وموثوقيتها في العمل ،ون�سبة
الأمان العالية التي تتمتع بها ،ومع االعتماد على حلول االت�صاالت الموحدة من �أفايا ،يقوم بنك الإمارات دبي
الوطني بربط حوالي  7000تحويلة هاتفية في فروعه المنت�شرة في كافة �أنحاء الإمارات ،وتزويدها ب�أدوات
الإنتاجي��ة والت�ش��ارك في العمل ،مما ي���ؤدي �إلى االرتقاء بجودة وتنا�سق االت�ص��االت ،وتقليل الكلفة االجمالية
للبني��ة التحتية ل�شبكة البنك .وبهذه المنا�سبة ،ق��ال علي �سجواني ،المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في
بنك الإمارات دبي الوطني« :تعتبر ا�ستراتيجية االت�صاالت والبنية التحتية لل�شبكة من �أهم عوامل نجاح �أعمال
البن��ك ،وق��د اخترنا في بنك الإمارات دب��ي الوطني �شركة �أفاي��ا ك�شريك لالت�صاالت نظ��را للموثوقية والكفاءة
الت�شغيلية التي تتمتع بها حلول ال�شركة.
وبدوره ،قال ن�ضال �أبو لطيف ،نائب الرئي�س للأ�سواق النا�شئة في �أفايا« :يجب تب�سيط وتعزيز كافة جوانب
التوا�ص��ل مع العم�لاء في عالم الخدم��ات المالية الذي ي�شهد مناف�س��ة محمومة ،وذلك لتلبي��ة متطلباتهم التي
تتغير ب�شكل م�ستمر.

واعتب��ر ان “الحزم��ة العري�ض��ة ه��ي اه��م نقلة
نوعية من��ذ العام  ،”1995وعر���ض �أهمية الحزمة
العري�ضة “التي ت�شكل عالما حقيقيا م�ؤلفا من اكثر
م��ن �ألف جهاز في العالم من  466م�شغال في 140
دولة و 630مليون م�شترك”.
و�أكد �أن ال�شركة “اقتربت من الـ  ،”G4الفتا الى
�أن “و�صل المحطات ببع�ضها وبال�سنتراالت �سيكون
جاه��زا �آخر هذه ال�سن��ة ،اما ال�سرع��ة الق�صوى فهي
رهن ب�إنجاز الفايبر الذي �سيت�أخر قليال”.
و�أو�ض��ح ان “ال�شركة تعم��ل على ازالة الت�شوي�ش

وتنظيف ار�ساله��ا وهي بد�أت بالمناط��ق ال�ساحلية
االكثر كثاف��ة �سكاني��ة اال ان كل المناطق اللبنانية
�ستكون م�شمولة بالتغطية نهاية هذا العام”.
وا�ش��ار الى “االمكانيات التي يمكن ان ي�ستخدم
فيه��ا ال  G3ان ف��ي ع��دادات الكهرب��اء او ت�سعي��ر
الم�شتق��ات النفطي��ة ف��ي محط��ات الوق��ود وغيرها
م��ن اال�ستخدام��ات والى امكاني��ة اال�ستخدام حاليا
عب��ر خي��ارات  4ه��ي الف��ون ،ال�سي��م كارد ،الدانغل
والراوت��ر” .وق��ال“ :ال داع��ي لتغيي��ر البطاق��ة عند
اال�شتراك”
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“الإمارات للت�أمني”
تطرح �أنظمة ل�سوق
ال�سيارات

و ّقعت ’�شركة الإمارات للت�أمين‘ عقداً العتماد
نظ��ام تقيي��م ال�سي��ارات م��ن ن��وع ’�س��ي ف��ي �إ�س
الي��ت‘ ( )CVS Liteلم�� ّدة � 3سن��وات م��ن �شركة
’�أوتودات��ا ال�ش��رق الأو�س��ط‘ التي ُتعت َب��ر الم�صدر
الرائد للمعلومات المتعلّق��ة بال�سيارات في منطقة
ال�ش��رق الأو�س��ط .ومن �ش���أن هذه ال�شراك��ة الفريدة
ب��ن الفريقي��ن �أن تحدث ث��ورة حقيقي��ة في قطاع
ت�أمين ال�سي��ارات بدولة الإمارات العربية المتحدة
والطريقة التي يعمل بها هذا القطاع.
و ُيع ّد ’�سي في �إ�س اليت‘ نظام ًا �إلكتروني ًا على
مخ�ص�ص ًا لتقييم ال�سيارات وتوفير
�شبكة الإنترنت
ّ
خ�صي�ص�� ًا لقطاع
م
م�صم
وه��و
عنه��ا،
المعلوم��ات
ّ
ّ
الت�أمي��ن والقط��اع المال��ي .وه��ذا النظ��ام الجديد
تمام�� ًا في المنطقة يتيح ل�ش��ركات الت�أمين تحديد
بناء على �أ�س�س
القيمة الفعلية لكل �سيارة على حدة ً
ومعايير مح ّددة مثل العمر وعدد الكيلومترات التي
تعر�ضت
قطعته��ا ال�سي��ارة وتاريخ الأ�ضرار الت��ي ّ
لها.
وتقوم �شركة ’�أوتودات��ا ال�شرق الأو�سط‘ بجمع
وتحلي��ل البيان��ات المتعلّقة بال�سي��ارات في دولة
الإم��ارات من��ذ � 5سن��وات .ولق��د �ساعد ه��ذا الأمر
ال�شرك��ة عل��ى تطوي��ر ع��دد م��ن المنتج��ات الت��ي
ت�سته��دف مبا�شرة قطاع��ات ال�سي��ارات والتمويل
والت�أمين� ،إ�ضافة �إلى الحكومة والجمارك.
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ميزان ّية الم�صارف ّ
تتخطى  138مليار دوالر
م�سجلة نمواً ن�سبته  7.08%مقارنة بالم�ستوى
تجاوزت الميزانية المج ّمعة للم�صارف التجارية اللبنانية عتبة  138مليار دوالر ،بنهاية �آب الما�ضي،
ّ
في نهاية عام .2010
م�س���ج ًال نمواً بن�س���بة
وو�ص���ل مجموع المبالغ المطلوبة من القطاع الخا�ص (القرو�ض التي تمنحها الم�ص���ارف لهذا القطاع) �إلى  38.92مليار دوالر،
ّ
الم�سجل في كانون اال ّول عام .2010
 11.42%مقارنة بالرقم
ّ
وق���د نمت القرو�ض التي منحها القطاع بالليرة اللبنانية بن�س���بة � 16.51%إلى  8.02مليارات دوالر ،فيما القرو�ض بالعمالت الأجنبية نمت بن�س���بة
� 10.16%إلى  30.89مليار دوالر .ما يعني �أن مع ّدل دولرة القرو�ض ُيقارب .80%
في المقابل ،تراجعت مطلوبات القطاع الم�صرفي من القطاع العام ،بن�سبة � 5.56%إلى  27.68مليار دوالر ،بعدما هوت قيمة �سندات الخزينة بالليرة
لدى تلك الم�ص���ارف بن�س���بة � 13.13%إلى  15.26مليار دوالر� .أ ّما الودائع الإجمالية ،من المقيمين وغير المقيمين ،وهي تمثّل  81.82%من المطلوبات
م�سجلة نمواً ن�سبته  5.36%مقارنة ببداية العام ،وبن�سبة  9.96%مقارنة بالم�ستوى
على القطاع الم�صرفي ،فقد بلغت بنهاية �آب  112.95مليار دوالر
ّ
الم�سجل في نهاية �آب عام .2010
ّ
وبلغ مع ّدل دولرة ودائع القطاع الخا�ص  66.56%ارتفاع ًا من  63.24%في بداية العام ،و 62.59%في �آب من العام الما�ضي.
ُي�شار �إلى �أ ّن الميزانية المج ّمعة للم�صارف بلغت  136.9مليار دوالر بنهاية ت ّموز الما�ضي ،لتكون قد نمت بن�سبة  6.2%مقارنة بالأ�شهر ال�سبع الأولى
وتح�سن مع ّدل نم ّو الودائع بواقع نقطة مئوية ،حيث
تح�سن بواقع نقطة مئوية واحدة بعد احت�ساب نتائج �شهر �آب.
ّ
من عام  ،2010ما يعني �أن مع ّدل النم ّو ّ
كان  4.7%خالل الأ�شهر ال�سبعة الأولى.
لكن لدى قيا�س الأداء ال�شهري ،يت�ضح �أن نمو الميزانية بين �آب وت ّموز بلغ  0.84%فقط ،بعدما كان المع ّدل  1.1%بين ت ّموز وحزيران.
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ح�صة م�صرف لبنان من الدين
ّ
ّ
تت�ضخم �إلى 35%
بالليرة
بل��غ الدي��ن العام المعت��رف به ر�سمي�� ًا  79596مليار لي��رة ( 52.8مليار دوالر)
م�سج ًال ارتفاع�� ًا طفيف ًا بن�سبة  0.37%مقارن��ة بنهاية عام
تموز الما�ض��يّ ،
بنهاي��ة ّ
ح�صة م�صرف
2010؛ غي��ر � ّأن ت��و ّزع هذا الدين بين حاملي��ه تغ ّير كثيراً ،حيث ترتفع ّ
المحرر باللي��رة بنهاية الأ�شهر ال�سبعة
لبن��ان على نحو ملحوظ .وقد بل��غ الدين العام
ّ
الأولى  48302مليار ليرة ،مرتفع ًا
بواق��ع  47ملي��ار لي��رة مقارن��ة
الم�سجل في بداية العام،
بالم�ستوى
ّ
ل ُيمثّل  60.7%م��ن �إجمالي الدين
المحرر بالعمالت
العامّ � .أما الدي��ن
ّ
الأجنبي��ة فقد بل��غ  31294مليار
م�سج ًال ارتفاع�� ًا بقيمة 251
لي��رة ّ
ملي��ار لي��رة ،وممثّ� ً
لا  39.3%من
.الدين العام الإجمالي
وبح�س��ب �أرقام الن�شرة ال�شهرية
الت��ي ت�صدرها جمعي��ة الم�صارف،
ح�صة م�ص��رف لبنان من
ارتفع��ت ّ
الدين
المحرر بالليرة �إلى 34.8%
ّ
تم��وز ،بعدم��ا كان��ت عن��د
بنهاي��ة
ّ
 33.3%ف��ي ال�شه��ر ال�ساب��ق
الح�صة نمت بواقع  7.6نقاط مئوية
و 27.2%فقط في بداية العام .ما يعني � ّأن تلك
ّ
.خالل � 7أ�شهر فقط
ح�صة الم�صارف التجارية من هذا
ّ�صت
ل
تق
«المرك��زي»،
ة
ح�ص
ّ
تو�سع ّ
وف��ي مقابل ّ

تموز ،بعدما كانت  50.2%في ال�شهر ال�سابق ،وعند
الدين؛ فقد بلغت  48.7%بنهاية ّ
 56.4%.في بداية العام
ويع��ود هذا النمط من تغ ّير ح�ص�ص حملة الدين بالليرة �إلى امتناع الم�صارف عن
ف�ضل �شهادات
االكتت��اب ب�سن��دات الخزينة التي ُت�صدره��ا وزارة المال لالقترا���ض و ُت ّ
الإي��داع الت��ي ُي�صدره��ا الم�ص��رف
المركزي بفوائد �أعل��ى .وهو منحى قد
ي�ؤ ّدي �إلى مكام��ن خطيرة حيث تزداد
المخاط��ر الت�ضخمي��ة ،فيم��ا تحاف��ظ
الم�ص��ارف التجاري��ة عل��ى �أرباحها.
يذك��ر � ّأن ن�سب��ة ال��ـ 16.5%الباقي��ة
يحمله��ا القطاع غي��ر الم�صرفي ،وهي
�.أ�سا�س ًا ثابتة تقريب ًا
� ّأم��ا الدي��ن الع��ام بالعم�لات
الأجنبي��ة ،فيبق��ى مترك��زاً بن�سب��ة
 86.1%في �سندات اليوروبوندز فيما
ح�صة م� ّؤ�س�س��ات التمويل الدولية منه
ّ
عند ( 7.3%ويبق��ى  5.1%و1.2%
و 0.3%للحكومات وقرو�ض «باري�س
 »2).والم�صادر الأخرى على التوالي
وتو�ض��ح الن�شرة نف�سه��ا � ّأن الدين الع��ام ال�صافي الذي ُيحت�سب بع��د تنزيل ودائع
م�سجالً
تموزّ ،
القط��اع العام لدى الجه��از الم�صرفي ،بلغ  68584مليار لي��رة بنهاية ّ
.ارتفاع ًا ن�سبته  1%م قارنة بنهاية كانون ال ّأول عام 2010

نم ّو االحتياطات الأجنبية �إلى  32.1مليار دوالر
�سجلت احتياطات العمالت الأجنبية (با�ستثناء
ّ
الذه��ب) لدى م�ص��رف لبن��ان م�ست��وى مرتفع ًا في
نهاي��ة �آب الما�ضي؛ �إذ بلغ��ت  32.14مليار دوالر
بنمو ملحوظ ن�سبته  5.6%مقارنة بال�شهر ال�سابق،
ّ
و5.03%مقارن��ةبنهاي��ةالع��امالما�ض��ي.
و ُتع�� ّد االحتياطات الأجنبية (العمالت ال�صعبة)
م� ّؤ�ش��راً �أ�سا�سي�� ًا ال�ستق��رار الب�لاد االقت�ص��ادي
واالئتمان��ي .وبعدم��ا كانت قد تراجع��ت �إلى حدود
 29ملي��ار دوالر خ�لال الأ�شه��ر ال�سابقة ،انتع�شت
م��ع بداية الن�ص��ف الثاني م��ع ا�ستم��رار اال�ستقرار
أ�سا�سي��ة
المح��ركات االقت�صادي��ة ال
وانتعا���ش
ّ
ّ
للنم��وذج القائ��م .ووفق�� ًا لوحدة الأبح��اث في بنك
لبن��ان والمهج��ر ،يع��ود نم��و االحتياط��ات في �آب

�إل��ى «ا�ستم��رار الم�ص��رف المركزي ف��ي امت�صا�ص
تح�سن الثقة في
ال��دوالرات الفائ�ضة من ال�سوق مع ّ
العمل��ةاللبناني��ة(اللي��رة)».
و ُي�ش��ار �إل��ى � ّأن االحتياط��ات الأجنبي��ة كان��ت
ق��د بلغ��ت  31.28ملي��ار دوالر بنهاية �آب من عام
 ،2010بع��د ت�سجي��ل  25.3مليار دوالر و17.45
ملي��ار دوالر في الفت��رة المقابلة من عامي 2009
و2008عل��ىالتوال��ي.
�سجلت الأ�صول الإجمالية لدى م�صرف
عموماًّ ،
لبن��ان نمواً ن�سبته  6.2%ف��ي �آب ،مقارنة بال�شهر
ال�ساب��ق ،لتبلغ  72.75ملي��ار دوالر ،مقطورة على
نح��و �أ�سا�سي بارتفاع �سعر الذه��ب في ظ ّل الخوف
الذي �ساد �أ�سواق المال العالمية في ال�شهر الما�ضي.
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وارتفع��ت قيم��ة احتياطي الذه��ب بن�سبة 12.5%
�إلى  16.75مليار دوالر ،مم ّثلة  44%من الزيادة
الم�سجل��ةف��يجان��بالأ�ص��ول.
الإجمالي��ة
ّ
وبنهاي��ة الع��ام الما�ض��ي بلغ��ت الأ�ص��ول
الإجمالي��ة  62.6مليار دوالر ،م��ا يعني �أ ّنها نمت
بن�سبة  16.2%خالل � 8أ�شهر .بيد �أن النمو ُيمكن
يتحول تراجع ًا في حال تراجع �سعر الذهب على
�أن
ّ
نح��وح��اد.
� ّأم��ا ف��ي جان��ب المطلوب��ات عل��ى الم�ص��رف
المرك��زي ،فقد نمت ودائع القطاع الخا�ص (تحديداً
القط��اع المالي) بن�سبة  3.66%في �آب �إلى 48.6
ملي��ار دوالر ،فيم��ا ارتفع��ت ودائ��ع القط��اع العام
بن�سب��ة � 7%إل��ى  6.08ملي��ارات دوالر.
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تعاون م�صرفي بين بيون�س ايري�س وجمعية الم�صارف

ا�ستقب��ل رئي���س جمعي��ة الم�ص��ارف اللبناني��ة
جوزي��ف طربية ،وفد من مجل�س �شيوخ والية بيون�س
ايري���س ف��ي الأرجنتين ،وذل��ك ف��ي مقرالجمعية في
ال�صيف��ي ،بح�ض��ور عدد م��ن �أع�ضاء مجل���س الإدارة
والأمين العام الدكتور مكرم �صادر.
و�أف��اد بي��ان لجمعي��ة الم�ص��ارف ،ان الوف��د الزائر
عر���ض ،في م�ستهل اللقاء ،للرواب��ط الإجتماعية القوية

بي��ن �أبناء البلدي��ن بف�ض��ل الإغتراب اللبنان��ي النا�شط
والفاعل في االرجنتين ،مركزا على �أهمية والية بيون�س
ايري�س التي تمثل  40%من اقت�صاد البالد ،والتي تجيز
لها الالمركزية المعتمدة �صالحية عقد اتفاقيات دولية،
مو�ضحا �أن هذه الوالية تتيح مجاالت ا�ستثمار �ضخمة
في قطاع��ات الزراعة وال��ري وال�صناع��ة واالت�صاالت
وت�شكل نافذة واعدة على �أميركا الالتينينة.

وتمنى الوفد تو�سيع مجاالت التعاون الم�شتركة،
داعيا القطاع الم�صرف��ي اللبناني الى �إن�شاء م�صرف
لبنان��ي � -أرجنتين��ي والى فتح ف��روع م�صرفية في
الوالية كم��ا الى التوظيف في �سن��دات والية بيون�س
ايري�س المربوطة بتمويل م�شاريع البنى التحتية.
من جهته� ،أ�شاد طربيه بالعالقات التاريخية بين
لبنان والأرجنتين ،وبما �أظهرته الأرجنتين من قدرة
الفت��ة على الخروج م��ن الأزمة الأخي��رة ،كما �أعرب
ع��ن تقديره “له��ذه الزي��ارة التي تن��م ت�شكيلة الوفد
الت��ي يقوم به��ا عن اهتم��ام �صادق وج��دي بتعزيز
�آفاق التعاون الم�شترك” ،واعداً “بدرا�سة المقترحات
المقدم��ة م��ن الجان��ب االرجنتين��ي ،وبمتابعة ملف
توثي��ق وتو�سي��ع العالق��ات الثنائي��ة الإقت�صادي��ة
والمالي��ة عب��ر القن��وات الدبلوما�سي��ة والإت�ص��االت
الالزمة”.
وكان الوف��د الأرجنتين��ي ق��د �ض��م ،ال�سينات��ور
ا�سفال��دو غويكوت�شي��ا ،رئي���س كتل��ة جبه��ة الن�ص��ر
ال�سينات��ور �ألفري��دو �سي��زار ميكياف��ي ،رئي���س كتل��ة
حزب ي��رو البيرونية ونائبه ال�سيناتور �أنيبال خوليو
ع�ساف ،ال�سينات��ور روبرتو ا�سفالدو فرناند�س رئي�س
لجن��ة التج��ارة الخارجي��ة والم�س�شتارة ف��ي مجل�س
ال�شي��وخ �ألي�سي��ا �ضاه��ر .وق��د راف��ق الوف��د قن�ص��ل
الأرجنتين في لبنان بدرو كزافيه �أل�شورون.

يقدم منح ًا مدر�سية بقيمة  200الف دوالر
بنك لبنان والمهجر ّ

ح�سان دي��اب �أقام بنك لبنان
برعاي��ة وزي��ر التربية والتعلي��م العالي الدكتور ّ
والمهج��ر ولل�سن��ة الثانية على التوالي حفل ع�ش��اء تكريمي لأول  100متفوق في
�شه��ادة البكالوريا الر�سمية  -الق�س��م الثاني لعام  ،2011م�ساء الثلثاء  13ايلول
 2011في فندق .Four Seasons
رح��ب �سع��د �أزه��ري ،رئي���س مجل���س ادارة ومدير عام بن��ك لبن��ان والمهجر،
بالح�ض��ور ،موجه ًا �أح��ر التهاني للطالب على تفوقهم وت�ألقه��م هذا العام متمنيا
له��م مزيداً من النجاح والتقدم في م�سيرته��م الدرا�سية والمهنية والحياتية .وذكر
�أن هذه الخطوة ت�أتي من جملة اهتمامات بنك لبنان والمهجر بتطوير ر�أ�س المال
الب�شري التي ت�شمل برنامج «بلوم �شباب» الذي �أطلق العام الما�ضي ،وهو برنامج
يه��دف الى توجي��ه ال�شباب اللبناني نح��و التخ�ص�ص الجامع��ي الأمثل من خالل
�سل�سلة من الخدمات واالر�شادات.
ح�سان
الدكتور
العالي
والتعليم
التربية
وزير
ممثل
اما الدكتور غ�سان �شكرون،
ّ
ثم��ن في كلمت��ه الجهات التي تفت��ح ام��ام المتفوقي��ن والناجحين ابواب
دي��ابّ ،
التخ�ص�ص وبناء الم�ستقبل الالئق وبالأخ�ص بنك لبنان والمهجر الذي يقوم بعمل
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�س��ام من اجل الطالب ،وي�ستثمر ف��ي االن�سان عن طريق اعداد الموارد الب�شرية من
اجل الم�صلحة الوطنية العليا.
وفي حفل الع�شاء ،تم توزيع بطاقة « Mini Prepaid Cardبلوم �شباب»
بقيم��ة  250دوالراً اميركي�� ًا لجمي��ع الط�لاب الحا�ضري��ن ،وخ���ص االول في كل
ف��رع م��ن ف��روع البكالوري��ا الر�سمي��ة بمبل��غ  500دوالر .ولم يكتف بن��ك لبنان
والمهج��ر به��ذا الق��در ،فقد جرى �سحب على  5منح جامعي��ة ،فاز بهم كل من ل�ؤي
مال��ك الحلواني ،عبير ح�سين خليل ،فاطم��ة يو�سف قاروط ،زينب محمد ا�سماعيل
وملك عبا�س دروي�ش.
وت�شجيع�� ًا للأهل والطالب عل��ى ارتياد موق��ع  blomshabeb.comعلى
م��دار ال�سن��ة� ،أج��رت ادارة الم�صرف �سح��ب بالقرعة الفادة خم�سة ع�ش��ر زائراً من
زوار الموق��ع م��ن منح درا�سية مهداة من بنك لبن��ان والمهجر ،وقد تم توزيع هذه
المنح خالل حفل الع�شاء.
وبذل��ك تك��ون قد بلغ��ت قيم��ة المنح والجوائ��ز التي وزع��ت في ه��ذه ال�سهرة
 200.000دوالر اميركي.
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م�صارف لبنانية ترف�ض الودائـع ال�ســورية بالعملة الأميركية

في ظل الهلع اللبناني من العقوبات األميركية واألوروبية ،وفيما ال تزال جتربة
البنك اللبناني الكندي ماثلة في القطاع املصرفي ،قرر أكثر من مصرف لبناني
منع املواطنني السوريني من التعامل بالدوالر األميركي في لبنان .وصدرت
قرارات «داخلية» في غير مصرف حتظر على السوريني إجراء حتويالت وفتح
حسابات بالعملة اخلضراء.
با�ش��رت م�ص��ارف محلّي��ة كثيرة تنفي��ذ �إجراءات
ذاتية تهدف �إلى الح ّد من دخول الودائع ال�سورية �إليها
وتقيي��د حرك��ة الودائع العائ��دة �إلى زبائ��ن �سوريين
�سابقين .وقالت م�صادر م�صرفية لـ«الأخبار» �إن هذه
الإجراءات لم ت�ستند �إلى �أي تعميم �صادر عن م�صرف
لبن��ان �أو لجنة الرقابة على الم�ص��ارف� ،إال �أن حاكم
م�ص��رف لبنان ريا���ض �سالمة على عل��م م�سبق بها،
وه��و يمار�س نوع ًا من �سيا�س��ة «غ�ض الطرف» عنها،
لكونها تخالف المبد�أ القانوني العام الذي يحظر على
الم�ص��ارف رف�ض فتح �أي نوع م��ن الح�سابات �إال �إذا
كان ال ي�ستوفي ال�شروط المعلنة.
فق��د �أ�ص��در بع���ض الم�ص��ارف مذكّ ��رات داخلية
يطلب م��ن جميع مديري الف��روع االمتناع عن قبول
�أي ودائ��ع م��ن زبائ��ن �سوريي��ن ج��دد ،في حي��ن �أن
م�صارف �أخرى �أ�صدرت مذكّ رات تمنع فتح ح�سابات
لل�سوريي��ن بغي��ر العمل��ة اللبناني��ة .وتن���ص �إح��دى
المذكّ ��رات ال�صادرة عن م�صرف محلّي (�ضمن الئحة

الع�شرة الكبار) على الإجراءات الآتية:
ال�سوريين بالليرة
� ّأوالًُ ،تفت��ح ح�ساب��ات للزبائ��ن
ّ
اللبنانية فقط.
والمحلية بالدوالر
الخارجي��ة
التحويالت
ثاني��اً،
ّ

بنك بيروت يفتتح  4فروع جديدة
�أ�ضاف بنك بيروت الى �أ�سرته �أربعة فروع جديدة في ب�سكنتا و�ضهور ال�شوير وغزير وال�شهابية ،لي�صبح
عدد فروعه الإجمالي  55فرع ًا منت�شراً في مختلف المناطق اللبنانية.
افتتح رئي�س مجل�س الإدارة المدير العام لبنك بيروت �سليم �صفير الفروع الأربعة الجديدة بح�ضور وجوه
�سيا�س���ية واجتماعية ور�ؤ�ساء بلديات وفاعليات ومخاتير وح�ش���د من المدعوين ومديري الم�صرف و�سكان
المناطق المجاورة� .ش���دد �ص���فير في كلمات �ألقاها في هذه المنا�س���بات على ما ينطوي عليه افتتاح هذه
الف���روع من �أهمية في �إنماء المناطق وخدمة المواطنين ،م�ؤك���داً �أنه يعك�س التزام بنك بيروت تثبيت جذور
الإن�س���ان في �أر�ضه و�إنماء المناطق النائية وتمويل الم�ش���اريع فيها بهدف الم�ساهمة في �إنمائها والحد من
نزوح �أبنائها وهجرتهم .كما �أكد �أن افتتاح الفروع الجديدة ما هو اال «ترجمة لقناعة الم�صرف ب�أنه م�ؤتمن
على ثروات نا�سه ،وملزم بتطويرها وت�سهيل حياة زبائنه من خالل �أف�ضل ال�شروط المالية».
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الأميرك��ي ممنوعة على الزبائن ال�سوريين الجدد و�إن
كانت عبر م�صرف لبنان!
ثالث��اً ،ال�سم��اح للزبائ��ن ال�سوريي��ن ب�إج��راء
التحوي�لات ب���أي عملة �أخ��رى ،مثل اللي��رة اللبنانية
واليورو والدرهم الإماراتي والريال ال�سعودي.
وبح�س��ب ن���ص المذكّ رة نف�سه��ا ،ف���إن الإجراءات
الجدي��دة تطال �أي�ض�� ًا الزبائن ال�سوريي��ن المتعاملين
لا مع ه��ذا الم�صرف (غير الج��دد) ،وتت�ضمن هذه
�أ�ص� ً
الإجراءات:
�أوالً ،حظ��ر التحوي�لات الخارجي��ة والمحلي��ة
بال��دوالر الأميرك��ي و�إن كان��ت تل��ك التحويالت عبر
م�صرف لبنان.
ثاني��اً ،ال�سماح بالتحويالت ب�أي عملة �أخرى مثل
اللي��رة اللبنانية واليورو والدره��م الإماراتي والريال
ال�سعودي.
الم�سجلة في
الحالية
العناوين
تغيير
حظ��ر
ثالثاً،
ّ
بيانات الزبائن!
ال�سوريين
الزبائن
م�ساع��دة
ب�صرامة
رابعاًُ ،يمنع
ّ
في خلق �شركات «واجه��ة» ،حيث هناك حاملو �أ�سهم
�سوريين.
لبنانيون� ،إ�ضافة �إلى
ّ
ّ
ي�أتي هذا النوع من الإجراءات في ظل تهويل كبير
ُيمار���س عل��ى لبنان من �أجل دفعه �إل��ى اال�شتراك في
تنفيذ العقوب��ات المفرو�ضة على النظ��ام ال�سوري� ،إذ
�أكّ دت م�صادر مطّ لعة �أن موظّ فين من �سفارة الواليات
المتح��دة الأميركية في بيروت قاموا منذ فترة بجولة
ميداني��ة عل��ى العديد م��ن الم�ص��ارف المحلية بهدف
اال�ستق�ص��اء ع��ن ح�سابات زبائ��ن �سوريي��ن معينين
وفق ًا لالئحة تت�ضمن  120ا�سماً.
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م�����������������ص��������ارف

�إتمام ا�ستحواذ «»SGBL
على «اللبناني الكندي»
بعد � 4أ�شهر تقريب ًا من موافقة مجل�س �إدارة م�صرف
« »Societe Generaleف��ي لبن��ان ()SGBL
عل��ى م�شروع �ش��راء بع�ض �أ�صول وموج��ودات «البنك
اللبناني الكندي» ،ج��رت �أخيراً الموافقة النهائية من
جانب م�صرف لبنان عليه.
ابتداء من
أم�س،
�
«»SGBL
وبح�سب بيان �أ�صدره
ً
ه��ذه اللحظة �ستحمل الف��روع المكت�سبة ،وعددها 35
فرع��اً ،عالمة البن��ك الم�ستح ِوذ ،وبالتال��ي �ألوان تلك
الأخيرة وهويتها الب�صرية.
«و�ضع��ت �آلية للتدقيق
ه
ن
�
أ
و�أو�ض��ح البي��ان نف�سه
ّ
ُ
في الح�سابات والعمليات الم�صرفية لإتمام الم�شروع
بالتعاون م��ع ال�سلطات المخت�ص��ة المحلية والدولية
وبن��ك �سو�سيت��ه جن��رال ف��ي لبن��ان� ،إ�ضاف�� ًة �إل��ى 3
�ش��ركات تدقي��ق ح�ساب��ات عالمي��ة» ،وذل��ك به��دف
«التح ّقق من المطابقة التام��ة للأ�صول والموجودات
المذك��ورة مع المعايي��ر العالمية ومب��ادئ المناقبية
المهني��ة المعمول بها ل��دى بنك �سو�سيت��ه جنرال في
لبن��ان ،وبن��ك �سو�سيته جن��رال فرن�سا» ،كم��ا �أو�ضح
والممولة ذاتي ًا
الم�صرف � ّأن «العملية الوا�سعة النطاق
ّ
بالكامل» تتي��ح له «تو�سيع ن�شاطات��ه وتطوير �شبكة
فروعه على الأرا�ضي اللبنانية».
و�أو�ض��ح الم�ص��رف �أرق��ام مجموعت��ه الإقليمي��ة
�صراف�� ًا �آلي��اً) ه��ي كالتالي11 :
( 101ف��رع وّ 135
ملي��ار دوالر مجم��وع الموج��ودات ،و 8.6ملي��ارات

تباط�ؤ �أرباح �أول
 3م�صارف

دوالر الودائع ،و 3مليارات دوالر مجموع القرو�ض.
ووفق ًا لرئي�س مجل�س الإدارة ـــــ المدير العام لبنك
«� ،»SGBLأنط��ون �صحناوي ،ف��� ّإن العملية «تندرج
في �سياق ا�ستراتيجي��ة التو�سع الإقليمي للمجموعة».
وجاء ق��رار ا�ستح��واذ « »SGBLعلى بع���ض �أ�صول
وموجودات «البناني الكندي» بعد قرار وزارة الخزانة
الأميركي��ة فر�ض عقوبات عليه بته��م تبيي�ض �أموال.
ُي�ش��ار �إلى � ّأن المفاو�ضات بين الم�صرفين قد �أدت �إلى
�صيغ��ة لإب��رام ال�صفقة ال تت�ضمن �ش��راء �أ�سهم «البنك
اللبناني الكندي» من الم�ساهمين فيه ،بل بيع �أ�صوله
وموجودات��ه ،ما عدا الح�ساب��ات الم�شكوك فيها ،التي
�ستبق��ى خا�ضع��ة للتدقي��ق والمالحق��ة ،بقيمة 580
مليون دوالر.

مذكرة تفاهم بين اتحاد الم�صارف العربية
ورابطة الم�صارف العراقية الخا�صة
و ّق��ع اتح��اد الم�صارف العربية مع رابطة الم�ص��ارف العراقية الخا�صة مذك��رة تفاهم حول خطة تعاون
م�ستقبلي��ة ف��ي مق��ر االتح��اد ـ البيت الم�صرف��ي العربي ـ بي��روت  .وقع ه��ذه االتفاقية عن الرابط��ة ،رئي�سها
مظه��ر م�صطف��ى الحالوي بح�ضور نائب الرئي���س عبد العزيز ح�سونة ،وعن اتحاد الم�ص��ارف العربية ،االمين
الع��ام و�سام ح�سن فتوح .وته��دف هذه االتفاقية الى توثيق �آليات التعاون بين االتحاد والرابطة ورفع كفاءة
العاملي��ن ف��ي الجهاز الم�صرفي العراق��ي من خالل تنظيم دورات ون��دوات تدريبية م�شترك��ة للقطاع المالي
والم�صرف��ي العراقي ،ومن ابرز بنود هذه االتفاقي��ة العمل على فتح �آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين تتمثل
ب�إ�ش��راك الم�صارف العراقية ب�شكل فاعل في ن�شاطات االتح��اد من م�ؤتمرات ومنتديات وور�ش عمل والت�أكيد
على التعاون مع محا�ضرين وخبراء ومدربين من الجهاز الم�صرفي والمالي العراقي ،في الندوات والمنتديات
والم�ؤتمرات ،وكذلك التعاون في تبادل الدرا�سات االقت�صادية والم�صرفية والبحوث بين الطرفين.
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 3م�ص��ارف ف��ي لبن��ان ت�ستح��وذ عل��ى
�أكث��ر من ن�ص��ف الأرباح الم�صرفي��ة .هذا الأمر
وا�ضح ف��ي النتائج المالي��ة ال�سنوية والف�صلية
الت��ي تعلنها م�صارف عوده ،وبل��وم وبيبلو�س.
فف��ي نهاية �أيل��ول  2011حققت �أرباح ًا بقيمة
 635.6مليون دوالر� ،أي بزيادة  25.8مليون
دوالر مقارنة مع الفترة نف�سها من عام ،2010
�أي �أن ن�سبة الزيادة لم تتجاوز .4.2%
ت�أت��ي ه��ذه الم�ؤ�ش��رات لتك�ش��ف ع��ن م��دى
ه�شا�شة الم�صارف اللبنانية تجاه ما يجري في
العال��م والمنطقة ،ولت�ؤكد �أن لبنان ال يعي�ش في
جزي��رة معزولة كما حاول حاكم م�صرف لبنان
ريا���ض �سالمة �أن يوحي مراراً .فالواقع �أن هذه
الم�صارف وغيره��ا انت�شرت في البلدان العربية
والأوروبي��ة والأفريقي��ة و�أمي��ركا؛ لأن ال�س��وق
المحلية �ضاقت بها .المق�صود ب�ضيق ال�سوق ،هو
�أن حاج��ات االقت�صاد ال يمكنه��ا �أن تمت�ص كل
المليارات التي تدخل �إل��ى الم�صارف اللبنانية،
�أي �أن ا�ستم��رار دخول الودائ��ع ير ّتب �أعبا ًء على
تحملها .في المقابل ،هناك
الم�صارف ال يمكنها ّ
حاج��ة �إلى ا�ستمرار دخول هذه الودائع من �أجل
حاج��ات الدول��ة التمويلي��ة ومن �أج��ل حاجات
م�صرف لبنان �إلى العمالت الأجنبية.
هكذا ،ا�ضط��ر �سالمة �إلى البح��ث عن حلول
المت�صا���ص �سيول��ة الم�ص��ارف ،كان �أوله��ا
التو�سع ل��م تظهر
التو�س��ع الخارج��ي .مخاط��ر
ّ
ّ
التحوالت
�إال م��ع بدء الأزمات في العال��م ،ومع
ّ
الت��ي ت�شهده��ا بع���ض ال��دول العربي��ة .دخل��ت
ه��ذه الم�ص��ارف «عري��ن الأ�س��د»؛ فف��ي �سوريا
هن��اك  7م�ص��ارف لبنانية بينها ع��وده وبلوم
وبيبلو���س ،وف��ي م�صر ثالث��ة ...ب��د�أت تتقل�ص
ه��ذه الأ�س��واق ،م��ا انعك���س عل��ى ميزاني��ات
الم�صارف هناك .ورغم الت�سويق ب�أن ميزانيات
الم�صارف اللبنانية العاملة في �سورية ال تم ّثل
�س��وى  10%م��ن الميزاني��ات الإجمالي��ة لهذه
الم�ص��ارف� ،إال �أن الم�ؤ�شرات الواردة �إلى لبنان
تنب��ئ بو�ض��ع �صعب ب��د�أت م�ؤ�شرات��ه تظهر مع
تباط�ؤ �أرباح �أكبر  3م�صارف في لبنان.
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فاحت عاطول
على كل �صناعة لبنان
و الدخول جماين ! ..
معر�ض ال�صناعات اللبنانية الألكرتوين الدائم
www.industriallebaneseexhibition.com

�أكرب ح�شد للم�صانع اللبنانية،
حوايل  400م�ؤ�س�سة تقدم �إنتاجها قطاعيا" و �سلعيا"
وفقا" للت�صنيف الدويل H.S.CODE

المدخل الرئي�سي للمعر�ض

مدخل كل قطاع

جناع عر�ض لكل م�ؤ�س�سة

www.industriallebaneseexhibition.com
كليمنصو – بيروت – لبنان – شارع االمير عمر – بناية تسبحجي

تلفون + 9611370452 - 370318 :فاكس+ 961370602 :
بريد الكترونيwww.lebanon-industry.com info@lebanon-industry.com :
12/13/11 1:29:01 PM
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ال��ق��ط��اع ال�صناعي

 206قرارات تتعلق بالتراخي�ص ال�صناعية للم�صانع

التوظيفات في القطاع قائمة رغم التحديات
رغم االوضاع الضاغطة التي متر بها املنطقة والتي من شأنها االنعكاس سلباً على حركة االستثمارات في
القطاعات االقتصادية سجلت وتيرة التوظيفات في القطاع الصناعي ارتفاعاً في النصف االول من العام
 ، 2011اذ بلغ عدد القرارات املتعلقة بالتراخيص الصناعية للمصانع ،وفقاً إلحصاء نشرته وزارة الصناعة 206
قرارات ،صدر العدد االكبر منها خالل شهر آذارالذي شهد اصدار  51قرارا ( ما نسبته  24.75%من القرارات).
واستأثرت محافظة جبل لبنان بنصف القرارات الصادرة حيث بلغ عدد القرارات املتعلقة بالتراخيص الصناعية
فيها  26قرارا ً ( ،)50.98%تلتها محافظة البقاع بـ 9قرارات ( ،)17.64%ومن ثم محافظة لبنان الشمالي بـ7
قرارات ( ،)13.72%ومحافظة النبطية بـ 6قرارات ( ،)11.76%ومحافظة بيروت بقراراين ( ،)3.92%ومحافظة لبنان
اجلنوبي بقرار واحد (.)1.96%
وبل��غ ع��دد الق��رارات ال�ص��ادرة في �شه��ر كانون
الثان��ي  44ق��راراً ( 19 ،)21.35%ق��رار منه��ا
( )43.18%تتعل��ق بالتراخي���ص ال�صناعي��ة ف��ي
محافظ��ة جب��ل لبن��ان 10 ،ق��رارات ( )22.72%في
محافظ��ة لبنان ال�شمالي 6 ،قرارات (  )13.63%في
محافظ��ة لبنان الجنوبي 5 ،ق��رارات ( )11.36%في
محافظ��ة النبطي��ة3 ،رارات ( )6.81%ف��ي محافظة
البقاع ،قرار واحد ( )2.27%في محافظة بيروت.
وبل��غ ع��دد الق��رارات ف��ي �شهر �شب��اط  36ق��راراً
( 17.47%م��ن مجم��ل الق��رارات) 19 ،ق��راراً منه��ا
( )52.77%ف��ي محافظ��ة جب��ل لبن��ان 8 ،ق��رارات
( )22.22%ف��ي محافظة لبن��ان ال�شمالي 4 ،قرارات
ف��ي كل م��ن محافظت��ي البق��اع ولبن��ان الجنوب��ي
( 11.11%ل��كل محافظة) ،قرار واحد ( )2.77%في
محافظة بي��روت .اما محافظة النبطي��ة ،فلم يكن لها
ح�صة في قرارات �شهر �شباط.
وف��ي �شه��ر ني�س��ان ،بلغ ع��دد الق��رارات ال�صادرة
 29ق��راراً ( 20 ،)14.07%ق��راراً منها ()68.96%
ف��ي محافظة جبل لبنان .وت�س��اوت محافظتي البقاع
ولبن��ان ال�شمال��ي في عدد الق��رارات ( 3قرارات اي ما
ن�سبت��ه  10.34%لكل محافظ��ة) .وانح�صرت ح�صة
محافظ��ة بي��روت بقراري��ن ( ،)6.89%ومحافظ��ة
النبطية بق��رار واحد ،اما محافظة لبنان الجنوبي فلم
تنل اي ح�صة.
 25ق��راراً ( )12.13%بل��غ ع��دد الق��رارات
ال�ص��ادرة في �شه��ر ايار 15 ،قراراً منه��ا ( )60%في
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محافظ��ة جبل لبن��ان ،واربعة ق��رارات منها ()16%
ف��ي محافظة البقاع 3 ،ق��رارات ( )12%في محافظة
لبن��ان ال�شمال��ي ،قراري��ن ( )8%في محافظ��ة لبنان
الجنوبي ،ق��رار واحد ( )4%في محافظة النبطية ،وال
�شيء ( )0%في محافظة بيروت.
اما الع��دد االدنى للقرارات فق��د �سجل خالل �شهر
حزيران الذي �شهد ا�صدار  21قراراً ( 10.19قراراً)7 ،
قرارات منها ( )33.33%في محافظة جبل لبنان4 ،
قرارات في كل من محافظتي لبنان الجنوبي والبقاع
( )19.04%ل��كل محافظ��ة 3 ،ق��رارات (14.28%
في محافظة لبن��ان ال�شمالي) ،قرارين ( )9.52%في
محافظة النبطية ،وقرار واحد ( )4.76%في محافظة
بيروت.

نوع القرار

احتل��ت الق��رارات المتعلق��ة بتراخي���ص االن�ش��اء
واال�ستثمار الن�سبة الأعلى ( )28.6ومعظمها من الفئة
الرابعة ( 35طلبا) بينما بلغت ن�سبة القرارات المتعلقة
بتراخي�ص االن�شاء  ،19.9%العدد االكبر منها هو من
الفئ��ة الثالثة ( 15طلبا) ،ام��ا ن�سبة القرارات المتعلقة
بتراخي���ص نقل ح��ق ترخي�ص فبلغ��ت  .15%وبلغت
ق��رارات تنبي��ه\ طلب ت�سوي��ة  26ق��راراً ()12.62%
تركز معظمها في الفئة الثالثة حيث بلغ عدد القرارات
 12ق��راراً ( .)46.15%ام��ا الق��رارات المتعلقة بعدم
الموافق��ة على ان�شاء معمل\ اقف��ال معمل فبلغت 15

طلب�� ًا ( )7.28%تركز الق�سم االكب��ر منها في الفئة 3
حيث بلغ عدد القرارات .)53.33%( 8
وبلغ��ت الق��رارات المتعلق��ة بتعدي��ل ترخي���ص 8
ق��رارات ( 50% ،)3.88%ف��ي الفئ��ة  ،3والق��رارات
المتعلق��ة بتجدي��د ان�شاء  5ق��رارات (60% )2.42%
منها في الفئة .4و�سجلت القرارات المتعلقة بتراخي�ص
تجدي��د ا�ستثمار الن�سبة االدنى حيث بلغ عدد القرارات
.)1.45%( 3

الفئات

ام��ا بالن�سب��ة لتوزي��ع الق��رارات بح�س��ب الفئات،
ف 37.9%م��ن الق��رارات �شملت الم�صان��ع المنتمية
ال��ى الفئ��ة الثالثة ،بينم��ا � 31.1%شمل��ت الم�صانع
المنتمي��ة ال��ى الفئ��ة الرابع��ة ،و � 23.78%شمل��ت
الم�صان��ع المنتمي��ة ال��ى الفئ��ة الثاني��ة ،و 7.28%
�شملت الم�صانع المنتمية الى الفئة الخام�سة.
وبلغ��ت عدد ق��رارات الفئ��ة الثالثة  11ق��راراً من
مجم��ل ق��رارات الترخي���ص ف��ي محافظ��ة البق��اع،
و�سجل��ت الفئتي��ن الثاني��ة والرابع��ة ت�ساوي�� ًا في عدد
الق��رارات ( 7قرارات لكل فئة اي ما ن�سبته 25.92%
لكل محافظة .اما الق��رارات في الفئة الخام�سة فبلغت
قرارين (.)7.40%
وعل��ى �صعيد محافظ��ة النبطية� ،سجل��ت الفئتين
ت�ساو في عدد الق��رارات (  7قرارات
الثاني��ة والثالث��ة ٍ
اي ما ن�سبته  46.66%لكل فئة) ،في مقابل قراراً
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�شركة  EMSل�صاحبها
مي�شال �صليبي

�شركة  Edcoللرخام
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واح��داً للفئة الرابع��ة ( )6.68%الرابعة وال �شيء
للفئة الخام�سة.
وف��ي محافظ��ة بي��روت ،ل��م ي�سج��ل اي ق��رار في
الفئتي��ن الثاني��ة والثالث��ة ،وترك��ز الع��دد االكب��ر من
الق��رارات في الفئة الرابعة حيث بل��غ عددها  5اي ما
ن�سبت��ه  71.42%مقابل قرارين ف��ي الفئة الخام�سة
(.)28.58%
وف��ي محافظ��ة جب��ل لبن��ان ،ترك��ز الع��دد االكبر
م��ن القرارات ف��ي الفئ��ة الرابع��ة ( 42ق��راراً ن�سبتها
 39.62%م��ن مجمل القرارات ،تلته��ا الفئة الثالثة
 36قراراً ( ،)33.96%ومن ثم الفئة الثانية  19قراراً
( ،)17.92%فالفئة الخام�سة  9قرارات (.)8.49%
وف��ي محافظ��ة لبن��ان الجنوبي� ،شه��دت الفئتين
الثاني��ة والثالثة ت�ساوي ًا ف��ي عدد القرارات ( 6قرارات
ن�سبته��ا  35.29%ل��كل فئ��ة ،بينما ت��م ت�سجيل في
الفئ��ة الرابع��ة  4ق��رارات ( ،)23.52%وف��ي الفئ��ة
الخام�سة قرار واحد (.)5.88%
وترك��زت الق��رارات ف��ي محافظة لبن��ان ال�شمالي
ف��ي الفئ��ة الثالثة حيث ت��م ا�صدار  18ق��راراً ن�سبتها
 52.94%م��ن مجم��ل ق��رارات المحافظ��ة ،تلته��ا
الفئ��ة الثاني��ة ب��ـ 10ق��رارات ( ،)29.41%وم��ن ثم
الفئة الرابعة بـ 5ق��رارات ،والفئة الخام�سة قرار واحد
(.)2.94%

المحافظات ال�ست

و�سجلت ن�سبة  51.5%من القرارات في محافظة
جب��ل لبن��ان 40.6% ،منه��ا ان�ش��اء وا�ستثم��ار ،ام��ا
بالن�سب��ة للفئ��ة فت�صدرتها الفئة الرابع��ة ب 42طلبا،
الع��دد االكبر منها �صدر ف��ي �شهر �آذار ،تليها محافظة
لبن��ان ال�شمالي ب .16.5%ام��ا محافظة بيروت فقد
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�شركة ميغا للباطون
�سجلت الن�سبة االدن��ى من القرارات ( 5 ،)3.4%منها
قرارات متعلقة بتراخي�ص ان�شاء وا�ستثمار.
ام��ا بالن�سب��ة لتوزيع القرارات بح�س��ب نوع القرار
والمحافظ��ة ،فقد بلغ العدد االكبر من قرارات االن�شاء
واال�ستثم��ار ف��ي محافظ��ة جب��ل لبن��ان  43ق��راراً
( ،)72.88%مقابل  6قرارات ( )10.16%لمحافظة

البق��اع 5 ،ق��رارات لمحافظ��ة بي��روت (،)8.47%
 3ق��رارات ( )5.08%لمحافظ��ة لبن��ان الجنوب��ي،
وقرارين ( )3.38%لمحافظة لبنان ال�شمالي.
ام��ا فيما يتعل��ق بق��رارات االن�شاء ،فق��د ت�صدرت
محافظ��ة البق��اع ب��ـ 15ق��راراً ( ،)36.58%تلته��ا
محافظ��ة جب��ل لبن��ان  13ق��راراً (،)31.70%
ومحافظ��ة لبن��ان ال�شمال��ي  6ق��رارات (،)14.63%
لبنان الجنوبي  5قرارات ( ،)2.19%النبطية قرارين
( ،)4.87%وال �شيء لمحافظة بيروت.
وبلغ��ت الق��رارات المتعلق��ة بترخي���ص نق��ل ح��ق
ترخي���ص 17 ،ق��راراُ ( )54.83%ف��ي محافظة جبل
لبنان ،و  6قرارات ( )19.35%في لبنان ال�شمالي4 ،
قرارات ( )12.90%ف��ي البقاع ،وقرارين في كل من
محافظتي بيروت والنبطية ( 6.45%لكل محافظة).
وعل��ى �صعي��د الق��رارات المتعلق��ة بتراخي���ص
اال�ستثم��ار ،كان لمحافظ��ة النبطي��ة الح�ص��ة االكب��ر
منه��ا  7ق��رارات ( ،)38.88%تلته��ا محافظ��ة جبل
لبن��ان ال�شمال��ي  6ق��رارات ( ،)33.33%محافظ��ة
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التوظيفات قائمة رغم التحديات

اك��د وزي��ر ال�صناعة فري��ج �صابونجيان تعليق��ا على الإح�ص��اء� ،أن االرقام
االيجابي��ة والمعب��رة تثب��ت ان التوظيف��ات ف��ي القط��اع ال�صناع��ي قائمة رغم
التحدي��ات التي يواجهها ،داعي��ا الى �ضرورة ت�شجي��ع الم�ستثمرين على التوجه
نح��و �إقام��ة الم�ؤ�س�سات ال�صناعية الجديدة في ال�شم��ال والبقاع والجنوب حيث
الكلف��ة �أقل لناحية �سعر الأر�ض واليد العاملة ،وهكذا ي�ساهم رجال الأعمال �إلى
جانب الدولة ،في ت�أمين الإنماء المتوازن».
ولبنان الجنوبي بقرار واحد لكل محافظة (33.33%
لكل محافظة).

المناطق ال�صناعية

لبنان الجنوبي ق��رار واحد ( ،)5.55%اما محافظتي
النبطية وبيروت فلم ت�شهد ا�صدار اي قرار.
وت�ص��درت محافظ��ة لبن��ان ال�شمال��ي ف��ي ع��دد
التراخي�ص المتعلقة بع��دم الموافقة على ان�شاء معمل
او اقفال معمل بـ 6قرارات ( .)40%وفي حين �شهدت
محافظت��ي جبل لبن��ان ولبنان الجنوب��ي ا�صدار عدد
ق��رارات مت�ساوي��ة  4ق��رارات (� ،)26.66%شه��دت
النبطية ا�صدار ق��راراً واحداً ( ،)6.66%فيما لم ت�شهد
محافظتي البقاع وبيروت ا�صدار اي قرار.
وانح�ص��رت الق��رارات المتعلق��ة بترخي�ص تعديل
ترخي�ص ف��ي محافظتي جبل لبن��ان التي �سجل فيها
ا�صدار  7قرارات ( )87.5%ومحافظة لبنان الجنوبي
الت��ي �شهدت قراراً واح��داً ( .)12.5%وكذلك القرارات
المتعلق��ة بترخي�ص تجديد ان�شاء التي بلغت  4قرارات
( )80%ف��ي محافظ��ة جبل لبن��ان وق��راراً واحداً في
محافظة لبنان ال�شمالي (.)20%
ام��ا الق��رارات المتعلق��ة بالتراخي���ص لتجدي��د
ا�ستثمار فتوزعت على محافظات البقاع ،جبل لبنان،

بالن�سب��ة لتوزيع الق��رارات المتعلقة
ام��ا
بالتراخي���ص ال�صناعية ف��ي اب��رز المناط��ق
ال�صناعي��ة ،ف�سجل لكل من البو�شري��ة والمكل�س ن�سبة
 4.85%من مجمل القرارات ،ولبرج حمود ،3.39%
ولكل م��ن اده جبيل ،ح�صراي��ل ،زوق م�صبح ،مجلديا
زغرت��ا  ،1.94%ول��كل م��ن تعناي��ل وحو���ش مندرة
و�شكا وال�شياح وعم�شيت والفنار وكفور النبطية ونهر
ابراهيم .1.45%
وكان��ت ح�ص��ة البو�شري��ة م��ن ق��رارات ان�ش��اء
وا�ستثمار �سبعة تركزت ف��ي الفئتين الثالثة والرابعة،
ف��ي حين كانت ح�ص��ة منطقة المكل���س اربعة ن�صفها
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من الفئة الثانية.

ال�صنف المنتج

اما بالن�سب��ة الى توزيع الق��رارات بح�سب ال�صنف
المنت��ج ،بل��غ ع��دد الق��رارات ف��ي مج��ال ال�صناع��ة
الكيماوي��ة  13ق��راراً 84.61% ،ف��ي الفئ��ة الثالث��ة
و  15.38%ف��ي الفئ��ة الثانية .وفي مج��ال �صناعة
المطاط��ا والبال�ستيك بلغ عدد القرارات 85.71% ،7
في الفئ��ة الثالثة و  14.29%في الفئة الثانية .وبلغ
ع��دد القرارات في مجال �صناع��ة المنتجات المعدنية
والكهربائي��ة الفني��ة  11ق��رار 54.54% ،في الفئة
الثالثة ،و  45.46%في الفئة الرابعة.
ام��ا المنتجات الن�سيجية ،ف�شه��دت ا�صدار قرارين
ف��ي الفئتي��ن الرابع��ة والثالث��ة ،و�صناع��ة الن�ش��ر
والطباع��ة وو�سائل االعالن  6قرارات 83.33% ،في
الفئة الخام�سة ،و  16.67%في الفئة الرابعة.

➠
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م�صنع روتيكا

م�صنع كوبار

في الفئة الثالثة .وفي قطاع االدوات والتجهيزات
بلغ عدد القرارات  80% ،5منها في الفئة الرابعة ،و
 20%في الفئة الخام�سة .و�شهد قطاع �صناعة الآالت
(الماكينات) �صدور قرار واحد في الفئة الثالثة.
وف��ي قط��اع الجل��ود ،بل��غ ع��دد الق��رارات ،3
 66.66%منه��ا في الفئة الرابعة و % 33.34في
الفئة الثالث��ة .وفي قطاع �صناع��ة المعادن االولية،
بل��غ ع��دد الق��رارات  ،7توزعت عل��ى ال�ش��كل التالي:
 57.14%ف��ي الفئة الثاني��ة 28.57% ،في الفئة
الرابعة 14.29% ،في الفئة الثالثة.
وبلغ ع��دد القرارات ال�صادرة ف��ي قطاع �صناعة
المفرو�ش��ات والخ�شب  17قراراً 70.58% ،في الفئة
الرابع��ة ،و 29.42%ف��ي الفئة الثالث��ة .وفي قطاع
المالب���س والمواد و�صبغ الفرو  5قرارات 60% ،في
الفئ��ة الخام�سة ،و 20%في كل م��ن الفئتين الثالثة
والرابعة.
وف��ي �صناعة المواد الغذائية ،بل��غ عدد القرارات
 46ق��راراً 58.69% ،في الفئة الرابعة23.91% ،
ف��ي الفئ��ة الثالث��ة 9.69% ،ف��ي كل م��ن الفئتي��ن
الثانية والخام�سة.
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ن�شاطات �صناعية

ال�صناع ّيون يرون �أنها �ست�ؤدي �إىل تراجع اال�ستثمارات يف القطاع

هل توقف وزارة المال دعم القرو�ض ال�صناعية؟

�أعلن��ت الحكوم��ة الجديدة في بيانه��ا الوزاري
وف��ي الفقرة  34منه تحدي��داً “ان الحكومة عازمة
عل��ى �إعط��اء القط��اع ال�صناعي االهتم��ام الكافي
والرعاي��ة المنا�سب��ة ،وذل��ك عبر تحدي��ث القوانين
والأنظم��ة لدع��م القط��اع ال�صناع��ي وم�ساندت��ه،
وا�ستح��داث هيئ��ة �إن�ش��اء و�إدارة مراك��ز التجم��ع
ال�صناع��ي و�إيجاد مناطق وم��دن �صناعية حديثة
ببناه��ا التحتي��ة وخدماته��ا المتط��ورة ،والعم��ل
الحثي��ث عل��ى ت�أمي��ن م�ص��ادر الطاق��ة البديل��ة،
والتموي��ل ال�لازم لإن�ش��اء ال�صناع��ات اللبناني��ة
وتطويره��ا .»...العبارة هذه �أ�ضيف��ت �إليها عبارات
«�إن�شائي��ة �أخرى» تفيد ب�أن الحكومة تريد دعم هذا
القطاع الإنتاجي.
وال عك�سي�� ًا ف��ي
ال��كالم ه��ذا ب��د�أ يعط��ي مفع�� ً
التطبيق� ،إذ ت�شير م�صادر ال�صناعيين �إلى �أن وزارة
الم��ال تع ّد ق��راراً لإلغ��اء الدعم ال��ذي يح�صل عليه
ال�صناعي��ون من��ذ عام  ،2004وه��و دعم بقيمة 7
نقاط في ما يتعلق بالفوائد المترتبة على القرو�ض

مجل�س الوزراء مجتمع ًا

ال�صناعي��ة� .أما التبريرات ،فه��ي ،بح�سب الم�صادر
نف�سه��ا« ،الت�ضحي��ة بالم�شاري��ع ال�صناعية ب�سبب
ال�سيئ للدول��ة اللبنانية» .ت�ستغرب
الو�ض��ع المالي ّ

توجه ًا كهذا� ،شارحة �أن الدعم الذي حظي
الم�صادر ّ
ب��ه القطاع م��ن م�ؤ�س�س��ة كفاالت وم�ص��رف لبنان
�أ�سهم في التقليل من الم�ضاعفات ال�سلبية ال�ضخمة

�صادرات �صناع ّية قيا�س ّية ...ودعم م�صريف؟
يطمح القطاع ال�ص���ناعي �إلى تحقيق رقم قيا�س���ي بنهاية عام
2011؛ هذا ما ي�أمله وزير ال�ص���ناعة فريج �ص���ابونجيان ،فهو يتوقّع
�أ ّن تبلغ �ص���ادرات القطاع  3.5مليارات دوالر“ ،رغم حجم التحديات
التي تواجه العاملين فيه” من ارتفاع كلفة الإنتاج وح ّدة الم�ضاربات
وق�ساوة المناف�سة.
لكن التح ّديات ال تنح�صر بهذه الم�س���ائل ،فهناك الأ�سباب الكامنة
وراء تولّد بع�ضها :على ر�أ�سها الطاقة التي تجعل المناف�سة مع م�صانع
مدعومة في المنطقة �ص���عبة جداً .والطاقة تعني البنى التحتية التي
يعاني منها القطاع عموم ًا وتحديداً منطقة برج ح ّمود التي �أطلق فيها
الوزير �أم�س ،جولة على الم�صانع اللبنانية.
“ال �أبالغ في القول �إنكم جزء �أ�سا�س���ي من حلقة الإنتاج اللبنانية
المرتبطة بالأ�س���واق العالمية” قال �صابونجيان .وقد اطلع على �أمثلة
مثيرة جداً للم�ض���ي قدم ًا في ال�سيا�س���ة المحفّزة للقطاع؛ بينها ت�أكيد
�أحد ال�صناع ّيين �أنّه ُي�ص ّدر منتجاته �إلى  45بلداً.
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�أمثلة تُع ّد �ضربة في قلب العرف التقليدي القائل ب�أ ّن ال�صناعة غير
قابلة للحياة في االقت�ص���اد اللبناني .وبعد بلوغ ال�صادرات ال�صناعية
 1.7مليار دوالر في الن�ص���ف الأ ّول من العام الجاري “قد ن�ص���ل �إلى
ح���دود  3.5ملي���ارات دوالر بحلول نهاية العام ،فنك���ون حققنا رقم ًا
قيا�سي ًا”.
ولع ّل الأه ّم من الرقم القيا�سي� ،إ�ش���ارة �صابونجيان �إلى “م�شروع
جديد نعمل عليه ،ن�أمل �أن يب�ص���ر النور قريب ًا مع الم�صارف اللبنانية
يه���دف �إلى �إعط���اء مزيد من الت�س���هيالت لال�ستح�ص���ال على قرو�ض
مي�سرة وطويلة الأجل وب�ضمانات مرنة و�سهلة” .ف�أن تتمتع
�ص���ناعية ّ
الم�ص���انع بقناة مالية غير مكلفة مثلما كانت الحال عليه في مراحل
تهمي�شها ،قد يمكّنها من الإبداع �أكثر.
الم�س���يرة تحتاج �إلى “المحافظة على الج���ودة والنوع ّية” ،تابع
الوزير ،و�إلى ك�سر الحاجز النف�سي بين ال�صناع ّيين والمراكز اال�ست�شارية
العائدة للوزارة.
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الت��ي �أثرت على القط��اع ال�صناعي .فمقابل �إفال�س
ع��دد م��ن الم�صان��ع ،كان��ت القرو���ض ال�صناعي��ة
ت�ساع��د عل��ى �إن�شاء م�صانع جدي��دة ،ما ق ّلل من
ه��ول الإفال�س��ات وت�أثيرها عل��ى القطاع وعلى
و�ضع العمالة ،وبالتالي البطالة.
ال�صناعي��ون � ّأن تل��ك القرو�ض
وفيما �ش��رح
ّ
أقرت عام � 2004أ�سهمت في تحقيق نه�ضة
التي � ّ
اقت�صادية للبنان بع��د �أن دفعت بال�صناعة �إلى
نم��و �سنوي بنحو  20ف��ي المئة �سنوي ًا،
تحقي��ق
ّ
�أ�ش��اروا �إل��ى �أن �إلغاء الدعم �سي���ؤدي الى تراجع
دراماتيك��ي في ه��ذا النمو ،م��ا �سينعك�س نتائج
كارثية على القطاع وكل العاملين فيه.
وف��ي هذا ال�سي��اق� ،أكدت الجمعي��ة اللبنانية
لتراخي���ص االمتي��از الـ»فران�شاي��ز» �أهمي��ة
ا�ستمرار �سيا�سة القرو���ض المدعومة للقطاعات
الإنتاجي��ة ،ور�أت �أن ه��ذه القرو���ض م ّثل��ت منذ
�إقراره��ا ع��ام  1994مح ّف��زاً �أ�سا�سي�� ًا لنم��و
القطاع��ات الإنتاجي��ة وال�سياحي��ة ،وخ�صو�ص ًا
الم�ؤ�س�س��ات ال�صغي��رة والمتو�سطة منه��ا ،لأنها
�سمحت بمواكبة التطورات التكنولوجية واعتماد
تقنيات وو�سائل حديثة عززت القدرة التناف�سية
للم�ؤ�س�س��ات في الأ�سواق العربي��ة والعالمية ،ما
نمو ال�صادرات اللبنانية من نحو
�أ�سهم مث ً
ال في ّ
 600مليون دوالر عام � 1997إلى �أكثر من 3
مليارات ون�صف مليار دوالر عام .2010
كذل��ك �أك��دت الجمعي��ة �ض��رورة اعتم��اد
�سيا�س��ات تحفيزي��ة �إ�ضاف��ة �إل��ى النهو���ض
بالقطاع��ات ذات القيمة الم�ضاف��ة العالية مثل
�صناعة االمتيازات ...والأهم النهو�ض بالمناطق
اللبناني��ة كاف��ة .وه��ذا كل��ه يع��ود بالخير على
االقت�صاد اللبناني وي�ساعد في نموه وازدهاره.
وقال��ت �إنه مما ال �شك فيه �أن الحكومة تدرك
�أن العوائق الإدارية التي تعوق اندفاع االقت�صاد
اللبنان��ي ال يمك��ن تجاوزه��ا �إال عب��ر الإ�صالح
الإداري ال�شامل ،ت�ضاف �إليه �سلة من ال�سيا�سات
التحفيزية ال�ضرورية ،مث��ل القرو�ض المدعومة
والمناطق ال�صناعية ،وغيرها من الحوافز.
ولف��ت رئي�س الجمعي��ة �شارل عربي��د �إلى �أن
الجمعية ت�شارك جمعي��ة ال�صناعيين اللبنانيين
تخوفه��ا م��ن االتج��اه نح��و التوق��ف ع��ن دعم
ّ
القرو���ض ،وت�ؤك��د ت�ضامنه��ا م��ع المطالب��ة
باال�ستمرار فيه دعم ًا للم�ؤ�س�سات اللبنانية.

�صناعة الطباعة

�صابونجيان :م�شكالت يعاني منها القطاع

ق��ال وزير ال�صناعة فري��ج �صابونجيان �إن �سيا�سة الوزارة حالي ًا تقوم عل��ى ت�شجيع اال�ستثمار ال�صناعي
وت�سهيله �إلى �أق�صى الحدود .وطلب من عدم الحائزين رخ�ص ًا �أن يتقدموا من وزارة ال�صناعة لت�سوية �أو�ضاعهم،
“فالترخي���ص ال�صناع��ي له فوائد جمة تفوق �أ�سباب التهرب من الح�صول عليه” .و�أو�ضح �أن �صاحب الم�صنع
المرخ���ص ي�ستفيد من تعرفة خا�صة على الع ّداد الكهربائي العائد لم�ؤ�س�سته ،كذلك ي�ستفيد من م�ساهمة وزارة
ّ

ال�صناع��ة المادي��ة في تكلفة م�شاركته في معار���ض دولية ،وت�سهيل ت�صدير منتجات��ه ،وت�سجيل �آليات النقل
تقرها الوزارة نتيجة بروتوكوالت تعاون بينها وبين جهات
الخا�صة به ،ومن م�ساعدات �أو برامج تدريبية قد ّ
مانح��ة �أو منظم��ات دولية �أو غير حكومية ،و�س��وى ذلك من فوائد وت�سهي�لات .كالم �صابونجيان جاء خالل
حفل تكريمي ،برعايته� ،أقامته نقابة الطباعة في لبنان لأ�صحاب ع�شر م�ؤ�س�سات خدموا �صناعة الطباعة منذ
�أكثر من خم�سين عاماً .وقال �صابونجيان �إن الم�ؤ�س�سات الطباعية في لبنان ناهزت الـ 1450ت�ش ّغل � 15ألف
عام��ل� ،إال �أن القط��اع يعاني من مجموعة م�ش��كالت يفتر�ض �إيجاد حلول منا�سبة لها ،م��ا يتطلب الإجراءات
الالزمة لتنظيم عمل القطاع �ضمن القوانين والأنظمة والقواعد التي ترعاه .وتحدث �صابونجيان عن مو�ضوع
مزاول��ة �أ�صح��اب المطابع غي��ر المرخ�صة عملهم من دون �ضواب��ط ،حيث �إن بع�ضهم يف�سح ف��ي المجال �أمام
ت�ض��ر المجتمع والم�ستهلك ،الفت ًا �إلى �أنه جرت ت�سمية مندوب عن
المزورين للتالعب بمل�صقات
الكثيري��ن من
ّ
ّ
النقابة لم�ساعدة �أ�صحاب المطابع المن�ش�أة والعاملة �أو التي �ستن�ش�أ على متابعة ملفاتهم لدى الوزارة .وهناك
موا�ضيع �أخرى ال تزال قيد الدر�س ،من بينها عدم �إجراء تعديل في الترخي�ص في حال �إ�ضافة �آالت جديدة.
و�أ�شار �إلى �أن التوجه الحالي في وزارة ال�صناعة ال يق�ضي على الإطالق ب�إغالق الم�صانع ،بل الت�شدد في
تطبيق ال�شروط الفنية والبيئية والقانونية.
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ن�شاطات �صناعية

«ا�سبوع لبنان في فرن�سا»:
احباط رافق التظاهرة االقت�صادية
المعر�ض

ال�صفدي وافرام و�سالمة و�شقير وغاييه خالل ق�ص �شريط االفتتاح

افتتح رئيس احتاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير
ورئيس غرفة صناعة وجتارة باريس بيار انطوان غاييه في حضور وزير املال محمد
الصفدي وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة ورئيس جمعية الصناعيني نعمة
افرام ،في قصر املؤمترات في باريس «اسبوع لبنان في فرنسا».
قص الصفدي وسالمة
وبعد عزف النشيدين اللبناني والفرنسي،
ّ
وشقير وغاييه شريط افتتاح املعرض ايذانا ً ببدء أعمال «اسبوع لبنان
في فرنسا» ،ثم قاموا بجولة شملت ارجاء املعرض الذي تبلغ مساحته
 8500متر مربع ،واطلعوا على املنتجات واخلدمات اللبنانية املعروضة.

�شقير

وا�ش��ار �شقي��ر ف��ي م�ؤتم��ر �صحافي عق��ده بعد
انته��اء الجولة ال��ى « ان المعر�ض ي�ش��كل تظاهرة
اقت�صادي��ة للقطاع الخا�ص اللبنان��ي في باري�س،
بهدف خل��ق فر�ص عمل وفتح ا�س��واق جديدة امام
ال�صناع��ة الوطني��ة» ،معتب��راً ان «االنفت��اح عل��ى
اال�س��واق االوروبي��ة مق ّدم��ة لفتح ا�س��واق جديدة،
بعدم��ا انخف�ض��ت �صادراتنا بن�سب��ة  68في المئة
ال��ى م�ص��ر و 12ف��ي المئة الى االم��ارات و 10في
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المئ��ة الى الع��راق وهي �شبه متوقف��ة الى �سوريا».
وق��ال �شقي��ر :ما ح��دث في باري���س يعتب��ر انجازا
وخط��وة جي��دة نفتخ��ر به��ا ،خ�صو�ص��ا ان فرن�سا
تعتبر ثالث بل��د ي�ستورد من لبنان في حدود 400
ملي��ون دوالر .في الما�ضي تم تنظيم معار�ض عدة
في بلدان مختلفة ،ال تليق بال�صناعة اللبنانية ،في
حي��ن ان المعر�ض في باري�س ي�ش��كل خطوة بارزة
ال��ى االم��ام النه يرب��ط ال�صناع��ة اللبناني��ة ب�أهم
ا�سواق العال��م ،وهذا يعطي منتوجاتنا �سمعة طيبة
في اال�سواق العالمية.

المعر���ض نظمت��ه غرفة بي��روت وجب��ل لبنان
بالتع��اون م��ع غرفة باري���س وبدعم م��ن م�صرف
لبن��ان و�شرك��ة �سوليدي��ر وبن��ك البح��ر المتو�س��ط
و�شرك��ة الطي��ران ال�ش��رق االو�س��ط باال�ضاف��ة الى
وزارت��ي ال�سياح��ة وال�صناع��ة ،و�ش��ارك في��ه �أكثر
م��ن � 85شركة من قطاع��ات ال�صناع��ة وال�سياحة
والخدم��ات والم�ص��ارف والعق��ارات وغيره��ا،
ونح��و  200عالم��ة تجاري��ة لبناني��ة .ويه��دف
ال��ى ت�سوي��ق المنتج��ات والخدم��ات اللبنانية في
اال�س��واق االوروبي��ة خ�صو�ص�� ًا ان باري���س تعتب��ر
العا�صمة االقت�صادية الوروبا وبوابتها الرئي�سية،
باال�ضاف��ة ال��ى التروي��ج لنم��ط الحي��اة اللبنانية،
ال
وال�سياح��ة ف��ي لبن��ان ،والمطبخ اللبنان��ي ،ف�ض ً
ع��ن كل االم��ور الت��ي تتعل��ق بالثقاف��ة اللبنانية.
وخ�ص�ص��ت اعم��ال المعر�ض للق��اءات عمل ثنائية
بين رج��ال االعمال اللبنانيي��ن والفرن�سيين ،وبعد
ذلك فتحت ابواب المعر�ض امام الجمهور.

االجواء االحتفالية
الأج��واء االحتفالية التي رافقت “�أ�سبوع لبنان
ف��ي فرن�س��ا” لم تمن��ع حالة االحب��اط التي رافقت
القطاع��ات ال�صناعي��ة واالقت�صادي��ة والتجاري��ة
اللبناني��ة .وقد جاء هذا االحب��اط كنتيجة طبيعية
لع��دم توفر �شروط نجاح ه��ذا المعر�ض على �صعيد
االعالن عنه ،كما وعلى �صعيد توجيه الدعوات التي
لم ت�شمل العديد من رجال االعمال وال�صناعيين في
لبنان ،خ�صو�ص�� ًا �أن االعالن عن هذا المعر�ض في
لبن��ان لم يواكب��ه �إعالن �آخر ف��ي فرن�سا لكي يوفر
�ش��روط نجاحه ،ويالم�س الح�� ّد الأدنى من النجاح
الذي يواكب المعار�ض ال�صناعية عادة.
ف��ي �ضوء ذلك لم ينجح معر�ض “ا�سبوع لبنان
ف��ي فرن�س��ا” ،ول��م ي�شم��ل عن�ص��ر جل��ب لم�شاريع
ا�ستثمارية ،بل ولم ي�شكل هذا المعر�ض فتح ًا جديداً
لل�صناعة اللبنانية ،التي
�أنخف�ض��ت �صادراته��ا بن�سبة كبي��رة خالل هذا
الع��ام ،ب�سبب االهت��زازات الت��ي تعي�شه��ا المنطقة
العربية.
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توقيع بروتوكول تعاون �صناعي مع ال�سودان

ا�ضاف��ت زيارة وزير ال�صناعة فريج �صابونجيان
والوف��د المرافق الى ال�سودان ،م�ساح��ة جديدة وا�سعة
وخ�صب��ة لرج��ال االعم��ال والم�ستثمري��ن اللبنانيين
لإقام��ة الم�شاري��ع الخا�ص��ة وتل��ك الم�شترك��ة م��ع
الم�ستثمرين ال�سودانيين.
وف��ي هذه الزي��ارة ،وق��ع �صابونجي��ان ونظيره
ال�سودان��ي عو�ض احمد الجاز مذك��رة تعاون تهدف
الى تمتي��ن العالقات الثنائية بي��ن لبنان وال�سودان
ف��ي مختل��ف المج��االت ،وال �سيم��ا ف��ي المج��ال
ال�صناعي ،وذلك في احتفال �أقيم في وزارة ال�صناعة
ال�سوداني��ة ،ف��ي ح�ض��ور �سفي��ر لبنان ف��ي ال�سودان
احمد ال�شماط وعدد من ال�صناعيين ورجال االعمال
اللبنانيين وكبار موظفي وزارة ال�صناعة ال�سودانية.
وعق��د الوزي��ران اجتماع�� ًا ثنائي ًا تن��اوال فيه اهمية
بذل الجهود الالزمة لتعزيز التعاون العلمي والتقني
والتكنولوج��ي والإداري ف��ي المج��ال ال�صناعي .ثم
عق��دت محادثات مو�سع��ة رحب ف��ي بدايتها الوزير
ال�سودان��ي بالوزي��ر �صابونجي��ان والوف��د المرافق،
م�شي��داً بالإنج��ازات الت��ي حققه��ا لبناني��ون ف��ي
ال�سودان من��ذ �سنوات طويلة فا�صبح��وا « �سودانيين
لبنانيين .
وق��ال« :ان برنام��ج التنمي��ة واال�ستثم��ار هو من
االولوي��ات ف��ي ال�س��ودان .وبع��د ان تجاوزن��ا الكثير
من الم�ش��كالت التاريخية ،ينطلق ال�س��ودان الى �آفاق
�أرح��ب وه��و بل��د زاخ��ر ب�إمكان��ات كبي��رة ويحظ��ى
بم�ساح��ة جغرافية كبيرة وفيه ارا�ض زراعية خ�صبة،

�صابونجيان ونظيره ال�سوداني يوقعان البروتوكول

ومي��اه وفيرة ،وث��روة حيواني��ة .كما ينع��م ال�سودان
بم��وارد كثي��رة م��ن المع��ادن وعل��ى ر�أ�سه��ا الذه��ب
والحدي��د والنحا�س والف�ضة وهي موجودة في مواقع
مختلف��ة م��ن ال�س��ودان .وفي��ه اي�ض�� ًا الغ��از والنفط .
هن��اك اذاً من�شط��ات اقت�صادي��ة متج��ددة متمثل��ة
بفر���ص زراعي��ة لتن�شي��ط �صناع��ة الغ��ذاء .وا�ضاف:
ف��ي ال�سودان قان��ون خا�ص لال�ستثم��ار ال يفرق بين
�سودان��ي وغي��ر �سودان��ي ويعط��ي حواف��ز م�شجع��ة،
معتب��راً ان الفر���ص متاحة ف��ي العا�صم��ة الخرطوم
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وف��ي غيره��ا م��ن الم��دن للم�ستثمري��ن اللبنانيي��ن.
بدوره قال �صابونجيان� :إن دورنا كقطاع عام يتطلب
من��ا ان نفع��ل ون�سه��ل عمل رج��ال االعم��ال وتذليل
العقب��ات امامه��م كي يب��ادروا الى �إقام��ة الم�شاريع
الم�شترك��ة ف��ي الحق��ول الم�صرفي��ة وال�صناعي��ة
وال�سياحي��ة وغيرها .وا�ض��اف :علين��ا اال نفوت هذه
الفر�ص��ة الذهبي��ة فنمه��د الطري��ق ونفت��ح االف��اق
للم�ستثمري��ن ف��ي ه��ذه البيئ��ة الحا�ضن��ة والم�ؤاتية
لج��ذب اال�ستثم��ارات .ور�أى �صابونجيان انه في ظل
العولمة واالنفت��اح و�سرعة الو�صول الى التكنولوجيا
وتب��ادل المعلوم��ات ،يمك��ن ان نح��دد خريطة طريق
تكاملي��ة اقت�صادية و�صناعية .فف��ي ال�سودان ثروات
مائي��ة وزراعية وم��واد خام وم��وارد طبيعي��ة ،وفي
لبن��ان �صناع��ات عريق��ة ومتقدم��ة وخب��رات عالية
في مختل��ف مج��االت ال�صناعة وال�سياح��ة والثقافة
والهند�س��ة والطب والبناء وغيره��ا من القطاعات .ان
ما يلزمنا ه��و تبادل المعلوم��ات واكت�شاف حاجات
البلدين.
وخت��م �صابونجي��ان :كم��ا تعلم��ون هن��اك
تج��ارب لبناني��ة ناجح��ة ف��ي ال�سودان �س��وف نعمل
�سوي�� ًا عل��ى ان ت��زداد اكث��ر فاكث��ر .نلتق��ي الي��وم
لتوقي��ع بروتوك��ول تع��اون واعتب��ر بروتوك��ول
التع��اون بمثاب��ة انطالق��ة جدي��دة وثابت��ة تر�س��خ
العالق��ات وتوجهه��ا نح��و مزي��د م��ن التع��اون».
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احلل باعتماد �سيا�سة اجتماعية – اقت�صادية �شاملة
جمعية ال�صناعيين تدق ناقو�س الخطر :لبنان ينزف
دق��ت جمعية ال�صناعيي��ن ناقو�س الخط��ر من واقع
االقت�ص��اد اللبناني ،وحذرت م��ن “الم�ضاعفات ال�سلبية
القا�سي��ة عل��ى االقت�ص��اد الوطن��ي ج��راء اال�ضطرابات
الت��ي ت�شهده��ا منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط ،ا�ضاف��ة ال��ى
االزم��ة االقت�صادي��ة العالمي��ة الم�ستم��رة والتعث��رات
المالي��ة الخط��رة ف��ي �أوروب��ا ،وه��ي مجتمع��ة تنعك�س
ف��ي تداعياته��ا �سلب ًا على لبن��ان انكما�ش ًا ف��ي الأ�سواق
وارتفاع ًا في الأ�سعار وكلف ًا باهظة في الإنتاج وتراجع ًا
في الت�صدير”.
ج��اء هذا التحذير م��ن قبل الجمعية بع��د اجتماعها
اال�ستثنائ��ي لمجل�س �إدارتها برئا�سة نعمة افرام عر�ضت
في��ه موا�ضيع ال�ساعة ،و�أ�صدرت على الأثر البيان الآتي:
“تعيد جمعية ال�صناعيين اللبنانيين دق ناقو�س الخطر
تجاه واق��ع االقت�صاد الوطني الذي ينزف ،بعد ت�أكيدات
متتالي��ة للم�ؤ�س�س��ات المالي��ة العالمي��ة بت�سجيل لبنان
ن�سبة متدنية جداً من النمو و�آخرها �إ�شارة �صندوق النقد
الدولي ان الن�سبة هذه لن تزيد على .1،5%
وتحذر الجمعية م��ن الم�ضاعف��ات ال�سلبية القا�سية
على االقت�صاد الوطني جراء اال�ضطرابات التي ت�شهدها
منطقة ال�ش��رق الأو�سط ،ا�ضافة ال��ى االزمة االقت�صادية
العالمي��ة الم�ستم��رة والتعث��رات المالي��ة الخط��رة ف��ي
�أوروبا ،وهي مجتمع��ة تنعك�س في تداعياتها �سلب ًا على
لبنان انكما�ش ًا في الأ�سواق وارتفاع ًا في الأ�سعار وكلف ًا
باهظة في الإنتاج وتراجع ًا في الت�صدير .وت�ؤكد جمعية
ال�صناعيي��ن ف��ي ه��ذا ال�سي��اق ،تحفظه��ا عل��ى م�شروع
الموازن��ة المط��روح ،وترف���ض فر�ض زي��ادات �ضريبية
وتتخوف من زيادة العجز العام
غير مدرو�سة وهادف��ة.
ّ
والتو�سع في باب اال�ستدانة ،الأمر الذي �سيفقد القطاعات
االنتاجية �أي قدرة تناف�سية و�أي �سبيل لخف�ض الأكالف،
وعملي�� ًا هروب المزيد م��ن ر�ؤو�س الأم��وال �إلى الخارج
وتجميد عجلة االقت�صاد والتوجه نحو االنهيار ال�شامل.
واذ ت�شدد جمعية ال�صناعيي��ن على موقفها االيجابي
من مو�ضوع زيادة الح ّد االدنى لالجور ،فهي تربط مقاربة
ه��ذا المو�ضوع ت�أمين�� ًا لعدالة ت�شمل العاملي��ن و�أ�صحاب
العمل وال�شرائح المجتمعية كافة ،بتحقيق الآتي:
�أولوية النظر الفوري في دعم المازوت والفيول اويل،
لمردوده االيجابي على كل �شرائح المجتمع والم�ؤ�س�سات
االقت�صادية (الخبز ،النقل المدر�سي ،اكالف االنتاج.)...
معالج��ة مت�أخ��رات ال�صن��دوق الوطن��ي لل�ضم��ان
االجتماعي ل�صالح الم�ؤ�س�سات.
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ميقاتي يلتقي �إفرام

ميقاتي مجتمع ًا الى وفد جمعية ال�صناعيين برئا�سة افرام

ا�ستقبل رئي�س الحكومة نجيب ميقاتي في  15ت�شرين الثاني /نوفمبر ،وفداً من جمعية ال�صناعيين
برئا�سة نعمة �إفرام ،بح�ضور وزيري االقت�صاد والتجارة نقوال نحا�س وال�صناعة فريج �صابونجيان .و�أو�ضح
افرام بعد اللقاء �أن “الرئي�س دعانا الى لقائه على �أبواب �إنجاز م�شروع موازنة عام  2012ومو�ضوع الأجور،
الذي هو �شغلنا و�شاغلنا منذ �شهرين ،لكونه مو�ضوع ًا �شائك ًا ومهم ًا ومحقا” ،م�شيراً �إلى �أن “ت�شاورنا مع
الرئي�س حول �أحقية هذا المو�ضوع� ،إال �أننا في الوقت ذاته �أو�صلنا الر�سالة ،ر�سالة ال�صناعيين التي كنا
�أو�صلناها منذ �شهر ،وهي �أن ال�صناعيين يه ّمهم �إيجاد فر�ص العمل في لبنان ،و�إبقاء الم�صانع مفتوحة”،
م�ضيف ًا�“ :أبدينا رغبتنا في التفاتة خا�صة في الموازنة �إلى مو�ضوع دعم الطاقة ،و�س�ألنا لماذا ال تدعم
ال�صناعة اللبنانية بالمازوت والفيول كما هو الأمر مع م�ؤ�س�سة الكهرباء؟”.
ً
ً
وعن موقف ميقاتي من الموا�ضيع التي طرحت ،قال افرام�“ :أبدى تجاوبا مع طروحاتنا ،طالبا منا تفهم
مو�ضوع الغالء ،و�ضرورة �أن نتكاتف جميع ًا� ،أرباب عمل وعما ًال ،لنعي�ش هذا الزمن ونت�شارك �أوجاعه المقبلة.
كذلك طلب منا �أن نقترح �أبواب ًا جديدة في الموازنة تمكّن الدولة من توفير �إيرادات �إ�ضافية ،وهذا المو�ضوع
�سنت�شاور في �ش�أنه مع الهيئات االقت�صادية وجمعية ال�صناعيين للو�صول �إلى �أفكار بنّاءة”.
ع��دم فر���ض زي��ادات �ضريبي��ة تره��ق القطاع��ات
المنتج��ة ،وطلب التوجه الح�صري نح��و �ضرائب تطاول
القطاعات الريعية وال�سلع الكمالية.
حماي��ة جمركية لالنتاج الوطني على غرار كبريات
ال��دول ،واعفاء ال�صادرات اللبنانية م��ن �ضريبة الدخل،
اعف��اء المواد االولية والآالت وقطع الغيار للم�صانع من
ر�سم المرف�أ.
اال�ستثمار في البنى التحتية (طاقة ،مياه ،نقل ،مدن
�صناعية نموذجية ،)...خف�ض ًا للكلف الهائلة والم�ضاعفة
التي تتح ّملها القطاعات المنتجة.
ان جمعية ال�صناعيين ترى �أن الحل لن يكون �إال باعتماد
�سيا�س��ة اجتماعية – اقت�صادية �شاملة ،ي�شارك في �صياغة
بنوده��ا �ش��ركاء الإنت��اج .ويكون م��ن �ش�أن ه��ذه ال�سيا�سة
تقدي��م رزمة م��ن الإ�صالح��ات االقت�صادي��ة واالجتماعية

تحق��ق م�صال��ح المجتمع اللبنان��ي بكامل��ه ،وت�ؤ ّمن �شبكة
�أم��ان اجتماع��ي عل��ى المديي��ن المتو�سط والطوي��ل الأجل
وت�ساهم في زيادة القدرة ال�شرائية للمواطنين وتطلق عجلة
الإنتاج مع ت�أمين فر�ص عمل جديدة .وهنا يجدر النظر في
ق�ضي��ة االجور ب�شكل علمي وواقعي لئ�لا ت�ضطر العديد من
ال�صناع��ات �إلى �ص��رف ق�سم من عماله��ا �أو �إيقاف خطوط
�إنتاج �أو �إقفال �أبواب البع�ض منها.
واذ تتوج��ه الجمعي��ة بانفت��اح كام��ل عل��ى كاف��ة
المعنيين لإعادة نظر �شامل��ة في الموا�ضيع المطروحة،
تبق��ي جل�سات مجل�س ادارتها مفتوحة ،وتتطلع الى �سلة
تحفي��ز �إنتاجي��ة �ضم��ن موازن��ة � 2012ستناق�شها مع
جمي��ع الم�س�ؤولي��ن في زي��ارات عملية ل�ش��رح الموقف،
الم�شرعة لح��وار ب ّناء ،تو�ص� ً
لا لما فيه
فاتح��ة الأب��واب
ّ
خير المجتمع اللبناني واالقت�صاد الوطني”.
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���ص��ادرات �صناعية

ال�صادرات ال�صناعية ارتفعت  % 5,9يف � 7أ�شهر

�صابونجيان :الأرقام الأخيرة
تدح�ض حجج من ال ي�ؤمن بلبنان �صناعي
�أعلن وزير ال�صناعة فريج �صابونجيان �أن ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية “حافظت على وتيرتها الت�صاعدية
خالل الأ�ش����هر ال�س����بعة الأولى من العام  2011رغم الأحداث التي ت�ش����هدها المنطقة ،وهذا م�ؤ�ش����ر مهم
الى قدرة ال�ص����ناعة الوطنية على ال�ص����مود والثبات مهما كانت ال�ص����عاب والى ثقة الأ�سواق الخارجية
بجودة المنتجات اللبنانية ونوعيتها العالية” .وقال ،تعليقا على �أرقام ال�صادرات ال�صناعية التي �أعدتها
م�ص����لحة المعلومات ال�صناعية في وزارة ال�ص����ناعة�“ :إن الأرقام واالح�صاءات تثبت ان القطاع ال�صناعي
دعامة را�سخة لالقت�صاد الوطني وركيزة ا�سا�سية للنمو المجتمعي .كما تدح�ض الأرقام الم�شجعة الحجج
التي يتذرع بها البع�ض ممن ال ي�ؤمنون ب�أن لبنان قادر على �أن يكون بلدا �ص����ناعيا بكل ما لهذه ال�ص����فة
من معنى”.
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قيمة ال�صادرات

“بلغ مجموع قيمة ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية
خالل الأ�شهر ال�سبعة الأولى من العام  2011مليارين
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خالل �شهر تموز

وج��اء ف��ي التقري��ر المف�ص��ل ع��ن ال�ص��ادرات
ال�صناعية وواردات الآالت والمعدات ال�صناعية خالل
�شه��ر تم��وز  ،2011ان مجم��وع ال�ص��ادرات بل��غ ما
قيمته  332.9مليون دوالر مقابل  270مليون دوالر

➠

ووزع��ت م�صلح��ة المعلومات تقري��را مف�صال عن
ال�ص��ادرات ال�صناعي��ة وواردات الآالت والمع��دات
ال�صناعي��ة خ�لال �شه��ر تم��وز  ،2011كذل��ك وزعت
موج��زا ع��ن ال�ص��ادرات ال�صناعي��ة وواردات الآالت
والمع��دات ال�صناعية خالل الأ�شهر ال�سبعة الأولى من
العام  ،2011وجاء في الموجز:

و 42مليون دوالر مقاب��ل مليار و 929مليون دوالر
خالل الفت��رة ذاتها من الع��ام  2010ومليار و494
ملي��ون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام � 2009أي
بارتف��اع ون�سبت��ه  5.9%مقارنة م��ع العام 2010
و 36.7%مقارنة مع العام .2009
من جه��ة �أخرى ،بلغ مجموع قيم��ة الواردات من
الآالت والمع��دات ال�صناعي��ة خ�لال الأ�شه��ر ال�سبع��ة
الأولى م��ن العام  2011نح��و  141.1مليون دوالر
مقاب��ل  135.5مليون دوالر خ�لال الفترة ذاتها من
الع��ام  2010و 120ملي��ون دوالر في العام 2009

�أي بارتفاع ون�سبته  % 4.1مقارنة مع العام 2010
و 17.6%مقارنة مع العام .2009

61

magazine 118.indd 61

���ص��ادرات �صناعية

ف��ي تم��وز  2010و 196ملي��ون دوالر ف��ي تم��وز
� 2009أي بارتفاع وقيمته  62.9مليون دوالر ون�سبته
 23.3%مقارن�� ًة م��ع تم��وز  2010وارتف��اع وقيمته
 136.9ملي��ون دوالر ون�سبت��ه  69.9%مقارن�� ًة م��ع
تموز .2009

المنتجات الم�ص َّدرة
�إحتلت �صادرات الل�ؤل�ؤ والأحجار الكريمة والمعادن
الثمين��ة (م��ن دون ال�سبائ��ك الذهبية ب�شكله��ا الخامي)
خ�لال ه��ذا ال�شه��ر المرتب��ة الأول��ى� ،إذ بلغ��ت قيمته��ا
 98.9ملي��ون دوالر وت�صدرت افريقيا الجنوبية الئحة
البل��دان الم�ستوردة له��ذا المنتج �إذ ا�ست��وردت ما قيمته
 47.1ملي��ون دوالر  ،تليها �صادرات المعادن العادية
وم�صنوعاته��ا بقيم��ة  57.4ملي��ون دوالر  ،واحتل��ت
تركيا �صدارة الدول الم�ستوردة لهذا المنتج بقيمة 21.8
ملي��ون دوالر ،ثم الآالت والأجهزة والمعدات الكهربائية
بقيم��ة  47.3مليون دوالر وت�ص��درت المملكة العربية
ال�سعودي��ة الئح��ة البل��دان الم�ست��وردة له��ذا المنت��ج �إذ
ا�ستوردت ما قيمته  7.1مليون دوالر ومنتجات �صناعة
االغذية بقيمة  34.3مليون دوالر ومنتجات ال�صناعات
الكيماوية بقيمة  29.3مليون دوالر.

�صادرات �سجلت ارتفاع ًا
و�سجل��ت الإح�ص��اءات ارتفاع��ا ملحوظ��ا لقيم��ة
ال�صادرات التالية:
الل�ؤل���ؤ والأحج��ار الكريمة والمع��ادن الثمينة (دون
ال�سبائ��ك الذهبية ب�شكلها الخام��ي) ،ارتفعت قيمتها من
 45ملي��ون دوالر خالل تموز  2010الى  98.9مليون
دوالر خ�لال تم��وز  .2011ان ارتف��اع �ص��ادرات ه��ذا
المنت��ج �إل��ى كل من افريقيا الجنوبي��ة ،بلجيكا� ،سوي�سرا
واالم��ارات العربي��ة المتح��دة �أدى ال��ى ارتف��اع قيم��ة
�صادراته بحوالي  53.9مليون دوالر.
المعادن العادي��ة وم�صنوعاتها ارتفعت قيمتها من
 31ملي��ون دوالر خالل تم��وز  2010الى  57.4مليون
دوالر خ�لال تم��وز  .2011ان ارتف��اع �ص��ادرات ه��ذا
المنت��ج �إلى كل من تركي��ا ،اليونان ،ال�صي��ن ،جمهورية
كوريا ،ا�سبانيا ،المملكة العربية ال�سعودية واالردن �أدى
الى ارتفاع قيم��ة �صادراته بحوالي  26.4مليون دوالر
.
منتج��ات �صناع��ة االغذية ارتفع��ت قيمتها من 28
مليون دوالر خالل تموز  2010الى  34.3مليون دوالر
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مغني اخوان
خ�لال تم��وز  .2011ان ارتف��اع �ص��ادرات ه��ذا المنتج
�إلى كل من بلغاري��ا� ،سوريا ،المملكة العربية ال�سعودية،
الكويت والمانيا �أدى الى ارتفاع قيمة �صادراته بحوالي
 6.3مليون دوالر .
وتج��در اال�شارة الى انه تم خ�لال هذا ال�شهر ت�صدير
م��ا قيمت��ه  2.5ملي��ون دوالر ال��ى بلغاري��ا مقارنة مع
�صفر خالل �شه��ر تموز من العام
.2010

وف��ي التفا�صيل ،ارتفعت ال�ص��ادرات من هذا المنتج
ال��ى المملكة العربية ال�سعودية بقيمة  5.9مليون دوالر
فيم��ا انخف�ضت ال�صادرات الى كل م��ن م�صر واالمارات
العربي��ة المتح��دة عل��ى التوال��ي بقيم��ة  15.2و13.3
مليون دوالر مما ادى الى االنخفا�ض االجمالي والبالغ
حوالي  24.7مليون دوالر.
ال�صناعة الف�ضية
الحديثة«�سيوم»

�صادرات �سجلت
انخفا�ض ًا
الإح�ص��اءات
و�سجل��ت
انخفا�ض�� ًا ملحوظ�� ًا لل�ص��ادرات
من المنتجات التالية:
الآالت والأجه��زة والمع��دات
الكهربائي��ة انخف�ض��ت قيمته��ا
م��ن  72مليون دوالر خالل تموز
 2010ال��ى  47.3مليون دوالر
خ�لال تم��وز  .2011ويع��ود
ال�سب��ب الرئي�س��ي لالنخفا���ض
ال��ى تراجع ال�ص��ادرات من هذا
المنت��ج الى ال��دول العربية حيث
انخف�ض��ت قيمته��ا م��ن 50.5
ملي��ون دوالر خالل تموز 2010
ال��ى  23.4ملي��ون دوالر خ�لال
تموز .2011
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توزيع ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية
ح�سب �أبرز البلدان الم�ص َّدر �إليها خالل
�شهر تموز من العام 2011
البلد الم�ص َّدر �إليه

ع�سل جبل ال�شيخ

ال�سوق الرئي�سية لل�صادرات
�شكل��ت ال��دول العربي��ة خ�لال ه��ذا ال�شه��ر ال�س��وق
الرئي�سي��ة لل�ص��ادرات ال�صناعي��ة اللبناني��ة ،فق��د بلغت
قيمة ال�صادرات �إليها  120.4مليون دوالر �أي ما ن�سبته
 36.2%من مجموع ال�صادرات ال�صناعية بينما احتلت
ال��دول االوروبية المرتبة الثاني��ة اذ ا�ستوردت ما ن�سبته
 24%تليه��ا الدول االفريقية غي��ر العربية في المرتبة
الثالث��ة بم��ا ن�سبت��ه  22.5%وم��ن ثم ال��دول الآ�سيوية
غي��ر العربية بما ن�سبت��ه  .14.5%ومن ابرز المنتجات
الم�ص�� َّدرة الى الدول العربية :الآالت والأجهزة والمعدات
الكهربائية بقيمة  23.4مليون دوالر  ،منتجات �صناعة
الأغذي��ة بقيم��ة  22.6ملي��ون دوالر  ،ورق وكرت��ون
وم�صنوعاتهم��ا بقيم��ة  15.8ملي��ون دوالر والل�ؤل���ؤ
والأحج��ار الكريم��ة والمع��ادن الثمين��ة (دون ال�سبائ��ك
الذهبية ب�شكلها الخامي) بقيمة  14.1مليون دوالر.
بالن�سب��ة لل��دول الم�ست��وردة للمنتج��ات ال�صناعية
اللبناني��ة فق��د ت�ص��درت افريقي��ا الجنوبي��ة الئحة هذه
الدول حيث بلغت قيمة ال�صادرات �إليها خالل هذا ال�شهر
 47.3ملي��ون دوالر �أي ما ي��وازي  14.2%من القيمة
الإجمالي��ة لل�ص��ادرات واحتل��ت تركيا المرتب��ة الثانية
حي��ث بلغت قيم��ة ال�صادرات �إليه��ا  29.2مليون دوالر
�أي م��ا ي��وازي  8.8%تليها المملكة العربي��ة ال�سعودية
حيث بلغت قيمة ال�صادرات �إليها خالل هذا ال�شهر 27.4
مليون دوالر �أي ما يوازي .8.2%
وق��د ت��م خ�لال ه��ذا ال�شه��ر الت�صدير ال��ى  35دولة
افريقية غير عربية  32 ،دولة �أوروبية 21 ،دولة �آ�سيوية

غي��ر عربية 18 ،دولة عربية 10 ،دول اميركية ودولتين
اوقيانيتي��ن� .أما الدول التي ا�ست��وردت ب�أكثر من مليون
د�.أ .فه��ي موزعة كما يلي 13 :دول��ة �أوروبية 13 ،دولة
عربية 10 ،دول افريقية غير عربية  5 ،دول �آ�سيوية غير
عربية ،ودولة اميركية.

واردات الآالت والمعدات
بلغ مجموع الواردات من الآالت والمعدات ال�صناعية
في تم��وز  2011نحو  18ملي��ون دوالر  ،مقابل 22.4
ملي��ون دوالر ف��ي تم��وز � ،2010أي بانخفا���ض وقدره
 4.4مليون دوالر ون�سبته .19.5%
وقد ت�صدرت ايطاليا الئحة البلدان ال ُم َ�صدِرة للآالت
والمع��دات ال�صناعي��ة �إل��ى لبن��ان ،حيث بلغ��ت قيمتها
خ�لال هذا ال�شهر حوالي  5.1مليون دوالر تليها المانيا
بحوالي  2.7مليون دوالر ومن ثم ال�صين بحوالي 2.6
مليون دوالر.
و�إحتل��ت واردات �آالت ومع��دات �صناع��ة المنتجات
المعدني��ة المرتبة االول��ى� ،إذ بلغت قيمته��ا  4.8مليون
دوالر وت�ص��درت تاي��وان الئح��ة البلدان ال ُم�ص�� ِّدرة لهذا
المنتج الى لبنان �إذ �ص َّدرت ما قيمته  1.7مليون دوالر،
تليها واردات �آالت ومع��دات �صناعة المنتجات الغذائية
بقيم��ة  2.8مليون دوالر  ،واحتلت المانيا �صدارة الدول
ال ُم�ص ِّدرة لهذا المنتج بقيمة  0.9مليون دوالر  ،فالآالت
التي ُت�ستعمل في التغليف بقيمة  0.7مليون دوالر
توزي��ع ال�ص��ادرات ال�صناعية اللبناني��ة ح�سب �أبرز
البلدان الم�ص َّدر �إليها خالل �شهر تموز من العام 2011
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القيمة ب�آالف الدوالرات

		
افريقيا الجنوبية

47284

			
تركيا

29245

المملكة العربية ال�سعودية

27440

االمارات العربية المتحدة

25108

			
�سوي�سرا

20708

			
�سوريا

18960

			
بلجيكا

14980

			
العراق

12597

			
االردن

10747

			
ايطاليا

7592

			
ال�صين

6957

			
المانيا

6847

			
الكويت

6630

			
قطر

6234

			
اليونان

5303

الواليات المتحدة االمركية

4725

قبر�ص			

4541

			
م�صر

4423

		
جمهورية كوريا

4329

		
المملكة المتحدة

3927

الكونغو		

3615

			
فرن�سا

3612

انغوال			

3177

			
نيجيريا

3024
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تتابع «الصناعة واالقتصاد»
تسليط الضوء على
املؤسسات الصناعية
اللبنانية دوريا ً منذ انطالقها
سنة  ،1993مبا مييز القطاع
الصناعي في لبنان ودوره
في احتضان األجيال اجلديدة
وحمايتها من آفة الهجرة
وحرمان لبنان ثروت َه العلمية
واإلبداعية وذلك عبر
تخصيص صفحات خاصة
في باب ثابت في اجمللة
للموضوع ،مبا يؤكد أهمية
الصناعة وتطوير إنتاجها،
إذ جتاوزت منتجاتها في
األسواق احمللية إلى األسواق
اخلارجية ،العربية واألفريقية
واألوروبية وحتى األميركية
وأسواق الشرق األقصى،
مؤكدة قدرة الصناعة
اللبنانية على مواجهة
املصاعب والتحديات.
لذلك ،تستضيف اجمللة
أصحاب املؤسسات
الصناعية العريقة في
أعدادها الدورية ،مستطلعة
آراءهم ومعاناتهم.
وتستضيف في هذا العدد
كال ً من السادة :جوزيف
فياض ،علي غدار ،محمد
حلباوي وسامر شحاده.
64
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«فيا�ض غروب» الم�صنع الأحدث في منطقة البقاع
للرخام والغرانيت وال�صخر الوطني واالجنبي

من��ذ ال�ستين��ات من القرن الما�ض��ي و�شركة فيا�ض غروب تعمل في مجال ال�صخ��ر الوطني واالجنبي محولة
الحجر والجماد الى تحفة ال ينق�صها اال النطق فبعد توقف الحرب التي ع�صفت في البالد ,وفي اوائل الت�سعينات
عم��ل ال�سيد جوزيف فيا�ض واخوته على بناء م�صن��ع جديد في منطقة تعنايل البقاع م�ستقل عن م�صنع ال�صخر
والحج��ر يعن��ى بالرخ��ام والغراني��ت واالونيك�س واال�شغ��ال الفنية متطور وم��زود ب�أحدث الخط��وط والمنا�شير
والجالي��ات الت��ي تعمل عل��ى الكمبيوتر واللي��زر ليحدث نقلة نوعية في ه��ذه ال�صناعة في البق��اع وعلى �صعيد
الوطن ككل.
وف��ي لق��اء لل�سيد جوزي��ف فيا�ض مدير عام �شركة فيا�ض غ��روب و�شركة يافكو للرخ��ام والغرانيت �أو�ضح لنا
كيفي��ة تطوي��ر هذه ال�صناعة بعد الف��ورة العمرانية التي �شهدها لبنان وزيادة الطلب عل��ى العقارات واال�ستثمارات
الكبيرة التي وظفت في اال�سواق اللبنانية العادة اعمار و�سط بيروت والفنادق والموالت وكل ما هدمته الحرب .كل
هذه المعطيات دفعت ا�صحاب ال�شركة الى التطلع نحو �آخر ما تو�صلت اليه �صناعة الرخام والغرانيت في العالم.
�أم��ا الم�ش��اكل الت��ي تعتر�ض نمو وتقدم ه��ذه ال�صناعة فه��ي عديدة ابرزها م�ش��اكل الكهرباء غي��ر المنتظمة
واالغل��ى في محيطنا العربي كله وافتقارنا الى الي��د العاملة الخبيرة واعتمادنا على العمال االجانب ب�شكل كبير
وعدم دعم الدولة للقطاع ال�صناعي واالعتماد فقط على المبادرات الفردية.

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  118كانون االول 2011

magazine 118.indd 64

�شركة «�ستيم لل�صناعة والتجارة»�إ�سم رائد في �صناعة ال�شودييرات
من��ذ ت�أ�سي�سها تخ�ص�صت ه��ذه ال�شركة ب�صناعة �أحدث مودي�لات المراجل و�شوييدرات
البخ��ار ،و�شوديي��رات الزيت الح��راري يقول ال�سيد علي غ��دار ،الذي يدي��ر ال�شركة وهو �أحد
ا�صحابها ،نعمل دائم ًا على ابتكار كل ما هو جديد في مجال هذه ال�صناعة .كما ن�ستعمل كل
التقنيات الجديدة للمحافظة على جودة �صناعتنا ،حيث تقوم ال�شركة ب�صناعة ال�شودييرات
من كل االحجام والقيا�سات ،وذلك م�ساعدة في خدمة ال�صناعات اللبنانية .كما لدينا فريق
عمل محترف ومجهز ب�أحدث المعدات لمتابعة ال�صيانة بعد البيع عند اللزوم.
وعن��د �س�ؤاله عن الزبائ��ن الذين يتعامل معهم في لبنان ،وعما �إذا كان لديه �أخرون
ف��ي الخ��ارج ،يقول غدار :نع��م لدينا زبائن ف��ي كل المناطق اللبناني��ة وبع�ض اال�سواق
الخارجية.
و�س�ألن��اه ح��ول فروع �أخرى له في بع���ض المناطق اللبنانية ،وه��ل يفكر في تو�سيع
معمل��ه؟ يجي��ب ال�سي��د غدار بالفع��ل لقد بد�أن��ا بت�أ�سي�س معم��ل على م�ساح��ة وا�سعة في
الجنوب ،في منطقة الكفور ـ ق�ضاء النبطية ،و�سوف ن�ستورد احدث الآالت لتطوير �صناعة
ال�شودييرات ،لأن ذلك �سي�ساعد في زيادة االنتاج من جهة ،ولتمكين الزبائن من م�شاهدة
�صناعتنا واالطالع على تطورها و�أهميتها وقدرتها ،في تلبية حاجات �أ�سواقهم.
وف��ي الخت��ام ،حدد غ��دار بع�ض المطال��ب التي على الدول��ة تلبيتها دعم�� ًا لل�صناعة
اللبنانية ،وهي تتلخ�ص بالتالي:
 – 1تخفي�ض ال�ضرائب عن ال�صناعة اللبنانية.
 – 2الم�ساعدة في حماية االنتاج الوطني �أ�سوة بالدول الأخرى.
 – 3االهتم��ام بالقط��اع ال�صناع��ي ،به��دف تقوية ال�ص��ادرات اللبناني��ة والح ّد من
ا�ستيراد ال�صناعات الأجنبية.
اجرى الحوار الزميل ح�سن دقيق

�شركة «حلباوي �أخوان» ن�شاط م�ستمر وجودة انتاج
�أك��د ال�سي��د محمد حلباوي �أن �شرك��ة «حلباوي �أخوان» ت�أ�س�س��ت �سنة  1982على يد
الأخ��وة محمد وعلي وح�سين حلباوي .وق��د تخ�ص�صت ال�شركة ب�شكل دائم ون�شاط م�ستمر
ف��ي مجال انتاج وتو�ضيب كل انواع الحبوب والم�أكوالت الجاهزة ،وهي عديدة منها ما
يفوق � 300سلعة من الحبوب والبهارات على انواعها والم�أكوالت الجاهزة والتوابل.
وح��ول بدايات عم��ل ال�شركة والمعدات الم�ستعملة ،يجيب ال�سي��د حلباوي ،في البداية
كان��ت ال�شرك��ة تعم��ل ب���آالت ومع��دات متوا�ضع��ة ج��داً .وكان االنت��اج يتم عل��ى خطين
متوازيين :منها الآلي والآخر يدوي.
وتح��دث ع��ن تط��ور ال�شرك��ة التي اتبع��ت خط��ة وا�ضحة لتح�سي��ن وتطوي��ر الم�صنع
وتحديثه ،اهمها �شراء المعدات والآالت الجديدة الالزمة ،التي تعتبر العمود الفقري لزيادة
االنتاجي��ة وتلبي��ة حاجات ال�سوق .وي�ؤكد ال�سي��د حلباوي في رد على �س���ؤال� ،أن ال�شركة
تعي�ش الآن في ذروة ن�شاطها االنتاجي ،وذلك بعد الثقة التي كر�ستها في الأ�سواق بف�ضل
ج��ودة انتاجه��ا ،حت��ى يمكننا القول �أنن��ا �أ�صبحن��ا ،باال�ضافة �إلى تغطي��ة كل الأرا�ضي
اللبنانية ،نقوم بتغطية عدد من الدول العربية ،واالفريقية ،والواليات المتحدة وكندا.
وح��ول الم�ش��اكل التي تعانيه��ا �شركته ،ي�شير حلب��اوي �إلى �أن �أه��م م�شكله تواجهها
م�ؤ�س�ست��ه تخت�ص��ر ب�أزم��ة الكهرب��اء والمحروقات .وهي الم�ش��اكل نف�سها الت��ي يعانيها
القطاع ال�صناعي والتي تحتاج حل ً
وال من قبل الدولة والحكومة اللبنانية.
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معامل �سامر �شحادة حالوة وطحينة الغزال
ب��دا ال�سي��د �سامر �شحادة منذ العام  1993ب�صناعة الحالوة والطحينة وراح��ة الحلقوم في م�صنعه بمنطقة وادي الزينة الرميلة
عل��ى ال�ساح��ل .ويعتب��ر ال�سي��د �شحادة م��ن ال�صناعيين الطموحي��ن الذين ال يق��ف ب�صناعته عند ح ّد ب��ل يعمل دائم ًا عل��ى تطويرها
والرق��ي به��ا الى �أعلى الم�ستويات فبعد تجهيز الم�صنع بخطوط انتاج جديدة وحديثة عمد على ا�ضافة خطوط النتاج دب�س الخروب
وال�سم�سمية وال�سكاكر وتين المعقود.
وكون هذه ال�سلع التي ينتجها تدخل في ال�صناعات الغذائية ف�شعار النظافة والجودة هما التي يعتمدها الم�صنع في �صناعته.
وفي لقاء مع مجلة ال�صناعة واالقت�صاد مع ال�سيد �سامر �شحادة �صاحب معامل حالوة وطحينة الغزال �أو�ضح لنا كيفية ت�سويق
انتاجه في مختلف المناطق اللبنانية وي�صدر ق�سم كبير من االنتاج الى ا�سواق عالمية مثل فرن�سا وا�سبانيا والمانيا وجزر الكناري
وكندا وكولومبيا .وتحدث عن بع�ض الم�شاكل التي تعيق �صناعتنا ب�شكل خا�ص وال�صناعة عام ًة فهي او ًال عدم دعم الدولة لل�صناعة
وخا�ص��ة للت�صدي��ر فعملي��ة ال�صناعة وت�سويقها وت�صديرها كلها تق��ع على عاتق الم�صنع .عدا عن م�ش��اكل الكهرباء وما نعانية من
تقنين وغالء في المحروقات والفيول...
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That is
20,000 solid reasons
to choose your genset
from us...
Buying a new generator to power your business is
a major decision and to make the right investment, the question is not only which brand to
choose from... but from who and why?
Humbly said, 20,000 yearly satisﬁed customers can’t
go wrong! - With more than 30 years of experience
in the electro-mechanical ﬁeld and a team of 200

specialists, at GHADDAR Machinery Co. we make
sure that every Genset proposed is a tailor
made solution to your
needs and every
deal we honor is a
lifetime commitment
for reliability and
after sales services.

Exclusive Distributors:

www.ghaddar.com
Head Quarter
Ghazieh, Sidon, Lebanon - Tel: +961 7 220 000 Fax: +961 7 221 754 / 223 322 - P.O.Box: 110 Sidon - Email: info@ghaddar.com
Beirut Branch
Bir Hassan, Facing Golf Club, Beirut, Lebanon. - Tel: +961 1 847 770 /1/2/3/4 - Fax: +961 1 847 775
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قطاع الآالت:تحديات في بيئة �صعبة
كانت الصناعة اللبنانية ،وال تزال ،تعتمد بشكل كبير على املبادرات الفردية للقطاع اخلاص اللبناني .وقد
أثبت هذا القطاع في لبنان قدرته على التكيف مع التحديات االقتصادية والسياسية واألمنية ،باالضافة الى
املستجدات االقتصادية في األسواق اإلقليمية والدولية.
وضمن هذا اإلطار ،كان ال بد من توجيه هذا القطاع نحو مزيد من االستثمارات في التكنولوجيا من أجل تعزيز
كفاءة اإلنتاج ،وترشيد استخدام الطاقة وتقليص الكلفة ،نظرا ً الى املشاكل الكثيرة في إمدادات الطاقة،
باالضافة الى احلد من التلوث.
ومن ضمن سلسلة امللفات التي سيتم التطرق إليها ،حول القطاعات الصناعية ،تفتح مجلة “الصناعة
واالقتصاد” في هذا العدد ،ملف اآلالت ،محاولة منها لإلضاءة على هذا القطاع اللبناني الهام الذي يقوم،
بتصميم وتصنيع القطع الزراعية والكهربائية املتنوعة.
وبحسب إحصاءات إدارة الدليل الصناعي لعام  ،2011فأن عدد مصانع هذا القطاع يلغ  202مصنعاً ،وبانتاج بلغ
 148سلعة مختلفة ،اعتمدت املواصفات القياسية البريطانية  ،bssواملواصفات األملانية (.)din
وتتوزع مصانع هذا القطاع على مساحة األراضي اللبنانية على الشكل التالي :جبل لبنان  ،130بيروت ،30
لبنان اجلنوبي  ،17لبنان الشمالي  ،12البقاع  ،10النبطية  ،2بعلبك الهرمل  .1أما على الصعيد اخلارجي ،فتتوزع
أسواق هذا القطاع في الدول العربية وقبرص ،وعددا ً من دول افريقيا الغربية ،وأوروبا ،والواليات املتحدة وكندا.
وما ميكن اإلشارة إليه هو أن هذا القطاع كان قد أحتل املرتبة األولى بني القطاعات الصناعية اللبنانية االخرى
في العام  ،2010من حيث حجم الصادرات ،إضافة إلى كونه يحتل املرتبة التاسعة من حيث عدد املصانع.
وكان هذا القطاع قد حقق تقدما ً بارزا ً في ثالث نقاط من حيث حجم التوظيفات ونوعية االنتاج والتصدير:
أوالً :جتاوز حجم االستثمار في هذا القطاع  100مليون دوالر ،ملبيا ً بذلك حاجة األسواق الداخلية واخلارجية.
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ثانياً :ساهم الطلب على صناعات هذا القطاع ،في تطوير االنتاج ،كما ً ونوعاً.
ثالثاً :إن تطور االنتاج ،ساهم بدوره في توسيع أسواق التصدير ،وفتح فروع جديدة لها.
ولكن على رغم هذا التقدم ،ال يزال قطاع اآلالت ينشط في بيئة أعمال صعبة ،حتكمها شروط االنضمام
الى منظمة التجارة العاملية ،وهي متعلقة بسياسات االنتاج والدعم واملعاملة الوطنية والتجارة املتكافئة،
باالضافة الى حتديات محلية تشمل االختناقات في السياسات االقتصادية وغياب توجه صناعي وطني شامل
ومفعل ،وارتفاع تكلفة املعامالت االدارية املرتبطة بالقيام باألعمال والتصنيع والتسويق والتصدير ،واستمرار
ّ
حالة عدم االستقرار السياسي واألمني في املنطقة.
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رغم هذا املناخ تستمر الصناعة اللبنانية عموما ً في سعيها الى النهوض جودة ونوعية وميزات تفاضلية
وتوسيع الشركاء التجاريني ،حيث منا حجم صادراتها في السنوات العشر املاضية ،بفضل خطط النهوض التي
وضعها صناعيو لبنان والتي تعكس امكان حتقيق زيادة سنوية في الصادرات بنسبة  20%خالل الفترة املقبلة.

Exc

إن من أهم احللول التي تنشدها الصناعة ،هو االجتاه نحو تبني سياسة صناعية تعتمد ثالثة مبادئ أساسية:
تطبيق مبدأ املعاملة باملثل على الصناعات املنافسة ،خفض أسعار الطاقة ،وسن قوانني واجراءات من شأنها
حماية االنتاج احمللي وكذلك حماية املستهلك.
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SAKR POWER GENERATION
1 to 5000 kVA Generating Sets

THE POWER TO LEAD
SAKR POWER RENTAL
Generating Sets Rental
Emergency Power Solutions

SAKR POWER SERVICE
24/7 Service
Overhaul, Repair & Maintenance (Service Contracts)
Availability & Adequate Stocks of Essential Spare Parts

SAKR POWER PROJECTS

Scope of Work
Engineering, Equipment and Supply (EES)
Engineering, Procurement and Construction
(EPC)
Operation & Maintenance (O&M)
Build, Operate, Transfer (BOT)

1 to 100 MW Turnkey Power Projects

Solutions
Plug & Start Modular Packages up to 6000kVA

Applications
Base Load
Self Generation
Stand-by Generation and Black Start
LEBANON

UAE

KSA

QATAR

IRAQ

IRAN

EGYPT

NIGERIA

SUDAN

POWERED BY
Sakr Power Systems s.a.l
P.O.Box 98 Jbeil, Lebanon - lebanon@sakr.com
Halat T +961 9 442 000 - F +961 9 445 444
Tripoli T +961 9 442 000 - F +961 9 445 444
Hazmieh T +961 5 952 555 - F +961 5 457 780
Khaldeh T +961 5 808086 - F +961 5 812 530
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Can also be powered by Cummins® engines
Cummins® is a registered trademark or trademark of Cummins Inc. and/or its related companies
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�صادرات الآالت والمعدات الكهربائية بين عامي :2011 – 2010

االمارات وم�صر تتراجعان  ..ال�سعـ ـ ـ ـ ــود
تح�سن ن�شاط القط��اع ال�صناعي ب�شقيه ،الداخلي
والخارج��ي ،عام  ،2010وارتف��ع الطلب على قطاع
�صناع��ة الآالت والمع��دات ال�صناعي��ة ،ال��ذي احت��ل
المرتب��ة االولى من ال�صادرات اللبنانية الى الخارج.
بحيث بلغت قيم��ة هذه ال�صادرات  742مليون ًا على
مدار ال�سنة ،ومث لت ما ن�سبته  22.55%من مجمل
ال�صادرات ال�صناعية لعام .2010
وف��ي الن�ص��ف االول م��ن ع��ام  ،2011اظه��رت
االح�ص��اءات انخفا���ض قيم��ة ه��ذه ال�ص��ادرات من
 360مليون دوالر في الن�صف االول من عام 2010
الى 273.4مليون دوالر خالل الن�صف االول من عام
 .2011ويعود ال�سبب الرئي�سي لهذا االنخفا�ض الى
تراجع ال�صادرات الى الدول العربية ،حيث انخف�ضت
قيمته��ا م��ن  251.3ملي��ون خ�لال الن�ص��ف االول
م��ن ع��ام  2010الى  148.9ملي��ون خالل الن�صف
االول م��ن عام  .2011وكانت ال�صادرات خالل هذه
الفت��رة قد ارتفعت الى المملكة العربية ال�سعودية في
م��ا انخف�ض��ت الى كل م��ن م�صر واالم��ارات العربية
المتح��دة والع��راق ،االم��ر ال��ذي ادى ال��ى انخفا�ض
اجمال��ي ف��ي قيم��ة ال�ص��ادرات بل��غ حوال��ي 86.6
مليون دوالر.

كانون الثاين
تراجع��ت قيمة �صادرات الآالت في كانون الثاني
 ،2011م��ن  51مليون دوالر خ�لال كانون الثاني
 2010الى  46.2مليون دوالر خالل كانون الثاني
 .2011و ف��ي التفا�صي��ل تبين انه خ�لال هذا ال�شهر
من العام  2010ت�ص��درت االمارات العربية المتحدة
الئح��ة البل��دان الم�ست��وردة بما قيمت��ه  12.7مليون
دوالر ،مقابل  6.2ماليين دوالر خالل كانون الثاني
م��ن الع��ام  ، 2011يليه��ا الع��راق ال��ذي ا�ست��ورد ما
قيمت��ه  8.7ماليي��ن دوالر خ�لال كان��ون الثاني من
الع��ام  2010مقابل  4.9ماليين دوالر خالل كانون
الثاني م��ن العام  . 2011هذا ،ولحظ��ت الإح�صاءات
زي��ادة ملحوظ��ة في ال�ص��ادرات من ه��ذه ال�سلعة �إلى
البلدان الأخرى با�ستثناء م�صر وال�سعودية حيث بلغت
هذه الزيادة على التوالي  2.7و  2.0ماليين دوالر.

�شباط

انخف�ض��ت قيم��ة �ص��ادرات الآالت والأجه��زة
والمع��دات الكهربائي��ة م��ن  52ملي��ون دوالر خالل

�شب��اط  2010الى  40.4ملي��ون دوالر خالل �شباط
 .2011ت�صدرت االمارات العربية المتحدة في �شباط
 2010الئح��ة البل��دان الم�ستورده له��ذه ال�سلعة بما
قيمت��ه  8.9ماليي��ن دوالر مقاب��ل  2.7مليون دوالر
خ�لال �شب��اط م��ن الع��ام  ،2011تليه��ا م�ص��ر التي
ا�ست��وردت بما قيمته  7.9ماليين دوالر خالل �شباط
م��ن العام  2010مقابل �صفر خالل �شباط من العام
 2011نتيج��ة اال�ضطراب��ات الت��ي كان��ت ت�شهدها.
لكن هذا االنخفا���ض ،قابله ارتفاع ملحوظ في قيمة
ال�صادرات �إلى المملكة العربية ال�سعودية والعراق.

�آذار
كما انخف�ض��ت قيمة �ص��ادرات الآالت من60.0
ملي��ون دوالر خ�لال �آذار  2010ال��ى  41.3مليون
دوالر خ�لال �آذار .2011ويع��ود ال�سب��ب الرئي�س��ي
لالنخفا�ض الى تراجع ال�صادرات الى الدول العربية
حي��ث تراجعت قيمتها م��ن  42.4خالل �آذار 2010
الى 18.2ملي��ون دوالر خ�لال �آذار .2011و�سجلت
ال�صادرات انخفا�ض ًا ملحوظ�� ًا �إلى االمارات العربية
المتحدة وم�صر حيث بلغ هذا االنخفا�ض على التوالي

من انتاج م�صنع طرابل�سي
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عـ ـ ـ ـ ــودية في ال�صدارة تليها العراق
11.7و  9.7ماليين دوالر خالل �آذار . 2011

ني�سان

قيمة �صادرات �آالالت خالل عامي ( 2010-2011مليون دوالر)

ووا�صل��ت قيم��ة �ص��ادرات الآالت والأجه��زة
والمع��دات الكهربائية تراجعه��ا ،مقارنة مع العام
،2010خالل ني�سان  ،2011حيث انخف�ضت قيمتها
من  55مليون دوالر الى  41.6مليون دوالر خالل
ني�سان  .2011و�شهد هذا ال�شهر ،تراجع ال�صادرات
من هذا المنت��ج الى الدول العربي��ة حيث انخف�ضت
قيمتها من  37.1خ�لال ني�سان  2010الى 22.5
مليون دوالر خالل ني�سان .2011
ووفق ًا للأرقام المتوافرة ،فقد ارتفعت �صادرات
الآالت الى كل من العراق وال�سعودية والذي بلغ على
التوال��ي  4.5و 2.0ملي��ون دوالر .وفي التفا�صيل،
تبي��ن انه بالرغ��م من ارتف��اع ال�ص��ادرات من هذا
المنت��ج خ�لال ني�س��ان � ،2011إال ان انخفا���ض
قيمته��ا ال��ى كل م��ن االم��ارات العربي��ة المتح��دة
وم�صر والذي بلغ على التوالي  12.7و 6.4ماليين
دوالر ادى ال��ى انخفا���ض اجمالي بل��غ نحو 13.4
ماليين دوالر.

➠
من انتاج اوبن دور

من انتاج م�صنع �سالتك
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●  742مليون�� ًا قيم��ة
�ص��ادرات الآالت والمعدات
الكهربائية عام  ،2010ما
ن�سبته  22.55%من مجمل
ال�صادرات
ايار
لم يتغير واقع �صادرات الآالت الى البلدان العربية
ف��ي �شهر ايار ،اذ انخف�ضت ه��ذه �صادرات الآالت من
 68ملي��ون دوالر خ�لال �أي��ار  2010ال��ى 50.1
ملي��ون دوالر خ�لال �أيار  ،2011بفع��ل تراجعها في
الت�صدي��ر الى الدول العربية حي��ث انخف�ضت قيمتها
م��ن  47.1مليون دوالر خالل �أيار  2010الى 26.4
مليون دوالر خالل �أيار .2011

من انتاج م�صانع تكنيكا

القيمة
8242

شباط

االمارات العربية

8900

العراق

7503

وف��ي التفا�صي��ل ارتفعت �ص��ادرات الآالت خالل
�أي��ار  2011الى كل م��ن المملكة العربي��ة ال�سعودية
والمملك��ة المتح��دة عل��ى التوال��ي بقيم��ة  5.5و3.2
ماليي��ن دوالر ،فيما انخف�ضت ال�صادرات الى كل من
م�صر ،العراق واالمارات العربية المتحدة على التوالي
بقيم��ة  14.6و 7.0و 1.5ملي��ون دوالر م��ا ادى الى
االنخفا���ض االجمال��ي والبالغ حوال��ي  17.9مليون
دوالر.

آذار

االمارات
العربية

14266

العراق

6778

حزيران

نيسان

االمارات
العربية

15333

العراق

11565

ايار

مصر

15116

اململكة العربية
السعودية

7708

حزيران

مصر

20657

متوز

االمارات
العربية

15904

اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية

10385

آب

االمارات
العربية

13358

العراق

الشهر
كانون ثاني
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عام 2010
القيمة
البلد
االمارات
12782
العربية

البلد
مصر

عام 2011

7149
7785

وف��ي �شه��ر حزي��ران ،انخف�ض��ت قيمة �ص��ادرات
الآالت م��ن  74مليون دوالر ع��ام  2010الى 53.8
ملي��ون دوالر خ�لال حزي��ران  .2011وكم��ا اال�شهر
ال�سابق��ة� ،ش��كل تراج��ع ال�ص��ادرات م��ن ه��ذا المنتج
الى ال��دول العربي��ة ال�سبب الرئي�س له��ذا االنخفا�ض،
حي��ث انخف�ض��ت قيمته��ا م��ن  57.1ملي��ون دوالر
خالل حزي��ران  2010الى  31.8مليون دوالر خالل
حزي��ران  ،2011ال��ذي ارتفع��ت خالل��ه ال�ص��ادرات
ال��ى كل م��ن المملك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة والماني��ا
عل��ى التوال��ي بقيم��ة  6.9و 1.2ملي��ون دوالر ،فيما
انخف�ض��ت ال�ص��ادرات ال��ى كل من م�ص��ر واالمارات
العربي��ة المتح��دة على التوالي بقيم��ة  19.1و15.1
ملي��ون دوالر م��ا ادى ال��ى االنخفا���ض االجمال��ي
والبالغ حوالي  20.2مليون دوالر.
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تموز
وانخف�ض��ت قيم��ة �ص��ادرات الآالت م��ن 72
ملي��ون دوالر خ�لال تم��وز  2010ال��ى  47.3مليون
دوالر خالل تم��وز  .2011وتراجع��ت ال�صادرات الى
ال��دول العربي��ة م��ن  50.5مليون دوالر خ�لال تموز
! 2010ال��ى  23.4ملي��ون دوالر خالل تموز .2011
وبلغ االنخفا�ض االجمالي  24.7مليون دوالر ،ونتج
منه ارتفاع ال�صادرات الى المملكة العربية ال�سعودية
بقيم��ة  5.9ملي��ون دوالر الذي قابل��ه انخفا�ض في
ال�ص��ادرات ال��ى كل م��ن م�ص��ر واالم��ارات العربي��ة
المتح��دة عل��ى التوال��ي بقيم��ة  15.2و 13.3مليون
دوالر.

�آب
وانخف�ض��ت قيمة �ص��ادرات الآالت م��ن  61مليون
دوالر خ�لال �آب  2010ال��ى  39.1مليون دوالر خالل
�آب  .2011وتراجع��ت قيم��ة ال�ص��ادرات ال��ى ال��دول
العربي��ة م��ن  39.5مليون دوالر خ�لال �آب  2010الى
 17ملي��ون دوالر خ�لال �آب  ،2011اي بانخفا���ض
اجمال��ي بل��غ  21.9ملي��ون دوالر نتيج��ة انخفا���ض
ال�صادرات الى االمارات العربية المتحدة وم�صر.

جدول يظهر تطور قيمة �صادرات الآالت ون�سبتها من مجمل ال�صادرات خالل
االعوام الممتدة من  2002الى 2010

العام
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  118كانون االول 2011
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قيمة الصادرات نسبتها من
مجمل الصادرات
14.15%
120
16.47%
179
18.68%
274
18.84%
314
19.23%
334
19.55%
460
18%
536
19.61%
509
22.55%
742
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«�سالتك» ..عراقة املا�ضي وحداثة امل�سقبل
�سلخنيان :المطلوب حماية اكبر لل�صناعة المحلية
“جمعنا بني عراقة املاضي و التطور
التكنولوجي ،فأصبحنا في املرتبة االولى في
“ .العالم في مجال صناعة املعدات التي تنتج
اخلبز اللبناني ومثيالتها هذا ما يشير اليه
مدير عام مؤسسة “سالتك” غارو سلخنيان،
في اطار شرحه للنجاح املتواصل الذي حققته
املؤسسة منذ تأسيسها عام  ،1978خالل
جولة لـ”الصناعة واالقتصاد” في مصانعها.
وتقوم “سالتك” بتصميم وإنتاج اخلطوط
اآللية إلنتاج اخلبز العربي و مختلف أنواع
اخلبز املسطح ،باإلضافة إلى مختلف املعدات
لتجهيز مصانع اخلبز ،مبا فيها األفران الصغيرة
التي تناسب املؤسسات السياحية والسوبر
ماركت.
كما اننا منثل أهم الشركات العاملية املنتجة
ملعدات تصنيع اخلبز االوروبي واحللويات الغربية.
مدير عام �شركة “�سالتك” غارو �سلخنيان
وبقيت «سالتك» طيلة هذه السنوات الرائدة في
صناعة معدات اخملابز في الشرق األوسط  ،وأثبتت وجودها بني الشركات العاملية وأصبحت مرادفة ملفهوم اجلودة واألداء ،بفضل التزامها املستمر
وخبرتها الفنية و الصناعية اللذان جعالها موضع استشارة وثقة لزبائنها ومكنتها من غزو األسواق العاملية.

اال�سواق:
ويلف��ت �سلخني��ان  ،في ه��ذا االطار ،ال��ى ان % 93
م��ن انت��اج �سالت��ك ي�ص��در �إل��ى بل��دان العال��م كافة،
فللم�ؤ�س�س��ة ا�سواق في الدول الغربي��ة ،تمام ًا كما في
الدول العربية.
وي�ضي��ف« :طبعاً ،حت��ى ن�ستطيع تلبي��ة حاجات
اال�س��واق ال �سيم��ا الغربي��ة منها ،كان علين��ا تحقيق
تط��ور نوعي ف��ي انتاجن��ا .فعملنا بجه��د حتى نفوز
بر�ض��ى الزبائ��ن والم�ستهلكين ،وكان��ت النتيجة اننا
كن��ا ال�سباقين في الح�ص��ول على ال�شهادات العالمية
منها
بالن�سبة للمقايي�س والحماية والموا�صفات
�شه��ادة  ISO 9001:2008لتطبيق �سيا�سة الجودة
في كامل �أق�سام ال�شركة”.
وفي رده على �س�ؤال ع��ن الميزات التناف�سية التي
تتمتع بها الآالت التي تنتجها «�سالتك» وتمكنها من
المناف�سة بقوة ف��ي اال�سواق العالمية ،قال �سلخنيان:
“ نح��ن نعمل ح�صري ًا ف��ي �صناعة المعدات الالزمة
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النت��اج الخب��ز اللبنان��ي من��ذ الع��ام  ،1976وه��ذه
الخب��رة جاءت نتيج��ة التفاعل المثمر بي��ن «�سالتك»
وا�صح��اب المخابز الذين هم �أ�صحاب الخبرة في هذا
المج��ال وكان نتيجته��ا �إنه قد تو�صلن��ا �إلى معدات
ذات كفاءة عالية ومنتج عالي الجودة.

غياب الدعم
وي�ؤكد �سلخنيان ان ا�ستم��رار الم�ؤ�س�سة وتطورها
�ضم��ن ظروف �صعبة واو�ض��اع �سيا�سية غير طبيعية
 ،يع��ود للنجاحات التي حققتها والت��ي �شكلت حافزاً
لن��ا للتو�سع ،معلن ًا ع��ن وجود خطة تطوي��ر وتو�سعة
للم�ؤ�س�س��ة� ،إال ان تنفيذه��ا يتطل��ب �أو�ضاع�� ًا �أكث��ر
�إ�ستقراراًً.
ويتاب��ع“ :من يح��ب ال�صناعة ،يدم��ن عليها ،وال
يخزن �أمواله في الم�صارف ،بل ي�ستثمرها في تطوير
�أعمال��ه ،وه��ذا ه��و حالن��ا .ن�سع��ى با�ستم��رار للمال

لنو�س��ع ونط��ور �صناعتن��ا ،كما ن�سع��ى للنجاح حتى
ن�صل الى �شه��رة اكبر ونجاحات اعلى وو�سائل �إنتاج
�أكثر تطوراً.
ويق��ول �سلخني��ان« :واجهنا م�ش��اكل كثيرة طيلة
ه��ذه ال�سن��وات ،فحالنا ح��ال جمي��ع ال�صناعيين في
ظل غي��اب الدعم الطبيعي من الدول��ة .اعتقد اننا كنا
�سنك��ون بو�ضع تناف�سي اف�ضل ،لو كان هناك �إهتمام
�أكبر بال�صناعة اللبنانية
اليد العاملة
واعتب��ر ان القط��اع ال�صناعي يعاني م��ن م�شكلة
حقيقي��ة في اليد العامل��ة ،اذ انه ف��ي مناف�سة �صعبة
م��ع دول الخليج الت��ي لديها م�ست��وى معي�شة اف�ضل،
ودخ��ل فردي وقوم��ي يفوق الدخل الف��ردي والقومي
في لبنان كثيراَ ،نتيجة اختيار الموظف اللبناني بين
الذهاب الى الخليج �أو البقاء في بلده.
ويتاب��ع« :االو�ض��اع والظ��روف الت��ي تم��ر به��ا
المنطق��ة ،له��ا تداعي��ات �سلبي��ة كثي��رة عل��ى عملنا.
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�أحد معامل �سالتك في مزرعة ي�شوع – لبنان
فمنطقتن��ا ف��ي حال��ة غليان وه��ذا ما ي�سب��ب بع�ض
الجمود في الأ�سواق.
ال�صناع��ة قط��اع منت��ج ,فم��ن واج��ب الدول��ة
االهتمام بهذا القطاع الحيوي واال�سا�سي .فهو م�صدر
�أ�سا�سي للدخل القومي ي�ؤمن فر�ص عمل للبنانيين.

●  %93من انتاج “�سالتك” ي�صدر
الى اال�سواق الخارجية.
وي�ضي��ف �سلخنيان في هذا االط��ار“ :لي�س هناك
بلد في العالم و�صل الى مراتب عالية ولي�س فيه قطاع
�صناع��ي .الدخ��ل ال�صناعي ا�سا�سي ف��ي البلد وي�ؤمن
فر�ص عمل قابلة للتطوير ودعمه يتيح تكاف�ؤ الفر�ص
بي��ن ال�صناعي اللبناني ومناف�سي��ه الخارجيين ،كما
يح�س��ن �ش��روط عمل��ه وادائ��ه ومدخول��ه ،وي�ساع��ده
عل��ى التو�سع والتوج��ه نحو الحداث��ة ،وو�سائل ت�ؤمن

الدقة والجودة هي �أ�سا�س نظام العمل في ال�شركة
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  118كانون االول 2011
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انتاجي��ة اكبر ،وه��ذا ال ي�ضر القطاع��ات االخرى
التي نحن حري�صين عليها».

حماية ال�صناعة
ور�أى �سلخني��ان «ان المطل��وب ت�أمي��ن امان اكثر
لل�صناعي اللبنان��ي ،وحماية اكبر لل�صناعة المحلية،
وتح�سي��ن القدرة التناف�سي��ة لل�صناع��ي اللبناني من
خالل تخفي�ض ال�ضرائب على الب�ضاعة الم�صدرة �إلى
الخارج كما تفعل معظم الدول.
ال�صناعي��ون يعي�ش��ون دائم�� ًا عل��ى �أم��ل االعفاء
والتخفي���ض ال�ضرائبي على الب�ضائ��ع الم�صدرة لكن
حتى الآن لم يحدث اي �شيء ملمو�س بهذا الخ�صو�ص
.
وي�ؤك��د �سلخني��ان ان ك��ون لبنان دول��ة �سياحية
وخدماتي��ه ،ال يتناق�ض م��ع دعم القط��اع ال�صناعي
ال��ذي م��ن �ش�أن��ه ت�أمين مدخ��ول ا�ضافي ال��ى البلد،
لذل��ك على الدولة ولم�صلح��ة �شعبها وم�صلحة لبنان،
دعم القطاعات كافة ،وب�شكل خا�ص االنتاجية منها،
كقط��اع ال�صناع��ي ال��ذي ي�ؤم��ن فر���ص عم��ل ب�شكل
م�ستمر ويحت�ضن العامل ل�سنوات طويلة .فالعامل في
القط��اع ال�صناعي في كثير من االحيان يق�ضي �أغلب
�سنوات عمره في م�ؤ�س�سة �صناعية واحدة.

تراعي “�س���التك” في اختيار المواد الأولية الم�س���تعملة مختلف �ش���روط ال�صناعة
والمطابقة الغذائية
و ال�ص���حة العام���ة ،وتتميز معداته���ا بمتانة ال�ص���نع وعمرها الطويل و�س���هولة
اال�س���تعمال ،حيث تخدم لمدة طويلة وال تحتاج لأعمال ال�صيانة �إال بالحد الأدنى .كما
انها قابلة للتعديل والتطوير لتتنا�س���ب مع حاجاتكم الم�س���تقبلية ،لتر�ضي الم�ستهلك.
ولدى «�س���التك» �إ�ض���افة �إلى الخطوط المدمجة لإنتاج الخب���ز العربي ومختلف �أنواع
الخبز الم�سطح ،خطوط �إنتاج �صناعية ت�ؤمن الإنتاجية و الجودة العالية تفي بمتطلبات
المخابز كاف ًة.
وتت�س���م عالقتها مع زبائنها بم�س����ؤولية عالي���ة ،حيث تقدم له���م الأنظمة الفعالة
لتحقيق م�شاريعهم عبر فريق عمل م�ؤلف من ا�ست�شاريين وخبراء متمرنين على ا�ستعداد
دائم لم�س���اعدتهم في مراحل العمل كافة ،من و�ضع الت�صاميم الخا�صة لم�شروعهم حتى
التنفيذ والتدريب والخدمة بعد البيع.
“�س���التك” حا�صلة على �ش���هادة نظام �إدارة الجودة  . ISO 9001: 2008و�سالتك
حالي ًا في �ص���دد تنفي���ذ متطلبات التوج���ه الأوروبي في منتجاته���ا تحت عنوانEC
 .)CE Marking 42//2006كما انها في تطوير م�س���تمر من ناحية الت�ص���ميم و
الإنتاج لتطابق معايير  ISO:12100وهي �سالمة العاملين على معداتها �.إن المعايير
العالمية لل�صحة و ال�سالمة العامة  OHSAS18001:2007قد �أ�صبحت من النظام
العام لإدارة الجودة في �شركة “�سالتك” جز ًءا منها.

كافة �أنواع الخطوط
لإنتاج الخبز العربي توفر
الجودة العالية
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�صقال :نملك �شبكة وكالء ..ونتطلع �إلى ال�سوق ال�سعودية
ادت شركة صقال لصناعة وجتميع وتوريد
وصيانة املولدات الكهربائية عام  1944دورا ً
بارزا ً في إعالء الشأن الصناعي اللبناني ،حيث
لم تكتف خالل السنوات السابقة بتقدمي كل
اخلدمات الى اللبنانيني بأقل التكاليف وأكثرها
جودة ،بل ادت دورا ً مميزا ً في اقتحام االسواق
العاملية ومنافسة كبرى الشركات لتساهم
في رفع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية
و تفتح افاق عالقات اقتصادية بني لبنان ودول
أخرى.
“احلاجة ام االختراع” ،بهذا علل املدير العام
لشركة صقال للمولدات الكهربائية املهندس
أسعد صقال توسع اعمال الشركة في
االسواق اخلارجية ،اذ لفت الى ان الصناعي
اللبناني وبهدف تلبية نفقاته وتأمني هامش
اكبر للربح يوسع عمله الى اخلارج نظرا ً
الى ضيق السوق احمللية وعدم قدرتها على
استيعاب كمية وافرة من االنتاج ،حتى اصبح
من الصعب في لبنان ان جند مصنعا ً متوسطا ً
او كبيرا ً ال يضع سياسة لتصدير انتاجه الى
اخلارج وال سيما الى الدول االفريقية والدول
العربية وحتديدا ً العراق الذي ميثل سوقا ً كبيرة
جدا ً امام املنتوجات اللبنانية.

المناف�سة

وتاب��ع“ :كل ه��ذه العوام��ل اك�سب��ت القط��اع
ال�صناع��ي في لبنان اهمية بالغ��ة قيا�س ًا بالدول
العربي��ة واالفريقية المج��اورة ،فلبنان يتميز عن
هذه ال��دول برخ�ص اليد العاملة ،م��ا ي�ساعده في
المناف�س��ة بقوة في اال�س��واق الخارجية وبالتالي
تطوير الم�صانع وزيادة القطاع ال�صناعي بالقوة
والمتانة”.
وا�ش��ار �صقال الى ان  70%من انتاج المعمل
ي�ص��در الى اال�س��واق العربي��ة واالفريقي��ة ،بينما
 30%م��ن االنت��اج يت��م ت�صريف��ه ف��ي ال�س��وق
المحلية .ورد ا�سباب ارتفاع ت�صدير المولدات الى
الخارج ،لل�سعر والجودة ،فالمولدات التي تنتجها

90

12/13/11 1:33:24 PM

�شركة �صق��ال تتميز بجودتها ،و�سعرها الذي يقل
 20%ع��ن ال�سع��ر ف��ي اوروبا“ ،وم��ن الطبيعي ،
عندما تكون الج��ودة نف�سها ب�سعر اقل نتمكن من
دخول ال�سوق والمناف�سة بقوة”.

كفاءة اليد العاملة

ولف��ت ف��ي اط��ار رده عل��ى �س���ؤال ح��ول
الخط��ط التطويري��ة لل�شرك��ة ،ال��ى ان �شرك��ة
�صق��ال تمل��ك �شبك��ة وكالء ف��ي جمي��ع الدول
العربي��ة واالفريقية منذ �سن��وات عديدة ،معلن ًا
ع��ن “توجه لفت��ح فروع لل�شركة خ��ارج لبنان
�سيك��ون باكورتها م�صنع ف��ي الريا�ض لتلبية

حاجات ال�سوق ال�سعودية”.
وف��ي حديثه عن ابرز الم�ش��اكل التي يواجهها
القط��اع ال�صناع��ي ب�ش��كل ع��ام وقط��اع الآالت
ب�شكل خا���ص ،ر�أى �صقال ان معان��اة القطاعات
االنتاجي��ة تختلف ،فقط��اع المول��دات معفى من
ارتف��اع تكالي��ف الطاق��ة التي يعان��ي منها جزء
كبير من ال�صناع��ات اللبنانية كونه ال ي�ستهلكها
ب�شكل كبير” .و�شدد �صقال على ان الم�شكلة االبرز
التي تواجه �صناعة المولدات هي عدم كفاءة اليد
العاملة ،فالمدار�س المهنية والمهنيات ال�صناعية
ال تعط��ي االهمي��ة المطلوب��ة للي��د العامل��ة التي
تحتاجه��ا ال�شرك��ة كموظف��ي التلحي��م والكهرباء
 ...وبالتال��ي ف�إنه��ا ال ت�أتي ف��ي الم�ستوى التقني
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الذي تريده الم�ؤ�س�سة كما ف��ي البلدان االوروبية”.
طبع ًا هذا ال يعني عدم وجود كفاءات لكنها ال تلبي
حاجة ال�سوق.

تخفي�ض ال�ضرائب

ور�أى �صقال في اطار عر�ض للحلول المطلوبة،
ان��ه “اذا اردن��ا الو�ص��ول ال��ى �صناع��ة �صحيح��ة
يفتر���ض بكل موظفي المعمل ان يكونوا قد ح�صلوا
عل��ى �شه��ادات مهني��ة او جامعي��ة كل واح��د ف��ي
اخت�صا�ص��ه ما ي�سل��ط ال�ضوء على �ض��رورة تطوير
المهني��ات لخل��ق ي��د عامل��ة كف��وءة عب��ر التعليم
والتدريب.
وك�ش��ف ان �شرك��ة �صق��ال ت�ستعي��ن بالخبرات
وال�ش��ركات االوروبي��ة لتغيي��ر خط��وط االنت��اج
وتنظي��م المعمل وتطوير المنتج عبر خبراء تر�سلهم
ال�شركات في اوروبا ح�سب الطلب.
وا�شار الى انه على الحكومة و�ضع ا�ستراتيجية

● % 70م��ن انت��اج معم��ل �صق��ال
ي�ص��در ف��ي اال�س��واق العربي��ة
واالفريقية
�صناعي��ة ت�أخ��ذ على عاتقه��ا تخفي���ض ال�ضرائب
عل��ى ال�صناعي� ،إذ ان ذل��ك �سيخف�ض كلفة الإنتاج
وبالتال��ي �سعر المنت��ج ما يرفع قدرت��ه التناف�سية
ف��ي اال�س��واق .كم��ا يج��ب �إي�لاء �إن�ش��اء الم��دن
ال�صناعي��ة االهتم��ام الكافي بحيث يمك��ن للدولة
ان تدع��م ال�صناعي عب��ر تقديم ار�ض ل��ه ي�شتريها
او ي�ست�أجره��ا بكلف��ة زهي��دة كم��ا ه��ي الحال في
العدي��د من ال��دول التي تعمل عل��ى تطوير قطاعها
ال�صناع��ي .هذه الخطوات تط��ور ال�صناعة ا�ضعاف ًا
وا�ضعافاً ،فعند توفر ر�أ�س المال واالر�ض ،ال يبقى
ال�صناع��ي بحاجه اال ال��ى االرادة الن�شاء م�شروعه
وادارته.
واع��رب �صق��ال ع��ن تف��ا�ؤل كبي��ر بم�ستقب��ل
القطاع ال�صناعي في لبنان� ،إذا قامت الدولة بدعم
ال�صناع��ة كما يج��ب ،وقال“ :القرو���ض ال�صناعية
الت��ي تقدم الى ال�صناعي من �ش�أنها الم�ساهمة في
تح�سي��ن االمور وتطوير القط��اع ال�صناعي الى حد
كبير.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  118كانون االول 2011
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حلم وحقيقة
فونيك�س ما�شينريي ٌ ..
اال�سطا :نحر�ص على �أن نكون من �صناع التطور
اصطبغت اجملتمعات الشرق أوسطية وخاصة العربية منها بالبعد
االستهالكي ملنتوج الغرب الصناعي ،الثقافي ،اإلجتماعي واألخالقي أحيان ًا.
الى أن ترسخت لدى شعوبنا ثقافة العجز عن اإلنتاج واإلبتكار مع ِّول ًة على
طاقات الشعوب األخرى .بَيد أن لبنان متيز بعض الشيء عن جيرانه في
أهله
املنطقة ،فلم يكن سو ٌق إستهالك ٌية وحسب ،ألن موقعه اجلغرافي ّ
«املتحضرة» واملتط ِّورة .أمام
ليكون بواب ًة جتارية وجسرَ عبورٍ لنتاج الدول
ِّ
ً
حلم «صنع في لبنان» مؤم ٌنا بقدراته الشبابية ،العلمية
هذا الواقع إنطلق ٌ
واملهنية ،ليصنع من لبنان ِقبلة أنظار ِ كل احلاملني بتطوير الصناعة واإلنتاج
احمللي ذي اجلودة العاملية املتحدية لعروش الهيمنة الصناعية .وليجعل
أيضا ،ورشة بنيان الثقة بالوطن واإلميان مبيزاته واجلهوزية
من هذه البوابة ً
إلستثمار غناه .فما كان إالّ أن انطلقت مجموعة إندفكو وانتشرت في
أنحاء كثيرة من العالم منذ خمسينات القرن العشرين ،وتف ّرعت منها
ٍ
ُ
طيف «فونيكس ماشينيري» في العام .1998
شرك ًة تلو األخرى الى أن بزغ
 14عاما ً مضت على التأسيس ،منت الشركة خاللها لتصبح رائدة في
مختلف حقول التكنولوجيا ،اذ تصمم فينيكس ماشينيري وتصنّع
املاكنات املنتجة للورق وللفوط الصحية ،الى جانب احملركات اآللية وتنظيم الطاقة وإيجاد احللول ألي مشكلة ميكن أن تطرأ ،ليس فقط على
أيضا.
شركات إندفكو ،بل مختلف األسواق في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا واململكة املتحدةً ،
«مرت عل��ى لبنان عبر التاريخ ظروف �صعبة ب�سبب
ّ
الح��روب الإحت�لال والإنت��داب ،وكان��ت �إيجابي��ة ه��ذه
الظ��روف �أنها جعلت م��ن اللبناني �صل��ب الإرادة� ،شديد
خا�ضع للي�أ�س ...كل هذه
الت�أقلم ،راف�ض الإ�ست�سالم ،غير
ٍ
ال�صفات التي مي��زت اللبناني � ّأهلته لأن يثور على واقع
الدمار والف�ساد الذي �أنتجته الحروب ،وجعلت منه مبد ٌع ًا
وخالّق�� ًا في �ش ّتى المج��االت ،وال �سيما ال�صناعية منها،
فا�ستعاد ارتقاء �سل��م النجاح وعاد ليحقق نم ًوا بار ًزا« .
هكذا ا�سته��ل مدير عام �شركة فونيك���س ما�شينري ربيع
اال�سط��ا حديثه عن التطور الذي �شهده القطاع ال�صناعي
عام .2010
وع��زا اال�سطا �سبب ه��ذا التطور الى ثقاف��ة الإيمان
بالوط��ن التي كلف��ت اللبنانيين الكثير م��ن الت�ضحيات،
فف��ي زمن ال�صع��اب يكاف��ح اللبناني ،وفي زم��ن ال�سلم
ال يطمئ��ن� ،إنم��ا يجتهد لتحقي��ق طموح لطالم��ا تخطّ ى
ح��دود الوطن ليط��ال العالم .فف��ي لبنان ث��روة ب�شرية،
وه��ي التي ت�ستطيع �أن تجعل م��ن كل خيراته الطبيعية،
مق��درات �صناعية و�إقت�صادية .فث��روة لبنان و�إن برزت
ف��ي طبيعته وبيئت��ه وموقع��ه الإ�ستراتيج��ي ،تكمن في
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الحقيق��ة ب�إن�سان��ه المب��دع المت��وكل على رب��ه ،الم�ؤمن
بقدراته ،والمنمي لكف�آته.

تطور ايجابي
وف��ي رده عل��ى �س���ؤال ح��ول انعكا���س ه��ذا التطور
ايجا ًب��ا عل��ى قط��اع الآالت ب�ش��كل خا���ص ،والقط��اع
ال�صناعي ب�شكل عام وبالتالي على الحركة الإقت�صادية
العام��ة في البالد ،ق��ال« :ال �شك في �أن النمو يولّد النمو،
وال�صناعة تطور ال�صناعة ،واالقت�صاد ينع�ش االقت�صاد.
وطالما �أن الثابثة الجوهرية هي �إن�سان لبنان� .إذ �إن كل
ف��رد يقدم مقدراته العينية والمادي��ة والعملية والفكرية
والعلمية والفنية والهند�سية ...فال بد �أن يتح�صن القطاع
ال�صناع��ي عل��ى مختل��ف �أنواع��ه وي�ساه��م ف��ي �إنعا�ش
العجلة الإقت�صادية.
وفي اط��ار حديثه عن وجود خطط لتطوير الم�ؤ�س�سة
تواك��ب التطور الحا�صل ،قال« :نحن نفر�ض على �أنف�سنا
�أن نك��ون من �ص ّناع التطور عبر ثقافة الإندفاع المهني.
لذلك نحر�ص على العمل على ثالثة م�ستويات:

 التجدي��د واالبتكار الدائم عل��ى م�ستوى ال�صناعةالآلية ،والإنتاجية.
 -ب��ذل جه��د متوا�ص��ل لتنمي��ة مه��ارات العام��لاللبنان��ي عب��ر منح��ه الم�شارك��ة ف��ي حلق��ات التدريب
والأبح��اث والتط��ور ،في�ستثم��ر كل طاقات��ه م��ن جه��ة،
ويطور ال�صناعة على مختلف الأ�صعدة من جهة �أخرى.
� -إط�لاق ال�صناع��ات «ال�صديق��ة للبيئ��ة» بذل��كنخف��ف الكلف��ة عل��ى الم�ستهلك ال��ذي يرزح تح��ت �أعباء
كلف��ة الم��واد البترولية ،نقل�ص قدر الإم��كان من التلوث
البيئي الناتج من مخلفات �إ�ستهالك البترول وفي الوقت
عينه ن�ض��ع لذاتن��ا تحدي ٍ ًا م�ستم��راً وت�صاعدي�� ًا لنكر�س
ونثبت نجاح ال�صناعة اللبنانية.

عقبات مهمة
وا�ش��ار اال�سط��ا ال��ى وجود م�ش��اكل متع��ددة تواجه
القط��اع ال�صناع��ي ،فال��ى جان��ب الم�ش��اكل ال�صناعية
الأ�سا�سية التي تكمن ف��ي تكاليف الإنتاج وقلّة التمويل
وكثرة المناف�سة ،تواجه ال�صناعة عقبات �أخرى توازيها
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في الأهمي��ة ،كغياب خطة وطنية ،ثابتة و�شاملة ،بعيدة
عن منطق المحا�ص�ص��ة والإحتكار ،قادرة على م�ساعدة
ال�صناع��ة اللبنانية في تخطي العدي��د من العقبات التي
تعرقله��ا .و�ش��دد عل��ى ان الو�ض��ع ال�سيا�س��ي والأمن��ي
الداخلي والخارجي ي�ض��ع ال�صناعة في لبنان في حالة
الالا�ستقرار وبالتال��ي ففي كثير من الحاالت يح ّتم على
ال�صناع��ي مع��اودة وتكرار وم�ضاعفة جه��وده في كثير
م��ن الحاالت .فيجد نف�سه في كثير من الأحيان ي�ستنزف
طاقاته من جهة� ،أو ت�ستنفزه الهجرة من الوطن ،لي�سجل
�إبداعاته في ر�صيد بل ٍد �آخر.
كبيرا
واعتب��ر ان كلفة الإنت��اج ال تزال ت�ش��كل عبئًا ً
لل�صناع��ي اللبناني ،خا�ص ًة في ما يتعلّق بتوليد الطاقة
وا�ستخراج المواد الأولية.
ور�أى اال�سط��ا �أن وج��ود م��دن �صناعي��ة نموذجية،
مجهزة بكل مقومات البنى التحتية والطاقة الكهربائية
و�شب��كات ال�صرف ال�صحي من �ش�أنها �أن تزيل الكثير من
ال�صعوبات التي تعرقل ال�صناعة اللبنانية.
وا�شار الى ان معظم المب��ادرات ال�صناعية ال تندرج
�ضمن مخطط مبني على درا�سة الواقع� ،أو على �إح�صاءات
علمي��ة م��ا يح ّت��م عل��ى الكثي��ر م��ن الم�صان��ع مواجهة
الإفال���س والف�شل؛ و�شرح قائالً�“ :إن كان معمل �صناعي
م��ا قد نج��ح ب�سب��ب �أنه وج��د منطق��ة ي�ستطي��ع ت�سويق
منتجات��ه فيها ،ف�إن الع�شوائية ف��ي المبادرات يمكن �أن
تدفع �أحدهم الى �إن�شاء معمل �آخر للمن َتج نف�سه بموازاته
يق��وم عل��ى خدمة ال�س��وق عينها ،مع م��رور الوقت وبعد
المناف�سة ال�شديدة ،ي�صل كال الم�صنعين الى الإفال�س”.
و�ش��دد على �ضرورة وجود خطة �إبداع �شاملة تتجلى
ب�إ�ستحداث مراكز متط��ورة للتبادل التكنولوجي ون�شره،
�إذ توف��ر عل��ى ال�صناع��ي الكثي��ر الجهد والتج��ارب غير
المجدية ليحول كل قدراته وخبراته المكت�سبة من خالل
ه��ذه المراكز ال��ى �إبداعات و�إبت��كارات �صناعية تح�صن
الإقت�صاد وتدعم مختلف القطاعات الإنتاجية.

بلد �صناعي
وعم��ا اذا كان لبن��ان �سيع��ود بل��داً �صناعي��اً ،ق��ال
اال�سط��ا“ :الإن�سان محكوم بالتطور في كل الع�صور وكل
الأمكن��ة ،فهذه مي��زة الحي��اة بالمطلق ،فم��ا �أحرى ذلك
�إن تكلمن��ا عن لبنان؟ �إنطالقًا م��ن مقولة �أنه  :كل ما لم
يقويك ،فكلنا ثقة ب�أن لدينا الكثير من الم�ؤهالت
يقتلكّ ،
والخب��رات والمقوم��ات والطاق��ات الت��ي تجعلن��ا نعود
ونت�ص ّدر ب�إنتاجن��ا ال�صناعي العديد من الدول المحيطة
بنا”.

وا�ضاف“ :يبقى على الحكومة اللبنانية �أن تعي �أولوية
الغن��ى ال�صناع��ي و�أن تحمي ب�سيا�ساته��ا و�إ�سترتجياتها
العديدة هذا المرفق الحيوي والإنمائي .فنحن نرى وجوب
و�ضع �سيا�سة �صناعية وطنية وا�ضحة ،تتفرع منها خطط
وبرامج عادل��ة ،ت�أخذ بعين الإعتبار غ�لاء المواد الأولية
العالمي��ة ،فتخف�ض �ضرائب ا�ستيراده��ا ،وتو�ضع هيكلية
حماية ال�صناعة اللبنانية� ،أ�ضف الى ذلك� ،إبرام اتفاقيات
تع��اون �صناعي ،ما بين لبنان ودول �أخرى و�إعادة النظر
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  118كانون االول 2011
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ف��ي الإتفاقيات ال�سابق��ة بحيث ت�صحح و�ض��ع ال�صناعة
اللبناني��ة؛ ت�س�� ّوق لها ما ينتجه وت�أخ��ذ منها ما يحتاجه
وما ال يت�ضارب مع �إنتاجه.
وختم قائالً« :ال يجوز �أن يكون لبنان بل ًدا �إ�ستهالك ًيا
لما ينتجه غيرنا في حين �أنه يتمتع بالكثير من الطاقات
ال�صناعية .و�إنها لجريمة كبيرة بحق ال�صناعة اللبنانية،
�إن و�ضعت كل هذه الجهود ولم تلحظ �آلية رقابة وا�ضحة
وفاعلة».
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«باك» راعت �سالمة زبائنها ،فنالت ثقتهم
من�صور :المطلوب توقيع اطار االتفاقات الدولية
جعلت شركة “باك” منذ تأسيسها عام ،1997
ارضاء زبائنها على رأس اولوياتها ،فراعت
سالمتهم انطالقا ً من ان صناعة اللوحات
الكهربائية تتطلب عمال ً مسؤوالً ،ما عزز
ثقة املستهلكني بانتاجها والتي يردها مدير
الشركة وسام منصور الى عمل الشركة
املتطور جلهة اآلالت التي تستخدمها ،واليد
العاملة الكفوءة ،حيث تعمل الشركة على
تطوير عمل موظفيها بأحدث التقنيات
التكنولوجية ،وعبر ندوات وورش عمل تعقد
في لبنان واخلارج.
ويشرح منصور “باك ال تتوانى ابدا ً عن حتسني
وتطوير عملها بالتزامن مع اي تطور تكنولوجي
يحصل ،وبناء عليه متلك اكثر اآلالت حداثة
وتطوراً ،ما يجعل انتاجها يتمتع بجودة عالية ومواصفات عاملية مكنتها من نيل ثقة املستهلكني” .ويتابع “ :كما تشكل خدمة
ما بعد البيع ،سببا ً رئيسيا ً في جناحنا وتوطيد عالقتنا مع املستهلكني ،فـ “باك” قادرة عبر تقدمي خدماتها أن تتخطى كل احلدود
اجلغرافية ،إذ ميكنها الدخول الى الشبكة ومعاجلة أي خلل يحدث خارج احلدود اللبنانية».

دور االغتراب
ورد من�صور التح�سن الذي �شهده القطاع ال�صناعي
ع��ام  2010وارتف��اع الطلب على قط��اع �صناعة
الآالت ،ال��ى التط��ور ف��ي الم�صان��ع و الطاق��ات
الب�شرية االمران اللذان ي�ؤمنان جودة انتاج عالية
وبموا�صفات عالمية.
وا�ش��ار الى ان االغتراب اللبنان��ي ي�ؤدي دوراً
كبي��راً ف��ي رف��ع حج��م ال�ص��ادرات ،اذ ان تعلق��ه
بالوط��ن وثقته بال�صناعة اللبناني��ة ،يدفعانه الى
اال�ستعان��ة بانتاجها ف��ي الم�شاري��ع الكبيرة التي
يتم �إن�شا�ؤها.
واذ لفت الى ان  40%من انتاج ال�شركة ي�ستهلك
ف��ي ال�س��وق اللبنانية ،فيما ي�ص��در  60%منه الى
اال�س��واق االفريقية والعربي��ة ،ا�شار من�صور الى ان

ال�شركة تعمل جاهدة للبقاء في حلبة المناف�سة في
اال�سواق الخارجية رغم ظروف البلد وارتفاع كلفة
الي��د العامل��ة ،اذ ان ال�سوق اللبناني��ة محدودة ،ما
يدفعها الى تو�سيع عملها نحو الخارج.
ويتاب��ع « :ال�شرك��ة دائم�� ًا ف��ي ط��ور التط��ور
والتو�س��ع ،ولدين��ا حالي ًا فرع �آخر ف��ي قطر ي�ص ّدر
انتاج��ه الى ال�س��وق االوروبي��ة ،ومع بداي��ة العام
�سينتق��ل مق��ر ال�شركة ف��ي لبنان الى م��كان او�سع
واكبر يمكّننا من حيازة خط انتاج اكبر».

امكانيات ممتازة
واع��رب من�صور ع��ن تفا�ؤل��ة بم�ستقبل القطاع
ال�صناعي ،قائالً :اذا قامت الدولة باعطاء ت�سهيالت
لل�صناعيي��ن ،و�شجع��ت ا�صح��اب الر�سامي��ل عل��ى

●  40%من انتاج ال�شركة ي�ستهلك في ال�سوق اللبنانية ،فيما ي�صدر 60%
منه الى اال�سواق االفريقية والعربية
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االا�ستثمار في ال�صناعة� ،سيحتل القطاع ال�صناعي
المرتب��ة االول��ى في م�ساهمته ف��ي الدخل القومي.
كم��ا �سي���ؤدي دوراً ب��ارزاً ف��ي تخفي���ض مع��دالت
البطال��ة عب��ر توظيف ج��زء كبير من الي��د العاملة
خا�ص�� ًة ان االمكانيات الب�شري��ة في لبنان ممتازة
اذا ما قارناها بالدول العربية المحيطة.

nels

ا�ستراتيجية �صناعية

ntrol

ولف��ت الى انه على الحكومة و�ضع ا�ستراتيجية
�صناعي��ة تعمل عل��ى تخفي�ض ال�ضرائ��ب ،وتقديم
ت�سهي�لات وتدعيم ال�صناع��ة ،ا�ضافة ال��ى تو�سيع
اط��ار االتفاق��ات الدولي��ة به��دف ت�أمي��ن ا�س��واق
خارجية ك��ون ال�سوق اللبناني��ة �ضيقة ومحدودة.
وااله��م ايج��اد من��اخ م��ن اال�ستق��رار ال�سيا�س��ي
واالمن��ي ي�ساهم ف��ي تطوير عملنا عب��ر تعزيز ثقة
الم�ستهلكين بنا ،اذ لن يوقع اي م�ستهلك عقداً معنا
اذا كان لدي��ه �ش��ك باننا غير قادري��ن على االيفاء
بالتزاماتنا.
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Electrical Panel Boards

PAC offers a Wide range of type-tested electrical panel boards, from the advanced form 4b 4000A switchgear cabinets to the decorative lighting panels

Industrial - Home Automation

Power & Automation Control
Bir Hassan-Facing Golf Club
P.O.Box 15-5101-P.O.Box
15-5101-Beirut-Lebanon
Tel: +961 1 854286
Fax: +961 1 854288
Email:info@paclb.com
http://www.paclb.com
Power & Automation Control
International Ltd.
St.38 Industri al Area, Gate
No.43, P.O. Box 40587Doha-Qatar,C.R.34078Tel: +974 44506084Fax: +974 44683021Email:info@pacqa.com
http://www.pacqa.com
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And with the By-me home automation will satisfy any need
for control, comfort, security, energy and communication.
Eikon Ages and the By-me home automation take care of the house, improve and simplify everyday life.
Can intuitive and coordinates various functions among them: It can control of all the spaces, like the
extraordinary comfort of the sound system, security environments, the energy savings and extended multimedia.
By-me interacts with cell phones, smart phones and computers, modeled on the house and on the needs and desires
of those who live there.

SECURITY

Supervision of the intruder and contains an alarm.

COMFORT

Project management of temperature and light music to any room.

CONTROL

With a simple gesture oversees the entire house.
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ENERGY SAVING

Load control and electrical consumption.

COMMUNICATION

Interfacing with the web for remote control from
a mobile phone, smart phone and tablet.
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«مي�شال �صياح لل�صناعة» �سجل حافل باالجنازات
�صياح :خدماتنا ت�ساهم
في تطوير القطاع
تعكس اخلبرة التي ميلكها صاحب مؤسسة «ميشال صياح للصناعة» املهندس
ميشال صياح كفاءة اللبناني وطموحه وسعيه املتواصل الى التفوق ،فصياح
الذي انطلق في سوق العمل عام  ،1984واسس عمله اخلاص عام  ،1987واجه
مصاعب العمل بصبر كبير مكنه من احلفاظ على مكانة انتاجه في سوق
القوالب عبر تقدمي جودة ممتازة تؤمن عمرا ً مديدا ً للمنتج بسعر تنافسي.
وفي ضوء ذلك متكنت املؤسسة من نيل ثقة الزبائن عبر خدمة ما بعد البيع،
وخط االنتاج املتواصل الذي ال يشهد اي انقطاع ،فاملؤسسة متلك القدرة على
مد الزبائن بحاجاتهم في ظل انقطاع الواردات .كما نالت املؤسسة جوائز عدة
كانت اولها عام  ،1992لتكر السبحة بعدها مسجلة اجنازات عديدة في سجل
املؤسسة لعل ابرزها متكن املؤسسة من تصنيع القناني البالستيكية عبر
تقنية النفخ.
ويؤمن صياح بقدرة وكفاءة الصناعي اللبناني ،اذ يرى ان التطور الذي شهده قطاع صناعة االلكتروميكانيكية من
آالت تغليف و مولدات كهربائية و شبكات توزيع الكهرباء يعود الى قدرة الصناعي اللبناني على استقدام احدث

ارتفاع ال�صادرات

.IML SyStem
وذل��ك با�سعارتناف�سي��ة ح�س��ب ق��درة المعم��ل
االنتاجية وحاجته.

وا�ش��ار ال��ى ان ارتف��اع حج��م ال�ص��ادرات رغم
اال�ضطرابات الحا�صلة في البلدان التي ت�ستورد
االنت��اج اللبنان��ي �سينعك���س ايجاب�� ًا عل��ى
االقت�صاد اللبنان��ي و �سي�سهم في ت�شجيع
اال�ستثم��ار في المجال ال�صناعي وخلق
فر�ص عمل جديدة.
وا�ش��ار �صياح ال��ى ان لل�صناعة
واح��دة م��ن الم�ؤ�س�س��ات ال�صناعية
الت��ي ت�ساه��م في ه��ذا التط��ور من
خ�لال الخدم��ات الت��ي تقدمه��ا
ال��ى زبائنه��ا ف��ي لبن��ان و العالم
العرب��ي .ذل��ك م��ن خ�لال ا�ستقدام
احدث التقنيات ف��ي مجال �صناعة
البال�ستي��ك و ملحقاته��ا و ماكينات
تعبئة وطباعة  )...وب�شكل خا�ص توفير
الطاق��ة لما له �أثر �إيجابي كبير �أوالً :في
تخفي�ض كلفة االنتاج وثانياً :على البيئة.
وم��ن اهم ه��ذه الثقنيات ا�ستعم��ال �آالت ذات
دقة عالية و  Serro systemوالربوت وخا�صة
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م�شاكل ومعوقات
ولفت ال��ى ان الم�ش��اكل و المعوقات التي
يواجهها قطاع ال�صناع��ة اللبناني وخا�ص ًة
قطاع �صناعة االالت و المعدات وال�صناعية
كثي��رة ،واهمه��ا ا�سع��ار العق��ارات ،وخلق
مناط��ق �صناعي��ة جديدة با�سع��ار مقبولة،
خ�صو�ص ًا في المناطق البعيدة عن العا�صمة.
ا�ضاف��ة ال��ى ارتف��اع كلف��ة االت�ص��االت
والحاج��ة ال��ى تطويره��ا ،ا�سعارالطاق��ة،
الموا�صالت وال�ضمان االجتماعي .
و�ش��دد �صياح �أخيراً على ان عودة لبنان
ليك��ون بل��داً �صناعي�� ًا ت تطل��ب اعط��اء القط��اع
ال�صناعي االهتمام المنا�سب من الحكومة اللبنانية
وتحدي��ث القواني��ن لدعم��ه وتطوي��ره وت�أمي��ن البنى
الخدماتية وتعديل قانون ال�ضرائب.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  118كانون االول 2011
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�شركة �سب�سبي لل�صناعة والتجارة

مراجل بخارية وكافة االن�شاءات المعدنية
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«�سب�سبي لل�صناعة والتجارة»  ..مو�ضع ثقة وتقدير
ال�سب�سبي :جهود الم�صانع الجبارة
طورت ال�صناعة
بعد حتقيق عدد من االجنازات املشرفة ،غدت شركة سبسبي للصناعة والتجارة
موضع ثقة وتقدير من الشركات اللبنانية والعربية.
وتعتبر الشركة حاليا ً من ابرز الشركات النموذجية في لبنان والعالم العربي في
صناعة املراجل االوتوماتيكية للبخار واملياه الساخنة واالشغال املعدنية.
كما تتميز الشركة في تخطيط وتصميم وتنفيذ كل االشغال واالنشاءات
املعدنية ،من هنغارات وخزانات نفط ثابتة ومتنقلة ومتديد انابيب على مختلف
احجامها .
وفي تعليق على التطور اللذي �شهده قطاع ال�صناعة
خ�لال عام  ،2010قال اح��د مالكي ال�شركة عبد ال�سالم
عب��د الرحمن ال�سب�سبي“ :طموحنا وا�صرارنا على تطوير
وتح�سي��ن االنتاج في �شركتنا جعلنا نتمكن من مناف�سة
المنتج��ات ال�صناعي��ة المحلي��ة والم�ست��وردة ،بغي��ة
الو�ص��ول بالرقي الى اعلى م�ستوى م��ن التطور ما يعزز
الثقة ف��ي منتجاتنا ال�صناعي��ة” .واذ ا�شار الى ان “هذا
التطور �سينعك�س ايجاب ًا على القطاع ال�صناعي والحركة
االقت�صادي��ة” ،لفت الى ان “التح�سن ه��ذا �سببه الجهود
الجب��ارة الت��ي بذله��ا ا�صح��اب الم�صان��ع وال�ش��ركات
ال�صناعية في ظل غياب الدولة واال�ستقرار ال�سيا�سي”.

�صعوبات التطوير

وع��دد ال�سب�سب��ي الم�شاكل الت��ي تعتر���ض القطاع،
كالآتي:
 – 1عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي في البلد والمنطقة .
 – 2قط��اع الكهرب��اء ال��ذي يعان��ي م��ن م�ش��اكل
متع��ددة وال يلب��ي احتياجات ال�صناع��ة باال�ضافة الى
التعرفة العالية .
 – 3قلة الطلب الداخلي وتراجع الت�صدير .
 – 4ارتف��اع كلف��ة االنت��اج �سبب��ه ت�صاع��د ا�سعار
المحروقات والنقل .
 – 5ال�ضريبة على المواد االولية والم�ستوردة غير
المنتجة محلي ًا .
 – 6ارتف��اع ا�سع��ار العقارات الم�صنف��ة �صناعية
ب�شكل كبي��ر ما يعيق الكثير من ال�ش��ركات والم�ؤ�س�سات
ال�صغيرة والمتو�سطة من التو�سع والتطور .
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وقال“ :كل ه��ذه اال�سباب تزيد من �صعوبة التطوير
والتح�سين والمناف�سة ناهيك عن ان الكثير من ال�شركات
والم�ؤ�س�سات ال�صناعي��ة تعمل حاليا” من خالل تمويل
الم�ص��ارف  ,فان هذه المعوقات اذا ل��م يحل ق�سم منها
على االق��ل في المدى المنظور �سي���ؤدي ذلك الى اهتزاز
قوي في الج�سم ال�صناعي كما �سي�ؤدي الى اقفال غالبية
الم�صانع التي تواجه ا�ستحقاقات مالية �شهريا” .

ايمان وطموح

ورداً عل��ى �س���ؤال ع��ن امكاني��ة ا�ستع��ادة ال�صناعة
اللبناني��ة لمكانته��ا� ،ش��دد ال�سب�سب��ي عل��ى ان” ايمانه
بالبلد كبير وطموحه اي�ضا” ،واكد ان ال�صناعة اللبنانية
�ستغدو في مرتبة مهمة في العالم الن هذا البلد ال�صغير
يمتل��ك القدرة واالمكانية والخب��رة الكافية للم�ضي في
التط��ور باال�ضاف��ة الى جه��ود ال�صناعيي��ن وبدعم من

الدول��ة في تح�سي��ن خدمة الكهرب��اء وتحفي�ض التعرفة
والغ��اء ال�ضريبة على المواد االولي��ة الم�ستوردة  ،كذلك
ان�شاء مناطق �صناعية منظمة واقامة معر�ض �صناعي
دائ��م في لبن��ان  ,اي�ضا” ايجاد تموي��ل لل�صناعة ( غير
الموجودة حالياً) طويل االمد وبفائدة رمزية ي�ساعد في
خلق �صناعات جديدة وان�شاء م�صانع حديثة ومتطورة
وتحديث الم�صانع القديمة م��ا يقوي القطاع ال�صناعي
فذل��ك ي���ؤدي الى خل��ق فر�ص عم��ل جدي��دة ويقلل من
ن�سب��ة البطال��ة ويخفف من هجرة االدمغ��ة ويح�سن من
م�ستوى الدخل كما يرتد ايجاب ًا على ارتفاع ن�سبة النمو
ويع��زز الثق��ة في البل��د في�صب��ح لبنان م�ص��در اهتمام
الم�ستثمري��ن ه��ذا يعن��ي ان القط��اع ال�صناع��ي ال يقل
اهميته ع��ن القطاع ال�سياحي .وتمنى عل��ى الم�س�ؤولين
والمعنين القيمين على القطاع االلتفاف حوله وتح�سين
ظروفه .

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  118كانون االول 2011
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«ليباك» وفت بوعودها  ..فنالت ثقة عمالئها منذ امل�شروع االول
�أنطوان مغبغب:
لإزالة الذهنية ال�سلبية تجاه ال�صناعة
حرصت «ليباك» منذ تأسيسها عام  ،2002على تلبية حاجات عمالئها
مباشرة ،اذ ابتكرت الشركة الرائدة محليا ً واقليميا ً في تصميم وتصنيع
السيور الناقلة وانظمة املناولة ملصانع التعبئة والتغليف ،حلوال ً متكاملة
خلطوط التصنيع والتغليق ميكن تكييفها وفقا ً حلاجات كل عميل على حدة.
“ليباك” التي تفتخر بوجودها احمللي وفت بوعودها ،وقدمت انتاجا ً ذو جودة
عالية وفاعلية دائمة ،فنالت والء عمالئها منذ املشروع االول.
وا�شار مدير عام �شركة “ليباك” انطوان مغبغب الى
ان التط��ور ال��ذي �شهده القطاع ال�صناع��ي عام ،2010
ك�ش��ف عن ق��درة المهند�سي��ن اللبنانيين عل��ى الإبداع،
باال�ضافة �إلى وجود المتحم�سين الذين ي�سعون جاهدين
ال��ى خلق فر�ص عمل لهذه القدرات ،بهدف �إ�ضافة قيمة
�صناعي��ة غير متوفرة في المنطق��ة العربية ،كما وخلق
مناف�سة قوية لل�صناعات الإقليمية.
ور�أى ان له��ذا التط��ور انعكا�س�� ًا كبي��راً عل��ى قطاع
الآالت ،اذ ي�ض��ع القط��اع عل��ى �سكة التناف���س والتطور
ت�صاعدي�� ًا لمواكب��ة التكنولوجيا الحديث��ة .فهذا التطور
يمك��ن تلم�س��ه ور�ؤيت��ه بحك��م ن�ش��وء جي��ل جدي��د م��ن
المهند�سي��ن ،عا�ش تجربة االب��داع والت�صميم في �شركة
ت�صني��ع الآالت ،ويود �أن يطبق �أفكاره �أو م�شاريعه على
نفقته الخا�صة ومواكبة التطور التكنولوجي القائم الآن
في العالم ..وهكذا هي كرة الثلج.
واعتب��ر �إن تط��ور الم�ؤ�س�س��ة �سنوي ًا �ش���أن �ضروري
لإيج��اد منتج��ات جديدة وتنمي��ة المبيع��ات من جهة،
و�إدخال �إيرادات جديدة ت�ساعد في دعم هذا القطاع.

تحديات مت�شعبة
وو�صف مغبغب التحدي��ات التي تواجهها ال�صناعة
اللبناني��ة بـ”العدي��دة والمت�شعب��ة” ،ور�أى انه��ا تطال
بتداعياته��ا ال�سلبي��ة �صناعة الآالت ولك��ن لي�س بالقدر
ذاته للم�صان��ع التحويلية التي تعتم��د ب�شكل كبير على
الطاقة ،ولخ�صها في نقطتين:
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 غي��اب الي��د العامل��ة المتخ�ص�ص��ة ،م��ن فنيي��نومهند�سي��ن .وه��و الأمر ال��ذي يرتب عل��ى ال�شركة كلفة
تدري��ب ه�ؤالء على نفقتها الخا�صة في المعاهد الكبيرة
في �أوروبا و�أميركا ،م��ا يحمل الم�ؤ�س�سة تكاليف عالية
جداً.
 الحاج��ة �إل��ى قطع الغي��ار التي ال ت�صن��ع �إال فيالخارج (مت��ورات والح�سا�سات) ،ما يجبر الم�صنع على
ا�ستيراد كل هذه الحاجات من الأ�سواق العالمية ،ويرفع
م��ن تكاليف االنتاج ،لتفوق كلف��ة المنتجات االوروبية
بي��ن  10%ـ  15نتيج��ة تكالي��ف ال�شح��ن و تخلي���ص
الر�سوم الجمركية.

خطة متكاملة
وف��ي رد على �س�ؤال حول عودة لبنان بلداً �صناعياً،
قال“ :من الم�ؤكد �أن لبنان م�ؤهل �أن يكون بلداً �صناعي ًا
ب��كل معن��ى الكلمة ،وذل��ك لتوف��ر العق��ول الب�شرية في
الدرج��ة الأول��ى� ،إال ان ذل��ك يتطل��ب �أهتم��ام الدول��ة
والجهات الر�سمية بتحفيز الر�أ�سمال اللبناني والأجنبي
عب��ر و�ضع خطة متكامل��ة لت�أمين �شروط الأ�ستثمار في
ال�صناع��ة اللبناني��ة وبما يك�س��ب هذا اال�ستثم��ار قدرة
تناف�سية ويخلق حوافز للتو�سع في هذا اال�ستثمار.
وا�ض��اف“ :هناك �ض��رورة ق�صوى لإيج��اد مفهوم
�إيجابي عن��د ال�شعب اللبناني تجاه �صناعته ،وذلك عبر
�إزال��ة الذهني��ة ال�سلبي��ة ،والنظر �إليها م��ن خالل كونها
�ص��ورة م�شرقة ،و�ص��ورة فر�ص عمل ،و�ص��ورة اقت�صاد
متي��ن ،لتخلق اندفاع ًا وايمان ًا م��ن قبل �شعبنا اللبناني

بجمي��ع مكونات��ه ،ولي�س فقط من قب��ل “البيئيين” كما
هي الآن.

نه�ضة �صناعية
ور�أى مغبغ��ب �أن النه�ض��ة ال�صناعي��ة اللبناني��ة
تحت��اج ال��ى تطبيق ع��دد م��ن الإج��راءات والتوجهات،
وفي مقدمته��ا توفير عنا�صر االنت��اج ب�أ�سعار مقبولة،
لل�صناعات وم�ستلزماتها ومجاالت التو�ضيب والت�سويق
والت�صدي��ر ،والعم��ل على حماي��ة الإنت��اج الوطني بما
يت�لاءم مع �شروط المناف�س��ة المتكافئة و�شروط منظمة
التج��ارة العالمي��ة ،وا�ستغ�لال بن��ود اتفاق��ات منظمة
التجارة العالمية التي ت�سمح للدول بهوام�ش من الحرية
في دع��م العمليات االنتاجية ف��ي القطاعات ال�ضعيفة،
لكن من دون �أن ي�ؤدي الى ت�شوهات كبيرة في الأ�سواق.
واعلن مغبغب ان ال�صناعة كانت وال تزال ،تعتمد ب�شكل
كبير على المب��ادرات الفردية للقطاع الخا�ص اللبناني
الذي اثبت قدرة على التكيف مع التحديات االقت�صادية
وال�سيا�سي��ة والأمني��ة ،باال�ضاف��ة ال��ى الم�ستج��دات
االقت�صادي��ة في الأ�س��واق الإقليمية والدولي��ة .كما بد�أ
القط��اع الخا���ص اللبناني يع��ي الحاجة ال��ى المبادرة
باالهتمام بمحيطه البيئي والتنموي.
ولفت الى انه «ال بد من توجيه القطاع الخا�ص� ،ضمن
ه��ذا االطار ،نحو مزيد من اال�ستثمارات في التكنولوجيا
من �أجل تعزيز كف��اءة الإنتاج ،وتر�شيد ا�ستخدام الطاقة
وتقلي���ص الكلفة ،نظراً الى الم�شاكل الكثيرة في �إمدادات
الطاقة ،باال�ضافة الى الحد من التلوث.
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تكنيكا انرتنا�شيونال 29 ..عام ًا من التقدم
حداد :و�ضعنا خطة خم�سية لزيادة االنتاج
 29عاما ً مضت على
شركة
انطالقة
تكنيكا انترناشيونال،
خاللها
استطاعت
الشركة حتقيق النجاح
تلو اآلخر .متكنت من
تقدمي انتاج متيز مبعايير
جودة عالية واسعار
تنافسية ،وبنت قاعدة
من  230عميالً في 26
بلد ا تربطها بها عالقة
ثقة عززتها من خالل
املتواصله
خدمتهم
عبر فروع مختلفة.
كما حصدت جوائز
متعددة ،اذ نالت جائزة
أفضل تطوير وإبداع
في مؤسسة صناعية عام  2004و”جائزة االمتيازاللبناني” عام  2009من وزارة
االقتصاد والتجارة ،وجائزة برنامج البحوث الصناعية اللبنانية في عام .2010
 29عاما ً من التقدم والتطورات االيجابية املتتالية في املؤسسة ،فشلت
احلكومات اللبنانية املتعاقبة خاللها في معاجلة ولو جزء يسير من املشاكل
التي تعترض الصناعة .اذ اكد مدير عام الشركة طوني حداد في اطار رده على
سؤال حول ابرز املشاكل واملعوقات التي يواجهها قطاع الصناعة بشكل
عام وقطاع صناعة اآلالت بشكل خاص ،ان املشاكل التي تواجه الشركة هي
نفسها منذ أن بداء العمل سنة  ،1982مشددا ً على انه لم يعد يع ّول على ما
ميكن ان تقدمه احلكومةالى الصناعيني  ،او يضع أماال ً على خطة مستقبلية
لتشجيع الصناعة .وقال “ :سنستمر باالعتماد على قدراتنا الذاتية لتوسعة
اعمالنا ورفع انتاجنا وتطويره.
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زخم الم�شاريع

وا�ش��ار ح��داد ال��ى ان الطل��ب عل��ى قط��اع
�صناع��ة الآالت والمعدات ال�صناعية خالل عامي
 2011 2010ل��م يرتفع ف��ي ال�سوق المحليةفق��ط ،بل تعداه��ا لي�شمل اال�س��واق العربية ،الفت ًا
الى ارتفاع مبيعات “تكنيكا” حوالي  30%عن
ال�سنة الما�ضية.
ور�أى ح��داد ان التطور االيجاب��ي الذي �شهده
قطاع الآالت ،انعك�س تح�سن ًا في باقي القطاعات
ال�صناعي��ة ،ظه��ر جلي�� ًا من خ�لال ارتف��اع عدد
الم�شاري��ع المطروحة للتنفي��ذ .وبناء عليه ،توقع
ا�ستمرار تط��ور الطلب عل��ى الآالت خالل 2011
–  ،2012الفتا���ص ال��ى ان «تكني��كا» وبهدف
مواكب��ة ه��ذا الزخم في الم�شاري��ع ،و�ضعت خطة
خم�سية لزيادة الطاق��ة الإنتاجية عالية الجودة.
كم��ا �ستعمد ال��ى تو�سع��ة المعمل بحي��ث ت�صبح

●  % 30ن�سب��ة ارتف��اع مبيع��ات
“تكنيكا” مقارنة بالعام 2010
الم�ساحة المتاحة للعمل �ضعف الموجودة حالي ًا
والتي تبلغ  3000م .2كما �ستعمد الى �شراء �آالت
 CNCللت�صني��ع و�ستق��وم تطبي��ق موا�صف��ات
 CEلتتمكن من الت�صدير �إلى �أوروبا.

خطة نائمة

وف��ي حديثه ع��ن م�ستقبل القط��اع ال�صناعي
ذكر ح��داد ب�أن وزير ال�صناعة الراحل
في لبنانّ ،
بيار الجميل ،كان قد و�ضع خطة ع�شرية لتح�سين
و�ض��ع القط��اع ،انما للأ�س��ف ال ت��زال نائمة في
الجواري��ر ،مما ي�ؤكد عدم وج��ود �سيا�سة تنموية
ف��ي لبن��ان تحت��م اال�ستمراري��ة والتوا�ص��ل ف��ي
م�ؤ�س�س��ات الدولة ،فتذهب الخط��ط الإنمائية مع
ذهاب ال�شخ�ص الذي و�ضعها.
و�ش��دد عل��ى ان خط��ة الجمي��ل ق��ادرة عل��ى
الع��ودة بلبن��ان بل��داً �صناعي��اً ،وعل��ى تمكي��ن
ال�صناع��ة من ا�سترج��اع مكانته��ا االقت�صادية،
اذ ان ال�صناعيي��ن بذلوا مجهوداً كبيراً لإعدادها،
وما على الحكومة الى اكم��ال تنفيذها للنهو�ض
بالقطاع ال�صناعي.
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يقف على ابواب ت�سجيل براءة اخرتاع للطاقة البديلة
ال�شامي :نعاني من فقدان اليد العاملة
“اعطونا السالم وخذوا منا ما يدهش العالم” بهذه الكلمات
لرئيس اجلمهورية السابق امني اجلميل ،استشهد مدير عام
شركة «الشامي للتجارة و الصناعة» بسام الشامي ،عند
سؤاله عن استعادة الصناعة اللبنانية مكانتها في اشارة الى
تأثير عدم االستقرار السياسي على تطور القطاع الصناعي
وازدهاره .فالشامي الذي يقف اليوم على أبواب تسجيل براءة
اختراع للطاقة البديلة ،يرى أن الصناعي اللبناني بطموحه
وقدراته الفردية متكن من فتح االسواق اخلارجية سواء كانت،
االسواق العربية ،أو األوروبية ،أو األفريقية ،من دون مساندة
أحد.

انتاج ال�شركة

ي�شم��ل انتاج ال�شرك��ة التي ت�أ�س�س��ت عام ،1942
�أفران الطهي و الحلويات والخبز العربي و االفرانجي،
و�صن��ع المجالي والط��اوالت ،والتجهي��زات المعدنية
عل��ى �أنواعه��ا ،للمطاع��م والفن��ادق ،والم�ست�شفي��ات،
والثكن��ات الع�سكرية ،والب��رادات التجارية ،وخزانات
الحديد وال�ستانل�س �ستيل ،و�شفاطات الهواء والمحارق،
وا�شغ��ال معدني��ة مختلف��ة ،و�آالت ال�صناعية مختلفة
بما فيها اجهزة التعقيم على انواعها.
وف��ي اطارال�صناع��ات البيئي��ة ،قام��ت ال�شرك��ة
بت�صني��ع جه��از الأفناء الح��راري للنفاي��ات الطبية،
وتفتخ��ر ال�شرك��ة ب�أنه��ا ال�شرك��ة الأول��ى ف��ي العالم
الثال��ث و المتح�ضر التي قام��ت ب�صنع م�صنع م�صغر
لمعالج��ة النفاي��ات البلدي��ة ال�صلب��ة وال�سائلة بقدرة
ا�ستيع��اب ع�ش��رة اطنان يومي��اً ،ويعمل عل��ى طريقة
التخمي��ر الالهوائ��ي .وتمك��ن الم�صنع م��ن ا�ستخراج
ال�سم��اد الطبيعي الخال��ي من �أي كيمائي��ات والمياه
ال�صالح��ة لال�ستعمال وغ��از الميت��ان وتوليد الطاقة
الكهربائية من النفايات وال�صرف ال�صحي.

الت�صدير
و�إذ ي�شير ال�شامي �إلى �أن 90%من انتاج الم�ؤ�س�سة
ي�ص��در �إلى الخ��ارج ،يلف��ت �إل��ى �أن اال�ضطرابات في
ال��دول العربية طالت ب�سلبياتها حركة الت�صدير� ،إذ �أن
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ال�شرك��ة كانت ت�صدر ب�شكل كبير �إل��ى ال�سوق اليمنية،
�إال �إن ه��ذه ال�سوق اقفلت وا�صبحت �صادراتها تتوجه
بالدرجة االولى �إلى �أوروبا و�أفريقيا .
و�أعتب��ر ال�شام��ي �أن ج��ودة االنتاج الت��ي تقدمها
ال�شرك��ة ب�أ�سع��ار تناف�سي��ة ه��ي التي خول��ت ال�شركة
المناف�س��ة ف��ي اال�س��واق الخارجي��ة ،حي��ث �أن عم��ر
المنت��ج المتوق��ع يت��راوح بي��ن  10و 15ع��ام فيم��ا
المنت��ج االوروبي يملك معدل عم��ر يتراوح بين  3و5
�سنوات.

عوائق التطوير
و�سلط ال�شامي ال�ضوء في اطار حديثه عن العوائق
التي تحول دون تطوير القطاع ال�صناعي ،على م�شكلة
التراخي���ص ال�صناعية ،فبعد اتخاد رئي�س الجمهورية
ال�ساب��ق �إمي��ل لح��ود ق��راراً ب�إع��ادة تقيي��م الرخ�ص
ال�صناعي��ة .فق َد ع��دد كبيرمن الم�صان��ع رخ�صه مما
يحول دون قدرته على ت�صدير انتاجه في ظل �صعوبة
الح�ص��ول على ترخي�ص ،ك��ون الم�صنع قد �صنف في
يكبد
منطق��ة �سكني��ة ،ونقل��ه ال��ى منطق��ة �صناعي��ة ّ

●  % 90م��ن انت��اج الم�ؤ�س�س��ة
ي�ص��دّ ر ال��ى اال�س��واق االوروبي��ة
واالفريقية.



�صاحبه مبالغ طائلة غير قادر على تحمل عبئها.
وك�ش��ف ال�شامي �إل��ى �أن الم�شكل��ة اال�سا�سية التي
تواج��ه عمل ال�شرك��ة هي النق�ص في الي��د العاملة ،ال
ب��ل فقدانها في حين تتحف��ظ وزارة العمل عن اعطاء
ت�أ�شيرات للعمال االجانب من غير ال�سوريين .علم ًا ان
اليد العامل��ة ال�سورية ال تملك المه��ارات التي نحتاج
اليها ،ا�ضافة الى ان تكلفتها ا�صبحت مرتفعة.
ويتابع« :الم�ضحك المبكي ،ان في الوزارة يقولون
ت�ستطيعون الح�صول على ت�أ�شيرات لعامالت بالكمية
الت��ي تريدونها ،اما عمال فال .لكني ات�ساءل :هل اقفل
م�صنع��ي واحول��ه الى نادٍ ليل��ي؟ هذا ال يج��وز .لي�س
هن��اك �سبب منطقي �أو �أتفاقي��ة ما تمنع دخول عمال
ال��ى لبنان م��ن غي��ر ال�سوريي��ن �إذا كان هناك حاجة
لهم.

اال�ستقرار ال�سيا�سي
و�إذ طالب الحكومة بت�سهيل معامالت ال�صناعيين،
ر�أى �أن ت�أمي��ن اال�ستق��رار ال�سيا�س��ي وبيئ��ة حا�ضنة
لتط��ور القطاع ال�صناعي في الداخ��ل هو االمر االكثر
الحاح ًا اليوم .فحالي ًا ال�صناعي يقوم يتغطية تكاليف
انتاج��ه من خ�لال الت�صدير ،ولكنه ق��د ي�صل يوم ًا ما
وي��رى �أبواب اال�س��واق الخارجية مقفل��ة امامه ،لذلك
المطل��وب اليوم تن�شيط ال�س��وق الداخلي بحيث ي�ساعد
ال�شركة على تغطية م�صاريفها بالحد االدنى.
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التطور والنجاح� ،سمتان رافقتا م�سرية اليانور للم�صاعد

نهرا� :أدعو ال�ستراتيجية تراعي تخفي�ض كلفة االنتاج

التطور والنجاح ،سمتان رافقتا
مسيرة شركة “اليانور” على مدى
 26عاماً ،عملت خاللها الشركة
املتخصصة في مجال املصاعد،
متسلحة بخبرة عمرها خمسون
عاماً ،فنالت ثقة زبائنها عبر جودة
انتاجها وأسعارها التنافسية،
وخدمات ما بعد البيع الى جانب
أعمال الصيانة.
ووفقا ً للمدير الياس نهرا ،فإن مسيرة
التطور ال تزال مستمرة ،واخلطط
موجودة إال ان عوائق كثيرة حتول دون
تنفيذها بشكل كامل ،أبرزها ارتفاع
تكلفتي اليد العاملة والطاقة ،اللتني
تفقدان االنتاج قدرته التنافسية في
االسواق ،االمر الذي ينعكس مباشرة
على التصريف واالرباح.

ال�سوق المحلي

وف��ي رد على �س���ؤال حول ارتف��اع �صادرات
الآالت والمع��دات الكهربائي��ة عل��م � ،2010أك��د
نهرا ان القط��اع ال�صناعي في لبنان ي�شهد تطور
م�ستمر يتمث��ل بارتفاع حجم ال�ص��ادرات �سنوي ًا
ودخ��ول االنت��اج ال�صناع��ي اللبنان��ي �ساح��ة
المناف�سة في اال�سواق الخارجية.
واعل��ن ان ن�ش��اط ال�شرك��ة يتركز ف��ي الداخل
اللبنان��ي ،بعك���س الكثير م��ن ال�ش��ركات العاملة
ف��ي قط��اع الآالت والت��ي تعتم��د ب�ش��كل ا�سا�سي
عل��ى الت�صدير الى اال�س��واق الخارجية لت�صريف
انتاجها.
وق��ال“ :تختل��ف ال�سل��ع ف��ي قط��اع الآالت،
فمنه��ا م��ا ه��و قاب��ل للت�صدي��ر ومنه��ا م��ا يتم
ت�صريف��ه في ال�س��وق الداخلي .قط��اع الم�صاعد،
اخت�صا���ص �شركتن��ا ،ل��م ي�شهد تط��وراً كبيراً في
ال�صادرات”.
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تق�صير كبير

واعتبر نهرا في اطار حديثة عن ابرز الم�شاكل
التي تواجهها ال�صناعة ،ان عمل الحكومات خالل
ال�سن��وات الما�ضي��ة �شاب��ه الكثير م��ن التق�صير.
المطل��وب اليوم من الحكومة و�ض��ع ا�ستراتيجية
�صناعي��ة تراعي تخفي�ض كلف��ة عنا�صر االنتاج
عبر دعم الطاقة ،وتخفي�ض ر�سوم الجمارك على
الم��واد االولية ،وزي��ادة التقديم��ات االجتماعية
لمواطنيها بحيث ال تتحمل الم�ؤ�س�سات وال�شركات
وحيدة م�س�ؤولية رفع الم�ستوى المعي�شي لعمالها،
فهذا ي�ضع م�صيرها على المحك.
وا�ستغ��رب نه��را ع��دم اي�لاء الحكوم��ات
المتعاقب��ة القط��اع ال�صناع��ي الرعاي��ة الكافية
واالهتم��ام ال�لازم ،كون��ه قطاع ًا انتاجي�� ًا قادر
عل��ى رف��ع الدخ��ل القوم��ي واحت�ض��ان ال�شب��اب
اللبنان��ي المنت�شر في كافة ا�صق��اع العالم بحث ًا
عن عي�ش كريم عبر تامين فر�ص عمل.

وم��ن االه��م ان ال يت��م الخل��ط م��ع ال�سيا�سة.
ولتطبي��ق �شع��ار رئي���س جمعي��ة ال�صناعيي��ن
نعم��ة اف��رام “�آن االوان ليعل��و االقت�ص��اد عل��ى
ال�سيا�سة”.

�صوت االقت�صاد

وراى �أنه عل��ى الدولة و�ضع �سيا�سة �صناعية
تبنى على ا�س�س اقت�صادية ،وان�شاء هيئة خا�صة
لتنمي��ة ال�صناع��ة والقطاع��ات االنتاجي��ة .كما
عليها الن���أي باالقت�صاد عن ال�سيا�سة ،فكما قال
رئي�س جمعية ال�صناعيين نعمة افرام :حان الوقت
ليعلو �صوت االقت�صاد على �صوت ال�سيا�سة.
ال “حبذا لو دعمت الحكومات
وختم :نهرا قائ ً
القط��اع ال�صناع��ي ،ل��كان الي��وم م��ن االوائ��ل،
فاللبنان��ي يتمتع بكفاءات عالي��ة ،وا�صرار كبير
على النجاح”.
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ابتكرت «اخلطيب ما�شينريي” مولد يوفر  50%من املازوت
الخطيب :لدينا توجه الن�شاء
م�صنع في ال�سعودية
«مييزها الفعل الذي يكمن في خدمة زبائنها والسهر على راحتهم» ،انها
شركة “اخلطيب ماشينيري” التي يرأس مجلس ادارتها السيد علي اخلطيب.
عزز تواجد الشركة الفاعل في االسواق اللبنانية ،اسمها الرائد في عالم
املولدات الكهربائية ،وفروعها املوجودة في البقاع ،وبيروت ،واجلنوب .وقد
دعم
ّ
اخلطيب هذه الفروع بفريق اختصاصيني ،من املهندسني والفنيني واالداريني،
ذوي الكفاءات العالية ،وهو األمر الذي ّ
مكن شركته من توقيع  2000عقد
صيانة ،مسجلة بذلك ،الرقم االعلى في عقود الصيانة على صعيد الشركات
اللبنانية ،باالضافة الى مصنعني مجهزين بأحدث املعدات واالدوات الالزمة
النتاج أفضل نوعية ممكنة ،من املولدات الكهربائية وصناعة كوامت الصوت،
وخزانات الوقود وكل لوازم تصنيع املولدات.

وتمكن��ت ال�شرك��ة م��ن ابت��كار مول��د يوف��ر اكثر من
 50%م��ن المازوت ،وتقوم بتوزيعه في ال�شرق االو�سط
وافريقي��ا .وتنت�ش��ر ف��روع ال�شرك��ة ف��ي ع��دد كبير من
الدول ام��ا عبر فروع لها في افغان�ستان ودبي واما عبر
وكالء ح�صريين مثل العراق ،انغوال ،ليبيريا ،ال�سعودية،
وال�سودان وعدد كبير من الدول االفريقية.
ويلف��ت رئي���س مجل���س ادارة ال�شركة ال��ى ان 85%
م��ن االنتاج يت��م ت�صديره ال��ى الخارج وب�ش��كل ا�سا�سي
الى ا�سواق الع��راق وافغان�ستان ودبي و ال�سعودية ،فيما
 15%فقط يتم ا�ستهالكه في ال�سوق المحلية.
وعزا حركة الت�صدير الن�شطة الى اال�سواق الخارجية،
لتفوق االنتاج اللبناني على االوروبي بجودته الممتازة
و�سع��ره التناف�سي ،حيث ان كلفة اليد العاملة وال�ضرائب
منخف�ضة في لبنان مقارنة مع الدول االوروبية.

ازدهار القطاع
وف��ي اط��ار رده على �س���ؤال عن ارتف��اع الطلب على
قط��اع الآالت والمع��دات الكهربائي��ة ع��ام  .2010قال
الخطيب� :إن ازدهار قط��اع الآالت والمعدات الكهربائية
في لبنان يعود الى العام  1996حين كانت ابواب ال�سوق
العراقي��ة مفتوح��ة عل��ى م�صراعيه��ا ام��ام الم�صدرين،
فحقق��ت ال�ش��ركات اللبنانية ارباح ًا كثي��رة �ساهمت في
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ازدهارها وتو�سعها .وتابع :بالرغم من االحداث التي قد
�شهدها العراق و�سقوط نظام الرئي�س �صدام ح�سين دفعا
ال�ش��ركات اللبنانية الى البحث عن ا�سواق جديدة ،بقيت
اال�س��واق العراقية ف��ي الطليعة الى جان��ب ا�سواق كبيرة
اخرى ك�سوقي ال�سعودية واالمارات.

خطط تطوير
واعل��ن الخطيب عن وجود توجه لدى ال�شركة الن�شاء
م�صنع في المملك��ة ال�سعودية ،وعن افتتاح معمل جديد
م�ساحت��ه  20الف متر ،مهمت��ه الت�صنيع و الت�صدير الى
الخ��ارج ،فيم��ا يعمل معمل ف��ي ال�شويفات عل��ى ت�أمين
حاجات ال�سوق الداخلية.
ويتمت��ع الم�صن��ع بق��درة تمكن��ه من انت��اج حوالى
ال��ـ 300كات��م ف��ي ال�شه��ر ويجم��ع  300مجموع��ة
بموا�صفات اوروبية عبر ماكينات حديثة.

تحفظ على التق�صير
وتحف��ظ الخطي��ب عل��ى اته��ام الدول��ة بالتق�صي��ر
واالهم��ال بحق القطاع ال�صناع��ي ،كونها لم تدعم يوم ًا
اي ًا من القطاع��ات االنتاجية .وقال :ال تلتفت الدولة الى
القطاع ال�صناعي ،في حين يجب ان يكون من اولوياتها.

فف��ي معظم الدول يتم العمل على ت�سهيل امور ال�صناعي
ال��ى اق�صى ح��د ليتمكن م��ن ان�ش��اء م�صنع��ه و تطويره
وت�صري��ف انتاج��ه حتى ،وفي لبن��ان ال تتخذ الدولة اي
اجراءات لدعمه او تح�سين بيئة عمله على �صعيد الر�سوم
الجمركية على المواد االولية ،و�شروط ا�ستقدام يد عاملة
اجنبية ...

التجاذبات ال�سيا�سية
واذ اع��رب الخطي��ب ع��ن ايمانه الكبي��ر بال�صناعة،
ا�ش��ار الى ان ارتباط الو�ضعي��ن ،ال�سيا�سي واالقت�صادي
ببع�ضهم��ا البع�ض يجعلنا نوع ًا م��ا مت�شائمين .وتابع:
�شخ�صياً ،ارى ان با�ستطاعة لبنان ان يكون بلداً تجاري ًا
من الط��راز االول ،اذ يحت�ضن مرفا بيروت دول المنطقة
ب�أكمله��ا ،ولي�س هناك اي �سبب لئال يك��ون مرف�أ حيوي ًا
و�صناعي ًا يغير وجه لبنان االقت�صادي.
ولف��ت ال��ى ان «الم�شكل��ة تكم��ن ف��ي التجاذب��ات
ال�سيا�سي��ة التي ت�ش��كل ال�شغل ال�شاغ��ل لم�س�ؤولي البالد.
اذا م��ا بقي الو�ضع عل��ى ما هو عليه لن يبقى ال �صناعة
وال تج��ارة وال اقت�صاد في لبن��ان .من الجيد انه ال يزال
هن��اك �صناعي��ون في لبن��ان .ف�أين الدع��م وال�ضمانات
الت��ي تقدم لل�صناعي الذي ي�ستثم��ر كل امواله وي�ستدين
من الم�صارف بهدف تو�سيع عمله».
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TRABOULSI FOR REFRIGERATORS & GRILLS & GENERAL COMMERCE

Refrigerators & Grills

ADDRESS :

Nabatieh - Main Road - Dir Al Zahrani Tel : 961 (3) 829906 Tel&Fax : 961 (7) 530986P.O.Box : 115 Nabatieh - Nabatieh -17002010
Website : www.traboulsi-est.com - E-mail : traboulsi_est@hotmail.com
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EQUIPMENT

ÖJÉµe
ADDRESS :
Metn-Jdeideh Romieh road Ziedan house street
industrial pyramid - Tel:01/892448-01/877490
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شركة ستيم للصناعة والتجارة

Steam Company

صناعة مراجل البخار والزيت احلراري

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil

SAL

009613514752 – 3266322– 009611999511 : تلفون-  ب02  – بلوك2 بريوت – بناية العازارية – ط: املكتب الرئي�سي- 1
009611999522 :فاك�س
 منطقة الكفور – النبطية – جنوب لبنان: امل�صنع الرئي�سي-2
009611468475: فاك�س0096117472582 : تلفون-  بريوت – الكفاءات:ال�صيانة/ – م�صنع ما بعد البيع3
1 - Head office: Beirut – Azarieh Bldg – Block 02B – second floor
Tel: 00961999511 – 009613266322/3514752 - Fax: 009611999522
2 – Branch1: South Lebanon -Kfour – Nabatieh
3 – Factory after sale/service: Beirut – Kafaat Tel: 009611472582 fax:009611468475
Email: steamcompany@hotmail.com

ADDR

Metn-Jd

industria
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ر���س��ال��ة الإم�����ارات

ال�سفارة اللبنانية حتتفل بعيد اال�ستقالل يف الإمارات
نكهة المع ّيدين والمهنئين

غ�صت ال�سفارة اللبنانية في الإمارات،
بمئ��ات المدعوي��ن ال��ى االحتف��ال بعي��د
اال�ستقالل الوطني .حي��ث كانت للعيد هذه
المعيدي��ن والمهنئي��ن ،الذين
ال�سنة نكه��ة
ّ
تقاط��روا م��ن كل االماك��ن للم�شارك��ة في
ه��ذه المنا�سبة الكبي��رة ،التي لطالما �أكدت
عل��ى الوح��دة الوطني��ة اللبناني��ة وطبعت
اللبنانيين بطابعها خالل تاريخهم.
وكان الفت�� ًا ف��ي احتف��ال ال�سف��ارة
اللبناني��ة بعيد اال�ستق�لال ،باال�ضافة الى
الجالي��ة اللبنانية ،بقطاعاته��ا ال�صناعية
واالداري��ة الم�ستقل��ة ،م�شارك��ة فاعل��ة
للإماراتيي��ن وللجالي��ة العربي��ة ،الذي��ن
عبروا عن عميق تقديرهم للبنان وللجالية
اللبنانية الم�ؤثرة في الإمارات .
وف��ي ه��ذه المنا�سب��ة ،القي��ت كلم��ات
عب��رت ع��ن عظي��م ت�ضحي��ات اللبنانيي��ن
في �سبي��ل ا�ستقالل وطنه��م ،ودعوتهم الى
ا�ستكمال��ه وتح�صين��ه بالحوار بي��ن ابناء
الوط��ن الواحد على قاع��دة ان يبقى لبنان
عنوان�� ًا للأ�صال��ة واالنفت��اح والتالقي .ثم
دعي��ت الوفود لتذوق الم�أك��والت اللبنانية
ال�شهي��ة الممي��زة .واختت��م االحتف��ال بع��د
ذل��ك ،بالت�أكيد على �أهمي��ة لبنان الر�سالة،
والموقع ،والح�ضارة.
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القائم ب�أعمال ال�سفارة فرح الخطيب الحريري

من اجواء االحتفال
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ر���س��ال��ة الإم�����ارات

املجل�س العمل اللبناين ي�شارك يف العيد الوطني الأربعني للإمارات
�سفيان ال�صالح :فرحتنا اليوم تتزامن مع عيد ا�ستقالل لبنان
�شارك مجل�س العمل اللبناني في �أبوظبي
باحتفالية العيد الوطني الأربعين مع مديرية
�شرطة العا�صمة.
بعد ال�سالم الوطن��ي ،اف ُتتح الحفل بكلمة
�سع��ادة العمي��د عمير محمد المهي��ري ،تلتها
كلمة لرئي���س المجل�س �سفي��ان ال�صالح جاء
فيه��ا  :ي�شرفن��ا ف��ي مجل�س العم��ل اللبناني
وبالنيابة عن كافة �أبن��اء جاليتنا اللبنانية
ف��ي �أبوظب��ي �أن ن�ش��ارك معك��م الي��وم ف��ي
احتف��االت دول��ة االمارات العربي��ة المتحدة
باليوم الوطن��ي االربعين  ،كما يطيب لنا �أن
نهنئك��م ونهنئ كاف��ة �أبناء دول��ة االمارات
تح��ت القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة بهذه
المنا�سبة الغالية على قلوبنا جميع ًا متمنين
لهذا البلد الم�ضياف ولقيادته الحكيمة دوام
التقدم والإزدهار .
لا  :فرحتن��ا الي��وم ت�أت��ي
و�أ�ض��اف قائ� ً
فرحة مزدوج��ة لتزامن �إحتفاالتنا اليوم مع
عيد ا�ستقالل لبنان الموافق في  22نوفمبر،
وي�أت��ي ه��ذا التزام��ن لي�ؤك��د برمزيت��ه على
رواب��ط المحب��ة والت�آخي الت��ي تجمع بلدينا
و�شعبينا ال�شقيقين  ،فما يربطهما من عالقة
�أعمق من �أن نخت�صره ب�أ�سطر ....
وتاب��ع“ :ه��ا نحن الي��وم نق��ف �أمامكم
لنعل��ن ب�إ�س��م مجل�س العم��ل اللبناني وكافة
�أبناء جاليتنا اللبنانية في �أبوظبي عن كامل
وفائن��ا وعمي��ق �إمتنانن��ا لدول��ة الإم��ارات
العربية المتحدة ول�شعبها الحبيب ولقيادتها
الر�شيدة”.
وت�ضم��ن الحفل ع��زف لفرق��ة الإوك�سترا
لم�ؤ�س�س��ة زايد للرعاي��ة الإن�سانية  ،كما قدم
�سعادة الل��واء محمد المنهال��ي درع مديرية
�شرط��ة العا�صم��ة ل��كل م��ن ف��رح الخطي��ب
الحريري القائم باالعمال ول�سفيان ال�صالح
رئي�س مجل�س العمل اللبناني ،واختتم الحفل
با�ستعرا�ض فرقة اليولة وقطع قالب الحلوى
التذكارية في هذه المنا�سبة .
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جانب من الح�ضور ويبدو من اليمين ه�شام حرب

المنهالي ي�سلم درع ًا لل�صالح

ال�صالح يلقي كلمته

ولفرح الخطيب الحريري
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ر���س��ال��ة الإم�����ارات

االقت�صاد اللبناين �سيتمكن من جتاوز �أزماته

رجل الأعمال اللبناني �شارل �أبي عبود:
حكمة �إماراتية في مواجهة الأ زمات

وتيرة المديونية العامة لوال م�سارعة دول االتحاد
الأوروب��ي �إل��ى اتخ��اذ اج��راءات عاجل��ة �أدت �إل��ى
تعوي��م هذا االقت�صاد وكبح جماح كبوته ،التي من
غير الم�ؤكد انها �ستنجح حتى الأن .

نمو وات�ساع

رغم ان املسافة الزمنية الفاصلة بني اطاللته األولى وهذه ليست
بالطويلة ،فإن هذا اللقاء اجلديد مع ر جل االعمال اللبناني شارل
أبي عبود ،صاحب شركة (املتكامل ملواد البناء) ،يتزامن والتطورات
االقتصادية ،على الصعد احمللية ،واقليمية ،ودولية ،لذلك كان ال بد من
العودة اليه مرة جديدة لنقف على قراءته لهذه التحوالت وانعكاساتها
على االقتصادات اإلماراتية ،واللبنانية ،كما واقتصادات املنطقة.
فف��ي مكتب��ه الكائ��ن ف��ي مبن��ى ال�شرك��ة في
�إم��ارة �أب��و ظبي ،التقين��ا �أبي عب��ود ،و�س�ألناه عن
المتغي��رات التي تواج��ه االقت�ص��ادي العالمي في
�ض��وء ا�ستمرار تداعي��ات الأزمة المالي��ة ،ف�أجاب:
االقت�ص��اد العالمي م��ا زال يعاني م��ن �آثار �أزمته
االقت�صادي��ة عل��ى رغم م��رور ثالث �سن��وات على
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بدئه��ا وال يب��دو في الأفق ان ثم��ة امكانية �سريعة
لتج��اوز هذه الأزم��ة رغم كل الوع��ود التي حملها
الرئي���س الأميركي ب��اراك �أوباما ولعل الدليل على
ذلك الأزم��ة التي �شهدتها منطق��ة اليورو وال�سيما
ف��ي اليون��ان التي و�صل اقت�صاده��ا �إلى حالة من
التهدي��د الحقيق��ي باالنهي��ار الناجم ع��ن ارتفاع

و�أب��دى الأ�ست��اذ �أب��ي عب��ود اعجاب��ه بق��درة
االقت�ص��اد الإماراتي على التعاف��ي من انعكا�سات
الأزم��ة االقت�صادي��ة العالمي��ة ب�سرع��ة قيا�سي��ة ،
حيث ا�ستعادت الإمارات العربية المتحدة مكانتها
المرموق��ة كملج�أ �آم��ن لال�ستثم��ارات ،وقادر على
ا�ستقطاب ال�ش��ركات العالمية من كل �أنحاء العالم،
وهذا ما بد�أ تلم�سه منذ بداية العام  ،2011وهو �آخذ
ف��ي النمو واالت�ساع ،ما يوف��ر المزيد من اال�ستقرار
االقت�صادي والمالي للأ�سواق الإماراتية .
ويعي��د ال�سي��د �أب��ي عب��ود �أ�سب��اب النجاح في
الت�ص��دي لتداعي��ات الأزم��ة االقت�صادي��ة العالمية
عل��ى االقت�ص��اد االمارات��ي  ،ال��ى حكم��ة ح��كام
الإم��ارات وفي مقدمه��م رئي�س الدول��ة �سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل النهيان ،وولي عهده �سمو ال�شيخ
محم��د ب��ن زاي��د �آل نهي��ان ،و�سمو ال�شي��خ هزاع بن
زاي��د ال النهي��ان ،وجمي��ع اخوانه��م ،الذي��ن كانت
له��م الأيادي البي�ض��اء في معالجة �أ�سب��اب الأزمة،
ومواجهة �آثارها وانعكا�ساته��ا ،وال�سهر على �إعادة
ت�صوي��ب الأو�ضاع عب��ر ا�ستراتيجي��ات عمل علمية
ر�شيدة ،مكنت عجلة االقت�صاد الإماراتي من العودة
ال��ى الدورات بالوتيرة ذاتها الت��ي كانت عليها قبل
الأزمة و�أكثر .

نجاحات كبيرة
و�إذا كان ال�سي��د �أبي عبود ين���أى بالحديث عن
النجاح��ات الكبيرة التي حققته��ا �شركة ( المتكامل
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لم��واد البن��اء )الت��ي يديره��ا  ،ف���إن مالم��ح ه��ذه
النجاح��ات تتحدث عن نف�سه��ا من خالل مجموعة
الم�شاري��ع الت��ي �أنجزته��ا ال�شركة  ،والت��ي ال تزال
تعم��ل عل��ى انجازها ف��ي منطق��ة الف�لاح ،و�أي�ضا
ف��ي ال�س��وق المرك��زي الجدي��د ف��ي �ش��ارع خليفة.
وهن��اك تطلع الى عم��ل جديد في منطق��ة الروي�س
(بدع زاي��د ) في الإمارات العربي��ة المتحدة والتي
تتحف��ز للتو�س��ع نح��و �سائ��ر دول مجل���س التعاون
الخليجي ،ومن الم�ؤكد انه ما كان كل ذلك ليح�صل
لوال التخطيط اال�ستراتيجي الر�شيد والهادىء الذي
ينك��ب عليه ال�سيد �أبي عبود ومعه نخبة من مديري
الأق�سام في ال�شركة .

حزن وقلق
وبق��در ارتياحه الى تط��ور االقت�صاد االماراتي
ونجاحه في تج��اوز الأزمة االقت�صادية وتداعياتها
 ،ينظ��ر ال�سي��د �أبي عبود بكثير م��ن الحزن الم�شحون
يالقل��ق ال��ى واق��ع االقت�ص��اد اللبنان��ي ،ويعتبر ان
االقت�صاد الوطني يمر في مرحلة �صعبة من تاريخه
حيث تراجع معدل النمو الى �أكثر من ثمانية في المئة
ف��ي العام  2010الى نح��و  % 1.5قي نهاية العام
الحالي ،وحيث تطلق الهيئات االقت�صادية �صرخات
مدوي��ة داق��ة ناقو���س الخط��ر �إزاء حال��ة االنكما�ش
االقت�صادي المعبر عنها بتراجع ال�صادرات الزراعية
وال�صناعي��ة اللبناني��ة وجم��ود الأ�س��واق واالزدياد
الم�ضط��رد ف��ي المديوني��ة العام��ة وت�أخ��ر انج��از
الموازن��ة العامة لل�سنة ال�سابعة عل��ى التوالي ،حيث
�أن اخ��ر موازنة تعود الى الع��ام  2005فيما يجري
االنفاق العام على �أ�سا�س القاعدة الأثني ع�شرية .

موازنة �شفافة
ور�أى الأ�ست��اذ �ش��ارل �أب��ي عب��ود وج��وب �أن

امياين بلبنان هو اميان كل لبناين يع�شق وطنه
وار�ضه ويبذل يف �سبيلهما كل غال ونفي�س
ت�س��رع الحكومة في و�ض��ع موازن��ة واقعية تت�سم
بال�شفافي��ة وتمثل الأداء الفاع��ل لتح�سين الو�ضع
االجتماعي ومعالج��ة الم�شكالت البنيوية وتعزيز
البني��ة التحتي��ة بما ي�ساه��م في توفي��ر الأر�ضية
المنا�سبة لتحفيز اال�ستثمارات ودفع معدالت النمو
مجددا الى االرتفاع  .غير �أن �أبي عبود وعلى رغم
من ال�ص��ورة القاتمة التي ر�سمها لواقع االقت�صاد
الوطن��ي الراهن  ،ف�إنه من جه��ة ثانية يبدو �شديد
التف��ا�ؤل ف��ي قدرة اللبنان��ي على تج��اوز الأزمة،
م�شي��را الى �أهمي��ة اال�ستق��رار ال�سيا�س��ي والأمني
كعام��ل �أ�سا�سي لج��ذب الر�سامي��ل واال�ستثمارات
وال�سيما العربية منها ن في ظل التحوالت الكبيرة
الت��ي ت�شهده��ا المنطقة نتيج��ة الث��ورات العربية

على رغم ال�صورة القامتة
القت�صاد لبنان ،اين �شديد التفا�ؤل بقدرة
اللبنانيني على جتاوز االزمة
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والتي تمثل فر�صة مهمة لتلقف الر�ساميل الهاربة
الباحث��ة عن مالذ �آمن لال�ستق��رار واال�ستثمار في
�آن معا .
وختم ال�سيد �ش��ارل �أبي عبود بالت�أكيد على �أن
لبن��ان ه��و كطائ��ر الفينيق قادر ف��ي كل مرة على
االنبع��اث ف��ي الرم��اد والع��ودة ال��ى دورة الحياة
بكثي��ر من الت�صمي��م واالعجاز المده���ش ،وان هذا
االنبع��اث ي�ستدع��ي ت�ضاف��را وثيق��ا بي��ن مختلف
�أطراف معادلة االنتاج �أي �أ�صحاب العمل والعمال
والدول��ة التي يع��ود اليها ر�س��م ال�سيا�سات العامة
ومنه��ا ال�سيا�ست��ان االقت�صادي��ة والمالي��ة لتعود
عجل��ة االقت�صاد الوطني الى ال��دوران مجددا على
نحو يليق باللبنانيين رواد التجارة الأوائل و�صناع
االقت�صادات الناجحة ومهند�سو ا�ستراجيات العمل
الم�صرفي وال�سياحي والعقاري .
وال �ش��ك �أن �إيمان ال�سيد �أب��ي عبود بلبنان هو
�إيمان كل لبناني يع�ش��ق وطنه و�أر�ضه ويبذل في
�سبيلهما كل غالِ ونفي�س .

حاوره:
�سمير �شرف الدين
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ر���س��ال��ة الإم�����ارات

لبنان يحتاج ا�صالحات بنيوية يف اقت�صاده

�سليم فرح :الإمارات ت�سير نحو التفوق واالزدهار
قبل نحو عام على لقائنا به  ،حتدث السيد سليم فرح نائب املدير العام للشركة الهولندية لألساسات في أبو
ظبي بثقة كبيرة عن قدرة االقتصاد اخلليجي عامة واإلماراتي على وجه اخلصوص على جتاوز أزمته االقتصادية
تدريجيا ليعود الى سابق قوته وتعافيه ،واليوم نعود اليه وقد حتقق الى حد كبير ما توقعه من عودة العافية
االقتصادية اخلليجية الناشئة ،حيث بدأت هذه االقتصادات مرحلة النهوض والنمو بعد طول انكماش.
لم تكن نظرة هذا االداري ال�شاب ال�سيد �سليم
ف��رح م��ن قبي��ل الأمان��ي �أو التكهنات ،ب��ل كانت
نظ��رة من ي�ستق��رئ الم�ستقب��ل من واق��ع الأرقام
والمعطيات االقت�صادي��ة والمالية ال�ضخمة ،التي
يمتلكه��ا االقت�صاد الإماراتي ،وم��ن واقع قراءته
ال�ص��رار القي��ادات الإماراتي��ة ،وف��ي مقدمته��م
رئي���س الدول��ة �سم��و ال�شي��خ خليف��ة ب��ن زاي��د �آل
النهيان ،وولي عهده �سمو ال�شيخ محمد بن زايد �آل
نهيان ،على تجاوز الأزم��ة واالرتقاء باالقت�صاد
الإمارات��ي مج��دداً نحو �آف��اق جديدة م��ن التفوق
واالزدهار .

ا�صالحات بنيوية
واذا كان��ت توقع��ات ال�سي��د ف��رح ق��د تحق��ق
الكثي��ر منها حتى تاريخه عل��ى م�ستوى االقت�صاد
الخليج��ي  ،فانه يرى �أن االزمة االقت�صادية فتحت
�أعي��ن ال��دول الخليجية عل��ى �ض��رورة ال�شروع في
ا�صالح��ات بنيوي��ة عدي��دة �أهمه��ا رب��ط التعلي��م
بحاجات �سوق العمل وادخال نظام �شامل للتغطية
ال�صحية واالجتماعية واعادة النظر في اليات الدعم
بحي��ث تتح��ول االقت�صادات الوطني��ة تدريجيا الى
اقت�صادات انتاجية كبديل مو�ضوعي لالقت�صادات
الريعية ال�سريعة الت�أثر بالأزمات .
ويعتبر ال�سيد فرح �أن الأزمة المالية العالمية
قد �أرخت بظاللها على �سائر االقت�صادات الخليجية
بحيث تراجعت �أ�سعار النفط على نحو كارثي خالل
الع��ام  2009وانخف�ض��ت �أ�س��واق الم��ال وعان��ت
الم�ص��ارف من �شح في ال�سيول��ة ما انعك�س تراجعا
جذريا ف��ي تدف��ق ر�ؤو���س الأم��وال واال�ستثمارات
المبا�ش��رة  ،غي��ر ان��ه مع بداي��ة الف�ص��ل الثاني من
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الع��ام � 2010شه��د االقت�ص��اد الخليج��ي تح�سن��ا
ملحوظا في كافة الم�ؤ�شرات .

درو�س االزمة
ويعتب��ر ال�سي��د ف��رح �أن الأزم��ة المالي��ة التي
مرت في الخلي��ج العربي وجهت الأنظار الى �أهمية
العم��ل على ايج��اد منظومة جدي��دة الدارة القطاع
الم�صرف��ي الخليجي بغية المحافظ��ة على ا�ستقرار

النظ��ام المال��ي لمواجهة م��ا تعاني��ه الأ�سواق من
�ضع��ف ف��ي ال�سيولة وع��دم وجود �أ�س��واق لل�سندات
تكم��ل �أ�سواق الأ�سه��م  ،داعيا الى تبن��ي نمط جديد
للنم��و االقت�ص��ادي العرب��ي ال��ذي ب��ات �أكث��ر م��ن
�ض��روري �سواء للدول النفطي��ة �أو غير النفطية على
حد �سواء .
وق��ال ال�سي��د فرح ان دولة الإم��ارات العربية
المتح��دة هي من �أكثر دول الخلي��ج التي ا�ستوعبت
درو���س االزم��ة وا�ستخل�صت ما يج��ب ا�ستخال�صه
من تداعياتها وكيفية تالفي الوقوع فيها م�ستقبال
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 ،فدول��ة الإم��ارات با�ش��رت ف��ي و�ض��ع م�شروعات
اقت�صادية كبيرة تجاوزت قيمتها الخم�سة و�أربعين
ملي��ار دوالر �أميركي ترك��زت بغالبيتها على البنى
التحتي��ة و�شبك��ة الموا�ص�لات العمالق��ة و�سيعم��ل
ه��ذا اال�ستثم��ار الوا�سع على تحفي��ز النمو و�سيكون
عام�لا �أ�سا�سي��ا النتعا�ش ال�سوق ف��ي العام الحالي
واللأع��وام المقبل��ة بحي��ث يج��ري م��لء الفج��وات
التنموية وتوفير الآالف من فر�ص العمل في جميع
االمارات ما يحقق التكامل االقت�صادي فيما بينها
وي�ؤدي الى مزيد من اال�ستقرار االقت�صادي وزيادة
الوظائف .

تو�سع افقي
اما على �صعي��د ال�شركة الهولندية للأ�سا�سات
فيتطل��ع ال�سي��د فرح بكثي��ر من التف��ا�ؤل الى عملها
ومنجزاته��ا المحقق��ة والم�ستقبلي��ة ،م�شي��راً �إل��ى
التو�س��ع االفق��ي لعمل ال�شرك��ة نحو �أ�س��واق جديدة
ف��ي قطر وعم��ان بعد الإم��ارات والمملك��ة العربية
ال�سعودية  ،و�أخيرا نحو العراق حيث �شحنت ال�شركة
معداته��ا وبع���ض �أطقمه��ا المتخ�ص�صة �إل��ى بغداد
و�أن العم��ل ج��ار عل��ى ق��دم و�س��اق لتو�سي��ع �آفاق
العم��ل نح��و �سائ��ر دول مجل�س التع��اون الخليجي
انطالق��ا من ا�ستراتيجية تعتمده��ا ال�شركة �أ�سا�سها
�سيا�س��ة تناف�سية مع قريناته��ا العاملة في الميدان
ذاته تح��ت �شعار الج��ودة و�سرع��ة الآداء والأ�سعار
التناف�سية .
ويعتب��ر المهند�س ف��رح ان ال�شركة الهولندية
للأ�سا�سات دخلت ف��ي تحد جديد حيث ر�ست عليها
بع�ض التزامات البنى التحتية واالن�شاءات في دولة
قطر التي تتح�ضر لأ�ستقبال مونديال العام 2022
لكرة القدم الت��ي �ستتطلب موا�صفات عالية الجودة
بالنظ��ر �إلى �أهمية ه��ذا الحدث الريا�ض��ي العالمي
عل��ى �صعي��د العرب��ي معتب��راً �أن ال�شرك��ة �ستك��ون
على م�ست��وى هذا التحدي ال�سيما ف��ي ظل مناف�سة
�شركات كبرى عاملة في الميدان ذاته .

كفاءة اللبناني
و�إذا كان عم��ل ال�شرك��ة الهولندية للأ�سا�سات
وكيفي��ة تطويره في �سائ��ر دواللخلي��ج العربي هو

من ال�ضروري �أن تعمل احلكومة على �إعادة تفعيل
جمموعة من االجراءات االقت�صادية واالجتماعية
واجراء ا�صالحات �شاملة ملحاربة الف�ساد
ال�شغ��ل ال�شاغ��ل لل�سيد فرح  ،فان ذل��ك لم ينهه عن
متابعة تط��ورات الأو�ض��اع االقت�صادي��ة والمالية
ف��ي وطن��ه الأم لبنان ،وه��و و�أن لح��ظ تراجع ًا في
معدالت النم��و خالل ال�شهر القليل��ة الما�ضية بفعل
تداعي��ات الأزمة ال�سيا�سية الت��ي ي�شهدها الوطن ن
والت��ي بلغت نحو  4.5%بعدما كانت قد بلغت بين
 7و % 8خ�لال الع��ام الما�ضي بقي عل��ى تفا�ؤله
بق��درة اللبناني على تج��اوزه الأزمة وخروجه من
عم��ق الزجاج��ة ،وهو يعتم��د في قراءت��ه هذه على
كف��اءة اللبنان��ي ف��ي اجت��راع المعج��زات وتخطي
الواق��ع ال�صعب حي��ث لم يت�أثر اقت�ص��اده رغم ت�أثر
غالبي��ة اقت�صادات العالم بمفاعي��ل الأزمة المالية
العالمية .
و�أك��د ال�سي��د ف��رح عل��ى حاج��ة لبن��ان ال��ى
ا�صالح��ات بنيوية ف��ي اقت�صاده ال��ذي ال يمكن �أن
ينمو دون منظومة اجتماعية لذوي الدخل المحدود
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 ،م�ش��ددا عل��ى وج��وب �أن ين�صب البح��ث في لبنان
على نموذج اقت�صادي جديد يركز على نوعية النمو
ولي�س على معدالته فح�سب بحيث ي�صيب هذا النمو
كل فئ��ات المجتمع على ح��د �سواء ليحقق �أعلى قدر
م��ن العدال��ة االجتماعي��ة واال�ستق��رار االقت�صادي
والنقدي .
وخت��م ال�سي��د ف��رح بالت�أكيد على �ض��رورة �أن
تعم��ل الحكومة اللبنانية الجديدة على �إعادة تفعيل
مجموع��ة من االج��راءات االقت�صادية واالجتماعية
وان ت�ض��ع ف��ي �سل��م �أولوياته��ا اج��راء ا�صالح��ات
�شاملة لمحارب��ة الف�ساد والبطال��ة وتح�سين القدرة
عل��ى مواحهة العج��ز والمديونية ك��ي يتمكن لبنان
م��ن لعب ال��دور الم�أم��ول له عل��ى م�ست��وى العربي
والدولي .

حاوره:
�سمير �شرف الدين
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رجل الأعمال اللبناين جيلبري مو�سى املجرب:

طريق النجاح مزروع بالتحدي والعزيمة
جيلبير اجملبر منوذج جليل من الشباب اللبناني املهاجر ،الذي دفعه طموحه للهجرة ،ملتابعة حتصيله العلمي من جهة ،كما وبعيدا ً من األوضاع
التي كان يعيش وقع تداعياتها لبنان بسبب ظروف احلرب األهلية من جهة ثانية ،وقد قاده هذا الطموح الى فرنسا بحثا عن العلم والعمل
والنجاح والشهرة.
يفتخر رج��ل الأعمال البناني الأ�ستاذ جيلبير
المجبر ب�أ�صوله االجتماعية العادية وال يخجل من
�س��رد المراح��ل الأولى م��ن بواكير �شباب��ه يوم كان
طالبا في المدر�سة الفنية في الدكوانة باخت�صا�ص
هند�سة الكهرب��اء ،و�ضطراره للعمل في �أحد مطاعم
مدين��ة جبي��ل ك��ي يتمك��ن م��ن تغطي��ة م�صاريف
الدرا�سة واالقامة.
ال يخفي الأ�ستاذ جيلبير مجبر �أنه �صداقته التي
اكت�سبه��ا من عمل��ه الأول كنادل في �أح��د المطاعم
اللبناني��ة م��ع مهند�سي��ن فرن�س��ي وا�سبان��ي كانت
�سب��ب التح��ول الكبير ف��ي حياته  ،لأنه��ا فتحت له
ب��اب االنتقال الي�سير ال��ى فرن�سا ليتاب��ع تح�صيله
الجامع��ي وليعم��ل ف��ي �شرك��ة �صديق��ه الفرن�س��ي
ال��ذي � َأمن ل��ه الم�سكن ونفق��ات التعلي��م الجامعي،
وكل �أ�سب��اب الراحة التي مكنته م��ن اتمام درا�سته
والتفوق فيها .

جندي مجهول

ولعل الجن��دي المجهول الذي وق��ف الى جانب
الأ�ست��اذ جيلبي��ر المجبر ف��ي رحلت��ه الطويلة نحو
ال�شه��رة والثروة والنج��اح كانت زوجت��ه الفرن�سية
ال�سي��دة ماري� -آن��ي كلود ،فيما كان��ت ثمرات هذا
ال��زواج �أبن��ا�ؤه الخم�س��ة ن��وال ،ليال  ،ربي��ع  ،ريتا
ودافيا ،قناديل رجاء و�أمل .
ال ي�ؤم��ن رج��ل الأعم��ال اللبنان��ي جيلبي��ر
المجب��ر بالعم��ل ال�سيا�س��ي على الطريق��ة اللبنانية
التي يرى �أنها مبني��ة على الكيدية والحرتقات بدل
�أن تك��ون طريق��ا للتقدم والحداثة ،لذل��ك اتجه نحو
العمل االجتماعي ال��ذي ر�أى فيه �أنه ي�شكل المدخل
لتحقي��ق التنمي��ة الم�ستدام��ة التي �أكثر م��ا يحتاج
اليها لبنان بعد �سنوات الحرب الأهلية العجاق .
يفتخ��ر الأ�ست��اذ جيلبير المجب��ر بالعالقة التي
تربط��ه بفخامة رئي���س الجمهورية العم��اد مي�شال
�سليم��ان ،فه��و زاره �أكثر م��ن مرة �س��واء بمفرده �أو
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بمعي��ة وفود م��ن رج��ال الأعم��ال الفرن�سيين ،وقد
�شجعه فخامة الرئي�س مي�شال �سليمان ،على الم�ضي
في عمل��ه االجتماعي واالن�سان��ي النبيل ،وهو الآن
ب�صدد اطالق م�شروع اجتماعي هام في بالد جبيل
حيث �شيد ق�ص��راً منيع ًا في بلدة عنايا عرو�س قرى
الق�ض��اء ليكون مالذه الذي يحت�ضنه كلما ا�ستبد به
الحنين الى وطنه.

عمل ونجاح

واذا كان��ت م�سي��رة العمل والنج��اح التي خطها
رج��ل الأعم��ال اللبنان��ي جيلبير المجبر ق��د �شغلته
عل��ى امت��داد �سن��وات طويل��ة  ،لكنه��ا بالت�أكي��د لم
ت�شغل��ه عن �شغف��ه بالتراث ال�شعب��ي وولعه بالزجل
وال�شع��ر العام��ي على وج��ه العموم ،وه��و ال ين�سى
�أبي��ات ال�شعر الأول��ى التي كان يحفظه��ا ويرددها
لرواد الزجل المخ�ضرمين �أمثال ال�شاعر خليل روكز
َ
وال�شاعر �شحرور الوادي وغيرهم .
م��ن هن��ا يمك��ن فه��م ذاك الن��زوع لدي��ه نح��و

ي�صر عل��ى رعاية
االهتم��ام ب�شع��راء الزجل الذي��ن ّ
حفالته��م وعلى ا�ست�ضافتهم ف��ي منزله في عنايا،
ويف�سر هذا االهتمام غير الم�سبوق بال�شعر وال�شعراء
بقلقه عل��ى التراث ال�شعبي ال��ذي يتعر�ض لالندثار
والتهمي���ش واالق�ص��اء ،م��ع تقدم موج��ات الحداثة
التي تنكر على ال�شع��ر الزجلي ،مكانته وموقعه في
قلب حركة الفكر والفن واالبداع .
يعتب��ر الأ�ست��اذ جيلبير المجب��ر �أن الفولكلور
والأدب ال�شعب��ي يمث��ل ذاكرة حميم��ة وخ�صبة لكل
تراثن��ا اللبنان��ي الأ�صي��ل  ،وان �شع��راء الزج��ل هم
حرا�س هيكل التراث والأمناء على موروثنا الثقافي
 ،لذل��ك هم ي�ستحق��ون التقدير والتكري��م لهذا الدور
الجلي��ل  ،وعلى هذا الأ�سا�س ا�ستح��ق رجل الأعمال
اللبنان��ي الأ�ستاذ جيلبير المجبر لقب �صديق �شعراء
الزجل لي�ض��اف الى مجموعة م��ن الأو�سمة ودروع
التقدير اللبنانية والعالمية التي ا�ستحقها عن جدارة
وتقديرا لنجاحاته وعطاءاته في غير مجال.

حاوره �سمير �شرف الدين

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  118كانون االول 2011

magazine 118.indd 140

moujabber@hotmail.com Tel: 0033621791136
magazine 118.indd 141

12/13/11 1:38:40 PM

ر���س��ال��ة الإم�����ارات

اتفاق بين «ارا�ضي دبي» و «المعمار الإ�سالمي»
حول تدقيق ح�سابات الم�شاريع المتعثرة
ف��ي خطوة تعك���س التوج��ه الم�ؤ�س�سات��ي ،وقعت
“دائ��رة االرا�ض��ي واالم�لاك ف��ي دب��ي” اتفاق ًا مع
“�شركة المعمار الإ�سالمي لال�ست�شارات الهند�سية”،
بحي��ث يتول��ى ه��ذا االتف��اق التدقي��ق الفن��ي عل��ى
الم�شاري��ع المندرجة تحت مظلة برنامج تنمية الذي
�أطلقته الدائ��رة عبر مركز ت�شجي��ع و�إدارة اال�ستثمار
العقاري الذراع اال�ستثماري للدائرة.
وقع االتف��اق� ،سلطان بطي بن مجرن ،مدير عام
دائ��رة “ارا�ضي دبي” ،وعماد ح�س��ن المدير الإداري
وال�شريك لـ “المعمار الإ�سالمي”.

را�شد
وخ�لال كلمتها �أكدت ماجدة عل��ي را�شد ،رئي�سة
مرك��ز ت�شجيع و�إدارة اال�ستثمار العقاري� ،إن االتفاق
يعك�س �إلتزام “�أرا�ضي دب��ي” بتنفيذ �إجراءات تنمية
العقاري��ة ،وه��ي تب��د�أ م��ن خ�لال درا�س��ة الم�شاريع
وفرزه��ا وت�صنيفها والتدقيق الفن��ي والمالي عليها
وبم��ا يتوف��ق خط��ة االدارة ،به��دف دع��م ال�شفافية
والم�صداقي��ة لل�شركات العقاري��ة العاملة في ال�سوق
العقاري.
ور�أت را�ش��د� ،إن “المعم��ار الإ�سالم��ي” �ستق��دم
بدورها خدمات متخ�ص�صة تتعلق بالمراقبة الفنية،
و�إعداد التقاري��ر وتدقيق ح�سابات ال�ضمان الخا�صة
بالم�شاري��ع المتعثرة والداخل��ة �ضمن برنامج تنمية
العقارية.
وا�ضاف��ت� ،ستق��وم “المعم��ار الإ�سالم��ي”
بالم�ساع��دة ف��ي تحلي��ل وفح�ص الم�شاري��ع المحال
�إليه��ا من قبل الدائرة وتزويده��ا بتقرير عن الو�ضع
الحالي للم�شاريع المندرجة تحت مظلة برنامج تنمية
وا�ستالم النتائج للمراجعة والمقاربة والموفقة.

ح�سن
م��ن جهت��ه ،عب��ر عم��اد ح�س��ن ،المدي��ر الإداري
وال�شري��ك ل�شرك��ة “المعم��ار الإ�سالم��ي” ع��ن فخره
بالعم��ل م��ع “�أرا�ضي دب��ي” ور�أى �أهمية “�أن نكون
جزءاً م��ن مبادرة تنمي��ة العقارية ،الت��ي ت�سعى الى
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ح�سن وبن مجرن بعد توقيع االتفاق

�إعادة �إنعا�ش ال�سوق العقاري من خالل التركيز على
الم�شاريع المتعثرة بجمي��ع فئاتها ،م�شدداً ان دورنا
�سيك��ون “�إعداد تقاري��ر فنية ومالية ع��ن الم�شاريع
المتعثرة” .وم�شيراً الى قيام ال�شركة بتقديم الخدمات
الفني��ة الالزم��ة لإنج��اح عملي��ة التطوي��ر العقاري
وتحديداً في الم�شاريع الداخلة �ضمن مبادرات تنمية
العقاري��ة ،حي��ث �سيق��وم فريق فني م��ن المهند�سين
المتخ�ص�صي��ن بدرا�س��ة حال��ة الم�شاري��ع المحال��ة
�إليه��ا والمنوي �إعادة تنفيذه��ا ب�شكل مف�صل ودقيق
من حي��ث الت�صميم المعم��اري والإن�شائي واالطالع
و�إبداء الر�أي حول كافة الوثائق المتعلقة بالم�شروع،
مث��ل رخ�صة بن��اء و�شه��ادات عدم ممانع��ة ووثائق

المناق�ص��ات وتقري��ر البلدي��ة �أو التقاري��ر االخ��رى
المتعلقة ذات ال�ش�أن بملف كل م�شروع و�سيتم بعدها
تقدي��م تقري��ر مف�صل ع��ن الم�شروع لإنج��اح عملية
تطوي��ر المواق��ع المتعث��رة وكيفي��ة تنفيذه��ا ب�شكل
ي�ضمن حق��وق كافة االط��راف الم�شارك��ة من مطور
ومالك وم�ستثمر ومقاول وا�ست�شاري.
وبع��د انته��اء الكلم��ات ،دار نقا���ش م�ستفي���ض
ح��ول المب��ادئ والعوام��ل التي �ست�ساع��د في انجاح
ه��ذا الم�ش��روع ،وكيفية جعل��ه نموذج�� ًا للم�ؤ�س�سات
وال�ش��ركات الأخ��رى الت��ي ت�سعى للتفاع��ل الم�شترك
خدم��ة للأهداف الكبي��رة وذلك انطالق ًا م��ن مبد�أ �أن
الم�شاريع تقام للإن�سان وخدمة الإن�سان.

● االتفاق الموقع يتولى التدقيق الفني على الم�شاريع
المندرجة تحت مظلة برنامج تنمية الذي �أطلقته
الدائرة عبر مركز ت�شجيع و�إدارة اال�ستثمار العقاري
الذراع اال�ستثماري للدائرة
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  118كانون االول 2011
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املناطق احلرة ال�سورية ـ العراقية على طاولة االجتماعات
قداح :التكامل يرفع كفاءة و�إنتاجية المرافئ
القي�سي� :سنثبت للعالم �أن البلدين يد واحدة
نتائ��ج مهمة خرجت بها اجتماع��ات العمل التي
عقدته��ا الم�ؤ�س�س��ة العامة للمناطق الح��رة مع هيئة
المناط��ق الحرة العراقية في دم�شق ،في �إطار متابعة
التو�صيات التي خرجت بها اللجنة ال�سورية العراقية
الت��ي عق��دت في بغداد يوم��ي  27و 28من تموز في
الع��ام الج��اري بح�ضور وزي��ر االقت�ص��اد والتجارة
ال�سوري الدكتور محمد ن�ضال ال�شعار ووزير التجارة
العراقي الدكتور خيراهلل ح�سن بابكر.
وخ�لال االجتماعات اتفق الطرفان على اتخاذ
خطوات عاجلة لإقامة منطقتين حرتين م�شتركتين
في اليعربية (الح�سكة) من الجانب ال�سوري وربيعة
(المو�صل) م��ن الجانب العراقي ،وكذل��ك البوكمال
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(دير الزور) من الجانب ال�سوري والقائم من الجانب
العراق��ي ،مع و�ض��ع نظام �أ�سا�سي ونظ��ام ا�ستثمار
للمنطقتي��ن و�إع��داد الأنظم��ة وال�صك��وك الالزم��ة
لإقام��ة المنطقتي��ن بال�سرع��ة الممكن��ة وعر�ضهما
على حكومت��ي البلدي��ن لإقرارهم��ا والمبا�شرة في
تنفي��ذ كل الإن�ش��اءات الالزم��ة لو�ض��ع المنطقتي��ن
ف��ي الخدمة ،مع درا�س��ة �إمكانية �إقامة منطقة حرة
ثالث��ة على الحدود الم�شترك��ة في منطقة الوليد من
الجانب العراق��ي والتنف (ريف دم�شق) من الجانب
ال�س��وري على �أن يق��وم الفنيون م��ن كال الجانبين
بتحديد الموقع المنا�سب والجدوى االقت�صادية لها
وكل الدرا�س��ات والأبحاث الالزم��ة لذلك ،مع الأخذ

بعي��ن االعتب��ار �أن تكون ه��ذه المنطق��ة الم�شتركة
مرك��ز توزي��ع �إقليمي ًا وعربي�� ًا ودولي�� ًا ت�ستفيد من
و�سائ��ل النق��ل الموج��ودة بي��ن البلدي��ن ،لتعر���ض
نتائج ه��ذه الدرا�سات خ�لال االجتماعات القادمة
للجنة الوزارية.
�أم��ا على الم�ست��وى اال�ستراتيجي فقد تم االتفاق
عل��ى تب��ادل الت�شريع��ات الناظم��ة لال�ستثم��ارات
الخا�ص��ة ف��ي المناط��ق الح��رة ف��ي كال البلدي��ن
وبالأخ���ص م�ش��روع تعدي��ل نظ��ام اال�ستثم��ار ف��ي
�سوري��ة ،و�إقام��ة الملتقي��ات والمنتدي��ات والندوات
التعريفية والترويجية لال�ستثمار في المناطق الحرة
المقامة في البلدين ،وتب��ادل المعلومات والزيارات
لالط�لاع عل��ى الأن�شط��ة والفعالي��ات المقام��ة في
المناطق الحرة في البلدين ،والتن�سيق الم�شترك على
الم�ستوى العربي والإقليمي والدولي وخا�صة جامعة
ال��دول العربية فيما يتعلق بال�سلع المنتجة في �إطار
منطق��ة التجارة الح��رة العربي��ة الكب��رى والتن�سيق
الم�شترك في االتحاد العربي للمناطق الحرة.
المدير الع��ام للم�ؤ�س�سة العام��ة للمناطق الحرة
عبد الحكيم قداح تحدث عن �أهمية �إقامة المناطق
الحرة المتقابلة في الجانبين ال�سوري والعراقي لما
�سيك��ون لها من دور في ا�ستقط��اب ر�ؤو�س الأموال
العربي��ة والدولي��ة لإقام��ة الأن�شط��ة االقت�صادي��ة
المتنوعة وفي مقدمتها الأن�شطة ال�صناعية� ،إ�ضافة
�إل��ى دورها ف��ي زيادة حج��م التب��ادالت التجارية
بي��ن �سوري��ة والع��راق باعتبارها مكمل��ة لبع�ضها
بع�ض��اً ،لجه��ة �أن �سوري��ة ت�شكل عمق�� ًا �إ�ستراتيجي ًا
للع��راق والعك�س �صحيح ،مع الأخ��ذ بعين االعتبار
حجم الب�ضائع التي �ستن�ساب بين البلدين في �إطار
االتفاقي��ات الثنائية والجماعية الموقعة ،بما يعزز
بالتال��ي زيادة الفعالي��ة لمرافئ �سوري��ة والعراق،
وزيادة قدراته��ا الت�شغيلية ورفع كفاءتها ،كنتيجة
طبيعي��ة ل��ورود الب�ضائ��ع الت��ي يحتاجه��ا العراق
عب��ر المرافئ ال�سوري��ة ،والب�ضائع الت��ي تحتاجها
�سورية عبر المرافئ العراقية ،وال�سيما �أن الب�ضائع
المتبادل��ة بي��ن البلدي��ن �ست�ستفي��د م��ن المزاي��ا
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الموج��ودة في المناط��ق الحرة ال�سوري��ة والعراقية
وبالتال��ي تخفي���ض التكالي��ف المترتب��ة على هذه
الب�ضائع بما يزيد حجمها وقيمها وي�ضيف قداح �إن
م��ن الأهمية بمكان التن�سيق بي��ن الم�ؤ�س�ستين على
الم�ست��وى العربي والإقليمي والدولي في ظل نجاح
تجرب��ة التن�سيق بينهم��ا في �إطار االتح��اد العربي
للمناط��ق الحرة ،والتن�سيق ال�شخ�صي بين المديرين
العامين للم�ؤ�س�ستين في كل نواحي العمل.
م��ن جهته ق��ال المدي��ر الع��ام لهيئ��ة المناطق
الحرة العراقية �صباح القي�سي :االجتماعات الحالية
م��ع المناط��ق الح��رة ال�سورية �ستك��ون حا�سمة في
تفعي��ل ما خرجت به اللجن��ة الم�شتركة التي عقدت
في بغداد وو�ض��ع تو�صياتها مو�ضع التنفيذ ،مبين ًا

�أن المنطق��ة الح��رة ف��ي اليعربي��ة ب�سوري��ة �أن�شئت
�أ�سا�س�� ًا لأج��ل الب�ضائ��ع التي ترد �إل��ى العراق وعن
طريق��ه ،وبالتال��ي الب��د من تفعي��ل ه��ذه المنطقة
ب�إقام��ة منطق��ة حرة عراقية مقابل��ة في ربيعة مع
الأخ��ذ بعين االعتب��ار �أن بع�ض المناط��ق ال�سورية
والعراقي��ة لي�س لها مقابل ل��دى الطرف الآخر ففي
منطقة القائم العراقي��ة يوجد منطقة حرة في حين
ال توج��د في البوكم��ال المقابل��ة ،والعك�س �صحيح
بين ربيعة واليعربية.
وعن �أف��ق التعاون وتوجهات القي��ادة العراقية
ف��ي ه��ذا المج��ال ق��ال القي�س��ي :باعتب��ار البلدين
ال�شقيقي��ن �سوري��ة والعراق يمران بظ��روف خا�صة
ج��داً فحق لن��ا وواجب علينا �أن نثب��ت للعالم �أجمع
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�أن البلدي��ن بلد واحد و�شع��ب واحد ،و�أن ندفع عجلة
التعاون قدم ًا في جمي��ع المجاالت ،ومنها بطبيعة
الح��ال التع��اون ف��ي مج��ال المناط��ق الح��رة ،مع
الإ�ش��ارة �إل��ى �أن زيارة الوفد العراق��ي اليوم جاءت
بتوجيه من وزير المالية العراقي تالي ًا الجتماعات
اللجنة الم�شترك��ة ال�سورية العراقية في بغداد تموز
المن�صرم من العام الجاري .2011
وم��ن المق��رر �أن يق��وم المدي��ر الع��ام للمناطق
الح��رة ال�سورية بجولة مع الوفد العراقي على بع�ض
المناط��ق الح��رة ف��ي �سوري��ة وبالأخ���ص المنطقة
الحرة في اليعربية لالطالع على واقعها وبحث �سبل
تن�شيطه��ا بالتعاون مع الجانب العراقي وما يت�صل
ب�إقامة منطقة حرة مقابلة لها في منطقة القائم
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ر����س���ال���ة ال���ع���راق

�صناعيون يطالبون برفع
التخ�صي�صات اال�ستثمارية

طالب �صناعيون برفع التخ�صي�صات اال�ستثمارية
للقط��اع ال�صناعي  ،فيما اعتبر خبراء زيادة التبادل
التج��اري ا�ض��راراً باالقت�ص��اد الوطن��ي م�ؤكدي��ن ان
الفو�ضى االقت�صادية �ست�ؤدي الى هروب اال�ستثمارات
 .وطالب رئي�س التجمع ال�صناعي العراقي عبد الح�سن
ال�شمري ،الحكومة بزيادة الموازنة اال�ستثمارية للعام
الق��ادم لدعم القط��اع ال�صناعي في الع��راق عبر بناء
�صناعات �ستراتيجية �ضخمة.
وق��ال ال�شم��ري� :إذا �أرادت الحكوم��ة �أن تنه���ض
بالقط��اع ال�صناع��ي للب�لاد وبناء من�ش���آت �صناعية
�ضخم��ة للب�لاد فعليه��ا �أن تق��وم بزي��ادة موازنته��ا
اال�ستثماري��ة على ح�ساب الت�شغيلية لغر�ض النهو�ض
به��ذا القطاع واالقت�صاد الوطني ب�شكل عام .و�أ�ضاف
ال�شم��ري� :أن الإي��رادات العراقي��ة ال�سنوي��ة ريعي��ة
ومعتمدة على النفط فقط ،فال ب ّد من تفعيل القطاعات
االقت�صادية الأخرى �سيما القطاع ال�صناعي.
و�أ�ش��ار ال�شمري �إلى �أن غالبي��ة دول العالم تمتلك
معار���ض دولي��ة متخ�ص�ص��ة لعر���ض �صناعاته��م
المحلي��ة ،كتركي��ا الت��ي تمتل��ك ( )120معر�ض�� ًا
دولي�� ًا ل�صناعاته��ا ،بينم��ا الع��راق يمتل��ك معر�ض�� ًا
يتيم�� ًا واحداً(بغ��داد الدول��ي) ونادراً م��ا تعر�ض فيه
ال�صناع��ات العراقية وهذا يعود �إل��ى انعدام الت�شجيع
الحكومي للقطاع ال�صناعي في العراق.
ودع��ا ال�شم��ري الحكومة االتحادي��ة والحكومات
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المحلي��ة ف��ي المحافظ��ات �إل��ى تخ�صي���ص ميزاني��ة
�ضخمة لدعم القطاع ال�صناعي الخا�ص من �أجل بناء
�صناعات �ستراتيجية وا�ستخراجية للثروات الطبيعية
في العراق.
وذك��ر رئي���س التجم��ع ال�صناع��ي العراق��ي �أن
الموازن��ة القادمة بلغت()112ملي��ار دوالر و�أغلبها
ذهب��ت �إل��ى الأم��ور الت�شغيلي��ة كالروات��ب وغيرها،
و�أكث��ر م��ن ( )40%م��ن �سكان العراق ه��م بم�ستوى
خ��ط الفقر و()25%هم دون ذلك ،ح�سب �إح�صائيات
وزارة التخطي��ط ،م�ستغرب�� َا م��ن ع��دم و�ض��ع حلول
جذري��ة للق�ض��اء على الفق��ر والبطالة م��ن الحكومة
العراقية .
ال��ى ذلك حذر المركز العالمي للدرا�سات التنموية
م��ن االحادية الريعية لالقت�ص��اد الوطني م�ؤكداً على
�ض��رورة �إ�سراع العراق ف��ي تنويع اقت�ص��اده وتركيز
هذه اال�ستثمارات على قطاعات جديدة ال تقت�صر فقط
على قطاع الطاقة ،معتبراً �أن اال�ستثمار في قطاعات
الزراع��ة وال�صناع��ة والخدم��ات �إ�ضاف��ة �إل��ى تنمية
الم��وارد الب�شري��ة بات �أم��راً ملح ًا للخ��روج من حلقة
االعتماد على النفط كم�صدر وحيد للإيرادات.
و�أكّ ��د المرك��ز �أن الأخط��ار االقت�صادي��ة المحدقة
بالع��راق ف��ي الوق��ت الراه��ن لي�س��ت ناجمة ع��ن قلة
الم��وارد المالي��ة بقدر ما هي ناجمة ع��ن عدم القدرة
عل��ى �إدارة �أم��وال العراق وثرواته بال�ش��كل ال�صحيح،

داعي ًا �إلى �ضرورة م�شاركة القطاع الخا�ص في عملية
التنمية خا�صة في قط��اع الم�صارف الأهلية التي قد
ي���ؤدي تطورها �إلى خلق فر�ص ا�ستثمارية عدة ت�سهم
في تحريك عجلة االقت�صاد وتوفر فر�ص عمل حقيقية
للأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل .
و�أو�ض��ح المرك��ز �أن �أ�سع��ار ال�سلع خا�ص��ة ال�سلع
الغذائي��ة والمحروقات �سوف ت�شه��د ارتفاع ًا ملحوظ ًا
يزيد من �أعباء المواطن العراقي الب�سيط.
وق��ال مدي��ر المركز الخبي��ر االقت�ص��ادي �صادق
ح�سي��ن الركاب��ي بح�سب وكال��ة ال�صحاف��ة الم�ستقلة
( �أيب��ا ) � :أن الع��راق �س��وف يكون في و�ض��ع ال يح�سد
علي��ه �إذا ما انخف�ض��ت �أ�سعار النفط �إل��ى ما دون تلك
الم�ستويات ،وذلك ب�سب��ب اعتماده بن�سبة  95%على
ما يجنيه من �إيرادات النفطية.
و�أ�شار المركز في بيان له �إلى �أن ال�سيا�سة المالية
الحالية للحكومة العراقية ال تخدم المواطن العراقي،
ب��ل عل��ى العك���س من ذلك فه��ي توقعه ف��ي فخ مالي
يقيد م�ستقبله و يحرمه من تحقيق �أي تقدم على
كبير ّ
�صعيد التنمية.
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ع�� ّد الخبي��ر ال�صناع��ي عام��ر
الجواه��ري ،زي��ادة التب��ادل التج��اري بي��ن الع��راق
وتركيا من ()10باليين دوالر الى ( )12بليون دوالر
�أمراَ �سلبيا وخطيرا على االقت�صاد العراقي.
و�أو�ض��ح الجواه��ري بح�سب (الوكال��ة االخبارية
لالنب��اء) :الدول��ة جميعه��ا تبح��ث ع��ن رب��ح له��ا
والقت�صادها لذلك ت�سعى دائم ًا لرفع تبادلها التجاري
كم��ا يح��دث م��ع تركي��ا ،ف�أرتف��ع التب��ادل التجاري
م��ن ( )10باليي��ن دوالر �إلى ( )12بلي��ون دوالر� ،أمر
خطي��ر على اقت�صادنا مما �سيقل��ل من نهو�ض جميع
القطاعات وبالتالي �سيعتمد البلد على اال�ستيراد بد ًال
من الإنتاج .
ور�أى الجواه��ري �أن التبادل التجاري عائق �أمام
االقت�ص��اد العراقي مما �سيقل��ل العامل التناف�سي بين
قطاعاته ويزيد �صعوب��ة التعامل مع الإنتاج المحلي
لك��ون الأغلبية �ستعتم��د على اال�ستي��راد وتعتمد على
الب�ضائع المحلية .
يذك��ر �إن الحكومة �أكدت على �أن حجم التبادل مع
تركي��ا ارتفع من ( )10باليين دوالر �إلى ( )12بليون ًا
ه��ذه ال�سن��ة حيث �شه��دت تط��وراً ملحوظ�� ًا في حجم
التبادل التجاري وا�ستيراد المواد بين العراق وتركيا،
�إذ تعامل��ت وزارة التج��ارة مبا�ش��رة م��ع ال�ش��ركات
الأم التركي��ة في وارداتها لتغطي��ة متطلبات البطاقة
التموينية.

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  118كانون االول 2011

magazine 118.indd 146

magazine 118.indd 147

12/13/11 1:39:04 PM

اق���ت�������ص���اد ع��رب��ي

ال�صناعة الكويتية...

اختالالت هيكلية جعلتها الأكثر تخلف ًا خليجي ًا
يأمل القطاع اخلاص الصناعي أن تخرج اللجنة االستشارية لبحث التطورات االقتصادية احمللية والعاملية بتوصيات تساهم في إنعاش القطاعات
املنتجة في الدولة ،وعلى رأسها القطاع الصناعي ،وان كانت اللجان السابقة التي شكلت لعالج االختالالت الهيكلية في االقتصاد الوطني،
قد خلت من تصور شامل حول تطوير الصناعة الوطنية لتنويع مصادر الدخل للدولة.
ً
وأعرب احتاد الصناعات الكويتية عن تقديره وامتنانه ملبادرة سمو االمير ،التي تعكس حرصا على عالج األمراض التي أصابت اقتصادنا الوطني،
ووضع رؤية اقتصادية جديدة لترسيخ دعائم االستقرار االقتصادي في البالد.
وأضاف االحتاد ،في تقرير أصدره في السادس من تشرين األول :/في واقع احلال ،ال يزال القطاع الصناعي يعزف سمفونية كالسيكية حملت همومه
حد من تطوره ومنوه .وقد حرص االحتاد على رفع مقترحاته لتطوير القطاع الصناعي إلى اللجنة االقتصادية ،إضافة إلى إعداد
منذ زمن طويل ،مما ّ
مذكرة أخرى رفعت إلى وزيرة التجارة والصناعة د .أماني بورسلي التي أولت اهتماما ً لتذليل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام تطور القطاع.
وقال االحتاد :في اعتقادنا ،ان أمام الدولة في الوقت الراهن فرصة ذهبية لتشجيع االستثمار في القطاع الصناعي احمللي ،ليكون رافدا ً اقتصاديا ً
يساهم في الناجت القومي إلى جانب النفط ،إضافة إلى قدرة القطاع على توفير فرص العمل للعمالة الوطنية ،مما يساهم في تقليل العبء
الواقع على كاهل احلكومة في توفير الوظائف للمواطنني.

ال�صناعات التحويلية
وتبل��غ حجم ال�صناع��ات التحويلية ف��ي الكويت
حالي��ا حوالي  645مليون دينار� ،إذ انها ت�ساهم في
الموازنة العامة للدولة ،والبالغة  21.5مليار دينار
بن�سب��ة  %3فق��ط ،وهي ن�سب��ة �ضئيلة ج��داً مقارنة
بالدول الخليجية الأخرى ،التي تولي اهتمام ًا بالغ ًا
في ال�صناعة التحويلية.
ويعتق��د االتحاد �أنه ل��و ارتفعت ن�سب��ة م�ساهمة
ال�صناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي �إلى
 ،%12ح�سب ما ورد في الخطة الإنمائية متو�سطة
الأج��ل (ب��اب �سيا�س��ات ال�صناعة التحويلي��ة ) ،فان
القط��اع ب�إمكانه زيادة �إي��رادات الدولة غير النفطية
نحو � 2.5إلى  3مليارات دينار �سنوياً.
وفي ح��ال توافرت الأرا�ض��ي ال�صناعية الالزمة
لإقام��ة م�صانع جديدة �أو تو�س��ع �أخرى قائمة ،فمن
المتوق��ع �أن يزيد حجم المن�ش���آت ال�صناعية الحالية
بثالث��ة �أ�ضعاف� ،إذ �أن الع��دد المطلوب من المن�ش�آت
لتحقي��ق الن�سبة الم�ستهدفة للنمو هو  3282من�ش�أة،
بينما ال تتعدى حالي ًا الـ  1094من�ش�أة.
وح�س��ب بيان��ات �ص��ادرة م��ن بن��ك الكوي��ت
ال�صناع��ي ،يظه��ر تباط���ؤ النمو ف��ي القط��اع� ،إذ �أن
ن�سب��ة م�ساهم��ة القط��اع ال�صناع��ي ف��ي الموازن��ة
العام��ة للدولة لم ت�شهد �أي تط��ور ملحوظ في الفترة
م��ا بي��ن  2005و ،2010فقد بلغ��ت  %3و%3.2
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ع��ام  ،2006و %2.8ع��ام  ،2007و %2.6ع��ام
 ،2008و %2.2عام  ،2009و %3عام .2010
ولع��ل نق���ص الأرا�ض��ي ال�صناعي��ة والت�أزي��م
ال�سيا�سي وا�ستفحال البيروقراطية في جهات الدولة
عوام��ل �أ�سا�سي��ة �ساهم��ت ف��ي توق��ف عجل��ة النمو
ال�صناع��ي ،مما يتطلب تح�سي��ن بيئة الأعمال ،وذلك
عن طريق فك تداخل االخت�صا�ص وال�صالحيات في
جه��ات الدول��ة المختلفة ،على ر�أ�سه��ا الهيئة العامة
لل�صناع��ة والهيئ��ة العام��ة للبيئة لتقلي���ص الدورة
الم�ستندية الالزم��ة لتخلي�ص المعامالت ال�صناعية،
خ�صو�ص�� ًا �أن ه��ذا التداخ��ل �ساهم في �إرب��اك العمل
ال�صناع��ي ع��ن طريق تداخ��ل �صالحي��ات الهيئتين
ف��ي �إ�ص��دار التراخي���ص والتفتي���ش عل��ى الم�صانع
المحلية.

مقارنة مع الخليج
وتول��ي دول مجل���س التع��اون الخليج��ي �أهمية
بالغ��ة بال�صناع��ة التحويلي��ة ،لأنها الخي��ار القادر
على زي��ادة النمو في اقت�صادياته��ا ،وذلك لتمتعها
بع��دة مزاي��ا ،منه��ا وجود رواب��ط مزدوج��ة تربطها
بمختل��ف القطاعات الأخرى ،وقدرته��ا على تحقيق
نمو حقيقي.
وت�شير �أحدث الأرقام ال�صادرة عن جهات ر�سمية

الى �أن ن�سبة م�ساهمة ال�صناعة التحويلية في الناتج
القوم��ي ل��دول الخليج ق��د �شه��د ارتفاع ًا كبي��راً في
ال�سنوات الأخيرة ،مع وجود توقعات ب�أن ترتفع هذه
الن�سب مع تطبي��ق اال�ستراتيجيات ال�صناعية لديها،
والت��ي يق�صد منها البحث عن م�صادر دخل متنوعة،
�إل��ى جان��ب النف��ط ،مم��ا يقلل خط��ر ح��دوث �أزمات
اقت�صادية مفاجئة .وقد احتلت مملكة البحرين �أعلى
ن�سب��ة� ،إذ بلغ تمثيل ال�صناعة التحويلية في ناتجها
القوم��ي ن�سب��ة  ،%16والمملكة العربي��ة ال�سعودية
 ،%13و�سلطن��ة عم��ان  ،%12والإم��ارات ،%10
وقط��ر � ،%7أم��ا الكوي��ت فه��ي ت�أت��ي ف��ي المرتبة
الأخيرة بن�سبة .%3
وتعتزم المملكة رفع ن�سبة م�ساهمة ال�صناعة في
النات��ج المحلي �إلى ( %20ت�ساوي حاليا )%11.1
وذلك �ضم��ن الإ�ستراتيجية الوطني��ة لل�صناعة حتى
عام « 2020نح��و �صناعة مناف�س��ة واقت�صاد قائم
على المعرفة».
كم��ا اهتمت دول��ة الإم��ارات العربي��ة المتحدة،
منذ مطلع ال�سبعين��ات ،بالتنمية ال�صناعية ،لدورها
تن��وع القاعدة الإنتاجية
المح��وري في �إ�ستراتيجية ّ
الت��ي تنتهجه��ا الدول��ة ،للتقلي��ل من االعتم��اد على
العوائد النفطية كم�صدر وحيد لل ّدخل القومي .وحقق
قط��اع ال�صناع��ات التحويلي��ة �أعلى ن�سب��ة م�ساهمة
في النات��ج المحلي الإجمالي في عام  ،2002حيث
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ح ّل في المرتبة الأولى من بين القطاعات الإنتاجية
غي��ر النفطيةُ ،م�ساهم ًا بقيمة  33.5مليار درهم في
الناتج المحلي الإجمالي.
م��ن المالح��ظ �أن القطاع ال�صناعي ف��ي الكويت
يفتقر �إلى الدعم الالزم للتطور والنمو مقارنة ب�سائر
القطاعات االقت�صادية الأخرى .وح�سب درا�سة �أعدها
د .ريا���ض الفر�س للديوان الأمي��ري (ابريل ،)2009
تظه��ر قي��ام م�ؤ�س�سة البترول الكويتي��ة خالل الفترة
الأخيرة برف��ع �أ�سعار الم�شتق��ات النفطية التي تباع
للم�صان��ع الكويتي��ة بمعدالت عالية ،مم��ا �أثر ب�شكل
�سلب��ي و�أدى �إلى خف�ض كبير ف��ي ربحيتها وحد من
قدرته��ا عل��ى المناف�سة مع ال�سل��ع الم�ستوردة ،حيث
ان تل��ك الم�شتقات النفطية تدخ��ل ب�شكل �أ�سا�سي في
�صناعة البتروكيماويات.
فق��د قام��ت الم�ؤ�س�س��ة برف��ع �أ�سع��ار مادت��ي
البيتومي��ن  60/70و  MC/70بن�سبة %67.44
و ،%50وعل��ى التوال��ي ف��ي يناي��ر ،2009مقارنة
ب�أ�سعار .2007
وف��ي الواق��ع ،ف��ان م�ؤ�س�س��ة البت��رول تعام��ل
ال�ش��ركات ال�صناعية نف�س معاملة �شركات �أجنبية،
فهي تبيع هذه المنتج��ات بالأ�سعار العالمية ومن
دون الأخ��ذ بعي��ن االعتبار الدور الحي��وي للقطاع
ال�صناع��ي في االقت�ص��اد الوطن��ي .بالإ�ضافة �إلى
ذلك،ف��ان رف��ع الم�ؤ�س�س��ة الأ�سعار عل��ى ال�شركات
ال�صناعي��ة ي���ؤدي �إل��ى احتمالي��ن :الأول قي��ام
ال�ش��ركات ال�صناعي��ة بتمرير ارتف��اع الأ�سعار �إلى
الم�ستهلكي��ن مم��ا يرف��ع م��ن مع��دالت الت�ضخ��م
والثان��ي في حالة عدم ق��درة ال�شركات على تحمل
ه��ذه التكلفة الباهظ��ة ف�إنها �س��وف تحقق خ�سائر
وقد تخرج من ال�سوق.
ومقارن��ة بال��دول الخليجي��ة الأخ��رى ،فه��ي
تمن��ح �صناعاته��ا الوطني��ة رعاية كبي��رة لتنميتها
وتطويره��ا .فعلى �سبي��ل المثال ،تقوم قط��ر بتوفير
الغ��از الطبيعي والكهرباء ب�سع��ر تف�ضيلي وال وجود
للر�سوم الجمركية على الواردات من الآالت والمعدات
وقطع الغيار.
وق��د حر�ص��ت المملك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة على
ت�شجيع ال�صناعة المحلية لديها� ،إذ قامت عام 1974
ب�إن�ش��اء �صندوق متخ�ص�ص في الإقرا�ض ال�صناعي،
وهو «�صن��دوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي» لتذليل
عقبة التموي��ل ،وتخفي�ض تكلفته عل��ى الم�ستثمرين
عن طريق منح القرو�ض المي�سرة ذات الأجل الطويل
والمتو�سط من دون فوائد تذكر.
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اق���ت�������ص���اد ع��رب��ي

بنك قطري
�أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني
�إع��ادة فت��ح مكتبه��ا التمثيل��ي ف��ي
ليبيا بعد �إغالق دام �ستة �أ�شهر ب�سبب
اندالع الثورة �ضد نظام العقيد معمر
القذاف��ي ،و�أ�ض��اف �أكب��ر م�ص��رف
ف��ي قط��ر �أن��ه �سيك��ون �ضم��ن �أوائل
الم�ؤ�س�س��ات المالي��ة الت��ي ت�ست�أنف
مزاولة عمله��ا الم�صرف��ي بطرابل�س
بعد عودة اال�ستقرار �إليها.

نفط الخليج ّ
يوظف  3%من القوى العاملة

تقرير
�أ�ش��ار التقري��ر ال�سن��وي الدول��ي
«الحري��ة االقت�صادي��ة ف��ي العال��م
العرب��ي» للع��ام � 2011إل��ى ت�صدر
مملك��ة البحري��ن ال��دول العربية في
مج��ال الحري��ة االقت�صادي��ة ،وذكر
التقرير الذي �صدر في تورنتو -كندا
�أن لبن��ان جاء في المركز الثاني في
حي��ن تناف�ست كل م��ن دولة الكويت
ودول��ة الإم��ارات العربي��ة المتح��دة
عل��ى المرك��ز الثال��ث بح�س��ب معيار
معهد فريزر.

�صفقة
نفّ��ذت �شرك��ة كفي��ك للو�ساط��ة
المالي��ة الكويتية �صفق��ة بيع 26.4
ملي��ون �سه��م م��ن ر�أ�سم��ال �شرك��ة
ال�سي��ف الدولية القاب�ض��ة ب�سعر 10
فلو���س لل�سه��م م��ن �شرك��ة ال�سي��ف
القاب�ض��ة �إلى �شركة ب��اب الم�ستقبل.
و�أنجزت ال�شرك��ة الإجراءات الالزمة
لتنفي��ذ ال�صفق��ة وفق الأط��ر المتبعة
ف��ي البور�صة� ،إذ كان��ت هي الو�سيط
الممث��ل للبائ��ع والم�شت��ري ف��ي
العملية.
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نمو
�أعل��ن رئي���س مجل���س �إدارة بن��ك
الدوح��ة ال�شيخ فهد بن محمد بن جبر
�آل ثان��ي ع��ن النتائج المالي��ة للبنك
كما في نهاية الرب��ع الثالث من عام
 2011,حي��ث بي��ن ان البن��ك �سجل
�صافي �أرباح بقيمة  1.01مليار ريال
قطري عن فترة الت�سعة �أ�شهر المنتهية
ف��ي � 30سبتمبر  2011م�سج ًال بذلك
ن�سبة نمو تعادل  13%بالمقارنة مع
نف�س الفترة من العام الما�ضي.

تبادل تجاري
�سجلته بلدان الخليج العربي خالل العقد الما�ضي
لم يحقق
النمو القوي الذي ّ
ّ
المرج��وة لأبناء المنطقة النفطي��ة من حيث زيادة مع�� ّدالت خلق فر�ص
النتائ��ج
ّ
العم��ل وخف���ض االعتم��اد عل��ى الم��وارد الأولية .ل��ذا ،يج��ب تغيير النم��ط ،وفق ًا
ل�صندوق النقد الدولي.
فف��ي درا�س��ة بعن��وان “تح�سين نتائ��ج ال�سيا�س��ات االقت�صادية ف��ي ظ ّل عدم
اليقي��ن االقت�ص��ادي العالم��ي” ،يق��ول ال�صن��دوق � ّإن “بل��دان مجل���س التع��اون
الخليجي تواجه تحديات فريدة” .ويو�ضح �أن “اقت�صادات المنطقة ي�سيطر عليها
قطاع��ا النفط والغ��از اللذان يتطلبان �إنفاق ًا ا�ستثماري�� ًا مرتفعاً ،و�سيبقى الو�ضع
هكذا في الم�ستقبل المنظور”.
م��ع العل��م ب��� ّأن �س��وق العم��ل الخليجي��ة ُتم ّث��ل وجه��ة �أ�سا�سي��ة للمتخرجين
العمال والكوادر اللبنانيين.
اللبنانيين ،ويتركز هناك عدد كبير من ّ
ورغ��م �أن القط��اع النفطي يم ّثل �أكثر من  50%م��ن اقت�صادات تلك المنطقة،
النمو
يوظّ ��ف �أق�� ّل م��ن  3%من الق��وى العاملة فيه��ا .لذاّ � ،إن ج��زءاً كبيراً م��ن
ّ
الم�سجل في تلك المنطقة كان له “ت�أثير محدود على التوظيف”.
ّ
و ُت�شي��ر الدرا�س��ة �إلى � ّأن اعتم��اد بلدان الخلي��ج على النف��ط ازداد خالل العقد
الما�ض��ي ،ب�سبب ارتفاع �أ�سعار الوقود الأحفوري تحديداً ،ولكن الحكومات هناك
�سعت �إلى تطبيق ا�ستراتيجيات التنويع االقت�صادي .بيد � ّأن الوظائف التي تولدت
م��ن ه��ذا التوجه ا�ستف��ادت منها العمالة الواف��دة ،التي �أ�ضح��ت ُتم ّثل ن�صف قوة
العمل� ،أو ح ّتى �أكثر من هذا المع ّدل في بع�ض بلدان المجل�س ال�ستة.
وبالتالي ف� ّإن مع ّدالت البطالة تبعث على القلق في المنطقة ،ومع دخول �أكثر
من  4ماليين متخرج �سوق العمل خالل ال�سنوات الخم�س المقبلةُ ،يمكن �أن تزداد
الأو�ضاع �سوءاً.
وتن�ص��ح الدرا�س��ة حكوم��ات المجل���س باعتم��اد نم��وذج مختل��ف للتنمية ال
نمو مرتفع��ة ،بل �أي�ض ًا على تح�سي��ن الإنتاج واحت�ضان
يق��وم فق��ط على مع ّدالت ّ
ن�ش��وء القط��اع الخا�ص و�ضم��ان �أن تدعم قوانين �س��وق العمل توظي��ف ال�سكان
الأ�صليين.

قال م�س�ؤوالن ام�س ان من المتوقع
نم��و حجم التبادل التجاري بين دول
الخلي��ج العربية المنتج��ة للنفط نحو
 14في المئة في  2011متعافيا من
انكما�ش قبل عامين في خ�ضم االزمة
المالي��ة العالمي��ة .وكان االنكما���ش
التجاري قد حدث في  2009لكن من
المتوق��ع �أن تبلغ التجارة البينية 90
مليار دوالر في .2011

ت�صفية
تترق��ب ال�شرك��ة «االول��ى
لال�ستثمار» االنتهاء من ت�صفية «بنك
البحري��ن الإ�سالم��ي» الممل��وك له��ا
بن�سب��ة تقدر بنح��و  30في المئة من
ر�أ�سماله البالغ  120مليون دوالر.
وكان��ت الأط��راف الم�ساهمة في
البنك اتفقت على ت�صفيته الأمر الذي
ت��م اعتماده �أخيراً م��ن قبل الجمعية
العمومي��ة ،حي��ث تعم��ل الجه��ات
المعني��ة حالي�� ًا عل��ى و�ض��ع �آلي��ات
توزيع مقابل ح�ص���ص الملكية ومن
ث��م توزيعه��ا خ�لال الفت��رة المقبلة
عل��ى الم�ساهمين ح�س��ب ن�سب ملكية
كل منهم.
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اقترا�ض
�أك��د نائ��ب محاف��ظ البن��ك
المرك��زي الم�صري �أن بالده لديها
الق��درة القترا���ض  10ملي��ارات
دوالر م��ن الخ��ارج دون �أن ي�ؤدي
ذل��ك �إل��ى ك��وارث اقت�صادي��ة
ح�سبم��ا يزع��م البع���ض ,لأن معدل
االقترا���ض الخارج��ي م��ازال �أقل
م��ن الن�س��ب العالمي��ة ,وال يمث��ل
�س��وى  15%م��ن النات��ج المحلي
الإجمال��ي.

 55مليار دوالر خ�سائر بلدان «الربيع»

تراجع
�سجل��ت �شرك��ة االت�ص��االت
ال�سعودي��ة �أرباح�� ًا �صافي��ة خ�لال
الربع الثال��ث بقيم��ة  1.562مليار
ري��ال مقاب��ل  3.317ملي��ار ري��ال
للرب��ع المماث��ل م��ن الع��ام ال�ساب��ق
وذل��ك بانخفا���ض ق��دره ،53%
بح�سب بيان على موقع تداول .وبلغ
�صاف��ي الرب��ح خ�لال الت�سع��ة �أ�شهر
 5.392مليار ريال مقابل 7.151
ملي��ار ري��ال للفت��رة المماثل��ة م��ن
العام ال�سابق و ذلك بانخفا�ض قدره
.25%

م��ن المتوق��ع ان ي�ص��ل اجمال��ي
اال�ستثم��ار ف��ي البن��ى التحتي��ة والنفطية
ب��دول مجل���س التع��اون الخليج��ي خالل
الأع��وام الخم�سة المقبلة ال��ى  600مليار
دوالر ،عل��ى الأقل ،بح�سب ما ك�شف رئي�س
المنظم��ة لم�ؤتمر ال�شرق الأو�س��ط لهند�سة
العمليات النفطية عبدالمح�سن المجنوني.
م��ع انطالق اال�ضطرابات ف��ي العالم العربي ،ظهر جلي�� ًا � ّأن لبنان لن ي�ستفيد
م��ن حركة المال (هجرة الر�ساميل) والب�شر (وجهات ال�سياحة) التي �ستنتج منها.
فكان��ت التقديرات � ّأن خ�سارت��ه ،بمعنى ربحه غير المح ّق��ق ،تجاوزت  6مليارات
دوالرّ � .أم��ا خ�سارة بلدان اال�ضطرابات نف�سها ،فيبدو �أ ّنها تجاوزت ح ّتى الآن 55
مليار دوالر.
فبح�سب ح�سابات م� ّؤ�س�سة اال�ست�شارات ال�سيا�سية ،»Geopolicity« ،تظهر
دموية،
الخ�سائ��ر االقت�صادية الأكبر ف��ي البلدان التي �شهدت المواجه��ات الأكثر
ّ
المح�صلة ،خ�سرت تلك
ليبيا و�سوريا ،تليها م�صر وتون�س والبحرين واليمن .وفي
ّ
البل��دان  20.6ملي��ار دوالر م��ن ناتجها المحل��ي الإجمال��ي (�أي � ّأن اقت�صاداتها
العامة خ�سارة ف��ي الإيرادات بلغت
تقلّ�ص��ت ف��ي المجمل) ،فيما ّ
�سجل��ت خزائنها ّ
 35.3مليار دوالر.
“الخ�سارة
ه��ذه
مقابل
وللمفارقة ،في
العربية” هناك “�أرباح عربية” د�سمة
ّ
تح ّقق��ت ف��ي البل��دان الم�ص ّدرة للنف��ط ،حيث قفز مع�� ّدل �سعر برميل ه��ذه ال�سلعة
اال�ستراتيجي��ة (ف��ي بور�صة لندن) من  90دوالراً في بداي��ة العام �إلى نحو 113
دوالراً حالياً ،بعدما كانت قد قفزت �إلى  130دوالراً في �آذار الما�ضي.
ل��ذاّ � ،إن التقري��ر ال��ذي يعتم��د على بيان��ات �صندوق النق��د الدولي ،يق��ول � ّإن
العربية ،غير �أ ّنه في المجموع
“ت�أثي��ر الربي��ع العربي كان متفاوت ًا عبر البلدان
ّ
إنتاجية المنطقة ح ّت��ى �أيلول الما�ضي زادت بقيمة
كان �إيجابي��اً”؛ فه��و ُيق ّدر � ّأن �
ّ
 38.9مليار دوالر.
وتب��دو ليبي��ا ـــــ بح�سب التقري��ر ـــــ الأكثر ت�أثراً ،حي��ث تقلّ�ص ناتجها بن�سبة
العامة بـ 6.5مليارات
 28%نتيجة وقف ت�صدير النفط ،و ُتق ّدر خ�سارة �إيراداتها
ّ
ج��راء الأحداث التي
من
دوالرّ � .أم��ا �سوريا ،ف� ّإن الخ�س��ارة االقت�صادية المبا�شرة
ّ
ب��د�أت في �آذار ،بلغ��ت  6مليارات دوالر .وفي م�صر تقلّ���ص الناتج بن�سبة 4.2%
العام��ة بواقع 75
بع��د � 9أ�شه��ر من ان��دالع الأح��داث ،فيما انخف�ض��ت الإيرادات ّ
مليون دوالر فقط.
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تمكن��ت الفرق الفنية ف��ي �شركة �أرامكو
ال�سعودية من ال�سيطرة على الت�سرب النفطي
ال��ذي ا�ستمر �أياما عدة ف��ي حقل ال�سفانية،
�أكبر حقل مغمور بالمياه في العالم.

ا�ستثمار

منهجية
تم العم��ل على �إعداد قائمة �أكبر
� 100شرك��ة �سعودي��ة ه��ذا الع��ام
با�ستخ��دام المنهجي��ة ذاته��ا الت��ي
اعتمدته��ا لجن��ة القائم��ة ف��ي عام
 2008والتي اعتمدت ب�شكل رئي�س
عل��ى �أكثر م��ن معيار مال��ي تمثلت
ف��ي �إجمال��ي الإي��رادات و�إجمال��ي
الأ�ص��ول و�إجمالي حق��وق الملكية.
وذلك با�ستخدام ع��دة معايير وعدم
التحي��ز لالعتماد عل��ى معيار واحد
فق�� .ط

«�أرامكو”

تنمية
�أتى �صدور المر�سوم بقانون اتحادي
رق��م ( )7ل�سن��ة  2011ب�ش���أن �إن�ش��اء
م�صرف الإمارات للتنمية ،في �إطار ر�ؤية
القيادة الر�شي��دة لدولة الإمارات العربية
المتح��دة والهادف��ة لتعزي��ز االزده��ار
االقت�صادي للدولة ومواطنيها.

تمويل
�أظه��رت �إح�صائي��ة �أعدته��ا �شرك��ة
كامك��و� ،أن بي��ت التموي��ل الكويت��ي ي�أتي
في مقدم��ة الم�صارف المحلي��ة من حيث
ال�سيول��ة المتاحة لدي��ه للإقرا�ض .وت�ؤكد
الإح�صائي��ة �أن المبال��غ المتاح��ة حالي��ا
ت�ص��ل ال��ى  4.9ملي��ارات دين��ار ف��ي 9
م�صارف ،ح�صة بيت التمويل وحده 1.83
مليار دينار� ،أي نحو  %37من الإجمالي
الع��ام ،فيم��ا البن��ك الثان��ي وراء “بيتك”
يحظى بن�سب��ة  %22فقط ،علم ًا ان هناك
 3م�ص��ارف عل��ى الأق��ل ت��كاد ال تمتلك
الكثير من ال�سيولة المتاحة للإقرا�ض.
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�إيجاد  75مليون فر�صة عمل بحلول عام 2020

منتدى االقت�صاد العالمي:
دعم ال�شركات النا�شئة

بينما تبدو االستفادة من املواهب الواعدة جليل الشباب مهمة عسيرة ،فإنها
ميكن أن تبرهن على كونها خطوة جو هرية لدول منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا إذا أرادت احلفاظ على تلك املواهب لصالح اقتصادها .فوفقً ا
ملا جاء في املنتدى االقتصادي العاملي ،يتعني إيجاد  75مليون فرصة عمل
بحلول عام  ،2020ولكن يبقى السؤال املطروح هو كيف ميكن للمنطقة أن
تعمل على زيادة فرص العمل املتوفرة حال ًيا بنسبة  40%في غضون تسع
سنوات فحسب.
تمتلك منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا واحد ًة
عمرا على م�ستوى العالم ،حيث
من �أ�صغر القوى العاملة ً
ُيمث��ل ال�شب��اب دون �سن الخام�س��ة والع�شرين �أكثر من
فر�صا هائل ًة
ن�صف تعداد ال�سكان .ويخلق هذا الموقف ً
جمة على ح ٍد �س��واء؛ حيث يمكن اال�ستفادة
وتحدي��ات ّ
م��ن التع��داد الكبي��ر للعاملي��ن الطموحي��ن م��ن جي��ل
ال�شباب في تحفيز النمو وخلق االزدهار لدول المنطقة
ب�أ�سرها ،كما ر�أينا ذلك في الدول الغربية في حِ قبة ما
بع��د الحرب العالمي��ة الثانية ،وما ت�شه��ده ال�صين في
الوقت الراهن .وتكمن التحديات في توفير فر�ص عمل
كافية للحفاظ على م�شاركة ال�شباب ،والأهم من ذلك،
للحيلولة دون فقدان المواهب بهجرتها �إلى الخارج.
ويفيد خب��راء من المنت��دى االقت�ص��ادي العالمي،
ال�شابة ،وخب��راء من �شركة
منتدى القي��ادات العالمية
ّ
بوز �أند كومباني ب���أن �أف�ضل �سبيل لتنفيذ تلك المهمة
التي تب��دو ع�سيرة هو رعاي��ة ال�ش��ركات النا�شئة .وقد
�ص��اغ ه�ؤالء الخبراء تو�صيات ملمو�سة لت�سريع وتيرة
الأعم��ال الحرة ف��ي المنطق��ة؛ والتي تتمث��ل في ع�شر
ف�صل��ة الحقًا) يمكن للجه��ات المعنية في
�أولوي��ات ُ
(م ّ
بيئة الأعمال الحرة انتهاجها.
و�أفاد چ��و �ص ّدي ،وهو رئي�س مجل���س �إدارة �شركة
ب��وز �أن��د كومبان��ي“ :نعتق��د �أن العام��ل الأ�سا�سي في
ت�سري��ع عملية خلق فر�ص العمل هو تعزيز بيئة �أعمال
ح��رة يمكن لأ�صحاب الأعمال في ظلها �إن�شاء �شركات
جدي��دة ب�سهول��ة ،ون�شر االبتكار ،ودف��ع عجلة الن�شاط
االقت�ص��ادي في العموم .ومن �أجل تحقيق هذه الغاية،
يجدر ب�صناع ال�سيا�س��ات وقادة الأعمال بداي ًة تحديد
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العوام��ل التي تحفز الأفراد على �إن�شاء �أعمالهم الحرة،
ثم فهم عنا�صر البيئة ال�سليمة للأعمال الحرة ،وتحديد
�أي م��ن تلك العنا�صر غائب��ة �أو غير جاهزة في منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا».
و�أ�ضاف چو �ص ّدي ب�أن من بين تلك العنا�صر التي
ق��د تكون غائب��ة هي ثقاف��ة الأعمال الح��رة ،والإطار
التنظيمي ،والبنية التحتية ،والم�ستثمرين الم�ساهمين،
والتموي��ل ال�لازم للم�شاري��ع ال�صغي��رة والمتو�سط��ة،
والتوعية الر�سمية حول الأعمال الحرة .و ُيطلق م�سمى
�صاح��ب العم��ل الحر في ه��ذه المقالة عل��ى ال�شخ�ص
الذي يملك �أو ُين�شئ م�شروع جديد.

فر�ص العمل
و�أف��اد حبي��ب ح�� ّداد ،وه��و الرئي���س التنفي��ذي
لمن�ص��ة وم�ض��ة“ :ثمة مزاي��ا متعددة ف��ي تعزيز بيئة
موائم��ة لل�ش��ركات النا�شئ��ة الت��ي ال تقت�ص��ر مزاياها
عن��د حد توظي��ف �أ�صحابها ولكنها تمت��د لت�ؤثر ب�شكل
كبي��ر عل��ى االقت�ص��اد ب�أكمل��ه .وحي��ث �إن ال�ش��ركات
النا�شئ��ة بمقدورها �أن تن�ض��ج لت�صير �شركات �صغيرة
ومتو�سطة ،فهي ت�ساهم ب�شكل كبير في عملية التوظيف
والناتج المحلي الإجمال��ي» .و�إذا نظرنا ب�شكل مبدئي
�إل��ى ن�شاط الأعم��ال الحرة في منطقة ال�ش��رق الأو�سط
و�شمال �أفريقي��ا �سيبدو لنا غاية في القوة؛ حيث يمثل
ال�سكان العاملون ف��ي مجال الأعمال الحرة في الدول
العربية ن�سبة  13%من �إجمالي نظرائهم في المنطقة،
بما يفوق بكثير (�أكثر من ال�ضعف في بع�ض الحاالت)

دول عل��ى غ��رار الوالي��ات المتح��دة ( ،)8%والمملكة
المتحدة ( ،)6%واليابان (.)3%
وبالرغ��م من ذلك ،ف�إن ه��ذه الإح�صاءات خادعة،
حي��ث ترجع هذه الن�سب��ة العالية �إلى عن�صر اال�ضطرار
لأن تج��ار المنتج��ات زهيدة الثمن ي�سع��ون �إلى تلبية
احتياجاته��م الأ�سا�سي��ة .وه��ذا الن��وع م��ن �أ�صح��اب
الأعم��ال يتطلب الدعم الحكوم��ي ،ولكن على ال�سلطات
�أن ترك��ز جهوده��ا على �أ�صح��اب الأعم��ال المميزين
القادري��ن عل��ى االبت��كار �أو معرفة الفر���ص المتوفرة
ف��ي ال�سوق واغتنامها ،وه�ؤالء لهم ت�أثير �إيجابي على
زيادة فر�ص العم��ل والتنمية االقت�صادية وي�ستحقون
الت�شجي��ع .وق��د و�ضع��ت بع���ض الحكوم��ات بالفع��ل
مبادرات موجهة (واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر،
وبرنامج “�سند” العمان��ي ،والمركز التون�سي لقيادات
الأعمال ال�شابة) من �أجل تحقيق ذلك الهدف.
ثريا ال�سلطي ،وهي النائب الأول لرئي�س
و�صرح��ت ّ
م�ؤ�س�سة �إنجاز لمنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا:
“من ال�ضروري لحكوم��ات المنطقة �أن تبد�أ في تب ّني
التفكي��ر االبت��كاري والعمل ب�شكل حا�س��م على تحفيز
خل��ق فر�ص العمل .ويعد ت�شجيع الأعمال الحرة �إحدى
ال�سبل الت��ي تجعل ال�ش��ركات النا�شئة تج��ذب ال�شباب
الالمعي��ن والمبتكرين ،والذين �سي�ساعد �إ�صرارهم على
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النج��اح على دف��ع الن�شاط االقت�ص��ادي ،وخلق فر�ص
العمل ،وفتح المجال �أمام فر�ص جديدة للآخرين».
ثم��ة ع�ش��ر �أولوي��ات يتعي��ن انتهاجها م��ن جانب
جمي��ع الجهات المعنية في بيئة الأعمال الحرة ،والتي
تت�ضم��ن عل��ى �سبي��ل المث��ال ال الح�ص��ر :الحكوم��ات
والمنظم��ات الأهلي��ة ،وال�شركات ،و�أ�صح��اب الأعمال
ذاته��م ،بغر���ض الت�أثير في البيئ��ة ال�شاملة وتح�سينها
وخلق ثقافة الأعمال الحرة.

الأولويات ما يلي:
1ـ تقدي��م الم�ساعدة� :إلى �أ�صح��اب الأعمال الناجحين
توفي��ر الوقت الكاف��ي والم�شورة والأم��وال الت�أ�سي�سية
لأ�صحاب الأعمال الطموحين.
�إن رج��ل الأعمال الناجح ه��و م�صدر الإلهام الأول
للجيل التالي من �أ�صح��اب الأعمال .ويمكن لأ�صحاب
الأعمال الناجحين الم�شاركة بطرق مختلفة ،من بينها
الم�شورة والتعاون مع المنظمات الأهلية بهدف �إقامة
م�ؤتم��رات و�إن�ش��اء برام��ج يمك��ن لأ�صح��اب الأعم��ال
الطموحي��ن اال�ستفادة منها .فعلى �سبيل المثال �أن�شئت
كل م��ن لندا روتنبرج وبيتر كيلن��ر منظمة �إنديفور في

ع��ام  1997لت�شجيع ال�ش��ركات النا�شئة ،وهي منظمة
غي��ر ربحية تعمل في �أكثر من  10دول نا�شئة وتخطط
للتو�سع في ال�سنوات المقبلة.
2ـ تغيي��ر ال�سل��وك وتطوير الثقاف��ة :مناق�شة فكرة
الأعم��ال الح��رة يوم ًي��ا والتروي��ج لق�ص���ص النج��اح.
بمقدور ال�شخ�صيات العامة الترويج للأعمال الحرة بل
وجعله��ا مثالية وجذابة في نظ��ر ال�شباب ،كما يمكنها
ا�ستخ��دام مكانته��ا في تغيي��ر الر�أي الع��ام حول قيمة
�إن�شاء عمل حر .وه��ذا الأمر في غاية الأهمية وال�سيما
ف��ي ال�ش��رق الأو�سط ،حيث يف�ضل النا���س الحفاظ على
وظيف��ة حكومي��ة ثابتة ب��د ًال من مغام��رة ال�شروع في
عم��ل ح��ر .ولك��ن م��ن الممك��ن �إقن��اع ه���ؤالء الأفراد
المت��رددون بخو���ض تلك المغام��رة �إذا جرى توعيتهم
جراء
بالمكا�س��ب الت��ي تع��ود على الف��رد والدولة م��ن ّ
العم��ل الحر .وعلى القطاع الخا�ص �أن ي�ؤدي دوره عن
طري��ق الإعالن عن �أن�شطته ب�شكل �أكبر؛ حيث ينبغي �أن
تقوم المنظمات الأهلية بدعوة و�سائل الإعالم لح�ضور
الم�ؤتم��رات والمنتدي��ات ،ودع��وة الأف��راد �إل��ى �إج��راء
مقابالت �شخ�صية للإعالن عن نجاحاتهم.
3ـ التوعي��ة بالأعمال الح��رة في قاعات الدرا�سة:
�ضرورة توعية كل فرد في المدر�سة الثانوية والجامعة
ع��ن مبادئ العمل الحر .عل��ى وزارات التربية والتعليم
ف��ي منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا التعاون مع
المنظم��ة العربية للتربي��ة والثقافة والعل��وم في جهد
�إقليم��ي م�شترك من �أج��ل ت�شجيع المناه��ج التي تقدم
معلومات ع��ن الأعمال الحرة .وتتمث��ل �أول خطوة في
ه��ذا الجهد في تثقي��ف المعلمين لكي يكون بمقدورهم
نقل معارفهم �إلى الطالب وت�شجيع فكرة الأعمال الحرة
ف��ي مرحلة مبكرة .ث��م ي�أتي بعد ذل��ك دور الجامعات
الت��ي يمكنها و�ضع �أهداف �أكثر تحدي ًدا لتزويد الطالب
بالحما�س��ة والمه��ارات والمعرف��ة الالزم��ة لإن�ش��اء
م�شروع جدي��د .وف�ض ًال عن ذلك ،يمك��ن �إن�شاء درجات
علمي��ة وتنظي��م دروات تدريبي��ة ف��ي مج��ال الأعمال
الحرة لتغطية المو�ضوع��ات الأ�سا�سية لإن�شاء م�شروع
ناجح (مثل :تخطيط الأعمال و�إدارة المخاطر)� ،إ�ضاف ًة
�إل��ى ال��دورات الدرا�سية الت��ي توفر ن��دوات متخ�ص�صة
يق��وم خالله��ا الط�لاب بو�ض��ع خط��ط عم��ل لعر�ضها
عل��ى الم�ستثمرين الم�ساهمي��ن �أو �أ�صحاب ر�أ�س المال
اال�ستثماري .كما يمكن للجامعات تقديم الدعم خارج
نطاق الدرا�سة �إلى نوادي �أ�صحاب الأعمال.
4ـ ت�شجي��ع الأعمال الحرة ف��ي �أماكن العمل :على
ال�ش��ركات ت�شجي��ع موظفيه��ا عل��ى �إط�لاق مواهبه��م
الكامنة .ينبغي �أن تعتمد ال�شركات اعتما ًدا �أ�سا�س ًيا على
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موظفيها ال�ستيحاء �أفكار ريادية من �أجل االبتكار في
مج��ال الأعمال الحرة ،ولكن عليه��ا �أو ًال الم�ساعدة في
تحري��ر تلك المواهب .حيث يمك��ن لل�شركات اال�ستفادة
من ذلك ع��ن طريق و�ضع �إجراء داخلي لتقييم وتمويل
الأف��كار الريادي��ة لموظفيها ،ف�ض ًال ع��ن توفير الوقت
ال�لازم لدرا�سته��ا� ،إم��ا خ�لال ي��وم العم��ل �أو �إج��ازة
مدفوع��ة الأج��ر ،م��ع تقدي��م مزيد م��ن الدع��م بمجرد
�إن�ش��اء ال�شرك��ة الجدي��دة .فعل��ى �سبيل المث��ال ،قامت
�أرامكو ال�سعودي��ة ب�إن�شاء مركز للأعمال الحرة لتوفير
التوا�صل والت�سهيالت التنظيمي��ة والتمويل والمتابعة
والتوعية لل�شركات ال�سعودية النا�شئة.
5ـ عدم مح��اكاة تجربة وادي ال�سيليكون� :ضرورة
التع��رف عل��ى الم��وارد الممي��زة لدولت��ك والعمل على
اال�ستف��ادة منها .في حين جرت الع��ادة على محاكاة
النج��اح الذي حققت��ه تجرب��ة وادي ال�سيليك��ون ،على
الحكومات ،والمنظمات الأهلية ،والمجموعات الخا�صة
�أن ت��درك �أن هذا الوادي المحوري القائم على ا�ستيحاء
الأفكار والذي تطور بف�ضل مجموعة عنا�صر مت�شابكة
ومق��دار وافر من الحظ ،تجرب��ة ي�صعب تكرارها .ولكن
على الجهات المعنية في بيئ��ة الأعمال الحرة التركيز
ب��د ًال من ذلك عل��ى المزايا الت��ي تتمتع به��ا المنطقة،
والت��ي قد ال تكمن في تقنية المعلومات بل في الموارد
الطبيعية (النفط والغاز والفواكه والخ�ضروات والمياه
والأ�سم��اك)� ،أو الو�ض��ع اال�ستراتيج��ي (مث��ل المراك��ز
بي��ن المناطق التجارية� ،أو نق��اط الو�صول من منطقة
�إل��ى �أخ��رى� ،أو القرب من مق�صد �سياح��ي �أو ديني)� ،أو
المن��اخ (ال��ذي يمكن �أن يالئم زراعة �أن��واع معينة من
النباتات مثل القهوة �أو المانجو� ،أو ي�ساعد على القيام
ب�أن�شط��ة �سياحية مثل التزحل��ق على الأمواج والغط�س
ال�سطح��ي والغو�ص العميق)� ،أو الم��وارد الب�شرية (مثل
الخبرة في زراعة التم��ور بالمملكة العربية ال�سعودية،
وخبرة ال�ضيافة في م�صر).
6ـ ت�شجيع الأفكار الجديدة� :إ�شراك العمالة المحلية
والأجنبية لت�شجيع حرية تدفق الخبرات والم�شاريع.
تعوق قوانين الهجرة والتجني�س في المنطقة حرية
تدفق المواهب والخبرات ،مما يجعل �أ�صحاب الأعمال
المحليي��ن في و�ضع غير م�ؤات ويثن��ي رجال الأعمال
الأجان��ب ع��ن �إن�ش��اء م�شاريعه��م .ل��ذا ينبغ��ي تب�سيط
قوانين الهجرة بدرجة تتيح لل�شركات النا�شئة �إمكانية
الح�ص��ول عل��ى الخب��رات الت��ي تحتاجها .كم��ا يجدر
تقيد م��ن ملكية
بالحكوم��ات مراجع��ة القواني��ن التي ّ
الأجانب للعقارات وال�شركات والأ�سهم ،حيث يح ّد ذلك
من الم�ساهمة الأجنبية في الم�شاريع المحلية.
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�ضحية
�أعلن��ت فرن�س��ا وبلجي��كا
ولوك�سمب��ورغ ،التو�ص��ل �إلى اتفاق
ح��ول ت�صفي��ة بن��ك دك�سي��ا� ،أول
�ضحي��ة لأزم��ة الديون ف��ي منطقة
الي��ورو  .وق��ال بي��ان م�شت��رك
“�سيرف��ع الح��ل المقترح الذي جاء
نتيج��ة م�ش��اورات مكثفة بين كافة
الأط��راف المعني��ة� ،أم��ام مجل���س
�إدارة “دك�سي��ا” المن��وط ب��ه �إقرار
الخط��ة”.

�أوكرانيا تنقب عن الغاز في �أرا�ضيها

م�ؤ �شر
م��ن الوا�ض��ح �أن �أزم��ة دي��ون
منطق��ة الي��ورو له��ا ت�أثيره��ا ف��ي
ال�ش��ركات واالقت�ص��ادات ف��ي
مختلف �أنحاء العالم لكن الأ�سابيع
القليل��ة المقبلة �سوف تعطي م�ؤ�شراً
دقيق�� ًا عل��ى حج��م ه��ذا الت�أثير في
ال�ش��ركات  .فم��ن المتوق��ع �أن تب��د�أ
ال�ش��ركات الكب��رى الم�سجل��ة ف��ي
البور�ص��ات العالمي��ة �إعالن �أحدث
نتائجه��ا المالي��ة ب��دءا بالواليات
المتح��دةث��م�أوروب��او�آ�سي��ا.
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قال بنك جولدمان �ساك�س �إن 50
من �أ�صل  91بنكا �أوروبيا قد تف�شل في
اجتي��از اختبار تحمل مع��دل وتواجه
فجوة في ر�أ�س المال قدرها 139مليار
يورو .وخف�ض بنك اال�ستثمار ت�صنيفه
ل�سهم كومرت�سبنك االلماني و�سهم بنك
باني�ستو اال�سباني الى «محايد».

�ضرائب

ت�صفية
ب��ات تفكي��ك “ديك�سي��ا” �أول
م�ص��رف يق��ع �ضحية �أزم��ة الديون
ف��ي �أوروب��ا ،واقع�� ًا بع��د اجتم��اع
لمجل���س �إدارت��ه و�آخ��ر لمجل���س
وزراء بلجي��كا خ�ص���ص لهذا الملف
الح�سا���س  .و�أر�س��ى االجتماع��ان
الحا�سم��ان ت�صفي��ة الم�ص��رف
ب�شكل��ه الحال��ي �إذ �صادق��ا عل��ى
ان�شق��اق ف��رع ن�شاطات��ه البلجيكية
(بن��ك لخدم��ات التجزئي��ة) ،ومهدا
للتنازل عن الفرع الفرن�سي (تمويل
الجمعي��ات المحلي��ة) .

ف�شل

�أعل��ن وزي��ر الطاق��ة الأوكراني يوري بويك��و �أن بالده في طريقه��ا لالعتماد
عل��ى ثرواتها الكامنة في �أرا�ضيها من الغاز الطبيع��ي والنفط ال�صخري ،متوقعا
�أن تتمك��ن ف��ي فت��رة ما بين �سب��ع وع�شر �سنوات م��ن ت�صدير الغاز �إل��ى الأ�سواق
العالمية.
وقال بويكو �إن خبراء في وكاالت و�شركات غربية للطاقة �أكدوا �أن احتياطي
الغاز في الأرا�ضي الأوكرانية يبلغ نحو خم�سة تريليونات متر مكعب ،م�ضيفا �أن
�أوكرانيا �ستتحول �إلى دولة م�صدرة للغاز ال م�ستوردة له.
و�أ�شار بويكو �إلى �أن الوزارة وقعت م�ؤخرا عقدا مع �شركة �شيل العالمية للطاقة
بقيم��ة  800ملي��ون دوالر للتنقيب ع��ن الغاز في الأرا�ض��ي الأوكرانية ،و�ستوقع
عقودا م�شابهة مع خم�س �شركات عالمية �أخرى خالل الأ�شهر الثالثة المقبلة.
وف��ي �سي��اق مت�صل ،قال الوزير �إن م�ؤتمرا دولي��ا �سيعقد في العا�صمة كييف
لتحدي��ث �شبكات نقل الغاز الأوكرانية التي تنق��ل الغاز الرو�سي �إلى �أوروبا ،وهو
م�ؤتمر �ستح�ضره لجنة �أوروبية خا�صة.
وي�أتي �إعالن الوزير مفاجئا في خ�ضم �أزمة �أ�سعار الغاز القائمة بين �أوكرانيا
ورو�سيا ،ويحمل طابع الر�سالة �إلى مو�سكو.
ي�شار �إلى �أن مو�سكو ترف�ض مطالب كييف بخف�ض �أ�سعار الغاز الذي ت�صدره
�إليه��ا ويق��در بنحو  40مليار متر مكعب �سنويا ،وتهدد �أوكرانيا بالتحكيم الدولي
�إذا ما �أ�صرت رو�سيا على ذلك الرف�ض.
وبالرغ��م م��ن �إع�لان الوزي��ر الأوكراني ف���إن ثمة م��ن �شكك في م��ا ت�ضمنه
م��ن معلومات ونواي��ا ،ور�أى فيه �أهداف��ا �إ�ستراتيجية لإنهاء العالق��ة الأوكرانية
الرو�سية.
وعل��ق على ذلك الكاتب االقت�ص��ادي �أليك�سي بيترينكو بقوله �إن �إعالن الوزير
يذك��ر بما �أعلنه الرئي�س ال�سابق فيكتور يوت�شينكو بع��د الثورة البرتقالية 2004
ب�ش���أن �إمكانية اعتم��اد �أوكرانيا على احتياطياتها من الغ��از تجنبا للحاجة �إلى
رو�سيا.

منح��ت بريطاني��ا �أ�صح��اب م��ا
ي�صل ال��ى �ستة �آالف ح�ساب م�صرفي
�سوي�س��ري في بنك �إت�ش �.إ�س .بي �.سي
فر�صة �أخي��رة لتو�ضيح موقفهم �أمام
م�س�ؤولي ال�ضرائب واال ف�سيتعر�ضون
ال�ستجواب ق��د يت�ضمن اجراء تحقيق
جنائي .

ازمة
بد�أت �أزم��ة الديون ال�سيادية على
الأرج��ح ف��ي �أوروب��ا من��ذ � 18شهراً
ومنذ ذل��ك الحين ما لبث��ت ت�ستقطب
االهتمام��ات ف��ي الدوائ��ر المالي��ة
العالي��ة  .ف��ي تل��ك الفت��رة تعاظم��ت
الأزمة وتحولت �إلى �أكبر تحد بالن�سبة
�إلى االتحاد الأوروبي منذ البدء بتبني
الي��ورو عملة موح��دة لجمي��ع الدول
الأع�ضاء في االتحاد منذ  12عام ًا .

ا�ستغناء
ق��ررت �شركة “هيوليت ب��اكارد”
(ات�شبي)المتخ�ص�صةفي�صناعة�أجهزة
الكمبيوتراال�ستغناءعن525موظفامن
العاملينفيق�سمنظامت�شغيلالويبفي
ال�شركةوالذيتعتزم�إغالقه�ضمنجهود
مو�سعةلإعادةهيكلتها.
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ثروات
�أكد تقرير ث��روات العالم 2011
ال��ذي ن�ش��ره معه��د البح��وث التابع
لبن��ك كريدي��ت �سوي���س الي��وم ،وهو
التقري��ر ال�سن��وي الثان��ي م��ن نوعه
ال��ذي ي�ص��دره البن��ك� ،أن دول �آ�سي��ا
وحو�ض المحي��ط الهادي كانت �أكبر
الم�ساهمين في نمو الثروات العالمية
وبن�سب��ة  36%و 54%على التوالي
من��ذ ع��ام  2000وحت��ى �أوائل عام
. 2010

«�أوف �أميركا» يلغي � 30ألف وظيفة

عدوى
قال رئي���س البنك الدولي روبرت
زولي��ك �إن ثق��ة الم�ستثمري��ن ف��ي
ال��دول النامي��ة ب��د�أت تتع��زز ب�سبب
تفاقم �أزم��ة الديون في االقت�صادات
المتقدمة.
و�أ�ض��اف زولي��ك �أن الأ�س��واق
المالية ف��ي الدول النامي��ة ت�ضررت
كثيرا وبد�أت حرك��ة تدفق الر�ساميل
تتقل���ص منذ �أغ�سط���س�/آب الما�ضي
ج��راء ا�شت��داد �أزم��ة منطق��ة اليورو
وخف���ض الت�صني��ف االئتمان��ي
للواليات المتحدة.

�  أعل��ن بن��ك �أوف �أمي��ركا �أن��ه �سيلغ��ي قراب��ة � 30أل��ف وظيف��ة
�ضم��ن مخط��ط وا�س��ع لإع��ادة هيكل��ة بيت��ه الداخل��ي ،وبه��ذا التقلي���ص
�سي�ستغن��ي الم�ص��رف ع��ن  10%م��ن �إجمال��ي ع��دد موظفي��ه.
و�أو�ض��ح البن��ك في بيان له �أن ه��ذا الت�سريح �سي�ساعد في جه��ود خف�ض النفقات
ال�سنوية بنحو خم�سة مليارات دوالر في �أفق عام  ،2014وهو ما ي�شكل �أكثر من
 18%من النفقات ال�سنوية لأكبر م�صرف �أميركي من حيث الأ�صول والودائع.
!
ويعان��ي البن��ك م��ن هب��وط ح��اد ف��ي �أرباح��ه خ�لال الع��ام الج��اري،
مت�أث��را بتراج��ع �أن�شطت��ه الخا�ص��ة بالره��ن العق��اري ،حي��ث خ�س��ر
! 9.1ملي��ارات دوالر ف��ي الرب��ع الثان��ي م��ن الع��ام الج��اري.
وقال المدير التنفيذي للبنك بريان موينيهان �إن الظروف المحيطة بالم�صرف �ستظل
رغم قرار الحذف �صعبة ،م�ضيفا �أنه ب�إمكان البنك موا�صلة التقلي�ص من نفقاته،
وتح�سي��ن فعالي��ة �أن�شطته الموجهة للعم�لاء وال�شركات ال�صغي��رة ،و�أ�شار �إلى �أن
المرحلة الثانية من تقلي�ص الإنفاق �ست�شمل الأن�شطة التجارية للم�صرف في العالم.
ويتوقع �أن يرحب الم�ستثمرون بهذه الخطوة من جانب �إدارة البنك ،خ�صو�صا �أن
�سع��ر �سهمه تراج��ع  47%منذ بداية العام الجاري ،وذل��ك ب�سبب مخاوف تتعلق
بق��وة ر�أ�سماله وت�أثير النفقات ال�ضخمة التي تكبدها ج��راء �أزمة الرهن العقاري
الت��ي �ضرب��ت الوالي��ات المتحدة و�سرع��ت بح��دوث الأزمة المالية ع��ام .2008
وبا�ش��رت �إدارة البن��ك خ�لال الأ�سابي��ع الما�ضي��ة �إج��راءات �صارم��ة لمعالج��ة
الهب��وط الح��اد للقيم��ة ال�سوقي��ة ل�سهم��ه ،حيث ق��ام المدي��ر التنفي��ذي الأ�سبوع
الما�ض��ي بتغييرات في �صفوف كبار الم�س�ؤولين ،و�أقال اثنين من �أبرز المديرين.
وتلق��ى البن��ك في �آخ��ر �آب الما�ض��ي مبلغ خم�س��ة ملي��ارات دوالر كا�ستثمار من
الملياردي��ر وارن بافي��ت بيرك�شاير هاتوي ،كما �أعلن بن��ك �أوف �أميركا قبل مدة
بي��ع ح�صته ف��ي بنك الإن�شاء ال�صين��ي بقيمة تقارب  8.3ملي��ارات دوالر بهدف
تحقيق �إيرادات والتركيز على الن�شاط الأ�سا�سي للم�صرف.

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  118كانون االول 2011

12/13/11 1:39:35 PM

ح��ذر وزي��ر المالي��ة اليابان��ي جون
ازوم��ي الم�ضاربين على الي��ن في ا�سواق
ال�صرف االجنب��ي قائال انه ال ي�ستبعد �أي
خطوات لكبح الم�ضارب��ات .وقال �أزومي
ان ال�صعود الحالي للين ال يعك�س اال�س�س
االقت�صادي��ة وان��ه نات��ج فيما يب��دو عن
ازمة الدين ال�سيادي في اوروبا وم�ؤ�شرات
اقت�صاديةامريكية�ضعيفةم�ؤخرا.

توقعات

“�سيتي جروب»
وافق��ت مجموع��ة �سيتي جروب
الم�صرفي��ة الأميركية العمالقة على
دفع مبلغ قيمته  285مليون دوالر
لت�سوي��ة تعوي�ض��ات ع��ن ت�سببه��ا
ف��ي ت�ضلي��ل م�ستثمري��ن بالن�سب��ة
لمنت��ج مال��ي قيمت��ه ملي��ار دوالر
كان مرتبط ًا بره��ون عقارية عالية
المخاط��ر ت��م التخلف ع��ن �سدادها
بعد �أ�شه��ر فقط من بيعه��ا وفقا لما
ذكرته وكالة بلومبيرج االقت�صادية
الأمريكي��ة.

تحذير

قالت م�س�ؤولة كبيرة في البنك الدولي
ان البن��ك يتوق��ع ان يك��ون مع��دل النم��و
االقت�صادي في اميركا الالتينية هذا العام
�سيكون في نطاق من  3.5الي  4.0بالمئة
انخفا�ض��ا م��ن تقديرات��ه ال�سابق��ة التي
تراوحت من  4.5الي  5.0بالمئة.

حماية
�ص��ادق مجل���س الن��واب الأميرك��ي
�أم���س عل��ى قان��ون يحم��ي �ش��ركات
الطي��ران الأميركي��ة م��ن ت�شري��ع قرره
االتح��اد االوروب��ي يق��ر �ضريب��ة بيئية
عل��ى االنبعاث��ات الغازي��ة ال�ص��ادرة
ع��ن الطائ��رات التي ت�سي��ر رحالتها من
المطارات االوروبية و�إليها.

دعم
جددت ال�صين دعمها لجهود االتحاد
الأوروب��ي لحل �أزم��ة الديون معربة عن
�أمله��ا ف��ي �أن يتخ��ذ االتحاد �إج��راءات
ملمو�س��ة ال�ستعادة ثقة ال�س��وق .و�أكدت
بكين �إن على ال�صين واالتحاد الأوروبي
تو�سي��ع وتعميق التع��اون العملي ،وهي
تعلق �أهمية على جهود االتحاد للتعامل
مع �أزمة الديون ال�سيادية.
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معار�ض وم�ؤتمرات

معار�ض عامة
رو�سيا \ مو�سكو

فرن�سا\ باري�س

المانيا\ برلين

المعر�ض الدولي للب�ضائع اال�ستهالكية

المعر�ض الدولي للملبو�سات الجاهزة
وازياء االك�س�سوارات 2012\1\24-21

المعر�ض الدولي ل�صناعة الم�أكوالت ،الزراعة
وال�صناعات الزراعية
2012\1\29-20

رو�سيا\ �سانتبيتر�سبورغ

فرن�سا\ باري�س

2012\1\20-17
المعر�ض الدولي لتقنية المجوهرات ومعدات
ل�صناعتها 2012\2\5-1

المعر�ض الدولي للأحذية والب�ضائع
واالك�س�سوارات الجلدية

ايطاليا\ ميالنو

ماليزيا\ كواالالمبور

المعر�ض الدولي لأدوات المنزل ،قطع
للهدايا ،الروائح العطرة ،المجوهرات
التقليدية ،الخر�ضوات وغيرها
2012\1\29-26
ال�ساعات ،المجوهرات ،االك�س�سوارات
والهدايا

ايطاليا\ فلوران�س

المعر�ض الدولي لأزياء الرجال
2012\1\13-10

ايطاليا\ ريمني

المعر�ض الدولي ل�صناعة البوظة،
المعجنات ،الحلويات
ومنتجات االفران
2012\1\25

�سوي�سرا\ جنيف

المعر�ض الدولي لل�ساعات الفخمة
2012\1\20-16

فرن�سا\ باري�س

المعر�ض الدولي لل�ساعات ،المجوهرات،
وازياء من المجوهرات
2012\1\23-20
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المعر�ض الدولي للمجوهرات
2012\1\9-6

ا�سبانيا \مدريد
المعر�ض الدولي للمجوهرات ،الف�ضة،
ال�ساعات والهدايا 2012\6-2
االزياء والمن�سوجات

ا�سبانيا\ فالن�سيا
المعر�ض الدولي لأزياء االطفال
2012\1\22-20

ال�صين\ بكين
المعر�ض الوطني للفراء والملبو�سات الجلدية
2012\1\13-10

المانيا\ ميونيخ
المعر�ض التجاري الدولي لأزياء ومعدات
الريا�ضية الزراعة وال�صناعات الغذائية
ومنتجات االفران

المانيا\ ميونيخ
المعر�ض الدولي لجميع لوازم االعرا�س
2012\1\15-14

البرازيل\ �ساوباولو
المعر�ض الدولي للأحذية
ومعدات الريا�ضة والب�ضائع الجلدية
2012\1\19-16

هونغ كونغ\هونغ كونغ
ا�سبوع هونغ كونغ للأزياء
2012\1\19-16

ايرلندا\ دوبلن
المعر�ض الدولي للب�ضائع
اال�ستهالكية
2012\1\24-22

هولندا\ ام�ستردام
اال�سبوع الدولي للأزياء
2012\1\29-25

اليونان\ اثينا
اكبر معر�ض للأزياء في البلقان
2012\1\30-28

هنغاريا\بوداب�ست
المعر�ض الدولي للزراعة وىالت ومعدات
الزراعة
2012\1 \ 28-25
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ايران
�شركة �صناعة وت�صدير ماكينات الخياطة المنزلية
والحرفية بموا�صفات ممتازة� ،صناعة ايرانية
بتقنية عالميةن تبحث عن وكالء نا�شطين في
الدول العربية و�سائر الدول.
لالت�صال
هاتف00989123017693 :
بريد الكترونيirmid123@yahoo.com :
irmid123@gmail.com

ايطاليا
ان ال�سيد حنون عمر من ايطاليا وعمل في م�ؤ�س�سة
تعمل في الت�أثيث الكامل للفنادق والمطاعم ،كما
تقوم ب�صناعة ابواب داخلية من الخ�شب والزجاج،
يرغب في ت�صدير منتجات ال�شركة الى لبنان.
لالت�صال
هاتف00393466647032 :
بريد الكترونيhanun.omar@gmail. :
com

ال�صين
�شركة �صينية تنتج المالب�س والقطنيات الن�سائية
وتبحث عن م�ستوردين لبنانيين.
لالت�صال
.Guangzhou s-reen sm ltd
Tel:008602087748970
Fax: 008602087742529
e-mail: clothingnew@gmail.com
website: www.s-reen.com

ال�صين
�شركة �صينية rizhao hengxin industry
 .ltdت�صدر الحبوب والمك�سرات والتفاح والثوم،
وتبحث عن �شركاء لبنانيين ونا�شطين في ال�سوق
اللبنانية.
لالت�صال
.Rizhao hengxin industry ltd

Cell: 00866332216775
Fax: 00866338391358
e-mail: jerry_wang@cnsuncorp.
com
website: www.cnsuncorp.com

م�صر
�شركة م�صرية ت�صدر وت�ستورد المالب�س الجاهزة
وجميع العطور والمواد العطرية ،تعلن عن رغبتها
في ايجاد �شريك لتمويل م�شروع بقيمة خم�سة
�آالف دوالر اميركي.
لالت�صال:
ال�سفارة الم�صرية
�شارع محمد البزري ،اوتو�ستراد بئر ح�سن ،بيروت
– لبنان
هاتف020961182443 :
فاك�س0096118233 :
بريد الكترونيBeirut@ tamseel-ecs. :
gov.eg

الهند
�شركة هندية ت�ؤمن الم�شاركة في م�شاريع عالمية،
تفتح ابوابها امام رجال اعمال اللبنانيين.
لالت�صال
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Tendersinfo
Mamata awarade
International business
development – tenders info
Euclid infotech pvt. Ltd
Arch gdd apartment, s.v., road 1
Adjoining telephone exchange
Kandivali (w), Mumbai – 400067
Manharashtra,india
Tel: 00912228660056
e-mail: mamta.a@tenders info.
com
website: www.tendersinfo.com

اليونان
�شركة اميركية لال�ستيراد والت�صدير ،مقرها
اليونان ،تبحث عن �شركاء لبنانيين وموزعين
للمنتجات الغذائية في ال�سوق اللبنانية.
لالت�صال
Atlas World Trade
Jason Stelios Gallandat
Tel: 00302311211839
Cell: 00306982702502
Website: www.atlasworldtrade.
com
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