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االف����ت����ت����اح����ي����ة

تداعيات اقت�صادية
ا�ستم��ر انعكا���س الأح��داث االقت�صادي��ة الجارية في �سوري��ا اقت�صادي ًا على دول الج��وار العربي واالقليم��ي ،خ�صو�ص ًا لبنان
والع��راق والأردن وتركي��ا .ويتعلّق المجال الأول المحتمل للت�أثير ،بالتجارة الثنائية بي��ن �سورية وجوارها ،و�إذا كانت تركيا قد
ب��رزت الأول��ى في مجال التبادالت التجارية بين البلدين ،بحيث و�صل��ت العام الما�ضي الى نحو  2.27مليار دوالر� ،إال �أن حجم
المب��ادالت تراج��ع �إلى درج��ة ال�صفر بعدما �أغلقت �سوريا الحدود م��ع تركيا كما قالت االو�ساط االقت�صادي��ة التركية التي باتت
�صرختها ت�سمع في كل االتجاهات منددة ب�سلوك الحكومة التركية في تهديدها ال�سوريين في المو�ضوع االقت�صادي.
البل��د الثان��ي الذي يرتب��ط ب�شبكة مع ّقدة من العالق��ات مع �سورية هو لبن��ان .وال تقت�صر العالقة بين البلدي��ن على العالقات
التجاري��ة الر�سمي��ة التي ُق ِّدرت بنحو  1.3مليار دوالر الع��ام الما�ضي ،بل تتع ّداها �إلى حركة اليد العاملة التي كانت تنتقل حتى
وقت قريب بين البلدين في �شكل متوا�صل.
ا�ستقر جزء منها في لبنان ،ماهرة ورخي�صة بالن�سبة �إل��ى لبنان ،خ�صو�ص ًا في مجال �أعمال
و ُتعتب��ر ه��ذه اليد العاملة ،الت��ي
ّ
تو َّقع �أن ترتفع �أكالف هذه اليد العاملة على االقت�صاد اللبناني
البناء والمقاوالت وبع�ض فروع الخدمات .ومع �صعوبة االنتقالُ ،ي َ
الذي ي�صعب عليه �إيجاد بدائل محلية لها.
وتعتب��ر المعابر الحدودي��ة البرية بين لبنان و�سورية المنفذ الأ�سا�س لمرور ال�ص��ادرات اللبنانية �إلى الدول العربية .ورغم ان
حج��م التب��ادل التج��اري بين لبنان و�سورية ال يتع��دى  500مليون دوالر في �أف�ضل �أحواله ،لكن حج��م ال�صادرات اللبنانية عبر
الح��دود البري��ة ال�سوري��ة �إلى �سائر الدول العربية تتعدى ن�سبت��ه  40في المئة ،فيما حركة ا�ستي��راد الب�ضائع برا تقدر بحوالى 6
مليارات دوالر.
التجار ورج��ال الأعمال
وثم��ة ُبع��د �آخ��ر في العالقة م��ع لبنان يتم ّث��ل بتوظيف القطاع المال��ي كثيراً من خدمات��ه لم�صلحة ّ
ال�سوريي��ن� ،إذ ُتع َت َب��ر الم�ص��ارف اللبناني��ة مالذاً �آمن ًا للم ّدخ��رات .كما تقوم الم�ص��ارف بكثير من �أعمال االعتم��ادات الم�صرفية
لل�ص��ادرات وغيره��ا .وف��ي حين تراجعت ه��ذه الن�شاطات� ،إال �أنه ل��م تتراجع الودائ��ع ال�سورية في الم�ص��ارف اللبنانية ،بل هي
مر�شحة �إلى االرتفاع نظراً �إلى حال عدم اال�ستقرار في �سوريا.
ّ
ال�شريك التجاري الآخر المهم ل�سورية هو العراق ،الذي ُي َع ّد المق�صد التجاري الأول لل�صادرات ال�سورية ،وكان ي�ستحوذ على ما
ن�سبت��ه  18.8ف��ي المئة من الإجمالي ،وبحجم بلغ  2.5مليار دوالر .وهذه �سلع بمعظمها زراعية و�صناعات خفيفة ،وهي تتركّ ز
و ُت�ستهلك في المناطق الحدودية بين البلدين ،وتمتاز ب�أنها رخي�صة الثمن وذات جودة مقبولة� .شهدت المبادالت تقدم ًا ملحوظ ًا
خالل اال�شهر القليلة الما�ضية.
الدولة الرابعة ذات ال�صلة الوثيقة ب�سورية هي الأردن التي ترتبط بالكثير من االتفاقات الثنائية مع جارتها .ثمة ،مثالً ،اتفاق
ينظّ ��م تب��ادل الإ�سمنت الأردني في مقاب��ل القمح ال�سوري ،وهو ترتيب معمول به منذ �سنوات ويخ��دم م�صالح البلدين .وكان هذا
المخ�ص���ص للخبز في الأردن ،مع العلم �أن القمح
الترتي��ب يو ّف��ر عل��ى الخزينة الأردنية ع�شرات ماليين الدوالرات نظراً �إلى الدعم
َّ
ي�ستخ َدم كجزء من هذا الترتيب.
ال�سوري كان ُ
كذل��ك توق��ف الن�شاط الحدودي بين البلدين ب�شكل �شبه تام .فمعروف �أن مدن ال�شم��ال الأردني (الرمثا و�إربد) تعتا�ش �إلى ح ّد
كبي��ر عل��ى قطاع النقل والموا�صالت ،وبيع الب�ضائع اال�ستهالكية و�شرائها من �سوري��ا .ومنذ اندالع الأحداث ثمة �شبه جمود في
ه��ذا الن�ش��اط دفع �أهالي الم��دن الحدودية الأردنية �إلى التظاهر احتجاج�� ًا على الأحداث وما �ألحقته به��م .ويعتمد عدد كبير من
التج��ار الأردنيي��ن على ميناء الالذقية على البحر المتو�سط ال�ستيراد ب�ضائعه��م ،خ�صو�ص ًا من �أوروبا ،فالأكالف �أق ّل من �أكالف
ّ
اال�ستي��راد �إل��ى مين��اء العقب��ة الوحيد في الأردن والمط ّل عل��ى البحر الأحمر ف��ي الأردن .لكن هذا الن�شاط تو ّق��ف ب�سبب الأخطار
الأمني��ة ،وانع��دام القدرة على ت�أمين الب�ضائع بوا�ســط��ة �شركات الت�أمين العالمية .وال تخفي جه��ات ر�سمية قلقها على م�ستقبل
ت��زود �سورية بموجبه بع�ض المناطق الحدودية ف��ي الأردن بالكهرباء،
بع���ض الم�شاري��ع الم�شترك��ة ،مثل الربط الكهربائي الذي ِّ
وم�شروع الغاز العربي الذي يربط م�صر ب�سورية عبر الأردن و�صو ًال �إلى لبنان.
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الحكومة ح�سمت الملف والحد الأدنى  675الف ليرة

وتحد
ت�صحيح الأجور في لبنان ..كبا�ش
ٍّ

كانت املعركة التي خاضها العمال لتصحيح احلد االدنى لالجور طويلة ومرهقة ،اذ استمرت
اكثر من  6اشهر صدر خاللها  4مراسيم ،حملت ما حملته للعمال من مفاجآت سلبية
وخيبات امل  .فامللف كان معقدا ً جدا ً واشبه مبعضله في ظل االخطار التي حتدق باالقتصاد
اللبناني وسط توقعات مبصاعب جديدة واستحقاقات خطرة ،تضاف تداعياتها الى السلبيات
الكثيرة التي حلقت باالقتصاد خالل العامني السابقني .فمصير ارباب العمل وضع على
احملك مع طرح الزيادة ،وال سيما أن القطاع اخلاص شهد منذ منتصف العام  2010هبوطا ً
مقلقا ً في مكانته املالية ،متثل بال تعثرات واإلفالسات وعمليات الصرف الفردي واجلماعي،
وكساد اخملزون وإنحسار القواعد اإلنتاجية وتوقف العديد من العمالء اإلقتصاديني عن دفع
مستحقاتهم أو سداد أقساطهم...
8
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اما العم��ال ،ف�أ�صروا على حقهم في زيادة الحد
الأدنى وت�صحيح الأجور ،اذ ت�شكل الرواتب واالجور
الدخ��ل النق��دي لأكثري��ة اللبنانيين م��ن الموظفين
والعم��ال و�أ�صحاب المهن الح��رة والحرفيين وذوي
المعا�ش��ات .وقد �شهد لبنان من��ذ الخم�سينيات حتى
الي��وم العديد م��ن االختالالت البنيوي��ة االجتماعية
واالقت�صادية ب�سبب االحداث والأزمات التي انعك�ست
�سلب ًا على واقع الرواتب واالجور ،وتو ّزع الدخل بين
المواطني��ن و�أبرز ه��ذه االحداث :الح��رب والت�ضخم
وتراج��ع معدل النمو والتوترات االقليمية ،ومفاعيل
ا�ستم��رار الدين العام البالغ حوالى  52مليار دوالر،
وعج��ز الموازن��ة و�سيا�س��ة التثبي��ت النق��دي عل��ى
م�ست��وى الأج��ور واالنف��اق االجتماع��ي ،والأزمات
ال�سيا�سي��ة المتالحقة منذ الع��ام  2005حتى اليوم
وعدم �إقرار موازنات ال�سنوات ال�ست االخيرة ،وت� ّأخر
ت�ألي��ف الحكومة العتي��دة ،واال�ضطراب��ات العربية.
وق��د �أدت هذه االختالالت الى زيادة التفاوتات بين
الفئ��ات االجتماعية وتفاقم م�شكلة الفقر والحرمان
وانخفا���ض م�ست��وى المعي�ش��ة وال �سيم��ا ف��ي ظ��ل
غي��اب �سيا�س��ة للروات��ب تح��دد الأج��ر ال��ذي يمكّن
العام��ل م��ن العي�ش ف��ي م�ستوى اجتماع��ي مالئم.
ويعتب��ر الت�ضخم من اب��رز العوامل الت��ي ت�ؤدي الى
ت�آكل الرواتب ،حيث عرف الت�ضخم معدالت قيا�سية
ف��ي مرحلة م��ا بع��د االجتي��اح «اال�سرائيل��ي» عام
 1982وخا�ص��ة م��ا بي��ن  1986و 1992و�صلت

ال��ى � % 100سنوي��اً .وبع��د الع��ام  1992تمكن��ت
حكوم��ة الرئي���س ال�شهيد رفيق الحري��ري من تثبيت
النق��د وتقلي�ص مع��دل الت�ضخم ال��ى حوالى % 10
وم��ا دون �سنوي��اً� ،إال �أن المفاعي��ل االيجابي��ة لهذا
التح�س��ن ال تزال �ضعيفة خا�ص��ة �أن ذلك لم ينعك�س
انخفا�ض ًا في ا�سعار ال�سلع اال�سا�سية واال�ستهالكية.
و�إ�ضاف��ة ال��ى الت�ضخ��م ،ي�ش��كل ارتف��اع ا�سع��ار
الم�شتق��ات النفطي��ة ب�سب��ب ارتف��اع ا�سع��ار النف��ط
عالمي ًا وال�ضرائب المبا�شرة وغير المبا�شرة وخا�صة
�ضريبة الدخل و�ضرائ��ب الكهرباء والمياه والهاتف
و�ضريب��ة القيمة الم�ضافة ور�س��وم الميكانيك ،عبئا
كبي��راً عل��ى المواطني��ن اذ يقتط��ع ن�سب��ة كبيرة من
دخلهم.

ت�آكل متتالٍ
وفي ظل ه��ذا الت�آكل المتتال��ي للأجور ،خ�سرت
االج��ور ف��ي ال�سن��وات االرب��ع الما�ضي��ة اكث��ر م��ن
 % 60م��ن قدرتها ال�شرائية وفق االتحاد العمالي
الع��ام� ،أو  % 25وف��ق وزي��رة الم��ال ال�سابق��ة ريا
الح�سن ،ما ادى الى تقل�ص الطبقة الو�سطى ،وانت�شار
الفق��ر على نطاق وا�سع ل��دى الأجراء وخ�صو�صا في
االدارة العام��ة ب��كل فئاته��ا .ول��م ت�ستط��ع �سيا�سة
المراجع��ة الدوري��ة للحد الأدنى للأج��ور التي بد�أت
في لبنان بع��د �أحداث  1958من حل هذه الم�شكلة،

يمكن رفع الح��د الأدنى لالجور الى 500000
ول��م
ّ
ل .ل .المواط��ن م��ن مواجهة غ�لاء المعي�شة ،اذ كلما
ارتف��ع الحد الأدن��ى للأجور ،ارتفع��ت اال�سعار على
كل ال�سل��ع ،والقطاع��ات من تعليم و�صح��ة وطبابة
و�سك��ن وغيرها ،في ظل تراجع قدرة الم�ؤ�س�سات في
القطاعين العام والخا�ص و�إدارات الدولة على زيادة
مداخي��ل العم��ال والموظفين و�أجوره��م ،االمر الذي
يعي��ق ط��رح ت�صحي��ح الرواتب واالج��ور ورفع الحد
الأدن��ى للأج��ور ،على الرغ��م من انه اج��راء ا�سا�سي
ي�ستهدف تحقيق ق�سط من العدالة االجتماعية .
توفّق الم�ؤ�س�سات بين
وكان ال�س�ؤال الكبير ،كيف ِ
هذا الواقع الخطر ،وبين المطالب العمالية ال�ضاغطة
الت��ي تفاق��م الأعب��اء الت�شغيلي��ة و�س��ط الظ��روف
الإقت�صادية ال�سيئة؟

ف�صول الرواية
كان��ت معرك��ة ت�صحي��ح االج��ور ا�شب��ة برواي��ة
طويلة الف�صول .ففور ت�شكيل حكومة الرئي�س نجيب
ميقاتي ف��ي حزيران  ،2011اعل��ن العمال مطلبهم
بت�صحيح االجور اال انهم �آنذاك �آثروا اعطاء الحكومة
فت��رة �سماح» ،اعلنوا ع��ن انق�ضائها مع بداية ايلول
مطلقي��ن معرك��ة الت�صحي��ح .ومن��ذ ذاك الحين ،وال
تزال ف�صول الرواية تتوالى.
البح��ث الج��دي للت�صحي��ح ب��د�أ مع نهاي��ة �شهر

➠

لجنة الم�ؤ�شر مجتمعة
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ايل��ول مع انط�لاق اجتماعات لجن��ة الم�ؤ�شر ،التي
قادت قط��ار الحوار نحو محط��ة الت�صحيح ،اال ان
رئي���س االتحاد العمال��ي غ�سان غ�ص��ن ا�ضطر الى
�إيقافه ظن ًا منه ان ال جدوى من اجتماعات اللجنة
بع��د ال�ضرائ��ب الجدي��دة الت��ي ت�ضمنه��ا م�ش��روع
موازنة .2012
وبن��اء علي��ه ،ح��دد االتح��اد العمال��ي ال��ـ 12
ت�شري��ن االول موع��داً النطالق��ة �سل�سل��ة تحركات
مهني��ة وقطاعي��ة للمطالبة بتلبي��ة مطالب العمال
وف��ي ا�سا�سه��ا زي��ادة الح�� ّد الأدن��ى للأج��ور �إلى
ملي��ون ومئتين وخم�سين �ألف ليرة (1.250.000
ل.ل،).و�شم��ول ال�ضم��ان ال�صح��ي اللبنانيين كافة
ورف�ض الزيادة على �ضريبة القيمة الم�ضافة.
ف��ي ذاك الوقت ،وفي ظ��ل التح�ضيرات المكثفة
لال�ض��راب ،ظن رئي�س الحكوم��ة نجيب ميقاتي ان
ع�ص��اه ال�سحرية الت��ي مكنته من اجتي��از مطبات
متعددة وتلبية مطالب معي�شية مختلفة كان ابرزها
مطالب ال�سائقين العموميين �ستعالج الم�س�ألة ،و�أقر
مر�س��وم اول لت�صحي��ح االجور في جل�س��ة عقدتها
الحكومة ع�شية اال�ضراب ،كان مفعوله عجائبياً ،اذ
ق�س��م العمال بين م�ؤي��د ومعار�ض ،و�أغ�ضب ارباب
ّ
العمل ،وخلق حالة من ال�ضو�ضاء عند كال الفريقين
انته��ت برف���ض مجل���س �ش��ورى الدول��ة للمر�س��وم
الذي انقذ ماء الوجه ،واع��اد م�س�ألة الت�صحيح الى
طاول��ة البحث .وترافق��ت عودة الب��ت بالت�صحيح،
مع ع��ودة االتح��اد العمالي ال��ى اجتماعات لجنة
الم�ؤ�شر التي انهت اجتماعها من دون التو�صل الى
اتف��اق بين االطراف الم�شارك��ة بح�سب وزير العمل
�شرب��ل نحا�س ال��ذي عكف في نهاي��ة االجتماعات
على اع��داد م�شاريع الق��رارات والمرا�سيم المتعلقة
بت�صحي��ح االجور واالج��راءات االخ��رى الموازية،
الحالتها الى رئا�سة مجل�س الوزراء.
اال ان نحا���س فوجىء بو�ض��ع م�شروعه جانب ًا
خ�لال الجل�سة وا�ستبداله ب�إقت��راح �شفوي نتج عنه
مر�س��وم رف�ضت��ه �شرائح العمال كاف��ة ونال ر�ضى
معظ��م ارب��اب العمل ،ووافق علي��ه مجل�س ال�شورى
ب�شروط.
و�سط هذه الموافقة الم�شروطة ،ودعوات الهيئات
االقت�صادي��ة لالتح��اد العمالي ال��ى مالقاتها في
منت�صف الطريق ،وت�أكيدات من وزراء في الحكومة
�إ�ص��رار ميقاتي على اق��رار االجور كعيدية للعمال،
ظ��ن الجمي��ع ان ر�ؤي��ة الدخ��ان االبي���ض لم�س�أل��ة
االج��ور ا�صبح��ت قريب��ة ال محال��ة وال �سيم��ا بعد
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رئي�س االتحاد العمالي العام غ�سان غ�صن
االع�لان عن اتف��اق تاريخي بين العم��ال وارباب
العم��ل ق�ضى برفع الحد االدن��ى لالجور الى 675
ال��ف ليرة .ف��ي ال�شطر االول بين ال��ـ 500الف ليرة
والمليون لي��رة تحت�سب الزيادة عل��ى ا�سا�س ن�سبة
 35في المئة على اال تزيد على الـ 200الف ليرة.
وف��ي ال�شطر الثاني بين مليون ومليون و 500الف
لي��رة ال تقل الزي��ادة وال تزيد على الـ 50الف ليرة.
وفي ال�شطر الثالث فوق المليون و 500الف ليرة ال
تقل الزي��ادة وال تزيد على ال��ـ 50الف ليرة .وحدد
االتف��اق منح��ة التعلي��م ب��ـ 750الف لي��رة �سنويا
للول��د ،عل��ى اال تتج��اوز ملي��ون و 500ال��ف ليرة
�سنويا لكل �أجير.
اال ان الري��اح �س��ارت بما ال ت�شته��ي ال�سفن في
مجل���س ال��وزراء ،اذ اق��ر المجل�س م�ش��روع نحا�س
ال��ذي �صب في م�صلحة العم��ال ب�شكل كبير ،وخلق
حال��ة غليان ا�شبه بثورة �ضد المر�سوم في �صفوف
ا�صحاب العمل.

نقطة �صفر
كل الم�ؤ�شرات ا�ش��ارت �آنذاك الى ان الملف عاد
ال��ى نقطة ال�صف��ر ،فالعمال رحب��وا بالقرار وهيئة
التن�سيق طالبت الحكومة بتنفيذه فوراً واعلنت عدم
القبول بغيره ،فيما ارباب العمل اكدوا عدم قدرتهم
على ا�ستيعاب هذه الزيادة وبالتالي عدم تطبيقها،
مهددين باال�ضراب والتظاهر والع�صيان المدني اذا
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط

ما ا�صبح هذا المر�سوم �ساري المفعول .ومرة اخرى،
اتى ق��رار مجل���س �ش��ورى الدولة ليخم��د المواقف
الملتهب��ة ،اذ ر ّد م�ش��روع المر�س��وم للم��رة الثالثة.
هذا الرد لم يحبط الوزير نحا�س الذي يعرف بطبعه
الم�شاك���س الى حد كبير ،اذ عمد الى ار�سال م�شروع
جديد الى ال�شورى يق�ضي برفع الحد الأدنى للأجور
ال��ى � 868ألف ليرة لبناني��ة وي�ضم بدل النقل ،وال
ت�شي��ر �صيغته �إل��ى بدل النقل ،وتتعام��ل معه ك�أ ّنه
غير موجود.
وفيما انكب مجل�س ال�شورى على درا�سة م�شروع
نحا���س ،زار وفد م�شترك م��ن الهيئات االقت�صادية
واالتح��اد العمال��ي الع��ام رئي�س الحكوم��ة نجيب
ميقات��ي الذي تعهد ب�إخ��راج الملف م��ن التجاذب
ال�سيا�س��ي ،كما زار رئي���س تكتل التغيير واال�صالح
مي�ش��ال عون الذي اعرب ع��ن رغبته ب�إقفال الملف
واقرار الت�صحيح.
وو�س��ط هذه الأجواء التفا�ؤلية ،دعا وزير العمل
�شربل نحا�س �أع�ضاء لجن��ة الم�ؤ�شر الى الإجتماع،
للبحث ف��ي الناحية القانونية للإتفاق الموقع بين
الهيئ��ات الإقت�صادية والإتح��اد العمالي العام في
ق�صر بعبدا في  21كانون الأول  .2011لكن عقدة
“ب��دل النق��ل” حال��ت دون ح�س��م المل��ف ،رغم ان
االجتم��اع قد ب��د�أ في اجواء ايجابي��ة اوحت وك�أن
الح��ل حا�صل ال محالة ،غير ان��ه ولدى الولوج الى
مناق�ش��ة البن��ود ،تب��ددت االم��ور وتمتر���س فريقا
االتحاد العمالي العام والهيئات االقت�صادية خلف
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اتفاقه��م الر�ضائ��ي ،مبديي��ن رف�ضهم��ا لأي �صيغ
اخ��رى .ولم تفلح المحاوالت المتكررة لوزير العمل
ف��ي ثني الطرفي��ن عن موقفهم��ا والتجاوب مع ما
ت�ضمن��ه م�شروعه الذي وافق علي��ه مجل�س ال�شورى
�ش��رط الأخ��ذ بمالحظات��ه .وبناء علي��ه ،احيلت كل
االمور ال��ى مجل�س الوزراء لتكون له الكلمة الف�صل
في هذا المو�ضوع.
و�ش��رع نحا���س ف��ي التح�ضير لم�ش��روع جديد
يت�ضمن افكار جديدة م�ستخل�صة من نقا�شات لجنة
الم�ؤ�ش��ر وروحية م�شروعه االخي��ر الذي وافق عليه
مجل���س �ش��ورى الدول��ة ،وج��رت م�ش��اورات مكثفة
اليجاد حل يح�سم الملف نهائياً.
ونج��ح مجل���س ال��وزراء ه��ذه الم��رة ،وح�س��م
معركة الأجور بعد ا�شهر عديدة على اطالقها ،بفوز
«الإتف��اق الر�ضائ��ي» الموق��ع من جان��ب الهيئات
الإقت�صادي��ة والإتح��اد العمال��ي الع��ام ف��ي ق�صر
بعبدا ،م��ع تكليف وزير العمل �شرب��ل نحا�س �إعداد
م�ش��روع قان��ون لإر�ساله الى مجل���س النواب يجيز
للحكومة النظر في بدل النقل ومنح التعليم.
ووفق�� ًا للم�ش��روع ال��ذي تم اق��راره ،ح�� ّدد الحد
االدن��ى الر�سمي للأجور ب��ـ 675الف ليرة لبنانية،
و�أق��رت زي��ادة قدره��ا مئة ف��ي المئة عل��ى ال�شطر
الأول م��ن الأج��ر حتى  400الف ل .ل .على �أال تقل
الزي��ادة ع��ن � 375أل��ف ل .ل ،.وزي��ادة قدره��ا 9
بالمئة على ال�شطر الثاني من الأجر بين  400الف
ل .ل .ولغاي��ة مليون وخم�سمئة ال��ف ليرة لبنانية،
عل��ى ان ي�ص��ار ،بغية احت�س��اب هذه الزي��ادة ،الى
تنزي��ل مبل��غ  200ال��ف لي��رة لبناني��ة م��ن الأجر
اال�سا�س��ي .كذلك ت�ؤخد بعي��ن االعتبار ،وتح�سم من
الزي��ادات المق��ررة ،الزي��ادات التي منح��ت �سابق ًا
من��ذ تاري��خ  .2010/1/1وف��ي ه��ذا الإط��ار ت��م
تكلي��ف وزي��ر العم��ل اع��داد م�شروع قان��ون يرمي
ال��ى الإجازة للحكومة تحديد �آلية تعوي�ضات النقل
واقتراح المقت�ضى لإعداد منح التعليم للم�ستخدمين
والعم��ال ،كما تقرر �إبقاء ب��دل النقل اليومي ومنح
التعليم وذلك الى حين �صدور هذا القانون

م�صير االقت�صاد
وم��ع اق��رار رفع االج��ور ،ب��رز قلق كبي��ر على
م�صي��ر االقت�ص��اد اذ ان��ه ت��م خ�لال ه��ذه الفت��رة
الرجوع الذي �سيلحق بالقدرة التناف�سية لالقت�صاد
نظ��راً ال��ى ارتفاع كلف��ة الي��د العاملة الت��ي ت�شكل

مر�سوم احلد الأدنى يف اجلريدة الر�سمية

ن�شر ن�ص مر�سوم تعيين الح ّد االدنى الر�سمي لأجور الم�ستخدمين والعمال الخا�ضعين لقانون العمل
ون�سبة غالء المعي�شة وكيفية تطبيقها في  2012-1-26في الجريدة الر�سمية ،وت�ضمن:
الم��ادة  :1تلغ��ى �أح��كام المر�سوم رقم  500تاري��خ  2008/10/14المتعل��ق بتعيين الحد االدنى
الر�سمي الجور الم�ستخدمين والعمال في القطاع الخا�ص واعطاء زيادة غالء معي�شة.
المادة  :2اعتبارا من  ،2012/1/1يعين الحد االدنى الر�سمي للأجر ال�شهري بمبلغ �ستمئة وخم�سة
و�سبعين الف ليرة لبنانية ويعين الحد االدنى الر�سمي للأجر اليومي بمبلغ ثالثين الف ليرة لبنانية وفقا
الحكام المادتين االولى والثانية من القانون رقم  67/36ال�صادر بتاريخ .1967/5/16
الم��ادة  :3اعتب��ارا م��ن  ،2012/2/1ت�ض��اف ال��ى االج��ر ال��ذي كان يتقا�ض��اه االجي��ر بتاري��خ
 2012/1/31زي��ادة غ�لاء معي�شة تحت�سب وفق االلي��ة التالية 1- :لغاية االحت�س��اب ،ينزل من االجر
مبلغ  200الف ليرة لبنانية الذي كان قد ا�ضيف بحكم المر�سوم رقم  500تاريخ .2008/10/14
 2تطبق على الر�صيد زيادة غالء معي�شة قدرها:  100ف��ي المئ��ة عل��ى ال�شطر االول منه حتى مبلغ  400الف ليرة لبنانية ،على اال تقل الزيادة عن 375الف ليرة لبنانية.
  9ف��ي المئ��ة عل��ى ال�شطر الثاني من��ه الذي يزيد ع��ن  400الف ليرة لبناني��ة وال يتجاوز المليونون�صف مليون ليرة لبنانية.
 3يحت�س��ب الف��ارق بي��ن المبلغ االجمال��ي الناتج عن الفق��رة ال�سابقة واالجر ال��ذي كان يتقا�ضاهاالجي��ر بتاري��خ  2011/12/31ويك��ون ه��ذا الف��ارق هو الزي��ادة التي ت�ض��اف الى االج��ر الذي كان
يتقا�ضاه االجير بتاريخ .2011/12/31
الم��ادة  :4ت�ؤخ��ذ بعي��ن االعتبار وتح�سم من الزي��ادات المقررة في المادة الثانية م��ن هذا المر�سوم
الزي��ادات الت��ي منح��ت منذ تاري��خ  2010/1/1والمو�صوفة �صراحة بعقد او نظ��ام او في ال�سجالت او
بق��رار من ال�سلط��ة ال�صالحة في الم�ؤ�س�سات العامة (كالم�صالح الم�ستقل��ة مثال) بانها طر�أت ب�سبب غالء
المعي�شة والتي �شملت جميع اجراء الم�ؤ�س�سة او �شملت فئة معينة من االجراء في الم�ؤ�س�سة ،اذا كانت هذه
الزيادات توازي الزيادة المقررة او تقل عنها ،اما اذا كانت تفوق الزيادات المقررة فال يجوز تخفي�ضها.
المادة  :5ين�شر هذا المر�سوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من .”2012/2/1
اح��د ابرز تكاليف الإنت��اج .ويلفت الخبراء في هذا
االط��ار ،الى انه لي�س هناك م��ا يثبت وجود عالقة
معت��د بها بي��ن القدرة التناف�سي��ة وتدخل الحكومة
ف��ي تحديد الم�ستوي��ات الدنيا للأج��ر ،فن�سبة الحد
الأدن��ى �إل��ى متو�س��ط الأج��ر ف��ي كل م��ن البرازيل
وتركي��ا والأرجنتي��ن والمغرب ه��ي �أعلى منها في
لبن��ان ،وم��ع ذلك ف���إن الترتيب العام له��ذه الدول
عل��ى ج��دول التناف�سية الدولية لع��ام � 2011أعلى
م��ن ترتيبه .وال يعود ت�أخر ترتيب لبنان في م�ؤ�شر
التناف�سي��ة (ي�شغ��ل المرتب��ة  89م��ن �أ�ص��ل 142
دولة) �إلى ارتف��اع التكاليف المبا�شرة للإنتاج ،بل
يرتب��ط �أكث��ر ب�ضع��ف اال�ستثمار الحكوم��ي وت�أخر
الإ�صالح��ات وا�ضط��راب ال�سيا�س��ات الكلي��ة ،وهو
م��ا اثر �سلب�� ًا عل��ى التكاليف غي��ر المبا�ش��رة التي
يتكبده��ا المنتج��ون .ويظه��ر تقري��ر التناف�سية �أن
لبن��ان مت�أخ��ر جداً ف��ي الترتيب عل��ى �صعد متانة
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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بيئة االقت�صاد الكلي ( المرتبة  ،)125وتطور البنى
التحتي��ة( )121و�أداء الم�ؤ�س�سات العامة والخا�صة
( ،)115ف��ي حي��ن ان��ه متق��دم ف��ي الم�ؤ�ش��رات
المرتبطة باالنفتاح االقت�صادي وال�صحة والتعليم.
وي�ؤكد الخبراء انه بو�سع لبنان �أن يتحمل ت�صحيح ًا
للأج��ور من دون �أن ي�ضر ذلك بتناف�سية اقت�صاده،
على �أن يتم ذلك ف��ي �إطار �ضمانة الدولة للمخاطر
المترتب��ة على العمال و�أرباب العمل معا .اذ انه مع
الحدي��ث عن زيادة في الأجر �ستحرك كتلة مداخيل
بي��ن �أط��راف الإنتاج ال يزي��د مقداره��ا على % 2
من الناتج المحلي ،وهذا ي��وازي في ت�أثير النتائج
المترتب��ة عل��ى زي��ادة طفيفة في مع��دالت الفائدة
( % 1مث�لاً)� ،آو ارتفاع �أ�سعار الم�ساكن � % 10أو
�إ�ضافة �أ�صحاب ال��وكاالت الح�صرية نقاطا مئوية
قليل��ة على ما يقتطعونه م��ن �أرباح ،هو ما يح�صل
دائم ًا دون �أدنى �ضجة وبال �أي م�ساومة.
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ال�����������ح�����������دث

لقاء يف جمعي ـ ــة امل�صارف يناق�ش التطورات االقت�صادية واملالية

ميقاتي :عائدات النفط والغاز �ستخ�ص�ص ل�سداد الديـون
طربيه :الأو�ضاع الإقليمية والدولية ت�ستوجب التكاتف
لبى رئيس مجلس الوزراء جنيب ميقاتي دعوة جمعية مصارف لبنان الى لقاء حواري تناول مجمل التطورات
السياسية واالقتصادية واملالية واالمنية في البالد ،في حضور وزير االقتصاد والتجارة نقوال نحاس وحاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،وأعقبه غداء تكرميي.
والقى رئي�س الجمعية جوزيف طربيه كلمة
ا�شار فيها الى ان��ه «تحوط بنا �أو�ضاع �إقليمية
تحديات
ودولي��ة �أقل ما يقال فيه��ا �إنها تحمل
ٍ
ب��ل مخاط��ر كب��رى يتداخ��ل فيه��ا ال�سيا�س��ي
بالأمن��ي واالقت�صادي والمال��ي باالجتماعي.
وي�ستدع��ي الت�ص��دي لها �أو حت��ى الت�أقلم معها
تكام��ل وتكات��ف الجه��ود ،جهودن��ا جميع��اً،
بالحد
نتخطاها بنجاح ن�سب��ي �أو
وبال��كاد ق��د
ّ
ّ
ت�صرفنا ازاءها
الأدنى من الخ�سائ��ر ،فكيف اذا
ّ
بتناحر ؟ ومن منطلقات فئوية �ضيقة و�آنية !..
وتاب��ع�« :إن تعاملك��م عل��ى الم�ست��وى
ال�سيا�س��ي– الأمن��ي �أراح البل��د من��ذ ب��دء عمل
الحكوم��ة .وم��ن المه��م ا�ستم��رار ه��ذا المنحى
وت�أكي��ده .وقد ج��اءت عملية ت�صحي��ح الأجور
��ي الإنتاج وبجه��د م�شكور ومنكم
بتواف��ق طر َف ْ
�شخ�صي�� ًا وم��ن وزي��ري العم��ل واالقت�ص��اد،
جاءت
وبالرغم من التجاذب��ات الحادة �أحيان ًا َ
عادلة للجميع �ضمن المعطيات القائمة .ويمكن
تح�سين الأو�ض��اع االجتماعية ب�شكل �أو�سع من
ال�سيئ��ة المتفاقمة
خ�لال ت�صحي��ح الأو�ض��اع ّ
ف��ي ال�صن��دوق الوطن��ي لل�ضم��ان االجتماعي
حيث للم�ؤ�س�س��ات وللم�ست�شفيات مئات ماليين
ل�سن��وات ،ناهيك عما
ال��دوالر م��ن المت� ّأخ��رات
ٍ
ج��راء المطالبة
إذالل
�
يعاني��ه الم�ضمونون من
ّ
بحقوقهم من التقديمات عند �أبواب ال�ضمان ».

مناخ االعمال

�أ�ض��اف � :أن ُتجارين��ا ال�شع��وب العربي��ة
الي��وم وال�شب��اب العرب��ي �صان��ع الربي��ع ال��ى

12

2/15/12 2:52:14 PM

تغيي��ر ج��ذري في من��اخ الأعمال وال��ى توفير
الحرية ال�سيا�سية واالقت�صادي��ة و�إر�ساء �آليات
ديمقراطي��ة النتقال ال�سلط��ة وتداولهاُ ،ي�شعرنا
و�صوابي��ة النموذج
نح��ن اللبنانيي��ن ب�أح ّقي��ة
ّ
تم�سكنا
الذي اخترناه منذ عقود وعقود .ونعلن ّ
ون�صر على تجديده وعلى تطويره بعيداً من
ب��ه
ُّ
التقوقع واالنغالق».
خ�ض��م التط��ورات الجذري��ة
وتاب��ع« :ف��ي
ّ
القائمة حولنا نفاج�أ ب�إدراج تعديالت �ضريبية
قرت
تت�س ّلل �إلى م�ش��روع الموازنةُ ،
ويخ�شى �إن �أُ ّ
تغي��ر ف��ي غفل��ةٍ م��ن الزم��ن �أط��راً قانونية
�أن ّ
تهدد �أنظم��ة �شركات
را�سخ��ة من��ذ عق��ود ،و�أن ّ
الهولدن��غ والأوف �شور وغيره��ا من المنظومة
القانوني��ة الت��ي �أثبتت جدواه��ا .ونفاج�أ كذلك
بتف�سي��رات ا�ستن�سابي��ة للقواني��ن ولفر���ض
الغرامات وللإجراءات ال�ضريبية ،والتي ُيخ�شى
معه��ا تهجير العديد من الأعمال واال�ستثمارات
ال��ى ال��دول المحيط��ة �أو البعي��دة بحي��ث تفقد
بيروت ولبنان القدرة على المناف�سة .وبد ًال من
تحقيق اي��رادات ا�ضافية للخزينة� ،ست� ّؤدي هذه
االجراءات في الواقع الى خ�سائر كبيرة و�أ�ضرار
فادح��ة للخزين��ة و لكام��ل مجتم��ع الأعم��ال
ال�صناعي والتجاري وال�سياحي والمالي».

لبن��ان بتعاون وثي��ق مع ال�سلط��ات من خالل
اعتم��اد قواعد ال�صناع��ة الم�صرفي��ة العالمية
ومن خ�لال اتفاقية الحيط��ة والحذر والقانون
 2001/318والتعامي��م المرتبط��ة ب��ه ومن
خ�لال الم��وارد المادي��ة والب�شري��ة الهام��ة
نخ�ص�صه��ا في ه��ذا المجال
والمتزاي��دة الت��ي
ّ
 .لق��د �أر�سينا �أنظم��ة و�آليات ت�سم��ح لنا ب�إبقاء
القطاع الم�صرفي بعيداً عن ا�ستعماله للعمليات
غي��ر الم�شروعة ،الأمر ال��ذي كان مو�ضع تقدير
م��ن المجتم��ع الدولي .كم��ا ُتتاح لل��ر�أي العام
بدرجة عالية م��ن ال�شفافية والإف�صاح والن�شر
مطلوباتن��ا وموجوداتن��ا ونتائجن��ا المو َّق��ع
عليه��ا م��ن �أف�ضل �ش��ركات التدقي��ق العالمية.
وت�شه��د على ذل��ك كل المرجعي��ات الدولية في
ال��دول الكب��رى وف��ي المنظم��ات والم�ؤ�س�سات
المالية العالمية ،وت� ّؤكده في تقاريرها .ون�أمل
من دولتك��م تكثيف العمل داخل الحكومة ومع
الق��وى ال�سيا�سي��ة لحماي��ة وتحيي��د القط��اع
الم�صرف��ي ع��ن كل التجاذب��ات ،لأن��ه يجم��ع
م�صال��ح كل اللبنانيي��ن وي�سهر عل��ى رعايتها
عر�ض
والن���أي بها ف��ي عمليات��ه عن كل م��ا ُي ّ
ه��ذه الث��روة الوطني��ة لأي �أخط��ار داخلي��ة �أو
خارجية».

حملة مركزة

ميقاتي

المرك��زة على
وف��ي اط��ار تناول��ه الحمل��ة
ّ
القط��اع الم�صرف��ي ف��ي بع���ض الأو�س��اط
ال�صحافي��ة العالمية .قال« :نعم��ل منذ عقدين
عل��ى تحدي��ث العم��ل الم�صرف��ي والمال��ي في
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط

ث��م تح��دث الرئي���س ميقات��ي فق��ال« :من��ذ
ت�سلم��ي م�س�ؤولية رئا�س��ة الحكومة و�ضعت في
�سلم اولوياتي مو�ضوع اال�ستقرار في البلد ،النه
ال يمك��ن الحدي��ث عن نمو او تطوي��ر اقت�صادي
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من اليمين :وزير االقت�صاد نقوال نحا�س ،رئي�س جمعية الم�صارف جوزيف طربية ،رئي�س الحكومة نجيب
ميقاتي ،حاكم م�صرف لبنان ريا�ض �سالمة
من دون وجود ا�ستقرار  .خالل الفترة الما�ضية
اكدن��ا ه��ذا االم��ر ،وبات��ت هن��اك قناع��ة لدى
الجمي��ع ب�ضرورة الحفاظ عل��ى اال�ستقرار الذي
يتواك��ب حتم��ا مع انجازات كثي��رة خا�صة في
القط��اع الم�صرفي .نحن ن�ش��دد على اال�ستقرار،
الن القط��اع الم�صرف��ي هو من �أه��م القطاعات
االقت�صادي��ة اللبناني��ة وي�ش��كل ح��زام �أم��ان
للبنان.
وق��ال :ف��ي مواجه��ة كل ال�ضغوط��ات
االقت�صادية العالمية هناك �ضمانات من داخل
القط��اع الم�صرفي قوامها �أم��ران االول :حكمة
�سعادة حاك��م م�صرف لبنان ،حيث و�صلنا الى
رق��م قيا�سي في االحتياط النقدي لدى م�صرف
لبن��ان ،وبالمقارنة مع كل المراك��ز الم�صرفية
في العالم نرى ان��ه في لبنان لدينا �أعلى ن�سبة
في الح�ضور الم�صرفي.
ام��ا ال�ضمان��ة الثاني��ة فتتمث��ل ب��االدارة
الفاعل��ة للقطاع الم�صرفي ف��ي �شكل عام ،بحيث
و�صلن��ا الى ارقام ا�سا�سية لل�سيولة النقدية داخل
الم�صارف ،
ويمكنن��ي القول اننا مطمئنون ال��ى اال�ستقرار
الحا�صل في القطاع الم�صرفي والى التو�سع القائم
في هذا القطاع.

مناق�شة الموازنة

�أ�ضاف :نحن حاليا في �صدد مناق�شة الموازنة
العامة،وه��ي لي�ست فقط ارقام�� ًا وح�سابات ،بل
ر�ؤية ت�أخذ بعين االعتبار بع�ض االمور اال�سا�سية
،لقد اعددت مع فريق العمل درا�سة كاملة لكيفية
مقارب��ة الموزانة �سنوزعها عل��ى ال�سادة الوزراء
ونناق�شه��ا مع معالي وزير المال ،وهذه الدرا�سة
ترتكز على البنود اال�سا�سية االتية:
اوالً� :شمولي��ة الموازن��ة بحي��ث تت�ضم��ن
موازن��ات كل المجال���س واالدارات في الدولة ،ال
ان تكون موازنة مجز�أة .
ثاني��اً� :سنوي��ة الموازن��ة لكي نع��رف �سنوي ًا
حجم االنفاق وال��واردات فال تتراكم االرقام من
باب الى اخر ،ومن موازنة الى اخرى.
ثالث��اً :منطقي��ة االرق��ام� ،إذ ان المطل��وب ان
تكون ارق��ام الموازنة منطقي��ة وتعطي الموازنة
�صدقية .ويجب ان يتواكب هذا االمر مع مجموعة
م��ن الت�شريع��ات والقوانين التي يج��ب ان تاخذ
مجراها القانوني والد�ستوري.

 3م�سائل

وقال:اي�ضا من �سل��م اولوياتنا تحقيق ثالث
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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م�سائ��ل ،اولها و�ض��ع �سقف للعج��ز ال�سنوي في
الموازنة ن�سبة الى الناتج المحلي ،اذ ال يجوز ان
نت�ص��رف كانه ال �سق��ف للعجز  .ل�سوء الحظ فان
�سق��ف العجز اليوم ه��و عال ج��داً وعلينا العمل
عل��ى تخفي�ضه الى ما دون ال�سبعة في المئة من
الناتج المحلي الى ان ي�صل خالل �سنوات الى ما
دون الخم�سة في المئة  .حالي ًا ال يمكننا الحديث
عن خف�ض العجز الى ما دون الخم�سة في المئة،
لأن العج��ز ف��ي قط��اع الكهرباء وح��ده يتجاوز
االربع��ة في المئ��ة  ،ويجب علين��ا معالجة ملف
الكهرباء لخف�ض قيمة العجز .
ا�ضاف:االم��ر الثان��ي ال��ذي ناخ��ذه بعي��ن
االعتب��ار  ،وقد نجحنا فيه ن�سبي��ا خالل الفترة
الما�ضي��ة ،هو تحقي��ق توازن معي��ن بين الدين
الداخل��ي والدي��ن الخارج��ي ،وق��د و�صلن��ا الى
مرحلة بلغ فيها الدي��ن المحلي ن�سبة �ستين في
المئة ف��ي مقابل دي��ن خارجي بن�سب��ة اربعين
ف��ي المئة ،بعدم��ا كان��ت الن�سب��ة معكو�سة في
ال�سابق.

�صندوق �سيادي

ولفت ال��ى ان الم�س�ألة الثالثة تت�ضمن العمل
عل��ى ان�شاء �صندوق �سي��ادي يخ�ص�ص لعائدات
التنقي��ب ع��ن النف��ط والغ��از ،بحيث تك��ون هذه
العائ��دات ال�ستحقاق��ات الدي��ن الع��ام فقط ،وال
ت�صرف منها اي نفقة قبل ان يتراجع حجم الدين
ال��ى �ستين ف��ي المئة من النات��ج المحلي .وقال:
ف��ي م��وازاة ه��ذه اال�ش��ارات الث�لاث اال�سا�سية،
نحن في �صدد القيام بور�ش عمل ا�صالحية هي
في حاج��ة الى تع��اون الجمي��ع ،وال �سيما على
�صعيد الكهرب��اء وال�ضمان االجتماعي والتعليم
وال�صحة و�سائر القطاعات االنتاجية والتنموية.
علين��ا جميع��ا التع��اون الن الم�س�أل��ة ال تخ�ص
الحكومة وحدها بل تعني كل القطاعات وجميع
اللبنانيي��ن .برنامجن��ا وا�ضح قوام��ه اال�ستقرار
لمواكب��ة النجاح��ات الت��ي حققه��ا القط��اع
الم�صرفي والمحافظة عليها ،لأن هذا القطاع هو
العم��ود الفقري لالقت�صاد اللبنان��ي ،باال�ضافة
ال��ى تنمي��ة القطاع��ات االنتاجي��ة وا�ص�لاح
القط��اع االداري ،والحكوم��ة �ست�أخ��ذ خ�لال
مقاربته��ا لمو�ض��وع الموازن��ة هذا الع��ام ،هذه
الم�ؤ�ش��رات االقت�صادية الثالث بعي��ن االعتبار.
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��������ش�������رك�������ات

ت�سلمت طائرة �إيربا�ص  320جديدة
ميقاتي MEA :منوذج يحتذى لل�شركات الناجحة والقادرة
احتفل��ت �شرك��ة «طي��ران ال�ش��رق االو�س��ط»
بان�ضم��ام طائ��رة جديدة ال��ى ا�سطوله��ا ،من نوع
«�إيربا���ص»  A 320تحم��ل الرق��م الت�سل�سل��ي
 ،5000لي�صب��ح عدد طائراته��ا  16جميعها من
ن��وع «ايربا���ص» ،ف��ي احتف��ال �أقامته ف��ي مطار
رفي��ق الحري��ري الدولي  -بي��روت ،ح�ض��ره وزير
الأ�شغ��ال العامة والنق��ل غازي العري�ض��ي ،المدير
الع��ام للطي��ران المدن��ي باالنابة داني��ال الهيبي،
مدي��ر دوائر العملي��ات في ال�شركة محم��د ح�سون،
مدير عام �شرك��ة «ميغ» للخدمات الأر�ضية ري�شار
مجاع�ص ،مدير الموارد الب�شرية في ال�شركة رمزي
يون�س وعدد كبير من موظفيها.

العري�ضي
وا�ش��اد العري�ضي في كلمة ل��ه بخطوة «الميدل
اي�س��ت» ،م�شيرا الى ان «ال�شركة انطلقت منذ �سنوات
م��ن واقع �صعب �أليم ،وها هي اليوم تتقدم وتتطور
وتلع��ب دورا �أ�سا�سيا في عالم الطي��ران ،وتحت�ضن
�آالف العائالت من �أبناء لبنان».

�سالمة
ب��دوره ،قال �سالم��ة« :نحن الي��وم في م�صرف
لبن��ان تملكنا ح�صة في �شرك��ة الميدل اي�ست بقرار
م��ن الحكوم��ة اللبناني��ة لأنه��ا �شرك��ة ذات منفعة
عام��ة� ،إنما كن��ا دائما متحم�سي��ن لنحقق الأهداف

من اجواء الع�شاء
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الت��ي و�ضعناه��ا� ،أوال �إنق��اذ ال�شرك��ة وق��د تم هذا
االم��ر ،وثاني��ا ت�أمي��ن ديموم��ة العمل ف��ي ال�شركة
لآالف اللبنانيين وه��ذا �أي�ضا تم ،وثالثا لكي تبقى
ال�شركة داعمة لالقت�صاد اللبناني وهذا �أي�ضا تم».

الحوت
وب��ارك الح��وت للجمي��ع بت�سل��م الطائ��رة رقم
 5000م��ن ط��راز «�إيربا���ص»  ،320وق��ال« :قد
تت�ساءل��ون هل ه��ذا ي�ستح��ق االحتف��ال؟ بالأم�س،
احتفلت ال»�إيربا�ص» ف��ي كل العالم بهذه الطائرة
وه��ذا االنجاز ،واحتفل بها �أكثر من مئة �ألف عامل
وموظف في �شركة «ايربا���ص» .واليوم هذا الحدث

ي�ستحق االحتف��ال ،والدليل على ذلك و�صول رئي�س
ال�شرك��ة ف��ي العالم عل��ى متنه��ا ،ووزي��ر اال�شغال
العامة والنقل غازي العري�ضي كان في ا�ستقبالها.
و�إن راع��ي ه��ذه ال�شرك��ة وقائ��د م�سيرته��ا حاك��م
م�صرف لبنان ريا�ض �سالمة هو بيننا».
�أ�ض��اف« :في عام  ،2001كنا نحلم ب�أن تكون
لدين��ا طائ��رات جدي��دة .والي��وم ،بعد ع�ش��ر �سنوات
من اال�صالح في ال�شرك��ة ،ن�شغل �أحدث ا�سطول في
العال��م ،وهذا نفتخر به ،وه��و يعود �أي�ضا �إلى ف�ضل
العاملين في ال�شركة جميعا من طيارين وم�ضيفين
وموظفين وعمال وتقنيين ،فه��م كانوا في ال�شركة
من��ذ �أكثر م��ن � 15سنة .لق��د بلغت خ�سائ��ر ال�شركة
مئات ماليين الدوالرات ،انما الخطة التي انتهجتها

من اليمين :عدنان من�صور� ،سالم بي�ضون ،نقوال نحا�س ،غازي العري�ضي
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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ميقاتي
االدارة ه��ي الطريق التي �أو�صلتنا الى انقاذ ال�شركة
وت�أمين ا�ستمراريتها».

�إيندرز
م��ن جهت��ه ،قال �إين��درز« :م��ن دواع��ي �سرورنا
ت�سلي��م طيران ال�ش��رق الأو�سط طائ��رة  A 320ذات
الرق��م الت�سل�سلي  .5000لقد �أظه��رت �شركة «طيران
ال�ش��رق االو�س��ط» �شجاع��ة كبي��رة في الحف��اظ على
عملياتها في ظل الظروف ال�صعبة ،ومن الطبيعي ان
ن�شيد بعزمها وتفوقها وبوالئها لطائرات «�إيربا�ص».
و�إنن��ا نتطلع �إل��ى ر�ؤية المزيد م��ن االزدهار والنمو
ل�شبكة «طيران ال�شرق الأو�سط» مع عائلة «�إيربا�ص»
الع�صرية والفاعلة في ا�ستهالك الوقود».

ميقاتي
واقام��ت ال�شرك��ة ع�ش��اء للمنا�سب��ة ف��ي فن��دق
فيني�سي��ا برعاي��ة رئي���س الحكومة نجي��ب ميقاتي.
وتخل��ل الع�شاء كلمات للح��وت والعري�ضي و�سالمة
واين��درز .كم��ا الق��ى ميقات��ي كلم��ة ق��ال فيه��ا:
«تغمرن��ي �سع��ادة كبي��رة� ،إذ نلتق��ي الي��وم لن�شه��د

�شارل عربيد ،نقوال نحا�س ،عدنان من�صور ،وجيه البزري

الحوت
العري�ضي
اي�ض��ا ف�ص�لا �آخ��ر م��ن ف�ص��ول نج��اح لبن��ان في
تج��اوز ال�صعوب��ات والتطل��ع ب�أم��ل ال��ى الم�ستقبل
الواع��د .نعم �أيها االعزاء ،م�سي��رة الميدل �إي�ست ،منذ
ت�أ�سي�سه��ا في  31اي��ار  1945على ي��د المغفور له
الرئي���س �صائ��ب �سالم وحت��ى اليوم ،ت�شب��ه م�سيرة
لبن��ان :م��ن كب��وة ال��ى نهو���ض ،م��ن خ�س��ارة الى
رب��ح ،من ح�صار الى �إنت�شار ،م��ن �أحزان الى �أفراح.
وتابع« :تحي��ة الى من ج�سد هذه االرادة ،الى حاكم
م�ص��رف لبنان ال�صديق ريا���ض �سالمة ،الذي حقق
في طيران ال�شرق االو�سط تجربة رائدة اظهرت كيف
يمكن للدولة �أن ت�صحح �أو�ضاع الم�ؤ�س�سات الوطنية
فتجعله��ا نموذج��ا يحت��ذى لل�ش��ركات الناجح��ة
والقادرة ،معتمدة معايير تتجاوز من خاللها مرحلة
االكتف��اء الذاتي ،الى تحقيق االرباح على الرغم من
االزمات االمنية واالقت�صادية والمالية التي مر بها.
وتحي��ة اي�ضا الى رئي�س مجل���س ادارة الميدل �إي�ست
ال�صدي��ق محمد الح��وت الذي كان �أمين��ا على الثقة
الت��ي و�ضعته��ا في��ه الدول��ة اللبناني��ة ،فا�ستله��م،
م��ع معاونيه ف��ي مجل���س االدارة ،مواق��ف �أ�سالفه
الكب��ار ف��ي المحافظ��ة عل��ى �إرث طي��ران ال�ش��رق
االو�س��ط ،وال �سيما منه��م المرحوم نجيب علم الدين
ومن تاله م��ن ر�ؤ�ساء مجال���س االدارة الذين نحيي
�أرواح م��ن غادرن��ا منه��م ،ونتمن��ى العم��ر الطويل
لم��ن ال ي��زال بينن��ا يتاب��ع تط��ور ال�شرك��ة الوطنية
واالنج��ازات الت��ي تحقق��ت من��ذ الع��ام . »1998
وق��ال�« :إن م��ا حققته �شركة طي��ران ال�شرق االو�سط
وال�ش��ركات ال�شقيق��ة الت��ي �أن�شئ��ت خ�لال ال�سنوات
الفائت��ة من تقدم ونجاح ،ه��و ح�صيلة جهود بذلها
العامل��ون فيه��ا على مختلف مواقعه��م ،فلهم اي�ضا
تحي��ة تقدي��ر وامتنان ،وعهد من الدول��ة ب�أن ترعى
حقوقه��م وتقدم كل الدعم كي يوا�صل طيران ال�شرق
االو�سط تقدم��ه .فالنجاح م�س�ؤولي��ة والحفاظ عليه
واج��ب ،والتجربة االنقاذي��ة التي �شهدته��ا ال�شركة
جديرة ب���أن تعمم على الكثير م��ن م�ؤ�س�سات الدولة
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ايندرز

فريد روفايل ،ريا�ض �سالمة

ريمون ومي عودة

وداد ورمزي يون�س
االقت�صادية والمالي��ة واالجتماعية والتربوية التي
يج��ب ان تع��ود اليه��ا الحي��اة م��ن خ�لال خط��وات
ا�صالحية تب��د�أ من ر�أ�س الهرم فيه��ا حتى القاعدة.
وعلي��ه فان العبرة في نج��اح طيران ال�شرق االو�سط
يتلخ���ص بكلمتي��ن ق��رار �سلي��م و�إدارة فاعل��ة».
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��������ش�������رك�������ات

«�أي .بي .تي» تنال جائزة «ريبراند» العالمية

جانب من االعالن عن الفوز بالجائزة
وتحديات ،غي��ر م�سبوقة في
متغي��رات
�أعلن��ت �شركة “�أي .بي .ت��ي” الرائدة في مجال
ّ
القري��ب من ّ
القيمي��ن والعاملي��ن ف��ي القطاع
إن
�
القط��اع.
ه��ذا
البت��رول ،ف��ي م�ؤتم��ر �صحاف��ي ،ع��ن ا�ستحقاقه��ا
ّ
النفطي في لبنان عموماً ،عليهم واجب �إعادة تجديد
جائزة “ريبراند” العالمية ،برعاية رئي�س الجمعية
و�إعادة هند�سة وهيكلة �شاملة لم�ؤ�س�ساتهم ،تطاو ل
اللبنانية لتراخي�ص الإمتياز � LFAشارل عربيد.
ف��ي العمق ،الأ�س�س والأ�سالي��ب والنواحي التجارية
والتقني��ة والإداري��ة والت�سويقي��ة المختلف��ة الت��ي
عي�سى
درج القط��اع على اعتمادها من��ذ �أربعينيات القرن
وا�شارع�ض��و مجل���س �إدارة ال�شرك��ة الفائ��زة
الما�ضي ،وال يزال يعتمدها في غالبيته حتى اليوم.
بالجائ��زة الدكت��ور طوني عي�سى ال��ى ان نيل “�أي.
وتميز ا�ستحقتها �أي
بي .تي” الجائزة عالمة تقدير ّ
عربيد
ال�شامل
والتطوير
ب��ي تي ،كنتيجة لم�س��ار التحديث
وك�ش��ف عربيد عن توج��ه الجمعية ال��ى �إطالق
ال��ذي �سلكته خ�لال ال�سنوات الأخي��رة� .إال �أنها ،في
م�ش��روع  Branding Lebanonوم��ا �أحوجنا
الواق��ع ،تتويج لحقبة من الجه��د والعمل المتوا�صل
ال��ى هك��ذا م�ش��روع لما لح��ق بلبن��ان م��ن �شوائب
على م��دى خم�س وع�شرين عاماً� ،أي من العام ١٩٨٧
ومفاهيم مغلوطة خالل ال�سن��وات الما�ضية .وقال:
تاري��خ ت�أ�سي���س �شرك��ة �أي ب��ي تي حي��ث ت�صادف
“ه��ذا الم�ش��روع حي��وي و�أ�سا�سي لبلدن��ا ال�صغير.
ه��ذه ال�سنة ذكرى انق�ضاء  ٢٥عام�� ًا على ت�أ�سي�سها.
فكما انت�شرت الطاق��ات الب�شرية اللبنانية الكفوءة،
�أ�ض��اف� :أتوق��ف عن��د جمل��ة م�سائ��ل عام��ة تحيط
ف��ي �إمكان لبن��ان �أي�ض ًا �أن ي�شج��ع طاقات مبادرة
بقط��اع ا�ستي��راد وتوزي��ع النف��ط ف��ي لبن��ان .ففي
مبدع��ة تمل��ك الثقاف��ة والق��درة عل��ى المناف�س��ة
الوق��ت الذي ي�ستع ّد فيه لبنان لب��دء عملية التنقيب
والإنتاجي��ة .وه��ذا مو�ض��وع ممكن تحقيق��ه �إذا ما
ع��ن النف��ط والغ��از في مياه��ه ،وما ق��د يعنيه ذلك
�أخذن��ا بعي��ن الإعتبار الق��درات الب�شري��ة اللبنانية
من احتم��ال ان�ضمامه �إلى مجموعة الدول المنتجة
الكبي��رة والإنت�شاراللبناني ح��ول العالم المتعط�ش
والم�ص��درة للنف��ط والغ��از ،ف���إن القط��اع النفط��ي
ليتلم���س دينامكي��ة وطن��ه و�أبنائه .ه��ذا ف�ض ًال عن
ّ
العامل في الداخل� ،أو ما يعرف بلغة �أهل المهنة بالـ
غن��ى ح�ضارة وتاريخ لبنان ف��ي المنطقة والعالم،
مدع��و الى ان يواكب هذه
()Downsteramهو
وقبل كل �شيء قدرة اللبناني على الإنجاز والإبداع.
ّ
فنحن مجتمع ال يعرف الإحباط والي�أ�س،
المرحل��ة التاريخية ،وي�ستع ّد لم��ا يحمله الم�ستقبل
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خط مبا�شر لـ»طريان
البحرين» بني بريوت
والكويت

افتتح��ت �شركة طي��ران البحرين خط ًا جوي ًا
جديداً مبا�شراً بين بيروت والكويت بمعدل �أربع
رحالت ا�سبوعياً ،وذل��ك �أيام الإثنين والأربعاء
والخمي�س وال�سبت عبر بيروت.
واع��رب مدير عام ال�شرك��ة الكابتن ابراهيم
الحمر عن �سروره بافتتاح الخط الجوي الجديد
مثني��ا على ال��دور الري��ادي ال��ذي يلعبه مطار
بي��روت الدول��ي لجه��ة ت�أمي��ن كل الخدم��ات
والت�سهي�لات لجمي��ع ال��ركاب والم�سافري��ن
واعتب��ر ان ذلك لي���س غريبا ع��ن العاملين في
قط��اع النقل الجوي في لبن��ان والذين يعملون
بجهد مميز لإخفاء اجواء ال�سالمة والراحة لكل
م�ستخدمي الخط��وط الجوية في لبنان والعالم
العرب��ي ال ب��ل والعال��م ب�أ�سره متمني��ا النجاح
والتوفي��ق له��ذا الخط الج��وي الجدي��د والتقدم
واالزده��ار ل�شرك��ة طي��ران البحري��ن و�سائ��ر
�ش��ركات الطيران االخ��رى .اما مدي��رة ال�شركة
ف��ي لبن��ان ال�سي��دة �س��وزان رجابي��ان وخالل
ا�ستقبالها الطائ��رة البحرينية فقد رحبت بهذه
الخط��وة ،معتبرة انه��ا فاتحة خير م��ن �ش�أنها
ان تزي��د م��ن التوا�ص��ل والحرك��ة الجوية بين
البحري��ن من جه��ة ومطار بي��روت ا�ضافة الى
كل الخط��وط االخ��رى الت��ي تعتمده��ا ال�شركة
كالدوحة ودبي وغيرها و�شكرت كل من �ساهم
في انجاح هذه الخطوة.
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من �شهر الى �شهر

«م�سابقة هولندا لت�صميم الألعاب االلكرتونية»

�أعلن��ت �سفارة مملكة هولندا ل��دى لبنان ومجموعة
«ب��ادر» (برنام��ج ال�شب��اب المب��ادر) اطالق م�سابق��ة
“جائ��زة هولندا لت�صميم الألع��اب االلكترونية” ،وهي
الأولى من نوعها في لبنان .وجاء االعالن عن الم�سابقة
خ�لال م�ؤتم��ر �صحاف��ي عق��د في فندق “ريفييرا” في
بي��روت� ،ش��ارك في��ه كل م��ن �سفي��ر هولن��دا هي��رو دي
بوي��ر ورئي���س «ب��ادر» النائ��ب روبي��ر فا�ضل وممث��ل
وزي��ر االقت�ص��اد والتج��ارة نق��وال نحا���س ،م�ست�ش��اره
ال�سي��د روجي��ه ملكي .و�أو�ض��ح المنظم��ون �أن الم�سابقة
مخ�ص�ص��ة لقطاع الألعاب االلكتروني��ة الآخذ في النمو
ب�سرع��ة ،ويتناف�س الم�شاركون فيها على ت�صميم �أف�ضل
لعبة الكترونية ،على �أن يح�صل الفائز على جائزة مالية
بقيمة  7500يورو .و�شرحوا �أن الم�شاركة في الم�سابقة
مفتوحة لجميع الراغبين من لبنان �أو من دول المنطقة،
ودعوه��م �إلى العمل م��ن �ضمن فرق .و�أف��ادوا ب�أن على
المتقدمي��ن للم�سابقة �أن يقدموا �أفكار م�شاريعهم �ضمن
مهلة تنتهي في الأول من ني�سان (ابريل) المقبل.

قطاع جدي

وو�ص��ف ال�سفي��ر الهولن��دي �صناع��ة الألع��اب
االلكتروني��ة ب�أنها «قطاع ج��دي» ،واعتبر �أن م�سابقة
«جائزة هولن��دا لت�صميم الألع��اب االلكترونية» ت�شكل
«و�سيل��ة ممت��ازة لجع��ل رواد الأعم��ال عل��ى بينة من
متطلبات هذا القطاع واحتياجاته».
و�ش��دد عل��ى �أن الم�سابق��ة �ستتيح «�إلتق��اء الخبرة
والدراية الهولندية في هذا المجال مع قدرة اللبنانيين

الم�شاركون في االعالن عن الم�سابقة
مملك��ة هولن��دا «اف�ساحه��ا الفر�ص��ة �أم��ام ال�شب��اب
على تقديم الأفكار الخالقة ،بغية اال�ستفادة الم�شتركة
اللبنانيي��ن ذوي الأف��كار الخالق��ة واالبداعية للدخول
من النمو ال�سريع لل�سوق العالمية في مجال ال�صناعات
الى العال��م الوا�سع» لقطاع الألع��اب الذي و�صفه ب�أنه
االبداعية».
«قط��اع الع�صر» .و�أ�شاد كذلك بدع��م مجموعة«  بادر»
فا�ضل
للمب��ادرة الفردي��ة ،معتبراً انها «�أ�صبح��ت قناة فاعلة
�أم��ا فا�ضل ،ف�أع��رب عن �س��روره لم�شاركة «بادر»
للو�ص��ول الى تطوي��ر ال�صناعات االبداعي��ة في لبنان
م��ع ال�سفارة الهولندية في تنظي��م الم�سابقة «ا�ستمراراً
وتحفيزها».
لدعمه��ا للقطاع��ات االبداعي��ة» .ور�أى �أن «�صناع��ة
و�أ�ضاف «�إن الحكوم��ة ،ووزارة االقت�صاد تحديداً،
الألع��اب االلكترونية ت�شكل مث��ا ًال ممتازاً لتالقي الفن
ت�شجع كل ما من �ش�أنه تحفيز النمو ،وترى �أن الأن�شطة
والتكنولوجيا ،وهما قطاعات يبرع فيهما اللبنانيون».
المرتك��زة عل��ى اقت�ص��اد المعرف��ة عن�ص��ر �أ�سا�سي في
واعتب��ر �أن «التعاون مع هولندا �سيع��ود بفائدة كبيرة
ه��ذا المج��ال .وم��ن ه��ذا المنطل��ق ،تول��ي الحكوم��ة،
على �أ�صحاب المبادرات اللبنانيين ،و�سيمكّنهم من �أن
اهتماما خا�ص ًا لتطوير قط��اع تكنولوجيا االت�صاالت
يدركوا على نحو �أف�ض��ل ،التحديات التي �سيواجهونها
والمعلوم��ات ،ال��ذي ي�شكل م�س��اراً ا�سا�سي�� ًا في عملية
قبل وخالل وبعد اطالق �أي لعبة».
النمو ،نظ��راً الى �أنه يمثل م�ساحة يمك��ن للبنانيين �أن
يحقق��وا نجاح�� ًا كبيراً فيه��ا ،لما لديهم م��ن م�ؤهالت
علمي��ة وثقاف��ة وا�سع��ة ومتنوع��ة ،ف�ض� ً
لا ع��ن �شبكة
ملكي
العالقات التي يتمتعون بها».
وتح��دث ملكي با�سم الوزير نحا���س ف�شكر ل�سفارة

«مركز للو�ساطة» يف غرفة بريوت
�أعلن��ت غرف��ة بيروت وجبل لبنان عن ان�شاء “المركز اللبنان��ي للو�ساطة” بهدف م�ساندة م�ؤ�س�سات
االعم��ال ال �سيم��ا ال�صغيرة والمتو�سطة ،على ح�� ّل النزاعات التجارية من خ�لال الو�ساطة“ ،الأمر الذي
ي�ساه��م ف��ي تقلي���ص االعباء المادي��ة التي غالب�� ًا ما تتكبده��ا الم�ؤ�س�سات ج��راء اللجوء �إل��ى الدعاوى
الق�ضائية ،وبالتالي توفير بيئة �أعمال مالئمة لال�ستثمارات” بح�سب ما جاء في بيان �صادر عن الغرفة
اليوم.
و�أو�ضح��ت �أن ه��ذا المرك��ز �أن�شىء بالتعاون بين الغرف��ة وم�ؤ�س�سة التمويل الدولي��ة ( )IFCالتابعة
لمجموعة البنك الدولي �ضمن برنامج الو�سائل البديلة لحل النزاعات.
و�أ�شارت الغرفة الى انها �ستنظم ،وبدعم من م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ،دورات تدريبية للو�سطاء من خالل مكتب بريطاني متخ�ص�ص بالتدريب والإ�ست�شارات ،ينال في
ختامها الو�سطاء الذين �أتموا التدريب بنجاح� ،شهادة و�سيط معتمد.
و�أعلنت �أن الدورات تجري في الفترة الممتدة بين منت�صف �شهري �شباط و�آذار  2012لمدة  15يوم ًا بدوام كامل ،وذلك في مقر م�ؤ�س�سة التمويل الدولية في بيروت.
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غداء لـ «الفرن�شايز» على �شرف الإعالميني

عربيد :م�ستمرون يف مواجهة التحديات

�أقام��ت الجمعي��ة اللبناني��ة لتراخي���ص
االمتي��از (الفرن�شاي��ز) م�أدب��ة غ��داء عل��ى �ش��رف
�أه��ل ال�صحاف��ة والإع�لام ف��ي مطع��م �سالمونتين��ي
الأ�شرفي��ة جم��ع نخب��ة م��ن الإعالميي��ن بح�ض��ور
رئي���س الجمعي��ة �ش��ارل عربي��د وهيئته��ا الإداري��ة.
وفي كلمته الترحيبية ق��ال عربيد “ي�سرني �أن �أرحب
ب�أهل ال�صحافة والإعالم في هذا الحفل التكريمي الذي
�أردن��اه �أن يك��ون منا�سبة للتعبير ع��ن �شكر الجمعية
وامتنانها لدعمكم المتوا�صل ،ولدوركم الأ�سا�سي في
تثمن الجمعية
مواكبة �أو�ضاع االقت�صاد الوطني .كما ّ
اهتمامك��م بت�سلي��ط ال�ض���ؤ على المب��ادرات الخالقة،
التي ت�ساهم في تطوي��ر االقت�صاد اللبناني وفي رفع
ا�س��م لبنان في ف�ضائه العرب��ي والدولي كبلد حا�ضن
للإب��داع وم�صدر للذوق” .و�أ�ض��اف عربيد “نحن في
الجمعي��ة اللبناني��ة لتراخي���ص االمتي��از ن�ؤم��ن ب�أن
النجاح��ات الت��ي نحققها ل��م تكن لتح�ص��ل من دون
وج��ود بيئة حا�ضنة وداعم��ة .و�أنتم جزء منها .لذلك،
نع��ول كثي��راً عل��ى مواكبة �أه��ل ال�صحاف��ة والإعالم
ّ
لن�شاطاتن��ا ،لكي نتمكن من اي�ص��ال ر�سالتنا المبنية
عل��ى قيمتي��ن �أ�سا�سيتين :العم��ل ال��د�ؤوب ،والتفا�ؤل
الدائ��م بغد �أف�ضل ،وهي الر�سال��ة التي نحتاجها الآن
�أكث��ر م��ن �أي وقت �آخ��ر .فما �أحوجنا ال��ى جدية �أكبر
في التعاطي مع �ش�ؤون الوطن والمواطن ،والى العمل
المتوا�ص��ل في �سبي��ل عزتهما” ،م�ش��دداً على الم�ضي
ف��ي العمل واالنتاج“ ،بمعزل عن الغيوم التي تت�سبب
به��ا التكتالت المختلف��ة دوم ًا على جن���س المالئكة،
ورغم كل الظروف ال�صعبة التي تمر فيها البالد”.
ولف��ت عربي��د “نح��ن م��ع المعالج��ات الت��ي
توح��د اللبنانيي��ن لأنه��م جميع ًا �شركاء ف��ي �صياغة
ر�ؤي��ة اقت�صادي��ة اجتماعي��ة تحاك��ي متطلب��ات
ع�ص��ر العولم��ة وتطلع��ات المجتم��ع اللبنان��ي”.
و�أك��د عل��ى “�أن الجمعي��ة اللبناني��ة لتراخي���ص
االمتي��از ،وكل �أف��راد مجتم��ع الفران�شاي��ز،
�سيوا�صل��ون مواجه��ة التحدي��ات و�سي�ستم��رون
ف��ي اغتن��ام الفر���ص ،وهم��ا م��ن المي��زات الت��ي
لي�س��ت بغريب��ة ع��ن ال�شع��ب اللبنان��ي وتاريخ��ه”.
وبع��د ذل��ك ت��م توزي��ع الن�ش��رة الثالث��ة م��ن الكتيب
التعريف��ي الخا���ص بالجمعي��ة الذي ي�ض��م نخبة من
�أ�صح��اب االمتي��ازات اللبناني��ة ،والأجنبي��ة العاملة
في لبنان ،من قطاعات مختلفة ،والتي تمثل �شركات
رائدة ،تركت ب�صمات وا�ضحة في االقت�صاد اللبناني
نموه باتجاه اقت�صاد المعرفة.
وم�سار ّ

من اليمين :فار�س �سعد ،عيا�ش دراجي ،بهيج بوغانم ،احمد الخطيب

من الي�سار :الفون�س ذيب ،غياث يزبك ،ب�سام بوزيد

نيبل الالدقي� ،سليم الحاج

جانب من الح�ضور

ر�شوان مكنا�س� ،شارك توهومي ،مديحة ر�سالن،
�شارل عربيد
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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عربيد يلقي كلمته

2012

�صباح رم�ضان،
ابراهيم عوا�ضة ،عدنان كريمة
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موجودات الم�صارف ترتفع % 8.2
والت�سليفات  % 10.5في ت�شرين اول 2011
ارتفعت املوجودات اإلجمالية واجملمعة للمصارف التجارية في نهاية تشرين األول  ،2011إلى ما يعادل 210360
مليار ليرة (ما يواز  139.5مليار دوالر) مقابل  208672مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 194355مليار ليرة
في نهاية العام  190922( 2010مليار ليرة في نهاية تشرين األول  .)2010وبذلك يكون إجمالي ميزانية املصارف
التجارية ،الذي يشير إلى حجم النشاط املصرفي ،قد سجل ارتفاعا ً بنسبة جيدة بلغت  % 8.2في االشهر
العشرة األولى من العام  2011مقابل ارتفاعه بنسبة  % 9.9في الفترة ذاتها من العام .2010

الودائع الإجمالية
وارتفع��ت الودائع الإجمالية ل��دى الم�صارف
التجاري��ة الت��ي ت�ض��م ودائ��ع القط��اع الخا���ص
المقي��م وغير المقي��م� ،إ�ضافة �إل��ى ودائع القطاع
الع��ام� ،إل��ى م��ا يع��ادل  174861ملي��ار لي��رة
و�شكلت  % 83.1من �إجمالي المطلوبات ،مقابل
 173513مليار ليرة في نهاية ال�شهر الذي �سبق
و 163717ملي��ار ليرة ف��ي نهاية العام 2010
( 158971ملي��ار لي��رة في نهاي��ة ت�شرين الأول
 .)2010وازدادت هذه الودائع بن�سبة  % 6.8في
الأ�شه��ر الع�ش��رة الأولى من الع��ام  2011مقابل
زيادة بن�سب��ة  % 8.9في الفترة ذاتها من العام
.2010
وا�ستق��ر تقريب�� ًا مع��دل دولرة ودائ��ع القطاع
الخا���ص المقيم وغير المقيم عند  % 66.26في
نهاية ت�شرين الأول  2011مقارنة مع % 66.25
ف��ي نهاية ال�شهر الذي �سبق��ه ،لكنه ارتفع مقارنة
مع نهاية العام  2010حيث بلغ  % 63.24ومع
نهاية ت�شرين الأول  2010حيث بلغ % 62.65
ب�سب��ب حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي التي �سادت
البلد في هذه الفترة.

القطاع الخا�ص
كم��ا ارتفع��ت الودائ��ع الإجمالي��ة للقط��اع
الخا�ص المقيم ل��دى الم�صارف التجارية� ،إلى ما
يع��ادل  141039مليار لي��رة و�شكّلت % 67.0
من �إجمالي المطلوب��ات ،مقابل  140161مليار
لي��رة ف��ي نهاي��ة ال�شهر ال��ذي �سب��ق و133743
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ملي��ار ليرة ف��ي نهاية الع��ام 131127( 2010
ملياراً في نهاي��ة ت�شرين الأول  .)2010وازدادت
ه��ذه الودائع بن�سب��ة  % 5.5في اال�شه��ر الع�شرة
الأولى من الع��ام  ،2011مقابل ارتفاعها بن�سبة
�أعل��ى بلغ��ت  % 9.8ف��ي الفترة ذاته��ا من العام
.2010
وف��ي التفا�صي��ل ،تراجع��ت الودائ��ع باللي��رة
بن�سب��ة  % 1.6ف��ي الأ�شه��ر الع�ش��رة الأول��ى من
العام  ،2011في حين ازدادت الودائع بالعمالت
الأجنبي��ة بن�سب��ة  % 10.4وارتف��ع معدل دولرة
ودائ��ع القط��اع الخا���ص المقيم على نح��و ب�سيط
�إل��ى  % 61.61في نهاية ت�شري��ن الأول 2011
مقارن��ة م��ع  % 61.59ف��ي نهاية ال�شه��ر الذي
�سب��ق ،مقابل  % 58.85في نهاية العام 2010
( % 58.37في نهاية ت�شرين الأول .)2010
ف��ي نهاية ت�شري��ن الأول  ،2011بلغت ودائع
القط��اع الخا���ص غي��ر المقي��م ل��دى الم�ص��ارف
التجاري��ة ما يوازي  20633مليون دوالر مقابل
 20416مليون دوالر في نهاية ال�شهر الذي �سبق
و 18485ملي��ون دوالر في نهاي��ة العام 2010
( 17202ملي��ون دوالر ف��ي نهاي��ة ت�شرين الأول
 .)2010وازدادت ه��ذه الودائ��ع بن�سبة % 11.6
ف��ي الأ�شه��ر الع�ش��رة الأول��ى م��ن الع��ام ،2011
مقاب��ل ارتفاعها بن�سب��ة  % 3.8في الفترة ذاتها
من العام الذي �سبق.
بلغ��ت ودائ��ع القطاع المالي غي��ر المقيم لدى
الم�ص��ارف التجاري��ة ف��ي نهاي��ة ت�شري��ن الأول
 6479 ،2011ملي��ون دوالر مقاب��ل 6546
ملي��ون دوالر في نهاية ال�شهر الذي �سبق و4501
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط

ملي��ون دوالر ف��ي نهاي��ة الع��ام 5098( 2010
مليون دوالر في نهاية ت�شرين الأول .)2010

الأموال الخا�صة

بلغت الأموال الخا�ص��ة للم�صارف التجارية ما
يع��ادل  15754مليار ليرة ( 10.5مليارات دوالر)
ف��ي نهاي��ة ت�شري��ن الأول 2011مقاب��ل 15643
ملي��ار ليرة ف��ي نهاية ال�شهر ال��ذي �سبق و13901
ملي��ار لي��رة ف��ي نهاي��ة الع��ام 13676( 2010
مليار لي��رة في نهاية ت�شري��ن الأول  .)2010و�شكلت
 % 7.5من �إجمالي الميزانية المجمعة و% 26.6
من مجم��وع الت�سليفات للقط��اع الخا�ص .وارتفعت
الأم��وال الخا�صة بن�سبة جي��دة بلغت  % 13.3في
الأ�شه��ر الع�ش��رة الأول��ى م��ن الع��ام  ،2011مقابل
ارتفاعه��ا بن�سب��ة  % 14.2ف��ي الفت��رة ذاته��ا من
العام .2010
ارتفعت ودائع الم�صارف التجارية لدى م�صرف
لبنان في نهاية ت�شرين الأول � ،2011إلى ما يوازي
 68854مليار ليرة مقابل  67458مليار ليرة في
نهاي��ة ال�شهر ال��ذي �سبق و 60778ملي��ار ليرة في
نهاية العام  60218( 2010مليار ليرة في نهاية
ت�شري��ن الأول  .)2010وفي الأ�شه��ر الع�شرة الأولى
من العام  ،2011ازدادت هذه الودائع بن�سبة % 13.3
مقاب��ل ارتفاعها بن�سب��ة  % 13.1في الفترة ذاتها
من العام .2010

الت�سليفات

وارتفعت الت�سليف��ات الممنوحة من الم�صارف
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ودائع الم�صارف التجارية لدى م�صرف لبنان ارتفعت �إلى ما يوازي  68854مليار ليرة
التجارية للقط��اع الخا�ص المقي��م �إلى ما يوازي
 50511مليار ليرة �أو ما يعادل  33506ماليين
دوالر ،مقاب��ل  33135ملي��ون دوالر ف��ي نهاية
ال�شه��ر ال��ذي �سب��ق ،و 30316ملي��ون دوالر في
نهاية الع��ام  29345( 2010ملي��ون دوالر في
نهاي��ة ت�شرين الأول  .)2010وفي الأ�شهر الع�شرة
الأول��ى من العام � ،2011سجل��ت هذه الت�سليفات
ارتفاع�� ًا بن�سبة  % 10.5مقابل ارتفاعها بن�سبة
�أكب��ر بلغ��ت  % 21.0في الفت��رة ذاتها من العام
الذي �سبق.
وبلغ��ت الت�سليف��ات الممنوحة م��ن الم�صارف
التجاري��ة للقطاع العام ما يعادل  45008مليار
ليرة مقاب��ل  45026مليار ليرة في نهاية �أيلول
 2011و 44192ملي��ار لي��رة ف��ي نهاي��ة العام
 43058( 2010ملي��ار لي��رة في نهاي��ة ت�شرين
الأول  .)2010وف��ي الأ�شه��ر ال�شع��رة الأول��ى من
العام  ،2011ازدادت هذه الت�سليفات بن�سبة % 1.8
مقاب��ل تراجعها بن�سب��ة  % 1.7في الفترة ذاتها
من العام .2010
وفي التفا�صيل ،تراجعت الت�سليفات الم�صرفية

للقطاع العام بالليرة بمقدار  793مليار ليرة في
اال�شه��ر الع�ش��رة الأولى م��ن الع��ام  2011لتبلغ
 25774ملي��ار لي��رة ف��ي نهاي��ة ت�شري��ن الأول
 ،2011بينما ازدادت في الفترة ذاتها الت�سليفات
للقط��اع الع��ام بالعم�لات الأجنبي��ة بم��ا يوازي
 1608ملي��ارات لي��رة لتبلغ ما يع��ادل 19234
مليار ليرة.
وبلغ��ت الموج��ودات الخارجي��ة للم�ص��ارف
التجاري��ة حوال��ى  25918ملي��ون دوالر مقابل
 26248مليون دوالر في نهاية ال�شهر الذي �سبق
و 25727ملي��ون دوالر ف��ي نهاية العام 2010
( 25193ملي��ون دوالر ف��ي نهاي��ة ت�شرين الأول
 .)2010وبذلك ،تك��ون الموجودات الخارجية قد
ازدادت بن�سب��ة  % 0.7في اال�شهر الع�شرة الأولى
من العام  ،2011مقابل ارتفاعها بن�سبة % 6.4
في الفترة ذاتها من العام .2010

الكتلة النقدية
وارتفع��ت الكتل��ة النقدي��ة بمفهومه��ا الوا�سع
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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(م )3بالليرة وبالعم�لات الأجنبية �إلى ما يوازي
 145108مليارات ليرة ،مقابل  144158مليار
لي��رة ف��ي نهاي��ة ال�شهر ال��ذي �سب��ق و138910
ملي��ارات لي��رة ف��ي نهاي��ة الع��ام 23010
( 136532ملي��ار لي��رة في نهاي��ة ت�شرين الأول
 .)2010وبذل��ك ،تكون الكتل��ة النقدية الإجمالية
(م )3قد ازدادت بن�سبة  % 4.5في الأ�شهر الع�شرة
الأول��ى من العام  2011مقاب��ل ارتفاعها بن�سبة
�أعل��ى بلغت  % 10.3في الفت��رة ذاتها من العام
 .2010وارتفع مع��دل دولرة الكتلة النقدية (م)3
�أي (م 3ـ م/ )2م )3ب�ش��كل ب�سيط �إلى % 60.63
ف��ي نهاي��ة ت�شري��ن الأول  2011من % 60.60
في نهاية ال�شهر الذي �سبق ،كما اترفع مقارنة مع
نهاي��ة الع��ام  2010حيث بل��غ  % 57.24ومع
نهاي��ة ت�شري��ن الأول  2010حيث بلغ % 56.59
وت�أت��ي ارتف��اع الكتلة النقدي��ة الإجمالي��ة (م)3
والبال��غ  6198ملي��ار ليرة ف��ي اال�شه��ر الع�شرة
الأولى من العام  2011من جراء:
❍ ارتف��اع القيم��ة الإجمالي��ة للموج��ودات
الخارجي��ة ال�صافي��ة لدى الجه��از الم�صرفي (�أي
الم�صارف والم�صرف المركزي) بما يوازي 1309
ملي��ارات لي��رة (ما يع��ادل  868ملي��ون دوالر).
ونت��ج ذل��ك عن ارتف��اع الموج��ودات م��ن الذهب
بمق��دار  4364ملي��ارات لي��رة ( 2895ملي��ون
دوالر) ،مقابل تراجع قيمة الموجودات الخارجية
ال�صافي��ة (غي��ر الذهب) بما ي��وازي  3055مليار
ليرة (ما يعادل  2027مليون دوالر).
❍ ارتف��اع �صاف��ي دي��ون الجه��از الم�صرفي
على القطاع العام بقيمة  1144مليار ليرة.
❍ ارتف��اع فروق��ات القطع الم�سجل��ة “�سلباً”
بقيمة  4478مليار ليرة.
❍ ارتف��اع الت�سليف��ات الإجمالي��ة الممنوحة
م��ن الجه��از الم�صرفي للقط��اع الخا���ص المقيم
بحوال��ى  5098ملي��ار لي��رة ،نتيج��ة ارتف��اع
الت�سليف��ات باللي��رة بم��ا مق��داره  12134مليار
لي��رة والت�سليفات بالعم�لات الأجنبية بما يعادل
 2964مليار ليرة ( 1966مليون دوالر).
❍ ارتف��اع البن��ود الأخ��رى ال�صافي��ة بقيم��ة
 3125مليار ليرة.
وف��ي الأ�شهر الع�شرة الأولى من العام ،2011
تراجع��ت الكتلة النقدية بالليرة بمفهومها ال�ضيق
(م )1بن�سب��ة  ،% 2.4كما تراجعت الكتلة النقدية
بالليرة بمفهومها الوا�سع (م )2بن�سبة .% 3.8
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�سالمـة في افتتاح م�ؤتمـر «تمويل الم�ؤ�س�سـات»:نعمل للمحافظة على الثقة وال�سمعة الطيبة

افتت��ح حاك��م م�ص��رف لبن��ان ريا���ض �سالمة،
م�ؤتم��ر «تموي��ل الم�ؤ�س�س��ات ال�صغي��رة والمتو�سط��ة
ف��ي منطق��ة ال�ش��رق الأو�سط و�شم��ال �أفريقي��ا» الذي
نظم��ه الم�ص��رف المرك��زي بالتع��اون م��ع م�ؤ�س�سة
التموي��ل الدولي��ة ( )IFCوالبن��ك النم�س��اوي
للتنمي��ة ( )ADBف��ي فن��دق «فيني�سي��ا»  -بيروت.
وبع��د ترحيب من مدي��ر م�ؤ�س�سة التموي��ل الدولية –
 MENAم�ؤي��د مخلوف� ،ألقى �سالم��ة كلمة ا�شار
فيه��ا الى ان عملية التموي��ل للإقت�صاد  -مهما كان
حج��م القط��اع الم�ستفيد م��ن هذا التموي��ل -تخ�ضع
لمعطي��ات يفتر���ض ت�أمينه��ا لإيجاد من��اخ تمويلي
�سلي��م .ولف��ت �سالم��ة ال��ى ان اول ه��ذه المعطي��ات
ه��و ا�ستق��رار �سع��ر �ص��رف اللي��رة «�إذ تعتبره��ا
الأ�س��واق الم�ؤ�ش��ر الأ�سا�س��ي للثقة بالقط��اع المالي
واالقت�ص��اد .وه��ذا م��ا عم��ل علي��ه م�ص��رف لبن��ان
لتح��رك �سعر
من��ذ �أع��وام ،محدداً الهوام���ش المقبولة
ّ
اللي��رة مقارنة بالدوالر .وقد �أ ّدت ه��ذه ال�سيا�سة �إلى
مزيد م��ن الثقة بالقط��اع الم�صرف��ي اللبناني و�أ ّدت
�إل��ى تراج��ع الفوائ��د و�إلى ارتف��اع ال�سيولة م��ا حفّز
الت�سلي��ف عامة ،وخ�صو�ص�� ًا للم�ؤ�س�س��ات المتو�سطة
وال�صغي��رة .فق��د ارتف��ع الت�سلي��ف الم�صرفي بنحو
 % 14في العام  2011مقارنة بـ .2010وكان قد
ارتف��ع بن�سب��ة  % 23ف��ي الع��ام  2010مقارنة
بالع��ام  .2009وح��ازت الم�ؤ�س�س��ات المتو�سط��ة
وال�صغي��رة على ح�صة كبيرة من هذا الت�سليف بعدما
ا�ستعادت الليرة دورها كعملة ت�سليف نظراً الى الثقة
با�ستقرارها ،ما �أ�ض��اف موارد للت�سليف في لبنان».
وق��ال �سالم��ة« :نح��ن باق��ون عل��ى �سيا�س��ة تثبيت
العمل��ة الوطني��ة لم��ا في ذلك م��ن م�صلح��ة للقطاع
الخا�ص الذي زادت موارد تمويله �إ�ضافة �إلى النتائج
الإيجابي��ة له��ذه ال�سيا�س��ة عل��ى ا�ستق��رار الأ�سع��ار
والحف��اظ عل��ى الق��درة ال�شرائي��ة .وه��ذه ال�سيا�س��ة
الت�ضخ��م المرتقب نتيجة
�ضروري��ة اليوم لمواجه��ة
ّ
ارتفاع الأ�سعار وزيادة الأجور».

قطاع �سليم

و�ش��دد عل��ى ان ثاني ه��ذه المعطيات ه��و قطاع
م�صرف��ي �سلي��م يجت��ذب الودائ��ع ويتم ّت��ع بال�سيولة
الكافية لتمويل القطاع العام والقطاع الخا�ص .وكان
م�ص��رف لبن��ان ق��د �أدرك �أهمية الت�سلي��ف الم�صرفي
ولتو�س��ع الم�ؤ�س�سات خ�صو�ص ًا ولإيجاد
للنمو عموم ًا
ّ
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وال��ذي بلغ  40ملي��ار دوالر �أميركي يف��وق الت�سليف
الم�صرفي �إلى القطاع العام الذي بلغ  29مليار دوالر
�أميرك��ي� ،أي �أن الت�سليف �إل��ى القطاع الخا�ص �أ�صبح
ي�شكّل نحو  % 90من الناتج المحلي.

المعايير الدولية

�سالمـة في افتتاح الم�ؤتمـر
فر�ص عمل .وتابع« :من ه��ذا المنطلق� ،أر�سينا قواعد
ثابتة و�أدرنا ال�سيولة ب�شكل �سمح باال�ستقرار التمويلي
ف��ي القط��اع الم�صرف��ي� .إن ه��ذه ال�سيا�س��ة جعل��ت
الم�صارف تق��دم على الت�سليف المتو�سط الأجل وعلى
تطوي��ر المهنية الالزمة لتفعي��ل الت�سليف �إلى القطاع
الخا���ص .و�أ�صب��ح الي��وم الت�سليف للقط��اع الخا�ص

واع��رب �سالم��ة عن تطلع��ه �إلى م�ؤ�ش��رات �أف�ضل
للع��ام  2012م�ستندين �إلى توقع��ات �صندوق النقد
الدولي .وقال« :لبنان ملتزم تطبيق المعايير الدولية
للعمل الم�صرفي ال�شف��اف ،والم�صارف اللبنانية في
لبن��ان �أو ف��ي الخ��ارج ،حري�ص��ة على الحف��اظ على
عالق��ات جي��دة ووا�ضحة م��ع الم�ص��ارف المرا�سلة.
وه��ي لن تق��وم ب�أي عمل ف��ي لبنان �أو ف��ي فروعها
ف��ي الخ��ارج وال �س ّيم��ا في �سوري��ة  ،قد تح��رج فيه
الم�ص��ارف المرا�سل��ة وتجعله��ا في ح��االت مخالفة
للأنظم��ة التي ترعى العمل ف��ي بلدانها» .وختم�« :إن
م�ص��رف لبنان ج ّدي في متابع��ة كل �شكوى يتبلّغها
م��ن الداخ��ل �أو من الخارج ،و�سيعم��ل �ضمن القانون
اللبناني للمحافظ��ة على الثقة وال�سمعة الط ّيبة ،ولن
يت� ّأخر في اتخاذ التدابير ال�ضرورية من �أجل ذلك».

بنك بريوت يختتم ور�شة «  »U for Youthالتدريبية
ف��ي �إط��ار ا�ستراتيجيته الداعمة للتعليم والأجيال ال�شابة ،اختتم بن��ك بيروت المع�سكر التدريبي الثالث الذي
نظّ م��ه للجامعي��ون المن�ضمون �إلى برنام��ج  U for Youthوالذي �أطلقه بالتع��اون مع  Amideastلدعم
ال�شب��اب الجامع��ي .و�شمل��ت الجولة التدريبي��ة الثالثة  15طالب ًا م��ن جامعات لبنانية مختلف��ة واخت�صا�صات
متنوعة كانوا قد فازوا بفر�ص الم�شاركة في هذه الور�شة التدريبية المميزة.
ّ

اهداف المع�سكر

وه��دف المع�سك��ر ال��ذي امتد على م��دى � 5أيام وال��ذي ُيعتبر �سابقة فري��دة في لبنان� ،إل��ى تزويد الطالب
الجامعيي��ن والمتخرجي��ن حديث ًا ببرنامج مكثف ي�ساعدهم في تح�سين مهاراتهم وتهيئتهم لدخول �سوق العمل،
�س��واء م��ن خالل اكت�ساب مه��ارات تحرير ال�سِ َي��ر الذاتية �أو �إجراء مقاب�لات العمل ومه��ارات التوا�صل والعر�ض
و�إدارة الوق��ت والعم��ل الفريقي ،وغيرها من المه��ارات التي يبحث عنها �أرباب العمل في موظفيهم .على مدى 5
ومدربي��ن من منظمات وم�ؤ�س�سات خا�صة ،ور�سمية
�أ�سابي��ع متتالي��ة ،تمكّن الطالب من التفاعل مع محا�ضرين ّ
والتعرف �إلى قادة عدد من الم�ؤ�س�سات الرائدة ،ما من �ش�أنه �أن يزيد من حظوظهم في الح�صول
ومدنية مختلفة،
ّ
على فر�ص عمل تتنا�سب وطموحاتهم.

ور�شات ا�ضافية

�صب مزيد
والجدي��ر ذك��ره �أن فكرة المع�سكر ن�ش���أت من رغبة م�شتركة لدى بنك بي��روت و Amideastفي ّ
من االهتمام على ال�شباب اللبناني ،فت�ضافرت جهود الم�ؤ�س�ستين لت�أمين برامج مهنية للجامعيين الذين تتراوح
�أعمارهم بين  18و� 25سنة ،و�أخذتا على عاتقيهما من خالل برنامج  U For Youthتقديم دورات تدريبية
تلبي احتياجات ال�شباب المهنية ،وتوفر لهم حظوظ ًا �أف�ضل لاللتحاق ب�سوق العمل».
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بنك عودة يطلق «نوفو»� :أحدث التجارب امل�صرفية الع�صرية
عيتاني

�أطل��ق بن��ك ع��وده “نوف��و” وه��و عب��ارة ع��ن
�أول قن��اة توا�ص��ل تفاعلي��ة ف��ي المنطق��ة تق��دم
للزبائ��ن تجرب��ة م�صرفي��ة جدي��دة تعتم��د عل��ى
مفه��وم “الم�ص��رف الطليع��ي” (“Forward
.)”Banking
وت�ش��كل ه��ذه الآلي��ة الجدي��دة الموجه��ة ال��ى
الزبائ��ن والت��ي ت��م �إط�لاق �أول نم��وذج منها في
مجم��ع “�سيت��ي مول” التج��اري“ ،منعطف�� ًا �أكيداً
في م�س��ار ال�صناعة الم�صرفية ف��ي منطقة ال�شرق
بتغيرات جذرية ف��ي ممار�سة
الأو�س��ط ،وهي تع�� ّد ّ
التعامالت الم�صرفية”.

عودة

واعتب��ر رئي���س مجل���س الإدارة المدي��ر الع��ام
�صممه بنك
ريم��ون عوده ان «نوفو» مفهوم مبتكر ّ
ع��وده لإعطاء زبائنه �أولوية مطلقة كونه يمنحهم
فر�ص��ة التحكم التام بعالم م��ن الحلول الم�صرفية
التفاعلي��ة .وف��ي �إم��كان الزبائ��ن �أن يتنقلوا بكل
�سال�س��ة على �شا�ش��ات تفاعلية متع��ددة المالم�س
( )multi-touchتق��دم له��م حل��وال م�صمم��ة
خ�صي�ص��ا لتلبية حاجاته��م الم�صرفية ال�شخ�صية
بف�ض��ل تقني��ة متط��ورة وواجه��ة بيني��ة �سهل��ة
اال�ستعمال.
�أ�ض��اف« :تم ت�صمي��م �أول نموذج م��ن «نوفو»
على �شكل يوحي بال�صفد ويعك�س تطلعا م�ستقبليا
حي��زا م�سكون��ا ب��روح الع�صري��ة .وت�ض��م
ويخل��ق ّ

قن��اة التوا�ص��ل ه��ذه ،الت��ي ه��ي ببيا���ض الل�ؤل���ؤ
لإحاط��ة الزبائ��ن بجو مري��ح ،مرك��زي معلومات
( )information stationsمزودين ب�شا�شات
رقمي��ة ( )multi-touchمتعددة المالم�س في
غاي��ة الحداث��ة ،واثنين من �أجه��زة ال�صراف الآلي
م��ن الجيل الحديث يتيحان لل��زوار �إيداع العمالت
وال�شي��كات� ،إ�ضاف��ة �إلى خدمات �أجه��زة ال�صراف
الآل��ي المعروف��ة .كما ي�ض��م نوفو قاع��ة ا�ست�شارة
تفاعلية معزولة ت�ؤمن ال�سرية التامة».

البنك العربي «�أف�ضـل م�صرف متويـل جتاري
يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا»
لل�سن����ة ال�ساد�سة على التوالي ،حاز البنك العربي على جائ����زة “�أف�ضل بنك تمويل تجاري في
منطق����ة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا” منحته �إياها المجل����ة العالمية “غلوبال فاينان�س” وفق ًا
“لحجم عمليات����ه الم�صرفية ونطاق تغطيت����ه عالمي ًا وم�ستوى خدمة العم��ل�اء المقدمة والتجدد
واالبتكار في �أعماله”.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز ،قال المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة �صباغ :باعتبارنا
�أح����د �أقدم البنوك في العالم العربي و�أكثرها خب����رة ،ف�إننا نق ّدر الدور الهام والرئي�سي الذي تلعبه
العالقات التجارية ،لي�س على �صعيد تقوية �أوا�صر التعاون في المنطقة فح�سب ،بل �أي�ض ًا في مجال
دفع عجلة النمو االقت�صادي وتعزيزها.
�أ�ض����اف :كان التمويل التجاري وال يزال ركيزة �أ�سا�سية ال�ستراتيجية �أعمال البنك العربي ،حيث
انن����ا نتميز بفهمن����ا العميق الحتياجات عمالئنا بالإ�ضافة �إلى خبرتن����ا ال�شاملة في مجال تقديم
الحلول المبتكرة لم�ساعدتهم في العمل ب�شكل �أف�ضل و�أكثر فاعلية في المنطقة.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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�أم��ا المدي��ر ع��ام رئي���س ق�س��م الخدم��ات
الم�صرفي��ة بالتجزئ��ة للمجموعة الدكت��ور عماد
عيتان��ي ،ف�ش��دد عل��ى طاب��ع «نوف��و» العمل��ي،
قائ�لا :يمك��ن لل��زوار �أن يت�صفح��وا منتج��ات
الم�ص��رف وخدمات��ه و�أن يتقدم��وا بطلباتهم في
اللحظة نف�سها ،كم��ا يمكنهم االفادة من م�ساعدة
م�ست�شارين م�صرفيين ف��ي �أي وقت كان بوا�سطة
لق��اءات توا�صلي��ة عب��ر الـ»فيدي��و» ،وذل��ك ف��ي
مرك��زي المعلوم��ات الخارجيي��ن �أو داخ��ل قاعة
اال�ست�شارة المعزولة.
�أ�ضاف :يج�سد «نوفو» تعريفا جديدا للخدمات
الم�صرفي��ة بالتجزئ��ة في ال�س��وق ،يتمحور حول
حاج��ات الزبائ��ن و�إر�ضائهم ،وو�ض��ع الخدمات
الم�صرفي��ة ف��ي متناولهم ب��كل �سهول��ة ،وبما �أن
«نوف��و» يعم��ل ف��ي �ساع��ات مت�أخرة عل��ى مدى
ي�سهل عالقة الزبائن
 365يوم ًا في ال�سنة ،ف�إنه ّ
م��ع الم�ص��رف ويجعل التجرب��ة الم�صرفي��ة �أكثر
تي�سيراً ومتعة.
وين��وي بن��ك ع��وده ن�ش��ر مفه��وم «نوف��و»
وم�شتقاته في مختلف فروع و�شركات المجموعة
«معمم ًا
في لبنان والخارج خالل الأ�شهر المقبلة،
ّ
بذل��ك �أح��دث تقني��ة ل��دى بنك ع��وده وف��ي عالم
ال�صناعة الم�صرفية».
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�صادرات �صناعية

ارتفاع متوا�صل ل�صادرات لبنان الى الدول العربية
واالمارات في المرتبة الأولى منذ عام 2006
متثل الدول العربية السوق االبرز للصادرات السلعية اللبنانية
الزراعية والصناعية التي شهدت قيمتها تطورا ً كبيرا ً على مر
السنوات ،اذ سجلت ارتفاعا شبه متواصل في السنوات العشر
االخيرة مبعدالت تفاوتت بني عام وآخر ،وذلك من مستوى قارب 325
مليون دوالر في العام  2000لتصل الى حوالى  1726مليون دوالر في
العام  2010أي مبعدل وسطي سنوي بلغ  ،% 18.2مستفيدة بشكل
عام من النمو االقتصادي املرتفع الذي حققته هذه الدول وال سيما
في السنوات التي سبقت االزمة املالية العاملية في ايلول  2008ومن
وجود اجلاليات اللبنانية.
وبقيت الدول العربية طيلة الفترة املمتدة من العام  2000الى العام
 ،2010السوق الرئيسية لتصريف املنتجات اللبنانية في اخلارج رغم
التراجع الذي شهدته حصتها من إجمالي الصادرات اللبنانية من
% 45.5في العام 2000الى  % 45.0في العام .2010

واقع ال�صادرات
تترك��ز ال�ص��ادرات الى ال��دول العربي��ة في عدد
قليل م��ن البلدان وه��ي االمارات العربي��ة المتحدة
و الع��راق و ال�سعودية و �سورية بدرجة اولى و م�صر
و االردن و قط��ر و الكويت بدرج��ة ثانية وقد �شكلت
% 95
ح�صة البلدان المذكورة اعاله مجتمعة
م��ن اجمالي ال�صادرات ال�سلعية اللبنانية الى الدول
العربية في العام .2010
ه��ذا ،وال ت��زال ال�ص��ادرات اللبناني��ة ال��ى
بع���ض ال��دول العربية االبع��د جغرافيا �شب��ه غائبة
كال�ص��ادرات ال��ى ليبي��ا والمغرب و عم��ان و اليمن
وتون���س ،عل��ى رغ��م ان��ه منذ مطل��ع الع��ام 2005
ا�صبحت جميع الدول االع�ض��اء في منطقة التجارة
الح��رة العربي��ة الكب��رى تعف��ي ال�سل��ع ذات المن�ش�أ
العرب��ي م��ن الر�س��وم الجمركي��ة (حي��ث يج��ب اال
تق��ل القيم��ة الم�ضاف��ة ع��ن % 40من قيم��ة ال�سلع
ال�صناعي��ة ون�ص��ف الم�صنع��ة )لكن تط��ور التجارة
العربي��ة البينية اليزال يواجه الكثير من ال�صعوبات
ابرزه��ا ع��دم القدرة عل��ى مناف�سة ال�سل��ع االجنبية
والقي��ود غير الجمركي��ة كالقيود االداري��ة و الفنية
وتلك التي مرتبطة بالنقل.

االمارات العربية
وتعتب��ر االم��ارات العربي��ة المتح��دة م��ن اه��م
اال�سواق العربية بالن�سبة ال��ى المنتجات اللبنانية.
وارتفع��ت قيم��ة ال�ص��ادرات ال�سلعي��ة باتج��اه
االم��ارات من 75ملي��ون دوالر ف��ي العام 2000
ال��ى 155ملي��ون دوالر في الع��ام  ،2005و418
ملي��ون دوالر ف��ي الع��ام  .2010و تحتل االمارات
منذ العام  2006المرتبة االولى بين الدول العربية
الم�ست��وردة م��ن لبن��ان علم��ا ان ح�صته��ا �شه��دت
تراجع��ا من  % 23.1م��ن اجمالي �صادرات لبنان

من انتاج �شركة �سوناكو
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ال��ى الدول العربية في الع��ام 2000الى % 14.6
ف��ي الع��ام  ،2004لتع��ود وترتف��ع ال��ى % 24.2
في العام .2010

العراق
تمثل الع��راق �سوق ًا رئي�سية لت�صريف المنتجات
اللبناني��ة .فقد ارتفعت ال�ص��ادرات اليها من حوالى
 29مليون دوالر في العام  2000الى  267مليون ًا
في العام  .2010اال ان منحى تطورها لم يكن ذاته
في هذه الفترة ،فقد ازدادت ال�صادرات اللبنانية الى
الع��راق ب�شكل وا�ضح في العامين  2003و ،2004
عق��ب انته��اء الح��رب لتع��ود وتتراج��ع ف��ي فت��رة
 2007-2005قبل ان ترتفع من جديد في العام
 2008الى حوالى  270مليون دوالر ،وت�ستقر في
الم�ست��وى نف�سه في العامي��ن  2009و  .2010اما
ح�ص��ة الع��راق م��ن اجمالي ال�ص��ادرات ال��ى الدول
العربي��ة ،فقد ارتفعت الى  % 8.8في العام ،2010
م��ع العل��م انها كانت ق��د و�صلت ال��ى  % 27.7في
العام .2004

من انتاج �شركة رفعت الحالب 1881

من انتاج �شركة الكار

ال�سعودية
كم��ا تعتب��ر ال�سعودي��ة م��ن اال�س��واق اال�سا�سية
للمنتج��ات اللبناني��ة ،وق��د ارتفع��ت ال�ص��ادرات
ال�سلعي��ة باتجاه ال�سعودي��ة تدريجيا من 78مليون
دوالر في الع��ام  2000الى  140مليون دوالر في
الع��ام  2005ثم ال��ى 246ملي��ون دوالر في العام
 ،2010غي��ر ان ح�صته��ا من اجمال��ي ال�صادرات
البينية تراجعت من  % 23.9في العام  2000الى
 % 14.3في العام  2010نتيجة ارتفاع ح�ص�ص
عدد من الدول االخرى.

من انتاج م�صنع محمد �سليمان الديراني واخوانه

�سورية
كذل��ك ت�ش��كل �سورية احد اهم اال�س��واق العربية
بالن�سب��ة ال��ى المنتج��ات اللبناني��ة خ�صو�ص�� ًا منذ
العام  .2002وقد ارتفع الت�صدير الى �سورية ب�شكل
�شبه متوا�صل من  26مليون دوالر في العام 2000
الى حوالى 187مليون دوالر في العام

من انتاج �شركة ع�صير لبنان
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���ص��ادرات �صناعية

 2005لتتباط��ا بعدها وتي��رة االرتفاع بحيث
و�صل��ت قيم��ة ه��ذه ال�ص��ادرات ال��ى 221ملي��ون
دوالر في الع��ام  .2010وارتفعت ح�صة �سورية من
 % 7.9م��ن اجمالي �ص��ادرات لبن��ان البينية في
الع��ام  2000الى % 12.8في العام  ،2010علم ًا
انه��ا و�صل��ت ال��ى حدها االعل��ى في الع��ام 2005
حيث بلغت .% 18.7

م�صر

من انتاج عمادز فود

كم��ا �سجلت ال�صادرات الى م�ص��ر ارتفاعا من
 23مليون دوالر في العام  2000الى حوالى201
ملي��ون دوالر ف��ي الع��ام  ،2010وازدادت ح�صة
م�ص��ر من اجمالي ال�ص��ادرات الى ال��دول العربية
م��ن  % 7.2في الع��ام  2000الى  % 11.6في
العام  ،2010مع اال�شارة الى ان الجزء االكبر من
تح�س��ن الت�صدير ال��ى م�صر تم ت�سجيل��ه منذ العام
.2007

االردن

من انتاج كلو�س �سانت توما�س

وازدادت ال�ص��ادرات ال��ى االردن ب�ش��كل �شب��ه
متوا�ص��ل م��ن حوال��ى 31مليون دوالر ف��ي العام
 2000ال��ى حوال��ى  75ملي��ون دوالر في العام
 2005ث��م ال��ى  104مالي��ن دوالر ف��ي الع��ام
 ،2010غي��ر ان ح�ص��ة االردن عرفت تراجعا من
 % 9.6من اجمال��ي �صادرات لبنان البينية في
العام  2000الى  % 6في العام . 2010

قطر

من انتاج �شركة حالب 1881

ام��ا ال�صادرات الى قط��ر ف�سجلت ارتفاعا من
حوالى  8ماليين دوالر في العام  2000الى 36
مليون دوالر في العام  2005ثم الى  83مليونا
في العام  ،2010علما انها بقيت �شبه ثابتة في
ال�سن��وات الث�لاث االخيرة .وق��د ارتفعت ح�صتها
م��ن اجمال��ي ال�ص��ادرات الى ال��دول العربية من
 % 2.6في العام  2000الى  % 4.8في العام
 2010بع��د و�صوله��ا ال��ى  % 6.4ف��ي الع��ام
.2006
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من انتاج �شركة مالكو
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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الكويت
و�سجل��ت ال�صادرات الى الكويت ارتفاعا �شبه
متوا�صل م��ن  26مليون دوالر في العام 2000
الى 106ماليي��ن دوالر في العام  ،2007لتعود
وتنخف���ض بع��د ذل��ك ال��ى  72ملي��ون دوالر في
الع��ام  .2010وق��د �شهدت ح�صته��ا تراجع ًا من
 % 8.1ف��ي الع��ام 2000الى  % 4.2في العام
.2010

من انتاج حلويات الجندولين

ال�سلع الم�صدرة
واب��رز ال�سلع الم�صدرة الت��ي ت�ضمها ال�صادرات
الى الدول العربية ه��ي :الآالت و االجهزة والمعدات
الكهربائي��ة و منتج��ات �صناعة االغذي��ة و االحجا
الكريمة و �شبه الكريم��ة و المعادن الثمينة و الورق
وم�صنوعات��ه و منتج��ات ال�صناع��ة الكمياوي��ة
ومنتجات المملكة النباتية.
وبل��غ حجم ال�ص��ادرات الى االم��ارات في العام
 418 ،2010ملي��ون دوالر ،وم��ن اب��رز ال�سل��ع
الم�ص��درة� :آالت و�أجه��زة كهربائي��ة ( 155ملي��ون
دوالر) ،معادن ثمين��ة و�أحجار كريمة (144مليون
دوالر) ،مواد ن�سيجية ( 19مليون دوالر)� ،صناعات
كيماوية ( 19مليون دوالر)� ،صناعات غذائية (17
مليون دوالر).
كم��ا بلغ حجم ال�صادرات ال��ى العراق في العام
نف�س��ه  267مليون دوالر ،و�ضم��ت ال�سلع الم�صدرة:
�آالت و�أجه��زة ومع��دات كهربائي��ة ( 102ملي��ون
دوالر)� ،صناع��ات ورقي��ة ( 57ملي��ون دوالر)،
�صناع��ات غذائي��ة ( 26ملي��ون دوالر)� ،صناع��ات
كيماوي��ة ( 24ملي��ون دوالر) ،راتنج��ات ولدائ��ن
ا�صطناعية ( 9ملي��ون دوالر) ،مع ّدات النقل (مليون
دوالر .)9
ام��ا ال��ى ال�سعودي��ة ،فبل��غ حجم ال�ص��ادرات
 246ملي��ون دوالر ،واب��رز ال�سلع ه��ي :منتجات
�صناعة الأغذية ( 48مليون دوالر)� ،آالت واجهزة
ومع��دات كهربائية ( 30مليون دوالر)� ،صناعات
منوع��ة
ورقي��ة ( 28ملي��ون دوالر) ،م�صنوع��ات ّ
( 19ملي��ون دوالر) ،م��واد ن�سيجي��ة ( 18ملي��ون
دوالر) ،راتنج��ات ولدائن ا�صطناعية ( 17مليون
دوالر) ،منتجات ال�صناعة الكيماوية ( 16مليون

من انتاج ال�شركة المتحدة ل�صناعة وتجارة ال�شوكوال وال�سكاكر

من انتاج �شركة �صدقة للمعجنات والحلويات

من انتاج �شركة قبيطر اخوان
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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دوالر) ،مع��ادن ثمين��ة و�أحج��ار كريمة (11
ملي��ون دوالر)� ،أحذي��ة� ،أغطية ر�أ���س وري�ش (12
ملي��ون دوالر) ،معادن عادية وم�صنوعاتها (10
مليون دوالر).
ام��ا �سوري��ة ،فبل��غ حج��م ال�ص��ادرات اليه��ا
ف��ي الع��ام  221 ،2010ملي��ون دوالر .و�ضم��ت
ال�سل��ع الم�ص��درة� :صناعات غذائي��ة ( 44مليون
دوالر)� ،صناع��ات معدني��ة ( 34ملي��ون دوالر)،
ورق وم�صنوعات��ه ( 28مليون دوالر)� ،صناعات
كيماوي��ة ( 24ملي��ون دوالر)� ،آالت و�أجه��زة
كهربائي��ة ( 18ملي��ون دوالر) ،راتنجات ولدائن
ا�صطناعية ( 10مليون دوالر).
وبلغ حج��م ال�صادرات الى م�صر  201مليون
دوالر ،وابرز ال�سلع كان��ت� :آالت و�أجهزة ومعدات
كهربائي��ة ( 127ملي��ون دوالر) ،ال�صناع��ات
الكيماوي��ة ( 13ملي��ون دوالر) ،راتنجات ولدائن
ا�صطناعية ( 9ماليي��ن دوالر)� ،صناعات غذائية
( 9ماليي��ن دوالر)� ،صناعات ورقي��ة ( 7ماليين
دوالر)� ،صناعات معدنية ( 7ماليين دوالر).
وبلغ��ت قيم��ة ال�ص��ادرات ال��ى االردن 104
ماليي��ن دوالر ،و�ضم��ت� :صناع��ات غذائية (20
ماليي��ن دوالر)� ،صناع��ات ورقي��ة ( 16ماليي��ن
دوالر)� ،آالت و�أجه��زة ومع��دات كهربائي��ة (10
ماليي��ن دوالر)� ،صناع��ات كيماوي��ة ( 9ماليين
دوالر) ،م�صنوع��ات منوع��ة ( 6ماليي��ن دوالر)،
مع��ادن عادية وم�صنوعاته��ا ( 6ماليين دوالر)،
مواد ن�سيجية ( 6ماليين دوالر).
و�شه��دت قط��ر ع��ام  ،2010تدفق�� ًا لل�سل��ع
اللبناني��ة بقيمة  83ماليي��ن دوالر ،وابرز ال�سلع
الم�صدرة :م�صنوعات منوعة ( 13ماليين دوالر)،
م�صنوع��ات حجري��ة وا�سمنتي��ة (ماليي��ن دوالر
� ،)13صناعات غذائية ( 12ماليين دوالر)� ،آالت
و�أجه��زة ومع��دات كهربائية ( 9ماليي��ن دوالر)،
�صناع��ات معدني��ة ( 7ماليي��ن دوالر) ،م��واد
ن�سيجي��ة ( 5ماليين دوالر)� ،صناع��ات كيماوية
( 4ماليين دوالر).
وبلغ��ت قيم��ة ال�ص��ادرات ال��ى الكوي��ت 72
ماليي��ن دوالر ،واب��رز ال�سل��ع الم�ص��درة� :آالت
و�أجه��زة ومع ّدات كهربائي��ة ( 17ماليين دوالر)،
�صناعات غذائي��ة ( 12ماليين دوالر)� ،صناعات
كيماوي��ة ( 8ماليي��ن دوالر) ،م��واد ن�سيجي��ة (5
منوع��ة ( 4ماليي��ن
ماليي��ن دوالر) ،م�صنوع��ات ّ
دوالر)� ،صناعات معدنية ( 3ماليين دوالر).
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من انتاج بن نجار

من انتاج �شركة �ضاهر الدولية

من انتاج �شركة انتربراند
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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�صادرات �صناعية

من انتاج �شركة ال�شمال لاللبان واالجبان

من انتاج بن معتوق

ال�صادرات ت�سجل  3,244مليون دوالر في 11
بلغ مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خالل األشهر االحد عشر األولى من العام 2011
نحو  3مليارات و 224مليون دوالر أميركي في مقابل مليارين و 998مليون دوالر خالل الفترة ذاتها
من العام  2010ومليارين و 352مليونا ً خالل الفترة ذاتها من العام  2009أي بارتفاع ونسبته % 7.5
مقارنة بالعام  2010و % 37.1مقارنة بالعام .2009
من جهة أخرى ،بلغ مجموع قيمة الواردات من اآلالت واملعدات الصناعية خالل األشهر االحد
عشر األولى من العام  2011نحو  213.9مليون دوالر في مقابل  209.4ماليني دوالر خالل الفترة

من انتاج معامل كامل بدوي الب�ساط

من انتج �شركة داندي
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�شركة مطاحن الدقيق الوطنية
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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من انتاج �شركة ابناء محمد فريد العطار

1

من انتاج �شركة معامل منير الب�ساط

�شهر ًا وترتفع  % 19في ت�شرين الثاني 2011
ذاتها من العام  2010و 181.7مليونا ً في العام  2009أي بارتفاع نسبته  % 2.2مقارنة بالعام 2010
وارتفاع نسبته  % 17.7مقارن ًة بالعام .2009
اما في تشرين الثاني  ،2011فبلغ مجموع الصادرات الصناعية ما قيمته  295.2مليون دوالر في
مقابل  248مليون دوالر في تشرين الثاني  ،2010و 216مليونا ً في تشرين الثاني  2009أي بارتفاع
قيمته  47.2مليونا ً ونسبته  % 19مقارنة بتشرين الثاني  2010وارتفاع قيمته  79.2مليون
ونسبته  % 36.7مقارنة بتشرين الثاني .2009

من انتاج عون فود كومباني

من انتاج �شركة ذ.م .ل�صناعة الزيوت اللبنانية
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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من انتاج �سنتر جديتا

من انتاج �شركة ولكو بي ام

الأحجار الكريمة
�إحتل��ت �ص��ادرات الل�ؤل���ؤ والأحج��ار الكريمة
والمع��ادن الثمين��ة (م��ن دون ال�سبائ��ك الذهبي��ة
ب�شكلها الخامي) خالل ه��ذا ال�شهر المرتبة الأولى،
�إذ بلغ��ت قيمته��ا  102.8ملي��ون دوالر وت�ص ّدرت
افريقي��ا الجنوبية الئح��ة البلدان الم�ست��وردة لهذا
المنتج� ،إذ ا�ستوردت ما قيمته  53.2مليوناً ،تليها
�ص��ادرات منتج��ات ال�صناع��ة الكيماوي��ة بقيم��ة
 44.9مليون��اً ،واحتل��ت بنغالد�ش �ص��دارة الدول
الم�ست��وردة له��ذا المنتج بقيم��ة  15.4ماليين ،ثم
الآالت والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة34.1
مليوناً .وت�ص ّدرت المملكة العربية ال�سعودية الئحة

البل��دان الم�ست��وردة له��ذا المنت��ج �إذ ا�ست��وردت ما
قيمته  4.6مليون دوالر ومنتجات �صناعة االغذية
بقيم��ة  31.4مليون�� ًا ومنتجات المع��ادن العادية
وم�صنوعاتها بقيمة  21.6مليوناً.
وارتفع��ت قيم��ة �ص��ادرات الل�ؤل���ؤ والأحج��ار
الكريم��ة والمع��ادن الثمين��ة (م��ن دون ال�سبائ��ك
الذهبي��ة ب�شكله��ا الخام��ي) من  40ملي��ون دوالر
خ�لال ت�شرين الثان��ي  2010ال��ى  102.8مليون
دوالر خ�لال ت�شري��ن الثان��ي  .2011انخف�ض��ت
�صادرات هذا المنتج الى االمارات العربية المتحدة،
فيم��ا ارتفعت ه��ذه ال�صادرات �إل��ى كل من افريقيا
الجنوبية و�سوي�س��را وبلجيكا والمملكة المتحدة ما
�أدى ال��ى ارتف��اع قيمة �صادرات��ه االجمالية بنحو
 62.8مليوناً.

من انتاج ابناء عبد القادر غندور
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ال�صناعات الكيماوية
و�سجلت �صادرات ال�صناع��ات الكيماوية ارتفاع ًا
م��ن  28مليون دوالر خالل ت�شرين الثاني  2010الى
 44.9مليون ًا خالل ت�شرين الثاني  .2011انخف�ضت
�ص��ادرات ه��ذا المنت��ج الى تون���س فيم��ا ارتفعت هذه
ال�ص��ادرات الى كل م��ن بنغالد�ش وفرن�س��ا والمملكة
المتح��دة والمملك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة وال�س��ودان
وتركيا.

الآالت والأجهزة
ام��ا الآالت والأجهزة والمع��دات الكهربائية،

من انتاج �شركة حلباوي اخوان
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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من انتاج الرابية الخ�ضراء
انخف�ضت قيمة �صادراتها من  57مليون دوالر
خ�لال ت�شرين الثاني  2010ال��ى  34.1مليون ًا
خالل ت�شرين الثاني .2011
ويعود ال�سبب الرئي�سي في االنخفا�ض الى
تراج��ع ال�صادرات م��ن هذا المنت��ج الى الدول
العربي��ة حي��ث انخف�ض��ت قيمته��ا م��ن 32.6
ملي��ون دوالر خ�لال ت�شري��ن الثان��ي ،2010
ال��ى  14.7مليون�� ًا خ�لال ت�شري��ن الثان��ي
.2011
وفي التفا�صيل انخف�ضت هذه ال�صادرات الى
كل من م�صر واالمارات العربية المتحدة واليمن
والعراق والكويت وا�سترالي��ا وباك�ستان والهند،
م��ا ادى الى االنخفا�ض االجمال��ي والبالغ نحو
 22.9مليون دوالر.

من انتاج �شركة ال�شرق االو�سط للتجارة والتو�ضيب  -مبتيكو

المعادن
كما انخف�ضت قيمة �صادرات المعادن العادية
من  33ملي��ون دوالر خالل ت�شرين الثاني 2010
ال��ى  21.6مليون�� ًا خالل ت�شري��ن الثاني .2011
انخف�ض��ت �صادرات هذا المنت��ج الى كل من تركيا
وبلجيكا واليون��ان وجمهورية كوريا ،ما ادى الى
االنخفا���ض االجمالي والبالغ نح��و  11.4مليون
دوالر.

اال�سواق الرئي�سية
و�شكلت ال��دول العربية خالل هذا ال�شهر ال�سوق

م�ؤ�س�سة ب�سام الغراوي ل�صناعة وتجارة ال�سكاكر وال�شوكوال
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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الرئي�سي��ة لل�ص��ادرات ال�صناعي��ة اللبناني��ة ،فق��د
بلغ��ت قيم��ة ال�ص��ادرات �إليه��ا  90ملي��ون دوالر
�أي م��ا ن�سبت��ه  % 30.5م��ن مجم��وع ال�صادرات
ال�صناعي��ة ،بينم��ا احتل��ت ال��دول الأفريقي��ة غير
العربي��ة المرتب��ة الثاني��ة اذ ا�ستوردت م��ا ن�سبته
 % 28.3وم��ن ث��م الدول االوروبي��ة في المرتبة
الثالث��ة بما ن�سبته  % 24.8تليها الدول الآ�سيوية
غير العربية بما ن�سبته .% 13.1
وم��ن اب��رز المنتج��ات الم�ص�� َّدرة ال��ى ال��دول
العربي��ة :منتج��ات �صناعة الأغذي��ة بقيمة 18.8
ملي��ون دوالر ،الآالت والأجه��زة والمع��دات
الكهربائية بقيمة  14.7مليوناً ،منتجات ال�صناعة
الكيماوي��ة بقيمة  13.4مليون��اً .ومنتجات الورق
والكرت��ون وم�صنوعاتهم��ا بقيم��ة  11.9مليوناً.
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من انتاج مازن �سرحال للتجارة
ام��ا بالن�سبة �إل��ى ل��دول الم�ست��وردة للمنتجات
ال�صناعي��ة اللبنانية فقد ت�ص��درت افريقيا الجنوبية
الئحة هذه الدول حيث بلغ��ت قيمة ال�صادرات �إليها
خ�لال ه��ذا ال�شهر  53.5ملي��ون دوالر �أي ما يوازي
 % 18.1من القيمة الإجمالية لل�صادرات ،واحتلت
�سوي�س��را المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة ال�صادرات
�إليها  29مليون ًا �أي ما يوازي  % 9.8تليها المملكة
العربي��ة ال�سعودية حيث بلغت قيمة ال�صادرات �إليها
خالل هذا ال�شهر  22.1مليون ًا �أي ما يوازي .% 7.5
وت��م خ�لال ه��ذا ال�شه��ر الت�صدير ال��ى  35دولة
افريقي��ة غي��ر عربية 34 ،دول��ة �أوروبي��ة 25 ،دولة
�آ�سيوي��ة غي��ر عربي��ة 18 ،دول��ة عربي��ة 17 ،دول��ة
اميركي��ة ودولتي��ن اوقيانيتي��ن� .أم��ا ال��دول الت��ي
ا�ست��وردت ب�أكث��ر م��ن ملي��ون دوالر فه��ي موزع��ة
كالآت��ي 12 :دول��ة عربي��ة 10 ،دول افريقي��ة غي��ر

من انتاج �شركة كارال
عربي��ة 8 ،دول اوروبي��ة 6 ،دول �آ�سيوية غير عربية،
دولتان اميركيتان ودولة اوقيانية.

ال�صي��ن بنح��و  2.5ملي��ون دوالر ،ومن ث��م المانيا
بنحو  2.3مليون.

واردات الآالت

توزيع الآالت والمعدات

بل��غ مجم��وع ال��واردات م��ن الآالت والمع��دات
ال�صناعي��ة ف��ي ت�شري��ن الثان��ي  2011نحو 15.3
ملي��ون دوالر ،ف��ي مقابل  13.4مليون�� ًا في ت�شرين
الثان��ي � ،2010أي بارتفاع قدره  1.9مليون دوالر
ون�سبته .% 14.3
الم�ص ِّدرة للآالت
وت�ص ّدرت ايطاليا الئحة البلدان ُ
والمع��دات ال�صناعية �إلى لبن��ان ،حيث بلغت قيمتها
خ�لال ه��ذا ال�شه��ر نح��و  3.9ماليي��ن دوالر تليه��ا

�إحتل��ت واردات الآالت الت��ي ت�ستعمل ف��ي التغليف
المرتب��ة االول��ى� ،إذ بلغ��ت قيمته��ا  2.2ملي��ون دوالر،
وت�ص ّدرت ا�سبانيا الئح��ة البلدان الم�ص ِّدرة لهذا المنتج
الى لبنان �إذ �ص َّدرت ما قيمته  1.3مليون ،تليها واردات
�آالت ومع��دات �صناعة المنتج��ات المعدنية بقيمة 1.9
ملي��ون ،واحتلت الوالي��ات المتح��دة االميركية �صدارة
ال��دول الم�ص ِّدرة لهذا المنتج بقيم��ة  0.5مليون دوالر،
ف�آالت ال�صناعات الغذائية بقيمة  1.6مليون.

من انتاج �شوكوال ليندا

من منتوجات البيت الثاني لل�صناعة والتجارة
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ن�شاطات �صناعية

�صابونجيان يتفقد المدينة ال�صناعية في ال�شويفات:
مطالبكم المرتبطة بوزارات و�إدارات �أخرى مج ّمدة
جال وزير الصناعة فريج صابوجنيان في املدينة الصناعية في منطقة الشويفات حيث اطلع على أوضاع املصانع فيها
واستمع الى مطالب أصحابها .ورافقه في اجلولة الوزير السابق الياس حنا ،املدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون،
رئيس جمعية الصناعيني نعمت افرام ،املدير العام ملعهد البحوث الصناعية بسام الفرن ،املدير العام ملؤسسة
جتمع صناعيي الشويفات
املقاييس واملواصفات لينا درغام ،نقيب أصحاب الصناعات الورقية فادي اجلميل ،رئيس ّ
جتمع صناعيي الضاحية اجلنوبية أسامة
أديب عباس ،مدير عام جمعية الصناعيني سعد الدين العويني ،رئيس ّ
حلباوي ،نقيب صناعات التجهيزات الكهربائية غسان بلبل ،أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيني ،وصناعيون.
و�شمل��ت الجول��ة م�صان��ع لم��واد التنظي��ف
(�سبارت��ن) و�أدوية (ام�ص��ال) والومني��وم (�ألوك�سال)
وال�صناعات المعدنية الخفيفة .وفي المحطة االخيرة
ُعق��د لقاء وحوار ف��ي معمل “بيب�سي ك��وال”  -قاعة
الإجتماع��ات حيث رحب رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة
المدير العام وليد ع�س��اف بالوزير والح�ضور ،م�شدداً
عل��ى الم�شكالت التي تعاني منها المنطقة ال�صناعية
في ال�شويفات.

مطالب المنطقة

ث��م تح��دث رئي���س تجم��ع �صناعي��ي ال�شويفات
اديب عبا�س عار�ض ًا لمطالب القطاع في ال�شويفات،
و�أبرزها:

�أو ًال– المطالب الخا�صة:

 - 1معالج��ة مو�ضوع م�سالخ ومزارب االبقار

�صورة تذكارية داخل �شركة �سبارتن لأ�صحاب ال�شركة �آل رفاعي مع الوزير �صابونجيان والوزير حنا
والوفد المرافق

�صابونجيان يطلع من كمال الرفاعي على انتاج ال�شركة

36

2/15/12 2:54:27 PM

كمال وطالل الرفاعي ي�سلمان الوزير �صابونجيان درع �شركة «�سبارتن»
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط

2012

Magazine Assinaa Wal'iktisad N. 120.indd 36

التجمع.
واالغنام الواقعة �ضمن نطاق
ّ
 - 2تنفي��ذ البنى التحتي��ة – ال�صرف ال�صحي
تجمع �صناعيي ال�شويفات وجوارها.
لمنطقة ّ
 - 3تنفي��ذ البنى التحتي��ة – ال�صرف ال�صحي
لمنطقة دير قوبل – ب�شامون.
 - 4تنفي��ذ تو�سعة طريق �صي��دا القديمة حتى
بولفار كميل �شمعون

ثاني ًا– المطالب العامة:

 - 1ت�أمي��ن الكهرب��اء ب�ش��كل دائ��م ومنتظ��م
وخف�ض �سعر الفيول.
 - 2دع��م ال�صناع��ة الوطنية ع��ن طريق �إعفاء
ال�صادرات من �ضريبة الدخل.
 - 3دع��م المعار���ض ال�صناعي��ة ف��ي الخارج
�أ�سوة ببقية الدول المتطورة بن�سبة .% 50
 - 4تعمي��م البطاق��ة ال�صحي��ة عل��ى جمي��ع
اللبنانيين (اال�ست�شفاء للجميع).
 - 5تحديث قوانين ال�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي وو�ضع نظام ال�شيخوخة مو�ضع التنفيذ.
 6تعزي��ز دور التعلي��م المهني والتقن��ي الر�سميالتقليدي والمزدوج.
 - 7تفعيل دور م�ؤ�س�سة الموا�صفات والمقايي�س.
 - 8تفعي��ل دور المعه��د الوطن��ي للبح��وث
ال�صناعية.
 - 9تفعي��ل دور الملحقي��ن االقت�صاديي��ن في
ال�سف��ارات اللبناني��ة في الخارج بغي��ة التعريق عن
ال�صناع��ة اللبناني��ة بح�س��ب المفاهي��م والمقايي�س
الدولية.

�صابونجيان والوفد المرافق يطّلعان على انتاج �شركة «االم�صال»

رئي�س �شركة االم�صال منير طبارة ي�شرح ل�صابونجيان التحديات التي تواجهها ال�صناعة ب�شكل عام
ومنطقة ال�شويفات ب�شكل خا�ص

من اليمين :ا�سامة حلباوي ،اديب عبا�س ،الوزير �صابونجيان،
منير طبارة ،ووليد ع�ساف

�صابونجيان والوفد المرافق ي�ستمعان الى �شرح حول عمل �شركة االم�صال
ومراحل االنتاج

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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ن�شاطات �صناعية

 – 10حماي��ة ال�صناعة اللبنانية حيال �إغراق
اال�سواق المحلية.
� - 11ضب��ط الح��دود البري��ة والبحري��ة لمنع
دخول الب�ضائع من دون .TVA
 - 12اعف��اء الآالت ال�صناعية والمواد االولية
من الر�سوم.

افرام
تجمع �صناعيي ال�شويفات
من جهته� ،شكر افرام ّ
عل��ى تنظيم هذه الجولة و�شكر وزي��ر ال�صناعة على
التجم��ع ،وقال :يحم��ل الوزير �صرخة
تلبيت��ه دعوة
ّ
يتح��رك بفاعلية من
ال�صناعيي��ن وهمومه��م ،وه��و
ّ
�أج��ل تلبية مطالب ال�صناعيين الت��ي يدركها تمام ًا
لأن��ه �صناعي بالدرج��ة الأولى .ولم�سن��ا من خالل
ه��ذه الزي��ارة م��دى معان��اة ال�صناعيي��ن ف��ي هذه
المنطقة ،وخ�صو�ص�� ًا على �صعيد البنى التحتية من
طرق��ات معدوم��ة الى روائ��ح الم�سال��خ الرائجة في
المنطق��ة ،والت��ي ن�ستقب��ل فيها ال�سي��اح الآتين عبر
مط��ار بي��روت الدولي ،وهذا �ش��يء معيب يجب على
الدول��ة معالجته في �أ�سرع وق��ت ،خ�صو�ص ًا �أن هذه
ت�ضم م�صان��ع غذائية وم�صانع
المنطق��ة ال�صناعية ّ
�أدوي��ة ،وه��ي ملزم��ة بتوظي��ف ماليين ال��دوالرات
للمحافظ��ة عل��ى الإنتاج النظيف م��ن خالل تركيب
“فالت��ر” و�إقامة �شبكة �ص��رف �صحي خا�ص بها،
وتكري��ر المي��اه ب�شكل مركّ ز لك��ي ال تت�أثر بالمحيط
غير الم�ؤاتي ل�صناعات مماثلة.

مدير عام الوك�سال في ا�ستقبال الوزير �صابونجيان وافرام والوفد المرافق

�صابونجيان ي�ستمع الى �شرح خوري عن انتاج م�صنع الوك�سال

الوفد خالل جولة في م�صنع الوك�سال
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�صابونجيان

ث��م �ألقى الوزير �صابونجيان الكلمة الآتية“ :كل
مرة �أزور فيها منطقة �صناعية جديدة ،يزداد فخري
واعتزازي .الم�ؤ�س�سات التي �شاهدناها اليوم ي�ستحق
والقيم��ون عليه��ا التقدي��ر .فالنجاحات
�أ�صحابه��ا
ّ
والعمال في
العم��ل
أ�صح��اب
�
التق��اء
عب��ر
تح ّقق��ت
ّ
عائل��ة واح��دة ،تت�ش��ارك الم�س�ؤولي��ات وتواج��ه
التحدي��ات� .إنه��ا زيارت��ي ال�صناعي��ة الخام�سة بعد
الجنوب وك�سروان وال�شمال و�ساحل المتن ال�شمالي
وبرج حمود .و�أنوي موا�صلة هذه الجوالت الميدانية
�إلى �سائر المناطق اللبنانية.
ما طرحتم �أمام��ي اليوم من م�شاكل وم�صاعب،
�إنم��ا يواجه��ه كل �صناع��ي ف��ي لبنان مث��ل تقنين
الكهرب��اء ،ال�سع��ر المرتف��ع للمحروق��ات ،غي��اب
المنظمة وغيرها ...لكن قدرتكم
المناطق ال�صناعية
ّ
الذاتية على تخطي هذه العراقيل نابعة من تج ّذركم
ف��ي ه��ذه الأر���ض و�إيمانك��م ب�أهمي��ة القطاع��ات
الإنتاجية ال�صناعي��ة والزراعية ودورها في �إخراج
لبنان من �أزمته االقت�صادية.
مع الأ�سف ال�شدي��د ،يوجد بين الم�س�ؤولين من ال
ي�شاطرك��م هذا الإيمان وال يعمل على ت�سهيل الأمور
ال�صناعية� .أ�ؤكد لكم �أن معالجة المطالب ال�صناعية
الت��ي تدخ��ل �ضم��ن �صالحيات��ي في ال��وزارة تنجز
�سريعاً .بينم��ا هناك �أمور مرتبطة بوزارات و�إدارات
مجم��دة وال تجد طريقها �إل��ى المعالجة .هذا
�أخ��رى ّ
الواق��ع الأليم �أ�صبح ي�شكّل ل��ي احراج ًا �أمام العائلة
بح��ق ،م��ع الت�أكي��د �أنني
ال�صناعي��ة الت��ي تعان��ي
ّ
كوزير لل�صناعة و�صناعي ،مت�ضامن معكم� .س�أع ّدد
المهمة التي
عل��ى �سبي��ل المث��ال بع���ض الم�شاري��ع
ّ

رئي�س مجل�س ادارة �شركة الم�صنوعات المعدنية الخفيفة وليد �سلهب يطلع الوزير �صابونجيان
على انتاج ال�شركة
ق ّدمناها منذ �أكثر من �أربعة �أ�شهر ولم تلق التجاوب
المطلوب:
 - 1م�ش��روع خف���ض ال�ضريب��ة والر�سوم على
الأبحاث والتطوير في الم�ؤ�س�سات.
 - 2ع��دم تلبي��ة طل��ب جمعي��ة ال�صناعيي��ن
اللبنانيي��ن امه��ال ال�صناعيي��ن للتمكّن م��ن تقديم
مورديهم.
معلومات عن ّ
 - 3م�ش��روع خف���ض �ضريب��ة الدخ��ل عل��ى
ال�صادرات.
 - 4المطالبة بعدم �إلغاء المادة  59من قانون
ال��ـ  TVAالمتعلق��ة با�ست��رداد الم�ستحق��ات عل��ى
المواد االولية والآالت

�صابونجيان ي�ستمع الى �شرح مف�صل من �سلهب
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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ال�صناعي��ة .عل��ى ه��ذه االقتراح��ات المق ّدمة
المتكررة
�إل��ى وزارة المال وعلى رغم المراجعات
ّ
نل��ق حت��ى ال�ساع��ة �إال الوع��ود.
واللق��اءات ،ل��م َ
ال ج��واب وال تج��اوب� .إنن��ا ال نج��د مب��رراً لعدم
الإكت��راث .مع العل��م �أن ت�أمين ه��ذه الم�ستلزمات
أعباء تذكر عل��ى الخزينة ،بل �إنه يجذب
ال ي�ش��كّل � ً
اال�ستثمارات الجديدة ،ويعطي الحوافز لل�صناعي
لزي��ادة �إنتاج��ه وتطوي��ره وتح�سي��ن قدرات��ه
التناف�سية والت�صديرية .لن نقبل بعد الآن في حق
الوطن والمواطن ،تجاهل ه��ذه المطالب الحيوية
لالقت�صاد.
� ّأم��ا االنج��ازات المح ّقق��ة ،فق��د خفّف��ت بع���ض

➠

جولة داخل م�صنع ال�صناعات الخفيفة من اليمين وليد �سلهب
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الأعب��اء عن كاهل ال�صناعيين .يمكنكم الإطالع
عليه��ا عل��ى الموقع االلكترون��ي ل��وزارة ال�صناعة،
�سن��زود جمعي��ة ال�صناعيي��ن اللبنانيي��ن بها
كم��ا
ّ
التجمعات والقطاع��ات ال�صناعية.
عل��ى
لتعميمه��ا
ّ
ل��ن �أطيل �أكثر ،ولن �أكتفي بع��د اليوم بهذه ال�صرخة
النابع��ة م��ن حر�صنا على الم�صال��ح ال�صناعية ،بل
م�صممين على المحافظة على لبنان المنتج
�سنبقى
ّ
الق��وي باقت�صاده و�صناعت��ه وزراعته مثلما ا�شتهر
ب�سياحته وتجارته وخدماته وم�صارفه.

درع تذكارية
ث��م دارت مناق�ش��ة عام��ة ،وف��ي نهايته��ا �سلّ��م
التجم��ع درع�� ًا تذكارية ال��ى الوزي��ر �صابونجيان،
ّ
عربون تقدير ووفاء.

من الي�سار الوزير �صابونجيان ،وليد ع�ساف
ومدير عام ال�صناعة داني جدعون

�صابونجيان والوفد المرافق داخل �شركة بيب�سي كوال

افرام ،الوزير �صابونجيان ،رئي�س مجل�س ادارة ال�شركة اللبنانية الع�صرية الم�ساهمة
بيب�سي – كوال وليد ع�ساف ،اديب عبا�س خالل الم�ؤتمر ال�صحافي

من اليمين غ�سان بلبل ،ممثلة وزارعة ال�صناعة ،داني جدعون ،رامز ابو نادر ،الدكتور
ب�سام الفرن� ،سامي حالوي� ،سعد الدين العويني ،منير طبارة وا�سامة حلباوي
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من اليمين نعمت افرام ،وليد ع�ساف.الوزير �صابونجيان ،اديب عبا�س
وف�ؤاد الري�س
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يف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك
�صابونجيـان يدعو لإحالة الم�شـاريع المج ّمدة الى مجل�س الـوزراء
وافرام يعتبر الت�أخر في ا�سترداد مرتجعات الـ � TVAضريبة جديدة

عق��د وزي��ر ال�صناعة فري��ج �صابونجي��ان ورئي�س
جمعي��ة ال�صناعيي��ن نعم��ة اف��رام م�ؤتم��راً �صحافي�� ًا
م�شتركاً ،عقب لق��اء م�شترك بحث في موا�ضيع ارتفاع
كلفة الطاق��ة على ال�صناعيين ،وا�ست��رداد ال�صناعيين
لل�ضريب��ة عل��ى القيم��ة الم�ضاف��ة الم�ستوف��اة ع��ن
ال�ص��ادرات ،و�إر�س��اء تعاون علمي بي��ن وزارة الزراعة
والقط��اع ال�صناع��ي عل��ى قاع��دة العر���ض والطل��ب.
افرام
وا�شار اف��رام الى « وجود م�شكل��ة تفتر�ض الترقب
لمفاعيله��ا وتتمثل ف��ي الت�صاعد الم�ستمر ف��ي �أ�سعار
النف��ط العالمي��ة� .إذ ارتف��ع �سع��ر ط��ن الم��ازوت بي��ن
 2009و� 2010أكث��ر م��ن  ،% 25وبالن�سب��ة عينها
بي��ن  2010و ،2011وق��د ا�سته��ل �سن��ة 2012
بارتف��اع  % 10ف��ي اق��ل م��ن �شه��ر بم��ا ر ّت��ب �أعباء
�إ�ضافي��ة عل��ى الكلف��ة الإنتاجي��ة ف��ي لبن��ان بلغ��ت
 % 70من��ذ .2009ويتزام��ن ذل��ك ،م��ع ت�سجيل �سعر
الغ��از الطبيعي تدني ًا الفت ًا وغير م�سب��وق في �أ�سعاره،
و�ص��ل الأ�سب��وع الما�ض��ي �إل��ى م��ا دون  3دوالرات
للملي��ون وح��دة حراري��ة ،بم��ا يجع��ل �سع��ر المازوت
يبل��غ نحو � 10أ�ضعاف �سعر الغ��از بالقدرة الحرارية».
ووج��ه اف��رام دع��وة �إل��ى الم�س�ؤولي��ن لو�ض��ع خط��ة
ا�ستثنائية طارئ��ة لجبه الو�ضع اال�ستثنائي عبر �إن�شاء
�صن��دوق وطني لدعم الطاقة (الم��ازوت والفيول) على
ويمول من
�أن تبل��غ ن�سبة الدعم نحو  % 20من �سعرهّ ،
ر�سوم عل��ى الب�ضائ��ع الم�ستوردة الت��ي ت�ستوفى وفق ًا
لم�ؤ�شر كمية الطاقة الم�ستعملة في �إنتاجها.
واع��رب اف��رام ع��ن ا�ستغ��راب ال�صناعيي��ن الت�أخر
الفا�ض��ح ف��ي ا�ست��رداد مرتجعاته��م م��ن ال�ضريب��ة
المدفوع��ة عل��ى القيمة الم�ضافة ،والت��ي ي�صل الت�أخير
فيه��ا �إل��ى �سنتين .وقال« :نح��ن ن�أ�س��ف لتو�صيف هذا
الأم��ر وك�أن��ه �ضريب��ة جدي��دة تو�ضع عل��ى ال�صادرات
ال�صناعي��ة �،أو �ضريب��ة م�ستت��رة بقيمة ت�ص��ل �إلى نحو
 % 5م��ن قيم��ة المبي��ع  ،الأم��ر الذي يزيد م��ن تراجع
الق��درات التناف�سي��ة لل�صناع��ة الوطني��ة ،وي�صيب �أهم
ع�ص��ب له��ا ولالقت�ص��اد الوطن��ي وتحدي��داً الت�صدير».
وف��ي اطار حديثه ع��ن �إر�ساء تعاون علم��ي بين وزارة
الزراعة والقطاع ال�صناعي على قاعدة العر�ض والطلب،
ق��ال« :ال�صناع��ة ه��ي �شري��ك كام��ل للقط��اع الزراعي

�صابونجيان وافرام خالل الم�ؤتمر
المنت��ج ،وال �سيما المزارع الفرد الذي يعاني ما يعانيه
ال�صناع��ي م��ن تراجع قدرات��ه في ال�صم��ود ومن كلف
هائلة تعي��ق م�سيرته .في هذا الإطار ،نرحب بمبادرات
وزارة الزراعة الآيلة �إلى تفعيل هذا التعاون لما فيه من
م�صلحة م�شتركة للقطاعين الزراعي وال�صناعي .وندعو
في الوقت عينه وزير الزراعة �إلى �إعادة النظر في بع�ض
من �آليات و�شروط التعاون والتي فيها من ناحية �ضرب
لقاع��دة ال�سوق في العر�ض والطل��ب ،ومن ناحية ثانية
تحميل القطاعات ال�صناعية �أعباء كارثية وغير عادلة
ف��ي دعم المزارعي��ن ومنتجي الحليب ،وه��ي م�س�ؤولية
تقع عل��ى عاتق الدول��ة ولي�س على القط��اع الخا�ص».
�صابونجيان
م��ن جهته ،لف��ت �صابونجيان ال��ى ان الدعم الذي
يطلب��ه ال�صناعيون لي�س مادي ًا فقط على �صعيد ت�أمين
الم��ازت والكهرب��اء ب�سع��ر مخف�ض ،وانم��ا يحتاجون
ال��ى دعم م��ن خ�لال المرا�سي��م والق��رارات التي يجب
ان ت�صدره��ا الحكوم��ة وتت�ضم��ن م��ا يلب��ي مطال��ب
ال�صناعيي��ن .م�شاري��ع المرا�سي��م والقواني��ن ترفعه��ا
وزارة ال�صناع��ة وال تلق التج��اوب المطلوب من وزارة
الم��ال .و�أ�س���أل هنا كي��ف لوزارة الم��ال �أن تقب�ض من
اللبنانيين ما يتوجب عليهم فيما تت�أخر هي في ت�سديد
المتوجبات المترتبة عليها؟ واذا ت�أخر ال�صناعي يوم ًا
واح��داً ع��ن ال�سداد ،يعتب��ر مخالفاً؟ ه��ذا الأمر ال يجوز
ف��ي مفهوم الدولة العادلة� .س�أنقل معاناتكم الى داخل
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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للبت بها .لقد وافق
مجل�س الوزراء وهو المكان االن�سب ّ
رج��ال االعم��ال وال�صناعيون على زي��ادة االجور وتم
االتف��اق الذي ي�ؤمن م�صلحة جمي��ع االطراف المعنية،
ولك��ن مقابل ذلك ،ال يجوز اهمال مطالب ال�صناعيين.
وا�ض��اف� « :إن وزارة ال�صناعة ق ّدمت �أكثر من م�شروع
نفّذ البع�ض منها ،والق�سم الآخر في طريقه �إلى التنفيذ،
فيم��ا يبق��ى الأكث��ر �أهمية وحيوي��ة مج ّمداً ف��ي وزارة
المال .ومنها:
 م�شروع خف�ض ال�ضريبة والر�سوم على الأبحاثوالتطوير في الم�ؤ�س�سات.
 تلبية طلب جمعية ال�صناعيين اللبنانيين �إمهالمورديهم.
ال�صناعيين للتمكن من تقديم معلومات عن ّ
 م�شروع خف�ض �ضريبة الدخل على ال�صادرات. المطالب��ة بع��دم �إلغ��اء الم��ادة  59م��ن قانونال��ـ  TVAالمتعلق��ة با�ست��رداد الم�ستحق��ات
عل��ى الم��واد االولي��ة والآالت ال�صناعي��ة.
وقال« :ف��ي وزارة ال�صناعة ،نح��ن مقتنعون ب�ضرورة
تنفي��ذ ه��ذه النقاط لزي��ادة االنتاجي��ة� .أم��ا �إذا كانت
وزارة الم��ال ال ت�شاطرن��ا القناعة ذاته��ا ،ف�إننا نقترح
�إحال��ة ه��ذه الملف��ات المعرو�ض��ة لديه��ا �إل��ى الأمانة
العامة لمجل�س الوزراء كي تعر�ض �أمام مجل�س الوزراء
التخ��اذ القرار المنا�سب في �ش�أنها .نطرح هذه الم�س�ألة
على ه��ذا الم�ستوى لأننا نعتبر ال�صناعة ق�ضية وطنية
ال تق ّل �أهمية عن ال�سيا�سة والأمن واال�ستقرار».
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ن�شاطات �صناعية

�صابونجيان يجول على م�صانع ال�شمال حام ًال ب�شائر حول ت�سهيالت لل�صناعيين
ج��ال وزير ال�صناعة فري��ج �صانونجيان على
معظ��م الم�صان��ع والمعامل في محافظ��ة ال�شمال
يرافق��ه االمي��ن الع��ام التح��اد الغ��رف اللبناني��ة
توفي��ق دبو�س��ي والدكت��ور مقب��ل ملك م��ن مكتب
رئي���س الحكومة نجيب ميقاتي ،وع��دد من رجال
االعمال وال�صناعيين.
وانطل��ق في زيارته من معمل الحديد في �شكا،
مروراً بمعمل الع�صير في زكرون – الكورة ،ومعمل
للتبري��د والمطاحن الوطنية ف��ي البح�صا�ص ،بعد
ذلك انتقل الى م�صنع “ح�سون لل�صابون” في �ضهر
العين – الكورة حيث تفقد المختبرات والتجهيزات
منوها
المتط��ورة فيه وابدى اعجابه بم��ا �شاهدهّ ،
القيم على المعمل الذي بدوره �شكر الوزير
بجه��ود ّ
�صابونجي��ان على هذه الزيارة “التي اعطت دفع ًا
لل�صناعيي��ن ف��ي ظل االزم��ة العامة الت��ي تعاني
منه��ا المنطق��ة” .وتمن��ى “ان تقدم الدول��ة الدعم
يطوروا
المعن��وي والت�سهي�لات لل�صناعيين لك��ي ّ
عمله��م ف��ي الداخل وزي��ادة حج��م الت�صدي��ر الى
الخارج”.
ثم زار �صابونجيان معمل “بريموال” لل�شكوال
وم�صان��ع “عب��د الرحم��ن الح�لاب” و”رفع��ت
الح�لاب” للحلويات .كذل��ك زار م�صان��ع الزجاج
في منطقة البداوي ،ومعم��ل “كوبغال�س” ومعمل
“عثم��ان للمفرو�ش��ات” ف��ي اب��ي �سم��را ،ومعمل
“مرزافوان” في زغرتا.
وبح��ث �صابونجي��ان م��ع محاف��ظ ال�شم��ال
نا�صيف قالو�ش في مكتبه في �سراي طرابل�س ،في
�سبل تفعيل ال�صناعة في ال�شمال.
كم��ا بح��ث �صابونجي��ان ف��ي غرف��ة التجارة
وال�صناع��ة والزراع��ة ف��ي طرابل���س �سب��ل تفعيل
ال�صناعة في لبنان عامة وال�شمال خا�صة وا�ستمع
ال��ى الم�ش��اكل الت��ي يعان��ي منه��ا ال�صناعي��ون
وكيفية م�ساعدتهم ف��ي تطوير انتاجهم وت�صديره
الى الخارج بنوعية تناف�سية ذات جودة عالية.
ث��م الق��ى �صابونجي��ان الكلم��ة ج��اء فيه��ا:
“�أزوركم اليوم حام ًال ب�شرى �سعيدة في �أكثر من
مجال:
�أوالً -نعم��ل م��ع م�صارف ع�� ّدة عل��ى ت�سهيل
�إقرا���ض رج��ال الأعم��ال الراغبين ف��ي الإ�ستثمار
ال�صناع��ي ف��ي الم�شاري��ع ال�صغي��رة والمتو�سطة.
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�صابونجيان في احد الم�صانع
محمد ال�صفدي.
�سنعلمكم عن التفا�صيل قريباً.
�ساد�ساً -التن�سيق مع وزارة الخارجية لتفعيل
ثانياً -مع الم�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمار
دور البعثات الديبلوما�سية في الخارج على �صعيد
“�إي��دال” ،ندر�س امكانية تو�سيع مروحة الحوافز
الترويج لل�صناعة الوطنية .و�س�أطلعكم قريب ًا على
لتطال �أ�صحاب الم�شاريع ال�صناعية المتو�سطة.
الآلي��ة عب��ر غرف��ة ال�شم��ال وجمعي��ة ال�صناعيين
م��رة في
ثالث��اً -تنف��ذ وزارة ال�صناع��ة لأول ّ
والتجمعات ال�صناعية
ال�شم��ال ،وبالتن�سي��ق م��ع منظمة الأم��م المتحدة
�سابع��اً -ت�شجي��ع الم�شارك��ة ف��ي المعار���ض
للتنمية ال�صناعي��ة (يونيدو) م�شروع ()CELEP
وتقدي��م دع��م م��ادي للم�شاركي��ن عب��ر جمعي��ة
الممول من الحكومة الإيطالية م�شكورة ،والقا�ضي
ّ
ال�صناعيين.
بمنح م�ساعدات ومع ّدات و�أ�شغال �إن�شائية وتدريب
ثامناً -موافقة وزي��ر التربية والتعليم العالي
مرخ�صة في
لثالث��ة ع�شر م�صنع�� ًا اختيرت النه��ا ّ
بناء على اقتراحنا ،على �إدخال الثقافة ال�صناعية
طرابل���س و�أق�ضية زغرتا والك��ورة وعكار والمنية.
ف��ي برام��ج تعليمي��ة ف��ي الجامع��ات والكلي��ات
تغطّ ��ي هذه المعام��ل ال�صناع��ات الزراعية ومنها
والمدار���س المهني��ة وتنظي��م ج��والت للطالب في
الن�سيج والجلديات والمفرو�شات والمعادن .ولهذا،
الم�صانع.
أ�شجعك��م على ترخي���ص م�ؤ�س�ساتكم لما ينجم عن
� ّ
تا�سع��اً -اقتراح �إعف��اء الآالت والمواد الأولية
ذلك من حوافز وفوائد.
المع�� ّدة لل�صناعة من ر�سم المرف�أ ،وهو قيد الإقرار
رابعاً -خف�ض الر�سوم على ال�صادرات لت�شجيع
�أي�ضاً.
اال�ستثمارات وتدفق الر�ساميل من الخارج ،وف�سح
عا�شراً -تفاهم بين وزيري ال�صناعة والداخلية
المجال �أم��ام �إقامة م�ؤ�س�س��ات ت�صدير للمنتجات
عل��ى االكتفاء بال�شهادة ال�صناعية لت�سجيل �آليات
اللبناني��ة ت�ستفي��د م��ن تخفي�ض��ات بن�سبة 50%
ال�صناعيين وتنقلها بين المحافظات كافة.
على ال�ضرائب (لت�شجيع ال�صناعات اللبنانية) وهو
�أح��د ع�ش��ر  -طل��ب تعدي��ل الم��ادة  125م��ن
قيد الإقرار.
قانون ال�سير لل�سماح بنق��ل 10عمال في با�صات
خام�س��اً -ع��دم �إلغاء الم��ادة  59م��ن قانون
بدالًمن خم�سين.
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة(  ) TVAالمتعلّقة
اثنا ع�شر – توقيع مذكرات تعاون مع ال�سودان
با�ست��رداد الم�ستحقات من ال��ـ  TVAعلى المواد
و�أرميني��ا م ّهدت الطريق ام��ام فتح �أ�سواق جديدة،
الأولي��ة والتجهي��زات والآالت ال�صناعية .وهو قيد
ومع دول اخرى في الم�ستقبل القريب.
وتم التوافق عليه مع معالي ال�صديق
الإقرار �أي�ض ًا ّ
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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تن�سيق بين «ال�صناعة والخارجية» لت�سهيل عمليات الت�صدير واال�ستيراد
عر���ض وزي��ر الخارجي��ة عدن��ان من�ص��ور م��ع وزي��ر ال�صناع��ة فري��ج
�صابونجي��ان ،لآلي��ة التن�سي��ق ف��ي م��ا بي��ن الوزارتي��ن ب�ش���أن توا�ص��ل البعث��ات
الديبلوما�سي��ة ف��ي الخ��ارج م��ع الم�ؤ�س�س��ات الر�سمي��ة وال�صناعي��ة ف��ي
البل��دان الم�ضيف��ة ،لت�سهي��ل عملي��ة ت�صدي��ر المنتج��ات اللبناني��ة ال��ى الخ��ارج.
وعق��د الوزيران من�ص��ور و�صابونجيان م�ؤتمرا �صحافيا ،ا�ش��ار خالله الوزير من�صور
بالق��ول الى «ان غاية اللق��اء مه �صابونجيان ،هي التن�سيق ما بين وزارتي الخارجية
وال�صناع��ة ف��ي م��ا يتعلق بال ت�صدي��ر للخ��ارج ،والت�سهيالت التي يمك��ن ان توفرها
ال�سف��ارات اللبناني��ة ام��ام عملي��ة ت�صدي��ر ال�صناع��ات اللبناني��ة ،عب��ر التوا�صل مع
الم�ؤ�س�سات ال�صناعية الموجودة في البلدان التي لدينا فيها �سفارات».
ا�ض��اف « :يج��ري التح�ضير لو�ضع �آلية عمل على ان يك��ون التن�سيق متوا�صال ما بين
الوزارتين تباعا ،لت�أمين كل االمور التي تمكن �سفاراتنا من االت�صال بالم�ؤ�س�سات المعنية
م��ن توفير المعطيات الالزمة �سواء لت�صدير المنتج��ات اللبنانية الى الخارج او اال�ستيراد
من الخارج» .من جانبه نوه الوزير �صابونجيان بقدرات �سفراء لبنان في الخارج ،واعلن
انه طلب منهم و�ضع تقرير حول مجاالت ت�سويق الب�ضائع اللبنانية في الخارج.
ا�ض��اف« :نح��ن ف��ي وزارة ال�صناع��ة اطلقنا �شع��ار «لبن��ان المنت��ج» ،الن لبنان
يمك��ن ان يك��ون بل��دا �صناعيا ،لما يتمت��ع به من مزاي��ا خا�صة ،ولم��ا يحتويه ا�صال
م��ن �صناع��ات حديثة ومتقدمة ومنت�ش��رة في اال�سواق العالمية .لذل��ك نحن ن�أمل في
ح�صول تكامل بين وزارة ال�صناعة ووزارة الخارجية على �صعيد تفعيل دور البعثات
في الخارج وم�ساعدتنا على ت�سويق المنتجات اللبنانية».
وتاب��ع« :ان ال�صناع��ي ه��و �سفير لبن��ان في الخ��ارج ،لكنه يحتاج ال��ى مقومات
ال�صم��ود والدعم ،وه��ذا االمر ي�ؤمن��ه ديبلوما�سيونا الم�شهود له��م بكفاءاتهم العالية.

�صابونجيان ومن�صور خالل اجتماعهما
ا�شك��ر ال�صدي��ق عدنان من�صور على تجاوبه مع الطرح ال��ذي قدمناه خدمة لالقت�صاد
الوطني ولل�صناعة اللبنانية التي تحتاج الى دعم ورعاية على اكثر من �صعيد ،فنفتح
�آف��اق الت�صدي��ر امامها .وعر�ضنا اي�ض��ا التركيز على البلدان حي��ث كثافة اللبنانيين،
فنعتم��د عل��ى قوى االنت�ش��ار اوال في عملي��ة ا�سته�لاك المنتجات اللبناني��ة ،ومن ثم
عل��ى دورهم اي�ضا في ت�سوي��ق المنتجات اللبنانية ،على ان تكون كل المعلومات التي
ت�ؤمنه��ا ال�سفارات بت�صرف كل ال�صناعيين عبر جمعي��ة ال�صناعيين اللبنانيين� ،شرط
ان يك��ون ال�صناع��ي منت�سبا الى الجمعية» .وك�شف ان البحث تناول «اهمية الم�شاركة
ف��ي المعار�ض الدولي��ة ،والتي �ستطلعنا عليها ال�سفارات ،ف�ض�لا عن اقامة المعار�ض
الدولي��ة وم�شاركة ال�صناعيين في هذه الن�شاط��ات التي تتيح امامهم الفر�صة لعر�ض
منتجاته��م ،ووزارة ال�صناعة ت�ؤمن الدعم الم��ادي والمعنوي لل�صناعيين عبر جمعية
ال�صناعيين ،لكي ي�شاركوا في هذه المعار�ض».

اتفاق تعاون بين «اللبنانية» و»الأبحاث ال�صناعيـــة»

و ّق��ع وزي��ر ال�صناعة فري��ج �صابونجي��ان ورئي���س الجامعة اللبناني��ة عدنان
ال�سي��د ح�سين والأمين العام للمجل�س الوطني للبحوث العلمية معين حمزة ورئي�س
جمعية ال�صناعيين نعمة افرام في مقر رئا�سة الجامعة اللبنانية – المتحف ،اتفاق
تع��اون بين الجامعة اللبنانية من جهة ،وبرنام��ج الإنجازات والبحوث ال�صناعية
تخرج الطالب
( )LIRAم��ن جه��ة �أخرى ،ويهدف ه��ذا الإتفاق �إلى دعم م�شاري��ع ّ
الجامعيين التي لها عالقة بالحاجات ال�صناعية.
و�أعتبر �صابونجيان في كلمة القاها ،هذا الإتفاق خطوة تنظيمية للعالقة التي
ب��د�أت م��ع الجامعة اللبنانية منذ العام  1997كما يم ّه��د لتعاون م�ستقبلي ومثمر
م��ع �سائر الجامع��ات ومراكز �أبحاث ودرا�سات �أخرى في لبن��ان .هذه العالقة بين
برنام��ج الإنج��ازات والأبحاث ال�صناعي��ة ( )LIRAوالجامعات ف��ي لبنان تقوم
التخرج للط�لاب الجامعيين وتوجيه هذه الم�شاريع نحو الإبتكار
برعاي��ة م�شاريع
ّ
والتكنولوجي��ا ف��ي الحقول التي لها عالق��ة بحاجات ال�صناعيي��ن .الفكرة من هذا
التعاون هي احت�ضان الطالب من قبل ال�صناعيين والجامعة معاً ،فيجد �أو ًال مكان ًا
تمول تنفيذ
(مختبرات و�أ�ساتذة م�شرفين) لترجمة م�شروعه ،وثاني ًا يجد الجهة التي ّ
هذا الم�شروع (�صاحب الم�صنع).
وكان��ت كلم��ة لل�سيد ح�سين ا�شار فيها “يهدف الإتف��اق الموقع �إلى تطوير البحوث
ال�صناعية في الجامعة اللبنانية بالتعاون مع هذه الم�ؤ�س�سات برعاية وزارة ال�صناعة.

�صابونجان ،ال�سيد ح�سين وافرام خالل توقيع االتفاق
التخ�ص�ص النظ��ري والتطبيقي ،الى
لق��د �أخ��ذت الجامع��ة اللبنانية تنتقل م��ن مرحل��ة
ّ
مرحلة التخ�ص�ص المرتبط ب�سوق العمل واالنتاج.
وتحدث افرام في المنا�سبة وقال :كانت الجامعة اللبنانية رائدة في اطالق برنامج
انج��ازات البح��وث ال�صناعية ،وكان��ت ال�شريك االول معن��ا ،وبوا�سطتها �سوف ننطلق
ال��ى مرحلة متقدمة �أكثر ونقترب �أكثر الى البحث المع ّمق والطويل المدى ،ون� ّؤمن في
النهاية اقت�صاداً �صناعي ًا مبني ًا على ال�صناعة االلكتروميكانيكية والتكنولوجية.
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ن�شاطات �صناعية

التطبيقات الإبداعية يف �صناعة الطباعة
�إ�ست�ض��اف فن��دق «جيفينور روتانا» في بي��روت م�ؤتمر المطبوع��ات  ،2012الذي عقدته
�شركة «برينت برومو�شين» العالمية تحت �شعار «التطبيقات الإبداعية في �صناعة الطباعة”.
وق��د �شارك ف��ي الم�ؤتمر كل م��ن ال�سيد روجر �ست��ارك ممث ًال �شركة «برين��ت برومو�شين»،
وال�سي��د مت��ري ن�صر اهلل ممث ًال نقاب��ة �أ�صحاب المطابع في لبنان� ،إل��ى جانب عدد من ممثلي
�ضم
كبرى ال�شركات العالمية المنتجة لتقنيات ومعدات الطباعة ،وح�شد من �أهل الإخت�صا�ص ّ
ممثلين عن مختلف ال�شركات اللبنانية الرائدة في �أ�سواق الطباعة والن�شر.
�ش��كّل �إنعقاد اللقاء فر�ص��ة لإطالع ال�شركات اللبنانية على التح��والت الكثيرة التي طر�أت
عل��ى قط��اع الطباعة عالمي ًا ف��ي ال�سنوات الأخيرة ،وما ظهر في الأ�س��واق من تقنيات جديدة،
التحول ،ما �أدى �إلى تب ّدل في المفاهيم ،ون�شوء تحديات جديدة،
ومنتجات جديدة تحاكي هذا
ّ
وفر�ص جديدة كذلك ،وهي كلها ق�ضايا عالجها الم�ؤتمر بعمق.

مزايا فريدة

وف��ي ه��ذا الإطار ،عر���ض المتحدث��ون في اللق��اء للمزايا الفري��دة التي �ستت��اح لل�شركات
اللبناني��ة م��ن خالل التواج��د والح�ضور في معر���ض «دروبا  »2012الدول��ي للطباعة ،الذي
تنظم��ه هيئ��ة معار���ض مي�س��ي دو�سل��دورف العمالق��ة بي��ن  3و  16مايو المقبل ف��ي مدينة
دو�سلدورف الألمانية.
ويع��د معر���ض «دروبا» قم��ة عالمية تجمع عمالق��ة القطاع وقادته من كاف��ة �أنحاء العالم
لإ�ستعرا�ض �آخر الإبتكارات ،وبحث فر�ص الأعمال المتزايدة في ظل الآفاق الجديدة التي تفتحها
المناف�سة بين الطباعة التقليدية وتلك الحديثة ،وبروز الكثير من المعدات والتقنيات والأ�ساليب
الت��ي تجم��ع بي��ن �أف�ضل ما فيهما ،وه��و بالتالي محطة هام��ة ال بد من الم��رور فيها والتوقف
عندها لكل �شركة ترغب بتعزيز �إمكاناتها وتطوير �إنتاجها ،نظراً للت�سهيالت اللوج�ستية الكبيرة
التي يقدمها مخت�صراً بذلك الكثير من الوقت والكلفة في عمليات الإ�ستيراد والت�صدير.
وتعم��ل النقاب��ة في لبنان عل��ى دعم القطاع الذي يتمتع بوتيرة جي��دة من النمو� ،إال �أن
تعزي��ز هذا النم��و يتطلب تطوير الق��درات التقنية والمه��ارات الفنية للم�ؤ�س�س��ات ،وهذا �أمر
يتح ّق��ق بالإحتكاك والإ�ستفادة من التجارب الدولية م��ن خالل الأحداث المتخ�ص�صة كهذا
الم�ؤتمر� ،أو معر�ض «دروبا».
نظمت هذا اللق��اء هي المم ّثل الوحيد
التي
للمعار�ض
الدولي��ة
ال�شركة
ي�ش��ار �أخي��راً �إلى �أن
ّ
لهيئة معار�ض مي�سي دو�سلدورف في لبنان.

جانب من الم�ؤتمر
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تطوير �صناعة الألبان والأجبان
على طاولة البحث

�صابونجيان مجتمع ًا الى افرام والوفد المرافق
اطل��ع وزي��ر ال�صناعة فري��ج �صابونجيان على الم�ش��كالت التي
تواج��ه القط��اع ال�صناعي ،وذلك خ�لال اجتماعه م��ع رئي�س جمعية
ال�صناعيي��ن نعم��ة افرام ووفد من المجل�س الوطن��ي ل�صناعة الألبان
من�س��ق المجل�س جاك كال�سي ،ف��ي ح�ضور المدير
والأجب��ان برئا�سة ّ
العام لوزارة ال�صناعة داني جدعون.
وعر���ض الوف��د لم�شكالت القط��اع و�أبرزه��ا دخ��ول منتجات من
الألب��ان والأجب��ان �إل��ى الأ�س��واق اللبنانية غير مطابق��ة للموا�صفات
وم�ض��رة بال�صح��ة العام��ة ،لكنه��ا تعتبر مناف�س��ة للإنت��اج اللبناني
ّ
وت�ش��وه �سمعته .فبحث المجتمعون في و�سائ��ل ت�شجيع هذه ال�صناعة
ّ
في لبن��ان وو�ضع خطة متكاملة لتطوير هذا القطاع وت�أمين التكامل
ومرب��ي الأبق��ار والماعز ،في �سبي��ل تقويتها
بين��ه وبي��ن المزارعين ّ
مميز بجودته
اللبناني
إنتاج
ل
ا
أن
�
ا
علم
نوعيتها،
والعمل على تح�سين
ً
ّ
العالية.

اهمية التن�سيق

وط��رح �صابونجي��ان �أهمي��ة التن�سيق في هذا المو�ض��وع مع وزير
الزراع��ة ح�سي��ن الحاج ح�سن ،م�شي��راً �إلى “�ضرورة عق��د اجتماع معه
لمتابعة هذا الملف الحيوي المرتبط بال�صناعة والزراعة في �آن معاً”.
وا�ش��ار اف��رام بع��د االجتم��اع ال��ى ان �صابونجي��ان ركّ ��ز على
�إ�ش��راك م�ؤ�س�سة المقايي�س والموا�صفات اللبنانية “ليبنور” في هذه
الور�ش��ة ،بهدف تحديث موا�صفات الألب��ان والأجبان ،وكذلك معهد
ي�ضم مختبرات حديثة ومتطورة ،و�سيكون
البح��وث ال�صناعية الذي ّ
الجهة الر�سمية المكلّفة مراقبة هذه ال�سلعة.
م��ن جهت��ه� ،ش��دد كال�س��ي عل��ى ان �صناع��ة الألب��ان والأجب��ان
ه��ي �صناع��ة لبنانية �صافي��ة % 100على �أ�سا�س �أن الم��واد الأولية
المنتج��ة له��ذه ال�صناعة هي م��ن �أر�ضنا .كما �أن �إنعا���ش هذا القطاع
زراعي�� ًا و�صناعي��اً ،يعتبر م��ن �أهم الو�سائ��ل لتر�سي��خ اللبنانيين في
�أر�ضهم وتحقيق الإنماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية.
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«ليبان باك» ّ
ينظم دورة تدريبية ل�صناعيني من العراق
و م�سابقة Lebanon Student StarPack

بدع��م م��ن اليوني��دو ،نظم ليب��ان ب��اك ،المركز
اللبنان��ي للتغلي��ف ،دورة تدريبي��ة ل�صناعيين من
ال�ش��ركات ال�صغي��رة والمتو�سط��ة من الع��راق ،حول
�أح��دث تقني��ات و مب��ادئ التغليف .كما ت��م البحث
ف��ي �أهمي��ة التغلي��ف لت�سوي��ق وحف��ظ المنتج��ات
الغذائي��ة ،مع الأخذ بعين الإعتب��ار الم�سائل التقنية
المتعلقة بالمعلومات الإلزامية الواجب ذكرها على
الغالفات للتواف��ق مع الموا�صفات الدولية المتعلقة
بالل�صائق.
ب��د�أت ال��دورة ف��ي ال�ساد���س ع�ش��ر م��ن كانون
الثاني وامت��دت عل��ى مدى� أربع��ة �أي��ام ،تخلله��ا
زي��ارات ميدانية الى م�صان��ع التغليف وال�صناعات
الغذائية في لبنان .

م�سابقة

كم��ا �سينظ��م ليب��ان ب��اك ،بدع��م م��ن المكت��ب
الإقليمي لليوني��دو و جمعية ال�صناعيين اللبنانيين
 ،ولل�سنة الثالثة على التوالي ،م�سابقة Lebanon
 ، Student StarPack 2012في ال�سابع من
�آذار.٢٠١٢
و�سيج��رى حف��ل توزي��ع الجوائ��ز عل��ى الطالب
الفائزين ف��ي ق�ص��ر االوني�سكو ال�ساع��ة ال�ساد�س��ة
م�ساء،برعاية و ح�ضور معالي وزير ال�صناعة ال�سيد
فري��ج �صابونجي��ان� .سيتخل��ل الحفل �إلق��اء كلمات
م��ن ابرزه��ا كلمة معال��ي الوزي��ر ورئي���س جمعية
ال�صناعيي��ن الأ�ست��اذ نعمة فري��م و�سع��ادة ال�سفير
ال�سوي�سري��ة روث فلين��ت و �سيحي��ي الحف��ل كورال
«الفيحاء”.

وتهدف الم�سابقة الى تعزي��ز الإبداع و الإبتكار
في الت�صميم المرئي والهيكلي للتغليف� .أما بالن�سبة
ال��ى ال لجنة الحك��م فقد ت�شكلت م��ن م�صممين من
وكاالت �إع�لان رائ��دة ف��ي لبن��ان بالإ�ضاف��ة �إل��ى
ممثلين عن �صناع��ة التغليف و ال�صناعات الغذائية
.

ليبان باك

وتج��در اال�ش��ارة ال��ى ان «ليب��ان ب��اك ،المركز
اللبنان��ي للتغلي��ف ،ت�أ�س���س كجمعي��ة خا�ص��ة ال
تبتغي الربح في الع��ام  ،٢٠٠٨وذلك من خالل الدعم
الم�شت��رك المق��دم م��ن قبل منظم��ة االم��م المتحدة
للتنمية ال�صناعية “اليونيدو” �ضمن نطاق م�شروع
ماكل الذي تمول��ه �أمانة الدولة ال�سوي�سرية لل�ش�ؤون
االقت�صادية ،ومن قبل جمعية ال�صناعيين اللبنانيين
و نقابة ا�صح��اب ال�صناعات الورقية والتغليف في
لبن��ان .حت��ى تاريخ الي��وم �أ�صبح للمرك��ز �أكثر من
خم�س��ة وثمانين ع�ض��وا” معظمهم م��ن ال�صناعات
الغذائية و �صناعات التغليف” .
يهدف ليبان ب��اك �إلى زيادة الق��درة التناف�سية
للمنتج��ات اللبناني��ة م��ن خ�لال تح�سي��ن تغليفها
والت�أكد م��ن مطابقتها مع المعايي��ر الدولية .يقدم
المرك��ز العدي��د م��ن الخدمات ف��ي مج��ال التغليف
كالت�صمي��م المرئ��ي والهيكل��ي ،وا�ست�ش��ارات حول
والمعلوم��ات التقنية االلزامي��ة الواجب ذكرها على
الغالفات لتطابقها ،باال�ضافة الى تقديم ا�ست�شارات
في مجال �سالمة الغذاء والتغليف لت�أمين المطابقة
مع الموا�صفات الدولية والمحلية.

الم�شاركون في الدورة التدريبية
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حريق يف معمل
للأحذية
يف �سد البو�شرية
اندل��ع حريق ف��ي معمل لالحذي��ة ل�صاحبه
مي�ش��ال �ضاهر في محلة �س��د البو�شرية المنطقة
ال�صناعية وراء البراد اليوناني.
و�أعرب وزي��ر ال�صناعة فري��ج �صابونجيان
عن “�أ�سف��ه لتكرر ن�شوب حرائق في م�صانع في
مناطق مختلفة على الأرا�ضي اللبنانية” .و�أعلن
ع��ن “ت�ضامنه مع �صاح��ب معمل الأحذية الذي
احترق �أم�س في منطق��ة �سد البو�شرية” ،متمنيا
ال�شف��اء العاج��ل للجرحى الذي��ن �أ�صيبوا نتيجة
الحادث .ووج��ه نداء توجيهيا �إل��ى ال�صناعيين
�ضمن��ه “بع���ض التدابي��ر الوقائي��ة المطلوب��ة
من �أ�صح��اب الم�صانع لت�أمي��ن �أق�صى درجات
الأم��ان وال�سالم��ة العام��ة للعاملي��ن وذلك من
خ�لال تجهيز الم�صن��ع ب�أجه��زة �إطف��اء و�إنذار
وت�أمين خزانات مياه احتياط ال�ستخدامها عند
الحاج��ة وقبل و�ص��ول عنا�صر الدف��اع المدني
للقيام بواجباتهم”.
و�أك��د �صابونجي��ان �أن��ه «فر���ض �شروط��ا
جدي��دة بو�ش��ر بتطبيقه��ا من��ذ �شهري��ن تقريب��ا
في عملي��ة الترخي�ص ال�صناع��ي ،تلزم �صاحب
العالق��ة بتقدي��م بولي�ص��ة ت�أمين �ض��د الحريق
وح��وادث العم��ل و�ضد الغي��ر ،وتجهي��ز المعمل
ب�أجه��زة �إطفاء و�إن��ذار» ،م�شددا عل��ى «�ضرورة
االلتزام بها».
وتمنى على «�أ�صحاب الم�ؤ�س�سات المتو�سطة
والكبي��رة �أن يعدوا تدريب��ات خا�صة للموظفين
بالتن�سي��ق مع الدفاع المدن��ي وال�صليب الأحمر
اللبنان��ي وغيرهم��ا م��ن الأجه��زة المعني��ة،
لكيفي��ة مواجهة وق��وع حوادث حري��ق والقيام
ب�إ�سعاف��اءات �أولي��ة بانتظ��ار و�ص��ول �سيارات
الإطفاء».
وك�شف �صابونجيان «عن ال�سعي الحثيث مع
الأجه��زة المعنية في وزارة الداخلية لتجهيز كل
منطقة �صناعية بمركز للدفاع المدني ،فيتحرك
عنا�ص��ره بال�سرع��ة الق�صوى لتف��ادي الخ�سائر
الكبيرة �سواء بالأرواح �أو الممتلكات».
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ح�سون يك ّرم �إعالميي ال�شمال
ّ
�أق��ام ال�سيد ب��در ح�سون� ،صاحب “خان ال�صاب��ون” ،حفل تكريم لإعالمي��ي ال�شمال ،ح�ضره
ممث��ل الل��واء �أ�ش��رف ريفي الرائد �شه��اب �سيف ،ممث��ل اللواء عبا���س ابراهيم الم�لازم نور نافع
ومخاتي��ر طرابل�س –رئي�س بلدية طرابل�س الدكتور نادر غزال ،ع�ضو المجل�س البلدي في طرابل�س
رجل االعمال فكتور ح�سون ،وملكة جمال الأر�ض نتالي فراج.
ي�صن��ع (خ��ان ال�صاب��ون) ال�صابون الطبيع��ي والعطور وغيره م��ن المواد العناي��ة بالنظافة
والجم��ال ،ويتب��ع ف��ي عملي��ة الت�صنيع ا�سل��وب االجداد حي��ث ي�ستخدم م��واد اولية م��ن الزيوت
الطبيعية ذات المن�ش�أ النباتي ومواد طبيعية اخرى يتم دمجها عن طريق الخلط ال�ساخن والحرارة
عبر ا�ساليب يدوية عمرها �آالف ال�سنين.
ويعتب��ر انتاج “خان ال�صاب��ون” من اجود انواع ال�صابون المنتج��ة ،وهو حائز على �شهادة
الج��ودة العالمي��ة ف��ي الت�صني��ع وعلى �شه��ادة الأورغني��ك لخلوها م��ن اي مواد �ض��ارة او غير
طبيعية.

ح�سون يتحدث في الحفل

ح�سون ومكرّمين

من اليمين :بدر ح�سون ،نتالي فراج ،كو�ستي عاقلة

مبنى حديث ومتطور ل�شركة
افران �شم�سني يف خلدة
افتتحت �شركة افران �شم�سين مبنى جديد لها في منطقة
خل��دة اوت�ستراد الجنوب .وج ّه��ز الفرع ب�أحدث الخطوط في
لبنان النتاج الخبز العربي واالفرنجي والحلويات العربية
والكات��و معتم��دة ف��ي انتاجه��ا عل��ى اف�ض��ل الموا�صفات
والمعايير التي تعتمد عالمي ًا في �سالمة الغذاء .فبعد �سل�سلة
االف��ران الموزعة ف��ي مختلف المناط��ق اللبنانية واالقبال
الكبي��ر على �ش��راء منتوجاتها ،اقام��ت ال�شركة ه��ذا البناء
الجديد لت�ضيف على �صناعة الخبز والحلويات معنى جديد
من التطور والرقي.

48

2/15/12 2:55:33 PM

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط

2012

Magazine Assinaa Wal'iktisad N. 120.indd 48

49

Magazine Assinaa Wal'iktisad N. 120.indd 49

2012

 �شباط120  العدد- ال�صناعة واالقت�صاد

2/15/12 2:55:35 PM

ن�شاطات �صناعية

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة

تتابع "الصناعة واالقتصاد" تسليط الضوء على صناعات لبنانية مت ّيزت بجودة
انتاجهاّ ،
ومتكنت من منافسة السلع العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة
الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.
وستتناول في هذا العدد مؤسسة ملي للصناعة والتجارة ،املؤسسة الوطنية
للحجر اللبناني و «بواروج» ألبناء حمزة ياسني.

م�ؤ�س�سة ملي لل�صناعة
والتجارة
ا�سم رائد في �صناعة
الرخام والغرانيت

تعتب��ر م�ؤ�س�سة ملي من الم�ؤ�س�سات العريقة في
لبن��ان والمنطق��ة نظراً ال��ى خبرته��ا المتطورة في
مجال الرخام والغرانيت والأونيك�س.
فف��ي �ستينات القرن الما�ضي ا�س�س ال�سيد قا�سم
مل��ي م�صنع ًا للرخام والغرانيت في منطقة النبطية
والجنوب.
ونظ��راً للطل��ب الكبي��ر عل��ى ه��ذه ال�صناع��ة
والنه�ض��ة العمرانية التي �شهدتها العا�صمة بيروت
ومختل��ف المناطق اللبنانية ،عم��د ال�سيد ملي على
ت�أ�سي���س فرع جديد للم�صنع ف��ي منطقة ال�شويفات
القريبة في بيروت ليواك��ب هذه النه�ضة العمرانية
مجه��زاً الم�ؤ�س�سة ب�أحدث المعدات وبمكتب هند�سي
ا�ست�ش��اري ت�شرف عليه كريمت��ه التي قامت بتنفيذ
م�شاريع عديدة في و�سط بيروت في فنادق ومطاعم
وابنية عديدة ا�ضافة الى مختلف اعمال الديكور.
وا�ش��ار ال�سي��د قا�س��م ملي ال��ى وج��ود م�شاكل
متع��ددة تعتر���ض عم��ل ال�شركة ،وابرزه��ا :ارتفاع
كلف��ة االنت��اج نظ��راً الرتف��اع ا�سع��ار المحروقات
والطاق��ة والمناف�س��ة غي��ر الم�شروع��ة م��ن قب��ل
ال�شركات غير الر�سمية في ظل غياب الدعم من قبل
الدولة للقطاع ال�صناعي في لبنان.
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امل�ؤ�س�سة الوطنية للحجر اللبناين� :أيدي ماهرة حت ّول احلجر اىل حتفة

ا�س���س ال�سي��د اك��رم جبر م�صنع ًا لن�ش��ر الحجر الوطني واالجنبي في منطقة تعنايل البق��اع في بداية الثمانينات من القرن الما�ض��ي ،وتمكن ال�سيد جبر خالل فترة
ق�صي��رة م��ن تطوير م�صنع��ه بتركيب منا�شير لل�صخر حديثة وجاليات بعد ان ا�صب��ح ي�ستورد ال�صخر االجنبي والرخام والغراني��ت لي�ضيف على هذه ال�صناعة م�سحة
جمالية تحاكي الطبيعة اللبنانية الرائعة.
باال�ضاف��ة ال��ى الحج��ر المبوز العادي والمدقوق والنحت ،برع ال�سيد اكرم جبر ف��ي �صناعة وت�شييد القناطر التي تعتمدها الكثير م��ن الق�صور والفلل لما فيها من
تراث المواطن اللبناني.
اما الم�شاكل التي تعاني منها ال�صناعة ب�شكل عام و�صناعتنا ب�شكل خا�ص فهي عديدة وابرزها :عدم دعم الدولة للقطاع ال�صناعي ال بل و�ضع العراقيل في طريق
تقدمها .ا�ضافة الى م�شاكل الكهرباء التي ا�صبحنا ال نراها اال في المنا�سبات.
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«بواروج» لأبناء حمزة يا�سين ..تطور وحداثة في عالم المفرو�شات

�أكد ال�سيد حم��زة يا�سين �صاحب �شركة بواروج في
لقاء خا�ص مع “ال�صناعة واالقت�صاد” ان ال�شركة بد�أت
ك�شركة اقت�صادية �صناعي��ة تعمل في قطاع االخ�شاب
ف��ي منطق��ة ال�ضاحي��ة الجنوبي��ة ،وتم��ددت بع��د ذلك
لت�شمل ح��دود الوطن بكل جغرافيت��ه� .إذ نمت وتو�سعت
بطم��وح وارادة وايم��ان بالقط��اع ال�صناع��ي� ،إال ان
أرخت بظاللها على القطاعات المنتجة
تداعيات الحرب � ّ
ف�أ�صابتها بال�شلل والركود والك�ساد .وتابع قائالً :رغم
ال�ضغوط ا�ستمرارنا في م�سيرتنا االنتاجية.
ويق��ول ال�سيد يا�سي��ن� ،أمين العالق��ات العامة في
تجمع �صناع��ي ال�ضاحية الجنوبي��ة ،و�أمين العالقات
العام��ة والخارجي��ة ف��ي الهيئ��ة الوطني��ة للتنمي��ة
االقت�صادية ،لق��د ا�س�سنا فرع “بواروج” العام 1990
وتج��اوزت م�ساحته  10000متر مرب��ع ،اكتنزت فيه
ال�صناع��ة الوطني��ة اللبناني��ة ب��كل جماليتها وجمعت
بي��ن ال��ذوق االوروب��ي وال�شرقي حتى بات ه��ذا الفرع
علم ًا من اعالم �صناعة المفرو�شات.
يق��ول ال�سي��د يا�سي��ن :لقد اقت��رن ا�سم “ب��واروج”
بالجودة والنوعية والموا�صفات .وي�ضيف قائالً� :سعينا
الى اختراق الرك��ود االقت�صادي م�ساهمين في تحريك
العجل��ة االقت�صادي��ة ،وقدمنا ت�سهي�لات للزبائن عبر
التق�سي��ط م��ن دون دفعة اولى .وعلى ح�س��اب الربحية
كان��ت ا�سعارنا المناف�سة تواك��ب تكاملية الموا�صفات
في االنتاجية.
 وهل ا�س�ستم فرع ًا �آخر؟ت��م ت�أ�سي�س �شرك��ة “�أبن��اء حمزة يا�سي��ن لتجارة
االخ�شاب” مرتك��زة على المواد االولية التي تدخل في
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عالم �صناعة المفرو�شات ،لتكون هذه ال�شركة متوارث
ة وم�ستمرة من جيل الى جيل.
وي�ؤك��د ال�سي��د يا�سين� :سعينا ال��ى تطوير وتحديث
المعمل عبر مكننة متطورة تواكب الحداثة في االنتاج
النوع��ي ،فافتتحن��ا فرع�� ًا م�ستق� ً
لا ل�صناع��ة االبواب
الجاه��زة و�صنادي��ق االب��واب والحواج��ب والكراني�ش
لتلبي حاجات ال�سوق وااللتزامات.

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط

 ما هي الم�صاعب التي واجهتكم؟الم�صاع��ب والمعوق��ات الت��ي احبط��ت القط��اع
ال�صناع��ي والتي حالت دون نموه وا�ستنها�ضه كثيرة،
ولع��ل ابرزها :اعب��اء الكلفة ،المناف�سة غي��ر المتكافئة
من ال�سل��ع الم�ستوردة ،الر�س��وم وال�ضرائب التي ترهق
ال�صناعي� ،سوء البنى التحتية.

اجرى الحوار الزميل ح�سن دقيق
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ملحمة ال�ضيافة

AL DHYAFAH
MEAT SHOP
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ر���س��ال��ة الإم�����ارات

رفعت م�ساهمة قطاع ال�صناعة �إلى  % 25من ناتج الإمارات

 2011عام �إطالق الم�شاريع ال�صناعية العمالقة
ر�ؤية �صائبة

وعب��ر حاكم دب��ي ،ال�شـي��خ محمـد ب��ن را�شــد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء ،عن
ر�ؤية دول��ة الإمارات الداعمة بق��وة لقطاع ال�صناعة
خالل ال�سنوات المقبلة ،وذلك خالل افتتاحه لم�صنع
دبي للكاب�لات ذات ال�ضغط العال��ي في منطقة جبل
عل��ي ال�صناعية نهاي��ة �شهر نوفمب��ر الما�ضي ،حيث
و�صف��ه �سموه ب�أنه لبنة جديدة ت�ضاف �إلى الم�شاريع
ال�صناعية الوطنية القائمة والم�ستقبلية ،وعبر �سموه
عن ه��ذه الر�ؤية قائ�لا� :إن ال�صناع��ة الوطنية ت�شكل
راف��داً مهم�� ًا وحيوي�� ًا من رواف��د اقت�صادن��ا الوطني
ال��ذي ن�سع��ى كقي��ادة �إلى تنوي��ع م�ص��ادره ل�ضمان
م�ستقب��ل الأجيال الواعدة ،وخلق فر�ص عمل لل�شباب
الخريجي��ن والحاملين لتخ�ص�ص��ات درا�سية وعلمية
عل��ى �صل��ة بالقط��اع ال�صناع��ي والت�صني��ع بكاف��ة
�أ�شكاله ،خا�صة المتو�سط والخفيف.

لفتت تداعيات األزمة املالية العاملية التي ضربت العالم منذ الربع الثالث
من عام  2008انتباه دولة اإلمارات إلى تكثيف اهتمامها بالقطاع الصناعي
باعتباره من القطاعات االستراتيجية التي تتخطى سريعا مرحلة اخلسائر
التي متر بها القطاعات االقتصادية قصيرة األجل من جراء األزمات املالية،
كما أنها كفيلة بإحداث حتول جذري في إعادة هيكلة االقتصاد القومي
للدولة مبا يؤدي إلى تقليص االعتماد على النفط بشكل كبير .ويعد عام
 2011عام إطالق املشاريع الصناعية العمالقة التي سترفع مساهمة قطاع
الصناعة  % 25في الناجت القومي ،حيث ضخت دولة اإلمارات ،وبخاصة إمارتا
أبوظبي ودبي ،عشرات املليارات من الدراهم إلنشاء واستكمال مشاريع
صناعية عمالقة ،من أبرزها مصهر أملنيوم إميال بالتعاون مع شركة دبي
لألملنيوم «دوبال» وشركة اإلمارات لألملنيوم «إميال» بتكلفة تزيد على  34مليار
درهم  ،ومشروع مدينة الشيخ خليفة الصناعية أكبر منطقة صناعية في
العالم حيث تقع على مساحة  417كيلومترا ً «كيزاد» بتكلفة تصل لنحو
 26.5مليار درهم كمرحلة أولى ،ومشروع مصنع دبي للكابالت ذات الضغط
العالي بتكلفة نصف مليار درهم ،والذي يعد واحدا من مشاريع التعاون
العمالقة بني أبوظبي ودبي ،إضافة إلى توسعات مشاريع احلديد والصلب
والبالستيك واملناطق الصناعية في مختلف إمارات الدولة.
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�أهمية ق�صوى
و�أو�ض��ح معال��ي المهند���س �سلط��ان ب��ن �سعي��د
المن�ص��وري وزي��ر االقت�ص��اد ،ركائ��ز ر�ؤي��ة دول��ة
الإم��ارات خ�لال ال�سنوات المقبلة الفت��ا �إلى الأهمية
الق�ص��وى لقط��اع ال�صناع��ة ،حيث نوه �إل��ى �أن دولة
الإم��ارات اعتم��دت ا�ستراتيجي��ة قائم��ة عل��ى دع��م
القط��اع ال�صناعي ،وتوجيه ا�ستثم��ارات �ضخمة �إلى
ه��ذا القطاع الحي��وي لزي��ادة م�ساهمته ف��ي الناتج
المحل��ي الإجمال��ي وتقلي��ل االعتم��اد عل��ى النف��ط
كم�صدر �أ�سا�سي للدخل.
ولف��ت �إلى �أن النمو ال��ذي ي�شهده هذا القطاع منذ
خم�س �سنوات يبين م��دى جاذبية االقت�صاد الوطني
وقوت��ه وتنوع��ه و�سالم��ة البيئ��ة الت�شريعي��ة ،مم��ا
ينعك�س ايجاب ًا عل��ى زيادة م�ساهمة قطاع ال�صناعة
في الناتج الإجمالي للدولة.
و�أو�ض��ح �أن القط��اع ال�صناع��ي ف��ي الإم��ارات
ي�شه��د نمو كبيراً تمثل في زي��ادة حجم اال�ستثمارات
ال�صناعي��ة ف��ي مختل��ف �إم��ارات الدول��ة و�إقامته��ا
للعدي��د م��ن المناط��ق ال�صناعي��ة الت��ي �ساهمت في
جذب اال�ستثمارات �إلى القط��اع ال�صناعي ،م�ؤكدا �أن
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ا�ستراتيجية تنمية ال�صناعة في دولة الإمارات تعتبر
�أح��د الم�شاري��ع الجوهري��ة وذات الأولوي��ة الق�صوى
بالن�سبة لقطاع �ش�ؤون ال�صناعة ووزارة االقت�صاد.
و�أ�ض��اف �أن الوزارة تعمل على �إعداد ا�ستراتيجية
ال�صناعة لدول��ة الإمارات ان�سجاما م��ع ا�ستراتيجية
الحكوم��ة االتحادية ور�ؤية الإم��ارات  2021بهدف
�إر�س��اء اقت�صاد م�ستدام مبني عل��ى المعرفة ومتنوع
وي�شج��ع الم�شروعات ال�صغيرة وال��روح اال�ستثمارية
ل��دى الأف��راد ويكون على درجة عالي��ة من االندماج
ف��ي االقت�ص��اد العالم��ي بم��ا يحق��ق فر�ص��ا �أف�ض��ل
لمختل��ف القطاعات ،م�ؤك��دا �أن دولة الإمارات ت�سعى
�إل��ى زي��ادة م�ساهم��ة قط��اع ال�صناع��ة ف��ي ناتجها
المحلي �إلى ن�سبة  % 25خالل ال�سنوات المقبلة.

دعم القيادة
وق��ال :لع��ل توجيه��ات �صاح��ب ال�سم��و ال�شي��خ
خليف��ة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي���س الدول��ة و�صاحب
ال�سم��و ال�شيخ محمد بن را�ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي هي ما جعلت
القطاعي��ن الحكومي والخا�ص يولي��ان �أهمية كبيرة
للقط��اع ال�صناعي ،ا�ستطاعت من خاللها ال�صناعات
التحويلي��ة �أن ت�سه��م ب�شكل فعال ف��ي الناتج القومي
الإجمال��ي للدول��ة م�سجل��ة م��ا يزي��د عل��ى 103
ملي��ارات درهم مع نهاية الع��ام الما�ضي ح�سب �آخر
الإح�صائيات الر�سمية.
ون��وه �إل��ى �أن قي��ادة الإم��ارات و�ضع��ت ر�ؤي��ة
وا�ضحة ال�ستقطاب اال�ستثم��ار المبا�شر لدعم م�سيرة
قاط��رة التنمي��ة ال�صناعي��ة معتمدي��ن عل��ى تطوي��ر

البني��ة التحتي��ة ال�صناعي��ة ،وه��و م��ا �آت��ي ثم��اره
�سريع��ا� ،سواء في مدن �إي��كاد ال�صناعية في �أبوظبي،
�أو ف��ي المناط��ق ال�صناعية الأخرى ف��ي كا من دبي
وال�شارق��ة ،والتي �شهدت الإع�لان عن عدد �ضخم من
الم�شاري��ع ال�صناعية المتخ�ص�صة �س��واء ال�صناعات
البتروكيماوي��ة �أو التعديني��ة �أو التقني��ة ،مع �إدخال
الدولة الكثير من الموا�صفات والمعايير العالمية على
العملي��ات الإنتاجية لإر�ساء منت��ج وطني قوي قادر
على المناف�سة مع مثيالته من المنتجات الأجنبية.

تراجع م�ساهمة النفط
وطبق ًا لإح�صائيات مجل�س دبي االقت�صادي فقد
حققت دولة الإمارات نجاحا كبيرا في تقلي�ص ن�سبة
م�ساهم��ة النفط ف��ي الناتج المحل��ي الإجمالي لدولة

الإمارات من  % 70في عام � 1971إلى  % 29في
عام  2010مقاب��ل  % 71للقطاعات غير النفطية،
كم��ا �أن القطاع��ات االقت�صادية عدا النف��ط الخام قد
نمت �إلى  749.1مليار درهم خالل ال�سنوات الخم�س
الما�ضي��ة ،مقاب��ل  511ملي��ار دره��م بنهاي��ة عام
 ،2006بزي��ادة بلغ��ت  ،% 46وي�أت��ي نمو القطاع
ال�صناع��ي ب�صورة كبيرة على قائمة القطاعات الغير
نفطية التي �شهدت نموا كبيرا.

م�شاريع جديدة
وت�ؤك��د �أح��دث �إح�صائي��ات ل��وزارة االقت�ص��اد
الم�س�ؤول��ة عن قط��اع ال�صناعة على م�ست��وي الدولة
وه��و التقرير الن�صف ال�سنوي لعام  2011عن قطاع
�ش���ؤون ال�صناعة عن هذا المعن��ي ،حيث وافقت �إدارة
التراخي���ص ال�صناعية خالل الن�صف الأول من العام
الجاري على �إ�صدار وتجديد ”  ” 225موافقة مبدئية
لإقام��ة م�شاري��ع �صناعي��ة ليرتف��ع ع��دد الم�شاريع
ال�صناعي��ة في الدولة �إلى نحو  5185م�شروعا  ،كما
ت��م �إ�صدار وتجدي��د ”  ” 1375رخ�صة �صناعية وتم
�إ�صدار ” � ” 3000إعفاء جمركي “.

عدد المن�ش�آت
وح�سب التقرير فق��د بلغ عدد المن�ش�آت ال�صناعية
العامل��ة في الدولة لغاية  31دي�سمبر  2010حوالي
”  ” 4960من�ش���أة بحج��م ا�ستثم��ار بلغ ” ” 101
ملي��ارات و ”  ” 189ملي��ون دره��م ،موزع��ة عل��ى
جمي��ع �إم��ارات الدولة ،بزيادة بلغ��ت حوالي ” 316
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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ر���س��ال��ة الإم�����ارات

مقارن��ة مع ع��ام  2009البالغ عددها ” 4644
” من�ش�أة بحجم ا�ستثمار بلغ ”  ” 81مليارا و” 165
” ملي��ون درهم .وح�س��ب التقرير الذي حمل عنوان ”
تط��ور الن�شاط ال�صناع��ي والمن�ش���آت والعمال خالل
خم�س �سنوات من عام � 2006إلى  ” 2010فقد �شهد
قطاع ال�صناعة في ال�سنوات الما�ضية تطورا ملحوظا
من حيث ع��دد المن�ش�آت واال�ستثمارات ،كما �أ�صبحت
المنتج��ات ال�صناعية تعتم��د على الج��ودة وتناف�س
المنتجات الأجنبية ف��ي الأ�سواق المحلية والعالمية.
وطبق��ا للتقرير فقد بلغ عدد المن�ش�آت ال�صناعية عام
 2006حوالي ”  ” 3567من�ش�أة بحجم ا�ستثمار بلغ
”  ” 70مليارا و”  ” 424مليون درهم وعدد عمال
” � ” 264ألفا و ”  ” 719عامال وعام  2007بلغ
عدد المن�ش�آت حوالي ”  ” 3852بحجم ا�ستثمار بلغ
”  72ملي��ارا و ”  ” 635ملي��ون درهم وعدد عمال
بل��غ ”  ” 288الف��ا و”  ” 180عام�لا وعام 2008
بل��غ عدد المن�ش���آت ”  ” 4219بحجم ا�ستثمار بلغ ”
 ” 77مليارا و ”  ” 45مليون درهم وعدد عمال بلغ
” � ” 317ألفا و  ” 841عامال وعام  2009بلغ عدد
المن�ش���آت حوالي ”  ” 4644من�ش���أة بحجم ا�ستثمار
بل��غ ”  ” 81ملي��ارا و”  ” 165ملي��ون دره��م وعدد
عمال بلغ ” � ” 347ألفا و”  ” 269عامال .
كم��ا �شهد الع��ام الما�ضي �إن�ش��اء حوالي ” 316
” من�ش���أة موزعة عل��ى جميع �إم��ارات الدولة ،الأمر
ال��ذي يدلل على نجاح الجه��ود التي تبذلها الحكومة
االتحادية والحكومات المحلية بهدف تنمية القطاع
ال�صناعي.
كم��ا دعم��ت الوزارة قط��اع ال�صناع��ة في جميع
�إمارات الدولة الأمر الذي �أدى �إلى زيادة اال�ستثمارات
ال�صناعية الجديدة خالل هذا العام حيث بلغت خالل
ع��ام  2010حولي ”  ” 29ملي��ارا و ”  ” 24مليون
دره��م بن�سب��ة  ،% 35.76م��ا يعك�س م��دى جاذبية
االقت�ص��اد الوطني لال�ستثم��ارات والتي توزعت على
مختلف القطاعات.
وبخ�صو�ص التوزيع القطاعي للن�شاط ال�صناعي
بل��غ عدد المن�ش�آت العاملة في قط��اع �صناعة المواد
الغذائي��ة والم�شروب��ات والتب��غ حت��ى نهاي��ة الع��ام
الما�ضي ( )405من�ش�أة بن�سبة  % 8.16من �إجمالي
ع��دد المن�ش���آت بزي��ادة قدره��ا  26من�ش���أة عن عام
 2009وي�ستثم��ر به��ا  32913مليون درهم ،بن�سبة
 % 29.87بمتو�س��ط  81.27مليون درهم للمن�ش�أة
وبزي��ادة قدرها  485ملي��ون درهم عن عام 2009
ويعمل بها  35734عامال بن�سبة  % 9.35بمتو�سط
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 88عامال للمن�ش���أة وبزيادة قدرها  3076عن عام
.2009
و ف��ي قطاع �صناعة الن�سي��ج والمالب�س والجلود
بل��غ ع��دد المن�ش���آت ف��ي ه��ذا القط��اع حت��ى نهاية
الع��ام الما�ضي ( )290من�ش���أة بن�سبة  % 5.85من
�إجمال��ي عدد المن�ش�آت بزي��ادة قدرها  8من�ش�آت عن
عام  2009وي�ستثمر به��ا  977مليون درهم بن�سبة
 % 0.89.بمتو�س��ط  3.37ملي��ون دره��م للمن�ش���أة
ع��ن ع��ام  2009ويعمل به��ا  31910عامال بن�سبة
 % 8.35بمتو�س��ط 110عام�لا للمن�ش���أة للمن�ش���أة
وبزيادة قدرها  221عن عام . 2009

كما بلغ عدد المن�ش�آت العاملة في قطاع �صناعة
ال��ورق والطباعة والن�شر حتى نهاي��ة العام الما�ضي
( )384من�ش���أة بن�سب��ة  % 7.74م��ن �إجمال��ي عدد
المن�ش�آت وبزيادة قدرها  22من�ش�أة عن عام 2009
وي�ستثم��ر به��ا  2280مليون دره��م بن�سبة % 2.07
بمتو�س��ط  5.94ملي��ون دره��م للمن�ش���أة وبزي��ادة
قدره��ا  139ملي��ون درهم عن ع��ام  2009ويعمل
به��ا  21542عام�لا بن�سب��ة  % 5.64بمتو�سط 56
عام�لا للمن�ش���أة وبزي��ادة قدره��ا  1163عامال عن
عام . 2009

الكيماويات ومنتجاتها

الخ�شب والأثاث
و بل��غ ع��دد المن�شات العاملة ف��ي قطاع �صناعة
الخ�ش��ب والأثاث حتى نهاي��ة  )656( 2010من�ش�أة
بن�سب��ة  % 13.23من �إجمالي عدد المن�ش�آت بزيادة
قدره��ا  41من�ش���أة ع��ن ع��ام  2009وي�ستثم��ر بها
 1060ملي��ون دره��م بن�سب��ة  % 0.96.بمتو�س��ط
 1.62ملي��ون دره��م للمن�ش���أة وبزي��ادة قدرها 60
ملي��ون درهم ع��ن عام  2009ويعم��ل بها 35747
عامال بن�سب��ة  % 9.36بمتو�سط  54عامال للمن�ش�أة
وبزيادة قدرها  2141عامال عن عام 2009
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط

الورق والطباعة

وفي قطاع �صناع��ة الكيماويات ومنتجاتها بلغ
ع��دد المن�ش�آت ( )857من�ش���أة بن�سبة  % 17.28من
�إجمالي ع��دد المن�ش�آت بزيادة قدرها  47من�ش�أة عن
ع��ام  2009وي�ستثم��ر به��ا  16725ملي��ون درهم
بن�سب��ة  % 15.18بمتو�س��ط  19.52ملي��ون درهم
للمن�ش���أة وبزيادة قدرها  588مليون درهم عن عام
 2009ويعم��ل بها  44398عام�لا بن�سبة 11.62
 %بمتو�س��ط  52عام�لا للمن�ش���أة وبزي��ادة قدره��ا
 2602عام�لا عن ع��ام  . 2009و يعمل في قطاع
�صناع��ة المنتج��ات التعدينية غي��ر المعدنية ()653
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من�ش�أة بن�سبة  % 13.17من �إجمالي عدد المن�ش�آت
بزي��ادة قدرها  37من�ش�أة ع��ن عام  2009وي�ستثمر
بها  14122مليون درهم بن�سبة  % 12.81بمتو�سط
 21.63ملي��ون درهم للمن�ش�أة وبزيادة قدرها 538
ملي��ون درهم ع��ن عام  2009ويعم��ل بها 71366
عام�لا بن�سب��ة  18.68%بمتو�س��ط  109عام�لا
للمن�ش�أة وبزيادة قدرها  828عامال عن عام 2009
 .ويعم��ل في قط��اع ال�صناعات المعدني��ة الأ�سا�سية
( )87من�ش���أة بن�سب��ة  % 1.75م��ن �إجمال��ي ع��دد
المن�ش���آت بزي��ادة قدرها  5من�ش���آت عن عام 2009
وي�ستثمر بها  30729مليون درهم بن�سبة % 27.89
بمتو�س��ط  353.21ملي��ون درهم للمن�ش���أة وبزيادة
قدرها  23031مليون درهم عن عام  2009ويعمل
به��ا  13363عام�لا بن�سب��ة  % 3.5بمتو�سط 154
عام�لا للمن�ش���أة وبزي��ادة قدره��ا  1794عامال عن
عام . 2009

المنتجات المعدنية والآالت
وفي قطاع �صناع��ة المنتجات المعدنية والآالت
والمعدات بلغ عدد المن�ش���آت ( )1437من�ش�أة بن�سبة
 % 28.97من �إجمالي عدد المن�ش�آت بزيادة قدرها
 122من�ش���أة عن عام  2009وي�ستثمر بها 11096
مليون درهم بن�سبة  % 10.0بمتو�سط  7.72مليون
درهم للمن�ش�أة وبزي��ادة قدرها  4198مليون درهم
ع��ن عام  2009ويعمل بها  121999عامال بن�سبة
 % 31.94بمتو�س��ط  85عام�لا للمن�ش���أة وبزيادة
قدرها  22360عامال عن عام  . 2009و في قطاع
ال�صناع��ات التحويلية الأخرى بلغ عدد المن�ش�آت 10
( )191من�ش���أة بن�سب��ة  % 3.85م��ن �إجمال��ي عدد
المن�ش���آت بزي��ادة قدرها  8من�ش���آت عن عام 2009
وي�ستثم��ر به��ا  287ملي��ون درهم بن�سب��ة % 0.26
بمتو�س��ط  1.5ملي��ون دره��م للمن�ش���أة درهم ويعمل
به��ا  5958عام�لا بن�سب��ة  % 1.56بمتو�س��ط 31
عام�لا للمن�ش�أة وبزيادة قدرها  563عامال عن عام
. 2009

التراخي�ص ال�صناعية
�أكد عبداهلل �سلطان الفن ال�شام�سي م�ست�شار �ش�ؤون
ال�صناع��ة ف��ي وزارة االقت�صاد عل��ى �أن عام 2011
�شهد تطورات كبيرة في قطاع ال�صناعة  ،فبالإ�ضافة
�إل��ى الم�شاريع العمالقة فقد �أق��رت الوزارة ت�سهيالت

كبي��رة لهذا القطاع حيث ت��م انجاز نظام التراخي�ص
ال�صناعي��ة وال��ذي يتي��ح الح�ص��ول عل��ى خدم��ات
الموافق��ة المبدئي��ة وتجديدها والرخ�ص��ة ال�صناعية
وتجديده��ا والدف��ع للت�سجي��ل في نظ��ام التراخي�ص
ال�صناعي��ة وخدم��ة الإعفاء الجمرك��ي و�شهادة منح
الأف�ضلية جاري االنتهاء منها وخردة الحديد جاري
االنتهاء منها.
و�ش��دد على �أن الوزارة حر�صت على �إنجاز عملية
الرب��ط االلكتروني لنظام التراخي���ص ال�صناعية بين
ال��وزارة والدوائ��ر الحكومية م�شي��راً �إلى �أن��ه تم عقد
االجتم��اع الأول بي��ن �إدارة التراخي���ص ال�صناعي��ة
بال��وزارة والم�ؤ�س�س��ة العلي��ا للمناط��ق االقت�صادية
المتخ�ص�صة لبحث �آلية الربط بين الوزارة والم�ؤ�س�سة،
م�ؤك��داً �أن��ه ت��م �أي�ض��ا توفي��ر ج��داول �إح�صائية عن
المن�ش���آت ال�صناعي��ة المقي��دة في ال�سج��ل ال�صناعي
ل��دى الوزارة عن الع��ام  2010وانجاز المادة الفنية
للكتاب الإح�صائي لل�صناعة والدليل ال�صناعي للعام
. 2011
ولف��ت �إل��ى �أن��ه ت��م متابع��ة تنفي��ذ �سب��ل تطوير
وت�شجي��ع اال�ستثمارات ف��ي الم�شروع��ات ال�صناعية
الخليجي��ة الم�شتركة بدول مجل���س التعاون ومتابعة
تنفي��ذ م�ش��روع القواع��د الموح��دة لإعط��اء الأولوية
ف��ي الم�شتريات الحكومية للمنتج��ات الوطنية بدول
المجل���س ومتابع��ة درا�س��ة �إع��داد وتموي��ل درا�س��ة
م�شروع ا�ستراتيجية تنمية ال�صادرات ال�صناعية غير
النفطية والبدء في �إعداد درا�سة لو�ضع نظام التفتي�ش
عل��ى الم�صان��ع المرخ�صة والب��دء في �إع��داد درا�سة
ا�ستطالعي��ة عن واق��ع ال�صناعة ف��ي المناطق الحرة
بالدولة والتي تقوم بها منظمة الخليج لال�ست�شارات
ال�صناعية بالتعاون مع الوزارة .

�أعداد الم�صانع
كم��ا ارتفع ع��دد الم�صانع العاملة ف��ي الم�ؤ�س�سة
العليا للمناطق االقت�صادية المتخ�ص�صة في �أبوظبي
�إل��ى  640م�صنع��ا جدي��دا ف��ي المناط��ق ال�صناعية
الخم�س��ة الجدي��دة ف��ي �أبوظبي والعي��ن (�إيكاد  1و2
و 3والعي��ن ال�صناعية 1و )2با�ستثمارات و�صلت مع
نهاية عام � 2011إلى  18مليار درهم.
وط��ورت الم�ؤ�س�سة مناطق �صناعي��ة خم�سة على
م�ساح��ة ت�ص��ل �إلى  39كيل��و متر ،م�شيرا �إل��ى �أنه تم
�إنف��اق  3.5ملي��ارات دره��م عل��ى البني��ة التحتي��ة
له��ذه المناطق ،وو�صلت ن�س��ب الإ�شغال في المناطق
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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ال�صناعي��ة الجديدة الخا�ضع��ة للم�ؤ�س�سة �إلى % 73
حيث ت��م ت�سلي��م �أرا�ضي ه��ذه المناط��ق لم�ستثمرين
غالبيته��م مواطن��ون .كم��ا تلق��ت المنطق��ة طلب��ات
لت�أ�سي���س م�صان��ع جدي��دة ف��ي المناط��ق ال�صناعية
الخا�ضعة ،كم��ا يتواجد تح��ت �إدارة الم�ؤ�س�سة حاليا
 17مدينة عمالية وتت�سع كل مدينة لنحو ثالث �آالف
عام��ل ،م�شيرا �إل��ى �أن ن�سبة الإ�شغال ف��ي هذه المدن
العمالي��ة تزي��د عل��ى  .% 52وي�صل ع��دد الم�صانع
حاليا في �إم��ارة �أبوظبي �إلى  1300م�صنع ح�صلت
على تراخي�ص من الم�ؤ�س�سة.
و�شهد ع��ام � 2011إطالق م�صنع دبي للكابالت
ذات ال�ضغ��ط العال��ي في منطق��ة جبل عل��ى بتكلفة
ن�ص��ف ملي��ار دره��م وال��ذي يع��د �إح��دى م�شاري��ع
التعاون والتن�سيق الناجحة بين �أبوظبي ودبي ،كما
تو�سعت �إمارة دبي ف��ي مدينتها ال�صناعية ونجحت
ف��ي جذب عدد متزاي��د من الم�ستثمري��ن �إلى القطاع
ال�صناع��ي ،وزادت ا�ستثماراته��ا �إل��ى �أكث��ر م��ن 7
ملي��ار درهم  ،وم��ن المتوقع �أن ت�ص��ل اال�ستثمارات
الإجمالية ف��ي المدينة حين اكتمالها �إلى  55مليار
درهم ( 15مليار دوالر) .وتتخ�ص�ص المدينة البالغة
م�ساحته��ا  560مليون قدم مربع��ة ،في ال�صناعات
الخفيف��ة والمتو�سط��ة ،ويزي��د ع��دد م�صانعه��ا على
 500م�صن��ع .وت�ض��م “مدين��ة دب��ي ال�صناعي��ة”
�س��ت مناط��ق متخ�ص�ص��ة للأغذي��ة ،والم�شروب��ات،
والمع��دات الميكانيكية ،ومعدات النقل ،وقطع الغيار
والكيمائي��ات ،والمع��ادن الأ�سا�سية ،وم��واد البناء،
وه��ى قطاعات حيوي��ة تجعلها من �أه��م الم�ساندين
للقط��اع االقت�صادي ب�شكل عام في الدولة� ،إذ تتمتع
ال�سل��ع ال�ص��ادرة من المنطق��ة ال�صناعي��ة بالإعفاء
الجمرك��ي بن�سب��ة  5بالمئة ح�سب اتفاقي��ة التجارة
الح��رة ل��دول المنطق��ة العربي��ة ،والت��ي ت�شم��ل 17
دول��ة عربي��ة ف��ي ال�شرق الأو�س��ط و �شم��ال �إفريقيا،
ومنطق��ة الخلي��ج العربي ،كما �أن عملي��ات الت�صنيع
محلياً ،وداخل المنطقة ال�صناعية ت�سهم في ت�شجيع
الت�صدير ،وت�شجي��ع ال�صناعات المحلي��ة .وت�ستحوذ
�إم��ارة دب��ي ت�ستح��وذ عل��ى ن�سب��ة  % 40م��ن عدد
الم�صان��ع العامل��ة بالدولة ف��ي مج��ال ال�صناعات
الغذائي��ة بع��دد  1875م�صنع ًا م��ن �إجمالي 4644
م�صنع��ا بالدولة تلتها �إم��ارة ال�شارقة بعدد 1340
م�صنع�� ًا ث��م عجم��ان � 680أبوظب��ي  364ور�أ���س
الخيم��ة  168و�أم القيوي��ن 261والفجيرة  .37كما
�شه��دت العام  2011تو�سعات ف��ي المدن والمناطق
ال�صناعية في كافة �إمارات الدولة.
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ر���س��ال��ة الإم�����ارات

«نقابة �شعراء الزجل في لبنان» و»الحركة الثقافية اللبنانية» و «�أ�صدقاء ال�شاعر»
يكرمون ال�شاعر �أ�سعد عفيف زعرب� :شعره �صرخة فينيق

ال�شاعر زعرب
احت�ض��ن مجم��ع الرئي�س نبي��ه ب��ري الثقافي في
الم�صيلح ،حف� ً
لا حا�شداً وبهيج ًا لل�شاع��ر �أ�سعد عفيف
زعرب ،الذي كرمت��ه «نقابة �شعراء الزجل في لبنان»،
و «الحركة الثقافية اللبنانية» ،وقد تخلل حفل التكريم
توقيع المحتفى به ديوانه «�شحرور في �سما علما».
ف��ي البداي��ة� ،أعتل��ى المنب��ر ال�شاعر �سمي��ر �شرف
الدي��ن ،معرف�� ًا بالخطب��اء ،وم�شيداً ب�صاح��ب التكريم
ال�شاع��ر زع��رب ،ال��ذي ر�أى في��ه « وجه�� ًا م��ن وج��وه
االغتراب ،وعلم ًا من �أعالم ه��ذا الوطن» .و�أ�شار �شرف
الدي��ن �إلى دور ال�شاعر و�إ�سهامه ف��ي نه�ضة الإمارات
العربية المتح��دة ،من خالل م�ؤ�س�سته الرائدة «ال�شركة
الهولندية للأ�سا�سات»،
م�شك ًال بذلك نموذج�� ًا للبناني الطموح ،الذي رغم
النجاحات التي راكمها في عالم االعمال ،غير �أن ذلك
لم يمنعه م��ن تنظيم ال�شعر محلق ًا به فوق فوق حقول
القم��ح وبيادر الخي��ر والغالل ،مالئ ًا ج��رار ع�شقه من
جداول علما ال�شعب وروحه من ينابيع لبنان.
بعد ذلك قدم �شرف الدي��ن ،الخطباء الذين تحدثوا
عن ال�شاع��ر المحلق كطائر الفنيق ناث��راً في ق�صائده
�شدو القلوب التي تهوى الآر�ض والإن�سان .وقد تناوب
في القاء الكلمات:
الأ�ست��اذ �شوق��ي حم��اده (ع�ض��و المجم��ع اللغوي
وخريج الأزه��ر) ،والأ�ستاذ علي م�صطفى ذياب (كلمة
الحرك��ة الثقافية في لبن��ان) ،وال�شاع��ر طليع حمدان
(كلم��ة رئي�س جوقة الربيع) ،وال�شاع��ر �أنطوان �سعاده
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بع�ض ًا من جمهور ال�شعر
(كلم��ة نقابة �شع��راء الزجل) ،والأ�ست��اذ مكرم محمود
الغ�صيني ،وال�شاعر عماد زين �شعيب ،وال�شاعر يو�سف
�أبو اليا�س.
وفي الختام كانت كلمة ال�شاعر المحتفى به �أ�سعد
عفيف زع��رب ،الذي �شكر لرئي�س مجل���س النواب نبيه
ب��ري و�إدارة المجمع احت�ضانهما العمل الثقافي ،وكل
الذين كرموه بهذه المنا�سبة.
ووقع ال�شاعر زعرب ديوانه «�شحرور في �سما علما»
وجرى توزيعه مجان ًا للح�ضور الذين مال�ؤوا القاعة.
بعده��ا �ألقى ال�شاعر بع�ض�� ًا من �شعره نقتطف منه
هذه الأبيات:

و�أنا �شحرور عالأخال�ص رابي
بعلما الكلها �سحر واهابي
بعلما الهند�سة بيتي �سرايا
وبفن ال�شعر ب�سكر عالكتابي
و�أنتوا ياحبابي يا مرايا
بيني وبينكم ود وقرابي
وعلى جفون ال�شبيبي وال�صبايا
بحبر الكحل ما عندي عتابي
و�إذا بعين الوفا انتو الوفايا
ما بدي وقع كتابي بايدي
�أنتو وقعو الليلة كتابي

ح�شد من ا�صدقاء ال�شاعر
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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ر�سالة �سوريا

الفائدة الدائنة ترهق امل�صارف وترفع الت�ضخم
ال�شهابي :ا�ستمرار ال�سيا�سة النقدية الحالية �سيدمر االقت�صاد
أدت قرارات مجلس النقد والتسليف واملصرف املركزي بتعديل أسعار الفائدة
الدائنة على الودائع إلى إرهاق املصارف والفعاليات االقتصادية في الوقت عينه،
األمر الذي دفع أغلب املصارف إلى االمتناع عن اإلقراض ليس بسبب ذلك فقط بل
بسبب زيادة التكاليف واخلسائر ،ولهذا فإن قرار رفع الفائدة على الودائع بهدف
جذب املزيد من اإليداعات لم يتخذ بطريقة تعتمد على السوق ،ألن رفع الفائدة
بنا ًء على قرار إداري يتطلب من أحد األطراف أن يتحمل اخلسارة.
واعتب��رت الم�ص��ارف الخا�صة �أن ه��ذا الإجراء
بمنزل��ة �سي��ف ذي حدي��ن ،وانعكا�سه �سلب��ي ولي�س
�إيجابي��اً ،لأن رف��ع �أ�سع��ار الفائدة الدائن��ة ال يعني
بال�ض��رورة ع��ودة ال�سيولة �إلى الم�ص��ارف .و�سوف
ي�ؤدي �إلى ت�ضخم �سيعاني منه الم�ستهلك �أوالً.

تكبيل المن�ش�آت ال�صناعية
وي�ؤكد رئي�س غرفة �صناعة حلب فار�س ال�شهابي
�أن ا�ستمرار حاكم م�صرف �سورية المركزي بال�سيا�سة
النقدي��ة الحالي��ة �سي���ؤدي �إلى تدمي��ر االقت�صاد ،لأن
ال�سيا�س��ة النقدي��ة المتبع��ة حالي�� ًا تره��ق الفعاليات
االقت�صادية والمواطن معاً ،وت�سهم في ارتفاع �أ�سعار
المنتج��ات والم��واد الأ�سا�سي��ة� ،إ�ضاف��ة �إل��ى ارتفاع
التكالي��ف الأم��ر الذي ي���ؤدي �إل��ى «تكبي��ل المن�ش�آت
ال�صناعي��ة» وتوق��ف الإنت��اج .واعتب��ر ال�شهاب��ي �أن
المطل��وب م��ن الحاكم ف��وراً و�ض��ع �سيا�س��ات نقدية
ت�سه��م ف��ي تخفي��ف ال�ضغ��ط عل��ى �أ�سع��ار ال�ص��رف،
وو�ضع �سيا�سة وا�ضح��ة المعالم لتمويل الم�ستوردات
تكون مرنة ت�ساعد في تمويل م�ستوردات ال�صناعيين،
وتخفي���ض الفوائ��د عل��ى القرو���ض الممنوح��ة م��ن
الم�ص��ارف .و�أ�شار ال�شهابي �إل��ى �أن قرارات المركزي
�أرهق��ت الفعالي��ات االقت�صادي��ة الآن ب�سب��ب �أ�سع��ار
الفائدة ،وطريقة تمويل الم�ستوردات ،وارتفاع �أ�سعار
�ص��رف ال��دوالر مقاب��ل اللي��رة ال�سوري��ة� ،إ�ضافة �إلى
تخبط ال�سيا�سة النقدية بتغير القرارات.

يعر�ض الم�صرف للخ�سارة

وهنا يقول مدير عام الم�صرف ال�صناعي الدكتور
�أني���س المعراوي في ت�صري��ح� :إن الم�صرف قام برفع
�أ�سعار الفوائد الدائنة ما بين  % 9و ،% 11كما عدل
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الم�ص��رف �أ�سعار الفائدة المدينة من � 12إلى ،% 14
لكن هذه الن�سبة تختلف وفق فئة وطبيعة القر�ض.
وك�ش��ف المع��راوي �أن ع��دم رف��ع �أ�سع��ار الفائ��دة
المدين��ة يعر�ض الم�ص��رف للخ�سارة بعد ق��رار مجل�س
النق��د والت�سلي��ف برف��ع �أ�سع��ار الفائ��دة الدائن��ة ،و�أن
اال�ستمرار في عمليات الإقرا�ض �أمر غير مرتبط ب�أ�سعار
الفائدة الحالية و�إنما يخ�ضع العتبارات �أخرى.

لن ينعك�س على الم�صارف
وي��رى مدي��ر ع��ام �أح��د الم�ص��ارف الخا�صة في
ت�صري��ح �أن رف��ع �أ�سع��ار الفائ��دة الدائن��ة الأخير لن
ينعك���س عل��ى الم�ص��ارف لجه��ة توظي��ف المزيد من
الإيداع��ات ،لكن هناك م�ش��اكل و�أعباء �سوف تنعك�س
على الفعالي��ات االقت�صادية كنتيج��ة حتمية لزيادة
الفوائ��د المدين��ة م��ن قرو���ض وت�سهي�لات تجاري��ة،
�إ�ضاف��ة �إلى ت�ضخم �سيعاني من��ه الم�ستهلك ب�شكل �أو
ب�آخر.
و�أ�شار �إل��ى �أن رفع �أ�سعار الفوائ��د الدائنة و�سيف
ذو حدي��ن ولكن الحد الثاني لي�س بالتوقيت ال�صحيح
وخ�صو�ص�� ًا ف��ي الظ��روف الراهنة ،وانعكا�س��ه �سلبي
ولي���س �إيجابي��اً ،لأن ال�سيول��ة الحالي��ة توجهت نحو
الذه��ب والعق��ارات ،ورف��ع �أ�سع��ار الفائ��دة الدائنة ال
يعني بال�ضرورة عودة ال�سيولة �إلى الم�صارف.
وب ّي��ن �أنه كان من المفرو���ض رفع �أ�سعار الفائدة
الدائنة عل��ى العم�لات الأجنبية ،لتتمك��ن الم�صارف
م��ن جذب الإيداع��ات والمدخ��رات من داخ��ل �سورية
وخارجها.
وك�ش��ف �أن عملي��ات الإقرا�ض �شب��ه متوقفة ،وال
يمكن تحريك �أ�سعار الفائدة على الديون الثابتة الأمر
الذي ي�سبب الخ�سائر.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط

�أثر القرار �سلبي % 100
واعتب��ر ع�ض��و مجل���س �إدارة غرف��ة �صناعة حلب
ماهر المالح �أن الهدف من رفع �أ�سعار الفائدة الدائنة
�سح��ب ال�سيولة من ال�س��وق و�إيداعها ف��ي الم�صارف،
ولك��ن الم�ص��ارف قام��ت بناء عل��ى هذا الق��رار برفع
�أ�سعار الفائدة المدينة خوف ًا من الخ�سائر ،وهذا يعني
خلق المزيد من الم�شاكل لدى ال�صناعيين� ،إ�ضافة الى
الم�شكلة القائمة ب�سبب ارتفاع �أ�سعار ال�صرف.
و�أو�ض��ح الم�لاح �أن رفع �أ�سع��ار الفائ��دة الدائنة
ي���ؤدي �إلى زيادة ن�سب الت�ضخم ما ي���ؤدي �إلى توقف
عجل��ة الإنت��اج �أو ت�سري��ع العم��ل ،والمطل��وب م��ن
الحكوم��ة الي��وم ت�شجي��ع ال�صناع��ي والمواط��ن على
العمل والإنتاج ولي�س الإيداع.
و�أ�ش��ار �إلى �أن زيادة �أ�سع��ار الفائدة الدائنة تعني
�إلغ��اء فر���ص العم��ل لأن ال�صناعي بد ًال م��ن �أن يقوم
بتوظيف �أمواله في اال�ستثمار� ،سوف يلج�أ �إلى الإيداع،
وقد ت�ؤثر �أي�ض ًا في ارتفاع �أ�سعار المواد اال�ستهالكية،
وبالتالي ف�إن �أثر هذا القرار �سلبي .% 100

الحكومة تدفع جزءاً من الفائدة
واقت��رح ع�ض��و مجل���س �إدارة اتح��اد الم�صدري��ن
والم�ستوردي��ن العرب �أديب الأ�شق��ر �أن تقوم الحكومة
بالتدخ��ل ب�شكل مبا�ش��ر لدعم الفعالي��ات االقت�صادية
عب��ر دفع جزء من الفائدة عل��ى القرو�ض ولو بن�سبة 2
�إلى  % 3فقط ،لأن ال�صناعة بحاجة ما�سة الى التمويل
وال�سيول��ة .و�أ�ضاف الأ�شقر :كما يجب العمل على ح�سم
�أو �إ�سق��اط الفائدة على القرو���ض ،وو�ضع �آلية محددة
للدعم ولفترة محددة مع �ضرورة درا�سة كل حالة على
حدة ليتم دفع جزء من الفائدة من الحكومة.
ولف��ت الأ�شقر �إلى �أن قرار النق��د والت�سليف �سيدفع
الم�صارف حتم ًا الى �إعادة جدولة القرو�ض الم�ستحقة
عل��ى ال�صناعيي��ن والفعالي��ات االقت�صادي��ة ،و�أن
الزيادة الحالي��ة على �أ�سعار الفائ��دة الدائنة والمدينة
منطقية وتخ�ضع للظ��روف الراهنة ،وال يمكن �أن تقوم
الم�ص��ارف بمطالب��ة التج��ار وال�صناعيي��ن بتغيير �أو
تعديل الفوائد على القرو���ض القديمة كما تفعل بع�ض
الم�صارف حالياً.
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ر�سالة �سوريا

«غرف ال�صناعة» ينتقد عر�ض الوزير للتنمية ال�صناعية:
نحتاج قرارات �آنية �إ�سعافية لإنقاذ الم�صانع

انتقد رئي�س اتحاد غرف ال�صناعة عماد غريواتي
ما يقوم ب��ه الم�صرف المركزي م��ن �إجراءات ورفع
الفوائد ب�شكل كبير لل�صناعيين وغيرهم حتى و�صلت
�إلى  % 15حيث تعتبر �إعدام ًا لل�صناعة واالقت�صاد
الكلي ف��ي �سورية مبين ًا �أن رف��ع الفوائد هو جريمة
كبيرة يج��ب العمل على �إيجاد حل ج��ذري لها لأنه
ف��ي حال ا�ستم��ر العمل بهذه الطريق��ة �سوف ي�ضطر
العديد م��ن المن�ش�آت ال�صناعية �إل��ى الإغالق م�شيراً
�إل��ى �أن��ه ف��ي جمي��ع دول العالم في وق��ت الأزمات
تحم��ي االقت�ص��اد وال�صناع��ة خالف�� ًا لم��ا يقوم به
الم�صرف المركزي.
و�أ�ض��اف غريوات��ي خ�لال االجتم��اع ال��ذي
عقد ف��ي مرك��ز االختب��ارات والأبح��اث وال�صناعة
بح�ض��ور وزي��ر ال�صناع��ة �أن ما تحتاج��ه ال�صناعة
الي��وم ه��و دع��م م��ن الحكوم��ة وحماي��ة للم�صانع
الت��ي هي خ��ارج الم��دن ال�صناعية حتى ل��و كانت
ه��ذه الحماي��ة م�أج��ورة وخا�صة �أن ال�سي��د الرئي�س
ق��د ركز في خطابه (القاه في م��درج جامعة دم�شق
ف��ي الح��ادي ع�ش��ر م��ن كان��ون الثاني) عل��ى دعم
ال�صناع��ات ال�صغيرة والمتو�سط��ة .و�أ�شار غريواتي
�إلى �ض��رورة �إيجاد حل �إ�سعاف��ي ت�شترك فيه جميع
الغ��رف وخا�ص��ة �أن لدينا �صناع��ات واعدة في كل
المحافظ��ات لذل��ك يجب �إال يقت�ص��ر الأمر على دعم
غ��رف محددة المطلوب و�ضع ر�ؤي��ة حقيقية لتنمية
ال�صناعة وتكون كمح�ضر للم�ؤتمر ال�صناعي المقرر
عقده خالل �شهر �آذار المقبل.
كم��ا تطرق��ت مطال��ب ال�صناعيي��ن �أم���س حول
الم�ش��كالت والمعوقات التي تواجه العمل ال�صناعي
والمقترح��ات الت��ي م��ن �ش�أنه��ا تذلي��ل العقب��ات
والنهو���ض بال�صناع��ة الوطني��ة وع��ن ال�صعوب��ات
الت��ي تواجه العمال في الو�ص��ول �إلى �أماكن عملهم
وخا�ص��ة ف��ي المحافظ��ات الت��ي ت�شه��د انت�ش��اراً
للمجموع��ات الإرهابي��ة الم�سلحة و�ض��رورة توفير
الحماي��ة للمن�ش�آت خارج الم��دن ال�صناعية �إ�ضافة
�إل��ى ارتفاع الفوائد على القرو�ض ال�صناعية و�أثرها
ف��ي العمل ال�صناع��ي و�ضرورة تخفي�ضه��ا لت�سهيل
عمل ال�صناعيين.
م�ؤكدين �أن ما تعانيه بع�ض المن�ش�آت ال�صناعية
ب�ش�أن الح�ص��ول على الترخي���ص الإداري و�ضرورة
ت�سوي��ة �أو�ض��اع تل��ك المن�ش���آت لتتمكن م��ن العمل
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غريواتي
والتخفي��ف م��ن الروتين عند الترخي���ص ل�صناعات
متعلق��ة بوزارات �أخرى و�إيجاد �آلية منا�سبة لتحفيز
الت�صدير وت�شجيع اال�ستثمار وحماية المنتج الوطني
وت�شجيعه على النمو وتقديم الت�سهيالت التي تمكنه
من المناف�سة محلي ًا وخارجياً.

قرار �صحيح

وفي ال�سي��اق ذاته تحدث ال�صناعي منذر البزرة
ع��ن الدرا�س��ات غي��ر ال�صحيح��ة الت��ي تطب��ق لدينا
والت��ي كان��ت ال�سبب الرئي�س��ي في �إغالق��ه الق�ضاء
عل��ى ال�صناعات ال�صغي��رة والمتو�سطة حيث تحول
الجميع م��ن �صناعيين �إلى تج��ار وازدادت البطالة
الفت�� ًا �إلى �أننا اليوم ل��م نعد بحاجة �إلى الكالم فقط
عن دعم ال�صناعة علينا تطبيق ذلك عملي ًا وما يلزم
لي�س �إال مجرد قرار �صحيح ن�سير عليه.
فالم�ص��ارف الي��وم بات��ت ت�شكل عقب��ة حقيقية
�أم��ام ال�صناعي و�أمام االقت�صاد الوطني الأمر الذي
ي�ستدعي كهذا قراراً.
بدوره تحدث �أمين �سر غرفة �صناعة دم�شق �أيمن
مول��وي عن انقط��اع الكهرباء والم�ش��كالت وال�ضرر
ال��ذي يلح��ق بال�صناعة الوطني��ة وال�سيما �أن هناك
انقطاع ًا لمدة تزي��د على خم�س �ساعات يومي ًا وهي
ف��ي الفترة ال�صباحية �أي خ�لال وجود العمال وهذا
يعن��ي �أن الجمي��ع ينتظر و�ص��ول الكهرب��اء وكذلك
الح��ال بالن�سبة الى ا لمازوت والفيول وغيرهما من
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط

و�سائ��ل الطاقة الت��ي يجب �أن ت��وزع ب�شكل �صحيح
وعلى مراحل وبعيداً عن الو�ساطات والمح�سوبيات..
وم��ن جهته انتق��د �أمين �س��ر غرف��ة �صناعة حم�ص
العر���ض ال��ذي قدمه وزي��ر ال�صناعة مبين�� ًا �أن هذه
ال��ر�ؤى تطبق على المدى البعي��د وما نحتاجه اليوم
ق��رارات �آني��ة �إ�سعافي��ة لإنقاذ الم�صان��ع والمعامل
الت��ي �شارفت عل��ى االنتهاء الفت ًا �إل��ى �ضرورة �أخذ
الق�ضاي��ا الخا�ص��ة بالأزم��ة الت��ي تمر به��ا �سورية
�ضم��ن الأولوي��ات و�أن كل ما هو بعي��د عنها يمكن
�أن ي�ؤجل.
رئي���س غرف��ة �صناع��ة حماة ق��ال �إن��ه بوجود
الب�لاغ ( 4و )16ال يمك��ن �أن نبن��ي �صناع��ة ف��ي
�سوري��ة ال �صغي��رة وال حت��ى كبيرة وعلين��ا العودة
�إلى طرق جديدة لتحفيز ال�صناعة الوطنية بعيداً عن
الر�ؤى والتنظير.
م��ن جهت��ه �س��رد وزي��ر ال�صناع��ة خ�لال لقائه
بال�صناعيي��ن ف��ي مرك��ز االختب��ارات والأبح��اث
ال�صناعي��ة ر�ؤية لتنمية قط��اع ال�صناعة التحويلية
ورف��ع الق��درة التناف�سي��ة وتوجي��ه �آلي��ة العمل في
ال��وزارة لتك��ون وزارة �سيا�س��ات �صناعي��ة تعن��ى
بال�ش���ؤون التنموي��ة للقطاعي��ن الع��ام والخا���ص
و�إعط��اء دور تنم��وي لمديري��ات ال�صناع��ة ف��ي
المحافظ��ات م��ا يتطل��ب �صياغة برام��ج وم�شاريع
تتنا�سب مع هذه الطروحات.
و�أ�شار �إل��ى �أن وزارة ال�صناعة و�ضعت عدداً من
الأهداف والتوجهات التي تتركز على زيادة تناف�سية
القط��اع ال�صناع��ي ودع��م ال�صناع��ات ال�صغي��رة
والمتو�سطة وتطوي��ر م�ؤ�س�سات و�آليات دعم القطاع
ال�صناع��ي وزي��ادة م�ساهمة القط��اع ال�صناعي في
الناتج المحل��ي الإجمالي وتطوير �ش��ركات القطاع
الع��ام ال�صناع��ي والتركيز على التنمي��ة ال�صناعية
الإقليمي��ة المتوازنة مبين�� ًا �أهمية العمل على زيادة
تناف�سي��ة القط��اع ال�صناع��ي عب��ر و�ض��ع �سيا�سات
وبرامج عمل كلية وقطاعية وتر�سيخ مفاهيم الجودة
ف��ي الإدارة والإنت��اج والعم��ل عل��ى توفي��ر �شروط
المناف�س��ة العادلة من خالل قان��ون حماية الإنتاج
الوطن��ي من الممار�سات التجاري��ة ال�ضارة و�أحكام
قانون الملكية ال�صناعية والتجارية وقانون حماية
ال�صناعات النا�شئة وت�شجي��ع اال�ستثمار في البحث
والتطوير.
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ر�سالة العراق

ال�شركات اللبنانية تت�صدر اال�ستثمارات بـ  775مليون دوالر �أمريكي تليها تركيا

كرد�ستان العراق ...بيئة واعدة للم�شاريع ال�صناعية

ت�ص��درت ال�ش��ركات اللبناني��ة قائم��ة الجه��ات
اال�ستثماري��ة ف��ي �إقلي��م كرد�ست��ان خ�لال ال�سن��وات
الخم���س الما�ضية  .وقال��ت هيئة اال�ستثم��ار في �إقليم
كرد�ستان �أن حجم اال�ستثم��ار اللبناني بلغ نحو 774
مليون دوالر �أميركي خالل تلك الفترة.
وا�ض��اف بي��ان �ص��ادر عن الهيئ��ة �أن الفت��رة منذ
�آب م��ن الع��ام  2006لغاية  31من كان��ون الأول من
العام الما�ضي �شه��دت ا�ستثمار � 23شركة �أجنبية في
الإقلي��م ،الفت ًا ال��ى �أن ال�شركات اللبناني��ة تت�صدر تلك
ال�ش��ركات من حيث حج��م ا�ستثماراتها الذي بلغ 774
مليون ًا و� 625ألف�� ًا و 619دوالرا
�أميركيا .
وتاب��ع البي��ان� :أن ال�ش��ركات
التركي��ة تل��ي ال�ش��ركات اللبنانية
م��ن جه��ة حج��م ا�ستثماراتها في
الإقليم خالل تلك الفترة حيث بلغ
 702مليون ًا و 801و�ألف و530
دوالر ،مبين�� ًا �أن حج��م اال�ستثمار
المحلي في الإقليم خالل ال�سنوات
الخم���س الما�ضية بل��غ  14ملياراً
و 100ملي��ون و� 862ألف ًا و354
دوالرا ف��ي مقابل مليارين و324
مليون�� ًا و� 211ألف�� ًا و 78دوالرا
لال�ستثمار الأجنبي.
و�أو�ض��ح �أن ال�ش��ركات
الم�شترك��ة والم�ستثمرة في الإقليم
خالل الأع��وام الخم�س��ة الما�ضية
جاءت في المرتب��ة الثالثة بحجم
ا�ستثماراته��ا الذي بلغ  783مليون�� ًا و� 19ألف ًا و906
دوالرات .وعلى �صعيد ذي �صلة نظمت المديرية العامة
لال�ستثم��ار ف��ي محافظ��ة ال�سليمانية ،ن��دوة في قاعة
مجل���س محافظ��ة ال�سليماني��ة بالتعاون م��ع �شركات
حماي��ة ال�صناع��ة الكردي��ة و» َبري��ز» و»ك��وك» ،ب�ش�أن
الخط��ة ال�شاملة (ما�سترب�لان) للم�شروع ال�صناعي في
منطق��ة َعر َب��ت جن��وب مدين��ة ال�سليمانية ،فيم��ا �أ�شار
م�ص��در الى ان الم�شروع �سيحول ال�سليمانية الى مدينة
�صناعية.
وقال مدير عام اال�ستثمار في محافظة ال�سليمانية
فرم��ان غري��ب� :أن هذه الن��دوة تهدف ال��ى ا�ستعرا�ض
َ
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الخط��ة ال�شامل��ة (م�ساتربالن) للمدين��ة ال�صناعية في
منطق َعر َبت (ناحية قريبة من مدينة ال�سليمانية) على
م�ساحة ثالثة �آالف دونم من الأرا�ضي.
و�أ�ضاف انه بعد الموافقة وتنفيذ هذه الخطة� ،سيتم
بن��اء مدينة �صناعية كبيرة ف��ي المنطقة ،كما �ستكون
خط��وة جيدة لت�شغيل الأيدي العامل��ة ور�ؤو�س الأموال
المحلية والأجنبية بالمنطقة.
وح��ول موعد تنفي��ذ الم�ش��روع� ،أو�ض��ح غريب انه
بع��د الموافقة على الخط��ة �ستبد�أ عملي��ة منح الرخ�ص
لل�ش��ركات من طريق التناف�س ،مبين�� ًا ان تلك ال�شركات

متخ�ص�ص��ة ف��ي ال�صناع��ات الخفيف��ة والمتو�سط��ة
والثقيلة .من جهته ،قال مدير �شركة ( َبريز) والمتحدث
با�س��م اتحاد الم�ستثمرين في اقلي��م كرد�ستان ،يا�سين
محم��ود :ان الم�شروع �سي�ؤدي الى خلق مدينة �صناعية
كبي��رة بي��ن اي��ران واقلي��م كرد�ست��ان ،وان الم�ش��روع
اقترب من مراحله النهائية.
و�أ�شار محمود ال��ى ان عملية بناء المدينة �ستدخل
حي��ز التنفيذ خ�لال العام الحال��ي ،الفت ًا ال��ى اكتمال
االج��راءات القانوني��ة الخا�ص��ة بالم�شروع.واعتبر ان
الم�ش��روع �سيك��ون مهم�� ًا بالن�سب��ة ال��ى ال�سليماني��ة،
و�سيحولها من مدينة �سياحية �إلى �أخرى �صناعية.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط

ولف��ت ال��ى انه �سيت��م ان�ش��اء  450م�صنع�� ًا كبيراً
و�صغي��راً في تلك المنطقة ،وبكلف��ة بدائية تقدر بثالثة
مليارات دوالر ،وفيما بعد �سيرتفع المبلغ الى �أكثر من
هذا بكثير.
م��ن جه��ة اخرى �أعل��ن م�ص��در م�س�ؤول ف��ي وزارة
الكهرب��اء ف��ي �إقليم كرد�ست��ان ،عن تفعي��ل عقد تنفيذ
م�شروع الهايدروباور في منطقة ديرلوك في محافظة
ده��وك من��ذ ال�ساد���س من ال�شه��ر الج��اري ،والذي يتم
تنفيذه �ضمن القر�ض الياباني للعراق.
وج��اء ف��ي بي��ان �ص��ادر ع��ن ال��وزارة ،نق� َ
لا عن
الم�ست�شار في وزارة كهرباء كرد�ستان
المهند���س محمد �أمي��ن هورامي قوله
ان وكال��ة جاي��كا الياباني��ة �أبلغ��ت
ال��وزارة بتفعي��ل عق��د تنفي��ذ م�شروع
الهايدروباور بمنطقة ديرلوك بدهوك
منذ ال�ساد�س من ال�شهر الجاري والذي
يت��م تنفيذه �ضم��ن القر���ض الياباني
للع��راق ،الفت ًا ال��ى �أن الوكالة �أ�شارت
ال��ى �أنه ب��ات بالإمكان الب��دء بتنفيذ
الم�شروع من الآن.
و�أ�ض��اف هورام��ي �أن م�ش��روع
ديرل��وك قط��ع ع��دة �أ�ش��واط باتج��اه
التنفي��ذ من جه��ة الت�صمي��م والتقييم
و�إب��رام العق��د الخا���ص به م��ع �شركة
ا�ست�شاري��ة ،مبين�� ًا ان الم�ش��روع بع��د
انته��اء تنفي��ذه �سيك��ون الم�ش��روع
الهايدروب��اور الأول م��ن نوع��ه على
نه��ر ال��زاب الكبير ف��ي الإقليم ،مع ان
ل��دى الوزارة خطط ًا لتنفيذ م�شاريع �أكبر على النهر في
الم�ستقبل.و�أك��د �أن ت�أخ��ر تفعيل الم�ش��روع جاء ب�سبب
تزامنه مع م�شروعين للحكومة االتحادية .
وي�ضم م�شروع الهايدروب��اور بمنطقة ديرلوك في
محافظ��ة دهوك بن��اء �سد ومج��رى مائ��ي ا�صطناعي
بط��ول  370مت��راً وعر���ض  12مت��راً بالإ�ضاف��ة ال��ى
محطة لتولي��د الكهرباء ي�شتمل عل��ى توربينين بطاقة
�إنتاجي��ة تبلغ  15ميغاواط ًا ل��كل توربين ،الى جانب
�شبك��ة ناقلة للطاقة بحمل  189ميغاواط ًا وخط ناقل
بحم��ل  kv 132لمحطة �سر�سن��ك في المحافظة بطول
 35كيلومتراً .
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خ�ص�صت  8مليارات دينار لذلك
ّ

«ال�صناعة واملعادن» :ت�أهيل عدد من معاملها

�أعلن��ت �شرك��ة ال�صمود العام��ة �إحدى �شركات
وزارة ال�صناع��ة والمعادن ع��ن تخ�صي�ص ثمانية
ملي��ارات دينار لت�أهيل و�إكم��ال م�شاريع ومعامل
ال�شرك��ة التي تن��درج �ضمن م�شاري��ع اعمار البنى
التحتية وعدد من المجاالت االخرى.
وق��ال مديرعام ال�شركة احم��د ريحان دعيجل
في بيان انه ت��م تخ�صي�ص ثمانية مليارات دينار
لت�أهي��ل واكم��ال م�شاري��ع ومعام��ل ال�شركة منها
ت�أهي��ل وحدة التع��ادل وابراج التبري��د والخدمات
االخ��رى م��ع ت�أهيل ثماني��ة كرين��ات ج�سرية مع
تجهي��ز وت�أهي��ل القواط��ع الكهربائي��ة والرئي�سية
والكيب�لات المغذي��ة لم�ش��روع الدرفل��ة الجدي��د”،
وا�ض��اف “ كم��ا �سيت��م ت�أهي��ل اف��ران التعام��ل
الح��راري لمعم��ل الط��رق المغل��ق وت�أهي��ل افران
الط��رق والتخمي��ر والتعام��ل الح��راري لمعم��ل
الط��رق الح��ر وت�أهي��ل ماكن��ة ال�شي��ز ()CNC
لمعمل الم�سب��ك الثقيل”  .وا�ضاف دعيجل “ �سيتم
ا�ستحداث خطوط انتاجية جديدة تهدف الى زيادة
موارد ال�شرك��ة منها ا�ستحداث خط انتاج االنابيب
الملحوم��ة الطولية وخط انتاج الم�سقفات القو�سية
والم�سقف��ات الواقي��ة باال�ضافة ال��ى ماكنة انتاج
(الف��وم) التي ت�ستخدم في ت�صنيع (ال�سندويج بنل)

“ .وبي��ن دعيج��ل ان��ه “ت��م تخ�صي���ص ()2587
مليون دين��ار لإكمال م�شروع الط��رق الدوار الذي
يخت���ص ف��ي انت��اج انابي��ب المح��اور الفوالذي��ة
والعدد الخا�صة بثقب الآبار النفطية واال�سطوانات
الهيدروليكي��ة وانابيب ال�ضغ��ط العالي التي تعمل
بطاقة انتاجية ( )30الف طن� /سنوياً.
ونقل البيان عن دعيجل قوله ان “ عدم تفعيل
قانون حماية المنتج الوطن��ي و�صعوبة الح�صول

عل��ى المناق�ص��ات المعلن��ة م��ن قب��ل ال�ش��ركات
الحكومية ودخ��ول ال�شركة في �أ�سعار تناف�سية مع
القط��اع الخا�ص ي�ؤدي الى قل��ة االرباح “ ،مبينا
ان “المع��وق اال�سا���س ه��و ان ال�شرك��ة تعاني من
قل��ة الطاق��ة الكهربائية المجهزة له��ا  ،ولهذا نجد
�ض��رورة ان�ش��اء محطة كهربائي��ة لتولي��د الطاقة
الكهربائي��ة تخ��دم معام��ل ال�شرك��ة وم�شاريعه��ا
الجديدة”.

البنك املركزي :ارتفاع متو�سط دخل الفرد ال�سنوي
�أعل����ن البنك المركزي العراق����ي �أن متو�سط دخل الفرد ال�سنوي بلغ خم�سة �آالف دوالر خالل ع����ام  ،2011وع�شرة �آالف دوالر بالن�سبة الى موظفي
الدولة.
وب ّين نائب محافظ البنك مظهر محمد �صالح :ان هذا الرقم تم احت�سابه من طريق تق�سيم الناتج المحلي من الواردات على عدد المواطنين العراقيين
ب�شكل عام ،الفت ًا الى انه رقم تقريبي يمكن الأخذ به في ح�سابات التنمية.
و�أو�ضح :ان الدخل البالغ خم�سة االف دوالر �سنو ًيا ُيع ُّد جيداً لو قورن بم�ستوى الدخل ال�سنوي للمواطن في عهد النظام ال�سابق ،و�أ�شار الى ان هناك
نحو خم�سة ماليين عراقي ،بين موظفين ومتقاعدين ومن يتلقى منح الرعاية االجتماعية وفق نظام الإعالة العالمي يبلغ مجموع الذين يتلقون الدعم
الحكوم����ي  25ملي����ون مواطن� ،إذا ما تم احت�ساب ان كل موظف يعيل خم�سة �أفراد ،م�ؤكداً ان هذا التح�س����ن في م�ستوى دخل الموظفين ي�ؤثر �سلبيا في
القطاع الخا�ص بعد ان �أ�صبحت الوظيفة الحكومية �أكثر جذب ًا.
من جانبه قال الخبير االقت�صادي هالل الطعان� :إن دخول الموظفين ظلت اف�ضل من دخل بقية �شرائح المجتمع التي �أ�صبحت تعاني ب�سبب ارتفاع
ن�سبة الت�ضخم في العراق ،وح ّذر من انهيار القدرة ال�شرائية للعراقيين بمن فيهم الموظفون ما لم تتخذ �إجراءات جادة للحد من الت�ضخم.
الى ذلك دعا نائب محافظ البنك المركزي الحكومة العراقية الى تنفيذ الخطط المتعلقة بالتنمية ،وان ت�ستثمر الزيادة في الواردات النفطية لم�صلحة
التنمية فقط ،ولي�س للموازنات الت�شغيلية واال�ستثمارية.

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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ر�سالة العراق

التخطيط :قريباً التعداد ال�صناعي العام يف البالد
�أعلنت وزارة التخطي��ط والتعاون الإنمائي عن
ق��رب الب��دء بتح�ضي��رات �إج��راء التع��داد ال�صناعي
العام في البالد.
وق��ال المتحدث الر�سمي با�س��م وزارة التخطيط
عب��د الزه��رة الهن��داوي لوكال��ة كرد�ست��ان للأنباء
(�آكاني��وز) �إن “وزارة التخطي��ط ب�ص��دد الب��دء
بتح�ضيرات �إجراء الإح�صاء ال�صناعي العام والذي
�سي�شم��ل جمي��ع المن�ش�آت ال�صناعية ف��ي القطاعين
الع��ام والخا�ص”  ،م�شيرا �إلى ان “ نتائج الإح�صاء
�سيت��م اعتمادها ف��ي مج��االت التنمي��ة ال�صناعية
واالقت�صادية في البالد”.
و�أو�ضح الهن��دواي �أن « �إجراء التعداد ال�صناعي
ي�أت��ي ل�ض��رورة التعرف عل��ى اهم المعوق��ات التي
تقف امام ال�صناعة ف��ي العراق ،الى جانب التركيز
عل��ى �إح�ص��اء ع��دد العاملين ف��ي مج��ال ال�صناعة
�ضمن القطاعين الخا�ص والحكومي».
وي�شهد العراق تراجع ًا كبيراً في قطاع ال�صناعة
نتيج��ة �سن��وات طويل��ة م��ن الح�ص��ار والعقوبات،
�إ�ضافة �إلى �أن عملية ا�ستهالك الب�ضائع الم�ستوردة
طغت على الإنت��اج المحلي بعد الإغراق ال�سلعي في
ال�سوق بمختل��ف الب�ضائع ومن منا�شئ عديدة  ،في

وق��ت تفتقد فيه البالد �إل��ى مدن �صناعية نموذجية
تمتلك موا�صفات حماية البيئة .
وبي��ن الهن��دواي �أن « الإح�ص��اء �سي�شمل جميع
المحافظ��ات العراقية بالتن�سيق مع �إقليم كرد�ستان
و�سيت��م تحدي��د موعد �إجرائ��ه من قبل ال��وزارة في
الأ�سابيع المقبلة».
ويق��ول خب��راء اقت�صاديون �إن واق��ع الم�شاريع

ال�صناعي��ة المنتج��ة ف��ي الع��راق تراج��ع ح�س��ب
الدرا�س��ات بن�سب��ة  % 66ع��ن الأع��وام التي �سبقت
 2003ب�سب��ب تدف��ق ال�سل��ع الأجنبية �إل��ى �أ�سواق
البالد،م�ؤكدي��ن �أن الم�صان��ع ف��ي الع��راق �سبب��ت
بتراجعها تعطيل �أكثر من � 13ألف عامل الأمر الذي
�أربك �سعي الحكومة ال��ى تحويل االقت�صاد العراقي
�إلى اقت�صاد ال�سوق الحر.

رئي�س التجمع ال�صناعي :نحتاج اىل قوانني داعمة

ا�ستبع��د رئي���س التجم��ع ال�صناع��ي عب��د
الح�س��ن ال�شمري تطور القط��اع ال�صناعي خالل
الفت��رة المقبلة ،في حال عدم تفعيل الت�شريعات
القانونية الداعمة له.
وقال ال�شمري :ال يمك��ن لالقت�صاد العراقي
ب�ش��كل ع��ام والقط��اع ال�صناعي ب�ش��كل خا�ص
النهو���ض والتط��ور دون ت�شريع��ات قانوني��ة
تدعم��ه وتنظم عمل��ه ،م�شيراً ال��ى �أن االقت�صاد
العراقي “فو�ضوي” ويفتقر للخطط ال�ستراتيجية
والأنظمة الداعمة له.
و�أ�ضاف� :أن القطاع ال�صناعي لن يتطور في
المنظ��ور القريب �إذا ل��م تفعل القواني��ن الداعمة له كقان��ون التعريفة الجمركية
وحماية المنتج المحلي ،وقانون حماية الم�ستهلك.
و�أ�ش��ار ال��ى� :أن الموازن��ة العامة الجديدة و�ضع��ت فيها �أ�س���س و�أطر لبناء
اقت�صاد البلد ،لكن المال ال يكفي من دون الأنظمة الت�شريعية .ولفت الى �أهمية
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تفعيل ه��ذه القوانين المهمة لغر�ض
تحديد توجه االقت�صاد العراقي ،هل
ه��و اقت�ص��اد �س��وق ح��ر �أم �شمولي.
داعي ًا الى �إ�ش��راك القطاع ال�صناعي
الخا���ص مع العام لك��ي ي�أخذ دوره
ف��ي عملي��ة التنمي��ة االقت�صادي��ة
للبلد.
وك�شف ال�شمري �أن التخ�صي�صات
المالي��ة الممنوحة ل��وزارة ال�صناعة
والمع��ادن له��ذا الع��ام كبي��رة ج��داً،
حي��ث بلغ��ت �أكث��ر م��ن ()4مليارات
دوالر ،وم��ن �ش�أنه��ا القفز بالقطاع ال�صناعي الى مراك��ز متقدمة في حال �أقرت
القوانين الالزمة التي تنظم عمله.
يذك��ر �أن وزارة ال�صناع��ة و�ضع��ت خط��ة ا�ستراتيجي��ة لت�أهي��ل المعام��ل
وال�شركات التابعة لها للنهو�ض بالقطاع ال�صناعي العراقي.

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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اقت�صاد عربي

املـ�ؤمتر ال�صناعي اخلـلي ـجــي الـثــالـث عـ�شـر:

 6ا�ستراتيجيات لتطوير ال�صناعات المـعرفية

بحث مؤمتر الصناعيني اخلليجي
الثالث عشر الذي عقد في الرياض،
برعاية خادم احلرمني الشريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز ،ممثالً بوزير
التجارة والصناعة الدكتور توفيق
بن فوزان الربيعة ،والذي أقيم على
مدى ثالثة أيام حتت شعار ‘’الصناعات
املعرفية والتقنيات احلديثة’’ ،أهمية
تشجيع دول اجمللس نحو التحول الى
اإلنتاج الصناعي املعرفي ،مع تسليط
الضوء على املتطلبات األساسية
لقيام الصناعات املعرفية فيها.
واستعرض املؤمتر الذي استمر ثالثة
أيام ،بعض تطبيقات الصناعات
املعرفية املناسبة للدول اخلليجية،
إضافة إلى عرض مناذج العمل
الناجحة في بعض الدول للتحول نحو
الصناعات املعرفية ،مع إعطاء فرصة
مالئمة للشركات الصناعية العاملية
املتخصصة في هذا اجملال لعرض
منتجاتها في املعرض املصاحب.

الوزير الربيعة ممث ًال الملك عبداهلل خالل جولة في المعر�ض
م��ن دون �ش��ك ،ف���إن ال�صناع��ات المعرفي��ة خي��ار
ا�ستراتيج��ي مه��م ل��دول مجل���س التعاون حي��ث �سعت
دول مجل���س التع��اون �إل��ى �إر�س��اء اقت�ص��اد م�ست��دام
ومتن��وع يرتك��ز عل��ى الأن�شط��ة ذات القيم��ة الم�ضافة
العالي��ة وي�شج��ع ال��روح اال�ستثماري��ة ل��دى الأف��راد
والم�شروع��ات الخا�ص��ة ويكون على درج��ة عالية من
االندماج في االقت�صاد العالمي وفي هذا ال�سياق عملت
دول المجل���س على تنوي��ع االقت�ص��اد و�صياغة �أهداف
طموح��ة لتنمية القطاع��ات غير النفطية وعل��ى ر�أ�سها
قط��اع ال�صناعة التحويلية لما لها من دور مهم في �أي
تركيب��ة اقت�صادية ناجحة وم�ستق��رة ولما لها من دور
كبير ف��ي كثافة وتراب��ط العالق��ات االقت�صادية داخل
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دول المجل���س وخا�صة في ح��االت الركود التي ت�صيب
قطاعات المال وال�سياحة والتجارة والعقار.

التقدم العلمي

ووفقا للأمي��ن العام لمنظمة الخليج لال�ست�شارات
ال�صناعي��ة ،ف�إن �أ�سب��اب التقدم المح��دود في التحول
نحو االقت�صاد المعرفي في دول مجل�س التعاون تكمن
ف��ي ت�أخر هذه ال��دول ن�سبي�� ًا وفق ًا لركائ��ز االقت�صاد
المعرف��ي وال�صناع��ة المعرفية ،المو�ضح��ة في تقرير
منهجية تقييم المعرفة لعام  2009ال�صادر عن البنك
الدول��ي ،الذي يعبر ع��ن �أحد �أوجه التق��دم العلمي في
الدول ،وبالن�سبة الى ترتيب الدول نجد �أن قطر ح�صلت
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط

عل��ى المرتبة الأولى خليجيا والإم��ارات على المرتبة
الثاني��ة ،و�سجل��ت كل من الإمارات وقط��ر �أعلى معدل
لم�ؤ�ش��ر االقت�ص��اد المعرفي .كذلك التدن��ي الكبير في
ن�سب��ة الإنف��اق واال�ستثمار ف��ي البح��ث والتطوير في
دول المجل���س با�ستثن��اء قطر الت��ي خ�ص�صت له 2.8
ف��ي المائ��ة م��ن النات��ج المحل��ي الإجمالي ف��ي عام
 ،2009وال�سعودية التي �أنفقت  150مليار ريال على
التعلي��م ف��ي ع��ام  .2010وف��ي حين نج��د �أن الدول
المتقدم��ة تخ�ص���ص نح��و  2.5في المائة م��ن الناتج
المحل��ي لن�شاطات البح��ث والتطوير والذي ينفق عليه
القط��اع الخا�ص ما يقارب  80في المائة من �إجمالي
تكلفت��ه ،نرى �أن ح�صة الإنفاق عل��ى البحث والتطوير
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ال تتعدى  0.2في المائة من الناتج المحلي في دول
المجل�س وفقا لبيانات تقرير ‘’يون�سكو’’ لعام 2010
(م��ع مالحظ��ة �أن بع���ض بيانات��ه تقديرية) م��ع �شبه
غياب للقطاع الخا�ص في دول المجل�س .وتعتبر ن�سبة
الإنف��اق على البحث العلمي ف��ي دول المجل�س متدنية
مقارنة بما تنفقه الدول المتقدمة مثل :فنلندا  3.5في
المائ��ة واليابان  3.18في المائ��ة وال�سويد  3.7في
المائ��ة .وعند تق�سي��م دول العالم �إلى �أربع مجموعات
مت�ساوي��ة بح�سب قيمة دليل اقت�ص��اد المعرفة يالحظ
ع��دم وجود �أي دولة عربية �ضم��ن مجموعة �أعلى 25
ف��ي المائة من دول العال��م� ،أي �ضمن مجموعة الدول
الت��ي يبلغ دليل اقت�ص��اد المعرفة لها � 5.7أو �أكثر ،بل
ال توج��د �أي دول��ة �ضمن  35في المائ��ة وتقع ثماني
دول عربي��ة �ضمـن مجموعة ثان��ي  25في المائة من
دول العال��م التي ي��راوح دليـل اقت�صـ��اد المعرفـة لها
بي��ن  5و ،5.7وهذه الدول ه��ي بلدان مجل�س التعاون
الخليجي ال�ستة والأردن ولبنان.
وم��ن �أجل تطوير م�ساهم��ة االقت�صاد المعرفة في
التنمي��ة االقت�صادي��ة الم�ستدام��ة ف��ي دول المجل���س،
يتطرق الخبي��ر الم�صري الدكتور م�صطف��ى قا�سم �إلى
�ست ا�ستراتيجيات عالمية لتطوير االقت�صاد المعرفي:
الأول��ى ،ه��ي تهيئ��ة المن��اخ الع��ام وت�شجي��ع
اال�ستثم��ار� .إن ت�أيي��د الإدارات ال�سيا�سي��ة له��ذه
اال�ستراتيجي��ة ك�أولوي��ة قومي��ة ق�ص��وى ه��و �ش��رط
�ض��روري لإنجاحه��ا حيث تق��وم الحكوم��ات بتوفير
المن��اخ والداف��ع لنم��و ه��ذه ال�صناع��ات م��ن خ�لال
الت�شريع��ات والقواني��ن المحف��زة لال�ستثم��ار وكذل��ك
توفير البني��ة التحتية المالئمة بينم��ا يتحمل القطاع
الخا���ص ف��ي الأ�سا���س مهمة نق��ل المعرف��ة والتقنية
وت�شغيل العمال��ة والنهو�ض باالقت�ص��اد .وكذلك ف�إن
الع��بء الأكبر لنه�ضة هذه ال�صناعات في العالم �أجمع
يق��ع عل��ى عاتق �ش��ركات القط��اع الخا���ص ال�صغيرة
والمتو�سط��ة م��ا يجعل االهتم��ام بها ودعمه��ا واجب ًا
�أ�سا�سي ًا لال�ستراتيجية و�ص��و ًال �إلى التنمية ال�صناعية
المن�شودة.

�آلي��ة ال�ستمرار تدف��ق اال�ستثم��ارات العامة والخا�صة
لتحدي��ث تل��ك البني��ة وخا�ص��ة �شب��كات االت�ص��االت
وتخفي���ض تكلف��ة اال�ستخ��دام ف��ي نق��ل المعلومات،
الأم��ر ال��ذي يتطلب و�ضع خط��ط لرفع مع��دل انت�شار
خط��وط الهات��ف م��ع التو�سع ف��ي ا�ستخ��دام تقنيات
ال�شبك��ة الذكي��ة وت�سهي�لات الخدم��ات التليفوني��ة.
واال�ستراتيجي��ة الثالثة ه��ي تنمية الم��وارد الب�شرية،
حي��ث �إن اال�ستثم��ار ف��ي الم��وارد الب�شري��ة العلمي��ة
العربي��ة من �أه��م الركائز لتحقيق التق��دم واالنطالقة
التقنية وي�شمل ذلك التعليم والتدريب والبحث العلمي
و�صقل المهارات التي يحتاج �إليها الإنتاج والت�صدير
والت�سويق للمنتجات والخدمات المعتمدة على تقنيات
النانو .وتمثل القوى الب�شرية المدربة �أهم العوامل في
ب��دء ا�ستراتيجي��ة المعرفة التقني��ة وا�ستمرارها وذلك
بما تمثله هذه الق��وى من طاقات منتجة وم�ستخدمة
للتقني��ات المتقدمة والمعلومات .وم��ن ثم ف�إن �إعداد
وتنفي��ذ خطط مكثف��ة وعاجل��ة للتنمي��ة الب�شرية في
التعلي��م والت�أهي��ل والتدريب الم�ستمر عل��ى التقنيات
أ�سا�س��ا ال غن��ى عن��ه لإنج��اح عملية
المتقدم��ة يع��د � ً
التنفيذ لهذه اال�ستراتيجية.

بيئة مالئمة

واال�ستراتيجي��ة الرابعة ه��ي تو�سيع قاعدة قطاع
�أعم��ال تكنولوجي��ا االت�ص��االت والمعلوم��ات .ويقع
أ�سا�سا على �إ�سهامات
ع��بء تنفيذ هذه اال�ستراتيجي��ة � ً
القطاع الخا�ص من خالل ال�شركات الجديدة المن�ش�أة،
وحجم �إنت��اج هذه ال�شركات ومدى ج��ودة منتجاتها

وقدرته��ا التناف�سي��ة ف��ي الأ�س��واق العالمي��ة وكذلك
حج��م العمالة الجدي��دة التي توفرها ه��ذه ال�شركات،
مع الأخذ ف��ي الح�سبان �أنه يجب �أال يقت�صر هذا الأمر
على ال�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة ولكن يجب �إن�شاء
�شركات عمالقة مثل �شركة لإدارة مناطق ال�صناعات
التقني��ة �أو �شرك��ة لت�سوي��ق البرمجي��ات والمنتج��ات
النانوية وخدم��ات �شركات البرمجة بغر�ض الت�صدير
وكذلك �شرك��ة للت�سويق الخارج��ي للمنتجات التقنية
الأخرى.
واال�ستراتيجي��ة الخام�س��ة ه��ي تنمي��ة الأ�س��واق
المحلية و�أ�س��واق الت�صدير� .إن تن�شيط �أ�سواق الت�صدير
لمنتجات ال�صناعات المعرفية يحتاج �إلى قاعدة قوية
تتمثل في وجود �أ�سواق محلية ن�شطة لهذه المنتجات.
وهن��ا يجب االعت��راف ب�أن �آلي��ات ال�س��وق وحدها ال
تكفى كبيئة مالئمة لتن�شئة هذه ال�صناعات المعرفية
وتنميتها ما لم يتم الت�أثير في هذه الآليات وتوجيهها
بوعي و�إدراك .لذا فمن الدرو�س الم�ستفادة من تجارب
ال��دول الت��ي �سبقتن��ا ف��ي ه��ذا المج��ال كالوالي��ات
المتح��دة واليابان والمملكة المتح��دة وال�سويد والتى
و�ص��ل دور ال�صناع��ات المعرفي��ة ف��ى عملي��ة النم��و
واال�ستثم��ار وتحديث ال�صناعة ما بين  50في المائة
و 60في المائة من مدخالت جميع النواتج ال�صناعية
والتكنولوجية وذل��ك من خالل قيام الحكومات بدور
�أ�سا�س��ي لتبني م�شاريع تقنية متط��ورة تقوم بتن�شيط
الأ�سواق المحلية لهذه المنتجات �شريطة �أن تكون لها
قيمة كبيرة في تح�سين �أداء م�ؤ�س�سات الدولة.

تدفق اال�ستثمارات

واال�سترايتيجة الثانية ه��ي تهيئه البنية التحتية
لالت�صاالت وتقنية المعلومات المعتمدة على تقنيات
النان��و� .إن الإط��ار الذي يدع��م الجه��ود المبذولة من
ال��دول الخليجي��ة ك�أ�سا�س لم��ا ت�صل �إلي��ه من نتائج
يتطل��ب الإع��داد الم�سب��ق وتهيئ��ة البني��ة التحتي��ة
الالزم��ة لالت�ص��االت وتقني��ة المعلومات م��ع و�ضع
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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اقت�صاد عربي

خ�سائر
تفاقمت خ�سائر ال�شركة ال�سعودية
للكهرب��اء� ،أكب��ر �شرك��ة للمرافق في
الخليج من حيث القيمة ال�سوقية ،في
الرب��ع الأخير م��ن  2011لت�صل �إلى
 137مليون دوالر �أميركي.

«النقد الدولي» ي�سعف الخزنة الم�صرية

ت�شه��د الأ�سه��م العقاري��ة ف��ي
م�صر �إقب��اال كبيرا م��ن الم�ستثمرين
الم�صريي��ن والأجان��ب عل��ى ال�شراء
منذ مطلع العام الجديد بعدما تكبدت
خ�سائر ج�سيمة في .2011

فائ�ض
ذك��ر تقري��ر �صحف��ي� ،أن مجل�س
ال��وزراء الكويت��ي ق��رر رف��ع ن�سب��ة
اال�ستقط��اع ل�صن��دوق الأجي��ال
القادمة من الفائ���ض المالي للدولة
�إلى  % 15من .% 10

بور�صة
ذك��رت مجلة مي��د االقت�صادية
�أن �شرك��ة �أبوظب��ي كابيت��ال
مانجمن��ت ،مدي��ر اال�ستثم��ار ف��ي
الإم��ارات� ،ستدرج �أح��د �صناديقها
ف��ي �س��وق اال�ستثم��ار البدي��ل ف��ي
بور�صة لندن.

�أ�سواق
تباي��ن �أداء الأ�س��واق الخليجي��ة،
حي��ث ارتفع��ت م�ؤ�ش��رات �أربع��ة
�أ�سواق عل��ى ر�أ�سها م�ؤ�ش��رات �أ�سواق
الإمارات ،في حين تراجعت م�ؤ�شرات
� 3أ�سواق �أخرى.

هبوط
�سجلت �شركة الزام��ل لال�ستثمار
ال�صناع��ي ال�سعودية هبوط�� ًا ن�سبته
 % 41.4ف��ي �صاف��ي رب��ح الرب��ع
الأخي��ر م��ن  2011في ظ��ل تراجع
الإيرادات.
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انتعا�ش

اقترا�ض

ك�ش��ف م�ص��در ب�صن��دوق النق��د الدولي �أن م�ص��ر وال�صندوق �أجري��ا بالقاهرة
مباحث��ات حول قر�ض محتمل بقيمة ثالثة مليارات دوالرات من �أجل تعزيز ميزان
المدفوع��ات الذي يتعر�ض لعجز منذ �أ�شهر بفعل التوترات ال�سيا�سية في البالد .ومن
�أجل �إنعا�ش م�صر القت�صادها المت�ضرر جراء هذه التوترات ال�سيا�سية واالجتماعية
وكان��ت الم�ؤ�س�سة المالية الدولية �أعلنت �أوائل �شهر كانون الثاني �أنها تخطط
لإر�س��ال بعثة لم�صر �إال �أن توقيت �إيفاده��ا ال يزال مو�ضوع بحث ،ويتوقع ح�سب
الم�صدر ال�سابق �أن يقود الوفد مدير �صندوق النقد لل�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
م�سعود �أحمد.
وي�أت��ي عق��د ه��ذه المباحث��ات بطل��ب م��ن رئي���س ال��وزراء الم�ص��ري كم��ال
الجن��زوري ،ويحذر اقت�صاديون من �أن م�ص��ر تتجه نحو �أزمة عملة �إذا لم تتحرك
ب�سرع��ة ال�ستع��ادة اال�ستق��رار االقت�ص��ادي ،وي�شت��رط ال�صندوق لمن��ح �أي قر�ض
لم�صر توفر معايير اقت�صادية ودعم �سيا�سي وا�سع لهذه العملية.
وال يتوق��ع �أن يك��ون مبلغ ثالثة مليارات كافيا لتهدئة المخاوف حول تزايد
الم�ش��كالت االقت�صادية بم�صر ،حيث يرى بع���ض االقت�صاديين �أن البالد تحتاج
لقرابة  15مليار دوالر لتفادي �أزمة مالية خانقة.
وتب��ذل ال�سلط��ات الم�صرية جهودا لإيجاد طرق لتموي��ل عجز الموازنة بعدما
ارتفع �سعر الفائدة على �سندات الخزينة ب�شكل كبير فاق .% 15
وت�شه��د م�صر حاليا تراجعا في حجم اال�ستثمار وتوافد ال�سياح بفعل ال�شكوك
الت��ي تحوم حول الو�ض��ع ال�سيا�سي للبالد ،وفي ظل انتخاب��ات برلمانية �أظهرت
تفوق الأحزاب ذات المرجعية الإ�سالمية ،وعلى ر�أ�سها حزب الحرية والعدالة.
للإ�شارة ف�إن �أي قر�ض قد يمنحه ال�صندوق لم�صر �سيتم بموجب �أداة تمويلية
جدي��دة �أقرها ف��ي الآونة الأخيرة ت�سم��ى �آلية التمويل ال�سري��ع وتخ�ص�ص للدول
الفقيرة ذات االحتياجات العاجلة ،ويقول ال�صندوق �إن هذه الآلية �ستكون مفيدة
لبل��دان المنطق��ة العربية التي تعي���ش ا�ضطرابات �سيا�سية ،في �إ�ش��ارة لما ي�سمى
الربي��ع العربي .و�سبق لمديرة ال�صندوق كري�ستي��ن الغارد �أن قالت في دي�سمبر/
كان��ون الأول الما�ض��ي �إن لدى ال�صندوق  35مليار دوالر مخ�ص�صة لتمويل دول
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط

وقع��ت �شرك��ة ال�صناع��ات
البتروكيماوي��ة الم�صري��ة (كيم��ا)
المملوك��ة للحكوم��ة الم�صري��ة عقدا
م��ع  5بن��وك القترا�ض مبل��غ 516
ملي��ون دوالر لتموي��ل �إع��ادة هيكلة
م�صنعها.

تمويل
زادت �سلطن��ة ُعم��ان م�ساهمتها
لدعم الق��درات الإقرا�ضي��ة ل�صندوق
النق��د الدولي لمواجه��ة �أزمة الديون
في منطقة اليورو.

ا�ستيراد
�ست�ست��ورد الجزائر كمي��ات �أكبر
من زيت الغ��از (ال�سوالر) ه��ذا العام
مقارنة بوارداتها عام  2011ب�سبب
�أعم��ال �صيانة وتحدي��ث مزمعة في
م�صافيها.

دائن
انخف�ض��ت ح�ص��ة مجموع��ة
الزمردة القاب�ضة واخرين ب�شكل حاد
والف��ت ف��ي �شرك��ة مدين��ة االعمال،
وتراجع��ت ح�ص��ة المجموع��ة باكثر
من  %27تقريبا.
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�صندوق
�أعل��ن �صندوق الثم��ار للأوراق
المالي��ة ،ال��ذي تدي��ره �شرك��ة بيان
لال�ستثم��ار ،نتائج��ه ع��ن ال�سن��ة
المالي��ة المنتهي��ة ف��ي  31دي�سمبر
 ،2011وخ�س��ر � 153.09أل��ف
دينار.

محطة جزائرية ال�ستغالل الطاقات المتجددة

�شراكة
وق��ع فرع بنك االتح��اد الوطني
– اب��و ظبي في الكويت عقد �شراكة
م��ع الخدم��ات الم�صرفي��ة الآلي��ة
الم�شترك��ة «ك��ي نت» تخ��ول البنك
ا�ستخدام ال�شبكة الوطنية الآلية.

تو�سيع
�أعلن��ت فن��ادق روتان��ا ح��ول
العال��م ،ع��ن خط��ة التو�سعي��ة لعام
 ،2012الت��ي ته��دف �إل��ى ت�أكي��د
وجودها ف��ي منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا.

امتياز
�أعلن��ت �شركة كوي��ت �إنرجي بي
�إل �س��ي ،ع��ن اكت�ش��اف نفطي جديد
ف��ي بئ��ر «�أحمد  »1X -ف��ي م�صر،
والواق��ع في امتياز خلي��ج ال�سوي�س
في امتياز المنطقة « �أ «.

حلت الكويت في المرتبة  44عالمي ًا
ك�أ�س��رع الم��دن الح�ضري��ة ف��ي النم��و
ومع��دالت التوظيف في م�ؤ�ش��ر «غلوبل
ميت��رو مونيت��ور  ،»2011ال�ص��ادر عن
معهد بروكينغز.
وعد الرئي�س المدير العام لل�شركة الجزائرية للكهرباء والغاز «�سونلغاز» ،نور
الدين بوطرفة ،واليات الجنوب ب�أنه �ستقام محطة بقدرة  100ميغا واط في كل
م��ن ال��وادي وحا�سي م�سعود وخط جديد بـ 400كيل��و فولط �سي�صل ب�سكرة بقدرة
تفوق  200ميغا واط.
و�أ�ض��اف بوطرف��ة �أن منطقة تن��دوف �ست�شهد تط��ورا في الطاق��ة الكهربائية
بق��درة  40ميغ��ا واط وكذا تمنرا�ست وذل��ك بعد �إتمام كل الإج��راءات ال�ضرورية
لل�شروع في التطبيق الميداني.
وك�ش��ف بوطرفة ،الرئي���س المدير الع��ام لل�شركة الجزائري��ة للكهرباء والغاز،
�صبيح��ة �أم���س ،عل��ى �أم��واج القن��اة الإذاعي��ة الأول��ى� ،أن �أول محط��ة ال�ستغالل
الطاق��ات المتجددة �ستكون في والي��ة الوادي بالمغير �سنة  2016بقدرة تتراوح
بين  100و 150ميغا واط ثم تعمم العملية على باقي مناطق الوطن ،وذلك بعد
تجنيد العن�صر الب�شري المتخ�ص�ص في المجال.
و�أكد الرئي�س المدير العام لل�شركة الجزائرية للكهرباء والغاز �أنه بعد اكت�ساب
الخب��رة ت�شرع الجزائر في م�ش��روع ديزرتك �آفاق �سنة  2020المخ�ص�ص للتحكم
في تكنولوجيات الطاقات المتجددة في بلدان الجنوب.
و�أو�ض��ح �ضي��ف الأول��ى �أن البرنام��ج الوطن��ي للطاق��ات المتج��ددة بد�أ
ا�ستغالل��ه ف��ي � 2011إلى ويتوا�صل �إلى غاي��ة  2030وقدرته � 22ألف ميغا
واط مق�سم��ة �إل��ى � 12أل��ف ميغ��ا واط لال�سته�لاك الوطن��ي و� 10آالف ميغا
واط توج��ه للت�صدير لل�سوق الأوروبية مع عق��ود طويلة المدى ،م�شيرا �إلى �أن
ه��ذا الم�شروع يطبق على ث�لاث مراحل �أواله��ا  2013-2011وتعتبر هذه
المرحل��ة تجريبي��ة ال�ستغ�لال تكنولوجيات الطاق��ات المتجددة وب��د�أت في
الرويبة موجهة للإ�ض��اءة بالعا�صمة ،وفي � 2014سيدخل في الت�شغيل �أكثر
م��ن  120ميغ��ا واط من الأل��واح الكهرو�ضوئي��ة ،و�ستتم بالم��وازاة �صناعة
الألواح وكذا محطات توليد الكهرباء والمخزنات والمبلغ الإجمالي للم�شروع
حت��ى �آف��اق  2030يقدر ب�أكث��ر من  60ملي��ار دوالر �أي  4500مليار دينار
جزائري.

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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لوح��ت جمعي��ة حماي��ة الم�ستهل��ك
ال�سعودية بفتح ملف عدم �أحقية البنوك
ف��ي الح�ص��ول عل��ى فوائ��د مركب��ة في
تمويل عمالئها.

م�ؤ�شر

م�صارف
�أكد م�صرف �أبوظب��ي الإ�سالمي
على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع
الم�صرفي الإ�سالمي في تعزيز ودفع
عملي��ة النم��و والتط��ور االقت�صادي
والمالي .

تلويح

2012

حوافز
رح��ب خب��راء ال�ضرائ��ب الم�صريون
ب�إع�لان مجل���س ال��وزراء بح��ث تقدي��م
حواف��ز وتي�سي��رات �ضريبي��ة جدي��دة
للم�شروعات ال�صغيرة.

�ضرائب
بع��د مر�س��وم تجري��م ع��دم تطبي��ق
البن��درول العالم��ات الدال��ة عل��ى �سداد
ال�ضريب��ة، على المع�سل وال�سجائر� ،أعلن
�أن طاب��ع البن��درول �سيحق��ق زيادة في
ايرادات ال�ضرائب.

زراعة
�سجل��ت االٍ�ستثم��ارات ف��ي القط��اع
الزراع��ي التون�س��ي خالل الع��ام الما�ضي
� ،2011إرتفاع ًا بلغت ن�سبته  5.8بالمئة،
�أي ما قيمته  476.8مليون دينار تون�سي.
�سي�شه��د �شمال الع��راق مو�سم��ا كبيرا في
�أعقاب دخول �ش��ركات عمالقة �ست�ستحوذ
على القطاع النفطي في المنطقة.
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اق��ت�����ص��اد دول��ي

املنتدى االقت�صادي ال�سنوي يحذر من خماطر اجتماعية واقت�صادية تواجه العامل

دافو�س :البو�صلة الأخالقية تغيب في التعامالت الدولية
في دورته لهذا العام ،تركز اإلهتمام في املنتدى اإلقتصادي العاملي الذي عقد في
دافوس (سويسرا) في  25كانون الثاني  ،على البحث عن سبل ردم الهوة القائمة
بني قادة العالم وشرائح مختلفة من مجتمعاتهم .لكن هدوء القمم الثلجية
التي يتمتع بها املشاركون في املنتدى ،تناقض متاما التقلبات الناجمة عن احدى
اخطر االزمات االقتصادية في فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية.
عق��د المنت��دى دورت��ه لع��ام  ،2012عل��ى
خلفية �أزمة الدي��ون ال�سيادي��ة الأوروبية ،وتوا�صل
الإ�ضطراب��ات االجتماعي��ة ف��ي العديد م��ن مناطق
العال��م ،والأخط��ار المترتبة عن الإف��راط في �سرعة
انتعا���ش االقت�ص��ادات النا�شئ��ة .وبح�س��ب ر�أي
م�ؤ�س���س منتدى دافو�س كالو�س �شف��اب ،ف�أن �إقامة
نظ��م لت�سيي��ر الأعم��ال ُيع��د �أم��را ملح��ا م��ن �أج��ل
تحقي��ق �إ�صالح جذري .وق��ال كالو �س �شفاب�“ :إن
الر�أ�سمالي��ة ب�شكله��ا الحالي لم تع��د منا�سبة للعالم
الذي يحيط بنا” .و�أ�ضاف “لقد ف�شلنا في ا�ستخال�ص
الدرو���س من الأزمة المالية لعام  .2009لأن هناك
�ض��رورة ملحة لإ�صالح��ات �شاملة ،ويج��ب �أن يبد�أ
ذل��ك ب�إعادة ال�شع��ور بالم�س�ؤولية الإجتماعية على
الم�ستوى العالمي”.
وكان تقري��ر المخاط��ر العالمية للع��ام 2012
التابع لمنت��دى دافو�س والذي ن�ش��ر في  10يناير/
كان��ون الثان��ي ،ق��د �أظه��ر �أن التف��اوت الح��اد في
الدخول والأو�ضاع المالية غير الم�ستقرة للحكومات
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ي�شكالن �أكبر تهديد اقت�صادي يواجه العالم.
و�أ�ش��ار التقري��ر �إل��ى �أن العج��ز �سي�ش��كل تهديدا
للنم��و االقت�ص��ادي العالم��ي ،وال�سيما �أن��ه �سيجلب
ظواه��ر مث��ل الحمائي��ة والعن�صري��ة وال�شعبوي��ة،
وبالت��وازي �سيك��ون العال��م عر�ض��ة لال�ضطراب��ات
المالي��ة واالقت�صادية واالجتماعي��ة ،التي يمكن �أن
تتحول �إلى �أزمة غذاء وماء.
�أم��ام ذل��ك� ،أظه��ر م�سح �آخ��ر� ،أن التوت��رات بين
�إيران والغرب دفعت التوقع��ات لمتو�سط �سعر النفط
في � 2012إلى �أكثر من  107دوالرات للبرميل.

هجوم النقابيين
وبالع��ودة �إل��ى فعالي��ات المنت��دى االقت�صادي
العالمي في دافو���س� ،شهد المنتدى هجوما وا�ضحا
من النقابيين عل��ى الر�أ�سمالية ،بينما مال �أ�صحاب
البنوك �إلى تحميل �صناعة القرار ال�سيا�سي م�س�ؤولية
الأخطاء.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط

و�أعلن��ت �شاران ب��ورو ،الأمين��ة العامة لالتحاد
الدول��ي للنقاب��ات ف��ي مداخلته��ا ال��ى «�أن النظام
الر�أ�سمال��ي الذي �ساد العالم في الق��رن الع�شرين لم
يع��د �صالح��ا للتطبيق بع��د �أن �أدى �إلى هوة �سحيقة
بين دول العال��م» ،معززة موقفها بما يعي�شه العالم
الآن ‘’من �أزم��ة طاحنة فاقت تلك التي �شهدها قبل
�أزم��ة الثالثيني��ات في القرن الما�ض��ي مثل ارتفاع
ع��دد العاطلي��ن ع��ن العم��ل وانت�شار الفق��ر و�ضعف
�شبك��ة ال�ضم��ان االجتماع��ي’’ .وانتق��دت محاول��ة
بع���ض القوى المتم�سك��ة بالنظ��م الر�أ�سمالية �إعادة
هيكلتها مرة ثانية دون االعتراف بال�سلبيات.
ف��ي الوقت ذات��ه ،طالب��ت النقابي��ة البريطانية
ب�ضرورة �إعادة هيكلة النظ��ام االقت�صادي العالمي
برمت��ه من دون �أن ت�ست�أث��ر الر�أ�سمالية بتلك المهمة
متهمة ه��ذا التوج��ه بالج�شع ،وطالبت ب���أن يجل�س
الجمي��ع م��ن عمال وموظفي��ن وحكوم��ات وممثلي
ال�ش��ركات على طاولة واح��دة .و�أو�ضح��ت �أن ج�شع
الر�أ�سمالية يتمثل في �إخفاء � 15ألف مليار دوالر في
ودائع ‘’اوف �شور’’؛ ما يعني �ضياع �ضرائب �سنوية
قيمته��ا  15ملي��ارا ،م�ؤكدة ‘’�أن الته��رب ال�ضريبي
�أ�صبح ريا�ضة يتبارى فيها كبار الأثرياء”.
كم��ا انتقدت ب��ورو «غياب البو�صل��ة الأخالقية
ف��ي التعام�لات االقت�صادية والخط��ط الداعمة لها؛
حت��ى تح��ول القط��اع المالي �إل��ى �أ�شبه ب���أداة قتل
موجه��ة �ضد الجميع’’ ،م�شيرة �إل��ى ا�ستقطاع �أموال
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ال�ضرائب لإنقاذ  29بنكا عالميا تهيمن على م�سار
االقت�ص��اد .ف��ي المقاب��ل ،داف��ع بري��ان موينيهان
مدير بنك �أوف �أميركا في رده على ‘’النقابية’’ عن
�سيا�س��ة البنوك وا�صف��ا �إياها ب�أنها ‘’م��ر�آة الحالة
االقت�صادي��ة العالمي��ة وت�سع��ى لتلبي��ة احتياجات
المجتم��ع م��ن القرو���ض والبطاق��ات االئتمانية’’،
لكنه اعترف بوجود تجاوزات في �أداء بع�ض البنوك
وقد تم الق�ضاء عليها.
في الوقت ذات��ه ،دافع دافيد روبن�شتاين ،رئي�س
مجموع��ة كارالي��ل الأميركي��ة لال�ستثم��ارات ،في
كلمته ع��ن الر�أ�سمالية باعتب��ار �أنها «تفوقت على
ال�شيوعي��ة واال�شتراكي��ة وحققت فائ�ض��ا في الثراء
والإنت��اج والوظائف �أف�ضل من �أي نظام اقت�صادي
�آخ��ر» .و�أو�ض��ح « �أن الأزمة االقت�صادي��ة العالمية
والرك��ود ال��ذي تعاني��ه الكثي��ر م��ن ال��دول جع��ل
النقائ���ص وال�سلبي��ات �أكثر و�ضوحا» م��ن دون �أن
يو�ض��ح كيفية معالجة الأمر الواق��ع �أو ت�صوره في
تطور الأو�ضاع م�ستقبال.

احتجاجات
ورغ��م انت�ش��ار نح��و خم�س��ة االف جن��دي
�سوي�سري يفت�شون الداخلين الى دافو�س والطائرات
المقات�لات اف-اي��ه -18التي تحلق ف��ي االجواء،
واجه الم�شارك��ون حركة احتجاج “احتلوا المنتدى
االقت�ص��ادي العالم��ي” .وق��د بن��ى نا�شط��و ه��ذه
الحرك��ة من��ازل ثلجية في و�س��ط القرية ويعتزمون
التظاه��ر �ض��د من يقول��ون انهم “نخ��ب معلنة من
طرف واحد”.
و�شي��دت الحرك��ة بيوت��ا جليدي��ة يقي��م فيه��ا
�أع�ضا�ؤها على بعد �أمتار قليلة من مركز الم�ؤتمرات
الدولي الذي �شهد فعاليات منتدى دافو�س احتجاجا
عل��ى فل�سف��ة المنت��دى برمت��ه وتعامله م��ع الأزمة
العالمية .و�أعلنت الحركة ف�شل المنتدى في التحرك
بما يخدم و�ضع االقت�صاد العالمي ،منتقدين ت�شدق
القائمين عليه بالديمقراطية.
ويق��ول ل��وارن موي��ري� ،أحد من�سق��ي الحركة
ين�ص��ب
االحتجاجي��ة ‘’�إن المنت��دى يح��اول �أن
ّ
نف�س��ه متحدثا با�س��م الديمقراطية ،لكن في ثياب
الر�أ�سمالي��ة� ،إال �أن الواق��ع ي�شي��ر �إل��ى العك���س؛
�إذ يمث��ل المنت��دى م�صال��ح كبري��ات ال�ش��ركات
الم�ستغل��ة فقط’’ .وي�ؤكد ‘’�أن ال��ر�أي العام الدولي
ال يع��رف �أن � 109شركات تدف��ع للمنتدى �سنويا

ن�ص��ف ملي��ون دوالر ك��ي تح�شد هذا الك��م الكبير
م��ن الخب��راء وال�سا�س��ة وتمار���س عملي��ة غ�س��ل
الأدمغ��ة بالتروي��ج لمبادئه��ا و�أفكاره��ا ،وه��ذا
لي�س م��ن الديمقراطية في �ش��يء’’ .ومن المتوقع
�أن تنظ��م حرك��ة ‘’احتلوا’’ ومعه��ا منظمات غير
حكومي��ة مناه�ضة للعولمة وقفة احتجاجية يوم
ال�سب��ت تعبيرا عن ت�ضامنها مع �ضحايا العولمة،
وتندي��دا ب�سيا�سة الر�أ�سمالي��ة وما �أف�ضت �إليه من
م�شكالت.

ديون �أوروبا
اجمع الم�س�ؤولون ال�سيا�سيون واالقت�صاديون
في العالم في المنت��دى االقت�صادي العالمي في
دافو�س الذي يريد هذه ال�سنة تغيير نموذج هزته
االزمة اقت�صادية غير م�سبوقة.
وتن��اول نح��و  2600م�ش��ارك بينهم 1600
م��ن ا�صح��اب الق��رار ف��ي المج��ال االقت�ص��ادي
واربعي��ن رئي���س دول��ة او حكومة ،ف��ي المنتجع
ال�صغير في جبال االلب ال�سوي�سرية ،خالل خم�سة
ايام الو�ضع في العالم.
ودف��ع تراك��م الدي��ون العام��ة ف��ي اوروب��ا
والوالي��ات المتح��دة ال��ى االزم��ة حت��ى اقدم��ت
وكاالت الت�صني��ف االنتمائ��ي ف��ي خط��وة غي��ر
م�سبوق��ة عل��ى خف���ض ت�صين��ف عدة بل��دان من
منطق��ة الي��ورو بم��ا فيه��ا فرن�س��ا اث��ر الواليات
المتحدة.
وه��ذا الو�ضع دفع البن��ك الدولي الى التحذير
م��ن تباط���ؤ االقت�ص��اد ال��ذي قد يط��ال ،على حد
قوله ،ب�شدة الدول النامية.
وتراه��ن هذه التوقعات االقت�صادية العالمية
الجديدة على ارتفاع في اجمالي الناتج الداخلي
ف��ي العالم بنحو  % 2,5خ�لال  2012بعد نمو
يقدر بنحو  % 2,7خالل .2011
واعتبر رئي�س المنتدى االقت�صادي في دافو�س
كالو���س �شغ��اب “ق��د نفق��د تماما ثق��ة االجيال
المقبلة” ب�سبب تراكم الديون وقلة اال�ستثمار في
االجي��ال القادمة وازمة االخالق .وا�ضاف ا�ستاذ
االقت�ص��اد ال��ذي بادر بهذا المنت��دى قبل اربعين
�سن��ة ان “ت�سوية الم�شاكل بطرق تجاوزها الزمن
(� )...سيزيد في اغراقنا”.
وي��رى �شغاب (� 73سنة) ان العالم في مرحلة
“تغيير عميق يقت�ضي طرق جديدة في التفكير”.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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املنتدى الإقت�صادي
العاملي يف �سطور

بد�أ المنتدى الإقت�صادي العالمي �أ�شغاله
في عام  1971تحت ت�سمية «منتدى الت�سيير
االقت�صادي الأوروبي».
�أ�س�س��ه كالو���س �شف��اب ،رج��ل الأعم��ال
الألمان��ي الأ�ص��ل ،به��دف رب��ط ال�صل��ة بين
زعماء المال والأعمال الأوروبيين ونظرائهم
في الوالي��ات المتح��دة لإيجاد ط��رق تعزيز
التعاون وحل الم�شاكل.
المنتدى منظمة غير ربحية ،يوجد مقرها
ف��ي جنيف ،وتم��ول نف�سها م��ن الإ�شتراكات
التي يدفعها �أع�ضا�ؤها.
تح��ول الملتقى الى المنتدى الإقت�صادي
العالم��ي ف��ي ع��ام  1987عندم��ا ات�سع��ت
ن�شاطات��ه لت�شم��ل �إمكاني��ة البح��ث ع��ن
ح��ل ل�صراع��ات دولي��ة .ويدع��ي المنت��دى
الإقت�ص��ادي العالم��ي �أنه �ساهم ف��ي تهدئة
الخالف��ات بي��ن تركي��ا واليون��ان ،وبي��ن
الكوريتين ،وبين �ألماني��ا ال�شرقية والغربية،
وف��ي جن��وب افريقي��ا اثن��اء نظ��ام التميي��ز
العن�صري.
ويق��دم المنت��دى تقاري��ر مف�صل��ة �إم��ا
�شامل��ة �أو خا�ص��ة ببع�ض ال��دول ،كما تقدم
تقارير حول موا�ضيع محددة لأع�ضائه .كما
ي�ش��رف على عدد م��ن الإجتماعات الإقليمية
�أهمه��ا اجتماع دافو�س ف��ي الأ�سبوع الأخير
من �شهر يناير بداية ال�سنة.
عل��ى م��دى تاريخ��ه ،اجت��ذب المنت��دى
الإقت�ص��ادي العالمي �أ�سم��اء المعة من عالم
الأعم��ال ،والأكاديميي��ن ،وال�سيا�سة ،والفن.
م��ن بينه��م نل�س��ن ماندي�لا وبي��ل كلينت��ون
ويا�س��ر عرف��ات وتوني بلير وبون��و و�أنجيال
مي��ركل وبيل غيت و�ش��ارون �ستون وغيرهم
كثيرين.
عندما عرف المنتدى تو�سعا و�شهرة �أكثر
تعر�ض للكثير من الإنتقادات
في الت�سعيناتّ ،
من قب��ل المعار�ضين للعولم��ة الذين انتقدوا
تركيزه على النخب وح�صر الإهتمام بق�ضايا
وم�شاغل الم�شاركين فيه فقط.
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اق��ت�����ص��اد دول��ي

مخاطر
�أظه��ر تقري��ر المخاط��ر العالمية
لع��ام � 2012أن التف��اوت الح��اد
في الدخ��ول والأو�ض��اع المالية غير
الم�ستق��رة للحكوم��ات ي�ش��كالن �أكبر
تهديد اقت�صادي يواجه العالم.

اليابان تطلب نفطا �إ�ضافيا من الخليج

تمويل
وافقت الم�ست�شارة االلمانية على
مقت��رح فرن�س��ا للعم��ل عل��ى ت�سريع
تموي��ل �صن��دوق الإنق��اذ الأوروبي
لجعل��ه في كام��ل الجهوزي��ة خالل
العام الجاري.

تعهد

خف�ض

تعه��د وزي��ر الخزان��ة الأميرك��ي
تيموثي غايتنر وم�س�ؤولون �صينيون
كب��ار ،بالتع��اون الم�شت��رك من �أجل
الت�ص��دي للم�ش��اكل الت��ي يواجهه��ا
االقت�صاد العالمي.

خف�ض��ت وكال��ة الت�صني��ف
االئتمان��ي فيت���ش الت�صني��ف
االئتماني للمجر �إلى م�ستوى “عالي
المخاط��ر” ،لتن�ضم �إلى �ستاندرد �آند
بورز وموديز.

�إلغاء
قالت �شرك��ة �أيبيريا� ،أكبر �شركة
للطي��ران ف��ي ا�سباني��ا� ،إن �إ�ضراب��ا
للطياري��ن ت�سبب في �إلغ��اء �أكثر من
 104رح�لات ،م��ا �أثر عل��ى حوالي
� 10آالف راكب.

تجارة
نظ��م تج��ار ف��ي �أوغن��دا �إ�ضرابا
عل��ى م�ست��وى الب�لا ،احتجاجا على
ما يرون��ه فوائد “غي��ر عادلة” على
قرو�ض البنوك.

�أرقام
توق��ع م�س�ؤول اقت�صادي �ألماني
ان يحق��ق قط��اع تج��ارة الجملة في
ب�لاده �أرق��ام مبيع��ات قيا�سي��ة في
الع��ام الجديد ،رغ��م ازمة الديون في
منطقة اليورو.
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�أعل��ن وزي��ر الخارجي��ة اليابان��ي كويت�شي��رو غيمبا �أن ب�لاده طلبت م��ن ال�سعودية
والإم��ارات تزويدها بالمزيد من النفط ،في خطوة لتقليل اعتمادها على �صادرات �إيران
النفطي��ة .ت�أت��ي هذه الخطوة بعد فر���ض وا�شنطن و�أوروبا عقوبات م�ش��ددة على طهران
بداية العام الحالي ،خلفية اال�شتباه بالطابع الع�سكري لبرنامجها النووي ،وفي المقابل
ه��ددت طه��ران ب�إغالق م�ضيق هرم��ز �أمام حركة ناقالت النفط .وق��ام الوزير الياباني
بجولة قادته الى تركيا ودول خليجية ،وهو ما عد �سعيا من جانب طوكيو للح�صول على
ت�أكيدات من منتجين للنفط لتعوي�ض �أي نق�ص محتمل في �إمدادات النفط الإيراني.
وامتن��ع ما�سارو �ساتو المتحدث با�س��م وزارة الخارجية اليابانية عن مناق�شة كمية
النفط الإ�ضافية التي طلبتها طوكيو ،وقال المتحدث �إن وفدا من الخبراء الفنيين �سي�سافر
الى ال�سعودية والإمارات لمناق�شة التفا�صيل.
وق��ال وزير الخارجية الإماراتي ال�شيخ عب��د اهلل بن زايد �إن بالده قادرة على زيادة
طاقته��ا لإنت��اج النفط ،وم�ستع��دة لإعط��اء الأولوية للياب��ان ،التي تعد �شري��كا تجاريا
�أ�سا�سيا للإمارات في تجارة قيمتها  35مليار دوالر.
وت�ست��ورد الياب��ان ،الت��ي زاد طلبه��ا على المحروق��ات بعد �أزمة محط��ة فوكو�شيما
النووية ،ربع حاجياتها النفطية من الإمارات و % 30من ال�سعودية و % 10من قطر.
م�ستهل��ك كبير �آخر للنفط ي�ستعد لجولة في دول خليجية للغاية نف�سها ،حيث �سيزور
رئي�س وزراء ال�صين ون جيا باو الأ�سبوع المقبل ال�سعودية �أكبر م�صدر للنفط في العالم،
الت��ي �سيقوم �إنتاجها الإ�ضافي في الفترة المقبلة بدور حيوي في تزويد بكين بحاجتها
لتعوي�ض �أي نق�ص في النفط الإيراني.
ف��ي �سي��اق مت�ص��ل ،تقرر تق��دم موع��د اجتم��اع وزراء خارجية االتح��اد الأوروبي
للم�صادق��ة ف��ي االجتماع على فر���ض حظر عل��ى واردات النفط من �إي��ران وعلى بنكها
المركزي .وتم تعليل هذا التعجيل في الموعد بتزامن مع قمة لالتحاد الأوروبي �ستناق�ش
�أزمة الديون في منطقة اليورو.
وق��ال وزير الخارجي��ة الفرن�سي �آالن جوبيه �أم�س �إن دوال منتج��ة للنفط �أعربت عن
ا�ستعدادها لزيادة �صادراتها لأوروبا �إذا فر�ضت هذه الأخيرة حظرا على النفط الإيراني،
و�أ�ض��اف جوبي��ه �أن اليون��ان و�إيطالي��ا عبرت��ا ع��ن قلقهما م��ن ت�أثير ه��ذا الحظر على
�إمداداتهما� ،إذ ت�ؤمنان على التوالي  % 22و % 13من حاجتها الى النفط من �إيران.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط

درا�سة
خل�ص��ت درا�سة �أجرته��ا م�ؤ�س�سة
ماكن��زي اال�ست�شاري��ة الدولي��ة �أن
النم�سا وفنلندا حققتا �أعظم ا�ستفادة
من االن�ضم��ام الى العملة الأوروبية
الموحدة.

�صفقة
�أعلنت �شرك��ة هيونداي للهند�سة
الكوري��ة الجنوبي��ة� ،أنه��ا ف��ازت
ب�صفق��ة بقيم��ة  250ملي��ون دوالر
لبن��اء من�ش���أة للطاق��ة ف��ي �ساح��ل
العاج.

عرقلة
�أك��دت بريطاني��ا �أنه��ا �ستعرقل
فر���ض �ضريب��ة عل��ى المعام�لات
المالية على الم�ست��وى الأوروبي ما
لم يكن فر�ضها عالميا.
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معالجة

توقف نمو االقت�صاد الفرن�سي

ت�صنيف

�أعلن��ت �شرك��ة معالج��ات
الكمبيوت��ر الأميركي��ة العمالقة �إنتل
عن اعتزامها التحالف مع موتوروال
موبايلت��ي ولينوفو ال�صينية ،لتقديم
�أول هاتف ذكي يعمل برقائق �إنتل.

ابق��ت وكال��ة الت�صني��ف االئتماني
موديز ام�س ،على عالمة فرن�سا الممتازة
«ايه ايه ايه» ،وم��ددت النظر في �آفاقها
االقت�صادية الم�صنفة حاليا «م�ستقرة»،
كما جاء في تقرير ن�شر م�ؤاخراً.

نمو

بيع

ق��ال مراقبون �إن اقت�ص��اد الهند
�س��وف ينمو بن�سب��ة  7%ف��ي العام
المال��ي الحال��ي ،وم��ن المتوق��ع �أن
ت��زداد الن�سب��ة �إل��ى � 9أو  10%ف��ي
المدى المتو�سط.

قالت الذراع اال�ستثمارية للحكومة
الماليزي��ة �إنها �ستبي��ع ح�صتها البالغة
 %42.7في �شرك��ة ال�سيارات المحلية
“بروت��ون هولدنج��ز» ل�شرك��ة محلي��ة
مقابل  411مليون دوالر.

اختالل
دق تقري��ر متخ�ص���ص ُع��د
للمناق�ش��ة في المنت��دى االقت�صادي
العالمي بدافو�س ناقو�س الخطر �إزاء
م�سيرة العولمة.

تعيين
�أعلن��ت ذا بو�سط��ن كون�سلتين��غ
غروب� ،شركة اال�ست�ش��ارات الإدارية
العالمي��ة ،ع��ن تعيي��ن جي��ك ليزلي
ميلفي��ل بمن�ص��ب ال�شري��ك والع�ض��و
المنتدب في ال�شرق الأو�سط.

محكمة
�أفادت �شرك��ة �أجيليتي للمخازن
العمومي��ة ب���أن المحكم��ة الجزئي��ة
الأميركي��ة م��ددت المهل��ة التي كان
يج��ب �أن تق��دم فيه��ا «�أجيليت��ي»
الم�ستندات الداعمة لموقفها المبدئي
�إلى  13فبراير .2012

�أف��اد بن��ك فرن�سا المركزي �أن النمو االقت�صادي الفرن�س��ي توقف تماما في الربع
الأخير من عام  ،2011وهو ما ي�ؤكد حدوث تباط�ؤ بثاني �أكبر اقت�صاد بمنطقة اليورو،
وذلك وفقا لم�سح �أجراه البنك ون�شرت نتائجه.
وخل�ص تقرير مناخ الأعمال ال�شهري للبنك المركزي �إلى تح�سن الن�شاط ال�صناعي
ب�ش��كل طفي��ف جدا في دي�سمبر /كانون الأول الما�ضي حي��ث ارتفع م�ؤ�شر ثقة القطاع
ال�صناعي �إلى  96من  ،95وا�ستقر م�ؤ�شر مناخ قطاع الخدمات دون تغيير عند .95
واعتب��ر المرك��زي �أن �أداء االقت�صاد الفرن�س��ي كان �أف�ضل من المتوقع خالل الربع
الأخير من العام الما�ضي حيث �إن معظم التقديرات كانت ت�شير �إلى �أن النمو االقت�صادي
بفرن�س��ا كان �سيمن��ى بتراجع ،و�أنه بالتال��ي كان �سيدخل في حالة من الركود في ظل
مواجهة �أوروبا لأزمة الديون ال�سيادية التي �أثرت على اقت�صادات المنطقة برمتها.
وبالن�سبة لتقديرات النمو للعام  2011بمجمله� ،أو�ضح البنك �أن المعطيات ت�شير
�إل��ى نمو الناتج المحلي الإجمالي بم�ستوى  % 1.75وهو الهدف الذي حددته باري�س
لبلوغ��ه .م��ن جهة �أخ��رى �أكدت وكالة الت�صني��ف االئتماني العالمي��ة (فيت�ش) �أنها ال
تعتزم خف�ض ت�صنيف الدين الفرن�سي هذا العام.
و�أو�ضح��ت فيت���ش ،في تقرير لتوقع��ات االئتمان الأوروبي لع��ام � ،2012أن فرن�سا
يتوق��ع �أن تحافظ عل��ى ت�صنيفها االئتماني الممتاز عن��د م�ستوى ( )AAAخالل العام
الج��اري .وكان��ت فيت�ش عدل��ت منت�صف ال�شه��ر الما�ضي توقعاتها للدي��ن الفرن�سي في
الأجل الطويل من «م�ستقر» �إلى «�سلبي» لكنها �أبقت على الت�صنيف الفعلي دون تغيير.
وتحذر وكالة �ستاندرد �أند بورز العالمية للت�صنيف االئتماني من �أنها قد تخف�ض
ت�صنيف الدين الفرن�سي بمقدار درجتين .و�أو�ضح رئي�س الحكومة الفرن�سية في كلمته
ال�سنوية بمنا�سبة العام الجديد �أن العجز للعام الما�ضي بلغ �أقل من التوقعات بحوالي
�أربع��ة ملي��ارات يورو (خم�سة ملي��ارات دوالر) وبالتالي �سيكون مع��دل العجز �أقل من
 % 5.7من الناتج المحلي الإجمالي الذي تعهدت به الحكومة �سابقا.
من جهته �أ�ش��اد الرئي�س نيكوال �ساركوزي بتخفي�ض العجز معتبرا �أنها «م�ساهمة
معقولة» للجهود المطلوبة من كل حكومات منطقة اليورو ب�ش�أن خف�ض العجز.
وت�سع��ى باري�س لخف�ض عج��ز الميزانية العمومية لتبلغ م�ست��وى  % 3من الناتج
المحلي الإجمالي عام  2013و�إلغائه بالكامل بحلول .2016
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ارتفاع
قال��ت �شرك��ة دايمل��ر الألماني��ة
ل�صناع��ة ال�سي��ارات �إن مبيعاته��ا م��ن
�سي��ارات مر�سيد���س بنز ارتفع��ت بن�سبة
 %35في ال�صين العام الما�ضي.

توظيف
اعلنت «ديلويت» ان�ضمام � 13شريكا
جديدا ف��ي ال�ش��رق االو�س��ط ،باال�ضافة
الى توظيف وترقية  17م�شاركا ومديرا
تنفيذيا في مختلف انحاء منطقة ال�شرق
االو�سط.

تقرير
ق��ال تقرير �ص��در �أخي��راً عن بنك
�سيتي حول �س��وق الإن�شاء في منطقة
ال�ش��رق الأو�س��ط و�شم��ال �إفريقي��ا ان
�شهر نوفمبر من الع��ام الما�ضي �شهد
تر�سي��ة م�شاري��ع بقيم��ة  172مليار
دوالر.
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معار�ض وم�ؤتمرات

معار�ض عامة
ايطاليا\ ميالنو

المعر�ض الدولي للأحذية والب�ضائع الجلدية
2012\3\7-4

ايطاليا\ ميالنو

المعر�ض الولي للفراء والجلد
2012\3\8-4

ايطاليا\ بولونيا

المعر�ض الدولي لتغليف م�صنوعات الروائح
العطرية ومواد التجميل الم�صنوعة من االع�شاب
2012\3\12-9

ايطاليا\ ميالنو

المعر�ض الدولي للنظارات الطبية ونظارات ال�شم�س
2012\3\13-11

ايطاليا\ �آريزو

المعر�ض الدولي التجاري للذهب والف�ضة
والمجوهرات 2012\3\27-24

ايطاليا\ ميالنو

المعر�ض الدولي للتدفئة ،التهوئة والتبريد ،وتقنية
�ضخ ومعالجة المياه وتمديدات الحمامات.
2012\3\30-27

ايطاليا\ باري

المعر�ض الدولي لل�سياحة ،مرادفات االعياد،
ريا�ضة وت�سلية 2012\4\10-7

االمارات العربية\ عجمان

معر�ض التخطيط اال�ستراتيجي في ادارة الموارد
الب�شرية ب�إعتماد البورد االميركي
2012\3\15-11

معر�ض بيروت الدولي للعقارات

يقام في فندق حبتور غراند من تنظيم �شركة
بروموتيم من  7الى  9ني�سان .2012

م�صر\ القاهرة

معر�ض للقطاعات االنتاجية والخدماتية
من تنظيم الهيئة الم�صرية العامة للمعار�ض
والم�ؤتمرات من  18الى � 30آذار .2012

م�صر\ القاهرة

معر�ض يهدف الى تطوير االعمال التجارية
وم�ساعدة ال�شركات المحلية واالجنبية على ايجاد
�شركاء تجاريين .من تنظيم الهيئة الم�صرية العامة
للمعار�ض والم�ؤتمرات يقام في مدينة القاهرة
للمعار�ض من  18الى � 30آذار .2012

ال�سعودية\ الريا�ض

معر�ض يعرف بالفر�ص اال�ستثمارية والتجارية
ال�سعودية من تنظيم �شركة عالقات للمعار�ض
الدولية .يقام في مركز معار�ض الريا�ض الدولي
للم�ؤتمرات والمعار�ض من  20الى � 24شباط .2012

اثيوبيا\ ادي�س ابابا

المعر�ض التجاري الدولي في اثيوبيا 2012
2012\2\27-23

�سلوفينيا\ �سيلجي

االردن ،عمان

معر�ض للم�شروبات ال�ساخنة والباردة من تنظيم
�شركة المروجون الدوليون للت�سويق وتنظيم
المعار�ض .يقام في قاعة عمان الكبرى في مدينة
الح�سن لل�شباب2012\4\21-19 .

اليونان\ثي�سالونيكي

معر�ض للمعدات الطبية وم�ستلزمات الم�ست�شفيات.
يقام في مركزهيليك�سبو الدولي للمعار�ض من 28
الى � 30آذار .2012

�سريالنكا\ كولومبو

معر�ض تجاري مخ�ص�ص للمنتجات وال�سلع
وال�صادرات ال�سريالنكية .يقام في قاعة
 BMICHللمعار�ض من  28الى � 30آذار
.2011

الهند\ مومباي

معر�ض مخ�ص�ص ل�شبكات االنترنت من تنظيم
الجمعيات ال�صناعية الهندية ومركز مومباي
التجاري العالمي للمعار�ض من  23الى 25
ني�سان .2012

االمارات\ دبي

منتدى دولي للقيادات من تنظيم ويبيك�س من 7
الى � 8آذار .2012

�سلوفينيا\ لوبليانا

المعر�ض الدولي لمفرو�شات المنازل والمطابخ
واك�س�سوارات المفرو�شات (هدايا ومن�سوجات)،
ومفرو�شات الحمامات.
2012\4\22-17

معر�ض مخ�ص�ص للنقل وعمليات التخزين ،يقام
في مركز مدينة �سيلجيز 2012\4\15-12

معر�ض مخ�ص�ص لم�ستلزمات البناء والطاقة
الخ�ضراء .يقام في مركز لوبليانا للم�ؤتمرات
والمعار�ض من  6الى � 11آذار .2012

معر�ض نخ�ص�ص لأنظمة الطاقة والتدفئة والتبريد.
2012\5\18-15

�سلوفينيا\ �سيلجي

ام�ستردام\ هولندا

ايطاليا\ ريميني

�سوريا\دم�شق

ايطاليا\ ميالنو

المعر�ض الدولي لتقنية الخ�شب ل�صناعة
المفرو�شات
2012\4\24-20
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معر�ض دولي للنفط والغاز من تنظيم �شركة
المت�ضامنة للمعار�ض .يقام في مدينة المعار�ض
في دم�شق2012\4\5-2 .
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط

المعر�ض والم�ؤتمر الدولي ل�صناعة الورق من -12
2012\3\13

اوترخت\ هولندا

المعر�ض الدولي ل�صناعة الغز والزيوت والطاقة
2012\3\29-27
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طلبات وعرو�ض
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

من انتاج �سو�شيه

�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
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
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 120شباط
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من انتاج حلباوي اخوان
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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

�سلوفينيا

� .Elstra d.o.oشركة �صناعية �سلوفينية تبحث
مطورين �صناعيين �أو م�ستثمرين لإتمتم
عن ّ
م�صنعها لعبوات المياه المعدنية ولتعبئتها.
لالت�صالElstra :
بريد الكتونيELSTRA @SIOL.NET :
موقع الكترونيwww.investslovinia.org :

بولندا

� UTALشركة �صناعية بولندية ،ت�صنع
ماكينات ت�صنيع وطبع لوحات ارقام ال�سيارات
وما �شابهها ،تبحث عن �شركاء في لبنان.
لالت�صالAnna Siejak :
هاتف \ فاك�س02-37-61817 0048 :
خليوي784682315 0048 :
بريد الكترونيexport@utal.pl :
N.Irfan Enterprises
�شركة باك�ستانية ت�صنع وت�صدر الأدوات الجراحية
والتجميلية وادوات جراحة اال�سنان ،وتبحث عن
�شركات ووكالء لبنانيين.
لالت�صال:
بريد الكترونيinfo@nie-surgicals.com :
موقع الكترونيwww.nie-surgicals.com :
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