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االف����ت����ت����اح����ي����ة

خطاك ...راوح
يعتبر االقت�ص��اد اللبناني اقت�ص��اداً حراً ،وهو يعتمد على المبادرة الفردية واالنفتاح على العالم الخارجي مع تحرك منا�سب للر�ساميل والعمالة.
ي�س��تحوذ القطاع الخا�ص على �أكثر من  % 75من اجمالي �أعمال االقت�ص��اد وي�ش��غل ر�س��اميل في كل القطاعات االقت�ص��ادية ويعتبر عماد االنماء
االقت�صادي .والقطاع الم�صرفي الحر هو �أكثر من �ضعف القطاع االقت�صادي.
توقع الخبراء االقت�صاديون ان ت�صل ن�سبة النمو االقت�صادي في لبنان الى  2.9في المئة في العام الحالي ،لتعود وترتفع الى  4.5في المئة في
العام .2013
ويعتقد ه�ؤالء الخبراء ان اال�ض��رابات المتوا�ص��لة في لبنان واال�ض��طرابات ال�سيا�سية في �س��وريا قد تعيق نمو االقت�صاد اللبناني وذلك من خالل
ت�أثيرها ال�سلبي على بع�ض القطاعات واهمها القطاعان ال�سياحي وال�صناعي ا�ضافة الى القطاع الزراعي� ،إذ من المعروف ان عدد ال�سياح قد تراجع
خالل العام الما�ضي بحوالى  600الف �سائح كان اغلبهم ي�أتي براً من طريق �سوريا ،ولكن ب�سبب االحداث تراجع العدد الى الحدود الدنيا ولم تتمكن
وزارة ال�س��ياحة من ت�أمين البديل جواً ب�س��بب ارتفاع ا�سعار تذاكر ال�س��فر وعدم رغبة ال�سياح العرب وتحديداً االردنيين في المجيء الى لبنان في ظل
هذه الظروف.
اما بالن�س��بة �إلى ال�ص��ادرات ال�ص��ناعية ،فقد بلغ مجموعها للعام الما�ضي حوالى  3مليارات و 520مليون دوالر اميركي وكان من المتوقع ان
يتجاوز هذا الرقم لو كانت االو�ض��اع في �س��وريا عادية باعتبار ان ال�ص��ادرات اللبنانية تمر من خالل �سوريا ا�ضافة الى ان هذا البلد العربي ي�ستورد
كمية ال ب�أ�س بها من ال�صادرات اللبنانية.
وقد �شكلت الدول العربية ال�سوق الرئي�سية لل�صادرات ال�صناعية وبن�سبة  42.5في المئة من مجموع ال�صادرات.
ا�ض��افة الى اال�ض��طرابات في �سوريا ،فان ا�س��تمرار التجاذبات ال�سيا�سية واال�ض��رابات العمالية في لبنان انعك�س �س��لب ًا على انتاجية القطاعات
االقت�صادية خ�صو�ص ًا التجاذبات التي طاولت «حرب المليارات» وعدم تمكن حكومة الرئي�س ميقاتي من تمرير م�شروع قانون الـ  8900مليار ليرة
حتى الآن ،وعدم اقرار موازنة العام  2012التي ت�ش��كل حركة اال�س��تثمار فيها ن�س��بة محترمة من هذه الموازنة وت�ؤدي في حال اقرارها الى تحريك
الم�شاريع اهمها م�شاريع البنى التحتية.
وح��ذّر الخبراء االقت�ص��اديون من ت�ض��خم م�س��توى الدين في لبنان (حوالى  140ف��ي المئة من الناتج المحلي االجمال��ي) ولكن من ناحية ثانية
ا�ش��ادوا بالم�س��توى العالي لال�صول االجنبية لدى البنك المركزي وبم�س��توى ال�سيولة المرتفع لدى الم�صارف اللبنانية ما قد يخفف من وط�أة ت�ضخم
م�س��توى الدين ،مع العلم ان حكومة الرئي�س ميقاتي وتحديداً رئي�س مجل�س الوزراء يعي اهمية عدم تجاوز م�س��توى الدين ن�سب ًا معينة كان قد حددها
في اجتماعه االخير مع جمعية الم�صارف.
لكن الخبراء ي�ش��يرون الى اهمية تحويالت المغتربين حيث تبين ان  75.3في المئة منها كان م�ص��درها منطقة ال�ش��رق االو�س��ط و�ش��مال افريقيا
خ�لال الع��ام الما�ض��ي ،وهذه التحويالت ما تزال تنع�ش االقت�ص��اد من خالل مده بهذه االموال التي تتوزع عل��ى مختلف القطاعات ،في حين انه من
المرجح ان يبقى اال�ستثمار الخا�ص خا�ضعا لحالة الترقب والتريث مع ت�أجيل للقرارات اال�ستثمارية الكبرى.
اال ان التوقعات المرتقبة بموا�ص��لة اال�س��تقرار االقت�ص��ادي والم�ص��رفي والنقدي ال تعني انه لي�س��ت هنالك تحديات جمة في المدى المنظور في
ظل عدد من االختالالت القائمة والتي ت�س��تدعي ت�ض��افر جهود المعنيين في �س��بيل مواجهتها في االفق المنظور .ان التحدي االقت�صادي االبرز يكمن
في و�ض��ع المالية العامة وهو ناجم عن الزيادة الملحوظة المرتقبة في االنفاق العام والتي قد تحد من التح�س��ن الن�س��بي الذي طر�أ على ن�س��ب العجز
والمديونية خالل ال�س��نوات الفائتة خ�صو�ص��ا في حال تعثر اعتماد اجراءات تعزز ن�سب االقتطاع ب�شكل عام .ناهيك عن التحدي الم�ستجد الذي يكمن
في الحد من تدهور الح�ساب الخارجي بعد ان �سجل ميزان المدفوعات اول عجز له في ع�شر �سنوات في ظل ارتفاع ا�سعار اال�ستيراد ومراوحة الت�صدير
وتراجع حركة الر�ساميل الوافدة.
مهما يكن من امر ،فان التعويل هو اليوم على القطاع الخا�ص اللبناني الذي يواجه التحديات رغم ما �أ�صابه من تعثرات خ�صو�صا الحكومة التي
لم تقم لغاية االن باال�صالحات الموعودة ،ولم تتمكن من تح�سين البنية التحتية اهمه بالن�سبة �إلى قطاع الكهرباء الذي ما زال ي�ستنزف الخزينة ولم
تطبق بعد خارطة الطريق التي قدمها وزير الطاقة والمياه جبران با�سيل ووافق عليها مجل�س الوزراء.
وف��ي ه��ذا االطار يعول القطاع الخا�ص اهمية على تح�س��ين انتاجية بع�ض القطاعات خ�صو�ص�� ًا القطاع ال�س��ياحي من حيث زيادة عدد ال�س��ياح
وزيادة نفقات ال�سياح في لبنان.
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ال���������ح���������دث

منتجاتنا فقدت قدرتها على المناف�سة داخلي ًا وخارجي ًا بفعل زيادة الأجور

بكدا�ش :ملفاتنا االقت�صادية تعالج بع�شوائية

كثرت التحذيرات من اخملاطر احملدقة بالقطاع الصناعي مع بداية العام ،فإذا كانت االضطرابات في البلدان
العربية تهدد بفقدان اكثر االسواق استيرادا ً من لبنان ،فإن حالة الركود التي دخل بها االقتصاد العاملي انذرت
بتغيرات كثيرة قد تطال القطاع نتيجة تقلب اسعار الطاقة والعمالت وتراجع احلركة االستهالكية في معظم
االسواق العاملية.
وفي ضوء هذه األجواء القلقة التي تخيم على القطاع ،اقدمت احلكومة اللبنانية على اقرار زيادة الرواتب
واالجور ،لترفع األكالف أكثر وأكثر على املصانع رغم كل اجلهود التي قامت بها جمعية الصناعيني لتشرح
اهمية هذه املسألة وانعكاسها على املصانع.
الوضع مع بداية العام كان دراماتيكياً ،فالبعض ّ
حذر من اقفال مصانع والبعض اآلخر اعتبر ان عام 2012
سيكون عام موت الصناعة ودفنها .نائب رئيس جمعية الصناعيني ز ّياد بكداش اكد ان الصناعة لن متوت ولن
تدفن رغم اخملاطر التي حذرنا منها مع بداية العام .واشار الى عام  ،2012هو استمرار للعام  ،2011في ما يتعلق
بالوضع املتأزم في املنطقة العربية واملناطق اجملاورة .كالم بكداش اتي في حوار مع «الصناعة واالقتصاد» هذا
نصه:
6
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�ص���درت مع بداية عام  ،2012ت�صريح���ات كثيرة ا�شارت الى مخاطر
كبي���رة تحدق بالقطاع ال�صناعي اذ و�صفت الع���ام الجديد �آنذاك بـ»عام
موت ال�صناعة ودفنها» .بعد انق�ضاء الف�صل االول من العام ،كيف تقيمون
واقع القطاع؟
بداية ال بد من الت�أكيد ان ال�صناعة لن تموت ولن تدفن رغم المخاطر التي
حذرنا منها مع بداية العام .عام  ،2012هو ا�س��تمرار للعام  ،2011في ما
يتعلق بالو�ض��ع المت�أزم في المنطقة العربية والمناطق المجاورة ،و�ستكون
له��ذا الو�ض��ع ت�أثيرات �س��لبية على الت�ص��دير ال��ى الخارج الذي �س��ينخف�ض
و�سي�ص��بح ا�ص��عب ،في حين يعي�ش لبنان �ض��من حالة من الت�شنج ال�سيا�سي
�ستنعك�س ركوداً في اال�سواق ،ففي حين �سيف�ضل عدد كبير من ال�سياح زيارة
بلدان اخرى و�سيتجه ا�صحاب الر�ساميل الى اال�ستثمار في غير لبنان ،يعاني
اللبنانيون من انخفا�ض كبير في القوة ال�شرائية لمداخيلهم يقارب الـ% 30
رغم زيادة الرواتب واالجور.
وف��ي الواقع ،ات��ت هذه الزي��ادة التي اقره��ا مجل�س ال��وزراء في بداية
العام في وقت غير منا�س��ب نتيجة الظروف التي ذكرتها .دون ادنى �ش��ك،
العامل كان بحاجة الى رفع راتبه نتيجة انخفا�ض قدرته ال�شرائية في ظل
الغالء المنت�ش��ر في الأ�سواق والذي طاول مختلف ال�سلع  ،لكن كان الأجدى
بالحكومة البحث عن حلول اف�ضل من الزيادة المبا�شرة.
ماذا تت�ضمن هذه الحلول؟
نح��ن كنا دائم ًا نطالب بتح�س��ين م�س��توى التعليم الر�س��مي لي�ض��اهي
م�ستوى التعليم في القطاع الخا�ص ،وتقديم نفقات طبابة للعامل و�ضمان
اجتماعي و�ضمان �شيخوخة ،لت�صبح زيادة الراتب بالن�سبة الى العامل في
ظل ت�أمين حاجاته االجتماعية ،مطلب ًا اخيراً ال يتمتع ب�صفة الأولوية.
الملف��ات االقت�ص��ادية ف��ي لبن��ان ال تعالج ب�ش��كل ج��دي او علمي ،بل
بع�ش��وائية .فمع ط��رح زيادة الأجور وقبل اقرار الزيادة ،ارتفعت اال�س��عار
نتيج��ة محاول��ة البع���ض ا�س��تباق الزي��ادة والتقل��ب في ا�س��عار العمالت
االجنبية ،ما ادى الى انكما�ش في ال�سوق رغم ما تم ترويجه �ضمن البازار
ال�سيا�س��ي ع��ن ارتف��اع في القوة ال�ش��رائية وزي��ادة في الحرك��ة التجارية
ونح��ن كنا قد حذرنا من هذا االمر .اليوم اال�س��واق تع��ج بالنا�س ،لكن قلة
منه��م يقدمون على ال�ش��راء ،حتى ف��ي المحال وال�س��وبرماركت التي تبيع
المواد الغذائية والحاجات اليومية تراجع عملها.

حالياً ،لي�س��ت لدينا اي معلومات عن اقفال م�ص��انع ،لكن ا�س��تطيع ان
ا�ؤكد ان معظم الم�ص��انع لن تقدم على توظيف موظفين جدد .وهذه م�س�ألة
ال يجب اال�س��تهانة بها ،ف�أ�سا�س االقت�صاد خلق فر�ص عمل ،وعندما نرفع
االجور بالن�س��ب التي تق��ررت بكل ت�أكيد فر�ص العمل �س��تنخف�ض .القطاع
ال�ص��ناعي ي�ؤمن نمواً في فر�ص العمل ال�سنوية بن�سبة  ،% 10وبكل ت�أكيد
هذه الن�س��بة لن تتحقق هذا العام ب�س��بب زيادة االجور ا�ض��افة الى م�س�ألة
االنكما�ش وال�صعوبات التي يواجهها االقت�صاد العالمي.

اقفال م�صانع

خ�سائر القطاع

كنت���م قد قمتم في جمعية ال�صناعيين بجول���ة على ال�سيا�سيين قبل
اق���رار الزيادة في مجل�س ال���وزراء ل�شرح وجهة نظرك���م� ،ألم تلم�سوا اي
تجاوب او حر�ص على واقع القطاع ال�صناعي في هذه الم�س�ألة؟
مو�ض��وع الأجور كان مو�ض��وع ًا �سيا�س��ي ًا اكثر منه مطلبياً ،وطبع ًا ما
حدث في الملف كان خير دليل على ذلك .فالوزراء الذين كانوا ي�ش��اركون
في االجتماع ال�ش��هير في الق�صر الجمهوري ،كانوا يتفاو�ضون مع العمال
لكنهم بعد ربع �س��اعة �ص��وتوا على قانون وزير العمل �ش��ربل نحا�س ،وهم
انف�س��هم �صوتوا في جل�سات اخرى �ضد الم�شروع ،ما ي�ؤكد ان �سبل معالجة
المطالب العمالية اتت �سيا�س��ية بامتياز ،في حين اننا ا�ص��بحنا في وقت
من غير الم�سموح فيه �ضرب االقت�صاد بال�سيا�سة.

ما هي انعكا�سات الزيادة على القطاع؟
طبعاً ،فقدت منتجاتنا القدرة على المناف�سة داخلي ًا وخارجياً ،فالجميع
يعلم ان المنتجات الم�ستوردة والتي تتمتع �صناعتها بدعم كبير في بلدها،
تنت�ش��ر ب�ش��كل وا�س��ع في اال�س��واق اللبنانية في وقت تعاني فيه ال�صناعة
اللبناني��ة ا�سا�س�� ًا م��ن ارتف��اع في تكالي��ف االنت��اج نتيجة غي��اب الدعم
المتوا�ص��ل وارتفاع كلفة الطاقة ،ا�ض��يف اليها ارتف��اع كلفة اليد العاملة.
وهذا طبع ًا يمثل م�شكلة كبيرة ،اذ ان ال�صناعيين اللبنانيين حالي ًا يبحثون
عن ا�سواق جديدة للت�صدير عو�ض ًا عن اال�سواق العربية التي خ�سروها بفعل
الثورات واال�ض��طرابات االمنية ،فكيف �س��يتمكنون من الدخول الى ا�سواق
جديدة اذا كانت كلفة انتاجهم قد ارتفعت؟
كانت قد ا�شارت معلومات عن اقفال م�صانع عام  2008نتيجة زيادة
االج���ور �آنذاك ،هل م���ن المتوقع ان ن�شهد اقف���ا ًال لم�صانع نتيجة الزيادة
الأخيرة؟

❍❍ على اللبنانيين ان يثقوا
ب�صناعتهم ،ف�إذا كنا غير قادرين
على النجاح في ال�سوق المحلي
لن ننجح في الخارج ❍❍

دون ادنى �شك ،حملت اال�ضطرابات التي ت�شهدها بع�ض الدول العربية
خ�سائر للقطاع ال�صناعي ،هل هذه الخ�سائر كبيرة وبكم تق ّدر؟
الخ�س��ائر تب��د�أ بالظه��ور ف��ي نهاي��ة ع��ام  ،2012ف�ص��حيح ان ه��ذه
اال�ضطرابات بد�أت في العام  2011لكن �آنذاك كانت كل العقود موقعة مع
الزبائن وكانت اال�ضطرابات ال تزال حديثة والو�ضع مقبو ًال في ظلها.
حالي��اً ،هناك بع�ض االنخفا�ض في ن�س��بة نمو ال�ص��ادرات قد ال تكون
كبي��رة ،خ�س��رنا ا�س��واق ًا متعددة نح��اول تعوي�ض��ها بالدخول الى ا�س��واق
جدي��دة .طبع ًا هذا ل��م يكن ما ن�أم��ل ،فنحن نريد المحافظة على اال�س��واق
التي ن�صدر اليها والدخول الى ا�سواق جديدة في الوقت نف�سه.
الم�شكلة اال�سا�س تكمن في اال�سواق العربية ،وعدد ال�شاحنات الآتية
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م��ن طريق البر انخف�ض ب�ش��كل
كبي��ر اذ �إنه ال يمكن التامين عليها
من حوادث الحرب والم�ص��ارف ال
تر�ض��ى باالعتمادات .وو�س��ط هذا
الواقع ،نحاول �شحن ب�ضائعنا عبر
البح��ر اال ان التكلف��ة مرتفع��ة ،ما
يجعلنا نخ�سر ا�سواق ًا وال �سيما في
�سوريا.

عمل الحكومة

يعان���ي عم���ل الحكوم���ة من
جم���ود ،كيف انعك�س ه���ذا الواقع
على القطاع؟
ال �شك ان حكومة الرئي�س نجيب
تتمي��ز ب�ض��مها  3وزراء
ميقات��ي
ّ
�ص��ناعيين ون�ش��يطين ف��ي الوقت
نف�س��ه .فوزي��ر االقت�ص��اد نق��وال
نحا���س كان نائب رئي�س الجمعية،
ووزير ال�س��ياحة ف��ادي عيود كان
رئي�س ًا للجمعية ،اما وزير ال�صناعة
فريج �ص��ابونجيان فهو �ص��ناعي
�إ�ض��افة ال��ى �أن رئي���س الحكوم��ة
�صناعي اي�ض�� ًا ويملك م�صانع في
لبنان.
ولك��ن ل��و كان��ت كل الحكوم��ة
م�ؤلف��ة من ال�ص��ناعيين ،ل��ن ي�أتي
عملها �أف�ضل بالن�سبة الى القطاع،
لأنه العائق امام تنفيذ اي خطة او
اتخ��اذ اي قرار �سيا�س��ي .فالوزراء
ال��ذي يح�س��بون علينا اقت�ص��ادي ًا
يقوم��ون بمجه��ود كبير ج��داً لكن
للأ�س��ف لي�س��ت هن��اك اي نتائ��ج
جيدة ب�سبب المناكفات ال�سيا�سية.
نقي��م عمل
الي��وم اذا اردن��ا ان ّ
الحكوم��ة وت�أثيره على االقت�ص��اد
وال�ص��ناعة ،ل��ن نج��د اي ق��رار
ايجاب��ي ،ال ب��ل العك���س هن��اك
قرارات ا�ض��رت بالقط��اع واهمها
زي��ادة االج��ور الت��ي ارجعتن��ا الى ال��وراء .هذا ال يعن��ي ان الوزراء لي�س��وا
جيدي��ن ،لك��ن في لبنان ت��دار االمور ب�ش��كل يختلف عن كل بل��دان العالم،
فالمعالج��ات االمني��ة ت�أتي ف��ي المرتبة االولى ،وال�سيا�س��ية ف��ي المرتبة
الثانية اما االقت�صاد ففي المرتبة االخيرة.
ن���رى وزير ال�صناعة فريج �صابونجيان يق���وم بجوالت على المناطق

❍❍ تتم ّيز حكومة الرئي�س نجيب
ميقاتي ب�ضمها  3وزراء �صناعيين
ون�شيطين في الوقت نف�سه ❍❍
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ال�صناعي���ة ،ويعلن ع���ن اتخاذ
ق���رارات والتن�سي���ق م���ع وزراء
�آخرين .كجمعي���ة �صناعيين هل
انتم را�ض���ون عن فاعلية جهوده
هذه؟
الوزي��ر �ص��ابونجيان وزي��ر
�ص��ناعي ذكي وناجح ف��ي عمله
وف��ي وزارت��ه ،وق��د فاج�أن��ا الى
حد كبير بن�شاطه ،اذ كان ي�سبقنا
بالقرارات التي يتخذها وال �سيما
اجتماع��ه مع وزير التربية ووزير
الثقاف��ة به��دف ادخال مو�ض��وع
ال�ص��ناعة الى المنه��ج التعليمي،
وهذه خطوة مهمة جداً.
كما قام الوزير �ص��ابونجيان
بالتن�س��يق م��ع وزارة الخارجي��ة
اليج��اد �آلي��ة للبح��ث عن ا�س��واق
جدي��دة .فاليوم للأ�س��ف ،ا�ص��غر
�س��فارة ف��ي لبن��ان لديه��ا ملحق
تج��اري ف��ي حي��ن ان معظ��م
�س��فاراتنا في الخارج ولأ�س��باب
مالية لي�س لديها اي ملحق تجاري
يالحق اال�س��واق رغ��م اهمية هذا
الأمر .ربما لي�س��ت هناك �صعوبة
من فتح �سوق للت�صدير في اي بلد
عربي ،لكن هناك �ص��عوبة كبيرة
في فتح �سوق للت�صدير في اوروبا
واميركا اذا لم يكن هناك ملحقون
تجاريون في �سفاراتنا.
كي���ف تتم �آلية العمل في هذا
المو�ضوع؟
هن��اك طلب��ات يقدمه��ا
ال�ص��ناعيون ال��ى الجمعي��ة التي
ترفعها الى الوزير �ص��ابونجيان
الذي ب��دوره ير�س��لها ال��ى وزارة
الخارجي��ة التي تقوم ب�إر�س��الها
ال��ى ال�س��فارات للإتي��ان ب���أدق
المعلومات حول ال�سوق المطلوبة

لكي يتمكن ال�صناعي من فتح �سوق له.
هل بد�أ العمل بهذا الم�شروع؟
نعم ،بع�ض ال�ص��ناعيين بد�أوا ،وقد ار�سلت الكتب الى ال�سفارات وحالي ًا
نحن ننتظر النتائج .اعتقد انها �ستكون جيدة على الرغم من المجهود الذي
تحتاجها ،فالخارجية �ست�ؤدي دوراً كبيراً ي�ساعد ال�صناعيين الى حد كبير
في عملهم.
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المناف�سة

كيف ت�صف قدرة ال�صناعة اللبنانية على المناف�سة؟
ق��د ُيفاج���أ اللبناني��ون اذا عرف��وا اال�ص��ناف اللبناني��ة الموج��ودة ف��ي
اال�س��واق الخارجية .ففي اال�سواق االوروبية هناك ف�ضيات وورقيات و�آالت
من �صناعة لبنانية ،وهكذا الحال في اال�سواق االميركية.
ال�ص��ناعة اللبناني��ة قادرة على المناف�س��ة وتحتاج الى دعم ب�س��يط من
الدولة اللبنانية اذ ان هناك م�ش��كلة كبيرة مع البلدان التي تدعم �ص��ناعتها
وخ�صو�ص�� ًا ف��ي مج��ال الطاق��ة .فحالي�� ًا ال�ص��ناعيون اللبناني��ون الذي��ن
يحتاجون الى طاقة مكثفة في �صناعاتهم يعانون الى حد كبير .وباعتقادي
ح��ل هذا المو�ض��وع لي�س �ص��عباً ،اال انه حتى الآن لم تق��دم اي حكومة على
معالجة هذا المو�ض��وع .الوزير �ص��ابونجيان وعد بحل قريب ونحن نثق به
وبجديته في معالجة هذه الم�ش��كلة الحقيقية ،فم�ص��نع «يوني�س��يراميك» قد
اقفل ل�سببين ،االول ان �صناعته تحتاج الى طاقة مك ّثفة جداً والدولة لم تقم
بدعم��ه ،والثاني وجود منتجات اجنبية في اال�س��واق اللبنانية مدعومة من
بلدها ما يتناق�ض مع االتفاقات العربية والخارجية.
معظم االتفاقيات الى وقعها لبنان و�ضعت ال�صناعة في مناف�سة �شر�سة
حتى في اال�سواق اللبنانية ،اين دور الجمعية في هذا المو�ضوع؟
للأ�س��ف كل االتفاق��ات الثنائي��ة التي تح�ص��ل بي��ن لبن��ان واي بلد �آخر
تح�ص��ل من طري��ق وزارة االقت�ص��اد كونها هي المخولة توقي��ع االتفاقات.
طبع ًا يتم الأخذ بر�أي وزارة ال�صناعة ،ونحن حاولنا كجمعية ان ن�ضغط في
بع���ض االتفاقات وقد نجحنا في مكان ما في االتفاقية الموقعة مع تركيا،
حيث تمكنا من فر�ض الئحة تبقى خارج االتفاق لوقت محدد .اليوم وبوجود
الوزي��ر نحا�س ك�ص��ناعي في وزارة االقت�ص��اد ،اعتقد انه ل��ن يتم توقيع اي
اتفاقية مع اي بلد ان لم تكن لم�صلحة التاجر او ال�صناعي اللبناني.
ماذا يعني لكم وجود  3وزراء �صناعيين في الحكومة؟
«حظن��ا من ال�س��ما» ،لكني اعود واكرر ان جهودهم ق��د ال تعطي النتائج
ي�صوت �ضد ال�ص��ناعة في بع�ض
التي ننتظرها لأ�س��باب �سيا�س��ية .وبع�ض��م ّ
القرارات لأنه م�ض��طر في ظل الو�ض��ع ال�سيا�سي .وطبعاً ،نحن ال ن�ستطيع ان
نلومهم على ت�صرفهم في بلد كلبنان.
بر�أيك كيف تتطور البيئة الداعمة للقطاع ال�صناعي في لبنان؟
معظم ال�ص��ناعيين يعملون بمفردهم منذ ان ا�س�س��وا م�صانعهم ،من دون
ان ي�س�أل احد عنهم .فمنذ اربعين عام ًا وحتى اليوم ،كل الحكومات اللبنانية
ل��م تق��دم الدعم الكافي لل�ص��ناعي ف��ي لبنان .الي��وم في البل��دان المتقدمة
يحت��ل القطاع ال�ص��ناعي االولوية في اهتمام الحكوم��ات نظراً لأهميته في
االقت�صاد وحجم فر�ص العمل التي يقدمها ،اما في لبنان فال يتمتع القطاع

❍❍ خ�سائر ال�صناعة من
اال�ضطرابات العربية تبد�أ بالظهور
في نهاية عام ❍❍ 2012

❍❍ اذا ا�ستقر الو�ضع ال�سيا�سي
في يوم من االيام في لبنان ،ال�صناعة
�ستكون في و�ضع ممتاز ❍❍
ب���أي اولوية او اف�ض��لية ما .عندما بد�أ الحديث عن زي��ادة الرواتب واالجور،
كان ال�ص��ناعيون يتمتع��ون من وزارة المال وم�ص��رف لبن��ان بدعم للفوائد
على الطاقة ال�صناعية بن�سبة  1او  ،% 2ومع طرح الزيادة قام وزير المال
بخف���ض الدع��م نقطتين .وقد حدث ه��ذا االمر دون ان ي�ش��عر اي احد ،وكان
بمثابة م�سمار جديد في نع�ش ال�صناعة.

هل انتم متفائلون بم�ستقبل القطاع ال�صناعي؟
م�س��تقبل ال�ص��ناعة لي�س �س��هالً ،ولكن ال�ص��ناعي �س��يبقى كم��ا هو رغم
الم�ش��اكل الت��ي يعان��ي منه��ا مع �ض��يق ال�س��وق المحلي��ة ما يفر���ض عليه
�ص��ناعة منتجات تتمتع بقيمة م�ضافة عالية .معظم ال�صناعيين اللبنانيين
يتطورون با�س��تمرار ويطرحون منتجات جديدة في اال�س��واق ب�ش��كل م�ستمر
تتمتع بقيمة م�ض��افة عالية ،ويعملون بمفردهم ويحاولون قدر الم�س��تطاع
ني��ل الحد االدنى من الدعم من الدول��ة اللبنانية .وانا على يقين انه اذا كان
الو�ضع ال�سيا�سي في لبنان في يوم من االيام م�ستقراً ،ال�صناعة �ستكون في
و�ضع ممتاز.
ما �سبب تفا�ؤلكم الكبير هذا رغم الم�شاكل التي يعاني منها القطاع وال
�سيما ارتفاع اكالف الطاقة؟
واق��ع لبن��ان الجغراف��ي ي�س��مح لل�ص��ناعيين باالنفت��اح على اال�س��واق
الخليجية حيث يوجد عدد كبير من اللبنانيين ،ا�ضافة الى العالقات الجيدة
مع الدول االوروبية .كما ان هناك �ص��ناعات جديدة� ،ص��غيرة وكبيرة ،تن�ش�أ
وال تحتاج الى طاقة مكثفة.
المه��م ان تعيد الدول��ة اللبنانية النظ��ر في كل االتفاق��ات الثنائية التي
وقعتها حتى نتمكن من النمو والتو�س��ع اكثر واكثر .وعلى ال�ش��عب اللبناني
ان يثق بال�ص��ناعة اللبنانية عبر بناء ثقافة �صناعية وال �سيما عند الطالب.
ف�إذا كنا غير قادرين على النجاح في ال�سوق المحلية لن ننجح في الخارج.
م��ن ال�ض��روري ان يع��رف المواط��ن ان هن��اك �ص��ناعات لبنانية ت�ض��اهي
ال�صناعات االجنبية .فالقطاع ال�صناعي يتمتع ب�أهمية كبيرة ،عام 2011
�ض��ربت ال�س��ياحة ،وهذا العام ال تزال حتى الآن االجواء غير م�شجعة ب�سبب
اال�ضطرابات التي ت�ش��هدها البلدان المجاورة ،ال�سياح الذين كانوا يزورون
لبنان عبر البر في الما�ض��ي لن يزوروه في ظل االو�ض��اع الم�ض��طربة في
�سورية حتى جواً ،خوف ًا من اي مفاج�آت .فاليوم �شا�شات التلفزة وال�صحف
تعج بالمناكفات ال�سيا�سية ،التي توحي لل�سياح وال �سيما العرب ان الو�ضع
لي�س على ما يرام.
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جمعية ال�صناعيين تطلق خدماتها الجديدة

افرام :نواجه �أزمة وجودية

في مبادرة مميزة للقطاع اخلاص اللبناني ،أطلقت جمعية الصناعيني اللبنانيني خدماتها اجلديدة للصناعيني بالشراكة مع جهات
مصرفية وأكادميية ودراسية ومركز التجارة الدولية في حضور حشد ناهز ال ٤٠٠صناعي ،وضم الى رئيس اجلمعية نعمت افرام
ونائبه زياد بكداش وامني سر مجلس االدارة العميد وسيم سمعان وأعضاء اجمللس ،رئيس اجلمعية اللبنانية  -األميركية  -جوزيف
جبرا ،رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان واملهجر سعد األزهري ،رئيس مجلس ادارة مركز التجارة العاملي بيروت رمي ابو النحل،
عضو مجلس اإلدارة ورئيس جلنة املؤشرات األساسية لألداء الصناعي وخدمة األعضاء في جمعية الصناعيني شاكر صعب.

جانب من الح�ضور

افرام
والق��ى اف��رام كلم��ة بالمنا�س��بة ،جاء فيه��ا“ :مع
ال�ش��هر الأول م��ن الع��ام  ٢٠١١وحت��ى تاريخ��ه ،رحنا
ن�ست�شعر هول الواقع الذي يحيط بو�ضعنا االقت�صادي،
وقد �أطلقنا �ص��رخات التحذير واح��دة تلو الأخرى وال
م��ن ي�س��مع ،وكذلك فع��ل البن��ك الدولي والم�ؤ�س�س��ات
االقت�ص��ادية الدرا�س��ية في لبنان والعال��م ،ماذا كان
الجواب ال �شيء”.
واعتبر “�إننا على �شفير الهاوية واقت�صادنا ينزف،
ديننا العام في حدود  ٦٠مليار دوالر ،لناتج محلي ٤١
ملي��ار دوالر ،موازنة  ١٣مليار دوالر ٣ ،مليارات دوالر
منه��ا �س��تذهب �إلى �س��د العجز ف��ي م�ؤ�س�س��ة الكهرباء
وحوال��ى  ٤ملي��ارات لخدم��ة الدي��ن ،وفي الم�ؤ�ش��رات
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االقت�ص��ادية ،عجز الموازنة �س��يبلغ  ١٠ف��ي المئة� ،أما
النم��و فل��ن يتع��دى ٢٬٥٠في المئ��ة” ،مت�س��ائال“ :ماذا
فعلت معظم الطبقة ال�سيا�سية لإعادة �إطالق النمو”؟

�شلل تام
�أ�ض��اف“ :ه��و ال�ش��لل التام يا للأ�س��ف .فم�ص��الح
معظ��م الطبق��ة ال�سيا�س��ية تعميه��م ،وموج��ات �آذانهم
مقفل��ة �ص��ماء .وه��ي ال تلتق��ط الذبذب��ات الت��ي يبث
عليها اقت�ص��ادنا الوطني .وهكذا ت�سي�ست كل الملفات،
وعق��م كل م��ا ه��و خ�ص��ب ،ودن���س كل ما ه��و محرم.
وله��ذا ال�س��بب ،نواج��ه اليوم �أزم��ة وجودية لم ن�ش��هد
له��ا مثيال ف��ي تاريخنا” .وت�س��اءل� :أين ه��و التحفيز
للقطاعات المنتجة من قوانين وت�ش��ريعات �ض��ريبية؟

�أين هي مخططات ا�س��تقطاب ر�ؤو�س الأموال؟ �أين هي
البن��ى التحتية التي �أكلها االهتراء؟ �أين الت�ش��ركة بين
القطاعي��ن الع��ام والخا���ص للتوظيف في الم�ش��اريع
الجديدة دون زيادة المديونية”؟
وق��ال�“ :إنن��ا ن�ص��رخ ،لأننا لن نر�ض��ى بعد اليوم
بتمويل �إدارة ومنظومة مت�آكلة بالف�ساد والعقم .وكيف
ال ن�صرخ ،وال نجد من يعطي �أولوية لالهتراء المتف�شي
في البنى التحتية؟ كيف ال ن�ص��رخ ،ولتاريخه ،ن�ش��هد
غيابا مدويا للمدن ال�صناعية النموذجية في المناطق
والأرياف .ويقول��ون �أنهم يريدون تثبيت اللبناني في
�أر�ضه� .إننا ن�صرخ ،لأننا نلم�س واقع انعكا�س الت�صاعد
المرع��ب ف��ي �أ�س��عار النف��ط عل��ى الدين الع��ام ،وعلى
م�ؤ�س�س��ة كهرباء لبن��ان ،وعلى القطاع��ات الإنتاجية،
وعل��ى ق��درة تحم��ل و�ص��مود المواطني��ن .ف�أي��ن ه��و
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ال�صندوق الوطني لدعم الطاقة ؟
و�أكد “�إننا لن نفقد الأمل ،ونحن رغم كل العثرات،
ال نزال نتطلع �إلى تبني الطبقة ال�سيا�سية ر�ؤية �شاملة
لإط�لاق النم��و ،ولمعالجة بنيوية لالقت�ص��اد الوطني
يج�س��ده بكل و�ض��وح م�ش��روع الموازنة للع��ام ...٢٠١٢
ع�س��ى يب�ص��ر النور” .و�أ�ش��ار �إل��ى انه “رغ��م كل هذه
ال�ص��ورة القاتمة ،هناك دائما ب�صي�ص نور �آت ،تماما
كم��ا نفع��ل اليوم م��ع �ش��ركائنا في �إط�لاق الخدمات
الجديدة لل�صناعيين”.

�صعب
ع�ض��و مجل���س الإدارة ورئي���س لجن��ة الم�ؤ�ش��رات
الأ�سا�س��ية ل�ل�أداء ال�ص��ناعي وخدم��ة الأع�ض��اء ف��ي
جمعي��ة ال�ص��ناعيين �ش��اكر �ص��عب ،ق��دم الجديد في
الموق��ع االلكترون��ي للجمعية م��ن تعديل في ال�ش��كل
والهيكلي��ة والم�ض��مون ودع��ا �إل��ى ت�ص��فحه لم��ا
يحم��ل من فائ��دة وقيم��ة م�ض��افة لل�ص��ناعيين عبر
www.ali.org.lb
واذ �ش��رح �ص��عب مفا�ص��ل الخدم��ات ،اعل��ن ان
الجمعي��ة وبالتع��اون م��ع الجامع��ة الأميركي��ة –
اللبناني��ة ،تنظ��م ور���ش عم��ل تعليمي��ة لل�ص��ناعيين
والم��دراء التنفيذيين مرة في ال�ش��هر ف��ي مقر جمعية
ال�صناعيين اللبنانيين في موا�ضيع تتعلق بالتخطيط
لت�أمي��ن ا�س��تمرارية ال�ش��ركات العائلي��ة والعالم��ات
التجارية الخا�صة في فر�صها ومخاطرها.
كم��ا تقام ور���ش عمل تدريبية ح��ول «قيادة فرق
العم��ل الدينامية» والكفاءة وتوفي��ر الكلف ومقايي�س
الأداء والت�سويق والمحا�سبة لغير المحا�سبين ور�سالة
ال�شركات االجتماعية وغيرها»...

افرام

ازهري

جبرا

ابو النحل

خدمات مالية
كم��ا تعم��ل مع بن��ك لبن��ان والمهجر عل��ى تقديم
ت�س��هيالت في الإقرا���ض وخدمات مالية وم�ص��رفية،
ومنها «بطاقة ال�ش��راكة البالتينية» وتمنح مجانا في
ال�سنة الأولى مع امتيازات خا�صة� ،إلى قرو�ض الأعمال
وه��ي معفاة من م�ص��اريف فت��ح الملف �إ�ض��افة �إلى
موافقة مبدئية تمنح لل�صناعيين في غ�ضون �٢٤ساعة.
ا�ض��افة ال��ى قرو�ض “كف��االت” خالل � ٤٨س��اعة ،مع
خدمات خا�ص��ة بالم�ؤ�س�س��ات ال�ص��غيرة والمتو�سطة
كتوطي��ن الرواتب وبطاقات ح�س��م الكترونية وتركيب
�آالت ال�سحب النقدي مجانا وغيرها.

�سمعان
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 122آيار 2012
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ال�����������ح�����������دث

وت� ّؤم��ن الجمعية مع �إدارة الإح�ص��اء المركزي
الم�ؤ�ش��رات االقت�ص��ادية ,انطالق ًا من القناعة ب�أن
المعرفة قوة ،ووجوب القيا�س عبر الم�ؤ�شرات بات
مطلوبا عن طريق جمع وتحليل المعلومات العامة
والمحا�س��بية والإح�ص��ائية بم��ا ف��ي ذلك الم�س��ح
ال�ص��ناعي وتعري��ف وتحدي��د الأعم��ال ،الملكي��ة
و�أ�ص��حاب العمل ،الأن�ش��طة الأ�سا�س��ية والثانوية،
العمال��ة والتوظيف ،المبيعات ،الت�ص��دير ،ال�س��وق
المحلي ،تفا�صيل التكاليف والأرباح ال�صافية بعد
تنزيل ال�ضرائب.

الت�سويق
وتق�� ّدم م��ع مرك��ز التج��ارة العالم��ي خدمات
التوا�ص��ل للت�س��ويق والت�ص��دير .وته��دف ه��ذه
الخدمات �إلى ت�أمين اجتماعات  B2Bلل�صناعيين
اللبنانيي��ن ف��ي مختل��ف دول العال��م وف��ي كافة
القطاع��ات .فهن��اك  ٣٦٠مرك��ز مرخ���ص في 100
دول��ة ،وماليين م��ن المديري��ن التنفيذيي��ن الذين
يزورون �سنويا معار�ض و�أن�شطة ترعاها �أو ت�شارك
ف��ي رعايتها مراكز التجارة العالمية� .أما البعثات
التجاري��ة ،فته��دف �إل��ى م�س��اعدة ال�ص��ناعيين
اللبنانيي��ن ف��ي البح��ث ع��ن �أ�س��واق والتو�ص��ية
بالمعار�ض وكيفية الم�شاركة بها وت�أمين لقاءات
العمل الثنائية.

من اليمين :زياد بكدا�ش� ،سعد ازهري ،نعمت افرام ،هاني �صفي الدين� ،شوقي دكّا�ش� ،شاكر �صعب

جبرا
من جهته ،اعتبر جب��را “ان الجامعة تبقى في
خدمة لبنان ومجتمعه و�ص��ناعته التي تعانى من
�أو�ضاع �صعبة تجبرنا على الوثوق معها لمواجهة
التحدي.

جهاد �شما�س ،نديم ملك ،نعمة افرام ،ونزيه المقدم

�أزهري
بدوره ،اكد �أزهري اعتزازه بال�ش��راكة بين بنك
لبنان والمهجر وجمعية ال�ص��ناعيين وهي الأولى
من نوعها في لبنان م�شددا ان هذه الخدمات التي
�س��يوفرها البنك ت�أت��ي من خالل مذك��رة التفاهم
وهي ت�شمل مختلف المجاالت الم�صرفية.
و�أخي��را وقع��ت اتفاقيات ال�ش��راكة بين كل من
جمعية ال�صناعيين والجامعة اللبنانية -الأميركية
وبنك لبنان والمهجر والمركز العالمي للتجارة.

12
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افرام وازهري وجبرا يتو�سطون اع�ضاء مجل�س جمعية ال�صناعيين
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افرام وازهري يوقعان االتفاقية

علي وح�سين عبداهلل ،نديم الملك

من اليمين :زياد بكدا�ش ،ابراهيم مالح ،فار�س �سعد

ربيع وطوني افرام

جوزي الها�شم و�شقيقته ،جاك ن�صار

�سعد الدين العويني ونزاريت �صابونجيان

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 122آيار 2012
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ال�����������ح�����������دث

«هوريكا  .. »2012ملتقى الخبرات والفنادق

عبود :و�سيلة حقيقية لتحريك االقت�صاد

إعداد :طارق مع ّنا

تعتبر صناعة املعارض واملؤمترات احدى املؤشرات القوية للتدليل على الوضع االقتصادي في أي دولة ،وقد
شهدت هذه الصناعة منوا ً كبيرا ً في لبنان ،حيث تنظم العديد منها على مدار العام .وال تقتصر على نوع
معني من املعارض بل هي متنوعة وحتاول أن تغطي جميع اجلوانب.
ّ
مضطردة في نسب الزوار واملعارضني ،الذين يجدون فيها فرصة للتواصل مع الشرائح
وتسجل املعارض زيادة
املستهدفة وتسويق املنتجات وهو ما ينعكس ايجابا ً على القطاع السياحي وينشط االقتصاد عموماً .وتتوقع
الهيئات والدوائر العاملة في هذا االطار منو هذه الصناعة وانعكاس آثارها االيجابية على اقتصاد الدولة.
ّ
وتطل بيروت بحلتها اجلديدة عبر شعار “هوريكا  2012الذي ينقل زائريه الى عامله اخلاص ،فيطلعهم على
أحدث املنتجات ،االجتاهات واالبتكارات واألفكار من الشركات املتعددة واملتواجدة في املعرض على صعيد
الضيافة والصناعات الغذائية .ويبرز املعرض غنى احلضارات اخملتلفة وتن ّوع املأكوالت املنزلية واخلدمات الداعمة
فن املأكوالت إضافة إلى الذواقة الذين يقدمون
لهذه الصناعة ،ويجمع عددا ً كبيرا ً من اخلبراء املتخصصني في ّ
خلطات ذات نكهات جريئة ومأكوالت غير اعتيادية.
14
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Reinventing
breadmaking

TM

15

P.O. Box 166 Ain Aar, Lebanon
Mazraat Yashouh, Industrial Zone, Matn
Branch: Dora roundabout, Seaside road, Beirut
T +961 1 242 628 F +961 1 258 564 M +961 3 222 217
sales@saltek.com.lb www.saltek.com.lb
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Headquarters:

BAKERY EQUIPMENT
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dots 53

وكان وزي��ر ال�س��ياحة ف��ادي عب��ود قد
افتتح المعر�ض في البيال ،بح�ض��ور ر�ؤ�ساء
الجمعيات والنقابات ال�س��ياحية وم�ش��اركة
 400م�ؤ�س�سة انتاجية وخدماتية من لبنان
والبحري��ن واالردن وال�س��عودية واالم��ارات
العربي��ة و�س��وريا وال�س��ويد و�س��ريالنكا
و 200اخت�صا�ص��ي من الفن��ادق والمطاعم
والجامعات الفندقية.

Aafco

Abi semaan marche modern

دمو�س

و�شددت المديرة العامة للمعر�ض جومانا
دمو�س على “�أن ا�ست�ض��افة المعر�ض لل�سنة
التا�سعة ع�شرة لهواة الطبخ والخبراء الفنيين
ل�صناعة ال�ضيافة في لبنان والمنطقة ،ي�ؤكد
على الدور الذي يلعبه في تعزيز التنمية في
لبنان”.
ور�أت �أن “هوري��كا” ي�ش��كل ملتق��ى
للخب��رات وقط��اع الفن��ادق ويرك��ز عل��ى
ي�ش��جع
ال�ص��ناعات الغذائي��ة كاف��ة ،كم��ا
ّ
كل ما هو جديد
االبتكار ويلقي ال�ض��وء على ّ
في عالم الغذاء” .و�أ�شارت الى �أن “المعر�ض
ي�س��تقطب هذا العام �أكثر من  350عار�ض��ا
من لبن��ان� ،أوروب��ا� ،آ�س��يا والب�لاد العربية
كاف��ة .ولفت��ت الى ان��ه “يق�س��م الملتقى الى

Batroun Mountains winery

16
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Alicafe

AMG

Art metal

Assad Gabriel

Befco

Tefal
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Alfa

ACE

A

Abi semaan marche modern
Aptech

➠

Armobel

Aptech

Barista

B Box

Manyfood

Bekaplast co
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Boecker

ث�لاث فئ��ات �أ�سا�س��ية منه��ا الم�أك��والت،
المخ�ص�صة للفنادق
الم�شروبات ،التجهيزات
ّ
ف��ن الطاول��ة و�ص��و ًال ال��ى
والمطاع��م م��ن ّ
الجامع��ات الفندقي��ة ،ناهيك ع��ن الخدمات
ال�سياحية المتنوعة”.
وك�ش��فت �أن المنتدى يت�ض��من ور�ش عمل
وحلق��ات حوار ومناق�ش��ة ون��دوات مفتوحة
للعاملي��ن ف��ي ال�ض��يافة وخدم��ات الطع��ام
المهنيين لمناق�ش��ة الم�س��تجدات الأخيرة في
ه��ذه ال�ص��ناعة .وقال��ت “ :ي�ش��ارك �أكثر 15
خبيرا وطاهيا من خارج لبنان في اال�شراف
رواد المعر���ض
عل��ى المباري��ات وتزوي��د ّ
بالإر�ش��ادات والن�ص��ائح به��دف تب��ادل
فن الطبخ وال�سالمة
الخبرات والمعرفة حول ّ
الغذائية”.

bim pos

Dekerco

Ecolab

Bureau Vertias

عبود

من جهته ،لفت عبود الى ان “ هذا الحدث
تحول الى منا�س��بة �سنوية ينتظرها الجميع،
وب��ات محط��ة ا�سا�س��ية لم�ش��اركة الخب��رات
واالنجازات والتعريف بالتطور الحا�صل في
لبنان على �ص��عيد عالم ال�ض��يافة الذي خطا
ا�شواطا كبيرة في الحرفية والمعرفة.
وتابع“ :ي�س��اهم ه��ذا الملتق��ى عاما بعد

Chlala
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Copar

Chateau Barka

Cave du monastere st. jean

Cali food
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Delicacy lounge

Domaine des Tourelles

Chateau Ka

Dal mare group

Boutic Hotel

Convivio

Daccache green line

Biomass
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EMF trading

ع��ام ف��ي نق��ل �ص��ورة راقي��ة وح�ض��ارية،
وبالتالي ي�شكل اداة هامة للترويج ال�صحيح
ع��ن لبنان ،وعن عراقته في عالم ال�ض��يافة،
وفر�صة حقيقية للتعرف على احدث التقنيات
الت��ي باتت تعتمدها الم�ؤ�س�س��ات ال�س��ياحية
ف��ي لبن��ان .وااله��م ان مثل ه��ذه المعار�ض
والم�ؤتمرات هي من دون �شك و�سيلة حقيقية
لتحريك االقت�صاد وخلق فر�ص عمل ،فلبنان
قادر على ا�س��تعادة دوره كمركز للم�ؤتمرات
والمعار���ض ،وال ينق�ص��ه لتحقي��ق ذل��ك اال
توفي��ر البن��ى التحتي��ة الالزم��ة والتروي��ج
ال�صحيح والم�س�ؤول”.
�أ�ض��اف“ :ه��ذا م��ا ادركن��اه ف��ي وزارة
ال�س��ياحة منذ عامين حي��ن بد�أنا العمل على
محاولة ان�ش��اء مركز للم�ؤتمرات والمعار�ض
بموا�ص��فات عالمية في منطقة ال�ضبيه ،وما
زلنا ن�سعى لتحقيق ذلك بالرغم من العقبات
والبيروقراطية التي تواجه اي م�شروع منتج،
وما نعم��ل جاهدين على تحقيقه ،جاء البنك
االوروبي لال�ستثمار  EIBعلى الت�أكيد على
اهميته ،حيث اع��رب فيليب دون فونتان عن
اهمي��ة اال�س��تثمار ف��ي لبن��ان وخا�ص��ة في
قطاع ال�س��ياحة ،م�شددا على قدرة لبنان ب�أن
يكون مركزا للم�ؤتمرات”.

Nestlé
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Elsa

Freez

Ets. Antoine Massoud

Eurotrade

Fairey-Tawrid

Entotox

Food Drama

Fresca
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Beytrade

Electro Group

Farhat

FDM

Garff group

Fair trade

Gemco

Gold by Moukarzel
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Ghanem development

Gime

GM & A

Grohe

General promotion

International trade

Horequip

Horepa

Interal

ipec
Le cuir

Ipec
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Inthra
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Getaway

Ghalico Group

Hice

GWR

industrial & printing system

ICU sarl

Label Plus

Lavazza
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Jabal natural

Ixsir

Istirad GT

Liban fruit

Iso liban

Jura lebanon

Nasr trading group

Mixmaster

MBC

Puck

Ojamco
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Nexty
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➠

LG

Le fontaine

Market solution

Long rang system

Nay water

Moraco

RBML food labs

Qualeb
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Polytra

Power horse

Prunelle

Sea Slim

Samtec

Omega

Sofil

Societe kebbi

Signs makers

Tomado

The Delights shop
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Specifico & co

26

5/4/12 12:07:08 PM

➠

Oubary

Perrier

SIC

Securatel

Solectron

Solarco

TMA

Tire boucon
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Veetee

Turnkey ventures

Trama

Well being trade

Vitrum

Vary food

Asyuda

Franchise Lebanon

Banque Libano-Française

UCI

Eastern Industrail Company
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AlDiyar
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➠

United Technology System

Unimar

Zizette Group

Wilbi

TQCSI

STG

Al Kanater

AlSheikh Selim
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Al Karamah

Inter Brand

Phoenicia Hotel

Media Sponsorships

Balkis

Barakat

Zeit Boulos

Café’ Abi Nasr

Taanayel

Sabitech

Hboubna
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➠

Association of Lebanese Industries

Omsiat - Alkar

Bonjus

Café Najjar

Saltek

Visitors

The Directory of Exports & Industrial
Firms In Lebanon

Zaka moltik
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Souk Altayeb

Chateau Khoury

Chateau Kanafar

Sfeir Industries

Fattal

Mina Industry

Castania

Ghattas Trading

Karout

Vacuum Bags

Kamaplast
2012  �آيار122  العدد- ال�صناعة واالقت�صاد

Magazine Assinaa Wal'iktisad N. 122.indd 32

Kobayter Freres
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➠

33

Sleep Comfort

Sonaco Al Rabih

Chateau Mouzar

Chtoura Food’s

MEA

Ksara

Chamber of Commerce, Industry and
Agriculture of Beirut

Candia
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Mabsout & Idriss

Magic Carpet

Meptico

Jabra Institution

Al Rifai Roastery

Clos ST. Thomas

Sohat

Sannine

Nadec

Natgas

Ministry of Agriculture
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Uninox
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Laflox Yamama

Liban Pack

Maurice Jabra

Sannine Roastery

Nabil

Selim Beyoun Institution

Unigaz

Ministry of Tourism
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��������ش�������رك�������ات

�شراكة بين «فا�ست مونديال» و SDVالفرن�سية
�أقي��م ف��ي مرف���أ بي��روت
احتف��ال لمنا�س��بة توقي��ع
ال�شراكة بين �شركتي «فا�ست
مونديال اند مارين» اللبنانية
و SDVالفرن�س��ية ف��ي
«المنطقة اللوج�ستية الحرة»،
برعاية وزير الأ�شغال العامة
والنقل غازي العري�ضي.
وق��ال العري�ض��ي «ان
ال�ش��راكة بين �ش��ركة فرن�سية
م��ن كب��رى ال�ش��ركات ف��ي
العال��م وبين �ش��ركة لبنانية،
يه��دف ال��ى تو�س��يع �إط��ار
م�ساحة ال�شحن في لبنان �إلى
كل �أقطار العالم».
وا�ش��ار ال��ى ان «مرف���أ
تح��ول �إل��ى �أح��د
بي��روت
ّ
�أه��م المراف��ئ ف��ي المنطقة،
يتو�سط الم�شاركين في االحتفال
العري�ضي
ّ
وينتظ��ره دور �أكب��ر ف��ي لبنان
والمنطق��ة .نظ��را �إل��ى النم��و الكبير الذي ي�ش��هده اليوم في حركته من خالل عملية اال�س��تيراد والت�ص��دير وحركة ال�ش��حن الدائم��ة التي ال تتوقف عل��ى �أر�ض هذا
المرف�أ».
ودعا كل المنتجين على �أر�ض المرف�أ الى التعاون الكامل والتن�سيق الدائم ،وتفعيل الحركة وت�سهيل المعامالت باتجاه مزيد من الإنتاجية.
من جهته ،ر�أى المدير التنفيذي ل�شركة «فا�ست مونديال اند مارين» روبير باولي «ان �شعار لبنان بوابة ال�شرق» هو واقع ولي�س خياال ،بدليل ال�شراكة القائمة
اليوم والتي ت�ؤكد ثقة فرن�سا وباقي الدول بلبنان و�إرادتها لتطوير عالقاته معه والرغبة في اال�ستثمار فيه».
وقال« :ان هذه ال�شراكة تتخطى لبنان لتكون �شراكة اقليمية للبنان و�سوريا واالردن وم�ستقبال العراق».

�شهادة  ISO 9001لـ«ليبان بو�ست»
�أعلن��ت �ش��ركة “ليب��ان بو�س��ت” �أنه��ا ح��ازت
�ش��هادة نظام �ضمان الجودة ISO 9001:2008
م��ن منظمة  SAI GLOBALوذل��ك عن الإدارة
والعمليات.
وا�ش��ار رئي���س مجل���س الإدارة والمدي��ر الع��ام
لل�ش��ركة خليل داود الى ان «مهمة «ليبان بو�س��ت»
ت�سهيل حياة المواطنين عبر تقديم خدمات متكاملة
توفّ��ر عليه��م الم�ش�� ّقات اليومي��ة ،ونوعي��ة الخدمة
انكبت
�أ�سا�س��ية ف��ي عملن��ا .وق��ال« :له��ذا ال�س��ببّ ،
«ليبان بو�س��ت» منذ ن�ش�أتها لإيجاد �سبل ومجاالت
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لتح�س��ين معايير خدمته��ا .واليوم ،ت�أتي �ش��هادة
 ISO 9001بمثاب��ة تكري�س ر�س��مي لمعاييرنا
وجهودن��ا ف��ي تقدي��م �أف�ض��ل نوعي��ة ممكن��ة من
الخدمة».
�أ�ض��اف� :إنن��ا فخوري��ن به��ذه ال�ش��هادة لأنها
ح�ص��يلة �سنوات من العمل .ثقة النا�س بنا حفزتنا
لنوا�ص��ل جهودنا ،ونحن ن�سعى دوم ًا الى تح�سين
�أدائنا .وختم داود :تبقى ال�ش��هادة التي نطمح الى
نيلها والحفاظ عليها ،هي ر�ضى زبائننا الم�ستمر
عند التعامل مع �شركتنا.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 122آيار 2012
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�شراكة بين «كيدزمانيا» والـ «ميدل �إي�ست»
ت��م توقي��ع عق��د �ش��راكة بي��ن
�ش��ركة طي��ران ال�ش��رق الأو�س��ط
الـ”ميدل �إي�س��ت” الممثل��ة برئي�س
مجل���س �إدارتها المدير العام محمد
الح��وت و”كيدزماني��ا” الممثل��ة
برئي�س مجل���س �إدارتها علي كزما.
و�أع��رب الطرف��ان ع��ن تفا�ؤلهم��ا
بهذه الخطوة ال�سباقة التي �ست�شكل
ا�سا�س�� ًا لتع��اون وثي��ق يجمع بين
�ش��ركتين رائدتي��ن ت�س��عيان ال��ى
الم�س��اهمة ف��ي اع��داد وبن��اء جيل
طموح وواعد.
ور�أى الح��وت ان �أهمي��ة
الم�ش��روع تكم��ن “ ف��ي ان��ه لي���س
م�ش��روع ًا ترفيهي�� ًا فح�س��ب ،بل هو

اي�ض�� ًا م�ش��روع تثقيف��ي تحتاج��ه
بي��روت كم��ا يحتاج��ه �أطفالن��ا من
الجي��ل الجدي��د لأنه ي�س��اعدهم على
اختيار المهن��ة والدور الذي يمكنهم
�أن ي�ساهموا به في الحياة”.
م��ن جهت��ه ق��ال كزم��ا:
“كيدزمانيا” فخورة ب�شركة طيران
ال�ش��رق الأو�س��ط وبم��ا ا�س��تطاعت
تحقيق��ه على مر ال�س��نين حتى بات
ا�س��مها مقترن�� ًا بلبن��ان وب���أرزه
ال�شامخ .ونحن واثقون اننا من خالل
ه��ذا التعاون �س��نتمكن من اي�ص��ال
الر�س��الة الت��ي تقوم عليه��ا ر�ؤيتنا،
ما من��ح هذا الم�ش��روع بع��داً وطني ًا
باال�ضافة الى اهدافه التربوية”.

الحوت وكزما بعد توقيع االتفاقية

�شراكة بين «بيبلو�س» و«�أميريكان �إك�سبر�س ال�شرق الأو�سط»
�أعل��ن بن��ك بيبلو���س و�ش��ركة “�أميريكان �إك�س��بر�س ال�ش��رق الأو�س��ط” توقيع
اتف��اق �ش��راكة بينهم��ا تتيح للم�ص��رف توزي��ع وتقدي��م بطاقات الدف��ع الم�ؤجل
م��ن ال�ش��ركة لزبائن��ه .وبموج��ب ه��ذا االتف��اقُ ،ت�ص��در ال�ش��ركة بطاق��ات دف��ع
م� ّؤج��ل بال��دوالر الأميركي ،عل��ى �أن يتولّى بن��ك بيبلو�س توزيعه��ا على زبائنه،
ت�ض��م بطاق��ة “�س��نتوريون ““ ،The Centurion® Cardالبطاق��ة
وه��ي
ّ
البالتيني��ة” ، ®The Platinum Cardبطاق��ة “�أميري��كان �إك�س��بر�س”
الذهبي��ة The American Express® Gold Cardوبطاق��ة
!“�أميري��كان �إك�س��بر�س” الخ�ض��راء . .The American Express® Card
وا�ش��ار بيان �ص��در عن الم�ص��رف بعد حفل التوقيع ،ان “هذه البطاقات ال تح ّدد
�س��قف ًا م�س��بق ًا للإنف��اق وه��ي ت�س��مح لحامليه��ا الإفادة م��ن برنام��ج المكاف�آت
يخولهم جمع
® Membership Rewardsمن “�أميريكان �إك�سبر�س” الذي ّ
نقاط يمكن ا�ستبدالها بمجموعة وا�سعة من المكاف�آت.

زوين

ف��ي هذا الإطار ،ق��ال المدير العام الم�س��اعد ومدير �إدارة المنتجات ال�ش��رائح
والت�س��ويق ف��ي مجموع��ة بنك بيبلو���س جيلبير زوي��ن “�إن ت�أمين راح��ة الزبائن
المحرك الأ�سا�س��ي لن�ش��اط م�ص��رفنا ،حيث ن�س��عى دائم ًا
وتلبية متطلباتهم هما
ّ
�إل��ى تزويدهم بمنتجات وخدمات رفيعة الم�س��توى .و�إن بطاق��ات الدفع الم�ؤجل
م�صممة خ�صي�ص ًا بما يتالءم وحاجات الزبائن الذين
من “�أميريكان �إك�س��بر�س”
ّ
ي�س��افرون با�س��تمرار ويحتاجون �إلى المرونة في عملياتهم المالي��ة �أينما كانوا
في العالم”.

من جهته ،قال مدير �ش��ركة “�أميريكان �إك�س��بر�س ال�ش��رق الأو�سط” في لبنان
ح�س��ان :بما �أننا ملتزمون تطوير منتجات راقية تق ّدم لأع�ضاء بطاقاتنا عرو�ض ًا
مميزة وقيمة فريدة �إلى جانب خدمة زبائن من الطراز الأول ،ف�إننا على ثقة ب�أن
مجموعة بطاقات الدفع الم� ّؤجل من “�أميريكان �إك�س��بر�س” تالئم تمام ًا حاجات
قاعدة زبائن بنك بيبلو�س الرفيعة الم�ستوى.

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 122آيار 2012
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من �شهر الى �شهر

ميقاتي يرعى افتتاح «منتدى املال والأعمال»..

ندعو اىل ا�ستقرار اللرية و�إقرار املوازنة

ر�أى حاكم م�ص��رف لبنان ريا�ض �سالمة ان لبنان
“وعلى الرغم من �صعوبة ودقة هذه المرحلة ،ا�ستطاع
�أن يحاف��ظ على الثقة عامة فيه ،كما ا�س��تطاع القطاع
الم�ص��رفي �أن يتعدى ه��ذه المرحلة حي��ث �أنهى العام
 2011بربحي��ة جي��دة ،ونم��ت الودائ��ع بن�س��بة % 8
وتع ّدت الت�س��ليفات للقطاع الخا�ص الـ 40مليار دوالر
مقارنة ب��ـ 29مليار دوالر كت�س��ليف للقط��اع العام”.
و�أكد �س�لامة خ�لال كلمة القاها ف��ي افتتاح “منتدى
المال والأعمال” بعنوان “ا�س��تعادة الثقة باالقت�صاد
وا�ستقطاب اال�س��تثمارات” الذي رعاه رئي�س الحكومة
نجيب ميقاتي ممث ًال بوزير الإقت�ص��اد والتجارة نقوال
نحا�س ،ان “الليرة اللبنانية �ستكون م�ستقرة في العام
 2012ولدين��ا الإمكانات في هذا المجال .و�س��يكون
هناك �أي�ض��ا ا�ستقرار في الفوائد وعلى م�ستويات تحفّز
النمو وتخلق وفرا على خدمة الدين العام.

طربية

من جهته اعلن رئي�س جمعية الم�ص��ارف جوزيف
طربي��ة في كلم��ة القاها ان “�س��قف المطال��ب يتوقف
عن��د حف��ظ اال�س��تقرار للعباد والب�لاد ،وا�ش��ار الى انه
ف��ي البعد المالي واالقت�ص��ادي ،يجب عل��ى الحكومة،
وبعدها المجل�س النيابي اال�س��راع في معالجة م�شكلة
ت�أخي��ر �إق��رار الموازن��ة العامة د�س��توري ًا عو�ض�� ًا عن
قواع��د ال�ص��رف الحالي��ة القائم��ة من��ذ الع��ام 2006
عل��ى تخطي القاعدة االثني ع�ش��رية .وا�ض��اف�“ :إقرار
الموازنة مدخل لفتح الباب �أمام االنفاق اال�ستثماري،
كم��ا يفتح الب��اب �أمام ط��رح برامج تمويلي��ة طموحة
الع��ادة بن��اء وتحدي��ث البن��ى التحتية بال�ش��راكة مع
القط��اع الخا���ص .كذل��ك ف�إنه م��ن الملح ال�ش��روع في
و�ض��ع ملف النفط والغاز في م�س��اره العملي المتدرج،
خ�صو�ص�� ًا بعدم��ا �أثبت��ت الم�س��وحات العلمي��ة وجود
كمي��ات واعدة في عم��ق المياه االقليمي��ة ،واالهتمام
الذي تبديه �ش��ركات دولية عمالقة بهذا المو�ض��وع”.

عبود
ور�أى وزير ال�س��ياحة فادي عبود خالل م�ش��اركته
في جل�سة المنتدى الأولى بعنوان “التنمية الإقت�صادية
عب��ر مكافحة الف�س��اد وتطوي��ر العدال��ة الإجتماعية”،
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خالل افتتاح المنتدى
وطال��ب عب��ود بـ”اط�لاق عملية ا�ص�لاح �ش��املة
�إن “م��ن الوا�ض��ح ان ال ني��ة حقيقية عن��د البع�ض في
لم�ؤ�س�س��ة ال�ض��مان االجتماع��ي” ،معتب��را �أن “حالة
محارب��ة الف�س��اد ،زلن��ا ن��راوح مكاننا” .مو�ض��حا �أن
المعاناة اليومية ا�ص��عب من ان تو�ص��ف ،من الت�أخير
“لبنان ح�ص��ل في الع��ام  2011وللمرة الثالثة على
في الدفع وال�س��اعات الت��ي يق�ض��يها المواطن النجاز
التوال��ي ،من��ذ العام  ،2009على مع��دل  10/2.5في
معاملة” ،داعيا �إلى “اال�س��راع بتبني م�شروع التغطية
م�ؤ�ش��ر مدركات الف�س��اد” ،م�ش��يرا �إلى �أن “هذا المعدل
ال�ص��حية ال�ش��املة لجمي��ع المواطني��ن ،المم��ول م��ن
المتدني يعك�س امرين ا�سا�سيين ،الأول ،هو �أن م�ستوى
الموازنة ،وبالتالي تحرير الم�ؤ�س�سات واالجراء من هذا
الف�س��اد ف��ي لبن��ان م��ا زال مرتفعا ج��دا ،وثاني��ا� ،أن
العبء والعمل الجدي على تحديث الآلية المتبعة”.
م�ستوى �إدراك الف�ساد هو مرتفع اي�ضا”.

 ...ويرعى م�ؤمتر «الأزمات والعوملة واحلوكمة»
برعاي��ة رئي�س الحكومة نجيب ميقات��ي ،افتتحت كلية �إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح
القد�س – الك�سليك ،بالتعاون مع جمعية كليات �إدارة الأعمال والعلوم االقت�صادية وال�سيا�سية في الجامعات
ؤتمرا دول ًيا بعنوان “الأزمات والعولمة والحوكمة :كيف ُت�ستخلَ�ص الدرو�س؟” ،ح�ضره ممثل رئي�س
العربية م� ً
الجمهورية العماد مي�ش��ال �س��ليمان وزير التربية والتعليم العالي ح�س��ان دياب ،ممثل الرئي�س ميقاتي وزير
ال�صناعة فريج �صابونجيان ،وح�شد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية التربوية والع�سكرية واالجتماعية.
ور�أى �ص��ابونجيان في كلمة القاها الى ان “الأزمات والعولمة والحوكمة ،هي خال�ص��ة ما يقلق عالمنا
المعا�ص��ر ومجتمعنا المتم ّدن .واذ اعتبر “�أن العولمة �أمر ج ّيد لل�ش��عوب اذ تمكنت من �أن ت�س��قط الحواجز على
كل ال�ص��عد والم�س��تويات ال�سيا�سية واالقت�ص��ادية والفكرية والثقافية ،ا�ش��ار الى ان خطرها داهم وت�أثيرها
مدمر لأنها ت�سبب ممار�سة االحتكار والهيمنة وتقل�ص احترام �أب�سط معايير الأخالقيات والأدبيات وال�شفافية
ّ
وال �سيما احترام ال�ضعيف”.
وكان��ت كلم��ة لممث��ل رئي���س الجمهورية الوزير دي��اب وتحدث فيه��ا عن تكريم البروف�س��ور فران��ك بورنوا
تحجم الإن�س��ان الفرد ،وقد
وكانت كلمة لرئي�س الجامعة الأب هادي محفوظ الذي �أ�ش��ار �إلى �أن «العولمة قد ّ
تناف�سي هائل ر ّبما يرزح تحت عبئه ويت�ضاعف �شعوره بالتراجع والعجز».
تجعله في و�ضع
ّ
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بنك بريوت يك ّرم ّ
قطوف والع�شي
�صفري :لبنان يتميز بعطائه الأكادميي

ك��رم رئي�س مجل���س �إدارة ومدير عام
ّ
بن��ك بي��روت �س��ليم �ص��فير رئي���س مجل���س
الأمن��اء ف��ي «�أميدي�س��ت» ال�س��فير ثي��ودور
قط��وف ورئي���س مجل���س �أمن��اء الجامع��ة
اللبناني��ة الأميركية  ، LAUعالم الف�ض��اء
الأميرك��ي من �أ�ص��ل لبناني الدكتور �ش��ارل
الع�ش��ي .ح�ض��ر حفل التكريم وزير ال�سياحة
فادي عبود ،والوزير ال�س��ابق النائب مي�شال
فرعون والوزيرة ال�سابقة ليلى ال�صلح حماده
وال�س��فير الأميركي بالإنابة ريت�ش��ارد ميلز،
بالإ�ض��افة �إل��ى رئي���س الجامع��ة اللبنانية
االميركي��ة الدكتور ج��وزف جبرا و�أع�ض��اء
مجل�س الأمناء في الجامعة و�أع�ضاء مجل�س
الأمناء في �أميدي�س��ت و�أع�ضاء مجل�س �إدارة
�سليم �صفير
بنك بيروت ومدع��وون تخطى عددهم المئة
�شخ�صية.
وفي كلمته اعتبر �ص��فير «�أن في المنا�س��بة فر�صة م�ش��تركة لـ  LAUو�أميدي�ست لتكريم
ال�س��فير قطوف م�شدداً على �أن هناك مهمة مقد�س��ة من خالل ال�سعي الد�ؤوب لتوفير المعايير
التي ت�ضمن عطاء �أكاديمي ًا ي� ّؤمن ل�شبابنا الم�ستقبل الم�شرق .و�شكر الجهد الفردي والجماعي
الذي جعل من �أميدي�س��ت و LAUقوة دامغة في مجال التعليم العالي وذلك بجهود ال�س��فير
قط��وف والدكتور الع�ش��ي والدكت��ور جبرا .وق�� ّدم بعد ذلك درع ًا تكريمية با�س��مه وا�س��م بنك
بي��روت �إلى كل من قطوف والع�ش��ي وجب��را وفار�س ،الرئي�س ال�س��ابق لمجل�س �أمناء .LAU
وتحدث ال�س��فير قطوف �شاكراً ل�ص��فير عطاءه الم�س��تمر من �أجل التربية ووقوف بنك بيروت
�إلى جانب هذه الق�ض��ية النبيلة .وقال �إنه بمثل هذا التعا�ض��د ينه�ض الوطن ويحفظ ل�ش��بابه
ولنف�سه موقع ًا متقدم ًا بين الأمم .ثم كان حفل ع�شاء.

لقاء بني غرفتي �صيدا وطرابل�س
يبحث تعزيز التعاون الثنائي
لب��ى وفد من غرفة �ص��يدا والجنوب برئا�س��ة عمر دند�ش��لي دعوة
رئي���س مجل�س �إدارة ال�ص��ندوق التعا�ض��دي لأع�ض��اء غ��رف التجارة
وال�ص��ناعة والزراع��ة ف��ي لبن��ان توفيق دبو�س��ي ،من �أجل الت�ش��اور
لتعزيز التعاون الثنائي والتعا�ضد في المجاالت كافة ،والإطالع على
الخطوات التي تخطوها غرفة طرابل�س وال�ش��مال في م�ض��مار تحديث
وتطوير المجتمع الإقت�صادي ،من خالل �سلة م�شاريعها الإنمائية.
وبح��ث الجانب��ان ف��ي مختلف ال�س��بل الآيل��ة الى تعزي��ز الروابط
وتعميقها في المجاالت الإنمائية كافة ،ال �سيما على نطاق ال�صندوق
التعا�ض��دي ،وكذلك تبادل الخبرات على م�س��توى حا�ضنات الأعمال
بين الغرفتين.
و�أكد دبو�سي متانة العالقة بين غرفتي �صيدا وطرابل�س ودورهما
المتكام��ل م��ع غرف المناط��ق الأخرى ،وعم��ق التطلعات الم�ش��تركة
لتحقيق م�ستلزمات النهو�ض الإقت�صادي والإجتماعي.
وزار الوف��د مق��ر غرف��ة طرابل���س وج��ال عل��ى الم�ش��اريع كاف��ة
التي تديرها الغرفة ،و�إ�س��تمع الى ال�ش��روحات المف�ص��لة عن الخطط
والم�ش��اريع والبرامج التي �س��تنفذ في المراح��ل الالحقة .واطلع على
الأعم��ال الت��ي يقوم به��ا مختبر فح���ص ال�ص��ناعات الغذائية وعلى
ا�س��تعدادات المختب��ر الم�س��تقبلية للح�ص��ول عل��ى �ش��هادة الج��ودة
المتعلق��ة بمختب��رات فح�ص ال�ص��ناعات الغذائي��ة .وزار الوفد مركز
الإبتكارات وتطوير الأعمال حيث �إطلع من �أ�ص��حاب تلك الم�ش��اريع
عل��ى الطرق المعتمدة في تنفيذ م�ش��اريعهم ،والدعم الذي يلقونه من
جمعي��ة تطوير الأعمال “البيات” .و�أبدى رئي�س و�أع�ض��اء وفد غرفة
�ص��يدا �إعجابهم وتقديرهم لما تم تحقيقه م��ن �إنجازات �إمتازت بها
غرفة طرابل�س ،م�ش��ددين على �أهمية التوا�ص��ل والإ�ستفادة الق�صوى
م��ن الخطوات المتقدم��ة التي تخطوه��ا غرفة ال�ش��مال على مختلف
الم�ستويات.

وفد تركي يزور غرفة طرابل�س وال�شمال
زار وف��د ترك��ي ير�أ�س��ه رئي�س بلدية غازي عنتاب التركيةالدكتور عا�ص��م غوزلباي يرافقه رئي���س بلدية �أورفا الدكتور �أحمد فاقي بابا ،ووفد تجاري تركي �ض��م تجار
ومزارعي الحم�ض��يات الأتراك غرفة طرابل�س وال�ش��مال ،وح�ض��ر اللقاء رئي�س �إتحاد بلديات الفيحاء الدكتور نادر غزال وع�ض��و المجل�س البلدي الدكتور خالد تدمري وعدد
كبير من م�صدري ومزارعي الحم�ضيات في لبنان .و�شدد امين مال غرفة طرابل�س توفيق دبو�سي في كلمة القاها ،على تاريخ التعاون اللبناني التركي ،والطرابل�سي التركي،
مذكرا ب”ان غرفة تجارة طرابل�س ت�أ�س�ست في العام  1870بموجب فرمان عثماني” ،داعيا الى “الإ�ستفادة من تجربة تركيا في �صعودها الملحوظ اقت�صاديا وو�صولها
الى االقت�صاد الرابع ع�شر عالميا ،وكذلك الإ�ستفادة من الدور االقليمي التركي المتعاظم على م�ستويات عدة تحتمها العالقات المتعددة الوجوه دينيا وتاريخيا وجغرافيا”،
وا�ص��فا “تركيا بالأخ الكبير” ،وا�ض��عا كل “�إمكانات غرفة طرابل�س وال�ش��مال في خدمة التوا�ص��ل التركي اللبناني عامة وب�شكل خا�ص مع �شمال لبنان” ،واعدا ب”�إت�ساع
رقعة هذا التوا�صل في الم�ستقبل الواعد” .من جهته اكد غوزلباي الأوا�صر المتينة التي تربط تركيا ب�شمال لبنان ،متمنيا �أن “تحمل الأيام القادمة بروتوكوال للتعاون بين
غرفة طرابل�س وال�شمال وغرف التجارة التركية على غرار ما نحن ب�صدد توقيعه مع بلدية طرابل�س”.
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من �شهر الى �شهر

«ايدال» ت�س ّلم عقد �سلة احلوافز مل�شروع Algorithm S.A.L
غريب عقد �سلة
ت�س��لّم رئي�س مجل�س �إدارة م�ش��روع  .Algorithm S.A.Lال�سيد �سليم ّ
الحواف��ز  Package Deal Contractالمتعل��ق بالم�ش��روع اال�س��تثماري الذي تن�ش��ئه
ال�ش��ركة ف��ي قطاع �ص��ناعة الأدوي��ة من رئي���س مجل���س �إدارة الم�ؤ�س�س��ة العامة لت�ش��جيع
اال�س��تثمارات ف��ي لبن��ان المهند���س نبي��ل عيتاني بع��د �أن وافق علي��ه مجل�س ال��وزراء في
جل�س��ته الأخيرة .وي�س��تفيد الم�ش��روع بموجب هذا العقد ،خالل مرحلتي الإن�ش��اء والت�شغيل،
من �إعفاءات عديدة كالإعفاء الكامل من ال�ض��رائب على الدخل وعلى توزيع �أن�ص��بة الأرباح
لم��دة � 10س��نوات وكذلك ،تخفي�ض ر�س��وم رخ�ص��ة البن��اء ومنح �إجازات العم��ل وتخفي�ض
ر�س��وم �إج��ازات العم��ل والإقامة للعم��ال الأجانب �إ�ض��افة �إل��ى الإعفاء الكامل من ر�س��وم
الت�أمي��ن العق��اري .و�أكد عيتان��ي ،اثر التوقيع� ،أن �ص��ناعة الأدوية التي ينتم��ي �إليها هذا
الم�ش��روع ،تزخ��ر بالعديد من الفر�ص اال�س��تثمارية الجذاب��ة .وقد زاد حجم اال�س��تثمار في
هذا القطاع مع �إن�ش��اء م�شاريع جديدة وقيام م�ص��انع عديدة بتو�سيع خطوط الإنتاج لديها
وتطوير �آالتها ومعداتها .و�أو�ض��ح �أن �سوق المواد ال�صيدالنية والمعدات الطبية �أظهرت نموا
ثابتا في الأعوام الأخيرة مع معدل �إنفاق فردي ي�ص��ل �إلى  154دوالرا في ال�س��نة بح�س��ب
عيتاني وغر ّيب
غريب �أن تو�سيع الم�صنع القائم حاليا يتيح
 .Business Monitorمن ناحيته� ،أكد ّ
م�ض��اعفة الإنتاجية وي�س��اهم في تحقيق اال�س��تقاللية ال�ص��حية في لبنان .وتوقع �أن يقوم الم�ص��نع الجديد بت�ص��دير ما يوازي ن�س��بة  10في المئة من قيمة ما ي�ستورده
لبنان �سنويا من �أدوية ومنتجات طبية .معلن ًا �أن الت�شغيل �سيبد�أ في غ�ضون ثالث �أو �أربع �سنوات كحد �أق�صى.

«البا�شورة» تقيم فندق خم�سة جنوم ديلوك�س

عيتاني وبركات
ت�س��لم مدير عام �ش��ركة البا�ش��ورة � 987ش.م.ل .ال�س��يد �ص��باح بركات عقد �سلة
الحوافز المتعلق ب�إقامة فندق خم�سة نجوم ديلوك�س من رئي�س مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة
العامة لت�ش��جيع اال�س��تثمارات في لبن��ان المهند�س نبيل عيتاني .وي�أتي ت�س��ليم هذا
العقد �إلى ال�شركة الم�ستثمرة بعد �أن وافق عليه مجل�س الوزراء في جل�سته الأخيرة.
وق��د اعتب��ر عيتان��ي ،اثر التوقي��ع� ،أن هذا الم�ش��روع الجديد ين�ض��م �إلى �سل�س��لة
الم�شاريع التي تقوم الم�ؤ�س�سة بدعمها وم�ساندتها .وقال �إن هذا الفندق يندرج �ضمن
�إطار القطاع ال�سياحي الذي ي�شهد فورة كبيرة في اال�ستثمار مو�ضحا �أن ال�سياحة هي
من القطاعات الواعدة التي تحمل العديد من الفر�ص الجديدة خ�صو�صا في ال�سياحة
اال�ست�شفائية وفي �سياحة الم�ؤتمرات .و�أ�شار �إلى �أن القطاع ال�سياحي ي�ساهم بحوالي
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 10في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (وهي ن�سبة من بين الأعلى في المنطقة)
ويوف��ر فر���ص العمل ل��ـ  9,5في المئة م��ن مجمل الي��د العاملة اللبناني��ة في العام
( 2011بح�س��ب �أرقام المجل�س العالمي لل�س��ياحة وال�س��فر) .كما �أنه من القطاعات
الأكث��ر نموا حيث �أنه من المتوقع �أن ي�س��جل  4,5في المئ��ة للعام  .2012و�أعلن �أن
اال�ستثمارات الواردة �إلى القطاع �ستنمو بمعدل  6في المئة �سنويا.
م��ن ناحيت��ه� ،أكد بركات �أن هذا الم�ش��روع ،الذي تديره �ش��ركة عالمية� ،سي�ض��ع
معايي��ر جدي��دة لخدمات ال�ض��يافة في لبن��ان ،كما �س��يكون له �أثر كبير االقت�ص��اد
ب�شكل عام وعلى القطاع ال�سياحي ب�شكل خا�ص .ولفت �إلى �أن بيروت تتمتع بالعديد
من الميزات التي تخولها �أن تكون قاعدة لل�س��ياحة ف��ي المنطقة .ومن هذه الميزات
تواف��ر اليد العاملة الكفوءة والمتخ�ص�ص��ة و�أ�س��لوب الحياة الراقي .و�أ�ش��اد بالجهود
الت��ي بذلته��ا «ايدال» خ�صو�ص��ا �أنه��ا تتخطى عملية منح عقد �س��لة الحوافز لتت�س��م
بمقدار عال من المهنية واالحتراف ،وا�صفا دورها بالفعال والمثمر لناحية ت�شجيع
الم�ستثمر على المجيء �إلى لبنان.
يذكر �أن �ش��ركة البا�ش��ورة تخطط لإقامة فندق خم�س نجوم ديلوك�س في الو�سط
التج��اري للعا�ص��مة .وه��و يت�ض��من  153غرف��ة و 62جناحا و� 35ش��قة مفرو�ش��ة
ومجموع��ة متنوع��ة م��ن المقاه��ي والمطاع��م ،بالإ�ض��افة �إل��ى ع��دد م��ن القاعات
المتخ�ص�ص��ة لالحتفاالت والم�ؤتمرات ومركز �أعمال ونادي �ص��حي وم�سبح .وت�صل
الكلفة الإجمالية للم�شروع �إلى  208ماليين دوالر ،وهو يوفر  250فر�صة عمل.
�أما عقد �س��لة الحوافز الذي ح�ص��ل عليه هذا الم�شروع ،فيت�ضمن �إعفا ًء كامال من
ال�ض��ريبة على الدخل وعلى توزيع �أن�ص��بة �ألأرباح لمدة ت�صل �إلى ع�شر �سنوات ،منح
�إجازات العمل من كل الفئات ،تخفي�ض ر�سوم �إجازات العمل والإقامة بن�سبة  50في
المئة وعلى فترة زمنية ت�صل �إلى ع�شر �سنوات ،تخفي�ض ر�سوم البناء بن�سبة  50في
المئة ،و�إعفا ًء كامال من ر�سوم ت�سجيل العقار والت�أمين العقاري.
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م�شروع

�أك��د المهند���س نبيل عيتان��ي �أن ثالثة م�ش��اريع
ا�س��تثمارية ح��ازت عل��ى الحوافز التي ين���ص عليها
قانون ت�ش��جيع اال�س��تثمارات في لبنان  360خالل
الف�ص��ل الأول من العام الحالي ،م�ش��يرا �إلى �أن حجم
اال�س��تثمار ف��ي ه��ذه الم�ش��اريع الت��ي توزع��ت على
قطاعات ال�س��ياحة والتكنولوجيا وال�ص��ناعة و�ص��ل
�إل��ى  232ملي��ون دوالر �أميرك��ي ،وم��ن المتوقع �أن
توف��ر  452فر�ص��ة عم��ل مبا�ش��رة جديدة .و�أو�ض��ح
عيتان��ي �أن الم�ؤ�س�س��ة تلق��ت خالل هذه الفت��رة �أكثر
من  18طلبا لم�ش��اريع ا�ستثمارية ترغب باال�ستفادة
من حوافز قانون ت�ش��جيع اال�س��تثمارات في مجاالت
ال�س��ياحة وال�ص��ناعة وتكنولوجي��ا المعلوم��ات
واالت�صاالت وال�صناعات الغذائية.
كالم عيتاني جاء خالل ت�سليمه عقد �سلة الحوافز
لم�ش��روع  .Inkript Securities S.A.Lبع��د �أن
واف��ق علي��ه مجل�س ال��وزراء .ويه��دف الم�ش��روع �إلى
�إن�شاء م�صنع لإنتاج المطبوعات والمنتجات الورقية
التي ت�س��تخدم في المعام�لات الحكومية والتي يجب
�أن تتمتع بموا�ص��فات �أمنية عالية تجعلها غير قابلة
للتقليد مثل جوازات ال�سفر وبطاقات الهوية والأوراق

Inkript Securities S.A.L

عيتاني وعيتاني
الخا�ص��ة باالنتخاب��ات و�أوراق اليان�ص��يب وغيرها.
و�س��يتم ت�ص��نيع هذه المنتجات لتلبية الطلب المتزايد
عل��ى ه��ذه المنتج��ات ف��ي منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط
و�أفريقيا وجزء من �آ�س��يا .وقد �أو�ض��ح عيتاني �أن هذا
الم�ش��روع ،ال��ذي يرتكز عل��ى ا�س��تخدام التكنولوجيا
المتطورة� ،س��يعزز موقع لبنان كقاع��دة للتكنولوجيا
في ال�ش��رق الأو�س��ط ،خ�صو�ص��ا �أن هذا القطاع يعتبر

المحرك الأ�سا�س��ي للتنمية وللمناف�سة .والتكنولوجيا
ّ
الت��ي بات��ت ت�ش��كل الركي��زة الأ�سا�س��ية لل�ص��ناعات
المعرفي��ة واالبتكارات والإنتاجية عبر كل القطاعات
الإنتاجية �أ�ص��بحت اليوم عن�صرا رئي�سيا من عنا�صر
تحقي��ق القيم��ة الم�ض��افة العالي��ة الت��ي ُيفتر�ض �أن
ت�شكل ن�سبة مهمة من �إجمالي الناتج المحلي.
من ناحيت��ه� ،أو�ض��ح رئي�س مجل�س �إدارة �ش��ركة
 Inkript Securities S.A.Lال�س��يد ريا���ض
عيتاني� ،أن الم�شروع يعك�س �صورة جميلة عن قطاع
التكنولوجيا في لبنان ،ال�س��يما عن القدرات الب�شرية
الهائلة التي يمكن �أن يوفرها والم�ستوى التكنولوجي
المتطور الذي يمكن الو�ص��ول �إلي��ه .وقال �إن الإنتاج
مخ�ص���ص لتلبي��ة الحاج��ة المحلي��ة وحاج��ات
ال��دول المج��اورة وال��دول الإقليمي��ة �إل��ى المنتجات
والم�ص��نوعات الورقية التي تتمتع بموا�صفات �أمنية
عالية.
ي�ش��ار �إلى �أن هذا الم�ش��روع اال�ستثماري يقع في
منطقة ب�شامون ،ق�ضاء عاليه .وي�صل حجم اال�ستثمار
فيه �إلى  11,3مليون دوالر �أميركي ،وهو ي�ؤمن 102
فر�صة عمل جديدة ،معظمها للعمالة اللبنانية.

�شقيـر �أطلق «املركـز اللبنانـي للو�ساطــة» :يوفر و�سيلة بديلة عن الق�ضاء لت�سوية النزاعات
�أطل��ق رئي���س غرف��ة بي��روت وجبل لبن��ان محم��د �ش��قير “المرك��ز اللبناني
للو�س��اطة” الذي ان�ش���أته الغرف��ة بالتعاون مع م�ؤ�س�س��ة التموي��ل الدوليةIFC
بتموي��ل من الحكومة ال�سوي�س��رية .ومن �أبرز مهام المرك��ز الذي ُيعتبر االول من
نوعه في لبنان ،م�ساعدة مجتمع االعمال على حل النزاعات التجارية من خالل
الو�ساطة خارج �إطار المحاكم ،ف�ض ًال عن تدريب واعتماد الو�سطاء ون�شر التوعية
حول فوائد الو�ساطة لدى الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة.
وا�ش��ار �ش��قير في كلمة القاها للمنا�س��بة الى “ان المركز اللبناني للو�س��اطة
يعمل على التخ�ص���ص في المجاالت االقت�ص��ادية حيث للغرفة خبرات وكفاءات
يمكن اال�س��تعانة بها لتفعيل العمل وخدمة البيئة االقت�صادية على اكمل وجه”.
وا�ضاف “تطلق الغرفة مركز الو�ساطة بروح الخدمة العامة الي تتحلى بها والتي
اتت ،منذ بداية عهد هذا المجل�س ،بعدة انجازات ت�س��هل العمل وتفعل االنتاجية،
ومنها :الغرفة االلكترونية التي �س��وف ت�س��مح للمنت�س��بين اجراء المعامالت من
مكاتبهم ،وذلك فور �صدور قانون التوقيع االلكتروني؛ ومركز االت�صاالت Call
 centerالذي ي� ّؤمن عبر االت�صال برقم واحد ،كافة المعلومات التي يحتاجها
التاجر؛ و�صندوق دعم االبتكار لدى الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة؛ و�صندوق
�ض��مان الت�س��ليفات للم�ؤ�س�سات ال�ص��غيرة والمتو�س��طة اي�ضا؛ وم�ش��روع ت�أمين
اع�ض��اء الغرف��ة وعائالتهم ب�ش��روط تف�ض��يلية؛ وت�أهيل المركز الرئي�س��ي لغرفة
بي��روت وجبل لبنان ،ف�ض�لا ع��ن انتخاب رئي���س الغرفة واتحاد الغرف رئي�س�� ًا

التح��اد غرف البحر المتو�س��ط الذي ي�ض��م  250غرفة تجارة و�ص��ناعة وزراعة
ومالحة وحِ رف ،وهذا تكريما للبنان واعترافا بجدارة رجل االعمال اللبناني”.
وتاب��ع �ش��قير “به��ذا �أ�ص��بح لدينا مرك��زاً متكام�لاً ،يوفر و�س��يلة بديلة عن
الق�ض��اء لت�س��وية النزاع��ات ،حيث يعم��ل مركز التحكي��م التابع للغرف��ة ،والذي
اعتمدت��ه كاف��ة الهيئات االقت�ص��ادية و�ش��اركت بادارت��ه ،من��ذ  16عاما وادى
خدم��ات جمة لل�س��وق التج��اري .و”المركز اللبناني للو�س��اطة” ،كم��ا هو االمر
بالن�س��بة للمرك��ز اللبنان��ي للتحكي��م ،ي�س��اهم بت�س��هيل العالق��ات التجاري��ة،
المحلي��ة والدولي��ة ،ويفع��ل اال�س��تثمار ،وي�ش��جع التوظي��ف في مج��االت العمل
وقطاع��ات االنت��اج” .و�أك��د ان “التج��ارة تحت��اج ال��ى ط��رق �س��ريعة لح��ل
المنازع��ات ،ال ت�س��تطيع المحاك��م ان ت�ؤمنه��ا بحك��م تعقي��د االج��راءات لديها،
والع��دد المتزاي��د م��ن الق�ض��ايا الت��ي ت��رد اليه��ا م��ن ج��راء تو�س��ع االعم��ال.
وقال “تتميز الو�س��اطة بكونها قادرة اي�ض��ا ،على معالجة الق�ض��ايا ال�ص��غيرة،
وال�ص��غيرة جدا ،بتكاليف متهاودة وب�س��رعة عالية حيث كل ما ت�س��عى اليه هو
التوفيق بين االطر�أف” ،م�شيرا الى ان الفريق االول من الو�سطاء ا�صبح بجهوزية
كاملة ال�س��تالم الق�ض��ايا ،واعتمد معايير عالية جدا في اختيارهم .ان الحكومة
ال�سوي�س��رية خ�ص�صت لم�شروع الو�ساطة في لبنان مبلغ  840الف دوالر ،ف�ضال
عن م�ساهمة غرفة التجارة واالمكانات التي و�ضعتها في خدمة الم�شروع”.
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من �شهر الى �شهر

منتدى «نحو التميز  »IIيف جامعة القدّي�س يو�سف
كرم��ت كل ّي��ة العلوم ف��ي جامعة الق ّدي�س يو�س��ف رئي�س �إتحاد الم�ص��ارف العربية
ّ
والرئي�س التنفيذي لمجموعة البركة الم�صرفية الأ�ستاذ عدنان �أحمد يو�سف في منتدى
بعنوان «نحو التم ّيز � »IIأقيم في �أوديتوريوم فران�سوا با�سيل ،في حرم الجامعة،طريق
ال�ش��ام ،بح�ض��ور معالي وزير الإقت�صاد والتجارة الأ�س��تاذ نقوال نحا�س ونائب رئي�س
الجامع��ة لل�ش���ؤون الأكاديمي��ة البروف�س��ور هن��ري العوي��ط ،ممث� ً
لا رئي���س الجامع��ة
البروف�س��ور رينيه �شامو�س��ي وعميد كل ّية العلوم البروف�س��ور توفيق رزق ونائب رئي�س
الجامعة ل�ش���ؤون البحث البروف�س��ور جورج عون وح�شد من العمداء والأ�ساتذة والطالّب
ومدراء م�ؤ�س�سات عامة و�شركات لبنانية وعربية.
وقد �أ�ض��اء المنتدى على التجارب المختلفة لأ�ش��خا�ص متميزين في م�سعاهم نحو
التف��وق ،في نجاحات��ه و�إخفاقاته التي يج��ب تفاديها .بداي ًة الن�ش��يد الوطني ،من ثم
الق��ى البروف�س��ور رزق كلمة وقد �أكّ د فيه��ا دور كلية العلوم في نق��ل مفهوم التميز من
خالل المعرفة .وقد �شدد في كلمته على الفرق بين الجودة والتميز.
من جهته �ألقى الأ�س��تاذ عدنان �أحمد يو�سف محا�ضرة بعنوان «نحو معايير عربية
نحا�س خالل تكريم رئي�س اتحاد الم�صارف العربية
م�صرفية موحدة للتميز في خدمة العمالء» �ش ّدد فيها على اهمية وجود ثقافة مجتمعية
عامة تهتم بتقديم الأف�ضل والأجود لمن يتم التعامل معهم بيعا �أو �شرا ًء �أو تبادال» .ومما قاله «تكون هذه الثقافة نابعة من قيمنا المجتمعية وموروثنا الح�ضاري مما �سي�ؤدى
�إلى تحقيق العديد من النتائج االيجابية نذكر منها على �سبيل المثال ال الح�صر:تح�سين مراكزنا التناف�سية و�إعالء قيم الجودة والتميز وتح�سين الكفاءة الإنتاجية وزيادة قدرة
بالدنا على ا�س��تقطاب اال�س��تثمارات وجعلها محورا لإدارة التبادل ونقل ر�ؤو�س الأموال ووجود بيئة تهتم بقيم الجودة والتميز �س��يجعلها جاذبة لال�س��تثمارات ور�ؤو�س الأموال
وهو ما �س��يفتح �آفاقا �إنتاجية جديدة �س��ت�ؤدي �إلى توفير فر�ص العمل» .وفي ختام الم�ؤتمر قدمت الجامعة درعا تكريميا للأ�س��تاذ عدنان �أحمد يو�س��ف على جهوده و نجحاته
في التميز في نجاح �إدارة �إتحاد الم�صارف العربية و مجموعة البركة الم�صرفية .

توقيع مذكرة تعاون بني غرفتي بريوت وجورجيا
و�ش��دد عل��ى “�أهمي��ة ال��دور اللبنان��ي في
تطوي��ر قط��اع الخدم��ات ف��ي جورجيا ،ال
�سيما ال�سياحة والم�صارف”.

وقع��ت غرف��ة التج��ارة وال�ص��ناعة
والزراع��ة في بي��روت وجبل لبن��ان وغرفة
التج��ارة وال�ص��ناعة في جورجي��ا ،مذكرة
تعاون بينهما بهدف رفع م�س��توى التعاون
ال �سيما على م�ستوى التبادل التجاري ،في
حفل اقيم في فندق موفنبيك ،بح�ضور الوفد
الر�س��مي الجورجي برئا�سة رئي�س الحكومة
الجورج��ي ني��كا غي�لاوري ،وح�ش��د م��ن
الفاعليات االقت�صادية اللبنانية .ووقع عن
الجانب اللبناني رئي�س غرفة بيروت وجبل
لبنان محمد �ش��قير وعن الجانب الجورجي
رئي�س غرفة جورجيا كاخا بايندورا�شفيلي.

�شقير

وا�شار �شقير الى “ان هذه االتفاقية تدل على
الرغبة الم�شتركة بتطوير االعمال والتجارة
بي��ن البلدي��ن ،ف��ي ظ��ل الكثير م��ن االمور
الم�شتركة التي يتقا�سمونها وابرزها وجود
قطاع خا���ص فاعل” .وتمنى ان “ت�س��اعد
خالل توقيع المذكرة
على زيادة التعاون بين مختلف الم�ؤ�س�سات
في كال البلدين” ،مبديا “ا�ستعداد غرفة بيروت وجبل لبنان لو�ضع كل امكانياتها
غيالوري
لت�س��هيل �أم��ور رج��ال االعم��ال الجورجيي��ن الراغبين باال�س��تثمار ف��ي لبنان”.
ودعا �ش��قير “القطاع الخا�ص الجورجي الى اال�س��تفادة من الميزات التفا�ض��لية
وعر�ض غيالوري بعد التوقيع الفر�ص التي تقدمها بالده ،م�ؤكدا انها “الرائدة
التي يتمتع بها االقت�ص��اد اللبناني ال�س��يما البيئة اال�س��تثمارية الجيدة” .وقال:
ف��ي مجال الإ�ص�لاح الإداري وال�ش��فافية والإنفت��اح على الإ�س��تثمار الأجنبي”.
“عل��ى القط��اع الخا���ص ف��ي البلدي��ن ا�س��تغالل الفر���ص المتاح��ة ف��ي لبنان
وا�ش��ار ال��ى “حاجة قطاع��ات الزراعة وال�ص��ناعة �إلى تطوير” ،م�ؤك��دا “اهتمام
الدولة الجورجية بجذب اال�ستثمارات عبر قوانين وتقديمات محفزة لال�ستثمار”.
وجورجيا”.
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من �شهر الى �شهر

�صعود الم�ؤ�شرات االقت�صادية في كانون الثاني 2012
وعجز الميزان التجاري يتراجع �إلى  1106ماليين دوالر
حققت معظم املؤشرات االقتصادية في كانون الثاني  ،2012ارتفاعا ً قياسا ً على الشهر ذاته من العام  ،2011الذي
كان قد شهد استقالة احلكومة السابقة ،ما أ ّثر سلبا ً على النشاط االقتصادي في البلد .على صعيد القطاع
سجل اجمالي موجودات املصارف التجارية ارتفاعا ً بنسبة  % 1.6في شهر كانون الثاني  2012مقابل
املصرفيّ ،
تراجعه بنسبة  % 0.4في الشهر األول من العام  .2011كما ازدادت التسليفات للقطاع اخلاص بنسبة  % 2.9في
الشهر االول من العام  ،2012وارتفعت الودائع اإلجمالية بنسبة  .% 0.8على صعيد آخر ،سجل ميزان املدفوعات
عجزا ً بقيمة  290مليون دوالر في الشهر األول من العام  ،2012وحافظت موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية
على مستواها املرتفع الذي بلغ ما يزيد عن  30.7مليار دوالر فلي نهاية كانون الثاني .2012

ال�شيكات المتقا�صة

وبلغ��ت القيمة االجمالية لل�ش��يكات المتقا�ص��ة
في هذا ال�شهر ما يعادل  5911مليون دوالر مقابل
 6464مليون دوالر في ال�ش��هر الذي �سبق و5610
ماليي��ن دوالر ف��ي كان��ون الثان��ي  ،2011لترتفع
بن�س��بة  % 5.4ف��ي ال�ش��هر الأول م��ن العام 2012
مقارنة مع ال�شهر ذاته من العام .2011
وتراجع��ت قيم��ة ال��واردات ال�س��لعية ف��ي ه��ذه
الفت��رة� ،إل��ى  1454ملي��ون دوالر مقاب��ل 1665
مليون دوالر في ال�ش��هر الذي �س��بق و 1729مليون
دوالر في كان��ون الثاني  .2011وهكذا تكون قيمة
هذه الواردات انخف�ض��ت بن�سبة  % 15,9في كانون
الثان��ي  2012مقارن��ة م��ع ال�ش��هر ذاته م��ن العام
الكميات الم�س��توردة بن�س��بة
 ،2011كم��ا تراجعت
ّ
.% 38,6

حركة اال�ستيراد
وعلى �ص��عيد الواردات ال�سلعية في ال�شهر الأول
م��ن الع��ام  ،2012احتل��ت المنتج��ات المعدني��ة
المركز الأول و�ش��كّلت ح�صتها  18,4من المجموع،
تلتها كل من الآالت والأجهزة والمعدات الكهربائية
( )% 10.5ث��م منتج��ات ال�ص��ناعة الكيميائي��ة
( ،)% 10.2فالأحج��ار الكريم��ة و�ش��به الكريم��ة
والمع��ادن الثمين��ة ( )% 9.2ثم المع��ادن العادية
وم�ص��نوعاتها ( .)% 9.1وعلى �صعيد �أبرز البلدان
التي ا�س��تورد منها لبنان ال�س��لع ف��ي كانون الثاني
 ،2012حل��ت ايطاليا ف��ي المرتبة الأولى �إذ بلغت
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ح�ص��تها  % 10.5م��ن مجم��وع ال��واردات ،تلته��ا
ال�ص��ين ( ،)% 8.7ث��م فرن�س��ا ( )% 8.3فالواليات
المتحدة الأميركية ( ،)% 7.3ثم �ألمانيا (.)% 5.7
م��ن جه��ة �أخ��رى ،بلغ��ت الإي��رادات الجمركية
المح�ص��لة على الواردات ال�س��لعية  189مليار ليرة
في كان��ون الثاني  ،2012مقابل  190في ال�ش��هر
الذي �س��بق و 205مليارات لي��رة في كانون الثاني
.2011

حركة الت�صدير
ف��ي كان��ون الثان��ي  ،2012ارتفع��ت قيم��ة
ال�ص��ادرات ال�س��لعية �إلى  348مليون دوالر مقابل
 338مليون دوالر ،في ال�ش��هر الذي �س��بق و297
مليون دوالر ف��ي كانون الثاني � ،2011أي بزيادة
ن�سبتها  % 17,2في ال�شهر الأول من العام 2012
بالمقارنة مع ال�شهر ذاته من العام .2011
واحتلّ��ت الأحج��ار الكريم��ة و�ش��به الكريم��ة
والمع��ادن الثمين��ة المرك��ز الأول وبلغت ح�ص��تها
 % 48.0م��ن مجموع ال�ص��ادرات ،تلتها المعادن
العادي��ة وم�ص��نوعاتها ( ،)% 12.6ث��م الآالت
والأجه��زة والمع��دات الكهربائي��ة (،)% 9.8
فمنتجات �ص��ناعة الأغذي��ة ( ،)% 8.0ثم منتجات
ال�ص��ناعة الكيميائي��ة ( .)% 4.0وم��ن �أبرز البلدان
الت��ي �ص�� ّدر �إليه��ا لبنان ال�س��لع في كان��ون الثاني
 ،2012نذكر� :سوي�س��را التي احتلت المرتبة الأولى
وبلغ��ت ح�ص��تها  % 20.4من �إجمالي ال�ص��ادرات
ال�س��لعية ،تلته��ا بلجي��كا ( ،)% 8.9فال�س��عودية

( ،)% 6.3ث��م الإمارات العربية المتحدة (،)% 5.7
فتركيا (.)% 5.5

الح�سابات الخارجية
وتراج��ع عج��ز المي��زان التج��اري ف��ي كان��ون
الثان��ي � ،2012إل��ى  1106ماليي��ن دوالر مقاب��ل
عجز قدره  1327مليون دوالر في ال�شهر الذي �سبق
وعجز بقيمة  1432مليون دوالر في كانون الثاني
.2011
كم��ا تراجعت الموج��ودات الخارجية ال�ص��افية
لدى الجهاز الم�ص��رفي والم�ؤ�س�سات المالية بحوالي
 290ملي��ون دوالر �أميرك��ي بعد ارتفاعها بحوالي
 692مليون دوالر في ال�شهر الذي �سبق وتاراجعها
بقيم��ة  772ملي��ون دوالر ف��ي كان��ون الثان��ي
.2011

بور�صة بيروت
وكان��ت حرك��ة بور�ص��ة بي��روت �ض��عيفة ف��ي
الإجمال مت�أثرة بالأو�ضاع ال�سائدة .فبلغ عدد الأ�سهم
المتداولة � 4698553س��هم ًا بقيم��ة �إجمالية قدرها
 30.1مليون دوالر مقابل � 9690294سهم ًا بقيمة
�إجمالي��ة قدرها  34.3مليون دوالر في كانون الأول
 2011و� 5322707س��هم ًا بقيم��ة �إجمالية قدرها
 47.6مليون دوالر في كانون الثاني  .2011وبلغت
قيم��ة الر�س��ملة ال�س��وقية  10291ملي��ون دوالر في
نهاية ال�ش��هر الأول من العام  2012مقابل 10285
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 2011ومبلغ  302ملياراً في �شهر كانون الثاني
منا لعام .2012

�سندات الخزينة
في نهاية كانون الثاني  ،2012ا�س��تقرت تقريب ًا
القيمة اال�س��مية للمحفظة الإجمالية ل�سندات الخزينة
باللي��رة (فئ��ات � 3أ�ش��هر و� 6أ�ش��هر� 12 ،ش��هراً24 ،
�ش��هراً� 36 ،ش��هراً ،و� 60شهراً بالإ�ض��افة �إلى فئة 84
�ش��هراً) وبلغ��ت  48363مليار لي��رة مقابل 48384
ملي��ار ليرة في نهاية كان��ون الأول  .2011وتوزعت
ح�ص�ص الفئات على ال�شكل التالي:
وارتفع��ت القيم��ة الفعلي��ة للمحفظ��ة الإجمالي��ة
ل�س��ندات الخزينة اللبنانية بالليرة قلي ًال من 48695
ملي��ار لي��رة ف��ي نهاي��ة كان��ون الأول � 2011إل��ى
 48753مليار ليرة في نهاية كانون الثاني 2012
( +58مليار ليرة).
ام��ا محفظة �س��ندات الخزينة اللبنانية الم�ص��درة
بالعم�لات الأجنبي��ة  ، Eurobondsفبلغ��ت م��ا
يوازي  18192مليون دوالر مقابل  18336مليون ًا
ف��ي نهاية كان��ون الأول  .2011وف��ي نهاية كانون
الثاني  ،2012بلغت محفظة الم�صارف التجارية من
�إجمال��ي المحفظة من �س��ندات اليوروبوندز ما يوازي
 12584مليون دوالر (�أي ما ن�س��بته  % 69.2من
مجموع محظة �س��ندات اليوروبوندز) مقابل 12670
ملي��ون دوالر (�أي م��ا ن�س��بته  % 69.5م��ن مجموع
المحفظة) في نهاية كانون الأول .2011
مليون ًا في نهاية ال�ش��هر الذي �سبق و 12663مليون
دوالر في نهاية كانون الثاني .2011
وف��ي كان��ون الثان��ي  ،2012ا�س��ت�أثر القط��اع
الم�ص��رفي بن�سبة  % 82.9من �إجمالي قيمة الأ�سهم
المتداولة في بور�ص��ة بيروت ،تلته �ش��ركة �س��وليدير
ب�س��هميها “�أ” و”ب” بن�س��بة  % 17.0والقط��اع
ال�صناعي (.)% 0.2

المالية العامة
�س��جل الر�صيد العام للمالية العامة في كانون
الأول  ،2011عجزاً بمقدار  590مليار ليرة مقابل
عج��ز �أكبر بقيمة  658مليار ليرة في ال�ش��هر الذي
�س��بق (عجز بقيمة  51مليار ليرة في كانون الأول
 .)2010وتبي��ن �أرق��ام المالي��ة العام��ة (موازن��ة

 +خزين��ة) عن��د مقارنته��ا ف��ي العامي��ن 2010
و 2011ارتف��اع المبال��غ الإجمالي��ة المقبو�ض��ة
م��ن  12684ملي��ار لي��رة �إل��ى  14070ملي��اراً،
�أي بمق��دار  1386ملي��ار ليرة وبن�س��بة % 10.0
ويع��ود ذل��ك �إلى ارتف��اع �إي��رادات الموازنة بقيمة
 1334مليار ليرة ومقبو�ضات الخزينة بقيمة 52
ملي��ار لي��رة .ويعزى ارتف��اع المقبو�ض��ات بجزئه
الأكب��ر �إلى ارتف��اع الإي��رادات غير ال�ض��ريبية ،ال
�س��يما الإيرادات من االت�صاالت والتي بلغ حجمها
 2261مليار ليرة في العام  2011مقابل 957
مليار ليةر في العام  .2010وبح�س��ب بيان وزارة
المالي��ة ف�إن مبلغ  2261ملي��ار ليرة يمثل كامل
التح�ص��يالت الفعلية لوزارة االت�صاالت عن العام
 ،2011علم�� ًا �أن��ه تم تحويل مبلغ  1960ملياراً
�إلى ح�س��اب الخزينة فيم �ص��رف لبن��ان في العام
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الدين العام
وبل��غ الدي��ن الع��ام الإجمال��ي في نهاي��ة كانون
الثان��ي  2012،80882ملي��ار لي��رة (�أي م��ا يوازي
 53.7ملي��ار دوالر)� .أم��ا الدي��ن الع��ام ال�ص��افي،
والمحت�س��ب بع��د تنزي��ل ودائ��ع القط��اع الع��ام لدى
الجه��از الم�ص��رفي ،فبل��غ  70164ملي��ار لي��رة في
نهاي��ة كان��ون الثان��ي � ،2012أي بارتفاع ن�س��بته
 % 0.4قيا�س ًا على نهاية العام .2011
وف��ي نهاي��ة كان��ون الثان��ي  ،2012بلغت قيمة
الدين الع��ام المحرر بالليرة اللبنانية  49386مليار
لي��رة ،م�ش��كلة حوال��ى  % 61.1م��ن �إجمال��ي الدين
الع��ام مقاب��ل ما يع��ادل  31496مليار لي��رة للدين
المح��رر بالعمالت الأجنبية� ،أي ما ن�س��بته % 38.9
من الدين العام الإجمالي.
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من �شهر الى �شهر

الق�صار رئي�ساً بالإجماع الحتاد الغرف العربية:
ّ
«متم�سكون بالتنمية هدفاً وبالعمل امل�شرتك �إطاراً»

ج�� ّدد مجل���س االتح��اد الع��ام لغ��رف التج��ارة
وال�ص��ناعة والزراع��ة للب�لاد العربي��ة بالإجم��اع
الق�صار رئا�سة االتحاد لوالية جديدة تقديراً
لعدنان ّ
منه لإ�س��هاماته الكبي��رة والمتوا�ص��لة ،ولإنجازاته
ف��ي خدم��ة القط��اع الخا���ص واالقت�ص��اد العربي،
وللدفع بم�س��يرة االتحاد ،واالرتقاء بمكانته ودوره
عربي ًا ودولياً ،م�ؤ�س�س��ة قومية عربية رائدة في دعم
العمل االقت�صادي العربي الم�شترك.
ج��اء ذلك خ�لال اجتم��اع مجل���س االتح��اد في
دورت��ه ( )112الت��ي ُعقدت في مق��ر االتحاد «مبنى
الق�ص��ار لالقت�ص��اد العربي» في بيروت .وقد
عدنان ّ
�شارك في االجتماع ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء مجال�س �إدارات
غرف واتحادات غرف من ثماني ع�شرة دولة عربية.
وق��د انتخ��ب مجل���س االتح��اد �أع�ض��اء اللجن��ة
التنفيذية الجديدة على النحو الآتي:
❏ غرفة تج���ارة و�صناعة قطر ممثلة برئي�سها
ال�شيخ خليفة ب���ن جا�سم بن محمد �آل ثاني ،نائب ًا
�أول للرئي�س.
❏ الغرفة الجزائرية للتجارة وال�صناعة ممثلة
برئي�سها الأ�ستاذ الطاهر قليل ،نائب ًا ثاني ًا.
❏ اتحاد غ���رف التج���ارة وال�صناع���ة لدولة
الإمارات العربية المتح���دة ممث ًال برئي�سه الأ�ستاذ

الق�صار خالل تر�ؤ�سه االتحاد العام لغرف التجارة وال�صناعة والزراعة
محمد الرميثي ،ع�ضواً.
الق�ص��ار لأع�ض��اء مجل���س االتح��اد
وق��د �ش��كر ّ
❏ اتح���اد الغ���رف التجارية العراقي���ة ممث ًال
ثقتهم ،و�أكد �أنها «مو�ض��ع اعتزاز لي ،ودعم لم�سيرة
برئي�سه الأ�ستاذ جعفر الحمداني ،ع�ضواً.
االتحاد لتحقيق التنمية االقت�ص��ادية واالجتماعية
❏ اتحاد ع���ام �أ�صحاب العمل ال�سوداني ممث ًال
العربية ،والعمل االقت�صادي العربي الم�شترك ،الذي
برئي�سه الأ�ستاذ �سعود البرير ،ع�ضواً.
�س��يما في
نعتب��ره جميع�� ًا واجب ًا قومي�� ًا عربياً ،وال ّ
❏ جامعة الغرف المغربية للتجارة وال�صناعة
ه��ذه الظروف الدقيقة الت��ي تجتازها الدول العربية
ممثلة برئي�سها الأ�ستاذ �إدري�س حوات ،ع�ضواً.
و�شعوبها».

احتاد الغرف العربية يبحث يف تداعيات «منطقة اليورو»

�أعل��ن حاك��م م�ص��رف لبنان ريا�ض �س�لامة �أن البن��ك المركزي “ب��اقٍ على
التعاط��ي نف�س��ه بالن�س��بة الى توظيفات��ه مع الم�ص��ارف المركزي��ة �أو التجارية
الأوروبي��ة� ،إذ ان �إي�لاء الم�ص��ارف المركزية في اوروبا �أهمية لت�أمين ال�س��يولة
ومبادرة الحكومات الى منع �إفال�س الم�صارف الأ�سا�سية ،هي عنا�صر مطمئنة”.
و�أكد ا�س��تمرار م�صرف لبنان “في متابعة التطورات التي تحدث في قارة عزيزة
على قلب كل لبناني ،مع مقاربة حذرة للتوظيف في ال�سندات ال�سيادية االوروبية
من قبل م�ص��ارفنا” .ولفت �سالمة خالل رعايته منتدى “�أزمة الديون ال�سيادية
في منطقة اليورو :الأبعاد والتداعيات والعِبر الم�ستخل�ص��ة لالقت�ص��اد العربي”،
ال��ى “�أهمي��ة الإبقاء على المبادئ التي اعتمدها لبن��ان لجهة عدم التخلّ�ص من
ت�سديد الدين �أو فوائده ،و�صحة موقفه عندما رف�ض في �أوائل الـ 2000م�شاريع
جدولة الدين التي اقترحت عليه”.
وا�ش��ار الى ان الم�ص��رف المركزي الأوروبي والم�ص��ارف المركزية الوطنية
في منطقة اليورو قامت با�س��تعمال �أدوات وال�ش��روع في �سيا�س��ات كانت ُتعتبر
قب��ل الأزمة الأوروبية غير مقبولة ،وقامت بالت�س��ليف للم�ص��ارف التجارية في
�أوروبا لآجال متو�س��طة وبفوائد ال تتع ّدى الـ % 1بغية ت�أمين �سيولة للم�صارف
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والإ�صدارات ال�سيادية في �أوروبا ،تارك ًا هام�ش ًا مهم ًا بين فوائد ال�سوق وفوائده
ومحفّزاً بذلك الم�صارف على الت�سليف و�شراء �سندات �سيادية.
م��ن جهت��ه �أ�ش��ار رئي���س اتحاد الغ��رف العربي��ة عدنان الق�ص��ار ف��ي كلمة
ل��ه ف��ي المنا�س��بة� ،إل��ى �أن االنقط��اع ف��ي االئتم��ان ال��ذي �أحدثت��ه الأزم��ة
المالي��ة العالمي��ة لع��ام � 2008أ ّدى �إل��ى تفاق��م ف��ي الدي��ون ال�س��يادية
وانك�ش��اف الم�ص��ارف الأوروبي��ة ب�س��بب حج��م مقتنياته��ا م��ن ه��ذه الدي��ون.
وح��ذر رئي���س اتح��اد الم�ص��ارف العربي��ة عدن��ان يو�س��ف م��ن “احتم��ال ت�أثر
االقت�ص��اد العرب��ي ب�ش��كل غي��ر مبا�ش��ر ،خ�صو�ص�� ًا �أن االقت�ص��ادات الأوروبية
توفر �س��وق ًا رئي�سية بالن�س��بة الى كثير من �ص��ادرات بلدان المنطقة� ،إلى جانب
الت�أثي��ر المتوقع للركود على �أ�س��عار النف��ط” .وقال ان “الآثار المالية �س��اهمت
ف��ي ارتف��اع تكالي��ف االقترا�ض كنتيجة الت�س��اع فروق الت�أمي��ن على مبادالت
المخاط��ر ال�س��يادية واالئتماني��ة” .ودعا ال��دول العربية �إلى “�إع��ادة النظر في
�أوجه اال�س��تثمار للمداخيل الجديدة وتعزيز المحافظ اال�ستثمارية في المجاالت
الت��ي تعك���س قيم ًا �أكثر من غيره��ا ،وتنويع االحتياطات من ال�ص��رف الأجنبي،
وزيادة اال�س��تثمار في ال�ص��كوك الإ�س�لامية و�س��ندات االقت�ص��ادات ال�صاعدة”.
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�إنتخابات نقابة جتار الذهب واملجوهرات

ج��رت ف��ي نقاب��ة تج��ار الذه��ب والمجوه��رات في
لبن��ان� ،إنتخاب��ات وقد ف��ازت بالتزكية الئح��ة النقيب
نعي��م رزق الم�ؤلف��ة من :نعيم رزق ،عل��ي متولي ،محمد
الزيات ،ح�س��ن غملو�ش ،ب�س��ام ال�س��الك ،عل��ي بدر ،علي
زهور ،محمد حجازي ،محمد حليق� ،شادي مروه ،محمد
مازح ،محمد م ّزيك .وبعد �إعالن النتيجة تم �إنتخاب:
 نعيم رزق رئي�س ًا  -علي متولي ،نائب للرئي�س محمد الزيات� ،أمين لل�سر  -ح�سن غملو�ش� ،أمينلل�صندوق  -ب�سام ال�سالك ،م�س�ؤول عالقات عامة.

�أع�ضاء مجل�س النقابة:

� - 1شادي مروه  - 2علي بدر  - 3علي زهور
 - 4محمد حجازي  - 5محمد حليق  - 6محمد
م��ازح  - 7محم��د م ّزيك  -ح�س��يب قان�ص��وه ،من�س��ق
عام  -حنا عطولي ،م�ست�شار الرئي�س.
وبع��د �إعالن النتيجة القى النقيب رزق كلمة �أ�ش��ار
فيها �إلى المحطات الرئي�س��ية في م�س��يرة النقابة التي
تحمل فيها خالل ال�س��نوات الأربعة الما�ضية م�س�ؤولية
النقاب��ة بحيث تو�س��ع فيها �إطار المنت�س��بين �إليها بعد
زي��ارة جمي��ع المناط��ق اللبناني��ة ،وت�ض��اعف ع��دد

اع�ضاء نقابة تجار الذهب والمجوهرات
النقابة لديها مهمة طويلة ب�س��بب تعقيدات ومناورات
االع�ض��اء �أكث��ر من خم�س مرات قيا�س�� ًا �إل��ى ما كانت
�ش��ركة «�س��وليدير» وهي تل��ك المتعلقة ب�س��وق الذهب،
علي��ه عن��د ب��دء المهم��ة .ور�أى رزق �إن جوه��ر تح��رك
الأمر الذي ي�ضع التجار في قلب المعاناة منذ � 15سنة
النقاب��ة «يعك���س لمعان الذه��ب في نفو���س �أبناء هذه
كان��وا ي�أملون خاللها في ت�س��لم محاله��م ومكاتبهم،
المهن��ة الت��ي �س��عينا منذ الي��وم الأول للحف��اظ عليها
�إال ان ال�ش��ركة (�س��وليدير) وك�أن به��ا م�ص��ممة عل��ى
وتح�ص��ينها من الغ���ش ،والتالعب بالعي��ارات ،وكذلك
�سرقة الم�ؤ�س�س��ات من خالل �سعيها �إلى ه�ضم الحقوق
الدفاع عن حقوق كل من يعمل في هذه ال�س��لعة القيمة
و�إبتالعه��ا ،وه��ي تتوه��م ب�أنها يمك��ن �أن تمنعها من
التي �سميت مجوهرات ،لأنها فع ًال كذلك» .و�أكد النقيب
الجم��ع حتى ي�س��تعيد �س��وق الذهب نب�ض��ه ال��ذي كان
رزق عل��ى وج��ود �أولوي��ة لحل جمي��ع الم�ش��اكل التي
العنوان الأبرز للنه�ضة الإقت�صادية اللبنانية.
تعتر�ض �أ�ص��حاب الم�ؤ�س�س��ات و�أعمالهم ،و�أ�ضاف ان

جمل�س نقابة خرباء املحا�سبة املُجازين يف لبنان ينتخب هيئته

بعد االنتخابات التي جرت بتاريخ ،2012/4/2
عق��د المجل�س الجديد اجتماع ًا انتخب على �أثره هيئة
مكتبه التي جاءت على النحو التالي:
النقيب :اال�ستاذ امين �صالح
نائب النقيب :اال�ستاذ يو�سف عبود
�أمين ال�سر :اال�ستاذ يعقوب ابي درغم
�أمين الخزينة :اال�ستاذ محمد ع�سيلي
�أمين ال�سر الرديف :اال�ستاذ نزيه هرمو�ش
�أمين الخزينة الرديف :اال�ستاذ ايلي ابي �سليمان
م�ست�شار :اال�ستاذ �سامي الميقاتي
م�ست�شار :اال�ستاذ جوزاف رزق
م�ست�شار :اال�ستاذ غالب عازار
م�ست�شار :الدكتور ريا�ض ارنا�ؤوط

ن�شاطات مجل�س النقابة

اجتمع مجل�س نقابة خبراء المحا�س��بة المجازين
في لبن��ان برئا�س��ة النقيب �أمين �ص��الح م��ع الوزير
ال�س��ابق خالد قباني ،رئي�س مجل�س الخدمة المدنية،

اع�ضاء نقابة خبراء المحا�سبة
وكان مجل���س النقابة قد عق��د لقا ًء مع مدير عام
وعر�ض معه �س��بل التعاون بي��ن المجل�س والنقابة ال
وزارة الع��دل القا�ض��ي عم��ر الناط��ور وعر���ض معه
�س��يما لجهة تبادل الخبرات في مج��ال االمتحانات
ت�سهيل عمل خبير المحا�سبة المجاز في وزارة العدل
والتدري��ب حيث �أبدى الطرفان كامل اال�س��تعداد لهذا
كي ي�ستطيع القيام بدوره في خدمة العدالة.
التع��اون .كم��ا عر���ض مجل���س النقابة م��ع مفو�ض
ويذك��ر �أن نقاب��ة خب��راء المحا�س��بة المجازي��ن
الحكوم��ة ل��دى مجل�س �ش��ورى الدولة القا�ض��ي عبد
ف��ي لبن��ان ،توجه��ت بال�ش��كر �إل��ى جمي��ع المهنئين
اللطي��ف الح�س��يني التع��اون بي��ن النقاب��ة ومجل�س
من فعاليات و�شخ�ص��يات بمنا�س��بة انتخاب مجل�س
�ش��ورى الدول��ة وخا�ص��ة ف��ي م��ا يتعل��ق بالأم��ور
النقابة الجديد برئا�سة النقيب �أمين �صالح .
ال�ضريبية والتنازع ال�ضريبي.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 122آيار 2012
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من �شهر الى �شهر

تـ�سـتـ�ضـيـفه بـيـروت مـن  / 5 /ولـغـايـة  / 8 /حـزيـران 2012

مـعـر�ض “فــــود �إكـ�سـبـو” لل�صناعات الغذائية والـتـعـبـئـة والـتـغـلـيـف

بـرعـايـة رئـيـ�س مـجـلـ�س الـوزراء نـجـيـب مـيـقـاتـي تـ�سـتـ�ضـيـف بـيـروت
خــ�لال الـفـتـ��رة مـ��ن  / 5 /ولـغـايـة  / 8 /حـزيـ��ران “ 2012الـمـعـر�ض
الـعـربـ��ي الـدولـ��ي لـلـ�ص��ـنـاعـات الـغـذائـيـ��ة والـتـعـبـئـ��ة والـتـغـلـيـ��ف “
ف��ود �إك�س��بو  2012فـ��ي �ص��ـــالــــــة  Forum De Beyrouthوال��ذي
يقيمه االتحاد العربي لل�ص��ناعات الغذائية واالتح��اد العام لغرف التجارة
وال�ص��ناعة والزراع��ة ف��ي الب�لاد العربي��ة باال�ش��تراك م��ع مجموع��ة دلتا
للمعار�ض والم�ؤتم��رات ومجموعة  ARللمعار�ض والم�ؤتمرات وبالتعاون
م��ع وزارة االقت�ص��اد والتج��ارة وجمعي��ة ال�ص��ناعيين ونقاب��ة �أ�ص��حاب
ال�صناعات الغذائية في لبنان.
“ف��ود �إك�س��بو” ه��و معر���ض متخ�ص���ص لعر���ض مختل��ف التقني��ات
والمنتج��ات لكاف��ة قطاع��ات ال�ص��ناعات الغذائي��ة �إ�ض��اف ًة �إل��ى منظومة
التعبئ��ة والتغلي��ف حيث يعتبر المعر���ض �أحد �أهم المعار�ض المتخ�ص�ص��ة
عل��ى ال�ص��عيد المحل��ي والعرب��ي والدول��ي حي��ث يلتق��ي من خالل��ه رجال
الأعمال والم�س��تثمرين في تجارتها وت�سويقها والترويج لها والم�ستوردين
والم�ص��درين ،كما �أنه فر�ص��ة هامة لعقد �ص��فقات تجارية مع ال�صناعيين
وم�ص��دري وم�س��توردي الم��واد الغذائي��ة وتروي��ج المنتج��ات العربية على
ال�ساحتين العربية والدولية.

معر�ض بيروت �سيكون متميزاً

وف��ي ه��ذا ال�ش���أن �أ�ش��ار الدكت��ور هيثم جف��ان رئي���س االتح��اد العربي
لل�صناعات الغذائية �إلى �أن معر�ض فود �إك�سبو بدورته التا�سعة ي�أتي متميزاً
ع��ن �س��ابقيه بما يحمله من مخزون وتجربة رائدة ،حي��ث لعب �أدواراً �أهلته
لأن يكون في طليعة المعار�ض الغذائية العربية والعالمية.
وبهدف �إيجاد تن�سيق وتكامل عربي وعالمي ول�صقل التجارب وبرعاية
كريمة من الجمهورية اللبنانية ممثلة بدولة رئي�س مجل�س الوزراء اال�س��تاذ
نجي��ب ميقات��ي كانت الدع��وة لإقامة معر�ض “فود �إك�س��بو” ال��ذي يعك�س
�إرادة العم��ل الم�ش��ترك ل��دى �أ�ش��قائنا الع��رب ف��ي مجال���س يم�س م�ص��ائر
النا�س وم�ص��ائر العرب في �أكثر حاجاتهم الأ�سا�س��ية حيوية و�أكثر �أن�ش��طة
�صناعاتهم الت�صاق ًا بالأمن الغذائي اال�ستراتيجي وبالطلب العربي الحيوي
على المنتجات الغذائية الم�صنعة ،م�ؤكدين على �ضرورة التعاون والتن�سيق
بي��ن المنظمات واالتح��ادات والهيئات العربية ال�ص��ناعية وبي��ن القائمين
على ال�صناعة وال�صناعيين ورجال الأعمال والم�ستثمرين العرب.
و�أ�ض��ح الدكتور الجفان �أن الأمن الغذائي القومي هو ال�ش��رط الأ�سا�س��ي
لنجاح ا�س��تراتيجية التنمية العربية ويتحقق هذا من خالل تطوير �سيا�سات
الت�ص��نيع واال�س��تفادة من الطاقات المتوفرة لدى الدول العربية في مجال
الت�صنيع الغذائي الذي هو �أحد �أهم �أركان ال�صناعة العربية ،ويتحقق تطوير
ال�صناعة الغذائية من خالل تهيئة القواعد والمرتكزات الثابتة لخلق �صناعة
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غذائية عربية تلبي احتياج المواطن وتوفر فر�ص عمل كبيرة ت�س��اهم بنقلة
العلوم والتكنولوجية وتعميق دورها في دفع عجلة ال�صناعة العربية.
ويقول ال�سيد غياث �شماع مدير عام مجموعة دلتا للمعار�ض والم�ؤتمرات
الدولية الجهة المنظمة للمعر�ض �إن النجاح الذي حققه معر�ض “ فود �إك�سبو
“ في دوراته ال�سابقة �سيكون حافزاً لنا لبذل المزيد من الجهود لتحقيق ما
يمكن تقديمه من خدمات و�أفكار جديدة تخدم م�س��يرة التعاون االقت�صادي
العربي والترويج لمنتجات ال�شركات الغذائية.

الم�ساهمة في التريج

كم��ا �أن لمعر���ض “ فود �إك�س��بو “ دور ف��ي التعريف على المعرو�ض��ات
والم�س��اهمة في الترويج والت�س��ويق للمنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف
والخدم��ات المتمم��ة لها و�أنها ت�س��اهم في �إك�س��اب المنتجات المعرو�ض��ة
عنا�ص��ر تناف�س��ية من خالل الج��ودة لأن التناف�س يتطلب �إبراز موا�ص��فات
المنت��ج المتميز عن المنتجات المتماثلة وخا�ص��ة �أثناء تواجدها في موقع
واح��د كالمعار���ض ،كم��ا �أن المعار���ض المتخ�ص�ص��ة مث��ل “فود �إك�س��بو”
ا�ستطاعت �أن تعطي مميزات للمنتجات من خالل االهتمام بطريقة العر�ض
وال�شكل الخارجي والنوعية وهذه مهمة بم�س�ألة جودة المنتج.
وي�ضم المعر�ض كبرى ال�شركات العربية والأجنبية المنتجة لل�صناعات
الغذائي��ة ومنظوم��ة التعبئ��ة والتغليف كما ي�ش��ارك في المعر�ض �ش��ركات
م��ن تركيا وفرن�س��ا وبلجي��كا و�ألمانيا وكن��دا والإمارات العربي��ة المتحدة
وال�س��عودية والكويت و�س��ورية والأردن بالإ�ض��افة �إلى ال�ش��ركات اللبنانية
ويوفر المعر�ض فر�صة لرجال الأعمال والم�صدريين والم�ستوردين لاللتقاء
وتب��ادل الخب��رات وعق��د ال�ص��فقات و�س��يتم تجهي��ز مركز لخدم��ات رجال
الأعم��ال مجهز ب�أح��دث التجهيزات الالزمة بالإ�ض��افة �إل��ى مركز �إعالمي
متميز وقاعة محا�ضرات.
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م�������������ص������ارف

ن�شاط ج ّيد للقطاع الم�صرفي في ك:2012 2
الودائع ترتفع  % 0.8وت�سليفات القطاع الخا�ص % 1.3
بعد النتائج اجليدة التي حققها القطاع املصرفي اللبناني في عام  2011رغم املصاعب والعقبات،
سجل اجمالي ميزانية املصارف التجارية ،الذي يشير الى حجم النشاط املصرفي في الشهر األول
ّ
من العام  2012ارتفاعا ً بنسبة  ،% 1،6اذ ارتفعت في نهاية كانون الثاني  ،2012املوجودات االجمالية
واجملمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل  215349مليار ليرة (ما يوازي 142،9
ّ
مليار دوالر) ،مقابل  211918مليار ليرة في نهاية العام  2011و 193571مليار ليرة في نهاية كانون
الثاني .2011
الودائع الإجمالية
وارتفع��ت الودائع الإجمالية لدى الم�ص��ارف
التجاري��ة الت��ي ت�ض��م ودائ��ع القط��اع الخا���ص
المقي��م وغير المقيم ،ا�ض��افة �إل��ى ودائع القطاع
الع��ام ف��ي نهاي��ة ال�ش��هر نف�س��ه� ،إلى م��ا يعادل
 178886ملي��ار لي��رة و�ش��كلت  % 83.1م��ن
�إجمال��ي المطلوب��ات ،مقاب��ل  177438ملي��ار
ليرة في نهاية العام  2011و 162203مليارات
ليرة ف��ي نهاية كانون الثان��ي  .2011وازدادت
الودائ��ع الإجمالي��ة بن�س��بة  % 0.8ف��ي ال�ش��هر
الأول م��ن العام  2012في حي��ن كانت تراجعت
بن�سبة  % 0.9في ال�شهر ذاته من العام .2011
و�شهد معدل دولرة ودائع القطاع الخا�ص المقيم
وغي��ر المقي��م تراجع ًا طفيف ًا ال��ى  % 65.88في
نهاية كانون الثان��ي  ،2012مقابل % 65.92
ف��ي نهاية الع��ام  % 65.27( 2011في نهاية
كانون الثاني .)2011

القطاع الخا�ص
وف��ي نهاية كان��ون الثان��ي  ،2012ارتفعت
الودائ��ع الإجمالي��ة للقطاع الخا���ص المقيم لدى
الم�ص��ارف التجاري��ة �إلى ما يع��ادل 143045
ملي��ار لي��رة و�ش��كلت  % 66.4م��ن �إجمال��ي
المطلوب��ات ،مقاب��ل  142385ملي��ار لي��رة في
نهاي��ة الع��ام  2011و 133295ملي��ار لي��رة
في نهاي��ة كانون الثان��ي  .2011وارتفعت هذه
الودائع بن�س��بة  % 0.5في ال�شهر الأول من العام
 2012مقابل تراجعها بن�سبة  % 0.3في ال�شهر
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ذاته من العام .2011
وف��ي التفا�ص��يل ،ارتفع��ت ودائ��ع المقيمي��ن
بالليرة بن�س��بة  % 0.9في ال�شهر الأول من العام
 ،2012ف��ي حي��ن ازدادت الودائ��ع بالعم�لات
الأجنبي��ة بن�س��بة  ،% 0.2فتراج��ع مع��دل دول��رة
ودائع القطاع الخا�ص المقيم قلي ًال �إلى % 60.92
ف��ي نهاية كانون الثان��ي  2012مقابل 61.10
 %ف��ي نهاي��ة الع��ام  % 61.03( 2011ف��ي
نهاية كانون الثاني .)2011
كما ارتفعت ودائع القطاع الخا�ص غير المقيم
لدى الم�ص��ارف التجارية �إلى ما يوازي 21802
ملي��ون دوالر مقاب��ل  21263ملي��ون دوالر في
نهاي��ة العام  2011و 17706ماليين دوالر في
نهاية كانون الثاني .2011

القطاع المالي
وف��ي نهاية كان��ون الثان��ي  ،2012ارتفعت
ودائع القطاع المالي غير المقيم لدى الم�ص��ارف
التجاري��ة العامل��ة في لبنان �إل��ى حوالى 6293
ملي��ون دوالر مقاب��ل  5813ملي��ون دوالر ف��ي
نهاي��ة الع��ام  2011و 5318ملي��ون دوالر في
نهاية كانون الثاني .2011

الأموال الخا�صة
وازدادت الأم��وال الخا�ص��ة للم�ص��ارف
التجاري��ة �إل��ى م��ا يع��ادل  16223ملي��ار ليرة
( 10.8ملي��ارت دوالر) في نهاي��ة كانون الثاني

 ،2012مقاب��ل  16162مليار لي��رة في نهاية
الع��ام  2011و 14196ملي��ار لي��رة في نهاية
كان��ون الثان��ي  ،2011و�ش��كلت  % 7.5م��ن
�إجمال��ي الميزاني��ة المجمع��ة و % 26.6م��ن
مجم��وع الت�س��ليفات اللقطاع الخا���ص .وازدادت
بن�س��بة  % 0.4في ال�شهر الأول من العام 2012
مقابل ارتفاعها بن�س��بة  % 2.1في ال�ش��هر الأول
من العام .2011

الموجودات
وارتفع��ت ودائ��ع الم�ص��ارف التجاري��ة لدى
م�ص��رف لبن��ان �إل��ى م��ا ي��وازي  72454مليار
لي��رة ف��ي نهاي��ة كان��ون الثان��ي  ،2012مقابل
 71143ملي��ار لي��رة ف��ي نهاية الع��ام 2011
و 61885ملي��ار لي��رة في نهاية كان��ون الثاني
 .2011وبذلك ،تكون هذه الودائع قد ازدادت بن�سبة
 % 1.8ف��ي ال�ش��هر الأول من العام  ،2012وهي
ن�س��بة االرتفاع ذاتها الم�س��جلة في ال�ش��هر الأول
من العام .2011
كما ارتفعت الموجودات الخارجية للم�صارف
التجاري��ة �إلى حوال��ى  26278مليون دوالر في
نهاي��ة كان��ون الثان��ي  ،2012مقاب��ل 25497
ملي��ون دوالر في نهاي��ة العام  2011و25337
ملي��ون دوالر في نهاي��ة كان��ون الثاني .2011
وبذلك ،تك��ون الموجودات الخارجي��ة قد ازدادت
بن�س��بة  % 3.1في ال�شهر الأول من العام 2012
مقابل تراجعها بن�سبة  % 1.5في ال�شهر ذاته من
العام .2011
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الت�سليفات

ف��ي نهاي��ة كان��ون الثان��ي  ،2012و�ص��لت
الت�س��ليفات الممنوح��ة م��ن الم�ص��ارف التجاري��ة
للقطاع الخا�ص المقيم �إلى ما يوازي  52256مليار
لي��رة �أو م��ا يع��ادل  34664ملي��ون دوالر ،مقاب��ل
 34225ملي��ون دوالر ف��ي نهاي��ة الع��ام ،2011
و 30078ملي��ون دوالر ف��ي نهاي��ة كان��ون الثاني
 .2011وبذل��ك ،تك��ون هذه الت�س��ليفات قد ارتفعت
بن�س��بة  % 1.3في ال�ش��هر الأول م��ن العام .2012
في حين كانت قد تراجعت بن�س��بة  % 0.8في ال�شهر
ذاته من العام .2011
وتراجع��ت الت�س��ليفات الممنوحة من الم�ص��ارف
التجارية للقطاع العام �إلى ما يعادل  43873مليار
ليرة في نهاية كانون الثاني  ،2012مقابل 44055
مليار ليرة ف��ي نهاية العام  2011و 41746مليار
ليرة فلي نهاية كانون الثاني  .2011وبذلك ،تكون
ه��ذه الت�س��ليفات ق��د تراجع��ت بن�س��بة  % 0.4ف��ي
ال�شهر الأول من العام  2012مقابل تراجعها بن�سبة
 % 0.5في ال�شهر ذاته من العام .2011

وفي التفا�ص��يل ،تراجعت الت�س��يلفات الم�ص��رفية
للقطاع العام بالليرة بمقدار  53مليار ليرة في ال�ش��هر
الأول م��ن العام  2012لتبلغ  24902مليار ليرة في

نهايته ،كما تراجعت في ال�شهر ذاته الت�سليفات للقطاع
العام بالعم�لات الأجنبية بما يوازي  129مليار ليرة
لتبلغ ما يعادل  18971مليار ليرة في نهايته.

« اللبناني للتجارة» يطلق « دعم قدرات المر�أة»
في حدث بالغ االهمية �شهدته بيروت� ،أطلق رئي�س
مجل���س االدارة  -المدير العام للبنك اللبناني للتجارة
موري�س �ص��حناوي مبادرة دعم قدرات المر�أة تكري�س ًا
الن�ض��مام البنك ،ك�أول بن��ك في لبن��ان والمنطقة الى
التحالف الم�صرفي العالمي للن�ساء ،وتوقيع االتفاقية
الخا�صة ال�صادرة للن�ساء عن االمم المتحدة ،بما يكفل

التزامه بدعم قدرات المر�أة وطموحاتها ،وتعزيز دورها
في التنمية ك�شريك ا�ستراتيجي يمثل ن�صف المجتمع .

�صحناوي
و�أكد �صحناوي “ ان المبادرة التي يطلقها البنك

جانب من حفل االطالق
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 122آيار 2012
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ت�ؤهل��ه لأن يك��ون المرجعي��ة المالي��ة والم�ص��رفية
للن�س��اء ف��ي منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط بع��د اقدام��ه،
ك�أول بنك في المنطقة ،على االن�ض��مام الى تحالف
م�ص��رفي عالمي وتوقي��ع اتفاقية دولي��ة للنهو�ض
بالم��ر�أة وتهيئ��ة االدوات المنا�س��بة له��ا لالندماج
والتقدم في عالم االعمال  ،انطالقا من قناعة ثابتة
بدور المر�أة الحيوي في التنمية االقت�صادية .
و�أو�ضح “ ت�أكيدا على �أهمية المبادرة فقد كلفنا
فريق عمل متخ�ص���ص لال�ستماع �إلى الن�ساء وتقديم
الدعم لهن في تحقيق �أهدافهن ال�شخ�ص��ية والمالية.
ولقد قمنا بابتكار منتجات تنا�س��ب تطلعات المر�أة
ف��ي مج��ال االعم��ال ،وف��ي تلبي��ة �س��ائر حاجاتها
المالية .كما ُنق ّدم اال�ست�شارة والبرامج المالئمة التي
تحاكي �أو�ضاع المر�أة االن�سانية والعملية المختلفة
فيم��ا �ست�س��مح االتفاقية الخا�ص��ة باال�س��تفادة من
تبادل الخبرات الدولية في ا�ستهداف قطاع الأعمال
المملوك��ة او المدارة من قبل الن�س��اء ،وا�س��تخال�ص
�أف�ضل التطبيقات التي تنا�سب �أو�ضاعهن و�أعمالهن.
وهذا من �ش�أنه تعزيز المبادرة الريادية للبنك وفتح
قنوات �أعمال له في �أ�سواق جديدة” .
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ملتقى مديري التدقيق الداخلي في الم�صارف العربية

طربية يلقي كلمته
افتتح االتحاد الدولي للم�صرفيين العرب  ،بالتعاون مع جمعية المدققين الداخليين في لبنان واتحاد الم�صارف
العربية ،فعاليات الملتقى ال�س��نوي لمجموعة مديري التدقيق الداخلي في الم�ص��ارف العربية ،في ح�ض��ور ممثلين
عن  12دولة عربية تقدمهم رئي�س االتحاد الدولي للم�صرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه ونائب رئي�س جمعية
المدققين في العالم فيل تارلينغ والأمين العام التحاد الم�صارف العربية و�سام ح�سن فتوح وح�شد من المهتمين.

طربية

بع��د كلم��ة لرئي���س جمعية المدققي��ن الداخليين في لبن��ان ناجي فيا�ض عر���ض فيها «�أهمية عملي��ة التدقيق
والأ�س���س المطلوب��ة النج��اح عملية التدقيق» ،اكد طربيه ف��ي كلمته على «وجوب ان تتميز وظيفة ال�ض��بط الداخلي
بثالث خ�صائ�ص هي :اال�ستقاللية والمو�ضوعية ،الكفاءة المهنية والأخالق المهنية» .وقال« :يدعم التدقيق الداخلي
نظام �إدارة المخاطر في الم�ص��رف ،والتزامه بال�ش��روط التنظيمية ،وبالممار�سات الم�صرفية ال�سليمة .ولذلك ،يجب
على التدقيق الداخلي �أن يت�ضمن في نطاق عمله الجوانب التالية من �إدارة المخاطر:
�أ  -تدقيق تنظيم وظائف �إدارة المخاطر وتحديد مهامها ،بما في ذلك مخاطر ال�سوق ،مخاطر الإئتمان ،مخاطر
ال�سيولة ،مخاطر معدل الفائدة ،مخاطر الت�شغيل ،والمخاطر القانونية.
ب  -تدقي��ق كفاي��ة نظ��م وعملي��ات �إدارة المخاط��ر لتحديد جمي��ع المخاط��ر الناجمة عن عمليات الم�ص��رف،
وقيا�سها ،وتقييمها ،ومراقبتها ،والإبالغ عنها.
ج  -نزاهة نظم �إدارة المعلومات الخا�صة بالمخاطر ،بما في ذلك الدقة والموثوقية والكمال بالن�سبة للبيانات
الم�ستخدمة.
د  -الموافقة على نماذج الخطر ( )Risk Modelsو�صيانتها.
كم��ا يج��ب �أن يراج��ع التدقي��ق الداخلي عملي��ات الإدارة في ما خ�ص �إختبارات ال�ض��غط ،مع الأخ��ذ بالإعتبار
تواترها و�أهدافها وموثوقية العمليات الم�ستخدمة”.
عنداري
وتحدث حاكم م�صرف لبنان الثاني الدكتور �سعد عنداري في كلمة القاها عن «المتغيرات الحا�صلة في النظام
المالي العالمي الذي كان يقوم على ت�أمين م�ص��الح العالم الأول (الدول ال�ص��ناعية الكبرى) وهو اليوم بات يقوم
على م�صالح العالمين الأول والثاني ،ونعني بالعالم الثاني الدول النا�شئة والنامية».
ولفت الى «الم�ش��كالت المالية التي تعانيها دول العالم االول ،حيث ان الحجوزات في موازين مدفوعاتها ،في
مقابل فوائ�ض في دول العالم الثاني وزيادات في احتياطيات العمالت» ،م�ش��يرا الى ان «ال�ص��ين تملك اليوم 30
في المئة من احتياطي العمالت في العالم».
و�ش��دد على «�ض��رورة مواكبة التغيير وتحديد �سلم الأولويات» ،م�شددا على «اهمية مهنة التدقيق الداخلي الذي
هو بمثابة جر�س الإنذار المبكر» ،ور�أى ان «عملية التدقيق تلعب دورا محوريا ومتمما للعمل الإداري اليومي».
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 BBACيطلق موقعه
الإلكتروني بحلة جديدة

�ضمن ا�س��تراتيجيته القائمة على تقديم �أف�ضل
الخدم��ات و�أكثره��ا تطوراً� ،أع��اد � BBACإطالق
موقعه الإلكترون��ي www.bbacbank.com
بحلة جديدة ،من منطلق االهتمام الفعلي بحاجات
زبائنه ومتطلباته الع�صرية.
وفي بيان �ص��ادر عن الم�ص��رف ،تم ت�صميم
الموقع وفق ًا لمعايير ت�ض��من �سهولة الت�صفّح مع
المحافظة على ب�ساطة �أدوات البحث بغية ت�أمين
و�ص��ول �س��ريع ال��ى المعلوم��ات ب�ش��كل تفاعلي
وعمل��ي .و�إذ تعك���س البواب��ة االلكتروني��ة هوية
 BBACفق��د ارت��دت حلة زرقاء ع�ص��رية ذات
�شكل جديد ومبتكر.
يتي��ح الت�ص��ميم الجدي��د التنقل عب��ر الموقع
للتع��رف الى مجموعة وا�س��عة
ب�س��رعة و�س��هولة
ّ
م��ن المنتجات والخدم��ات ،تقدي��م الطلبات عبر
الإنترن��ت او طل��ب موع��د .كذل��ك يمك��ن للزبائن
االطالع على �أحدث ن�ش��اطات و�أخبار ،BBAC
باال�ضافة الى ادارة ح�ساباتهم عبر االنترنت في
�شكل فعال.
ُيذك��ر ان مي��زات تقني��ة ا�ض��افية جدي��دة
ومتطورة ي�ضع في متناول الم�ستخدمين خريطة
مواق��ع دقيق��ة تغط��ي كاف��ة ف��روع الم�ص��رف
و�أجهزة الم�ص��رف الآلي الخا�صة به ،وت�ساعدهم
ف��ي ا�س��تخراج رق��م الح�س��اب الدول��ي IBAN
ور�س��وم ميكاني��ك ال�س��يارة ،باال�ض��افة ال��ى
المحتويات الم�ص��ورة والو�س��ائط المتعددة التي
تتيح للم�ستخدم تجربة �إلكترونية فريدة.
رئي�س ق�س��م الت�س��ويق ف��ي الم�ص��رف طارق
بالل ق��ال :موق��ع  BBACااللكترون��ي الجديد
هو من�ص��ة مفتوحة و�آمن��ة تتيح تفاع ًال �ش��ام ًال
بين الم�صرف وزبائنه .وهو يوفر لنا القدرة على
ان نك��ون �أكثر دقة ف��ي �إدارة احتياجات زبائننا
ومتطلباته��م ،م��ع �إبقائهم على اط�لاع على �آخر
الأخبار والم�ستجدات”.
وتاب��ع“ :تركز التغيير الرئي�س��ي في الموقع،
عل��ى ادخال مجموعة من الوظائف التي ت�س��اعد
زبائنن��ا في الح�ص��ول على المعلوم��ات الالزمة
المتعلق��ة با�ستف�س��اراتهم المالية وفي الو�ص��ول
ب�س��هولة الى الأدوات والموارد ،مما يعزز �ص��دق
�شعارنا “االهتمام بالفعل”.

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 122آيار 2012
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Three Mega Events Under One Roof
5 - 8 June 2012 I BIEL - Beirut, Lebanon

Take Advantage Of This Unique Combination By Visiting Each
One Of These Exhibitions:

Project Lebanon Energy Lebanon EcOrient

The 17TH International Construction Trade Exhibition
for Lebanon and the Middle East
www.projectlebanon.com

Energy
Energy
Lebanon
Lebanon

The 2ND International Trade Exhibition for Power,
Electricity, Lighting & HVAC, for Lebanon and
the Middle East
www.energy-lebanon.com

The International Trade Exhibition & Conference for
Environmental Technologies, Sustainability,
Alternative Energy, Water Technology & Clean Energy
www.ecorient2012.com

For more information: +961 5 959 111

Email: projectlebanon@Ifpexpo.com
55
www.ifpexpo.com
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�صفير �أطلق هوية بنك بيروت و�شعاره الجديدين:
قفزة نوعية تعك�س الإرادة في مواكبة الحداثة والتطور

�سليم �صفير ويبدو خلفه �شعار البنك الجديد

أطلق رئيس مجلس اإلدارة املدير العام
لبنك بيروت سليم صفير الهوية
والشعار اجلديدين للمصرف في مؤمتر
صحافي في حضور حشد من مديري
املصارف والصحافيني.
رحب فيها مبمثلي
والقى صفير كلمة ّ
وسائل اإلعالم الذين كانوا شهودا ً
على تط ّور «بنك بيروت» وازدهاره،
ولم يتأخّ روا يوما ً عن مواكبة احلركة
االقتصادية في الوطن ،فكانوا بالفعل
شركاء في رسم معالم املستقبل
من خالل حتديد وكشف معالم الواقع
احلاضر .واذ اشار الى ان بنك بيروت اجنز
ّ
سيطل بها على اجملتمع
قفزة نوعية
وعلى كل املتعاملني معه وعلى أفراد
أسرته ،قال« :قفزتنا هذه تعكس إرادة
البنك العميقة في مواكبة احلداثة
عمل مزدوجة،
والتطور ،من خالل خطة ٍ
شملت الشكل اخلارجي ليعكس
التغيير اجلذري الذي يطال ّ
كل مراحل
العمل الداخلي».
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�سليم وماري كلود �صفير

�سعيد نا�صر الدين ،فواز نابل�سي ،اديب ميالد

�سابين عوي�س ،اندريه ق�صا�ص ،نعمت �أو�سي
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مرتكزات الخطة

وك�شف ان الخطة تت�ضمن في مرتكزاتها:
�أوالً :تقدي��م «بن��ك بي��روت» في �ش��عاره الجديد
و�ض َع ْته واحدة من �أكبر ال�شركات
وز ِّيه المتطور الذي َ
المتخ�ص�ص��ة عالمي ًا بفل�س��فة تترجم الإ�ص��رار على
�شباب م�صرفنا وتحديث كل مرافقه.
ثانياً :ت�س��هي ًال لعم��ل الزبائن ومواكب�� ًة للتطور
التكنولوج��ي ا�س��تحدثنا «مرك��ز الإدارة النقدي��ة
والم�صرفية وخدمات العمليات» ،وهو �أحدث برنامج
الكتروني والأو�سع في اعتماده في لبنان.
ثالث��ا :تعزي��ز ق��درات الموظفي��ن وكفاءاته��م،
وا�س��تحدثنا له��ذه الغاي��ة «مركز التدري��ب والتعلم»
لتوفي��ر �أعل��ى معايير المعرف��ة الم�ص��رفية ونوعية
الخدمة للزبائن.
رابعاً :تعزيز تكنولوجيا المعلومات في الم�صرف
وربطه محلي ًا وعالمي ًا ب�شبكةٍ تقنيةٍ متكاملة.
خام�س��اً :توفي��ر كل الخدمات المالي��ة للزبائن،
وله��ذه الغاية �أطلقن��ا مولوداً جديداً في �أ�س��رة «بنك
بيروت» هو «بيروت اليف» لكل الخدمات الت�أمينية
وب�أف�ضل ال�شروط.

�سليم �صفير� ،سعيد نا�صر ،ع�صام �شلهوب ،بهيج بوغانم ،فار�س �سعد

خدمة االقت�صاد

واعلن �ص��فير ان ا�سرة الم�صرف ا�صبحت كبيرة،
وه��ي - :بن��ك بي��روت ،بن��ك بي��روت �إنف�س��ت ،بن��ك
بي��روت – لندن ،بنك بي��روت – فرانكفورت ،بيروت
هليني��ك بنك (في �أ�س��تراليا  15فرع��اً) ،بنك بيروت
– ُعمان ،بنك بيروت – قبر�ص« ،بيروت بروكرز»،
«بي��روت الي��ف» ،بي��روت فاينن���س .»Finance
وا�ض��اف« :ع��دد موظفين��ا ف��اق  1600زمي��ل،
فروعن��ا تج��اوزت الت�س��عين منه��ا  60ف��ي لبن��ان
علم ًا �أن لنا ح�ض��وراً في الدوحة والإمارات والعراق
ونيجيري��ا ،كم��ا �أن م�ص��رفنا ه��و اللبنان��ي الوحيد
الفاع��ل بق��وة في �س��لطنة عم��ان من خ�لال فروعه
الثالث��ة ،كم��ا �أن بنك بيروت هو ال�س��فير الم�ص��رفي
الوحي��د للوط��ن ف��ي �أ�س��تراليا ،كم��ا ف��ي �ألماني��ا».
وتاب��ع« :من��ذ انطلقن��ا في الع��ام  ،1993و�ض��عنا
ن�ص��ب عيوننا خدمة االقت�ص��اد الوطن��ي والمواطن
اللبنان��ي ونحن نج��دد �أمامكم العه��د والوعد :العهد
ب���أن نظل في خدمة لبن��ان .والوعد ب���أال ن�ألو جهداً
لتطوير قدراتنا بما يكفل لقطاعنا الم�صرفي الموقع
الريادي المتقدم دوم ًا في هذه المنطقة .ا�سم بيروت
نرفع��ه عالي�� ًا حي��ث هن��اك تواج�� ٌد للبنانيي��ن ف��ي

غابي ت�شانوزيان ،جورج ايوب ،فهيم ميرزا ،ايلي �صادر

محمد عبود ،علي خ�شن ،انطوان البا�شا ،فان�سان �أبو زيد
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 122آيار 2012
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ون�ص��ر على ت�س��هيل تملّك �ش��بابنا� ،أينم��ا كانوا،
ّ
عق��اراً �أو من��ز ًال ف��ي لبن��ان ل ّأن ف��ي ذل��ك ت�أكي��داً
وا�ستمرارية لالرتباط بالوطن� ،أر�ض الآباء والأبناء.
الم�ستمرين».
و�شكراً لح�ضوركم ودعمكم
ّ

�ألن

و�ش��هد الحفل كلمة م�س��جلة لرئي�س مجل�س ادارة
�ش��ركة «�أل��ن انترنا�ش��ونال» ماي��كل �أل��ن ،ال�ش��ركة
العالمي��ة المتخ�ص�ص��ة التي �أوكل اليه��ا بنك بيروت
مهم��ة تطوير هويته و�ش��عاره .فتحدث ع��ن التعاون
ال��ذي جم��ع الم�ؤ�س�س��تين «بهدف نقل الم�ص��رف الى
مرحل��ة جدي��دة واعدة عل��ى نطاق عالمي وم�س��تقبل
�أكثر ا�ش��راقاً» .كذلك �شرح رمزية ال�شعار الجديد الذي
يعك�س ق َيم الم�صرف ور�ؤيته الم�ستقبلية.

مارلين عميرة ،جورج ع�ساف ،غ�سان قندلفت

واكيم

كما كانت كلمة م�س��جلة اخ��رى للمدير التنفيذي
لـ»بيروت هلنيك بنك» جايم�س واكيم ،وهو الم�صرف
التاب��ع لبن��ك بي��روت ف��ي �أ�س��تراليا ،وا�ش��ار الى انه
«الم�ص��رف اللبناني الوحي��د في القارة الأ�س��ترالية،
وان��ه بتلبيته حاج��ات الجالية اللبناني��ة فيها ،انما
ي�ش��كّل همزة و�صل بين او�س��تراليا ولبنان» .و�إذ نقل
واكيم فخر الم�ص��رف بتو�س��يع �ش��بكة فروعه لت�شمل
 15فرع ًا منت�شراً في �سيدني وملبورن واداليد� ،أ�شار
ال��ى انه ت��م تطبي��ق هوية بن��ك بي��روت الجديدة في
جميع فروع الم�صرف في ا�ستراليا «فارت َدت جميعها
الحلة الجديدة».
عدنان الحاج ،الفون�س ذيب ،جوزيف فرح

�شرح ت�سويقي

و�شرح مدير دائرة الت�سويق والإعالم الم�ؤ�س�ساتي
في بنك بيروت بول�س بول�س ا�س��تراتيجية الم�ص��رف
«لتثبي��ت �ص��ورته الجدي��دة كم�ص��رف يتمت��ع
بالدينامي��ة وروح ال�ش��باب وال�ش��غف والمب��ادرة»،
�ش��ارح ًا الحمل��ة الإعالمي��ة والإعالني��ة التي �ش��رع
الم�ص��رف ف��ي تنفيذه��ا ح��ول هويت��ه الجدي��دة.
وكانت كلمات لكل من المدير العام ل�ش��ركة «بيروت
اليف» التابعة لبنك بيروت بيار تلحمي ومدير دائرة
تكنولوجيا المعلومات في الم�ص��رف غابي عنداري،
ومدير خدمات العمليات النقدية والم�ص��رفية ب�س��ام
لطي��ف ،تطرقت الى عنا�ص��ر التجدي��د والحداثة التي
رافقت اطاللة الم�ص��رف الجديدة على �ص��عيد العمل
الداخلي.
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حاجة القادة �إلى الن�ضج العاطفي لإنماء �شركاتهم

بقلم جون �آنجلز(*)
التمييز بين الن�ضوج والذكاء

م��ا ه��ي وظيفت��ك بالتحدي��د؟ عندم��ا يط��رح علي
النا�س هذا ال�س���ؤال� ،أجيبهم �أنني �أ�ساعد القادة لإيجاد
طريقة للت�أثير على من حولهم لكي يهد�ؤوا وينموا.
ان عبارة “ تهدئة” تجلب تفهم ًا عند النا�س لكنهم
يعودون للت�سا�ؤل ،ماذا تعني “بالنمو”؟
هذا ال�س�ؤال بالتحديد كان الحافز لأبحاث ميدانية
ومخبرية لع�ش��رات ال�س��نين م��ن قبل علم��اء مرموقين
عالمياً .حتى �أثمرت هذه االبحاث عن معلومات مهمة
للقيادات العالمية.
“النمو” يعني تحقيق �أق�ص��ى قدرة على م�س��توى
الن�ضوج العاطفي .التفكير النا�ضج هو مغ ٍّذ قوي ينمي
عالقات �سليمة وقرارات وا�ضحة.
يع ّبر القادة النا�ض��جون عاطفي�� ًا عن ثالث قدرات
�أ�سا�سية )1 .الم�س�ؤولية الكاملة عن �أنف�سهم )2 .التفكير
ب��دون �إنفع��ال )3 .تحم��ل الم�س���ؤولية الكامل��ة ع��ن
الآخرين.

التفكير بدون ر ّد فعل

يعر���ض بحث متميز للطبيب النف�س��اني الدكتور
موراي بوين� ،أن الأ�ش��خا�ص الأق ّل ن�ض��وجا يعطون
أهمية �أكبر للم�ش��اعر ب��د ًال من الحقائ��ق� .إن الكالم
� ّ
ال�شعبي لقادة الأعمال يك�شف هذا الإنحياز:
“ا ّتبع فقط �شعورك”
“ال �أ�شعر ب�إرتياح لقول ذلك لرئي�سي”
التوجه اال�ستراتيجي”
جيد حول
ّ
“لدي �شعور ّ
ّ
عاطفي�� ًا للحفاظ
النا�ض��جين
غير
القادة
يمي��ل
ّ
الجيدة وراحتهم ب�أي ثمن.
على م�شاعرهم ّ
اذا م��ا واجهته��م م�ش�� ّقة ،يئ ّن��ون ،ي�ش��تكون،
يتغير الآخرون.
يتج ّنبون �أو ي�أملون �أن ّ
بالمقاب��ل ،يعتبر القادة النا�ض��جون ،الم�ش��اعر
أهمية
عملية تفكير �أو�س��ع� .إنه��م يدركون � ّ
ج��زءاً من ّ
والت�صرف بالرغم من الم�ش ّقة.
التفكير
ّ
ان قدرتهم للنظر ف��ي خيارات معقولة بدون رد
جماعية بقيادتهم.
فعل مبالغ فيه ،تبعث ثقة
ّ

ينبغي على الق��ادة �أن يكونوا حذرين من افترا�ض
�أن “الذكاء” هو �شبيه “بالر�شد”.
ي�س��تطيع معظمن��ا تحديد الأف��راد الأذكي��اء الذين
متدن :على �س��بيل المث��ال مهند�س
يظه��رون ن�ض��وجا ّ
الطيران الذي يقول للآخرين ماذا يفعلون� ،أو محا�س��ب
ي�صر على دفع نفقات معي�شة ابنه البالغ
ال�ضريبة الذي ّ
من العمر ثالثين �سنة� ،أو رجل الأعمال الناجح الذي ال
ي�ستطيع التعامل مع عالقة حميمة طويلة المدى.
عندم��ا يخت��ار القادة الطري��ق الطويل والم�س��تمر،
الم���ؤدي لوع��ي ذات��ي مرتفع ونا�ض��ج ،ف�س��وف تحذو
م�ؤ�س�س��اتهم حذوهم .اذا م��ا كان نطاق عمل القائد هو
الأعم��ال� ،أو العائلة �أو ال�س��لطة (رجل دولة) ،فقد تكون
درجة الن�ض��وج العاطفي لذلك القائ��د ،عالمة متقدمة
لإمتياز المجموعة كذلك.
ق��ام بالترجم��ة ع��ن الإنكليزي��ة ال�س��ادة العمي��د
الدكتور ف�ضل �ضاهر وريمون باليكي.

يق�ض��ي ق��ادة الأعم��ال الأق��ل ن�ض��ج ًا الكثي��ر من
الوقت في اللوم ،لوم الم�ؤ�س�س��ات ،ل��وم زوجاتهم ،لوم
موظفيهم وكذلك لوم �أنف�سهم.
ي�ستبدل القادة الأكثر ن�ضج ًا اللوم بالم�س�ؤولية.
عندم��ا يحدث تح ّد �أو �أزم��ة في عمل �أو عائلة قائد
نا�ض��ج ،يف ّت�ش عن دوره فيه��ا ،بينما يدر�س بعناية -
بدون �إتهام – الدور الذي يتحمله الآخرون.
خريج جامعي نا�ضج التبا�س ًا في ما
عندما يواجه ّ
يتعلّق بم�س��تقبله ،فانه ال ينتظ��ر �أن يقول له الآخرون
م��ا يج��ب �أن يفع��ل بحياته .ب��د ًال من ذلك فانه ي�ض��ع
مخطط ًا لتنمية وعيه الذاتي ودرا�سة االمكانيات.
الم�س�ؤولية تتطلّب وعيا” ذاتيا”.
يميل ع��دد من القادة غير النا�ض��جين الى الأفكار
الفارغ��ة ،الق��رارات الع�ش��وائية والأحاديث ال�س��طحية.
لي���س فق��ط لأنه��م ال يعرف��ون �أنف�س��هم؛ ب��ل لأنه��م ال
ي�سعون �إلى هذه المعرفة (معرفة �أنف�سهم).
بالمقاب��ل يعمل القادة النا�ض��جون عاطف ّي ًا دائم ًا
عل��ى التوعي��ة الذاتي��ة“ :لم��اذا �أت�س��رع ف��ي م�س��اعدة
الآخري��ن؟” “م��ا ال��ذي ف��ي داخلي �س��بب ردود فعلي
و�إنفعالي هذا ال�ص��باح؟” “كيف يتعار�ض �سلوكي مع
مبادئي؟”
�ض��جة
بدون
أخطاء
ال
يتقبلون
النا�ض��جون
القادة
ّ
وي�ستمرون في العمل.
ّ

“م�س�ؤولية الم�س�ؤول عن الآخرين”

* ج����ون �إنجلز هو رئي�����س �شرك����ة الإ�ست�شارات
« ».Leadership Coaching Incمركزه����ا
نيوي����ورك .ه����ذه ال�شرك����ة تقدم معلوم����ات متقدمة
حول العالقات �إلى قيادات ف����ي جميع �أنحاء �ألعالم.
تقوم ال�شرك����ة بم�ساعدة �شركات ،حكومات ،م�ؤ�س�سات
�أكاديمية وم�ؤ�س�سات ال تتوخى الربح ،الكت�ساب قدرات
حديثة في الإدارة� .س����وف يحا�ضر ال�سيد جون �إنجلز
في لبنان حول مو�ضوع“ :ن�ضج القيادة ،التعاطي مع
الموظفين ،وفعالية الأداء” .ينظم الم�ؤتمر “�أبو�سليمان
و�شركاه����م خب����راء محا�سبة مج����ازون و�إ�ست�شاريون
�إداري����ون” ،في فندق الجيفينور روتانا الحمرا بتاريخ
 ٦-٤حزي����ران  .٢٠١٢للمزيد م����ن المعلومات الرجاء
االت�صال على:
programs@abousleimangroup.com
!
هاتف - 093 571 1 +961 :فاك�س093 572 1 +961 :
 خليوي300 875 76 +961 :كم����ا تت�شارك �أبو�سليم����ان و�شركاهم مع م�ؤ�س�سة
Distinguished Services for Safety and
 )Trading (DSSTف����ي تنظيم الم�ؤتمر الإقليمي
الأول ح����ول جرائم الإحتيال المال����ي الإلكترونية في
فندق مونرو بتاريخ  26 - 25و 27حزيران 2012
والم�ؤتم����ران ينظم����ان بالتع����اون مع نقاب����ة خبراء
المحا�سبة المجازين في لبنان.

الم�س�ؤولية الكاملة عن �أنف�سهم

يواج��ه النا���س ،في بع���ض الأحيان ،م�ص��اعب
خارجي��ة� .إن
حقيقي��ة معق��دة ت�س��تدعي م�س��اعدة
ّ
الواقعية لأفراد العائالت
الإ�س��تجابة �إلى الحاجات
ّ
والموظفّي��ن والمجتمع��ات المحلي��ة تق��ع ف��ي قلب
الفعالة.
القيادة ّ
م��ع ذل��ك لي���س م��ن غي��ر الم�أل��وف� ،أن يق��وم
الموظف��ون و�أف��راد العائالت – بم��ا فيهم الأوالد –
�ضرورية.
بطلب الم�ساعدة عندما ال تكون الم�ساعدة
ّ
الحقيقية
الحاج��ة
ان الق��درة عل��ى التمييز بين
ّ
عاطفياً.
ن�ضجا
الوهمية تتطلّب
والحاجة
ً
ّ
ّ
يميل القادة الأقل ن�ض��ج ًا نحو نقي�ض��ين اثنين:
ؤولية فت�ساعد بدون
“قلوب دامية” تغ ّذيها الالم�س��� ّ
تقييم ،و”قلوب قا�س��ية” غير ق��ادرة على التعاطف
الحقيقية.
وترف�ض اال�ستجابة لنك�سات الآخرين
ّ
يتف ّه��م القادة الأكثر ن�ض��وج ًا حقيق��ة المعاناة
الحقيقية.
ويتجاوبون ب�سخاء مع الحاجة
ّ
ف��ي الوقت ذات��ه ،انه��م ال يحلّ��ون �أو يح�� ّددون
يدربون
الم�شاكل التي تخ�ص الآخرين .بد ًال من ذلكّ ،
ؤولية للتفكير بالم�ش��كلة
الآخري��ن عل��ى �أخ��ذ الم�س��� ّ
بتمعن وتقرير م�سار العمل المطلوب.
ّ
يخفّ��ف الق��ادة النا�ض��جون العج��ز ويع�� ّززون
الثقة.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 122آيار 2012
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�صادرات �صناعية

ال�صادرات ال�صناعية ترتفع  % 3.1خالل كانون الثاني 2012
وافريقيا الجنوبية ّ
تت�صدر الدول الم�ستوردة بـ  37.1مليون دوالر
بلغ مجموع الصادرات الصناعية في كانون الثاني  2012ما قيمته  238.7مليون دوالر مقابل  231.5مليون دوالر في
كانون الثاني  2011و 240.1مليون دوالر في كانون الثاني  2010أي بارتفاع وقيمته  7.2مليون دوالر ونسبته % 3.1
مقارنة مع كانون الثاني  ،2011وانخفاض قيمته  1.4مليون دوالر ونسبته  % 0.6مقارنة مع كانون الثاني .2010

المعادن ثانية

�إحتل��ت �ص��ادرات الل�ؤل���ؤ والأحج��ار الكريم��ة
والمع��ادن الثمين��ة (م��ن دون ال�س��بائك الذهبي��ة
ب�ش��كلها الخامي) خالل هذا ال�شهر المرتبة الأولى،
�إذ بلغ��ت قيمته��ا  70.8ملي��ون دوالر وت�ص��درت
افريقي��ا الجنوبي��ة الئح��ة البل��دان الم�س��توردة
له��ذا المنتج �إذ ا�س��توردت ما قيمت��ه  36.6مليون
دوالر تليها �ص��ادرات منتجات المع��ادن العادية
وم�صنوعاتها بقيمة  43.6مليون دوالر ،واحتلت
تركي��ا �ص��دارة ال��دول الم�س��توردة له��ذا المنت��ج
بقيم��ة  17.8مليون دوالر ،ث��م الآالت والأجهزة
والمع��دات الكهربائية بقيم��ة  33.9مليون دوالر
وت�صدرت االمارات العربية المتحدة الئحة البلدان
الم�س��توردة له��ذا المنت��ج �إذ ا�س��توردت م��ا قيمته
 7.1ملي��ون دوالر ومنتج��ات �ص��ناعة االغذي��ة
بقيم��ة  28.4مليون دوالر ومنتجات ال�ص��ناعات
الكيماوية بقيمة  14.1مليون دوالر.

من انتاج �شركة انتربراند – ليبيز

قيمة ال�صادرات

وارتفع��ت قيم��ة �ص��ادرات الل�ؤل���ؤ والأحج��ار
الكريم��ة والمعادن الثمينة (دون ال�س��بائك الذهبية
ب�ش��كلها الخام��ي) م��ن  32.7ملي��ون دوالر خالل
كان��ون الثان��ي  2011ال��ى  70.8ملي��ون دوالر
خ�لال كانون الثاني  .2012انخف�ض��ت �ص��ادرات
ه��ذا المنت��ج ال��ى االم��ارات العربية المتح��دة فيما
ارتفع��ت ال��ى كل م��ن افريقي��ا الجنوبية و�سوي�س��را
وبلجي��كا مم��ا �أدى ال��ى ارتف��اع قيم��ة �ص��ادراته
االجمالية بحوالي  38.1مليون دوالر .كما ارتفعت
قيم��ة �ص��ادرات ال�ص��ناعات الكيماوي��ة من 10.7
ملي��ون دوالر خ�لال كان��ون الثان��ي  2011ال��ى
 14.1ملي��ون دوالر خالل كان��ون الثاني .2012
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من انتاج محام�ص الأمين

من انتاج حلباوي اخوان
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من انتاج المجموعة المتحدة لل�صناعة والتجارة – كوجيكو

من انتاج �شركة بكري

من انتاج جبيلي اخوان

وانخف�ض��ت �ص��ادرات هذا المنتج ال��ى العراق فيما
ارتفع��ت ال��ى كل م��ن ايطالي��ا والمملك��ة العربي��ة
ال�س��عودية واالم��ارات العربي��ة المتح��دة مم��ا �أدى
الى ارتفاع قيمة �ص��ادراته االجمالية بحوالي 3.4
ملي��ون دوالر .اما على �ص��عيد �ص��ناعات االغذية،
فارتفعت قيمة ال�ص��ادرات م��ن  25.3مليون دوالر
خالل كانون الثاني  2011الى  28.4مليون دوالر
خالل كانون الثاني  .2012وانخف�ض��ت �ص��ادرات
هذا المنتج الى كل من العراق وبلجيكا فيما ارتفعت
ال��ى كل م��ن �س��وريا وفرن�س��ا والوالي��ات المتحدة
الأميركي��ة وانغ��وال مم��ا �أدى ال��ى ارتف��اع قيم��ة
�صادراته االجمالية بحوالي  3.1مليون دوالر.

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

من انتاج الفا بال�ست

انخفا�ض ملحوظ

و�س��جلت �ص��ادرات الآالت والأجهزة والمعدات
الكهربائي��ة انخفا�ض��ا ملحوظا م��ن  46.2مليون
دوالر خ�لال كان��ون الثان��ي  2011ال��ى 33.9
مليون دوالر خالل كانون الثاني  .2012وارتفعت
�صادرات هذا المنتج الى انغوال فيما انخف�ضت

من انتاج تكنيكا
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 122آيار 2012
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���ص��ادرات �صناعية

المعادن ثانية

�إحتل��ت �ص��ادرات الل�ؤل���ؤ والأحج��ار الكريم��ة
والمع��ادن الثمين��ة (م��ن دون ال�س��بائك الذهبي��ة
ب�ش��كلها الخامي) خالل هذا ال�شهر المرتبة الأولى،
�إذ بلغ��ت قيمته��ا  70.8ملي��ون دوالر وت�ص��درت
افريقي��ا الجنوبي��ة الئح��ة البل��دان الم�س��توردة
له��ذا المنتج �إذ ا�س��توردت ما قيمت��ه  36.6مليون
دوالر تليه��ا �ص��ادرات منتجات المع��ادن العادية
وم�ص��نوعاتها بقيمة  43.6مليون دوالر ،واحتلت
تركي��ا �ص��دارة ال��دول الم�س��توردة له��ذا المنت��ج
بقيم��ة  17.8ملي��ون دوالر ،ث��م الآالت والأجهزة
والمع��دات الكهربائية بقيم��ة  33.9مليون دوالر
وت�صدرت االمارات العربية المتحدة الئحة البلدان
الم�س��توردة له��ذا المنت��ج �إذ ا�س��توردت م��ا قيمته
 7.1ملي��ون دوالر ومنتج��ات �ص��ناعة االغذي��ة
بقيم��ة  28.4مليون دوالر ومنتجات ال�ص��ناعات
الكيماوية بقيمة  14.1مليون دوالر.

�شركة خطيب اخوان الحذاء الأحمر

قيمة ال�صادرات

وارتفع��ت قيم��ة �ص��ادرات الل�ؤل���ؤ والأحج��ار
الكريم��ة والمعادن الثمينة (دون ال�س��بائك الذهبية
ب�ش��كلها الخام��ي) م��ن  32.7ملي��ون دوالر خالل
كان��ون الثان��ي  2011ال��ى  70.8ملي��ون دوالر
خ�لال كانون الثاني  .2012انخف�ض��ت �ص��ادرات
ه��ذا المنت��ج ال��ى االم��ارات العربية المتح��دة فيما
ارتفع��ت ال��ى كل م��ن افريقي��ا الجنوبية و�سوي�س��را
وبلجي��كا مم��ا �أدى ال��ى ارتف��اع قيم��ة �ص��ادراته

من انتاج �سامو بلت
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من انتاج معامل �سميح ح�سن اليمن واوالده

من انتاج اندفكو
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االجمالية بحوالي  38.1مليون دوالر .كما ارتفعت قيمة �ص��ادرات ال�ص��ناعات الكيماوية
م��ن  10.7مليون دوالر خ�لال كانون الثاني  2011الى  14.1مليون دوالر خالل كانون
الثاني  .2012وانخف�ضت �صادرات هذا المنتج الى العراق فيما ارتفعت الى كل من ايطاليا
والمملكة العربية ال�سعودية واالمارات العربية المتحدة مما �أدى الى ارتفاع قيمة �صادراته
االجمالي��ة بحوالي  3.4مليون دوالر .اما على �ص��عيد �ص��ناعات االغذي��ة ،فارتفعت قيمة
ال�ص��ادرات م��ن  25.3ملي��ون دوالر خالل كان��ون الثاني  2011ال��ى  28.4مليون دوالر
خالل كانون الثاني  .2012وانخف�ض��ت �ص��ادرات هذا المنتج الى كل من العراق وبلجيكا
فيما ارتفعت الى كل من �سوريا وفرن�سا والواليات المتحدة الأميركية وانغوال مما �أدى الى
ارتفاع قيمة �صادراته االجمالية بحوالي  3.1مليون دوالر.

�شويري (ملتي باكيجنغ)

من انتاج �شركة �سابيتك لل�صناعة والتجارة
من انتاج �شركة علم الدين للمواد الغذائية

ج�سور للإعمار

ق�صعة غروب للدهانات

�شركة منتوجات ال�ضيعة

يونايتد بتروليوم كومباني
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من انتاج “�أيوب لل�صناعة والتجارة”
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�شركة يافكو للرخام والغرانيت
Yafco Group.For Marbbles & Granite

ن�شر الرخام و الغرانيت و الحجر الوطني

Marbles & Granite
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ن�شاطات �صناعية

جولة لوزير ال�صناعة في جبيل وح�صرايل
لب��ى وزي��ر ال�ص��ناعة فري��ج �ص��ابونجيان دعوة
تجم��ع �ص��ناعيي جبيل لزيارة عدد من الم�ص��انع في
جبيل .وبد�أت الجولة عند الثامنة �صباح ًا في م�ؤ�س�سة
كين��غ جورج ف��ي نهر ابراهي��م ،حيث ا�س��تقبله رئي�س
التجمع جورج خيراهلل والأع�ضاء .ثم انتقل الوفد الذي
�ض��م الوزير ورئي�س جمعي��ة ال�ص��ناعيين نعمة افرام
و�صناعيين الى م�صنع �سودامكو ( مواد ن�ش ) وم�صنع
دمرجيان ( حديد ) في ح�ص��رايل ،ثم م�ص��نع ماتيليك
( مح��والت كهربائية ) وم�ص��نع الربيع ( مواد غذائية
) ف��ي غرفي��ن ،وكاب�لات لبن��ان ( كاب�لات كهربائية
) وم�ص��انع �س��انيتا ( ورق ) ويونيب��اك ( كرت��ون )
و�ص��ابونجيان ( علب مجوهرات وبال�س��تيك ) والك�سو
( المني��وم ) ونجاريان ( مفرو�ش��ات) ف��ي حاالت .ثم
نظّ م لقاء بين الوزير �صابونجيان وال�صناعيين �شارك
في��ه وزير البيئة ناظم الخوري ،النائبان �س��يمون ابي
رمي��ا وعبا�س ها�ش��م ،قائمقام جبيل نجوى �س��ويدان
فرح ،مدير عام وزارة ال�ص��ناعة داني جدعون ،ر�ؤ�ساء
بلدي��ات المنطق��ة وح�ش��د من ال�ص��ناعيين بم�ش��اركة
رئي�س جمعية ال�صناعيين اللبنانيين نعمة افرام.

افرام
و�أ�ش��ار افرام �إلى واقع الت�سيي�س الذي يجمد العمل
بالملف��ات االقت�ص��ادية والى �أهمية �إن�ش��اء �ص��ندوق
وطن��ي لدعم الطاقة واالنكب��اب على معالجة االهتراء
في البن��ى التحتية،منوها بجهود وزير ال�ص��ناعة في
خدم��ة الملفات ال�ص��ناعية .وحذر من تفاقم الو�ض��ع
االقت�ص��ادي والمعي�ش��ي ف��ي لبن��ان ج��راء الت�ش��نج
ال�سيا�س��ي القائم،معتب��را ان « ف��ي �أ�س��ا�س كل عم��ل
�سيا�سي هم تطوير م�س��توى حياة الإن�سان ورفاهيته.
كل �شيء �س��وى ذلك ،يكون لخدمة الم�صالح ال�صغيرة
والم�آرب ال�شخ�ص��ية .ولذلك يتوجب الت�ش��ديد �أن يكون
الم�ش��روع االقت�ص��ادي – االجتماع��ي ه��و الم�ش��روع
ال�سيا�سي الأول لقيامة لبنان من مع�ضلته االقت�صادية
– االجتماعي��ة  ،وال �ش��يء يعلوه �أهمية .فال�سيا�س��ة
يجب �أن تكون في خدمة االقت�صاد ،ال العك�س».
ودعا اف��رام الحكومة �إلى �إعطاء م�ش��كلة االهتراء
المتف�ش��ي ف��ي البن��ى التحتي��ة �أولوية ق�ص��وى  ،لأنها
تعي��ق النمو وتحد م��ن القدرات التناف�س��ية للقطاعات
المنتجة .و�ش��دد على «�أهمية توفير �ش��بكات ال�ص��رف
ال�ص��حي المالئم��ة في ق�ض��اء جبي��ل وتنفي��ذ محطة
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�صابونجيان خالل جولته في جبيل
التكرير وبناء تنمية متكاملة خارج القواعد التقليدية
المعتمدة ،والتي لم ُتطعم يوم ًا خبزاً ولم تر ِو ظم�أ «.
و �إزاء واق��ع انعكا���س �أ�س��عار النف��ط �س��لبا عل��ى
م�ؤ�س�س��ة كهرباء لبن��ان والقطاع��ات الإنتاجية وعلى
ق��درة تحمل المواط��ن �أعباء مت�ص��اعدة ف��ي تكاليف
التدفئة والنقل وت�شغيل المولدات،دعا افرام الى «و�ضع
خطة ا�س��تثنائية طارئة لجبه الو�ضع اال�ستثنائي عبر
�إن�شاء �صندوق وطني لدعم الطاقة (المازوت والفيول)
ويمول
على �أن تبلغ ن�سبة الدعم نحو  20%من �سعرهّ ،
من ر�س��وم على الب�ض��ائع الم�س��توردة التي ت�س��توفى
وفق ًا لم�ؤ�شر كمية الطاقة الم�ستعملة في �إنتاجها».

�صابونجيان
والقى �ص��ابونجيان كلمة تمنى خاللها لو يعرف
الم�س���ؤولون حقيقة الواقع ال�صناعي في لبنان .وقال:
مرت بح��رب �أهلية فظيع��ة �أكثر دموية
«كوري��ا الت��ي ّ
من عندنا� ،أ�ص��بح قادتها يجل�سون على طاولة زعماء
العالم يقررون وير�س��مون ال�سيا�س��ات االق�صادية .لقد
وحدتهم ال�ص��ناعة واالقت�ص��اد .ال ينق�ص��نا �أي �ش��يء
ّ
لتحقيق هذه الأهداف .وتابع� « :إننا ن�ص ّدر المفرو�شات
�إل��ى الوالي��ات المتح��دة الأميركي��ة ودول الخلي��ج،
و�أنابي��ب الحدي��د �إل��ى بريطاني��ا العظم��ى و�ألماني��ا
االتحادية ،وااللمنيوم �إلى البلدان المجاورة والبعيدة،
وعل��ب المجوه��رات �إلى �أكثر من  50بل��داً موزع ًا على
الق��ارات ،وال��ورق والكرتون �إل��ى �أفريقيا واوروبا
ك ّل
ّ
والمحوالت الكهربائية �إلى فرن�سا وايطاليا
و�س��وريا،
ّ

وا�سبانيا ،وال�صناعات الغذائية على �أنواعها �إلى دول
ع�� ّدة� .إن �إح��دى المجموعات ال�ص��ناعية التي زرناها
الي��وم توظّ ��ف �أكثر من  1500موظ��ف وعامل ،ويبلغ
حج��م مبيعاتها  250ملي��ون دوالر �أميركي �س��نوياً.
ومجموع��ة �أخرى توظّ ف  650عامالً ،وحجم �أعمالها
ي�صل �إلى ع�شرات ماليين الدوالرات �سنوياً % 95 ،من
ي�ص��رف �إلى الخارج .وتوظّ ف مجموعة ثالثة
�إنتاجها
ّ
 200عامل ،ورابعة  150عامالً ،وخام�سة  60عامالً...
و�سعت
وا�ضاف« :هذه المجموعات ال�صناعية العريقة ّ
�أعماله��ا �إل��ى الخارج .وانت�ش��رت م�ص��انعها في دول
عربي��ة و�أفريقي��ة وخليجية و�أوروبي��ة و�أميركية لكي
تطال �أ�سواق ًا �أو�س��ع و�أرحب .الأمر الذي يجدر التوقف
عنده �أن �أ�صحاب هذه الم�ؤ�س�سات لم يقفلوا م�صانعهم
ف��ي لبنان رغ��م ال�ص��عاب والتحديات .بل عم��دوا �إلى
والتو�سع �أي�ض ًا في وطنهم الأم� .صمودهم دفع
ال�صمود
ّ
بهم �إلى بناء معامل انتاج طاقة خا�ص��ة بهم تخفيفاً
للأعب��اء .وطموحه��م فت��ح �أمامهم فر�ص اال�س��تفادة
من �س��لة الحوافز التي تق ّدمه��ا الحكومة اللبنانية عبر
الم�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمار ( ايدال ) .ف�أقدموا
عل��ى توظيف ا�س��تثمارات جديدة بماليي��ن الدوالرات
في م�ش��اريع �ص��ناعية .هذه الق�ص��ة الوردية يه�شّ مها
بع�ض ال�شوك المزروع في الطريق ،حيث تفتقد منطقة
لمقومات �أ�سا�سية من البنى التحتية
جبيل ال�ص��ناعية ّ
ال�ضرورية ومحطات التكرير ومعالجة المياه المبتذلة
وتدوي��ر النفاي��ات .المعوق��ات تتمثّ��ل �أي�ض�� ًا بغي��اب
الطرق المع ّبدة والوا�س��عة لت�س��توعب مرور ال�شاحنات
الكبيرة».
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اطالق جمعية ال�صداقة
اللبنانية – الكورية

من حفل توقيع اتفاقية التعاون

اتفاقية تعاون بين LAU

ووزارة ال�صناعة

تم توقيع اتفاقية تعاون بين “برنامج انجازات البحوث ال�صناعية اللبنانية”  LIRAوالجامعة اللبنانية
الأميركي��ة ( ،)LAUبه��دف دعم م�ش��اريع الأبحاث التي تتحمل المردود ال�ص��ناعي ذي القيمة الم�ض��افة
العالي��ة ،والمعروف ب “ .”LIRA PROGRAMو�سي�ص��ار ال��ى اعتماد الطاقات العلمية المتخ�ص�ص��ة التي
تتمتع بها الجامعة ،والمختبرات الالزمة وال�ض��رورية التمام الدرا�س��ات والأبحاث في المجاالت ال�ص��ناعية
والعلمية كافة ،وال �سيما مختبرات كلية الهمد�سة .وجرى حفل التوقيع بين وزير ال�صناعة فريج �صابونجيان
ورئي�س الجامعة الدكتور جوزف جبرا ،في ح�ض��ور رئي�س جمعية ال�ص��ناعيين المهند�س نعمة افرام والأمين
العام “للمجل�س الوطني للبحوث العلمية” الدكتور معين حمزة في ح�ضور الدكتور عبد اهلل �صفير عميد كلية
الهند�سة الدكتور جورج ن�صر ومن�سق الم�شروع �سعيد حمادة والمدير التنفيذي لالعالم والعالقات العامة في
الجامعة كري�ستيان �أو�سي.

االهداف
ال�س��عي لقيام م�ش��اريع بحوث �ص��ناعية وم�ش��اريع
وتن���ص االتفاقي��ة عل��ى مجموع��ة �أه��داف �أهمه��ا ّ
ال�ص��ناعة والجامعة اللبنانية الأميركية ،القيام عند الحاجة بدرا�س��ات جدوى ،تبادل
تخرج م�ش��تركة بين ّ
ّ
ال�سعي لتوفير التمويل الالزم للأن�شطة الم�شتركة ،وكذلك لتنظيم الم�ؤتمرات والندوات
المعلومات والخبراتّ ،
ال�صناعية والمنظمات الدولية
ال�س��عي ال�ش��راك �أطراف �أخرى ذات العالقة ،خا�ص�� ًة الم�ؤ�س�سات ّ
ذات العالقةّ ،
المعنية ،تحفيز الم�ص��انع عل��ى فتح �أبوابها ومختبراته��ا للطالب لتزويدهم بالخب��رة العملية وتكنولوجيا
ال�ص��ناعة و�س��وق
االنت��اج ،العمل من �أجل توافق برامج تعليم الهند�س��ة والعلوم والتكنولوجيا مع حاجات ّ
العم��ل ،الم�س��اهمة في االن�ش��اطات التي يع��ود ريعها لدعم مختب��رات الجامعة ب��الأدوات للقيام بالأبحاث
التطبيقية.
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برعاية وزير ال�صناعة فريج �صابونجيان
وح�ضوره ،عقدت جمعية ال�صداقة اللبنانية
– الكورية جمعيتها العامة الأولى ،و�شارك
فيها �سفير كوريا في لبنان بيونغ جي كيم،
رئي�س الجمعية ريمون �شما�س والأع�ضاء
وجمع من الوزراء والنواب والديبلوما�سيين
ورجال الأعمال واالقت�صاد والمجتمع والإعالم.
تحدث �شما�س عن “�أهمية ال�صناعة اللبنانية”،
ذاكراً بع�ض االنجازات اللبنانية في حقول االزياء
والمجوهرات والحرفيات والكابالت ،داعي ًا �إلى
“فتح �آفاق جديدة �أمام هذه المنتجات في كوريا،
وت�شجيع التبادل”.

�صابونجيان
و�أعتب��ر �ص��ابونجيان �أن �سيا�س��ة كوري��ا
القائم��ة عل��ى معادل��ة المزاوج��ة بي��ن ال�س��عر
والج��ودة قلّ�ص��ت الف��وارق االجتماعي��ة ،و�أزالت
الحدود بين الطبق��ات االجتماعية و�أتاحت �أمام
الجمي��ع قدرة الح�ص��ول عل��ى التكنولوجيا التي
كان م��ن الم�س��تحيل في ال�س��ابق عل��ى المجتمع
العادي �أن يقتنيها .ف�أ�ص��بح التلفزيون والهاتف
وااللكتروني��ات وال�س��يارات بمتن��اول الي��د ،ولم
يعد �ش��را�ؤها �أم��راً ع�س��يراً �أو مكلف ًا �أو مح�ص��وراً
أحب ال�ش��عب اللبناني
بالأغنياء .وا�ض��اف“ :لقد � ّ
ال�ش��عب الكوري من دون وج��ود معرفة �أو عالقة
مبا�شرة بينهما .الدليل على ذلك رواج ال�صناعات
الكوري��ة في لبن��ان �إلى ح ّد ا�س��تيراده نحو 260
ملي��ون دوالر �س��نوي ًا م��ن بالدك��م .ن�ص��ف ه��ذا
اال�س��تيراد مرتبط بالآليات وال�سيارات والأجهزة
الكهربائي��ة .وتعلم��ون �أن ال�س��يارة الكوري��ة
تحت�� ّل المرتبة الأولى ف��ي المبيعات في لبنان”.
وتاب��ع“ :علين��ا �أن ن�ؤ�س���س لعالق��ات قوي��ة
عب��ر تب��ادل الوف��ود وزي��ارات رج��ال الأعم��ال
وال�ص��ناعيين وتفعيل ال�س��ياحة ،وذلك من خالل
�سل�س��لة اجراءات كت�س��هيل الح�ص��ول عل��ى الفيزا
و�إقامة خط طيران مبا�شر وفتح مراكز ثقافية في
كال البلدين لتعليم اللغتين الكورية والعربية”.
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�إطالق املعهد الوطني للنبيذ قريباً
برعاية وزير ال�صناعة فريج �صابونجيان� ،أقامت م�ؤ�س�سة Eventions
احتفا ًال تكريمي ًا لنبيذ  Ixsirالذي � ّأ�س�سته مجموعة من رجال
الأعمال اللبنانيين بينهم رجل الأعمال اللبناني العالمي كارلو�س
غ�صن ،وذلك لمنا�سبة اختيار الم�صنع في ب�سبينا – البترون بين
ال في العالم تت�سم بالمعايير النموذجية الخ�ضراء.
اثني ع�شر معم ً
و�أقيم االحتفال في فندق “فيني�سيا” ،وتحدثت بداية �صاحبة م�ؤ�س�سة
 Eventionsومديرتها التي �أكدت “�شهرة النبيذ اللبناني في العالم
وانت�شاره في ال�سنوات القليلة الما�ضية ،بف�ضل الجهود التي يبذلها �أ�صحاب
م�صامع النبيذ لتح�سين وتطوير انتاجهم ،وذلك عبر اال�ستعانة بخبراء
ومهند�سين لبنانيين ودوليين”.
ثم تحدث �أحد �أ�صحاب نبيذ “اك�سير” اتيان دبانه ،م�شدداً على �أن
“النجاح الذي حققته المجموعة على ال�صعيد العالمي انما نتج عن
جهود وعمل فريق عمل م�شترك” ،كا�شف ًا عن م�شاريع تطويرية م�ستقبلية
ت�ساهم في خلق فر�ص عمل.و واعلن �صابونجيان قرب �إطالق المعهد
الوطني للنبيذ .وقال�« :أدرك �أنكم تنتظرونه بفارغ ال�صبر� .سيكون مق�صداً
ويت�ضمن مطعمين �أحدهما لبناني والآخر عالمي ،وقاعات
�سياحياً،
ّ
للتذوق ،ون�ضعه على خريطة الأمكنة ال�سياحية اللبنانية� .سيتولى
خا�صة
ّ
المعهد در�س واقتراح كل ما يتعلق بتنمية قطاع الكرمة والنبيذ في
لبنان وتطويره .و�سيكون الهيئة الحا�ضنة والراعية للعاملين في قطاع
النبيذ ويواكب الم�ستجدات العالمية على هذا ال�صعيد لتطبيقها في لبنان.
�أهمية المعهد �أنه �سيتيح المجال �أمام القطاع الخا�ص كي يكون م�شارك ًا فيه
ب�شكل منتج وفعال ومنظم».

ت�سليم الدرع التكريمية

«م�ؤمتر الإنتاج الأنظف» يو�صي بحوافز وقرو�ض لل�صناعات النظيفة
اختتمت وزارة ال�ص��ناعة �سل�س��لة ور�ش العمل التي نظّ متها على مدى �شهر،
وكانت �آخرها حول مو�ض��وع “الإنتاج االنظف” برعاية وزير ال�ص��ناعة فريج
�ص��ابونجيان وح�ض��وره ،وبالتع��اون والتن�س��يق م��ع جمعي��ة “�إن�س��ان للبيئة
والتنمية” وم�ؤ�س�سة “هانز زايدل” االلمانية.
ا�س��تمرت الور�ش��ة على مدى يومين ،وتناول المحا�ض��رون فيها الموا�ضيع
متع��ددة ابرزها مفه��وم االنت��اج الأنظف ،تقييم الأث��ر البيئي على الم�ص��انع،
ال�ش��روط الفعلية التي تفر�ضها وزارة ال�صناعة على الم�صانع لالنتاج النظيف،
عمليات التنظيف والتعقيم في ال�ص��ناعات الغذائي��ة ،الطاقة البديلة في المدن
والمناط��ق ال�ص��ناعية ،الأبني��ة والمن�ش���آت ال�ص��ناعية الخ�ض��راء� ،إدارة المياه
المبتذلة ال�صناعية.

التو�صيات
ركزت على �ض��رورة العمل على تقديم
و�أ�ص��در المجتمعون تو�ص��يات ّ
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قرو���ض مي�س��رة لدع��م ال�ص��ناعات التي تتبن��ى مفهوم االنت��اج االنظف،
اعطاء حوافز �ض��ريبية لل�صناعات النظيفة ،دعوة الجامعات والم�ؤ�س�سات
المخت�ص��ة ال��ى ان�ش��اء وتفعي��ل مراك��ز ابح��اث متخ�ص�ص��ة في ال�ش���ؤون
ال�ص��ناعية عموم�� ًا واالنتاج االنظف خ�صو�ص��اً ،وت�أمين الم��وارد المالية
لت�ش��جيع الجامع��ات ومراكز االبحاث على الدرا�س��ات ف��ي مجال االنتاج
االنظف.
كما �شددت التو�صيات على تنظيم دورات تدريبية للم�صانع لرفع قدرات
الفنيي��ن العاملي��ن فيها ح��ول االنت��اج االنظ��ف ،القيام بحم�لات اعالمية
واعالنية لدى كافة و�س��ائل االعالم المرئية والم�س��موعة والمقروءة لتوعية
المجتمع االهلي ،تنظيم معار�ض وندوات متخ�ص�صة ت�شارك فيها �صناعات
محلي��ة واقليمية وعالمية لتب��ادل الخبرات واالطالع عل��ى �آخر االبتكارات
وكتيبات
واالختراعات في مجال االنتاج االنظف ،ا�ص��دار من�شورات توعية
ّ
ار�ش��ادية ودفتر �ش��روط لل�ص��ناعات المختلفة ،وت�ش��جيع التدقيق ال�س��نوي
لالنتاج االنظف.
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«اليـوم الوطني لل�صناعات الغذائيـة» فـي «بيـال»
افتت��ح «الي��وم الوطن��ي لل�ص��ناعات الغذائي��ة»
ف��ي معر�ض «هوري��كا» في «بي��ال» بتنظي��م نقابة
ا�ص��حاب ال�ص��ناعات الغذائي��ة ف��ي لبن��ان ،برعاية
وزراء ال�ص��ناعة فري��ج �ص��ابونجيان ،االقت�ص��اد
والتج��ارة نق��وال نحا���س ،والزراع��ة ح�س��ين الحاج
ح�سن ،وبالتعاون مع جمعية ال�صناعيين اللبنانيين
و»جميل
ومجموع��ة «�إندفك��و» للإنم��اء ال�ص��ناعي
ّ
اخ��وان» وبن��ك «االعتم��اد اللبنان��ي» والم�ؤ�س�س��ة
العام��ة لت�ش��جيع اال�س��تثمارات «اي��دال» ومنظم��ة
االم��م المتح��دة للتنمي��ة ال�ص��ناعية «يوني��دو».
�ش��ارك بالمنا�س��بة الرئي���س المدير العام ل��ـ «ايدال»
نبي��ل عيتان��ي ،المدي��ر ع��ام ل��وزارة ال�ص��ناعة
دان��ي جدع��ون ،المدي��ر الع��ام لم�ؤ�س�س��ة المقايي�س
والموا�ص��فات «ليبنور» لينا درغ��ام ،الممثل المقيم
لمنظم��ة «يوني��دو» خال��د المق��ود ،نقي��ب ا�ص��حاب
ال�ص��ناعات الغذائي��ة ج��ورج ن�ص��راوي ،امين المال
ف��ي غرفة التجارة وال�ص��ناعة والزراعة في طرابل�س
وال�ش��مال توفي��ق دبو�س��ي ،وممثل��ون ع��ن جمعي��ة
ال�ص��ناعيين اللبنانيين ونقابات المواد الغذائية في
لبنان و�صناعيون ورجال اعمال واعالميون.

ن�صراوي
بداي��ة الق��ى ن�ص��راوي كلم��ة ط��رح فيه��ا كيفية
ت�س��هيل التعام��ل م��ع الق��رار  1\950ال�ص��ادر ع��ن
وزيري ال�صناعة والزراعة والمتعلق بالزامية ت�سجيل
الم�ؤ�س�سات ال�صناعية الغذائية.

�صابونجيان
و�ألق��ى الوزي��ر �ص��ابونجيان كلم��ة مم��ا ج��اء
فيه��ا« :في الأ�س��بوعين الما�ض��يين ،وقع الم�س��تهلك
ف��ي لبنان في حي��رة وخوف من كل ما ي�ش��تريه من
�س��لع وم��واد غذائي��ة .ف�أ�ض��حى يت�س��اءل ه��ل يجوز
�أن يمع��ن الف�س��اد والج�ش��ع �إلى هذا الح��د؟ �أنا كوزير
�أرفع �ص��وتي مت�ض��امن ًا مع المواطنين ،و�أ�ض��يف �إن
ال�ش��خ�ص الذي يتالعب بقوت النا�س� ،شيوخ ًا و�شباب ًا
ح��ي بلحمه ودمه ،لك ّنه ميت ب�ض��ميره
و�أطف��االً ،هو ّ
وان�س��انيته .وي�س��تحق �أق�ص��ى درج��ات العق��اب.
المتك��ررة �إل��ى �إ�ص��دار قان��ون
ولف��ت ال��ى الدع��وات
ّ
�س�لامة الغ��ذاء وب��دء تطبي��ق مذك��رة التفاه��م بي��ن

�صابونجيان يلقي كلمته
وزارت��ي الزراع��ة وال�ص��ناعة م��ن �أج��ل المبا�ش��رة
ف��ي �أعم��ال الرقابة الم�ش��تركة على م�ص��انع الغذاء.
والتج��ار
وتوج��ه �ص��ابونجيان ال��ى ال�ص��ناعيين
ّ
ّ
والمزارعي��ن ،قائ�لاً�« :أعل��م �أن غالبيتك��م يحت��رم
ولكن هناك
القوانين ،ويلت��زم الأخالقيات المهني��ةّ .
المحرمات،
فئ��ة من النا���س ال تخاف اهلل ،وت�س��تبيح
ّ
وتبغ��ي الربح ال�س��ريع وغير الم�ش��روع على ح�س��اب
�ص��حة النا���س وعافيتهم .ه�ؤالء ،و�إن كان��وا قلّة ،لن
ّ
يخرب��ون م��ا بنيتم خ�لال �س��نين طويلة من
ندعه��م
ّ
ممي��زة ونب�� ّل ف��ي التعاطي.
�س��معة رفيع��ة وج��ودة ّ
ه�ؤالء القلّة هم �ش��ركاء مع الذين ي�س��عون �إلى ت�شويه
هذه ال�ص��ورة الجميل��ة عن لبنان ،مع �إطاللة مو�س��م
اال�صطياف وال�سياحة .لن ن�سمح لهم بالتمادي �أكثر.
الغذاء كالأمن ،خطّ �أحمر ،ممنوع التالعب به».

نحا�س
واعل��ن نحا���س «ان الدول��ة ج��ادة في حر�ص��ها
عل��ى امن المواطن الغذائي والذه��اب في المداهمات
والتحقيقات بق�ض��ية �س�لامة الغذاء حت��ى النهاية».
وا�شار الى ان «وزارة االقت�صاد تعمل مع وزارة الزراعة
عل��ى �ص��يغة موح��دة لقانون �س�لامة الغ��ذاء تمهيداً
لمناق�ش��ته مع ال��وزارات والهيئات المعنية وعر�ض��ه
على مجل�س الوزراء لمناق�ش��ته واق��راره واحالته الى
مجل�س الن��واب» .ولفت الى ان «ال�ص��ناعات الغذائية
في لبنان تطورت ونمت في نوعيتها وجودتها وذلك
لعوامل عدة ابرزها المبادرة الفردية ا�ضافة الى دور
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الدولة عبر ار�ساء وتقوية البنية التحتية للجودة .لقد
بين��ت االح�ص��اءات الجمركية تح�س��نا م�ض��طرداً في
ّ
ال�صادرات الغذائية بمعدل � % 10سنوياً.

الحاج ح�سن
م��ن جهته ،ق��ال الوزير الحاج ح�س��ن�« :أت�ش��رف
بالم�ش��اركة في الي��وم الوطني لل�ص��ناعات الغذائية
ال��ذي يجم��ع عدداً كبي��راً م��ن الفعاليات ال�ص��ناعية
والزراعية التي لها ت�أثير كبير في االقت�صاد الوطني.
نتحدث عن قطاع �ص��ناعي هو ال�ص��ناعات الغذائية
في بلد ي�س��تورد  % 85من ا�س��تهالكه الغذائي .وهذا
االم��ر يع��ود ل�سيا�س��ات خاطئ��ة وق��رارات �سيا�س��ية
كان��ت قائم��ة ف��ي الما�ض��ي .ه��ذا الق��رار يج��ب ان
ي�ص��حح .لماذا اعتب��ار ان حرية التجارة خط احمر ال
يج��وز تجاوزه فيما ممنوع علينا ان ن�ص��در انتاجنا
الزراع��ي وال�ص��ناعي ال��ى بل��دان اوروبي��ة وعربية.
دع��ا الح��اج ح�س��ن ال��ى تعزي��ز الحماي��ة للقطاعين
ال�صناعي والزراعي في لبنان .وقال :ان و�ضعنا
على �ص��عيد �س�لامة الغذاء في لبنان هو بن�س��بة
� % 85س��ليم وتبق��ى ن�س��بة ال��ـ  % 15الت��ي يجب
اجتثاثه��ا بالكامل لحماية مجمل القطاع .في لبنان
يوجد نحو  100م�س��تورد للح��وم تقريب ًا ونحو 500
م�س��تودع ًا لحفظها .فاذا اكت�ش��فنا واح��داً �أو اثنين او
ثالث��ة بي��ن ه���ؤالء ،فيكون��وا ي�ض��ربون كل القط��اع
ال�س��ياحي والفندق��ي والمطاعم و�س��معة لبنان .لذلك
�سنطبق هذا القرار وال تراجع عنه.
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جلنة متابعة لأ�صحاب امل�صانع املت�ضررة من حرب متوز
عقد عدد كبير من ا�صحاب الم�صانع المت�ضررة من حرب تموز  2006الموجودة
على كل الأرا�ضي اللبنانية ،لقا ًء �شارك فيه الأمين العام لجمعية ال�صناعيين �أحمد
تجمع
تجمع �ص��ناعيي ال�ضاحية الجنوبية �أ�س��امة حلباوي ،رئي�س ّ
ح�س��ين ،رئي�س ّ
تجمع �صناعيي جبل عامل
�صناعيي ال�شويفات وجوارها �أديب عبا�س ،نائب رئي�س ّ
امين ا ّيوب ،وممثل عن الهيئة الوطنية للتنمية االقت�صادية.
وا�س��تنكر المجتمع��ون ف��ي بي��ان �أ�ص��دروه بع��د اللق��اء“ ،االهم��ال
المتعم��د والتنا�س��ي المق�ص��ود لق�ض��ية تعوي�ض��اتهم المحق��ة م��ن
ّ
جان��ب جمي��ع الم�س���ؤولين والمعنيي��ن الر�س��ميين و�أ�ص��حاب الق��رار”.
وبحث��وا ف��ي �آلي��ة تحركه��م م�س��تقبلي ًا وو�ض��ع خط��ة عملي��ة لإحي��اء
مل��ف التعوي�ض��ات الت��ي تنا�س��تها الحكوم��ات ال�س��ابقة المتعاقب��ة.
ونتج عن اللقاء ت�شكيل لجنة متابعة من المناطق التي ُد ّمرت فيها الم�صانع جزئي ًا
او كلياً.

م�ؤ�س�سة موري�س ب�شري م�شعالين

اللجنة مجتمعة

Maurice B. Mechelany

مواد غذائية  :كبي�س  -مربيات  -ورق عنب  -زيت وزيتون

العنــــــوان  :سن الفيل  -شارع عازار  -هاتف  ٩٦١ )١( ٥١٠٩٧٧- )١( ٥١٠٩٧٦ :املصنع  :زحلة  -املدينة الصناعية
هاتف  - ٩٦١ )٨( ٩٣١٣٥٧ :ص.ب ٥٥٥٣١ :بيروت
ADDRESS : Sin El -Fil - Azar Street Tel : 961 (1) 510976 - 510977 - Factory : Zahle - Industrial Zone
Tel : 961 (8) 931357 - P.O.Box : 55531 E-mail : mechelanyfoods@hotmail.com - www.mechelanyfoods.com
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�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 شركة جوزف تنوري واوالده ،شركة « كامابالست » ،مصنع ( ،)Momdiمصنع
(مزهر ستيل ستراكشر) ،شركة «شوبان» ،مصنع  L’entrepriseللصخور ،مؤسسة عبد القادر غندور
واوالده ،مؤسسة «بحر للتجارة والصناعة» وشركة صيفي واوالده.

�شركة جوزف تنوري و�أوالده ل�صناعة املعاجني والدهانات

منذ �أكثر من �س��تة ع�ش��ر عام ًا �أ�س�ست �شركة جوزف
تن��وري و�أوالده م�ص��نع ًا للمعاجي��ن والدهانات بقدرة
� 14آل��ة ،وذل��ك لتغطية حاجة ال�س��وق المحلي��ة �أو ًال،
ن�صدر
وت�أمين طلبات الأ�سواق العربية والأفريقية التي
ّ
�إليها ما تحتاجه من �صناعتنا.
ونتيجة لم�ص��داقيتها والثقة الكبيرة التي ح�ص��لت
عليها �ص��ناعتنا من زبائنها بع��د الت�أكد من جودة ما
وفرت لهم من منتجات ،ا�س��تطاعت �ش��ركتنا �أن تو�س��ع
توجهها نحو �أ�س��واق جديدة وتن�شىء فروع ًا لها متبعة
بذلك ا�ستراتيجية التدرج الطبيعي في مراحل تطورها:
مرحلتن��ا الأول��ى ،ب��د�أت ف��ي ذوق مكاي��ل ،حي��ث
�أن�ش�أنا م�صنع ًا بم�ساحة  60متراً.
وف��ي مرحلتن��ا الثانية� ،أن�ش���أنا في ذوق م�ص��بح،
م�صنع ًا تجاري ًا جديداً ،وبم�ساحة  398متراً.
�أما ف��ي مرحلتنا الثالثة ،فقد ح�ص��لنا في المدينة
ال�ص��ناعية في غزير على م�س��احة  4182مت��راً مربع ًا
من الأر�ض ،وبنينا م�ص��نع ًا عليها في م�س��احة 2250
مت��راً .ي�ؤك��د ال�س��يد جوزي��ف تن��وري� ،أن الحدي��ث عن
القرو�ض المدعومة ،ال �أهمية له ما دامت بقيت ال تدعم
�شراء �أو ا�ستمالك �أر�ض.
وي�ش��ير ال�س��يد تنوري �إلى الم�ش��اكل التي يواجهها
ال�صناعي في لبنان وهي كثيرة جداً ،وتبد�أ بعدم وجود
محول كبير ال�س��تيعاب الم�صانع .وعدم وجود الهاتف
ب�ش��كل جيد .المازوت غير مدع��وم ،والطرقات الم�ؤدية
�إلى الم�صانع لي�ست م�ؤهلة وتحتاج للتزفيت.
ويتمنى ال�س��يد تنوري عل��ى المعنيين ف��ي الدولة،
الوقوف على حاجات ال�صناعيين التي يمكن ح�صرها:
ف��ي ت�أهي��ل الطرق��ات ،والكهرب��اء ،والهات��ف ،وجميع
الخدمات التي هي محور حديث ال�صناعيين.
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م�صنع «مزهر �ستيل �سرتاكت�شر» :خربة ومتانة يف االنتاج
ت�أ�س���س م�صنع “مزهر �س��تيل �ستراكت�شر” على يد ال�سيد يو�س��ف مزهر في العام  ،1960بهدف
�صناعة �ألواح حديدية ،وعازل ،منازل جاهزة ،هنكارات ،وبطاقة � 50آلة.
ب��د�أ العمل في الم�ص��نع ف��ي المرحلة الأول��ى ،من خالل انتاج �أب��واب ونوافذ حديدية ،وا�س��تمر
طور الم�ؤ�س�س انتاجه وتو�سع في المناطق اللبنانية.
الم�صنع على هذه الحال �إلى �أن ّ
في مرحلته الثانية ،بدات �صناعة �ألواح هنكارات مبرومة ،وعازل للمنازل ،وذلك بعد ا�ستخدام
عمال اخت�صا�صيين وقادرين على ابتكار ما يلبي حاجات الم�ؤ�س�سات والمنازل ،ما �أعطى الإنتاج
زخم ًا جديداً لمناف�سة ال�صناعات االخرى من حيث النوعية والجودة.
في المرحلة الثالثة �أدخلت �إلى انتاج الم�صنع �صناعات متطورة وهي منازل جاهزة وان�شاءات
�س��وقت جميعها في المناطق اللبنانية ،ما �س��اعد في زيادة الطاقة االنتاجية
معدنية على �أنواعها
ّ
وتح�سين النوعية.
تعان��ي ه��ذه ال�ص��ناعة كغيره��ا م��ن ال�ص��ناعات اللبناني��ة العدي��د من الم�ش��اكل ،من م�ش��كلة
الكهرباء،وكلف��ة االنت��اج ،ولك��ن تبقى م�س���ألة الم�ض��اربات الت��ي تواجهها اال�س��واق المحلية اكثر
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«كاما بال�ست» لل�صناعات البال�ستيكية :ثقة م�ستمرة
تحت��ل “كام��ا بال�س��ت” المرتب��ة الأول��ى بين
ال�شركات ال�صناعية ،المنتجة لكل انواع البال�ستيك
ذات الج��ودة والنوعي��ة العالي��ة ف��ي لبن��ان ،حيث
بد�أت الت�ص��نيع منذ اكثر من � 30سنة معتمدة على
خبرتها التجارية الكبيرة والوا�سعة التي بد�أت عام
 ،1955وهذا الر�صيد من الخبرة التجارية جعلها
تقتحم بقوة ال�س��وق المحلية ،وم��ن ثم الدخول الى
الأ�س��واق الخارجي��ة ما دفع ال�ش��ركة ال��ى تحديث
نف�س��ها من خالل ا�ستيراد معدات متطورة ،والبحث
ع��ن كل جديد ف��ي مجال �ص��ناعة البال�س��تيك من
معدات و�آالت �ص��ناعية بموديالت حديثة .وحاليا
تقوم ال�شركة بتو�سيع الم�صنع ليتنا�سب وطموحها
ف��ي بداي��ة هذاالع��ام  2012حي��ث ب��د�أت بانتاج
اكثرم��ن  25مودي ًال جديداً القت اعجابا وا�ض��حا.
فـ “كاما بال�س��ت” ت�أتيك ب��كل ماهوجديد من هذا
المجال.
الموق��ع :م��ن المه��م التنوي��ه بموق��ع الم�ص��نع
لأهمي��ة الم��كان فهو يقع ف��ي منطقة ا�س��تراتيجية
مهمة ف��ي منطقة الزهراني ق��رب البحر على ار�ض
تبلغ م�س��احتها 7500مترمربع ،ويت�ألف من اربع
طوابق كل طابق  3500مترمربع ،وي�ضم نحو200
موظ��ف من مهند�س��ين و�إداريين وفني��ن وعمال ما
ي�س��اهم في الدورة االقت�صادية في منطقة الجنوب
ولبنان عموما.
الم�ص��نع ه��و المرك��ز الأ�سا�س��ي ل�ش��ركة
كامابال�س��ت حيث االدارة العام��ة وادارة المبيعات

و�صالة العر�ض.
�سر نجاح كامابال�ست ينق�سم الى عدة �أجزاء:
الج��زء االول :ج��ودة المنت��ج الذي يعم��ل عليه
فنقوم بمتابعة المنتج كم ًا ونوعاً.
الج��زء الثان��ي :الإنت�ش��ار المدرو���س في جميع
المناطق اللبنانية.
الج��زء الثالث :بناء الثقة بي��ن الزبائن والكادر
االداري.

الم�ش��اكل الت��ي تعيق حرك��ة االنتاج
ب�سبب ال�سلع الم�ستوردة المنت�شرة في
الأ�س��واق اللبنانية ،لذل��ك تطالب هذه
ال�ص��ناعة بحماية منتجاتها الوطنية
ودعمه��ا وبم��ا ي���ؤدي �إل��ى تطوره��ا
وتو�سعها �إلى اال�سواق الخارجية.
يقت��رح ال�س��يد مزه��ر عل��ى الدولة
اللبناني��ة دع��م ال�ص��ناعة اللبناني��ة
ب�ش��كل عام واالهتمام بال�ص��ناعيين 
خ�صو�ص��اً ،النه��م ي�ش��كلون قيم��ة
معنوية ل�ش��عار “�ص��نع في لبنان” ،وطالب ب�إعادة النظر في ال�ض��رائب والر�س��وم المفرو�ض��ة على
ال�صناعيين.
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الج��زء الراب��ع� :س��رعة ف��ي �إي�ص��ال ال�س��لعة �إلى
الزبائن.
الج��زء الخام���س :ت�س��ويق عب��ر العرو�ض��ات
الم�شجعة.
الجزء ال�ساد�س :اال�ستماع الى مالحظات العمالء
ومعالجتها.
و لال�ستمرار في هذا النجاح ،على الدولة اللبنانية
ت�شجيع هذا القطاع وت�أمين الحماية من خالل:
ا�صدار قانون للحد من اال�ستيراد الذي ي�ؤثرب�شكل
�س��لبي في ال�ص��ناعة المحلية وو�ض��ع �ض��وابط على
كل ال�س��لع الم�س��توردة التي ت�ص��نع في لبنان ،وذلك
لت�ش��جيع المواطن على �ش��راء ال�س��لع المحلية التي ال
تقل جودة على المنتج االجنبي.
ت�س��هيل �ش��روط ا�س��تيراد الم��واد الأولي��ة ب�إلغاء
الر�سوم الجمركية عن هذه المواد.
تح�س��ين �ش��بكة التيار الكهربائي ،التي ت�ؤثر�سلبا
في قطاع ال�صناعة.
تخفي���ض ا�س��عارالمحروقات وال�س��يما للقط��اع
ال�صناعي.
فه��ذه بع���ض النق��اط التي قد ت�س��اهم ف��ي دعم
القطاع ال�ص��ناعي والن�ش��اط االقت�ص��ادي في لبنان
وت�س��اعد ف��ي ايج��اد مناطق م�ص��نفة �ص��ناعياعلى
جميع �أرا�ضي اللبنانية.
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م�صنع  Mondiلبنان لإنتاج �أكيا�س الورق:
�صناعتنا تغطي املنطقتني العربية واالفريقية

�أ�س���س نبي��ل لح��ام م�ص��نع  mondiلبن��ان ف��ي الع��ام 2001
لإنتاج �أكيا�س الورق ال�صناعية للإ�سمنت وم�شتقاته والمواد الغذائية
(كالطحي��ن وال�س��كر) ،م�س��تخدما ف��ي الوق��ت الراه��ن خطي��ن وطاقة
�إنتاجي��ة تبل��غ  100مليون كي���س .في مرحلته الأولى ،لبى الم�ص��نع
حاجات ال�س��وق المحلية ،م�ش��تغ ًال على خط واحد .وا�س��تمر الحال في
الم�ص��نع �إل��ى �أن عمد الم�ؤ�س�س��ان� ،EmpAk – mondi Bv ،إلى
تطوير الم�ص��نع و�إدخال خط جديد على الم�ص��نع لي�صبح االنتاج 60
مليون كي�س ،في مرحلته الثانية ،االمر الذي �سيلبي حاجات اال�سواق
العربية بالإ�ض��افة �إلى ال�سوق المحلية .في المرحلة الثالثة ،بد�أ العمل
في تحديث خطي الم�صنع في العام  ،2009لت�صبح الطاقة الإنتاجية
 100ملي��ون كي���س ،وذلك به��دف تلبية طلب��ات الأ�س��واق ،المحلية

نبيل لحام

والعربي��ة ،والأ�س��واق االفريقية الت��ي دخلت على خط الت�ص��دير
�إليها من �إنتاجنا.
ت�ؤك��د �إدارة الم�ص��نع �إنها لم ت�س��تفد من القرو���ض المدعومة،
ولكنها من جهة �أخرى ت�ش��ير �إلى الم�ش��اكل العديدة التي تواجهها
هذه ال�صناعة �أ�سوة بال�صناعات الأخرى ،والتي يمكن اخت�صارها
ف��ي معام�لات الت�ص��دير ،وكلفة الطاق��ة ،وغالء الي��د العاملة من
جراء غالء الأو�ضاع المعي�شية وغياب الدعم من قبل الدولة.
ل��م تقت��رح �إدارة الم�ص��نع عنا�ص��ر جديدة لحماية ال�ص��ناعة
اللبناني��ة ب�ش��كل ع��ام ،وه��ذه ال�ص��ناعة ب�ش��كل خا���ص ،غير ان
الم�ش��اكل التي ا�ش��ارت �إليها تحدد المطلوب م��ن الدولة القيام به
لجعل �شعار “�صنع في لبنان” �صورة جميلة لل�صناعات اللبنانية

م�صنع  L’entrepriseلل�صخور� :صناعتنا تفتقر لليد العاملة اللبنانية

في العام � 1997أ�س�س المهند�س مي�شال مارون عواد م�صنع النتاج
ال�صخور من رخام وحجر وغرانيت ،وحجر الباطون ،معتمداً بذلك على
� 30آل��ة حديث��ة في هذه ال�ص��ناعة ،ليوفر للأ�س��واق المحلية والعربية
والأفريقية منتجاته المختلفة.
وبد�أ تطور هذا الم�صنع عبر مراحل متدرجة لأدائه وانتاجه ،وهي
جاءت كالتالي:
المرحل��ة الأولى ،بد�أت بت�ص��نيع ب�لاط الأر�ض من �أن��واع الرخام
وال�ص��خر المتوفر في �أوروبا وال�ش��رق الأو�س��ط ،وكل ما يلزم من حفر
وت�صنيع للداخل والخارج.
المرحلة الثانية ،تم ترخي�ص وتركيب ك�س��ارة ،وا�ستعمال انتاجها
لت�صنيع حجر الطوب من جميع القيا�سات.
المرحلة الثالثة ،ا�ستمر المهند�س عواد في تطوير وتحديث م�صنعه
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«�شركة �شوبان» للحلويات :عنوان للجودة والنوعية والنجاح
يعتب��ر وكي ًال ح�ص��ري ًا للمواد االولية التي ي�س��توردها
للباتي�س��يري والأفران ،مثلما هو وكيل ح�صري ل�شركة
�شوكوال �سوي�سرية.
النجاح الذي حققته “�ش��وبان” وبا�ش��راف ال�س��يد
ا�س��ماعيل دفعه��ا �إل��ى التمدد �إل��ى خ��ارج منطقة مار
اليا�س ،حيث فتح فرع�� ًا في منطقة كورني�ش المزرعة،
ويعم��ل حالي ًا �إلى �إنجاز فرع جديد في وقت قريب في
منطقة كني�سة مار مخايل ـ ال�ضاحية.
وختم ال�سيد ا�سماعيل بالقول “�إن �شعارنا :الجودة
والنوعية” ،وبكل فخر “�صنع في لبنان”.

منذ �أ�س���س ال�س��يد علي ا�سماعيل “�ش��ركة �شوبان”
في منطقة مار اليا�س� ،أن�ش�أ معم ًال وباتي�سيري النتاج
�أفخر �أنواع الحلويات الغربية ،منها ال�ش��وكوال والكاتو
والكروا�س��ان والبوظ��ة ،حي��ث ت�ص��نع ه��ذه المنتجات
م��ن الم��واد الأولية العالي��ة الجودة ،والم�س��توردة من
�سوي�س��را ذات الماركات العالمية (Goldreel frEy
 ،)mEc3كما ي�ش��ير �إلى ذلك ال�س��يد ا�س��ماعيل خالل
حوارنا معه.
ونظراً �إلى الطلب المتزايد على انتاجنا ،تم تو�س��يع
المعمل وتزويده ب�أحدث الآالت والمعدات التي ت�س��اعد
في انتاج كميات كبيرة من �ص��ناعتنا لتلبية حاجات
ال�س��وق والزبائن الذين تتنوع �أذواقهم ،ملتزمين بذلك
�سيا�س��ة “الزب��ون دائم�� ًا على ح��ق” ،كما ي�ؤكد ال�س��يد
ا�سماعيل .ويتابع ال�سيد ا�سماعيل� ،أن “�شوبان” التزمت
ف��ي انتاجه��ا بمعايي��ر الج��ودة والنوعية م��ا �أمن لها
�س��معة ممتازة في عالم الحلوي��ات ،ولكن هذا النجاح
�أعتم��د على خبراء وعم��ال ذوي خبرة عالي��ة وطويلة
في هذه ال�صناعة التي تعتمد “الذوق” ،و”الذوق” في
الع��ادة يرتكز على االخت�ص��ا�ص او ًُال ،والنظافة ثانياً،
والأمانة ثالثاً.
وي�ؤكد ال�سيد ا�س��ماعيل �أهمية الزيارات التي يقوم
به��ا �إلى الخارج بهدف االطالع عل��ى المعار�ض و�آخر
ال�صناعات التي ت�ساعد في تطوير انتاجنا .وخ�صو�ص ًا
�أن لدي��ه ق�س��م ًا خا�ص�� ًا ف��ي انت��اج المعجن��ات عل��ى
اخت�لاف �أنواعه��ا لتلبية حاج��ات الحف�لات وطلبات
العائ�لات التي تقيم العزائم .وهو باال�ض��افة �إلى ذلك

�أجرى الحوار:ح�سن دقيق

علي ا�سماعيل

من انتاج �شوبان

تلبية لحاجات الأ�س��واق ،المحلية والعربية والأفريقية ،وهو على ات�ص��ال
م��ع تطور هذه ال�ص��ناعة في �أوروبا والواليات المتحدة ،م�س��تخدم ًا بذلك
�أف�ضل المواد الأولية.
ي�ؤكد المهند�س عواد �إنه لم ي�ستفد من القرو�ض الممنوحة لأنه عندما
بد�أ م�ش��روع �إن�ش��اء الم�ص��نع لم تكن فوائد البنوك ت�س��مح لي باال�ستعانة
بها.
تعان��ي �ص��ناعتنا م��ن قلة الي��د العاملة ،وذلك ب�س��بب ق�س��اوة العمل
وم�ش��اقه ،وهو الأمر ال��ذي ال ترغبه اليد العامل��ة اللبنانية ،في حين نجد
�ص��عوبة في توفير الي��د العاملة االجنبي��ة الن الدولة ال توفر ا�س��تمارات
الدخول للعمال الأجانب.
وفي �ض��وء هذا الواقع ال��ذي تعانيه هذه ال�ص��ناعة ،يقترح المهند�س
ع��واد ت�أ�سي�س��مكتب في كل محافظة في لبنان لتقب��ل طلبات اليد العاملة
المحلية كي تتم الأ�ستفادة من قبل العامل و�أرباب العمل.
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م�ؤ�س�سة عبد القادرغندور و�أوالده للحالوة والطحينة:
خربة قرن ون�صف من اجلودة والتطور
انطلق��ت م�ؤ�س�س��ة عب��د القادرغن��دور و�أوالده
منذ العام  1857كم�ص��نع عائلي �ص��غير ل�ص��ناعة
الح�لاوة والطحين��ة وزيت ال�سم�س��م وراحة الحلقوم
وال�سم�س��مية ،لتلبية طلبات المناطق اللبنانية التي
تعتم��د كثيراً على حاجاتها من ه��ذا االنتاج ،خالل
المرحلة الأولى.
ي�ش��ير رئي���س مجل���س الإدارة ،ال�س��يد �أحمد عبد
القادر غندور� ،إننا ومنذ ذلك التاريخ تتوارث عائلتنا
ه��ذه المهن��ة ،معتمدين عل��ى خبرة عريقة و�س��معة
نظيف��ة ،في اال�س��واق المحلية والعربي��ة واالجنبية،
وحيث انت�شر انتاجنا و�صناعتنا اللبنانية.
وي�ؤكد غندور ان الم�ؤ�س�س��ة ال تزال حري�صة على
تقاليد هذه المهنة ،رغم تطور الآالت وتقدم االنتاج
االمر ال��ذي جع��ل زبائننا المنت�ش��رين في ا�ص��قاع
العالم �أكثر ثقة وتم�سك ًا في خبرتنا وانتاجنا.
ورداً على �س���ؤال عما �إذا تم تزويد المعمل ب�آالت
حديث��ة؟ �أك��د ال�س��يد غن��دور �أن المعم��ل ت��م تزويده
ب�أح��دث الآالت المجهزة بتقني��ات عالية ،حيث تتم
التعبئة اتوماتيكياً ،خ�صو�ص�� ًا و�أننا ن�س��تعمل �أجود
�أن��واع الم��واد الأولية ،بهدف تطوي��ر عملية االنتاج
من ناحية الجودة.
وحول الم�ش��اكل التي تعتر�ض هذه ال�ص��ناعة

احمد عبد القادرغندور
الغذائي��ة ،والحلول لتجاوزها؟ قال ال�س��يد غندور:
م�ش��اكلنا عديدة ولك��ن �أهمها م�ش��كلة المختبرات
الموج��ودة ف��ي لبن��ان فه��ي ال تقب��ل بنتائجه��ا
ف��ي اوروب��ا و�أميركا وكن��دا ،لذلك نقت��رح اعتماد
مختب��رات ف��ي لبن��ان مقبول��ة بموافق��ة ال��دول
المذك��ورة �أو جمي��ع الب�لاد الم�س��توردة لقب��ول
�ش��هادة التحليل ال�صحية ال�ص��ادرة عنها لإدخال

المنتج��ات اللبناني��ة �إل��ى بلدانه��ا حت��ى يطمئن
القط��اع ال�ص��ناعي ب���أن انتاج��ه �س��يدخل �إل��ى
تل��ك البل��دان دون عراقي��ل �أو اعترا���ض م��ن قبل
الم�ستوردين.
وح��ول طبيع��ة المناف�س��ة الت��ي تعتر���ض
�ص��ناعتهم ،والمقترح��ات الت��ي يتوج��ه به��ا �إلى
الحكومات اللبنانية؟
يقت��رح ال�س��يد غن��دور بع���ض العنا�ص��ر التي
ت�ساعد في التخفيف من ال�ضغط الذي تواجهه هذه
ال�صناعة ،وهي:
 1تخفي�ض ر�سوم المرف�أ 2تخفي�ض �سعر المحروقات 3تخفي�ض �سعر الكهرباء 4حماية االنتاج الوطنيوبا�س��تمرار ه��ذه الم�ش��اكل� ،س��تبقى كلف��ة
االنت��اج مرتفع��ة وعالية ،و�س��يكون من ال�ص��عب
مناف�س��ة انت��اج الب�لاد الت��ي تحم��ي �ص��ناعتها،
وهن��ا يكم��ن دور الحكوم��ة اللبناني��ة ف��ي ايجاد
حلول للمقترحات التي ا�ش��رنا �إليها كي ت�س��تطيع
�ص��ناعتنا تخفي���ض البطال��ة وانعا�ش االقت�ص��اد
الوطني ،ومناف�سة ال�صناعات الم�ستوردة.

ح�سن دقيق

من انتاج م�ؤ�س�سة عبد القادر غندور و�أوالده
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م�ؤ�س�سة «بحر للتجارة وال�صناعة»  ..خربة ثابتة وتطور م�ستمر

�سامي قا�سم بحر
�أ�س�س��ت “بح��ر للتج��ارة وال�ص��ناعة” ل�ص��احبها
المهند�س �س��امي قا�سم بحر ،م�صنع ًا في العام ،1985
برادات
ل�صناعة �أفران عربية و�إفرنجية ،بالإ�ضافة �إلى ّ
ومع��دات المطاع��م ،وكان اله��دف من��ذ البداي��ة تغطية
النق���ص في ه��ذه ال�ص��ناعة من جه��ة ،وتلبية ال�س��وق
المحلي��ة اللبناني��ة ،والخارجية :العربي��ة ،والأفريقية،

والأوروبي��ة ،والأميركي��ة م��ن جه��ة ثاني��ة .وكان��ت
عمليات تطوير الم�ؤ�س�س��ة لأدائه��ا ومنتجاتها قد بد�أت
عبر مراحل ثالث:
�ص��نعت معدات للمعجنات وبع�ض
المرحلة الأولى،
ّ
الآالت المختلفة.
وفي المرحلة الثانية ،كانت ب�صناعة الأفران الآلية
للخبز العربي.
�أم��ا المرحل��ة الثالثة والأخي��رة ،فقد ا�س��تقرت في
ت�ص��نيع الأف��ران الآلي��ة للخب��ز الفرنج��ي والب��رادات
ومعدات المطاعم ،م�ستفيداً بذلك من القرو�ض المدعومة
من قبل الدولة.

و�أ�ش��ار المهند���س بح��ر �إل��ى �أن الم�ش��اكل الت��ي
تعتر���ض ه��ذه ال�ص��ناعة تت�ش��ابه م��ع الم�ش��اكل التي
تواجه ال�صناعات الأخرى .واهم المعوقات التي تواجه
�ص��ناعتنا تترك��ز حالي ًا في �ض��يق اال�س��واق اللبنانية،
وعدم وجود �سيا�س��ة �صناعية داعمة للم�صانع من قبل
الدولة� ،إ�ض��افة �إلى �أن هذه ال�صناعة بحاجة للم�ساعدة
ف��ي ت�س��ويق انتاجنا .وفي �ش���أن المقترحات التي يرى
�ض��رورة تطبيقها ،لخ�ص��ها المهند�س بحر ،في �ضرورة
�إعادة النظر في الر�سوم الجمركية ،وفي ر�سوم الكهرباء
وت�أمينها ب�صورة دائمة ،وت�أمين المواد الأولية ب�أ�سعار
مقبولة وداعمة لل�صناعات اللبنانية عامة.

�شركة �صيفي واوالده  ..ا�سم عريق ذو خربة يف عامل البناء وامل�شاريع واملقاوالت
منذ خم�س��ين عام ًا بد�أت م�ؤ�س�س��ة «�ص��يفي واوالده» القائمة في منطقة را�شيا
�ض��هر االحم��ر ،عملها في �ص��ناعة ال�ص��خر الوطن��ي واالجنبي ،والرخ��ام الوطني
والتعه��دات والمقاوالت ،والم�ش��اريع الكبيرة وال�ص��غيرة ،وذلك به��دف تغطية كل
احتياجات المناطق اللبنانية.
وخالل تقدمها �أكت�س��بت هذه الم�ؤ�س�س��ة خبرة كبيرة في �ص��ناعة ن�ش��ر الحجر
وكل االعم��ال المتعلقة به ،وهو الأمر الذي اعطى ال�ش��ركة حافزاً لتطوير الم�ص��نع
عبر ادخال معدات ومنا�شير حديثة لكي ت�ستكمل حاجة ال�سوق اللبنانية ،خ�صو�ص ًا
بعد النه�ضة والفورة العمرانية التي �شهدتها البالد خالل ال�سنوات الأخيرة.
وفي لقاء «ال�ص��ناعة واالقت�ص��اد» مع �آل ال�ص��يفي المهند�س موري�س واليا�س
وفادي� ،أو�ض��حوا لنا عن م�ش��اريعهم الم�س��تقبلية التي تنوي الم�ؤ�س�سة القيام بها،
و�أهم هذه الم�شاريع نقل الم�صنع من داخل بلدة �ضهر االحمر �إلى المنطقة الجبلية
بعيداً عن االماكن ال�س��كنية ،وعلى م�ساحة اكبر ،وتركيب �آالت جديدة فالتر للمياه
ا�س��و ًة بالم�ص��انع الحديثة في اوروبا وباقي الدول التي تحافظ على البيئة العامة
وعلى المياه الجوفية من التلوث .وفي �ض��وء هذا التوجه يكون الم�ص��نع قد خطى
خطوات متقدمة عن باقي الم�ص��انع التي ما زالت تعمل ب�ش��كل ع�ش��وائي وال تلتزم
بالح��د االدن��ى م��ن المعايير والمقايي���س والموا�ص��فات المعتمدة في ال�ص��ناعات
كافة.

واع��رب المهند�س موري�س عن تفا�ؤله بم�س��تقبل ال�ص��ناعة ف��ي لبنان رغم كل
التحديات التي تع�ص��ف بال�ص��ناعة عام ًة و�ص��ناعتنا ب�ش��كل خا�ص واهمها غالء
المحروق��ات وفاتورة الكهرب��اء التي تعتبر االغلى مقارنة بباق��ي الدول المحيطة
بنا .ي�ض��اف �إلى ذلك غياب اهتمام الحكومات المتعاقبة في هذا القطاع ،واعتماد
ال�صناعي دائم ًا على المبادرة الفردية لتلبية حاجاته.
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CAR TYPE

Description

DAILY RATE

BMW740, Mercedes S 350 L
BMW X6, Range Rover Sport

with driver
without fuel

200$

Audi A6, BMW 523 I, BMW X5
Mercedes E 200, Audi Q7

with driver
without fuel

175$

Mitsubishi Grandis (7 seats),
Chevrolet Uplander, Renault Trafic
Hyundai H1

with driver
without fuel

Audi A4, BMW320, Hyundai Sonata
Renault Lattitude, Honda Accord

with driver
without fuel

90$

Nissan Tiida, Renault Fluence
Mitsubishi Lancer

with driver
without fuel

70$

Toyota Yaris, Nissan Sunny
Nissan Micra

driver
not included

25$

Spot of the

Difference

110$

jidadesignshop.com

* VAT Tax to be added on above rates.
* Above rates are applied during LOW SEASON ONLY.
* Above rates include driver fee without fuel.

03 316 111
Main Office: Beirut - Lebanon
Kalla str . Al Oraifi Bldg . Ras Beirut
T +961 1 780 000 • 803 308 • F +961 1 868 567
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Beirut Rafic Hariri International Airport
T +961 1 629 900 • +961 3 629 900 • F +961 1 629 799
Email: citycar@citycar.com.lb
www.citycar.com.lb
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.م.م.�شركة زياد بو عز لل�صناعة والتجارة �ش
ziad bou ezz co.for Ind.& Commerce sarl
صناعة كافة امللبوسات القطنية
Manufacturing All Kind of Under Wear - Linens
- Baby Set - Blanket

961)5(240681 : هاتف-  الطريق العام-الشوف- بتلون:العنوان
1503-33 .ب.ص-961)3(671265 : خليوي- 961)3(619681

Addresse: Batloun-Chouf - Main Raod
Tel: 961(5)240681 - 961 (3)619681 - 961(3)671265
P.O.Box: 1503-33 - E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb

961 )5( 545933 : فاك�س961 )3( 886979 : تلفون-  مفرق البيب�سي-  �شارع التريو- ال�شويفات الأمراء

Website: www.pitabreadnme.com Email:info@ pitabreadnme.com
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م�ؤ�س�سة نيو مود

New Mode Establishment
❍ متخصصون بصناعة األلبسة املدرسية
❍ تصاميم انيقة وعصرية بذوق رفيع
❍ تنفيذ دقيق ومتقن
❍ من املصنع الى املدارس
العنوان :صيدا  -شارع فخر الدين  -بناية طعان طابق
 6-5تلفون 07/732689 :خليوي 03/905242 :فاكس:
07/736505
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م�صارف لبنان ..
�صورته الم�شرقة

نمو 2011
يتح ّدى الالا�ستقرار
ارتفاع بطيء للت�سليفات يعززه �ضعف االقت�صاد
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م�صارف لبنان� ..صورته الم�شرقة

م
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�ص

ليس من رفع أسم لبنان ووجهه املزدهر ،فقط ،الذين طافوا في بالد االغتراب منذ اكثر من قرن ،فقد كان للقطاع املصرفي
اللبناني ،الذي يعد من أهم القطاعات اللبنانية الناشطة ،دور في ذلك ال سيما بعد العام  2008عندما جنح في البقاء مبنأى عن
األزمة املالية التي ادت الى سقوط مصارف ومؤسسات مالية عمالقة في العالم.
آنذاك كان لبنان ظاهرة ،إذ دخل اليه رغم الصعوبات واالزمات املالية التي ضربت أسواق العالم باسره 16 ،مليار دوالر اميركي
وبلغت حركة التحويالت والودائع في مصارفه  100مليار دوالر عام  ،2009ما جعل منه بلدا ً رائدا في االقتصاد واخلدمات املصرفية.
والهمية القطاع املصرفي ونوعية خدماته نال لبنان ثقة العالم املالي وحصد العديد من االوسمة واجلوائز الدولية منها فوز وزارة
املالية «بجائزة االمم املتحدة للخدمة املالية للعام  »2007وفوز مصرف لبنان وحاكمه بجائزة «اإلبداع االقتصادي» للعام 2009
من دولة الكويت ،وشهادة تقدير من بورصة نيويورك ،وكان قد مت اختياره «أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم» ،كما حصد
عددا ً كبيرا ً من االوسمة واجلوائز ليس آخرها مطلع العام  2010من احلكومة الفرنسية (وساما رفيعا برتبة ضابط أكبر) تقديرا ً
للسياسة احلكيمة للمصرف في ادارة النقد في لبنان التي نأت بالبلد من االزمات املالية واالقتصادية اخملتلفة التي شهدها
العالم.
وفي عام  ،2011وعلى الرغم من املصاعب والعقبات التي واجهها القطاع نتيجة التطورات احمللية و اخلارجية ،حقق نتائج جيدة
وواصل لعب دور الوسيط املصرفي من خالل اجتذاب الودائع ومتويل االقتصاد بقطاعيه العام واخلاص  .ومن املتوقع ان يتابع
يسجل  ،% 8في حني يتوقع صندوق النقد منوا ً باالقتصاد
القطاع هذا النمو في عام  ،2012اذ يشير املراقبون إلى ان منو الودائع قد ّ
بحدود الـ  % 3خالل هذا العام ،ولكن مصرف لبنان لن يعلن عن توقعاته للنمو قبل شهر متوز إن سمح بذلك املناخ السياسي
واألمني في لبنان.
وبرغم حالة التراجع التي تعيشها املنطقة ،في إمكانياتها االقتصادية وتراجعا ً في احتياطات العمالت األجنبية،وارتفاعا ً
بالفوائد ،ما سمح لصندوق النقد الدولي إلى التدخل من خالل برامج له في عدة دول ،بقي لبنان في منأى ،وذلك بفضل
االستقرار النقدي الذي مكنه من متويل قطاعيه اخلاص والعام بقدراته الذاتية ،ومن هذا املنطلق عمل مصرف لبنان في تأكيد
ثقته من خالل تأمني استمرارية التمويل ،متحمالً بذلك كلفة هذا اخليار الذي يبقى أقل بكثير على لبنان من كلفة التخلي عن
سياسة االستقرار النقدي.
صحيح ان لبنان يواجه عجزا ً في ميزان مدفوعاته منذ العام  ،2011بسبب كلفة الفاتورة النفطية التي تتجاوز الـ  6مليار دوالر
أميركي ،إال أن نسب التضخم في لبنان التي تقارب الـ  % 4تبقى ضمن معدلها املقبول في بلد
ينتعش فيه االقتصاد حينما تكون نسب التضخم أقل من .% 4
في ضوء هذ الوقائع يستعد لبنان إلطالق األسواق املالية مستندا ً بذلك على القانون الذي
كما
أق ّر في مجلس النواب ,األمر الذي سيساعد القطاع اخلاص في تأمني فرص عمل عديدة،
سيساعد في تخفيض مديونية القطاع اخلاص من خالل برمجة أفضل الستحقاقات دينه.
املصارف
لقد حافظ القطاع املالي على سمعته وذلك من خالل اتخاذه تدابير وقائية لتسليف
اللبنانية في دول تشهد اضطرابات وأيضا ً من خالل التوصل مع السلطات النقدية الدولية
لتوضيح صورة
عمل املصارف اللبنانية والتزامها بالقرارات الدولية ضمن سقف احترام القانون اللبناني.
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القطاع الم�صرفي عام 2011

نمو يتحدى الال ا�ستقرار
اثبت القطاع املصرفي اللبناني
عام  ،2011مرة اخرى قدرته
على مواجهة االوضاع الصعبة
وجتاوز فترات االاستقرار  ،فرغم
االختبارات املتعددة التي حملها
العام وابرزها احلمالت التي
تعرض لها واألحداث في سورية،
اذ تابع رغم هذه التحديات لعب
دور الوسيط املصرفي من خالل
اجتذاب الودائع ومتويل االقتصاد
بقطاعيه العام واخلاص
اذ عتبر املتابعون ان النمو
احملقق في اجمالي موجودات
املصارف خالل العام كافيا ً
لتلبية املتطلبات التمويلية
للقطاعني .ففي نهاية العام
 ،2011وصل اجمالي املوجودات
الى ما يوازي  211918مليار
ليرة مقابل 194355مليار
ليرة في نهاية العام 2010
و173740مليار ليرة في نهاية
العام  .2009وبناء عليه ،فقد
ارتفعت املوجودات بنسبة
جيدة بلغت % 9,0في العام
 2011مقابل  % 11,9في العام
 2010و % 22,3في العام 2009
الذي كان استثنائيا في جذب
التدفقات النقدية باجتاه لبنان.
88
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ويعتبر ا�ستمرار القطاع بجذب الودائع في ظل
االو�ض��اع الدقيقة عامل قوة ،ال �س��يما ان الودائع
تعتبر الم�ص��در اال�سا�س��ي للأم��وال والمورد االول
واالهم للقطاع والمحرك اال�سا�سي لن�شاطه ،كونها
تعك�س ثق��ة اللبنانين مقيمي��ن ومغتربين ورجال
االعمال والم�س��تثمرين خ�صو�ص���أ الع��رب بمتانة
وح�سن اداء القطاع.

قاعدة الودائع
وتتميز الودائع الم�صرفية بكون غالبيتها ق�صيرة
المدى حيث يقدر متو�س��ط اجلها ب�أقل من  90يوم�أ،
وقد �ش��كلت الودائع االجمالية  % 83.7من �إجمالي
المطلوبات في نهاية العام  2011مقابل % 84,2
في نهاية العام  .2010وكانت ح�صة ودائع القطاع
الخا�ص المقيم قد انخف�ضت من مجموع المطلوبات
م��ن  % 68,8في نهاية العام  2010الى % 67,2
في نهاية العام  ،2011مقابل ارتفاع ح�ص��ة ودائع
القط��اع الخا���ص غي��ر المقي��م (م��ن  % 14.3ال��ى
 ،)% 15.1وااللتزام��ات تجاه القط��اع المالي غير
المقيم (من  % 3.5الى  )% 4.1واالموال الخا�ص��ة
(من  % 7.2الى )% 7.6في نهاية العام .2011
وو�ص��لت قاع��دة الودائ��ع والتي ت�ش��مل ودائع
القط��اع الخا���ص المقي��م وغي��ر المقي��م وودائ��ع
القطاع الع��ام الى ما يوازي 177438مليار ليرة
نهاي��ة ع��ام  2011مقاب��ل 163717مليارليرة
في نهاية الع��ام  2010و 145957مليارليرة في
نهاية العام  ،2009لتحقق ارتفاع بن�سبة % 12,2
في الع��ام  2010مت�أث��رة بتب�أطوالتدفقات المالية
في الع��ام  2011وتباطو الت�س��ليفات الى القطاع
الخا�ص والت�سليفات ال�صافية الى القطاع العام.

بنية الموجودات
و�شهد عام  ،2011حدوث بع�ض التغييرات في
بني��ة توظيفات الم�ص��ارف التجاري��ة ،فقد تابعت
ح�صة الودائع لدى م�صرف لبنان ارتفاعها لت�شكل
% 33.6من اجمالي التوظيفات في نهاية العام
 2011مقاب��ل % 31.3في نهاية العام 2010
و % 30.6في نهاية العام  .2009كذلك وا�ص��لت
ح�ص��ة الت�س��ليفات الممنوح��ة للقط��اع الخا���ص
المقي��م ارتفاعها ،كما ارتفعت ح�ص��ة الموجودات
الثابتة و الموجودات غير الم�صنفة الى  % 3.0في

نهاية العام  .2011وانخف�ضت ح�صة الموجودات
الخارجية وكذلك ح�صة الت�سليفات للقطاع العام.

معدالت الفائدة
تابع��ت مع��دالت الفائ��دة عل��ى الت�س��ليفات
الجدي��دة او المج��ددة باللي��رة اللبناني��ة عموم��ا
ف��ي الع��ام  2011تراجعها التدريج��ي في موازاة
تط��ور مع��دالت الفائدة عل��ى التوظيف��ات بالليرة
م��ن �س��ندات الخزينة و�ش��هادات االي��داع من جهة
وبتراجع الكلف��ة المرتبط��ة باالحتياطي االلزامي
بفع��ل الحواف��ز الت��ي منحه��ا الم�ص��رف المركزي
م��ن جهة اخ��رى .وق��د انخف���ض متو�س��ط الفائدة
المدينة على الليرة الى  % 7,38في كانون االول
 2011مقاب��ل % 7,91في كانون االول 2010
و % 9,04ف��ي كانون االول  .2009اما متو�س��ط
معدل الفائدة على الت�س��ليفات الجديدة او المجددة
بال��دوالر فقد تقلب في االتجاهين �ض��من هوام�ش
�ض��يقة وبلغ متو�س��طه % 7,02ف��ي كانون االول
 ،2011مقابل % 6,74في كانون االول ،2010
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و % 7,28في كانون االول .2009

الموجودات الخارجية
ام��ا الموج��ودات الخارجي��ة م��ن الودائ��ع
ل��دى الم�ص��ارف غي��ر المقيم��ة ق��د انخف�ض��ت ال��ى
14630ملي��ون دوالر ف��ي نهاي��ة الع��ام 2011
مقاب��ل 15844مليون��ا ف��ي نهاية الع��ام  2010و
15021مليون دوالر في نهاية العام  ،2009وبذلك
تكون هذه الودائع قد �سجلت انخفا�ضا بن�سبة% 7,7
في العام  .2011وقد تاثر تطورها على نحو رئي�سي
بوج��ود فر�ص توظيف مجدية اخرى من الت�س��ليفات
بالعم�لات االجنبية للقط��اع الخا�ص والقطاع العام
على �شكل يوروبوندز وا�صدار م�صرف لبنان �شهادات
اي��داع بالعم�لات االجنبي��ة ا�ض��افة ال��ى غيرها من
التوظيفات من جهة وب�س��بب الفوائد �ش��به المعدومة
على ه��ذا النحو م��ن التوظيفات وم�س��تواها المرتفع
ا�ص�لا م��ن جه��ة اخ��رى ،علم��ا ان ه��ذه الموجودات
ارتفع��ت بن�س��بة % 5,5في الع��ام  2010وذلك بعد
ارتفاعها الكبير بن�سبة % 31,9في العام .2009
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ت�سليفات القطاع الم�صرفي عام 2011

ارتفاع بطيء عززه �ضعف الن�شاط االقت�صادي
يلعب القطاع املصرفي في لبنان دورا ً كبيرا ً في متويل االقتصاد ،ويساهم في حصول النمو االقتصادي وفي خلق
فرص عمل ،عبر التسليفات التي مينحها للقطاعني العام واخلاص ويوزعها على مجمل االنشطة دون استبعاد اي
منها ،ويطاول ما امكن من املناطق ،ويعطي كال من االنشطة او القطاعات حجما ً من التمويل يتناسب مع وزنه
في االقتصاد ،ويوفر االئتمان بكلفة مقبولة وآلجال مالئمة لطبيعة األنشطة املطلوب متويلها.
وكانت التسليفات قد سجلت في السنوات السابقة ارتفاعات متواصلة نتجت عن توافر السيولة لدى
املصارف ،وعن ارتفاع الطلب على التسليفات الذي ينتج بدوره جزئيا ً عن تراجع كلفة االقتراض ،وال سيما بفعل
احلوافز التي يقدمها مصرف لبنان منذ العام .2009

القطاع الخا�ص

وو�ص��لت ف��ي نهاية الع��ام  ،2011الت�س��ليفات
الممنوح��ة للقط��اع الخا���ص المقيم �إلى م��ا يوازي
 34225مليون دوالر مقابل  30316مليون دوالر
في نهاية العام  2010و 24259مليون دوالر في
نهاي��ة العام  .2009وبذلك ،تكون هذه الت�س��ليفات
ق��د تابع��ت ارتفاعها بن�س��بة جيدة بلغ��ت % 12.9
في العام  2011لكن بوتيرة �أبط�أ من تلك المحققة
ف��ي العامي��ن  2010و 2011حي��ث بلغ��ت عل��ى
التوالي  % 25.0و % 15.2ب�س��بب تباط�ؤ الن�شاط
االقت�ص��ادي المحلي ،وتباط�ؤ التدفقات المالية من
الخارج ،وا�ستخدام الم�صارف الحتياطيها الإلزامي
الم�سموح بعد منحه في قرو�ض حا�صلة على حوافز
عل��ى الودائع بالليرة� ،إ�ض��افة �إلى ع��دم زيادة هذه
الأخيرة واال�ضطرابات في بع�ض دول المنطقة.
كم��ا ازدادت الت�س��ليفات للقط��اع الخا���ص غير
المقي��م ،والت��ي تتعلق في ج��زء كبير منه��ا بتمويل
م�ش��اريع لرج��ال الأعم��ال اللبنانيين ف��ي الخارج،
وال �س��يما في الدول العربية والإفريقية� ،إلى 5150
ملي��ون دوالر في نهاي��ة الع��ام  2011من 4613
ملي��ون دوالر ف��ي نهاي��ة الع��ام  2010و4115
ملي��ون دوالر في نهاية العام  .2009وبذلك ،يكون
�إجمال��ي الت�س��ليفات للقط��اع الخا���ص ق��د �س��جل
ارتفاع�� ًا جي��داً ن�س��بته  % 12.7في الع��ام 2011
بعد االرتفاع الكبير الذي بلغت ن�سبته  % 23.1في
العام  2010واالرتفاع الجيد بن�س��بة  % 13.3في
العام .2009
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ويتنا�س��ب حج��م الت�س��ليف الم�ص��رفي للقط��اع
الخا���ص ب�ش��كل كبي��ر مع حج��م االقت�ص��اد� ،إذ بلغ
مع��دل الت�س��ليفات �إل��ى النات��ج المحل��ي الإجمالي
 % 100ف��ي الع��ام  2011وه��و يعتب��ر مرتفع�� ًا
قيا�س�� ًا �إلى العديد من الدول النا�شئة .ويمكن تف�سير
االرتفاع الن�س��بي لهذا المعدل ف��ي لبنان ،من جهة،
ب�ض��خامة الطل��ب الخا���ص المم��ول في ج��زء كبير
منه من قبل الم�ص��ارف للأفراد والم�ؤ�س�س��ات وذلك
بهدف اال�س��تثمار وبخا�ص��ة اال�س��تهالك .ومن جهة
�أخرى ،ب�ض��عف قطاع الم�ؤ�س�سات ولجوئها الكثيف
�إل��ى التموي��ل الم�ص��رفي بعيداً عن �س��وقي الأ�س��هم
و�سندات دين ال�ش��ركات .وتجدر الإ�شارة هنا �إلى �أن

معدل الت�سليف الم�ص��رفي �إلى الناتج المحلي يبقى
غير كاف لقيا�س التمويل الكلي في اقت�ص��اد معين،
�إذ يجب النظر �أي�ض�� ًا �إلى ح�صة التمويل الذي توفره
�سوقا الأ�سهم و�سندات الدين.

دولرة الت�سليفات
م��ن ناحية �أخرى ،تراجعت ن�س��بة الت�س��ليفات
بالعم�لات الأجنبي��ة بالقيا�س �إل��ى الودائع بهذه
العم�لات من  % 41.4في نهاي��ة العام 2010
�إل��ى  % 40.5ف��ي نهاي��ة الع��ام  2011بع��د
ارتف��اع الودائ��ع بالعم�لات الأجنبي��ة جزئي�� ًا
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بفع��ل التحويالت من الليرة .فيما وا�ص��لت ن�س��بة
الت�س��ليفات بالليرة بالقيا�س �إل��ى الودائع بالليرة
ارتفاعه��ا م��ن � % 17.5إل��ى  % 21.6ف��ي
التاريخي��ن المذكورين على التوالي ب�س��بب تباط�ؤ
نمو الودائع بالليرة وا�س��تمرار ارتفاع الت�سليفات
بهذه العملة بوتيرة جيدة.
وت��م ت�س��جيل تراج��ع وا�ض��ح ف��ي مع��دل دولرة
الت�س��ليفات �إل��ى  % 78.4ف��ي نهاية كان��ون الأول
 2011مقاب��ل  % 80.3ف��ي نهاي��ة كان��ون الأول
 2010و % 84.0في نهاية عام  .2009وقد ح�صل
ه��ذا االنخفا�ض في موازاة االرتفاع الكبير ل�س��يولة
الم�ص��ارف بالليرة ف��ي ال�س��نوات الأخيرة و�إ�ص��دار
الم�ص��رف المركزي تعاميم و�س��يطة قدمت حوافز �أو
حوافز �إ�ض��افية موقتة لبع�ض الت�سليفات الممنوحة
منذ بداية العام  ،2009وهي تتعلق بقرو�ض �سكنية
وقرو�ض �إنتاجية لتمويل م�ش��اريع جديدة �أو تو�سيع
م�ش��اريع قائمة .كما ق ّدمت هذه التعاميم الو�س��يطة
حواف��ز دائم��ة عند منح �أن��واع جديدة م��ن القرو�ض
تتعلق بالتعليم العالي والم�ش��اريع ال�ص��ديقة للبيئة
وللزراع��ة (غير تل��ك المدعومة فوائده��ا) والقرو�ض
ال�س��كنية للق�ضاة وللمهجرين ولقوى الأمن الداخلي،
وزادت ب�ش��كل دائم الحوافز التي ت�ستفيد منها بع�ض
القرو�ض مثل القرو�ض بالليرة الممنوحة ا�ستناداً �إلى
البروتوكول الموقع مع الم�ؤ�س�س��ة العامة للإ�س��كان،
والقرو���ض ال�س��كنية �إل��ى الع�س��كريين ،والقرو���ض
بالليرة الممنوحة �إلى م�ص��رف الإ�سكان والم�ستعملة
لتمويل القرو�ض ال�سكنية التي يمنحها .وتناولت هذه
التعاميم الت�س��ليفات بالعمالت الأجنبية ،وبخا�ص��ة
تل��ك الممنوح��ة باللي��رة الت��ي ت�س��تفيد عموم�� ًا من
تنزيالت �أنو تنزيالت �إ�ض��افية من �صلب االحتياطي
الإلزامي المفرو�ض على الم�صارف .لتعيد �إلى العمل
الوطنية دورها االقت�ص��ادي كعملة ت�س��ليف .وتجدر
الإ�ش��ارة هن��ا �إل��ى �أن �إجمال��ي الت�س��ليفات باللي��رة
ارتف��ع بقيم��ة  2438مليار ليرة وبن�س��بة % 33.5
ف��ي الع��ام  2011بع��د الزي��ادة الكبي��رة المحقق��ة
بقيم��ة  3544ملي��ار لي��رة وبن�س��بة  % 51.8ف��ي
الع��ام  2010وزي��ادة قدره��ا  1770ملي��ار لي��رة
ون�سبتها  % 34.9في العام .2009
وج��اءت الحواف��ز الجدي��دة ،الموقت��ة والدائمة،
لتكمل وتو�سع دائرة الحوافز المتخذة �ضمن �إجراءات
وتدابير �سابقة لم�ساعدة القطاعات الإنتاجية ودعم
القرو�ض ال�سكنية وت�سهيل �آلية القرو�ض للم�ؤ�س�سات
ال�ص��غيرة والمتو�س��طة الممنوح��ة بكفال��ة �ش��ركة

“كف��االت” .وه��ي ته��دف طبع ًا �إل��ى التخفيف من
كلفة القرو�ض من خالل دعم الفائدة من قبل الدولة
و�/أو من خالل الحوافز التي يقدمها م�ص��رف لبنان
عب��ر تنزيالت �إم��ا من �ص��لب االحتياط��ي الإلزامي
المفرو���ض عل��ى الم�ص��ارف و�إم��ا م��ن االلتزامات
الخا�ضعة لالحتياطي الإلزامي.

دعم الوادئع
وتبي��ن المعطي��ات الإح�ص��ائية �أن الت�س��ليفات
الحائ��زة عل��ى تخفي���ض م��ن �ص��لب االحتياط��ي
الإلزامي ،وهي ت�س��ليفات ممنوح��ة بالليرة ،ارتفعت
بقيم��ة  1209ملي��ارات لي��رة وبن�س��بة % 21.3
ف��ي اال�ش��هر الت�س��عة الأول��ى م��ن الع��ام � 2011إذ
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بلغ��ت  6882ملي��ار لي��رة في نهاي��ة �أيلول 2011
مقاب��ل  5673ملي��ار ليرة في نهاي��ة العام 2010
حي��ث �س��جلت ارتفاع ًا قيا�س�� ًا بلغ��ت قيمته 2610
ملي��ارات ليرة ون�س��بته  % 85.2في العام المذكور
بع��د ارتفاعه��ا بن�س��بة  % 37.2في الع��ام 2009
ونتج ارتفاعها ب�ش��كل رئي�س��ي عن ارتفاع القرو�ض
ال�سكنية .وو�صلت الت�سليفات الحائزة على تخفي�ض
من االلتزامات الخا�ض��عة لالحتياطي الإلزامي �إلى
 2816مليار ليرة في نهاية �أيلول  ،2011بزيادة
قيمته��ا  515ملي��ار ون�س��بتها  % 22.4قيا�س�� ًا
على نهاية العام  .2010كما تظهر الإح�ص��اءات �أن
�إجمالي الت�سليفات المدعومة الفوائد ،الموافق عليها
ف��ي الفت��رة  1997ـ �أيل��ول  2011قبلغ��ت 6392
ملي��ار لي��رة وازدادت بن�س��بة  % 2.20في الأ�ش��هر
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الت�سعة الأولى من العام  2011بعد ارتفاعها بن�سبة
 % 26.0في العام  2010وبن�س��بة  % 23.7في
الع��ام الذي �س��بقه ،علم ًا �أن جزءاً منها ي�س��تفيد من
تخفي���ض م��ن االلتزام��ات الخا�ض��عة لالحتياط��ي
الإلزامي �أو من �صلب االحتياطي الإلزامي.
وتجدر الإ�شارة في هذا ال�سياق �إلى �أن الم�صارف
تلع��ب دوراً كبي��راً في �ص��يغ التمويل المتخ�ص�ص��ة
للقطاع الخا�ص ،م�ؤ�س�سات و�أفراداً ،من جهة ك�شريك
مع الدولة اللبنانية و�أي�ض�� ًا مع الم�ؤ�س�س��ات المالية
الدولي��ة والإقليمي��ة ومنه��ا IFC, AFD, EIB,
� OPICصناديق التنمية العربية ،و�صندوق
النقد العربي ،...ومن جهة ثانية ،كمقر�ض
يتحمل وحده مخاطر هذه الت�س��ليفات
ويعر���ض �أنواع�� ًا جدي��دة ومتنوعة
من القرو�ض.

تركز الت�سليفات

وق��د �أظه��رت الإح�ص��اءات ارتفاع�� ًا جي��داً ف��ي
الت�سليفات الم�ستعملة والممنوحة لجميع القطاعات
االقت�ص��ادية بين نهاية العام  2009ونهاية �أيلول
� .2011إال �أن��ه وبنتيج��ة اخت�لاف ن�س��ب زي��ادة
الت�س��ليفات بح�سب القطاعات ،ح�ص��ل بع�ض التغير
ف��ي ح�ص��ة كل قطاع م��ن المجم��وع خ�لال الفترة

طبيعة الت�سليفات
ت�ش��ير الإح�ص��اءات
بطبيع��ة
المتعلق��ة
الت�س��ليفات الممنوح��ة
م��ن قب��ل القط��اع المال��ي
�إل��ى �أن ن�س��بة عالي��ة منها،
وقدره��ا  % 31.7ال ت��زال
ت�أخذ �شكل ت�سهيالت مك�شوفة
وغي��ر موثق��ة ب�ض��مانات ف��ي
نهاي��ة �أيل��ول ( 2011مقاب��ل
 % 30.5ف��ي نهاية العام ،)2010
تليه��ا القرو���ض مقابل ت�أمي��ن عقاري،
والتي بلغت ح�ص��تها  % 27.5ثم القرو�ض
بكف��االت �شخ�ص��ية الت��ي مثل��ت  % 17.3م��ع
العل��م �أن القرو�ض المك�ش��وفة ()Overdrafts
ٌتمن��ح ع��ادة للزبائ��ن ذوي الأهلي��ة االئتماني��ة
العالي��ة �أو كب��ار الزبائ��ن ،حيث يترك��ز �إجمالي
الت�سليفات ،وبالتالي ف�إن ح�صة هذه الت�سهيالت
من المجموع تتنا�سب مع توزع الت�سليفات ح�سب
القيمة والم�ستفيدين.
وبالن�س��بة �إلى توزع الت�سليفات على القطاعات
االقت�ص��ادية ،وبا�س��تثناء القط��اع الزراع��ي ال��ذي
يحتاج �إلى �ص��يغ تمويل متخ�ص�صة كما هي الحال
ف��ي معظم الدول المتط��ورة والنا�ش��ئة ،فهو يتوافق
ب�شكل عام مع ح�ص��ة القطاعات من الناتج المحلي
الإجمالي.
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�أيلول  .2011وفيما ا�ستقرت تقريب ًا ح�صة الزراعة،
تراجعت قلي ًال ح�ص��ة كل من ال�ص��ناعة والو�س��اطة
المالية.

التوزيع المناطقي
ويظه��ر ت��وزع ه��ذه الت�س��ليفات عل��ى المناطق
والم�س��تفيدين �أنها مرك��زة على حد كبير في منطقة
بيروت و�ض��واحيها ول�ص��الح �س��اكنيها ،مع تراجع
ب�س��يط ف��ي ح�ص��ة ه��ذه المنطق��ة �إل��ى % 80.2
م��ن �إجمال��ي الت�س��ليفات و % 55.9م��ن مجم��وع
الم�س��تفيدين ف��ي نهاي��ة �أيل��ول  ،2011مقاب��ل
 % 80.6و % 56.4عل��ى التوال��ي ف��ي نهاية
الع��ام  2010و % 81.1و % 57.7عل��ى
التوال��ي ف��ي نهاي��ة الع��ام  .2009وه��ذا
الترك��ز يعتب��ر طبيعي�� ًا في م��وازاة تركز
الن�شاط االقت�صادي وال�سكاني وم�ستوى
المداخيل في العا�صمة وال�ضواحي.
وعلى �صعيد توزع هذه الت�سليفات
ح�س��ب ال�ش��رائح ،تبي��ن الإح�ص��اءات
�أن الت�س��ليفات التي تزي��د قيمتها عن
مليار ليرة لبنانية والتي ي�ستفيد منها
 % 1.6فقط (عددهم � 6204أ�شخا�ص
�أو م�ؤ�س�س��ة) م��ن �إجمال��ي الم�س��تفيدين
(البال��غ عدده��م  )393038م��ن �أف��راد
وم�ؤ�س�سات �صغيرة و�شركات متو�سطة وكبيرة
الحج��م� ،ش��كلت �أكث��ر م��ن  % 72م��ن �إجمالي
قيمة الت�سليفات في نهاية �أيلول .2011

معدالت الفائدة
المذك��ورة .فقد ا�س��تمر ترك��ز الت�س��ليفات في قطاع
التج��ارة والخدم��ات عل��ى الرغم من تراجع ح�ص��ة
ه��ذا القطاع �إلى  % 34.9ف��ي نهاية �أيلول 2011
مقابل  % 38.2في نهاية العام � ،2009أما ح�صة
الأفراد �أو القرو�ض ال�شخ�ص��ية فارتفعت �إلى 24.4
 %مقابل  22.2%في التاريخين المذكورين على
التوال��ي ،علم�� ًا �أن ح�ص��ة القرو���ض ال�س��كنية التي
تدخل �ض��منها ارتفع��ت �إل��ى  % 13.0مقابل 8.9
 %وارتفعت ح�ص��ة البناء والمق��اوالت من 15.3
 %في نهاية العام � 2009إلى  % 17.3في نهاية

تابعت معدالت الفائدة على الت�س��ليفات الجديدة
او المجددة بالليرة اللبنانية عموم ًا في العام 2011
تراجعه��ا التدريج��ي ول��و بدرج��ة اقل من ال�س��ابق،
ف��ي م��وازاة تط��ور مع��دالت الفائ��دة عل��ى الودائ��ع
باللي��رة والتي تت�أثّر بدورها بمع��دالت الفائدة على
التوظيف��ات بالليرة في �س��ندات الخزينة و�ش��هادات
االيداع.
اما متو�سط معدل الفائدة على الت�سليفات الجديدة
او المجددة بالدوالر ،فقد تقلّب في االتجاهين �ضمن
هوام�ش �ض��يقة وبلغ متو�س��طه  % 7.02في كانون
االول  2011مقابل  6.74في كانون االول 2010
و 7.28في كانون االول .2009
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خدمات جديدة ابتكرتها الم�صارف تعتمد على االيرادات

رئي�س جمعية الم�صارف الدكتور جوزف طربيه:
قطاعنا الم�صرفي اثبت قدرته على تجاوز االزمات
يؤكد رئيس جمعية املصارف الدكتور
جوزف طربيه ،أن املناخ السياسي
واالقتصادي اللبناني اإليجابي ،زاد من
تدفق الرساميل خالل عامي  2009ـ
 ،2010لتصل إلى  108.60مليارات دوالر
أميركي ،وذلك على الرغم من دقة
األوضاع احمللية واإلقليمية الراهنة .وقد
استمرت هذه التدفقات خالل العام 2011
وبداية .2012
ويشير د .طربيه إلى ان املصارف اللبنانية
قامت بتوقيع اتفاقيات مع مصارف
ومؤسسات عاملية كمؤسسة التمويل
الدولية ،وبنك التثميراألوروبي ،وهي
إتفاقيات تؤكد الثقة الدولية التامة
بالقطاع املصرفي اللبناني ،وقدرته على
الصمود في وجه العوائق والتحديات
مهما كان مصدرها.
ارتفع����ت ودائع الم�صارف ب�شكل كبير في ال�سنتي����ن االخيرتين ،ما يح ّمل
الم� ّؤ�س�سات الم�صرف ّية اعباء وفوائد ت�ؤدي الى ارتفاع الكلفة .ما هي الخطوات
الت����ي قام بها القطاع الم�صرفي اليجاد فر�ص ا�ستثمار في مختلف القطاعات؟
وم����ا هو الدور الذي قامت ب����ه الم�صارف في ال�سنتي����ن االخيرتين في تنمية
القطاعات االنتاجية ،وباية ن�سبة؟
�شكّل ا ّتفاق الدوحة وما تبعه من هدوء وا�ستقرار �سيا�سي في الفترة المم ّتدة
حقيقية لالزدهار االقت�صادي في
بين �ش��هر ّايار  2008والعام  2010فر�صة
ّ
�سيما بعد قدرة هذا االخير
لبنان وتر�سيخ الث ّقة في النموذج الم�صرفي اللبناني ّ
المالية التي ا ّدت الى افال�س اكبر الم�ص��ارف وال�ش��ركات
عل��ى تخطّ ي االزم��ة
ّ
ح��ول العال��م .وق��د انعك�س هذا المن��اخ ال�سيا�س��ي واالقت�ص��ادي االيجابي من
خالل زيادة تد ّفقات الر�س��اميل والتي بلغت  18مليار د.ا .خالل العام 2009
و 17.04ملي��ار د.ا .خ�لال الع��ام  .2010نتيج��ة لذل��ك ،زادت الودائ��ع ل��دى
الم�صارف
اللبنانية بن�سبة  % 23.08خالل العام  2009و % 12.17خالل
ّ
ا�س��تمرت
العام  2010لت�ص��ل الى  108.60مليار د.ا .مع نهاية  .2010وقد
ّ
الم�سجلة خالل
تد ّفقات الر�ساميل خالل العام  2011وان بوتيرة ادنى عن تلك
ّ
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العامين ال�س��ابقين لت�ص��ل الى  13.90مليار د.ا .خالل العام  2011و816.1
االول م��ن الع��ام  2012وذل��ك على الرغ��م من د ّقة
ملي��ون د.ا .خ�لال ال�ش��هر ّ
اللبنانية
واالقليمية الراهنة .نتيجة لذلك ،نجحت الم�صارف
المحلية
االو�ضاع
ّ
ّ
ّ
نمو ف��ي محفظة الودائ��ع لديها لترتفع هذه االخيرة بن�س��بة
على
الحف��اظ
ف��ي
ّ
 % 8.38خالل العام  2011و % 1.53منذ مطلع العام  2012ولغاية �شهر
�شباط الى  119.51مليار د.ا.
في هذا ال�سياق وبهدف ايجاد فر�ص لتوظيف فوائ�ض ال�سيولة ،قام م�صرف
لبنان با�ص��دار تعميم رقم  185القا�ض��ي بتنزيل ن�سبة  % 60من االحتياطي
تحفيزية
اللبناني��ة كاداة
االلزام��ي للم�ص��ارف عل��ى ودائع زبائنه��ا باللي��رة
ّ
ّ
جمعية الم�ص��ارف
قامت
كما
لتعزيز محفظة الت�س��ليفات الى القطاع الخا�ص.
ّ
المهجرين
اتفاقيتين في �شهر ايلول  2010مع ك ّل من وزارة
في لبنان بتوقيع
ّ
ّ
للمهجرين
االم��د
وطويلة
��رة
مي�س
�س��كن
قرو�ض
لتقديم
الداخلي
وق��وى االم��ن
ّ
ّ
يوفر مجاالت جديدة لتوظيف ال�س��يولة
وافراد قوى االمن الداخلي ،االمر الذي ّ
الفائ�ضة لدى الم�صارف .في هذا ال�سياق ،زادت محفظة الت�سليفات الى القطاع
الخا���ص بن�س��بة  % 13.32خ�لال الع��ام  2009و % 23.10خ�لال العام
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 2010و % 12.73خ�لال الع��ام  2011لت�ص��ل ال��ى  39.38ملي��ار د.ا .مع
نهاي��ة العام  2011و 40.45مليار د.ا .مع نهاية �ش��هر �ش��باط  ،2012االمر
تطور ن�س��بة الت�س��ليفات من ودائع الزبائن ال��ى  % 33.45مع
ال��ذي ا ّدى الى ّ
نهاية العام  2011و % 33.85مع نهاية ال�شهر الثاني من العام الحالي.
فاقيات مع م�صارف
ا�ض��افة الى ذلك ،قامت الم�صارف
اللبنانية بتوقيع ا ّت ّ
ّ
عالمية كم� ّؤ�س�س��ة التمويل الدولية ( )IFCوبنك التثمير االوروبي
وم� ّؤ�س�س��ات
ّ
( )European Investment Bankتق�ض��ي بدعم هذه االخيرة لجزء من
االنتاجية .كما يب��رز في هذا االطار دور
الم�ص��رفية لبع�ض القطاعات
الفوائ��د
ّ
ّ
م� ّؤ�س�س��ة كفاالت والتي تعمل على م�س��اعدة الم�ؤ�س�سات ال�ص��غيرة والمتو�سطة
الحج��م ف��ي الح�ص��ول عل��ى تموي��لٍ م�ص��رفي م��ن طريق من��ح كف��االت لهذه
االنتاجية كقطاع ال�صناعة و الزراعة وال�سياحة
القرو�ض ،وذلك في القطاعات
ّ
المتط��ورة .في هذا االطار ،بلغ��ت قيمة القرو�ض
واالنت��اج الحرفي والتقنيات
ّ
المدعومة لدى القطاع الم�صرفي اللبناني 519.47
ملي��ون د.ا .خ�لال الع��ام  2009و 759.80ملي��ون
د.ا .خ�لال الع��ام  2010و 711.18ملي��ون د.ا .مع
نهاية الف�ص��ل الثالث من العام  ،2011لت�ص��ل بذلك
محفظ��ة القرو�ض المدعومة ال��ى  4.24مليارات د.ا.
خالل الفترة الممت ّدة بين العام  1997و�ش��هر ايلول
 .2011وقد �س��اهمت القرو���ض المدعومة فوائدها
�س��يما قطاع
بتنمي��ة كا ّف��ة القطاع��ات
االنتاجية ال ّ
ّ
ال�ص��ناعة ال��ذي حظي بن�س��بة  % 59.9من اجمالي
محفظة القرو���ض المدعومة منذ العام  ،1997تبعه
قط��اع ال�س��ياحة بن�س��بة  % 30.2وقط��اع الزراعة
بن�سبة .% 9.5
وف��ي ظ�� ّل تقلّ���ص هوام���ش الفوائ��د� ،ش��رعت
اللبنانية في ابتكار المنتجات والخدمات
الم�صارف
ّ
الجديدة التي تعتمد ب�ش��كل رئي�سي على االيرادات من العموالت وخ�صو�صا في
مجال ال�ص��يرفة بالتجزئة وهند�س��ة وترويج �ص��ناديق اال�س��تثمار باال�ضافة
الم�ص��رفية المنتجة
العمليات
االلكترونية وغيرها م��ن
ال��ى تطوي��ر ال�ص��يرفة
ّ
ّ
ّ
الم�س��تندية والكفاالت ،الخ .وقد لجات الم�ص��ارف
للعم��والت مثل االعتمادات
ّ
اال�س��تراتيجية عو�ض��ا عن اللجوء الى ا�س��تثمارات مربحة وغير
الى ا ّتباع هذه
ّ
النقدية الحذرة لم�ص��رف لبنان وتعاميمه
امنة نظرا لخ�ض��وعها الى ال�سيا�س��ة
ّ
التي تحظّ ر على الم�صارف اال�ستثمار في اال�صول ال�سامة ()Toxic Assets
المالية ( )Financial Derivativesكما تح ّد من اال�س��تثمار
والم�ش��ت ّقات
ّ
في القطاع العقاري والتوظيف في �س��ندات م�ص�� ّنفة اق ّل من “BBB” ((less
 ،than investment gradeالخ.
جيدة خالل
��ة
ربحي
الت
د
مع
عل��ى
ّبناني
وق��د حافظ القطاع الم�ص��رفي الل
ّ
ّ
ّ
الع��ام  2011بلغ��ت  1.59مليار د.ا .مقارن ًة مع 1.64ملي��ار د.ا .خالل العام
توجهات لم�ص��رف لبنان تق�ض��ي بتحفيز ا�س��تقطاب الودائع ،وان
 ،2010مع ّ
اهمية
نم��و
ربحية القط��اع الم�ص��رفي ،نظرا ال��ى ّ
ّ
كان �س��ي�ؤ ّثر عل��ى مع�� ّدالت ّ
الت�س��ليفية وبالتالي تفعيل
الحرك��ة
لزيادة
ال�س��يولة
المحافظ��ة عل��ى فوائ�ض
ّ
النمو االقت�صادي.
عجلة
ّ
عرف����ت الم�ص����ارف اللبنان ّية بتقديمه����ا مروحة وا�سعة م����ن الخدمات
للم�ستهلكي����ن ما هي اهم ّية ه����ذه الخدمات و دورها في نم���� ّو القطاع؟ و ما

ه����و الجديد الذي قدمه م�صرفكم في الع����ام  2011و هل هناك خطط لتقديم
خدمات جديدة في عام 2012
اللبنانية منذ م ّدة على تقديم مروحة وا�سعة من المنتجات
دابت الم�صارف
ّ
االنتاجية و ذلك بهدف تحفيز االقت�صاد
الموجهة الى القطاعات
و ال�سيما تلك
ّ
ّ
اللبنان��ي م�س��تفيدة بذلك م��ن الدعم المق ّدم من قبل م�ص��رف لبنان و م� ّؤ�س�س��ة
العالمية كم� ّؤ�س�س��ة التمويل الدولية
كفاالت و بع�ض الم�ص��ارف و الم� ّؤ�س�س��ات
ّ
( )IFCو بنك اال�ستثمار االوروبي ( .)European Investment Bankو
قد كان لهذه القرو�ض �أثر ايجابي كبير على االقت�صاد اللبناني و على الم�صارف
االقت�صادية .في هذا االطار
نف�سها و التي ا�ستفادت من تن�شيط و ت�سريع العجلة
ّ
�س��عى بنك االعتماد اللبناني خالل ال�سنوات الما�ضية الى ابتكار و تقديم باقة
متنوع��ة من الخدمات للم�س��تهلكين كقرو�ض اال�س��كان و قرو�ض الم� ّؤ�س�س��ات
ّ
ال�ص��غيرة و قرو���ض تمويل �ش��راء المع ّدات الريا�ض��ية و الحوا�س��يب و قرو�ض
خا�ص��ة بكل من
العمليات
تموي��ل
ّ
ّ
الجراحية و قرو�ض ّ
الع�سكرية و المغتربين و قرو�ض تمويل
افراد الم� ّؤ�س�سة
ّ
المدر�سية .و ينوي بنك االعتماد اللبناني في
االق�ساط
ّ
ال�سوقية من
ح�ص��ته
ّ
هذا االطار المحافظة ال ب ّل زيادة ّ
المخ�ص�ص��ة
التجزئة
خالل ابت��كار المزيد من خدمات
ّ
امكانيات كا ّفة �شرائح المجتمع
لتتنا�س��ب مع اذواق و
ّ
اللبناني كافة باال�ضافة الى تطوير خدمات البطاقات
الم�صرفية عبر االنترنت.
االئتمانية و الخدمات
ّ
ّ
كيف تقر�ؤون تاثير االزم����ة ال�سورية على القطاع
الم�صرفي؟ وه����ل الزمة منطقة اليورو انعكا�سات على
اداء القطاع؟
ا ّن��ه م��ن ال�ص��عب ع��دم مالحظ��ة العوائ��ق الت��ي
ج��راء االزمة
يواجهه��ا القط��اع الم�ص��رفي اللّبنان��ي ّ
حاليا عامه��ا الثاني ،لي�س
ال�س��ورية والتي قد دخل��ت
ّ
ّبنانية بتطبيق العقوبات المفرو�ضة على �سوريا
فقط بحكم التزام الم�صارف الل ّ
العربية ،بل اي�ض��ا بفعل العالقة الوطيدة القائمة بين البلدين
من قبل الجامعة
ّ
لبنانية على
م�ص��ارف
�س��بعة
تواجد
ال��ى
باال�ض��افة
الم�ش��تركة،
وحدودهم��ا
ّ
المجمعة
االرا�ض��ي ال�س��ورية ،االمر الذي قد ينعك�س �س��لبا عل��ى اداء الميزانية
ّ
ان مجموع ا�صول
لتلك الم�ص��ارف .وتاكيدا على ذلك ،اظهرت البيانات
المالية ّ
ّ
الم�ص��ارف ال�س��بعة العاملة في �سوريا قد تراجعت بن�سبة  % 17.2على �صعيد
ان ارباح تلك الم�ص��ارف
�س��نوي خ�لال الع��ام  2011ال��ى  5.8ملي��ار د.ا .اال ّ
حققت زيادة �س��نوية بن�س��بة  % 3.50حيث و�ص��لت الى  36.8مليون د.ا .في
نهاي��ة العام  ،2011وذلك بف�ض��ل االنخفا�ض في كلفة الودائع في ظ ّل هروب
ان
ام��وال المودعين خوفا من تا ّزم االو�ض��اع .في ال�س��ياق عين��ه ،يجدر الذكر ّ
هذه الم�ص��ارف ال�سبعة قد احرزت زياد ًة ملحوظة بن�سبة  % 49.4على �صعيد
الت�شغيلية ،حيث و�صلت الى  236.8مليون د.ا .مع نهاية
لجهة ايراداتها
�سنوي ّ
ّ
جراء الت�ش ّنجات ال�سورية،
من
يات
د
تح
بوجود
يقين
على
اذا
نحن
.2011
العام
ٍ
ّ
ّ
ان تاثيرها على القطاع الم�ص��رفي اللّبناني يبقى محدودا ،وذلك
اال ا ّنن��ا نعي ّ
ح�ص��ة ارباح الم�صارف
ان
برهنت
التي
ال�ض��غط
اختبارات
نتائج
ا�س��تنادا الى
ّ ّ
ّبناني��ة م��ن خ�لال فروعها ف��ي �س��وريا ال تتخطّ ��ى ال % 10م��ن ارباحها
الل ّ
المخ�ص�صة
الم�صارف
تلك
ر�ساميل
حول
مر�ض��ية
نتائج
اظهرت
كما
عة،
المجم
ّ
ّ
الدارة مخاطر اعمالها في الخارج.

❍❍ �ساهمت القرو�ض
المدعومة فوائدها
بتنمية كا ّفة القطاعات
االنتاج ّية ال �س ّيما
قطاع ال�صناعة ❍❍
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ومن ناحيةٍ اخرى ،وفي اطار ازمة منطقة اليورو وتداعياتها المحتملة على
اداء القطاع الم�صرفي اللّبناني ،ا�ستطاع النموذج الم�صرفي المعتمد في لبنان
الحالية بف�ض��ل
االوروبية
وبنجاح ،تح�ص��ين نف�س��ه �ض�� ّد مخاطر ازمة الديون
ّ
ّ
ال�سيا�س��ة الحكيم��ة والر�ش��يدة المعتمدة من قبل م�ص��رف لبن��ان وال ّتي تهدف
عمليات ا�س��تثمار
دوري��ة بتحديد
م��ن طريق
ٍ
نوعية ّ
ّ
مالي��ة وتعاميم ّ
هند�س��ات ّ
االجنبي��ة ذات درجات
المالي��ة
اللبناني��ة ف��ي اال�س��واق واالدوات
الم�ص��ارف
ّ
ّ
ّ
خطورة عالية بح�سب م�ؤ�س�س��ات الت�صنيف .وبالتفا�صيل ،تتطلّع تعاميم البنك
اللبنانية لجهة محفظة توظيفاتها حيث
�سقف للم�ص��ارف
المركزي الى و�ض��ع ٍ
ّ
الخا�صة ب�شكل ودائع
اموالها
من
%
10
ن�سبة
يفوق
ما
انه ال ي�س��مح «توظيف
ّ
في الخارج لفترة �سنة او اكثر» ،كما تفر�ض �سقفا لالكتتابات في �سندات الدين
الم�ص�� ّنفة « »BBBوما فوق بن�س��بة  % 50من
امواله��ا الخا�ص��ة .ك ّل هذه الخط��وات تجعل من
انعكا�س��ات ازمة منطقة الي��ورو على اداء القطاع
الم�صرفي اللّبناني �شبه معدومة.
ان القطاع الم�ص��رفي
وال ب�� ّد من
التطرق الى ّ
ّ
خ�ض��م
مر ال�س��نين وفي
ّ
اللّبنان��ي ق��د برهن على ّ
واالقليمية او
��ة
المحلي
مح��ن وازمات ع ّدة ،منها
ٍ
ّ
ّ
الدولية ،عل��ى ا ّنه مالذ امن للم�س��تثمرين،
��ى
ح ّت
ّ
وذل��ك بف�ض��ل �سيا�س��ة م�ص��رف لبن��ان الحكيمة
جمعية الم�ص��ارف ،يك ّثف
ال��ذي ،وبالتعاون مع
ّ
جهوده للحفاظ على �س��معة و�صورة هذا القطاع
الذي ي�ش��كل اليوم احد المراكز المالية في منطقة
ال�شرق االو�س��ط .كما يعمل م�صرف لبنان جاهدا
للمحافظ��ة عل��ى ا�س��تقرار �س��عر �ص��رف اللّي��رة
اللبنانية مقابل الدوالر االميركي ،ما ي�ساهم في
ّ
م�ش��جع يع ّزز ثقة الم�ستثمرين في �ص�لابة هذا القطاع،
ا�س��تثماري
مناخ
خلق
ّ
ويحم��ي تحوي�لات اللّبنانيين المغتربي��ن التي لطالما ارتكز عليها االقت�ص��اد
اللبنانية
اللّبناني خالل �ش�� ّتى االزمات .باال�ض��افة الى ذلكُ ،عرفت الم�صارف
ّ
الدولية ،اخرها قرار رفع ن�س��بة
الريادي ف��ي تطبيق مختلف المعايير
ّ
بدوره��ا ّ
تدريجيا الى  % 12في العام 2015
المالءة في القطاع الم�ص��رفي اللبنان��ي
ّ
تبع��ا لمعايي��ر ب��ازل  ،3ما يع�� ّزز من قدرة الم�ص��ارف على ال�ص��مود في وجه
اللبنانية قد
ان ن�س��بة ال�س��يولة ل��دى الم�ص��ارف
االزم��ات .تجدر اال�ش��ارة الى ّ
ّ
تخطّ ��ت عتب��ة ال % 78مع نهاية �ش��هر �ش��باط من الع��ام  .2012يجدر الذكر
ان القطاع الم�ص��رفي اللّبناني ي�س��ير على ال�س��كة ال�ص��حيحة للمحافظة
اخيرا ّ
تخوف الم�س��تثمرين
ل
ظ
في
الت�س��ليفات
محفظة
في
العالية
النمو
وتي��رة
عل��ى
ّ ّ
ّ
ان
تو�س��عية كبيرة ،خ�صو�ص��ا ّ
المحليي��ن واالجانب من ال�ش��روع ف��ي خطوات ّ
نموا في محفظة الت�س��ليفات بن�سبة % 13.32
الم�ص��ارف اللبنانية قد ح ّققت ّ
مع نهاية �شهر �شباط من العام .2012
الم�صرفي في ع����ام  ،2012وال �س ّيما
ه����ل انتم متفائلون ب����اداء القطاع
ّ
ا ّن وكالة الت�صنيف االئتماني مودي����ز ،ع ّدلت �سلبا توقّعاتها الربعة م�صارف
لبنان ّية كبيرة مع نهاية العام الما�ضي؟
مر ًة جديدة ع��ن قدرته على تجاوز
لق��د برهن القطاع الم�ص��رفي
اللبناني ّ
ّ
اداء
ال
م�س��ج
�س��واء،
د
ح
على
ة
والخارجي
ة
الداخلي
مختل��ف المح��ن واالزم��ات
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
واالمني
ال�سيا�س��ي
ممي��زا خ�لال الع��ام  2011بالرغ��م من ا�ش��تداد الغلي��ان
ّ
ّ
ّ

العربي في بداية العام الما�ض��ي،
واالقليمي منذ اندالع ثورات الربيع
المحلي
ّ
ّ
ّ
المحليين واالجانب.
والم�س��تثمرين
المودعي��ن
ثقة
بتعزيز
�س��اهم
الذي
االم��ر
ّ
في هذا االطار ،نجح القطاع الم�ص��رفي اللّبناني بت�سجيل ارباح �صافية بلغت
 1.59ملي��ار د.ا .خ�لال العام  2011مقارن ًة مع 1.64ملي��ار د.ا .خالل العام
تطور مجموع اال�ص��ول لدى الم�ص��ارف اللّبنانية بن�س��بة % 9.04
2010.وقد ّ
عل��ى �ص��عي ٍد �س��نوي ال��ى  140.58مليار د.ا .م��ع نهاية الع��ام  ،2011فيما
ارتفع��ت ودائ��ع الزبائن بن�س��بة  % 8.38الى  117.70ملي��ار د.ا .ومحفظة
الت�س��ليفات الى القطاع الخا�ص بن�س��بة  % 12.73الى  39.38مليار د.ا .مع
نهاية العام .2011
وف��ي ظ�� ّل الف��وران ال�سيا�س��ي واالقت�ص��ادي ف��ي المنطق��ة ،قام��ت وكالة
العالمي��ة مودي��ز بتعدي��ل
الت�ص��نيف االئتمان��ي
ّ
الم�س��تقبلية» للقطاع الم�صرفي اللبناني من
«النظرة
ّ
االول
كانون
�شهر
بداية
في
ة»
«�س��لبي
الى
ة»
«م�س��تقر
ّ
ّ
ّ
 .2011وقد ن�سبت الوكالة تعديلها هذا الى انك�شاف
اللبناني��ة عل��ى بل��دان اال�ض��طراب،
اب��رز الم�ص��ارف
ّ
ال�سيا�سية
خا�ص�� ًة �س��وريا ،والخوف من تاثير االزمة
ّ
ّ
المعني��ة ،االمر الذي
واالمني��ة عل��ى اداء الم�ص��ارف
ّ
ّ
نوعية اال�ص��ول ويلزم الم�ص��ارف
قد ي�ؤثر �س��لبا على
ّ
جراء ن�شاطاتها في هذه
من
ة
ا�ضافي
بتكوين م�ؤونات
ّ
ّ
المجمعة
الدول ،وبالتالي ينعك�س �س��لبا على الربحية
ّ
للقطاع الم�صرفي .غير ا ّنه من الم�ستبعد ان يه ّدد هذا
اي خطر
التواجد ن�شاط الم�صارف
المعنية او ان ي�شكّل ّ
ّ
هيكلية القطاع الم�ص��رفي اللبناني ب�ش��كلٍ عام،
على
ّ
محدودية انك�ش��اف هذه الم�ص��ارف
وذل��ك نظرا ال��ى
ّ
عل��ى بل��دان اال�ض��طراب بحيث ال تتخطّ ��ى موجودات
اللبنانية العاملة في �س��وريا عتبة ال % 10من اجمالي موجودات
الم�ص��ارف
ّ
اللبنانية ،بم��ا فيها تلك
الم�ص��ارف
ف��ان
كذلك
اللبنان��ي.
الم�ص��رفي
القط��اع
ّ
ّ
الري��ادي في تطبيق معايير االدارة
العاملة في �س��وريا ،باتت معروفة بدورها
ّ
فعالة ،وعل��ى التزامها بمختل��ف المعايير
الر�ش��يدة وادارة المخاط��ر بطريق��ةٍ ّ
الدولية كمعايير لجنة بازل ،باال�ضافة الى محافظتها على ن�سب �سيولةٍ عالية
ّ
اللبناني كك ّل مع نهاية �ش��هر �شباط من العام
الم�ص��رفي
( % 78.48للقطاع
ّ
ّ
الحال��ي) ،االم��ر ال��ذي يزيد من مناع��ة هذه الم�ص��ارف تجاه ال�ص��دمات التي
ّ
تتعر�ض لها.
ّ
ان القطاع الم�ص��رفي اللّبناني �س��وف يحافظ على
ثق��ة
على
ونح��ن
تام��ة ّ
ّ
لمرةٍ اخرى قدرته على ال�ص��مود في
ادائ��ه ّ
الجي��د خالل الع��ام  2012ويثبت ّ
بتح�سن اداء االقت�صاد
وجه العوائق والتح ّديات مهما كان م�ص��درها ،مدعوما
ّ
النم��و االقت�ص��ادي  % 3.0للعام
المتوقع ان تبلغ ن�س��بة
اللبنان��ي حي��ث م��ن
ّ
ّ
 2012بح�س��ب تقرير �ص��ندوق النقد الدولي ال�ص��ادر م�ؤخرا و % 3.8بح�سب
معه��د التموي��ل الدول��ي .وتات��ي االرق��ام لت�ؤكّ ��د م��ن جدي��د �ص�لابة النموذج
المجمعة للم�صارف العاملة في لبنان
الميزانية
الم�ص��رفي اللبناني حيث نمت
ّ
ّ
بن�س��بة  % 2.51منذ بداية العام  2012ولغاية �ش��هر �ش��باط لتبلغ 144.11
ملي��ار د.ا .فيما زادت ودائع الزبائن بن�س��بة  % 1.53منذ مطلع العام الحالي
ارتفاع في محفظة الت�سليفات الى القطاع
الى  119.51مليار د.ا .مترافق ّة مع
ٍ
الخا�ص بن�سبة  % 2.73الى  40.45مليار د.ا.

❍❍ من ال�صعب عدم
مالحظة العوائق التي
يواجهها القطاع الم�صرفي
جراء االزمة
ال ّلبناني ّ
ال�سورية ❍❍
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«لبنان والمهجر»  ..العنوان الم�صرفي الأف�ضل

ازهري :القطاع ك ّون �سيا�سات احترازية

ميثل بنك لبنان واملهجر واحدا ً من أعرق املؤسسات املالية في
ّ
ككل ،اذ حظي ولعقود متواصلة
لبنان وعلى صعيد املنطقة
على أعلى املرتبات الربحية بني املصارف اللبنانية الكبرى،
ما جعله العنوان املصرفي األفضل لعمالئه واملرجع األول
الستثماراتهم .وقد حافظ “لبنان واملهجر” عبر السنني على
سجل أداء مم ّيز رافقه أيضا” هذا العام .فمن ناحيةّ ،
متكنت
كفاءة البنك التشغيلية واإلدارية من احملافظة على أدنى
نسبة للكلفة إلى اإليرادات بني املصارف املدرجة في األشهر
التسعة األولى من العام  2011بلغت نسبتها  37,97%ما أ ّدى
بالتالي إلى ارتفاع أرباحها في الفصل الثالث من العام 2011
إلى  236.3مليون دوالر اميركي.

واكد رئي�س مجل�س ادارة ومدير عام الم�صرف �سعد ازهري في حديث مع “ال�صناعة
واالقت�صاد” ان البنك ي�سعى دائم ًا الى �إطالق وتطوير خدمات جديدة كان من اهمها في
عام  2011خدمة  cashالتي تعتبر الأولى من نوعها في ال�ش��رق الأو�س��ط .واو�ض��ح
ان هذه الخدمة ت�س��مح لعمالء الم�ص��رف ب�إر�س��ال �أموال نقدية من �أي م��كان في العالم
عبر جهاز مو�ص��ول بالإنترنت لي�س��حب المبلغ من �ص��راف �آلي تابع للم�ص��رف من دون
الحاجة �إلى بطاقة �أو �إلى ح�ساب م�صرفي .وا�ضاف“ :كذلك قام البنك ب�إطالق ال�صندوق
الإ�ستثماري  Blom Saudi Arabia Fundالذي يتك ّون من �أ�سهم ل�شركات مدرجة
ف��ي �س��وق التداول ال�س��عودي الذي يعتبر م��ن �أكثر الأ�س��واق الواعدة في ال��دول العربية
والدول النا�ش��ئة ،وعقد مذكرة تفاهم مع جمعية ال�ص��ناعيين توفر لل�ش��ركات ال�صناعية
مي�سرة ت�ساعدها في تطوير عملها و�إنتاجيتها”.
قرو�ضا وخدمات م�صرفية ّ

تنوع الخدمات

ولف��ت الأزه��ري ف��ي هذا االط��ار ،الى ان القط��اع الم�ص��رفي اللبناني ي ّت�س��م بتنوع
خدماته ون�شاطاته لت�شمل الخدمات الم�صرفية ال�شاملة من �صيرفة التجزئة وال�شركات
وتمويل التجارة وال�صيرفة الخا�صة والإ�ستثمارية والإ�سالمية وخدمات الو�ساطة و�إدارة
الثروات والت�أمين  ،وقد �س��اعدت كل هذه الخدمات في نمو وتطور القطاع” .وا�ش��ار �إلى
التو�سع في �صيرفة التجزئة في ال�سنوات الثالث الما�ضية مدفوعة بالقرو�ض المدعومة
م��ن م�ص��رف لبنان خ�صو�ص��ا في ما يتعلق بالقرو�ض ال�س��كنية الت��ي فاقت  % 10من
�إجمالي القرو�ض للقطاع الخا�ص.

مالءة عالية

واعتب��ر الأزه��ري ان لدى القطاع الم�ص��رفي المقومات الكافية لدرء اي انعكا�س��ات
ق��د تن�س��جم ع��ن تعديل او خف���ض في الت�ص��نيف االئتمان��ي ،اذ يتمتع القطاع ب�س��يولة
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ومالءة عالية وبجودة موجوداته وبقاعدة �ص��لبة من الودائع الى جانب رقابة م�ش��ددة
وفاعلة من قبل ال�س��لطات النقدية .وتوقع ان يكون عام  2012عاما ال ب�أ�س به للقطاع
الم�ص��رفي اللبنان��ي بع��د الم�ؤونات الكافي��ة والإ�ض��افية التي ك ّونها ف��ي عام 2011
تح�س��ب ًا للمخاط��ر التي قد تطال القطاع نتيج ًة للتط��ورات في المنطقة ،وبعد التوقعات
ّ
بارتفاع النمو الإقت�صادي في لبنان �إلى معدل يقارب  % 3.5بعد �أن بلغ حوالى % 1.5
في عام  .2011وفي رد على �س���ؤال حول الخطوات التي اتخذتها الم�ص��ارف في �ض��وء
ارتف��اع الودائع ب�ش��كل كبير وما يرتب��ط بها من اعباء وفوائد ت���ؤدي �إلى ارتفاع الكلفة،
ق��ال �أزه��ري “ :في الحقيق��ة ،ارتفعت الودائ��ع في ال�س��نتين الأخيرتين بمع�� ّدل بلغ في
المتو�س��ط  % 10وو�ص��ل �إجمالي الودائع الخا�صة �إلى  117.5مليار دوالر حتى نهاية
�شباط  ،2012و�أعتقد �أن للقطاع الم�صرفي قدرة على ا�ستيعاب وتوظيف هذه الودائع
بدون �أعباء �أو تكاليف عالية” .وا�ضاف “ :في هذا ال�صدد� ،إرتفعت في المقابل القرو�ض
للقط��اع الخا���ص بمعدل �س��نوي ف��اق  % 18في الفترة ذاتها لت�ص��ل �إل��ى  40.5مليار
دوالر ،وت��و ّزع �أهمه��ا عل��ى القطاعات الإنتاجي��ة كالتال��ي % 34.9 :لقطاع التجارة
والخدم��ات % 17.5 ،لقط��اع المق��اوالت والبناء % 24.6 ،لقط��اع الأفراد% 11.2 ،
لقطاع ال�صناعة ،و  % 7.6لقطاع الو�ساطة المالية”.

الأزمة ال�سورية

واذ اعتبر ازهري ان “هناك �أثراً مبا�شراً للأزمة ال�سورية على القطاع الم�صرفي ينجم
عن تعر�ض الم�صارف اللبنانية العاملة في �سورية النخفا�ض في �أعمالها ،ا�شار �إلى �أن
الم�ص��ارف اللبنانية ت ّتبع �سيا�س��ات محافظة احترازية وك ّونت م�ؤونات كافية لتخفيف
ح��دة تداعي��ات هذه الأزمة عل��ى ميزانياتها و�أدائها” .ور�أى ان اث��ر �أزمة منطقة اليورو
على القطاع الم�صرفي �أقل من اثر الأزمة ال�سورية ،و�شدد على ان لهذه الأزمة ذيو ًال على
الواقع االقت�ص��ادي اللبناني من خالل �أثرها على التباط�ؤ في االقت�ص��اد العالمي وعلى
التراجع في الثقة واليقين في مجاالت اال�ستثمار والأعمال والأ�سواق المالية”.
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« اللبناني الفرن�سي» في خدمة الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة والمهنيين

زيركا :ا�ستراتيجيتنا ثابتة رغم الظروف

يعتبر البنك اللبناني الفرنسي مصرفا ً رائدا ً في االقتصاد اللبناني ،فبعد ان
ً
شكل أحد أهم أركانه منذ أكثر من  80عاماً ،يسير املصرف على طريق التوسع
السريع حيث افتتح فروعا ً متعددة العام املاضي ،ملواكبة تطور عمالئه والبقاء
على مقربة منهم ،في إطار التزامه بتقدمي أفضل خدمة لهم في املناطق
كافة وتأكيدا ً على ثقته الثابتة باإلقتصاد الوطني .ومن هذا املنطلق ،وضع
املصرف نفسه في خدمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملهنيني ،ليرافقهم
في حضوره االقليمي حيث سعى للمصرف الى انشاء ست ادارات اقليمية
مخصصة لهذا القطاع .واعلن مدير التسويق ومنتجات التجزئة في املصرف
خصصت لتلبية
صمم منتجات ّ
رونالد زيركا ان “البنك اللبناني الفرنسي ّ
مختلف متطلبات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملهنيني وتوفير عدد من
التسهيالت التي تساعدهم في تطوير أعمالهم.
وا�ش��ار زيركا الى ان دور الم�ص��رف يتركز على درا�س��ة حاجات الم�ؤ�س�س��ات
ال�ص��غيرة والمتو�س��طة والمهنيي��ن ليخت��ار لهم المنتج��ات التي تتنا�س��ب وهذه
الحاج��ات .واو�ض��ح ان��ه يجب او ًال فهم “م��ا يطلبه هذا القطاع ث��م عر�ض عليهم
المنتجات والخدمات التي ت�ستجيب لمتطلباتهم وحاجاتهم .كالم زيركا اتى في
حوار مع “ال�صناعة واالقت�صاد” �سلّط ال�ضوء على دور الم�صرف في تنمية قطاع
الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة ،هذا ن�صه:
كيف ي�س��هم البنك اللبناني الفرن�س��ي في تنمية قطاع الم�ؤ�س�س��ات ال�ص��غيرة
والمتو�سطة الذي يعد قطاع ًا �أ�سا�سي ًا في الناتج المحلي للدول الكبرى؟
البن��ك اللبنان��ي الفرن�س��ي ي��درك م��دى �أهمية قط��اع الم�ؤ�س�س��ات ال�ص��غيرة
ه��ام فيه.
والمتو�س��طة و�إ�س��هامه ف��ي االقت�ص��اد اللبناني �إذ ي�س��تحوذ على جزء ّ
�إن��ه قط��اع حيوي وي�ش��كّل جزءاً مهم ًا م��ن الن�س��يج االجتماعي .وا�س��تجاب ّة منه
�صمم
للحاجات المتزايدة لأ�ص��حاب المهن والم�ؤ�س�س��ات ال�ص��غيرة
والمتو�سطةّ ،
ّ
خ�ص�ص��ت لتلبية مختل��ف متطلباتهم وتوفير
البن��ك اللبناني الفرن�س��ي منتجات ّ
عدد من الت�سهيالت التي ت�ساعدهم في تطوير �أعمالهم.
ويرافق البنك اللبناني الفرن�سي الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة في ح�ضوره
�ست �إدارات �إقليمية مخ�ص�صة لهذا القطاع
الإقليمي وقد �سعى الم�صرف الى �إن�شاء ّ
للبقاء على مقربة من الفاعلين فيه.
ما هي �آليات و�شروط التمويل التي تعتمدونها على هذا ال�صعيد؟
يتركّ ز دورنا على درا�سة حاجات الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة والمهنيين
لنخت��ار له��م المنتج��ات التي تتنا�س��ب وه��ذه الحاج��ات .يج��ب �أو ًال �أن نفهم ما
يطلب��ه هذا القطاع من خالل البقاء على مقربة من الفاعلين فيه والإ�س��تماع �إلى
م��ا يريدونه ثم نعر���ض عليهم منتجات وخدم��ات ورزم ًا ت�س��تجيب لمتطلباتهم
وحاجاتهم.

102

5/4/12 12:13:11 PM

توفير الت�سهيالت

ما جديدكم في هذا المجال الحيوي؟
خ�ص�ص��ت لتلبي��ة مختلف متطلبات
�ص��مم البنك اللبناني الفرن�س��ي منتجات ّ
ّ
الم�ؤ�س�س��ات ال�ص��غيرة والمتو�س��طة والمهنيي��ن وتوفير عدد من الت�س��هيالت التي
ت�س��اعدهم ف��ي تطوي��ر �أعماله��م .وكان �آخرها منت��ج ال��ـ Pro Packageالذي
يوفّر في �آن حلو ًال م�ص��رفية �ش��املة الى �أ�صحاب الم�ش��اريع ومروحة وا�سعة من
المنتج��ات والخدم��ات .ال��ـ Pro Packageه��و �أول منتج من نوع��ه يطلق في
وي�ض��م مجموعة مبتكرة م��ن الخدمات والمنتجات الم�ص��رفية
ال�س��وق اللبنانية
ّ
الموجهة لأ�ص��حاب الم�ش��اريع والم�ؤ�س�س��ات ال�ص��غيرة والمتو�س��طة لكي يحظوا
ّ
ي�ض��م ميزات عدي��دة �أبرزها الـ
كما
المهنية.
طموحاتهم
لتحقيق
ال�لازم
بالدع��م
ّ
 Financial Kitالذي ي� ّؤمن الم�ستندات المالية والقانونية الخا�صة بكل نوع
عمل بالإ�ض��افة �إلى بطاقة م�ص��رفية مجانية من فئة بالتين��وم وبطاقة ائتمان
مجانية مع معدل فائدة تف�ض��يلي ودفتر �شيكات مجاني وت�سديد مجاني لفواتير
اال�ستهالك.
كم��ا يوف��ر الم�ص��رف قرو���ض كف��االت المخ�ص�ص��ة للم�ؤ�س�س��ات ال�ص��غيرة
والمتو�س��طة والتي تتيح لهم الإفادة من مختلف القرو�ض التي يقدمها الم�صرف
بدعم من م�صرف لبنان.
عالم ترتكز الإ�س��تراتيجية التطويرية الت��ي تنتهجونها الآن ربط ًا بتطلعاتكم
للمرحلة المقبلة؟
من جهة الم�ؤ�س�س��ات ال�ص��غيرة والمتو�س��طة لم تتغير ا�س��تراتيجية الم�صرف
ح�ص��ة مهمة في
بالرغ��م م��ن الأو�ض��اع المحلي��ة والإقليمية ،و�س��يحافظ عل��ى ّ
ال�س��وق وال �س��يما على �ص��عيد قرو�ض «كفاالت» .وتقوم هذه اال�ستراتيجية على
�أف�ض��ل الممار�سات التي انتهجناها خالل العامين ال�سابقين .ال نرى �أي تغير في
القطاعات التي تهمنا ،وبالتالي تبقى ا�ستراتيجيتنا هي نف�سها للفترة المقبلة.
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يقدم مجموعة وا�سعة
ّ BBAC
من المنتجات والخدمات الم�صرفية
مضى على تأسيس BBACاكثر من 50عاما ً سعى خاللها املصرف
إلى تقدمي مجموعة مميزة ومتكاملة من املنتجات واخلدمات املصرفية
املصممة وفقا َ حلاجات زبائنه على اختالف أعمارهم وفئاتهم .وقد
ساهم هذا الواقع في تثبيت موقع املصرف ّ
املتقدم في القطاع
املصرفي اللبناني والسيما أنه قام في الفترة األخيرة بتوسيع وتطوير
مجموعة منتجاته لتشمل قائمة متنوعة من القروض بالتجزئة،
منها :القرض الشخصي ،قرض السيارة ،قرض التجهيزات ،قرض
السكن ،قرض سكن املغتربني ،القرض السكني املدعوم من مصرف لبنان ،قرض اإلسكان العسكري ،قرض اإلسكان مع املؤسسة
املهجر السكني بالتعاون مع وزارة املهجرين ،قرض األعمال الصغيرة ،قرض كفاالت ،قرض املدرسة و قرض
العامة لإلسكان ،قرض
ّ
التعليم .كذلك أصدر املصرف بالتعاون مع مصرف لبنان قرضني جديدين ،أولهما لتمويل مشاريع جديدة صديقة للبيئة ،أو لتمويل
تطوير مشاريع قدمية بحيث تصبح مشاريع صديقة للبيئة ،أما القرض الثاني فخُ صص لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة في
القطاعات اخملتلفة ومنها السياحة ،الزراعة ،الصناعة واألعمال احلرفية.
يواظب  BBACعلى تلبية متطلبات زبائنه ال�شخ�ص��ية ،التي تواكب التطورات
فتتنوع وتتبدل معها با�س��تمرار ،لذا ي�س��عى دوم ًا �إلى
االقت�ص��ادية واالجتماعي��ة
ّ
تحدي��ث منتجاته وخدمات��ه وتزويدها بمنافع ا�ض��افية .من ه��ذا المنطلق� ،أطلق
ليلبي حاج��ات الزبائن الذين
الم�ص��رف �أخيراً قر�ض�� ًا �شخ�ص��ي ًا ُ�ص َ
خ�صي�ص�� ًا ّ
��مم ّ
يبحث��ون ع��ن ح ّل �س��ريع لم�ش��كلةٍ مادية �شخ�ص��ية م�س��تج ّدة .يمنح ه��ذا العر�ض
�إمكانية اقترا�ض  15,000دوالر �أميركي �أو ما يعادل هذه القيمة بالليرة اللبنانية
مع مرونةٍ في الت�س��ديد لفترة تمتد لغاية � ٥س��نوات وفق �أق�س��اط �شهرية بقيمة ٣٣٣
دوالراً �أميركي ًا مع فوائد ُمخفّ�ض��ة وتناف�سية ومن دون دفع اي عمولة .بالإ�ضافة
ال��ى ذل��ك ،يمنح ه��ذا القر���ض الزبائ��ن فر�ص��ة الإختيار بي��ن بطاقت��ي الإئتمان
 CCCLو  Kunhadiللإفادة من مميزاتهما مجان ًا لل�س��نة االولى .تتيح هذه
البطاقات للزبائن فر�ص��ة م�ساندة ق�ضيتين �إن�سانيتين عبر التبرع بن�سبة  % 1من
قيمة م�ش��ترياتهم لدعم مركز �س��رطان الأطفال في لبن��ان �أو جمعية “كُ ن هادي”
التي ُتعنى بتوعية ال�شباب اللبناني على �سبل الوقاية من مخاطر حوادث ال�سير.
بالإ�ض��افة �إل��ى ه��ذه القرو���ض المتنوعة يق�� ّدم  BBACمجموعة وا�س��عة من
البطاقات البال�س��تيكية المميزة وت�شمل :بطاقة �إلكترون للدفع الفوري والبطاقات
االئتماني��ة الكال�س��يكية ،الذهبي��ة والبالتينية ،بطاقة الي��ورو ،بطاقة ،Kunhadi
بطاق��ة  ،CCCLبطاق��ة االنترن��ت وبطاق��ة Diamond.وتتيح البطاق��ة الأخيرة
لكل �س��يدة القيام بم�ش��ترياتها وت�س��ديد قيمتها الحق ًا مقابل ح�صولها على نقاط
قيمة من المجوهرات والما�س.
تخولها الفوز بجوائز ّ
ّ
�إل��ى ذل��ك يقدم  BBACمجموعة �ش��املة من خدم��ات الت�أمي��ن للأفراد وهي:
ت�أمين �ض��د الحوادث ال�شخ�ص��ية ،ت�أمين على الحياة ،ت�أمين المنازل �ض��د الحريق
والعوامل الطبيعية ،ت�أمين الأجراء الأجانب ،ت�أمين ال�سيارات الخ�صو�صية ،ت�أمين
ال�س��فر والخدمات ال�صحية واال�ست�شفائية بالإ�ضافة �إلى برنامجي ت�أمين ادخاري
وهما “جنى” للتقاعد و”نجاح” للتعليم.
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يطور  BBACبا�ستمرار خدمـاته الم�صرفية المتنوعة وال�سيما تلك الإلكترونية
ّ
مث��ل خدم��ة  Banking Onlineالت��ي توفّ��ر للزبائن الإطالع على ح�س��اباتهم
و�إج��راء العملي��ات المالي��ة عب��ر �ش��بكة الإنترنت في �ش��كل �آمن و�س��ليم العتماده
طور الم�ص��رف خدمة
تطوراً والت��ي توفّر الأم��ن المعلوماتي .كذلك ّ
�أكث��ر البرام��ج ّ
 Phone Bankingالتي تتيح للزبائن الإطالع على �أر�ص��دة ح�ساباتهم وتفا�صيل
العمليات� .أي�ض��ا يقدم الم�ص��رف خدمة  SMS Alert Serviceوهي خدمة �إر�سال
الر�س��ائل الق�صيرة مجانا على الهاتف الخليوي لأ�صحاب الح�سابات الدائنة تحت
الطلب .هذا و�أن�ش���أ الم�ص��رف مركزاً لخدمة الزبائن  Call Centerفي �سبيل ت�أمين
يتم الر ّد على كافة ا�ستف�سارتهم على مدار ال�ساعة.
راحتهم حيث ّ
يهت��م  BBACبم�س���ؤولية الم�ؤ�س�س��ة نحو المجتمع ( )CSRعبر دعمه الم�س��تمر
ّ
لتنمية ال�ش��باب والأن�شطة التثقيفية والم�ساهمة في ت�ش��جيع الم�شاريع الإن�سانية،
الوطنية ،البيئية ،الريا�ض��ية ،الثقافية و�أي�ض�� ًا ال�سياحية �ضمن خطّ ة وا�ضحة وفي
�إطار ا�ستراتيجيا متينة لل�سنوات المقبلة .من هذا المنطلق �صمم الم�صرف بطاقتي
حق الأم �أن تكون ع�ض��وا نا�ش��ط ًا في
 CCCLو  .Kunhadiو�إيمان ًا منه ب�أنه من ّ
تغير حياتها وحياة عائلتها
أن
�
بذلك
التخطيط لم�ستقبل �أوالدها المادي ،لت�ستطيع
ّ
نحو الأف�ض��ل ،كان � BBACأول م�صرف في لبنان يتيح للأم فتح ح�ساب م�صرفي
ل�صالح �أوالدها القا�صرين عبر �إطالقه “ح�ساب الأم”.
اليوم تنت�ش��ر فروع  BBACفي لبنان عبر �شبكة ت�ضم  35فرع ًا بالإ�ضافة �إلى
فرع في قبر�ص -ليما�سول ،فرعين في العراق  -اربيل وبغداد ومكتب تمثيلي في
الأمارت العربية المتحدة � -أبو ظبي .كذلك لدى الم�ص��رف � 47ص��راف ًا �آلي ًا منت�شراً
في كافة المناطق اللبنانية.
ع��ود  BBACزبائن��ه على مبادرات��ه المتجددة وال�س��باقة لتقديم �أف�ض��ل
لق��د ّ
الخدم��ات عب��ر مواكب��ة كل تط��ور عل��ى ال�ص��عيد الم�ص��رفي وبوا�س��طة منتجاته
المتنوعة م�ؤكداً كل مرة على �شعاره“ :الإهتمام بالفعل”.
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ر���س��ال��ة الإم�����ارات

برعاية ال�شيخ �سلطان بن طحنون رئي�س جمل�س �إدارة هيئة �أبوظبي لل�سياحة

افتتاح معر�ض الخليج ل�سياحة الحوافز
بم�شاركة � 300شركة محلية وعالمية

افتتح ال�ش��يخ �س��لطان بن طحن��ون �آل نهيان
رئي���س مجل���س �إدارة هيئ��ة �أبوظب��ي لل�س��ياحة
والثقاف��ة فعالي��ات معر���ض الخلي��ج ل�س��ياحة
الحوافز والأعمال والم�ؤتمرات ،بح�ض��ور عدد من
كبار الم�س���ؤولين والمعنيين في قطاع ال�س��ياحة
ف��ي �أبوظب��ي وبم�ش��اركة م��ا يفوق � 300ش��ركة
محلية و�إقليمية وعالمية  .وقام ال�ش��يخ �س��لطان
ب��ن طحنون �آل نهيان بجولة ف��ي مختلف �أرجاء
المعر���ض والتق��ى بالقائمي��ن عل��ى الأجنح��ة
الم�ش��اركة  .وك�ش��فت «هيئ��ة �أبوظب��ي لل�س��ياحة
والثقاف��ة» �أن الإ�س��هام االقت�ص��ادي المبا�ش��ر
لفعاليات الأعمال في الإمارة �سيرتفع بن�سبة % 7
�سنوي ًا خالل ال�سنوات الثماني المقبلة لي�صل �إلى
 5. 1ملي��ارات دره��م ( 1. 4مليار دوالر) بحلول
العام 2020

�أهم القطاعات
ال�شيخ بن طحنون يق�ص �شريط االفتتاح

أصبحت دولة اإلمارات محط أنظار العالم بعد أن أضحت منارة في صناعة
املعارض املتخصصة في مختلف اجملاالت ،التي تلبي رغبات املنتجني ،وتتناغم
مع طموحات املستهلكني من جميع أنحاء العالم .وقد شكل تنظيم «معرض
اخلليج لسياحة احلوافز واألعمال واملؤمترات» ،شاهدا ً قويا ً ودليالً صلبا ً على
مكانة اإلمارات املتقدمة على مستوى العالم ،وبرهانا ً على ثقة العالم في
قدرات اقتصادها وأسواقها.
إن تنظيم (معرض اخلليج لسياحة احلوافز واألعمال واملؤمترات) جاء ليعزز ويدعم
حركة املعارض املقامة في اإلمارات ،والتي ازدادت أعدادها بنسب ملحوظة
وكبيرة عن مستويات العام املاضي رغم األزمة املالية العاملية وبشكل مغاير
عما يجري من هدوء أو انكماش في هذا اجملال في دول العالم ،ما يعد مؤشرا ً
إيجابيا ً واستثنائيا ً على أهمية سوق اإلمارات على مستوى العالم».
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وبينت التوقعات ،الم�ستمدة من نتائج درا�سة
ّ
�إح�ص��ائية عه��دت الهيئ��ة ب�إجرائه��ا �إل��ى بي��ت
ا�ست�شارات متخ�ص�ص� ،أن الم�ساهمة االقت�صادية
الكلي��ة لفعاليات الأعمال بلغت  2. 4مليار درهم
( 657. 5مليون دوالر) في العام . 2010
وو�ضعت الهيئة �أهداف ًا وا�ضحة لقطاع �سياحة
الم�ؤتمرات والمعار�ض والحوافز والأعمال خالل
ال�سنوات الثماني المقبلة ،وت�أمل �أنه بحلول العام
� 2015ست�ص��بح �أبوظب��ي وجه��ة �إقليمي��ة رائدة
للم�ؤتم��رات واالجتماع��ات ،وبي��ن �أف�ض��ل 100
وجه��ة عالمية في هذا المجال ،مع تحقيق زيادة
�أربع��ة �أ�ض��عاف ف��ي ع��دد فعالي��ات الم�ؤتمرات
والمعار���ض والحواف��ز والأعم��ال المقام��ة ف��ي
الإم��ارة ،وم�ض��اعفة ع��دد زواره��ا والعوائ��د
االقت�ص��ادية  .وف��ي ال�س��نوات الخم���س التالي��ة،
تتوقع تر�س��يخ مكانة الإمارة بو�ص��فها المق�ص��د
المف�ض��ل ف��ي المنطق��ة ،مع ت�س��جيل زي��ادة 10
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�أ�ض��عاف في عدد الفعاليات مقارنة بالم�ستويات
الحالية ،و�أربعة �أ�ض��عاف في عدد الزوار والعوائد
االقت�صادية الكلية .
ب��دوره� ،أكّ ��د �س��ليم الزي��ر ،الرئي���س التنفي��ذي
ل�ش��ركة روتان��ا لإدارة الفنادق� ،أن �س��ياحة الحوافز
واالجتماع��ات والم�ؤتم��رات والمعار���ض تعتبر �أحد
�أهم القطاعات في جميع فنادق روتانا ،وت�شكل نحو
 % 12من حجم �أعمال المجموعة في �أبوظبي .
وقال �سليم الزير« :نعمل على زيادة ن�شاطنا في
قطاع �سياحة الحوافز واالجتماعات والم�ؤتمرات
والمعار�ض خالل ال�س��نتين المقبلتين ،ليمثل نحو
 % 16من �أن�شطة من�ش�آتنا في �أبوظبي» .

م�ستوى االنفاق
وت�س��عى «هيئة �أبوظب��ي لل�س��ياحة والثقافة»
�إل��ى ا�س��تقطاب �أكب��ر الم�ؤتم��رات والفعاليات �إلى
الإمارة ،باالعتماد عل��ى نجاح «الم�ؤتمر العالمي
لطب العيون» ،الذي �أقيم �شهر فبراير الما�ضي في
«مرك��ز �أبوظب��ي الوطني للمعار�ض» بح�ض��ور ما
يزيد على  12. 000م�شارك .
و�أو�ض��ح مب��ارك النعيم��ي ،مدي��ر التروي��ج
الدولي ف��ي الهيئة� ،إلى �أن ه��ذا الحدث و ّفر عوائد
اقت�ص��ادية مبا�ش��رة وغير مبا�ش��رة تقدر بحوالى
 45. 5مليون دوالر �أمريكي ،وقال« :يت�س��م زائر
�سياحة الأعمال بارتفاع م�ستوى الإنفاق مقارنة
بزائر �سياحة الترفيه ،وهو ما قد ي�صل �أحيان ًا �إلى
نحو �سبعة �أ�ضعاف» .
و�أ�شار النعيمي �إلى �أن �أبوظبي م�ؤهلة �أكثر من
�أي وقت م�ضى الجتذاب واحت�ضان �أبرز الفعاليات
والم�ؤتم��رات ،الفت ًا �إل��ى �أن  127فندق ًا ومنتجع ًا
و�ش��قة فندقية بمختلف �أنحاء الإمارة توفر حالي ًا
ما يزيد على  20. 000غرفة فندقية .
و�أ�ض��اف�« :أظه��ر «الم�ؤتم��ر العالم��ي لط��ب
العي��ون» �أن ال��زوار والجه��ات العار�ض��ة يب��دون
اهتمام�� ًا بال�س��عر عندم��ا يتعل��ق الأم��ر باختيار
الفن��دق �أو مق��ر الإقام��ة ،رغم �أنهم يكون��ون �أكثر
تح��رراً من قي��ود الإنفاق في الج��والت والمطاعم
و�أثن��اء الت�س��وق .و�أ�س��فر ات�س��اع ر�ص��يد الغ��رف
الفندقي��ة ف��ي �أبوظب��ي عن جع��ل �أ�س��عارها �أكثر
لا عن �إتاحة المزيد م��ن الخيارات
تناف�س��ية ف�ض� ً
�أمام الزائر» .
و�أ�ضاف« :يمنحنا القطاع الطبي فر�صة �سانحة

من زوار المعر�ض
ال�س��تقبال المزيد من الفعالي��ات والم�ؤتمرات في
�أبوظب��ي .ونجحن��ا بالفع��ل ف��ي الح�ص��ول عل��ى
�ش��رف ا�ست�ض��افة «م�ؤتمر �آ�س��يا والبا�سيفيك لطب
القل��ب  »2015ال��ذي يتوق��ع م�ش��اركة 3. 000
متخ�ص���ص في �أعماله ،وتوفير عوائد اقت�ص��ادية
مبا�ش��رة قدره��ا  3. 95ملي��ون دوالر  .ونعم��ل
على ا�س��تقطاب م�ؤتمرات طبية كبيرة �أخرى ،رغم
�ص��عوبة المناف�س��ة ،ولكننا نثق ب�أن تجربتنا في
ا�ست�ضافة «الم�ؤتمر العالمي لطب العيون »2012
تزودنا بميزة تناف�سية وا�ضحة».
ي�أتي الك�ش��ف عن هذه الم�ؤ�شرات مع م�شاركة
قطاع ال�س��ياحة في الإمارة ف��ي «معر�ض الخليج
ل�س��ياحة الحوافز والأعم��ال والم�ؤتم��رات» ،الذي
يق��ام حت��ى ي��وم  28مار���س� /آذار الج��اري في
«مرك��ز �أبوظب��ي الوطن��ي للمعار���ض»  .وي�س��لّط
جناح �أبوظبي ال�ضوء على البنية التحتية ومرافق
�س��ياحة الأعم��ال المتط��ورة في �أبوظبي ،وي�ض��م
تح��ت مظلت��ه  75من م��زودي الخدم��ات في هذا
القطاع .

قاعة الترفيه
وق��ال النعيم��ي« :تمتل��ك وجهتن��ا الكثي��ر
م��ن الخدم��ات والمنتج��ات م��ن ناحي��ة المرافق
والخي��ارات المخ�ص�ص��ة ل�س��ياحة الم�ؤتم��رات
واالجتماعات والحوافز والأعمال ،وهو ما يعك�سه
ارتفاع ع��دد الجهات الم�ش��اركة ف��ي الجناح من
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 122آيار 2012
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 72بالدورة الما�ض��ية �إلى  75م�شارك ًا هذا العام
ي�شغلون م�ساحة  529متراً مربعاً».
ي�ض��م الجن��اح للم��رة الأولى «فال���ش فورم»،
قاع��ة الترفيه الح��ي المغطاة ف��ي «جزيرة يا�س»
والمتاح��ة حالي�� ًا للت�أجير ،و»ج��ي �إل ايفينت�س»،
�ش��ركة �إدارة وتنظي��م المعار���ض التجاري��ة
والم�ؤتم��رات و�إدارة المراف��ق وتوفي��ر الخدم��ات،
ومب��ادرة «الجولف ف��ي �أبوظب��ي» ،و»فندق وفلل
ب��ارك حياة �أبوظبي» ،و»فن��دق روزوود �أبوظبي»
المق��رر افتتاح��ه خالل العام الج��اري في جزيرة
ال�ص��وة وه��و �أول من�ش���آت «روزوود للفن��ادق
والمنتجع��ات» في العا�ص��مة الإماراتية ،و»فندق
�س��وفيتيل كورني���ش �أبوظب��ي» �ض��من مجم��ع
«كابيت��ال ب�لازا» على الطرف ال�ش��رقي ل�ش��اطئ
الكورني���ش ،وفن��دق «ريت��ز كارلت��ون �أبوظب��ي»
المزمع تد�ش��ينه قريب��اً ،وفندق «يا�س فاي�س��روي
�أبوظب��ي» ،و»�ش��ركة بلف��اراي ماري��ن»� ،ش��ركة
تنظيم رحالت اليخوت والقوارب  .المواقع الأثرية
والتاريخي��ة ،وكذلك تطوي��ر قطاع المتاحف وفي
مقدمته��ا �إن�ش��اء متح��ف زاي��د الوطن��ي ،ومتحف
غوغنهاي��م �أبوظب��ي ،ومتح��ف اللوف��ر �أبوظب��ي.
وتدعم الهيئة �أن�شطة الفنون الإبداعية والفعاليات
الثقافية بما ي�س��هم في �إنتاج بيئة حيوية للفنون
والثقافة ترتقي بمكانة التراث في الإمارة  .وتقوم
الهيئ��ة بدور رئي�س��ي في خلق االن�س��جام و�إدارته
لتطوي��ر �أبوظب��ي كوجه��ة �س��ياحية وثقافية ،من
خالل التن�سيق ال�شامل بين جميع ال�شركاء .
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اطلق من �أبوظبي خطة للإ�صالح االقت�صادي واالجتماعي في لبنان

نحا�س :خطتنا الم�ستقبلية «حكومة الكترونية»

بدعوة من مجل�س العم��ل اللبناني في �أبوظبي
�ألق��ى وزي��ر االقت�ص��اد والتج��ارة اللبنان��ي نقوال
نحا���س محا�ض��رة بعن��وان “تحدي��ات االو�ض��اع
الراهنة على االقت�ص��اد اللبناني” ،وذلك بح�ض��ور
خلف��ان الكعبي النائ��ب االول لرئي�س مجل�س ادارة
غرفة تجارة و�صناعة �أبوظبي و د .جا�سم المناعي
رئي�س مجل�س ادارة �صندوق النقد العربي و القائم
ب�أعمال ال�سفارة اللبنانية فرح الخطيب الحريري،
وعدداً من �س��فراء الدول العربية والعديد من رجال
الأعمال اللبنانيين.
افتتح المهند�س �س��فيان ال�صالح رئي�س مجل�س
العم��ل اللبنان��ي ف��ي �أبوظب��ي اللق��اء متحدث ًا عن
انعكا�س��ات االحداث الت��ي ت�ش��هدها المنطقة على
لبن��ان م��ن الناحيتي��ن االمني��ة واالقت�ص��ادية
وتزامنه��ا م��ع العدي��د م��ن االرب��اكات اللبناني��ة
المحلي��ة مما ي�ض��اعف م�س���ؤوليات الجميع لخلق
المناخ المالئم البعاد م�ض��اعفاتها عن االقت�صاد
اللبنان��ي .وقال“ :ما ن�ش��هده اليوم ال ب��د ان ي�ؤثر
على دوران عجلة االقت�ص��اد اللبناني ب�ش��كل عام
وف��ي مختل��ف قطاعات��ه وت�أثيره��ا عل��ى خط��ط
اللبنانيي��ن وتوجهاته��م الم�س��تقبلية” .وع��ن دور
الجالي��ات اللبنانية في دعم هذه التوجهات ،قال:
هناك “م�س���ؤولية كبيرة تتج�س��د ف��ي التفاعل مع
اخوتن��ا المقيمين لت�ش��كيل مظلة واقي��ة للبنان”.
و�أكد الدور اال�سا�س��ي لمجل�س العم��ل اللبناني في
�أبوظبي ف��ي اقامة وتنظيم العديد من الن�ش��اطات
والن��دوات االقت�ص��ادية والوطنية كم��ا تحدث عن
العالقة الخا�صة التي تربط دولة االمارات العربية
المتح��دة بلبن��ان ودور المجل���س ف��ي تفعيل هذه
العالق��ات داعي�� ًا الجمي��ع للم�ش��اركة الفاعلة في
الملتق��ى االقت�ص��ادي االمارات��ي اللبناني المزمع
عقده في بيروت في � 12أيار – مايو المقبل.
لا ع��ن
وق�� ّدم الوزي��ر نحا���س عر�ض�� ًا مف�ص� ً
االقت�ص��اد اللبناني فتحدث عن نمو هذا االقت�صاد
الجي��د بي��ن عام��ي  2007ال��ى  2010من 7.5
ال��ى  % 9وعن تراجع��ه الملحوظ في عام 2011
حيث قارب الـ % 3نتيجة اال�ض��طرابات االقليمية
والخالف��ات ال�سيا�س��ية الداخلية واالزم��ة المالية
العالمي��ة م�ش��يراً ال��ى تراج��ع القط��اع العق��اري
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الوزير نحا�س والمهند�س �سفيان ال�صالح

بهاء حرب ،البير متى والقن�صل فرح الخطيب
نتيجة ت�ش��بع العر�ض وتراجع في الطلب والجمود
ال�سيا�سي.
وتح��دث نحا���س ع��ن انعكا�س��ات االح��داث
المحيطه بلبنان وت�أثيرها على القطاع ال�س��ياحي
واالنخفا���ض الملحوظ في عدد ال�س��ياح الوافدين
ومع��دل ا�ش��غال الفن��ادق وع��ن زيادة ف��ي نفقات
القطاع العام نتيجة ت�صحيح االجور وتفاقم عجز
الكهرب��اء .اما عن مقاربة الحكوم��ة اللبنانية لكل
هذه التطورات اف�صح الوزير نحا�س عن عدة خطط
م�س��تقبلية ف��ي اال�ص�لاح الم�ؤ�س�س��اتي واالداري

اهمه��ا “الحكوم��ة االلكترونية” وتطوي��ر القطاع
الخا�ص م��ن خالل ت�ش��جيع التجارة واال�س��تثمار
االجنب��ي المبا�ش��ر .كم��ا تن��اول خط��ة العم��ل
لال�ص�لاح االقت�ص��ادي واالجتماعي وما ت�ش��مله
من ور�ش��ة قانونية و�ضبط المالية العامة وخف�ض
االكالف بتح�س��ين الخدمات اال�سا�سية واالنتاجية
وتح�س��ين البيئة اال�ستثمارية .وختم بالحديث عن
اهمي��ة الملتقى االقت�ص��ادي االمارات��ي ـ اللبناني
وم��ا يتيح��ه من تب��ادل للخبرات واال�س��تفادة من
النجاحات التي تحققت في البلدين ال�شقيقين.
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من اليمين :ه�شام حرب ،هاني ال�صلح ،زهري كتيلي ،عز الدين فيا�ض ونديم �سري الدين

عز الدين فيا�ض ،نديم �سري الدين و كريكور م�سره جيان

القن�صل فرح الخطيب وجا�سم المناعي ورئي�س غرفة تجارة ابوظبي

جانب من الح�ضور

جانب �آخر من الح�ضور

خالد ال�سوقي ،عماد ال�شوفي وبع�ض رجال االعمال

زياد وفيق الن�صولي ،ه�شام حرب ونبيل عبد النور
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5/4/12 12:14:11 PM

عادل مل�ص وغ�سان �صقر ويو�سف ب�ستنجي

113

Magazine Assinaa Wal'iktisad N. 122.indd 113

ملحمة ال�ضيافة

AL DHYAFAH
MEAT SHOP

الشارقة  -االمارات هاتف06/5567050 :
5/4/12 12:14:19 PM

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 122آيار 2012

فاكس06/5561811 :

ص.ب 22408 :.الشارقة
Magazine Assinaa Wal'iktisad N. 122.indd 114

هاتف متحرك 0506228951 - 0506414370 :
هاتف ار�ضي 026335567 :
فاك�س026673778 :

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد 122

5/4/12 12:14:27 PM

�آيارالبريد االلكتروني adso@emirates.net.ae :
2012

�ص.ب 746 : .ابو ظبي

Magazine Assinaa Wal'iktisad N. 122.indd 115

ر���س��ال��ة الإم�����ارات

الخبير في الهند�سة اال�ست�شارية المهند�س غازي عو�ض:

�أبو ظبي موقع خ�صب ال�ستقطاب اال�ستثمارات

�أكثر م��ا يمي ّز رجل الأعمال والخبير في الهند�س��ة
اال�ست�ش��ارية المهند���س غ��ازي عو���ض ،هو و�ض��وحه
و�ص��راحته ،والمام��ه بقطاع��ات الأعم��ال والأعم��ار
واال�ستثمار ،في �أبو ظبي خ�صو�ص ًا والإمارات عموماً.
فخبرته االقت�ص��ادية الكبيرة هي ع�ص��ارة �سنوات
الخي��ر التي اكت�س��بها خ�لال ثالثة عقود �أم�ض��اها في
خدمة الإعمار المتوا�صل في بلده الثاني.
ي��رى المهند�س عو�ض �أن �أبو ظبي ا�ص��بحت محط
�أنظار العالم ،فهي �أر�ض خ�صبة لال�ستثمارات الداخلية
والخارجي��ة ،خ�صو�ص�� ًا بعدم��ا ا�س��تطاعت وفي زمن
قيا�س��ي �أن ت�س��تقطب اال�س��تثمارات ور�ؤو���س الأموال
العربي��ة والأجنبية ،وذلك لتمتعه��ا بعوامل عديدة لعل
�أهمه��ا :الأم��ن ،والأم��ان ،وهم��ا عن�ص��ران �أ�سا�س��يان
في ا�س��تقطاب عالم الأعمال والم�ش��اريع االقت�ص��ادية
الكبيرة ،ي�ض��اف �إل��ى ذلك ان القوانين التي و�ض��عتها
الدول��ة غي��ر معق��دة ب��ل ه��ي �سل�س��ة و�ش��فافة بحي��ث
ت�ستقطب اال�ستثمارات في جميع القطاعات الخدماتية،
ال�صناعية منها ،واالعمارية وال�سياحية في الدولة.
وي�ؤك��د المهند���س عو���ض �أن��ه ومن خ�لال خبرته
في ميادين الهند�س��ة اال�ست�ش��ارية ،ي��رى �أن الإمارات
تمتل��ك دوراً محوري ًا في ال�ش��رق الأو�س��ط .وه��ذا الدور
مكنها م��ن تخطي الأزمات والعواق��ب التي نجمت عن
االنهيار االقت�صادي العالمي ،خ�صو�ص ًا و�أن ال�صندوق
ال�سيادي في الإمارات مح�صن و�إدارة التخطيط نجحت
في �إر�ساء بنية تحتية هامة جداً.
ويك�ش��ف المهند���س عو���ض� ،إن اب��و ظب��ي تحظى
بم�ش��اريع  ...قائمة ،و�ش��ركات كثيرة ت�س��تفيد في هذا
المج��ال ،ولكن االعتم��اد حالي ًا عل��ى القطاع الخا�ص
ال��ذي تر�أ���س ال�س��وق حديث��اً ،غي��ر �أن ال�س��وق تعاني
م��ن �ص��عوبة االيج��ارات ،وفوائد البن��وك ،ال تزال غير
منظم��ة ،فه��ي تحتاج �إل��ى فترة لكي ت�أخذ و�ض��عيتها
الطبيعية والخا�صة.
وي�شير المهند�س عو�ض �إلى �أن واقع قطاع االعمار
�أ�ص��بح �صعب ًا قيا�س�� ًا �إلى ال�سنوات ال�س��ابقة� .إذ يعاني
هذا القطاع من متطلبات البناء وكلفته التي �أ�ص��بحت
عالي��ة بحيث بد�أت ترهق الم�س��تثمر رغم الموا�ص��فات
العالمية والعالية الجودة التي يتمتع بها الم�ستثمرون
في هذا القطاع ،وهي موا�ص��فات تتما�شى مع برنامج
اال�ستدامة الذي ت�صبو �إليه �أبوظبي.
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وعب��ر المهند���س عو���ض ف��ي حديثه ال�ش��فاف عن
�س��عادته بالمحا�ض��رة الت��ي �ألقاه��ا الوزي��ر نق��وال
�ص��حناوي بدعوة من مجل�س العمل اللبناني ورئي�س��ه
اال�ستاذ �سفيان ال�صالح ،فقد كان الوزير مو�ضوعي ًا في
محا�ض��رته ومقنع�� ًا بوجهة نظره �إلى واقع االقت�ص��اد
اللبنان��ي ،ال��ذي يحتاج �إل��ى حلول �س��ريعة في المدى
المنظ��ور ووف��ق البرنامج كم��ا طرحه الوزي��ر نحا�س،
خ�صو�ص�� ًا و�أن ال��وزارة تتبع نهج�� ًا متقدم ًا في توعية
المواطني��ن بالوقائع القائمة في لبنان ،بهدف و�ض��ع
الحل��ول للم�ش��اكل ولك��ن من خ�لال نظرة جدي��دة �إلى

االقت�ص��اد اللبناني .ومن ال�ض��روري اال�شارة �إلى �أنني
الحظت �أن القطاعين ال�صناعي والزراعي تطورا ب�شكل
�س��ريع عما كانا عليه في ال�س��ابق ،وهذه ميزة ت�س��جل
لهما .كما اود التنويه ب�إطالق الم�شاريع والدعم المالي
الذي بد�أ يعطي زخمه للقطاعات الحيوية في لبنان.
وختاماً ،وجه المهند�س عو�ض �شكره �إلى “مجل�س
العمل اللبناني في �أبو ظبي” ،وخ�ص بال�ش��كر رئي�س��ه
المهند�س �س��فيان ال�ص��الح على المجه��ود الكبير الذي
يبذل��ه ،هو و�أع�ض��اء المجل�س الكرام متمني�� ًا لهم دوام
التقدم واال�ستمرار والنجاح.

الملتقى االقت�صادي الإماراتي  -اللبناني
تاب��ع “مجل���س العم��ل اللبناني” ف��ي �أبو
ظبي برئا�س��ة رئي�سه المهند�س �سفيان ال�صالح
جولته عل��ى الم�س���ؤولين اللبنانيين الطالعهم
عل��ى التح�ض��يرات واال�س��تعدادات القائم��ة
النج��اح الملتق��ى االقت�ص��ادي االمارات��ي -
اللبنان��ي ال��ذي �س��يعقد ف��ي بي��روت ف��ي 12
�أي��ار المقبل بالتعاون مع مجموعة االقت�ص��اد
واالعمال.
ا�سنهل الوفد جولته بزيارة رئي�س الحكومة
نجيب ميقاتي ،و�أ�شار ال�صالح بعد اللقاء الى ان
“الهدف الأ�سا�س��ي من لقائنا الرئي�س ميقاتي

دعوته لرعاية الملتقى الإقت�ص��ادي الإماراتي
 اللبنان��ي وم�ش��اركته في��ه” .وق��ال “نعملعل��ى التح�ض��ير لإقام��ة وانجاح ه��ذا الملتقى
بالتع��اون مع مجموع��ة الإقت�ص��اد والأعمال
ف��ي الثاني ع�ش��ر من �ش��هر ايار المقب��ل والذي
�سيح�ض��ره وف��د اقت�ص��ادي امارات��ي برئا�س��ة
وزير الإقت�ص��اد الإماراتي �سلطان المن�صوري
ونعمل من خ�لال هذا الملتقى الذي �سي�ش��ارك
في��ه رجال اعمال واقت�ص��اد وم�س��تثمرون من
البلدين والهدف تفعيل العالقات الإقت�ص��ادية
اللبنانية – الإماراتية”.
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في م�ؤلفين للمحامي �سمير �سلوم  :العالمات التجارية في الإمارات:

قيم في الن�صو�ص الت�شريعية والأحكام الق�ضائية
مرجع ّ
ي�س��عى ه��ذا الكت��اب ـ المجل��د ،للمحامي �س��مير
عفيف �س��لوم� ،إلى التعريف في مو�ضوعة العالمات
التجارية في الإمارات العربية المتحدة ،منطلق ًا من
الن�ص��و�ص الت�شريعية والأحكام الق�ضائية ال�صادرة
ع��ن المحاكم العليا وعلى �ض��وء الفتاوى ال�ص��ادرة
�أي�ض ًا عن �إدارة الفتوى والت�شريع.
ق�س��م المحامي �س��لوم مجلده �إلى ثماني بحوث
بهدف ت�س��هيل البحث ع��ن �أي غمو�ض �أو ا�ستف�س��ار
�أم��ام الق��ارىء �أو المتخ�ص���ص ف��ي هذه الق��راءات،
خ�صو�ص ًا وان الكتاب يحتوي على ترقيم لكل فقرات
المجلد من �أجل الفهر�سة الدقيقة.
ف��ي مبحث��ه الأول ،يتح��دث الكتاب ع��ن تاريخ
بدء العم��ل بقانون العالمات التجاري��ة ،من ناحية
الن�صو�ص القانونية.
ام��ا في مبحث��ه الثاني ،فيع��رف الكتاب مفهوم
العالم��ات التجاري��ة ،وكيفي��ة تناوله��ا ف��ي المواد
القنونية.
ويتحدث المبحث الثالث ،حول ما هية العالمات
التجارية ،واختالف مفهوم كل من الإ�س��م التجاري
والعالمة التجارية.
وفي المبحث الرابع� ،ش��رح مقت�ض��ب عن تعديل
العالم��ة التجارية ،من خ�لال المادة  18من قانون
العالمات التجارية.

نحا�س

ثم التقى الوفد وزير االقت�صاد نقوال نحا�س
و�أطلع��ه عل��ى تفا�ص��يل الملتق��ى والم�ش��اركة
االماراتية واللبنانية والموا�ضيع اال�ستثمارية
الت��ي ته��م لبن��ان وتج��ذب الم�س��تثمرين
االماراتيين و�أ�ش��ار ال�ص��الح ال��ى “اهمية هذا
الملتقى الذي �سي�س��اهم من دون �شك في تقوية
العالق��ات اللبناني��ة  -االماراتي��ة وكيفي��ة
اال�س��تفادة من الخبرات االماراتية الم�ش��هودة
ف��ي عال��م اال�س��تثمار” ،الفتا الى ان��ه “خالل
الملتق��ى �س��يتم عر���ض الخب��رات االماراتي��ة

ويف�ص ّل المبحث الخام�س بدقة ،ب�أحقية �صاحب
العالمة التجارية بطلب �ش��طبها م�س��تنداً بذلك على
الم��ادة � ،20أو تل��ك التي ق��د تكون قد �س��جلت بغير
حق.
وي�ؤك��د المبحث ال�س��اد�س ،على مفه��وم العالمة
التجاري��ة وملكيتها و�آثارها باال�س��تناد �إلى المادة
 17م��ن قان��ون العالمة التجارية ال��ذي يعتبر من
“قام بت�س��جيل العالم��ة التجارية مال��ك ًا لها دون
�سواه”.
وي�ش��ير المبحث ال�س��ابع� ،إل��ى عق��د الترخي�ص،
والموثق ،كما تن�ص المادة  30من قانون
المكت��وب
ّ
العالمة التجارية.
وف��ي المبحث الثام��ن والأخير ،يتح��دث المجلد
عن الجرائم المتعلق��ة بالعالمات التجارية و�آثارها
كما ن�ص��ت عليها المادة  46م��ن القانون وذلك من
خالل مراقبة تنفيذ �أحكامه.
ويخت��م المحام��ي �س��لوم بحوث��ه القيم��ة ،اوالً،
بفهر�سة الكلمات معتمداً على جدول بح�سب الت�سل�سل
التاريخي لجميع الأحكام والفتاوى الواردة .وثانياً،
من خ�لال مالحق وه��ي كناية عن ق��رارات وزارية
ل��دول مجل���س التع��اون الخليجي��ة� ،ص��درت خالل
�أعوام عديدة .ي�ض��اف �إليها �إتفاقية باري�س لحماية
الملكية ال�صناعية.

ف��ي اال�س��تثمار” ،متوقعا “م�ش��اركة اماراتية
لبنانية الفتة”.
وقال”:دعون��ا الوزي��ر نحا�س لزي��ارة دولة
الإم��ارات العربي��ة المتح��دة ولق��اء الجالي��ة
اللبناني��ة فيه��ا الطالعه��ا عل��ى تداعي��ات
الربي��ع العربي ومدى انعكا�س��ه على الأو�ض��اع
الإقت�صادية في لبنان وقد �أبلغنا الوزير نحا�س
�أنه �سيلبي الدعوة”.
كذل��ك التق��ى وف��د مجل���س العم��ل رئي���س
مجموعة الإقت�ص��اد والأعم��ال ر�ؤوف �أبو زكي
من اجل التن�سيق والتح�ضير للملتقى.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد � 122آيار 2012
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ال �ش��ك �أن هذا المبحث ـ المجلد ،جدير باالطالع
علي��ه م��ن قب��ل المتخ�ص�ص��ين وكل الذي��ن يهتمون
بالقواني��ن الت��ي تحم��ي “العالم��ات التجاري��ة”،
من خ�لال الت�ش��ريع واجته��اد المحاك��م والفتاوى.
ب�أعتب��اره مرجع ًا ي�ض��اف �إلى ما �س��بقه من مراجع
في مو�ض��وع معالجة الم�سائل المتعلقة بالعالمات
التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الكتاب :العالمات التجارية ف����ي دولة الإمارات
العربية المتحدة (ت�شريع ـ �إجتهاد محاكم ـ فتاوى)
الكاتب :المحامي �سمير عفيف �سلوم
�صادر عن المجل�س الوطني للإعالم في الإمارات
( )2012ـ طبعة �أولى
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ر�سالة �سوريا

ال�صناعيون يت�ضررون من انخفا�ض التداول بالعملة المحلية
حول م�س�ألة الإيداعات في الم�صارف:

وفرة بالقطع الأجنبي و�شح بالليرة ال�سورية

�أو�ض��ح الرئي�س التنفيذي لبنك البركة �س��ورية
محم��د حلب��ي �أن الم�ص��ارف جميعه��ا تعاني من
م�س���ألة الإيداعات حيث هناك وف��رة منها بالقطع
الأجنبي مقابل ال�شح بالليرة ال�سورية ،ب�سبب قيام
المنتجين وبع�ض الفعاليات االقت�صادية ال�سورية
بتبدي��ل العمل��ة ال�س��ورية بالدوالر بع��د انخفا�ض
قيمة الليرة ال�سورية.
لكن��ه اعتبر من جهة �أخرى �أن م�ش��كلة الفوائد
الت��ي �أثاره��ا التج��ار حل��ت و�أن ن�س��بها �ص��ارت
مقبولة وجيدة .وك�ش��ف عن عدم معرفته بارتفاع
�س��عر ال�ص��رف �أو انخفا�ض��ه ف��ي الفت��رة المقبل��ة
معتب��راً �أن ه��ذه الم�س���ألة م��ن اخت�ص��ا�ص البن��ك
المركزي وحده.

المحلي��ة عل��ى البن��وك ق��ال الب��دوي :يوج��د حدود
معينة للمنح في البنوك ال�سورية ت�سمى حدود بازل،
وح�س��ب علم��ي ف�إن ه��ذه الح��دود ما زال��ت بجميع
البنوك �ض��من الحدود الطبيعية ،ولم ي�ص��ل �أي منها
للح��د الكارث��ي ،كم��ا �أن انخفا�ض ال�س��يولة ما زال

خي��اراً منطقي ًا �ش��ريطة عدم �إ�ض��افة عملة جديدة
على الموجودة حالياً.
و�أ�ش��ار رئي�س غرفة تجارة و�صناعة دير الزور
مازن كنامة �إلى خطورة تخمة الم�صارف بالقطع
الأجنب��ي بالقول :الم�ش��كلة �أن ال �إمكانية لت�ش��غيل

العامل النف�سي

بين ع�ض��و مجل�س �إدارة الم�ص��رف
من جهت��ه ّ
ال�ص��ناعي وغرفة �ص��ناعة دم�ش��ق محم��د البدوي
�أن مو�ض��وع ال�ص��رف مرتب��ط بالعام��ل النف�س��ي
بالدرج��ة الأول��ى ،فحينما ي�ص��بح هناك ا�س��تقرار
بالو�ض��ع ال�سيا�سي والأمني ت�س��تقر العملة وتعود
الإيداعات ،لكن النا�س نتيجة الخوف والتقليد غير
المدرو�س �صارت تحول �أموالها للذهب �أو للدوالر،
وامتن��ع الكثيرون عن �إي��داع �أموالهم بالبنك حتى
قل��ت الإيداع��ات باللي��رة ال�س��ورية ،وه��ذا كان له
ت�أثير كبير على ال�ص��ناعيين فانخفا�ض ال�س��يولة
بالليرة ال�س��ورية �أدى �إلى نق�ص بالقرو�ض و�س��لة
الت�س��هيالت الم�ص��رفية م��ن حي��ث االعتم��ادات
والفوائ��د عل��ى القرو���ض والكف��االت وه��ذه ه��ي
الم�شكلة الأ�سا�سية بالن�سبة لل�صناعة اليوم ،م�شيراً
�إلى �أنه يح�ص��ل ع��ادة �أن العملة التي تقل بالبنوك
يتم تداولها بال�س��وق ما يزيد القوة ال�ش��رائية لكن
بالحال��ة ال�س��ورية ف���إن العمل��ة الم�س��حوبة جرى
تبديلها بالعملة ال�ص��عبة ،ما �س��بب خل ًال بال�س��وق
الت��ي خ�س��رت كم�� ًا جي��داً م��ن الت��داول بالعمل��ة
ال�سورية.
وبالن�س��بة لت�أثي��ر نق���ص الإيداع��ات بالعمل��ة
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�ضمن حد ال ي�ؤدي لخ�سائر ،حيث �إن بع�ض النا�س ما
زالوا ي�سددون قرو�ضهم �أو يح�صلون على حدود من
الت�س��هيالت والحركة موجودة ف��ي البنوك والميزان
فيها ال يعتبر خا�سراً لكنه لي�س رابح ًا �أي�ضاً.

رفع الفوائد

ور�أى الب��دوي �أن الحل��ول التي اتخ��ذت م�ؤخراً
لإع��ادة الثق��ة بالليرة لم تك��ن فاعلة ج��داً ،و�أكبر
دلي��ل على ذلك هو �أن رف��ع الفوائد على الإيداعات
وبن�س��ب كبيرة لم ي�أت ب���أي نتيجة �إيجابية ،حيث
لم تتح�س��ن الودائع ما يعن��ي �أن �أي حل لن يجدي
دون اللعب على العامل النف�سي �أو ًال واتخاذ قرارات
نقدية �س��ليمة ثاني ًا وقد يكون منه��ا تغيير العملة
الأم��ر الذي يل��زم النا�س بتبدي��ل العملة الموجودة
ب�أيديهم ما يحرك ال�سوق مجدداً ،وهذا يعتبر بر�أيه

القط��ع الأجنب��ي ال��ذي �أتخم��ت الم�ص��ارف في��ه،
حيث توقفت الم�ش��اريع الأجنبية ب�سبب العقوبات
والظ��رف ال��ذي تعي�ش��ه البل��د ،وهن��اك �ص��عوبات
واجهناها م�ؤخراً ب�ش���أن تحويل القطع الأجنبي �أو
ا�س��تقبال الحواالت المالي��ة ،ور�أى �أن �إعادة الثقة
باللي��رة يحت��اج بالدرج��ة الأولى لبن��اء ثقة بين
المواطن وال�سيا�سات النقدية للحكومة.
و�أو�ضح م�صدر م�صرفي �آخر �أن �أغلبية ال�سيولة
الت��ي �س��حبت م��ن الم�ص��ارف مكد�س��ة نق��داً ف��ي
المنازل وبع�ض��ها ا�س��تبدل بالذهب ،وهذه الأموال
التي خرجت من االقت�ص��اد الفعل��ي لن تعود حتى
يطمئ��ن النا�س مجدداً ،الفت ًا �إلى �أن خروج الأموال
م��ن البنوك لم يعد مهم ًا كثي��راً لأن البنوك توقفت
ع��ن الإقرا�ض م��ا يعني �أن هذه الأم��وال لن يكون
لها دور في االقت�ص��اد �س��واء بقيت ف��ي البنوك �أم
خرجت منها.
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في درا�سة ر�سمية لت�أثير الأزمة الداخلية على المواطنين:

ارتفاع البطالة �إلى  % 14.9وعند ال�شباب �إلى % 35٫8
�أعلن المكتب المركزي للإح�ص��اء نتائج م�س��ح
قوة العمل الذي نفذه خالل �ش��هري ت�ش��رين الثاني
وكانون الأول لع��ام  ،2011والذي �أظهر �أن معدل
البطالة و�ص��ل �إل��ى  14.9بالمئة ،و�س��جلت بطالة
ال�ش��باب الذي��ن تتراوح �أعمارهم بي��ن � 15إلى 24
عام�� ًا �أعلى معدل بن�س��بة  35.8بالمئة ،على حين
و�صلت بطالة الأميين �إلى  19.2بالمئة ،ومن يقر�أ
ويكتب  20.4بالمئة.

�ش��ملت جمي��ع المحافظ��ات ،وجمع��ت المعلومات
بطريقتي��ن الأولى االت�ص��ال الهاتف��ي  35بالمئة،
والثانية المقابالت ال�شخ�صية  65بالمئة .و�أو�ضح
�أن طريق��ة الهات��ف كانت ناجحة نتيجة اخت�ص��ار
اال�س��تمارة ب�ش��كل كبي��ر م��ع المحافظ��ة عل��ى �أن

المحافظ��ات ال�س��ورية بع��دد المتعطلي��ن ،وت��وزع
المعدل على ال�ش��كل التالي� :أتت محافظة الح�س��كة
بالمرتب��ة الأول��ى  % 38.8ودير ال��زور % 23.5
وال�س��ويداء  % 22.4والرق��ة  % 21.9عل��ى حين
ف��ي المرتبة الأخيرة كانت محافظة حلب بمعدل

نتائج الم�سح

و�أظه��ر الم�س��ح ارتف��اع حجم ق��وة العمل �إلى
 5815523مقارن��ة ب��ـ 5530801عام 2010
وبزي��ادة مقداره��ا  284722ف��رداً ،عل��ى حي��ن
انخف�ض عدد الم�ش��تغلين بنح��و  ،105220حيث
ال ع��ام
و�ص��ل عدده��م �إل��ى  4949238م�ش��تغ ً
ال ع��ام
 2011مقارن��ة ب��ـ 5054458م�ش��تغ ً
 ،2010وتركز االنخفا���ض في قطاعات الزراعة
وال�ص��ناعة التحويلي��ة والبناء والت�ش��ييد وقطاع
الفن��ادق والمطاع��م وارتف��ع ف��ي قط��اع التعلي��م
وال�ص��حة والعم��ل االجتماع��ي والإدارة العام��ة
والدفاع.
وبين��ت نتائ��ج الم�س��ح �أن ع��دد المتعطلين زاد
بنح��و  ،389942حي��ث كان الع��دد 476343
متعط ًال عام  2010وو�صل �إلى  866285متعط ًال
ع��ام  ،2011ما �أدى �إلى ارتفاع معدل البطالة من
 % 8.6عام � 2010إلى  % 14.9عام .2011
وبي��ن الم�س��ح �أن متو�س��ط الأج��ور ارتف��ع م��ن
ّ
 11344ليرة �س��ورية ع��ام � 2010إلى 13844
ع��ام  ،2011وارتف��ع ف��ي القط��اع الع��ام م��ن
� 13575إل��ى  16575وف��ي القطاع الخا�ص من
� 9793إلى  11096ليرة.
وقال مدير المكتب المركزي للإح�ص��اء �إح�سان
عامر في ت�صريح لـ«الوطن»� :إن المكتب نفذ الم�سح
لقيا�س حركة العمالة خالل الأزمة ،وعادة ما ينفذ
هذا الم�س��ح مرتي��ن في العام لك��ن نتيجة الظروف
التي تعي�ش��ها �س��ورية نفذ مرة واحدة عام .2011
و�أ�ض��اف� :إن المكت��ب تمك��ن م��ن الح�ص��ول عل��ى
البيان��ات من خالل زي��ارة � 18223أ�س��رة كعينة

تت�ضمن البيانات التي ن�ستطيع من خاللها ح�ساب
كل الم�ؤ�ش��رات الأ�سا�س��ية لقوة العم��ل ،حيث كانت
اال�س��تجابة هاتفي ًا بن�سبة  99بالمئة ،والمقابالت
 88.8بالمئة.

�أو�ضاع ا�ستثنائية

وق��ال عام��ر� :إن الم�س��ح �أعطى بع���ض النتائج
الت��ي تعب��ر ع��ن الواق��ع ،وه��ذا ال يعن��ي �أن هناك
تراجع�� ًا �أو تقدم��اً� ،أو �أن نتائ��ج الم�س��وح ال�س��ابقة
خاطئ��ة ،نتيج��ة الأو�ض��اع اال�س��تثنائية التي تمر
بها �سورية .و�أ�ض��اف� :إن الفئات اله�شة التي يكون
م�س��توى تعليمه��ا متدني�� ًا ت�أثرت �أكثر م��ن غيرها
ف��ي التغيرات التي تحدث في �س��وق العمل ،وانتقل
ه�ؤالء للعمل بالقطاع غير المنظم.
و�أظه��ر الم�س��ح �أن محافظ��ة الح�س��كة تت�ص��در
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 % 7.6وقبله��ا ري��ف دم�ش��ق  .% 8.7وبين��ت
النتائ��ج �أن االرتف��اع الن�س��بي ف��ي البطال��ة كان
الأعل��ى في محافظة الرق��ة  % 3.2تليها محافظة
الحك�س��ة  % 2.6ث��م حم���ص  % 2.4عل��ى حي��ن
�أقلها القنيطرة  % 0.9وقبلها طرطو�س .% 1.1
وكان وزي��ر ال�ش���ؤون االجتماعي��ة والعم��ل
ر�ض��وان الحبي��ب قال في ت�ص��ريحات �س��ابقة� :إن
ن�سبة البطالة ارتفعت �إلى  14.8بالمئة في 2012
�ص��عوداً من � 8.2س��جلت خالل العام ال�سابق ،و�أن
االرتف��اع الأكب��ر ف��ي ن�س��بة العاطلي��ن م��ن العمل
�سجلت لدى القطاع الخا�ص ،في مقابل زيادة ن�سبة
العمالة في القطاع العام تبع ًا لبرامج الت�شغيل التي
�أطلقته��ا الحكوم��ة خالل الع��ام الما�ض��ي ،وبينت
�إح�ص��ائية لوزارة ال�ش���ؤون االجتماعية والعمل �أن
ع��دد الوافدين �إلى �س��وق العمل لهذا العام و�ص��لت
�إلى � 300ألف.
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ر�سالة العراق

يتعامل بكتلة نقدية كبيرة لكنها �ضعيفة
العراق� ..إ�صالح النظام النقدي بات �ضروري ًا

أكد خبير اقتصادي ان الظروف االقتصادية واملالية املتقلبة وضغوط التضخم النقدي التي حلت بالعراق سابقا
ولدت اثارا سلبية على انتظام السوق التجارية واسواق العمل واالنتاج ومستوى معيشة املواطن.
مبينا ان تلك الظروف مجتمعة ادت الى تشوهات عديدة في البنى والعالقات االقتصادية التي كان من بينها
تواجد كتلة نقدية كثيرة االصفار قليلة القيمة وعلى نحو ال يتناسب والتطورات املقبلة في حاضر ومستقبل
االقتصاد الوطني.
ويعان��ي الع��راق من وج��ود كتلة نقدي��ة هائلة
تربو على  30ترليون دينار عراقي ،لأكثر من اربعة
ترليونات ورق��ة نقدية ،ويعد االم��ر بمثابة اختالل
كبير ي�ؤثر �سلبيا في ال�سيا�سة النقدية بح�سب العديد
من المعنيين الذي ايدوا في �ض��وء ذلك عملية حذف
اال�ص��فار التي �ش��رع البنك المركزي بدرا�س��تها منذ
فترة لي�ست ببعيدة.
واعلن المركزي ال�ش��هر الما�ض��ي ان مطلع العام
المقبل �سي�ش��هد طرح العملة الجديدة التي �س��تحذف
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منها ثالثة ا�ص��فار ،مبينا خالل ت�ص��ريح لم�س���ؤول
في��ه ان الخطوة تهدف الى انعا�ش ال�سيا�س��ة المالية
ف��ي البلد من جانب ،والى م�س��اواة الدينار بالدوالر
م��ن جانب �آخر ،ف�ض�لا عن الم�س��اعي االقت�ص��ادية
االخرى المتمثلة بالق�ضاء على الت�ضخم النقدي.
ويقول نائ��ب محاف��ظ البنك المرك��زي العراقي
الدكت��ور مظه��ر محم��د �ص��الح :ان ت��داول اربع��ة
ترليون��ات ورقة نقدية هي نت��اج مرحلة طويلة من
الت�ض��خم والتدهور االقت�ص��ادي ،حي��ث ارتفع على

�س��بيل المث��ال الرق��م القيا�س��ي ال�س��عار الم�س��تهلك
با�س��ا�س  1993العام من  100الى  200000في
خ�ض��م العام  2003ما يعني ان ال�سلعة التي كانت
تباع بـ 100دينار ا�صبحت تباع بـ  200000الف
دينار  ...وهكذا .ويذكر �صالح انه وتحت ظرف كهذه
وتده��ور قيمة العملة ارتفعت فئ��ة العملة االكبر من
 25دينارا الى  25000دينار ما يعني ان الت�ضخم
هو الذي ا�ضاف هذه اال�صفار.
ويع��رف �ص��الح الت�ض��خم بان��ه يعن��ي ارتفاع
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ا�س��عار النق��ود على ال�س��لع والخدم��ات ( اي كم من
النق��ود نحت��اج لمبادلتها بحزمة معينة من ال�س��لع
والخدمات  ..فكلما ازدادت كمية النقود المخ�ص�ص��ة
لمبادلته��ا على الحزمة نف�س��ها معنى ذلك ان هناك
ت�ضخما او ارتفاعا في ا�سعار النقود ) .

وي�شير �صالح الى ان ال�س��ويد (على �سبيل المثال
) ،تتواف��ر فيه��ا حالي�� ًا واح��دة م��ن اف�ض��ل انظم��ة
المدفوع��ات النقدية في العال��م وعلى الرغم من ذلك
 ،فان كلفة التداول النقدي من عـد وفرز ونقل وخزن
للعمل��ة تكلف االقت�ص��اد الوطني هناك ما ن�س��بته 4
بالمئ��ة من الناتج المحلي االجمالي لل�س��ويد ،وعلى

م��ن النا���س تخوف��ا ب�ش��ان م��ا اذا كان��ت عملي��ة
الح��ذف �س��تقلل م��ن القيم��ة الكلي��ة لم��ا يجنيه او
يكتن��زه المواطنون من ام��وال ،او قد ت�ؤثر في قيمة
التعام�لات المالي��ة الكبي��رة او ف��ي العق��ود وبيع
و�شراء العقارات وال�سيارات ،وهذا االمر نفاه ب�شكل
ت��ام نائ��ب محافظ البن��ك المركزي حينم��ا اكد ان

�سلبيات الكتلة النقدية
وق��د ادى الت�ض��خم الم�س��تمر ال��ى ارتف��اع رقم
العمل��ة المتداول��ة م��ن  23ملي��ار دينار ف��ي العام
 1991ال��ى نح��و ( ) 30ترليون دين��ار في الوقت
الحا�ضر  ،وارتفاع اكبر فئة عملة من  25دينارا الى
 25000دينار بمرور الوقت ،وعلى �ضوء ذلك ي�شير
�ص��الح الى ان الت�ض��خم ر�س��م وفقا لتلك المعطيات
ارقام�� ًا جدي��دة للعمل��ة المتداول��ة با�ض��افة ثالث��ة
ا�ص��فار ما زاد من مقدار العمليات النقدية اال�س��مية
ورت��ب تكاليف انت��اج كميات كبيرة منه��ا رافقتها
عملي��ات خ��زن وتوزيع وعـد وفـ��رز وتدقيق مرافقة
له��ا وبم�س��تويات م�ض��اعفة� ،س��اعدت ف��ي تعاظ��م
المخاطر الت�شغيلية الم�صاحبة.
وي��رى نائ��ب محافظ البن��ك المرك��زي انه وفي
ظل اال�س��تقرار ال�س��عري والتفا�ؤل بم�س��تقبل العراق
االنمائ��ي فقـد بات من الالزم اجراء ا�ص�لاح جذري
في نظام ادارة العملة من خالل اعادة هيكليتها بما
يتنا�سب وهيكل اال�سعار الجديد المختلف والم�ستقر
وم�ستويات االجور والرواتب التي اختلفت كثيرا عن
ال�سنوات الثالثين الما�ضية.
ويمك��ن ان ي���ؤدي االجراء(حذف اال�ص��فار) الى
زي��ادة قيمة الدينار العراقي دون ان ي�ؤثر في �س��عر
�ص��رفه ،وال�س��يما ان اكبر فئة نقدية عراقية االن ال
ت�س��اوي �س��وى  21دوالرا بح�سب �ص��الح الذي قال
في هذا ال�ش���أن� :إن الع��راق يتعامل االن بكتلة نقدية
كبي��رة لكنه��ا �ض��عيفة ف��ي مكوناتها بحي��ث باتت
اكب��ر فئة عملة الت�س��اوي اال  21دوالرا اميركيا في
الوق��ت الحا�ض��ر .ل��ذا فان ارتف��اع النات��ج المحلي
االجمال��ي للعراق من  140ملي��ار دوالر في نهاية
الع��ام  2010ال��ى اكث��ر من  300ملي��ار دوالر في
نهاية عام � 2015س��يرفع الكتلة النقدية الم�ص��درة
م��ن  30ترليون دينار الى قرابة  70ترليون دينار،
مو�ض��حا ان التركيب ال�ضعيف في هيكل العملة اخذ
ي�ض��يف كلفة ت�س��مى كلف��ة المعام�لات النقدية من
حي��ث التداول بها بين االفراد واالفراد والم�ص��ارف
وداخل الجهاز الم�صرفي.

ه��ذا اال�س��ا�س يعطي نائ��ب محافظ البن��ك المركزي
مث�لا في ما يخ�ص العراق الذي ذكر انه يتولى �إدارة
مقادير نقدية هائلة �ضعيفة التركيب كهذه ،ما يعني
ان البلد �سي�ض��يف كلفة معامالت نقدية ربما ت�ص��ل
ال��ى  8بالمئة او اكثر من النات��ج المحلي االجمالي،
وهو عبء اكد �صالح ان الفرد �سيتحمله في تعامالته،
وه��ذا ما قلل بر�أي نائ��ب محافظ البنك المركزي من
كفاءة النقد كم�ؤ�س�س��ة اجتماعية م�ؤازرة لم�ؤ�س�س��ات
االقت�ص��اد المختلف��ة بم��ا فيها ال�س��وق والدليل على
ذل��ك ان المعامالت النقدية الكبيرة تنح�ص��ر بالدفع
بالدوالر االميركي ،ما يعني احالل عملة دولة اخرى
في التداول ال�س��ناد المعامالت النقدية ب�سبب هبوط
كفاءة وتركيب الكتلة النقدية الحالية .

قيمة العملة الجديدة
وق��د ولدت عملية حذف اال�ص��فار لدى العديد
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تحويل  30ترلي��ون دينار الى  30مليار لن يرتب
اي تغيي��ر او تب��دل عل��ى الدخ��ل او الث��روة النقدية
لال�ش��خا�ص الطبيعي��ة والمعنوي��ة ف�ض�لا عن عدم
ت�أثيره في التعاقدات وااللتزامات بين اال�ش��خا�ص
الطبيعيي��ن والمعنويي��ن كاف��ة ،طالم��ا ان كمي��ة
النق��ود الجديدة اال�ص��غر رقما تغطي ف��ي التبادل
الحزمة ال�س��لعية نف�س��ها ف��ي النق��ود القديمة ذات
الرقم االكبر.
ويبي��ن �ص��الح ان ا�س��تبدال العمل��ة العراقي��ة
الحالي��ة وحذف ثالثة �أ�ص��فار منها يدل على ثمرة
اال�س��تقرار االقت�ص��ادي ونج��اح �سيا�س��ات البن��ك
المرك��زي في الحف��اظ عل��ى اال�س��تقرار والمتمثلة
با�س��تقرار �س��عر �ص��رف الدين��ار العراق��ي وهبوط
الت�ضخم الى مرتبة ع�شرية واحدة وبناء احتياطيات
اجنبية م�ؤازرة للدينار العراقي بم�ستويات لم ي�سبق
تحقيقها خالل الثالثين عاما الما�ض��ية والتي تعد
غطاء العملة العراقية .

125

Magazine Assinaa Wal'iktisad N. 122.indd 125

اقت�صاد عربي

ال يمكن ا�ستن�ساخ تجربة اليورو خارج المعيار الأوروبي

االتحاد النقدي الخليجي في دائرة الخطر

ملاذا صادقت دول مجلس التعاون اخلليجي على معايير التقارب لبناء احتادها النقدي وعملتها املوحدة ومن
بينها التقارب املالي ،طاملا هذا املعيار منقول حرفيا ً من منطقة اليورو وال ينسجم بالتالي مع خصوصيات
دول اجمللس ،وقد يؤدي إلى نتائج اقتصادية خطيرة؟
سؤال خطير ومشروع يطرحه املراقبون اخلليجيون والعرب استباقا ً ألنهيار اقتصاد دول التعاون اخلليجي
الذي دخل متاهات التطابق مع اقتصادات الغرب بدل األبتكار مبا يتالئم مع البيئة الطبيعية للمجتمعات
اخلليجية.

المعيار المالي مقتب�س

�إن الحكم��ة من معايير التق��ارب بذل الجهود
للو�صول �إلى نتائج �أف�ض��ل بتقلي�ص االختالفات
االقت�ص��ادية بي��ن دول مجل���س التع��اون .فكلما
زادت الجه��ود تح�س��ن التق��ارب وكلم��ا تح�س��ن
التق��ارب زادت المكا�س��ب ،وه��ي بن��اء االتح��اد
النقدي على �أ�س�س متينة.
ولكن ال يجوز �أن تكون الأهداف بعيدة المنال
لأنها لن تتحقق وبالتالي ي�ص��بح وجود المعايير
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وعدم وجودها �س��يان .كم��ا �أن المبالغة في عدد
المعايير تقود �إلى تعقد الأمور دون مبرر مقبول.
المه��م �أن تك��ون معايي��ر التق��ارب مالئم��ة
للأو�ضاع االقت�ص��ادية والأحوال المالية للبلدان
المعنية ،وعلى خالف ذلك تظهر وك�أنها و�ض��عت
لغير هذه البلدان .وهذا ما يحدث في دول مجل�س
التعاون التي تبنت معايير منطقة اليورو.
وال ي�ستح�س��ن بن��اء التق��ارب عل��ى درج��ات
�أدن��ى مما هو متحق��ق فعال ،ك�أن يح��دد المعيار

المال��ي بعج��ز ف��ي حي��ن �أن الميزاني��ات العامة
ت�سجل فائ�ضا .وهذا ما يح�صل في دول المجل�س.
ف��ي هذه الحال��ة لن تب��ذل الجهود للو�ص��ول �إلى
نتائ��ج �أف�ض��ل بل �س��يكون معي��ار العج��ز المالي
�أداة لبناء االتحاد النقدي على �أ�س���س ه�شة مهددة
باالنهيار.
وح�س��ب المعيار الخليجي يتعي��ن �أال يتجاوز
العج��ز الآلي ل��كل دولة  % 3م��ن الناتج المحلي
الإجمالي� .إن هذه الن�س��بة ال تعتمد على �أي م�ؤ�شر
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لا حرفي ًا عن المعيار المالي
خليجي بل نقلت نق� ً
لمنطق��ة الي��ورو المن�ص��و�ص علي��ه ف��ي معاهدة
ما�س��ترخت لع��ام  ،1992وم��ن ث��م ف��ي ميث��اق
اال�س��تقرار والنمو ال�ص��ادر بموجب معاهدة دبلن
ع��ام  1993والمع��دل باتفاقي��ة �أم�س��تردام عام
.1997
�أم��ا جذور ه��ذا المعي��ار فتعود �إلى ال�سيا�س��ة
االقت�ص��ادية الألمانية التي كان��ت  -وال تزال -
ترتكز على �ض��رورة ع��دم تجاوز الدي��ون العامة
 % 60من الناتج المحلي الإجمالي.
وبموج��ب الدرا�س��ات ف��ي �ألماني��ا تبي��ن �أن
تحقيق ه��ذا الهدف ي�س��توجب �أال يتج��اوز العجز
المالي  % 3من الناتج المحلي الإجمالي .وهكذا
طلبت �ألمانيا من ال��دول الأوروبية الأخرى تبني
ه��ذه الن�س��بة للمعي��ار المال��ي .وهددت �ص��راحة
بالتخل��ي عن االتحاد النقدي الأوروبي �إن لم تتم
اال�ستجابة لطلبها.
�إن ن�س��بة  % 3لي�س��ت له��ا �أي��ة قيم��ة علمية
مطلقة ت�صلح لجميع الدول� .إنها �ألمانية ان�سجمت
مع الو�ض��ع المالي الفرن�س��ي وفر�ضت على الدول
الأوروبي��ة الأخ��رى .ول��و كان��ت الميزانيت��ان
الألمانية والفرن�س��ية في حالة عج��ز طفيف (�أقل
من  % 1مثالً) خا�صة في �سنة الأ�سا�س ()1997
ل��كان المعي��ار المالي لمنطقة اليورو ي�س��تند �إلى
الت��وازن ال �إل��ى العج��ز ،لأن الأوروبيين يبحثون
عن عملة تتمتع بم�صداقية عالية بعد �أن تزعزعت
الثقة با�ستقرار الدوالر.
ول��م يقت�ص��ر النق��ل الحرف��ي عل��ى المعي��ار

المالي ،بل �شمل �أي�ض ًا المعايير الأخرى المرتبطة
بالت�ض��خم والمديوني��ة العامة و�أ�س��عار الفائدة،
الأم��ر ال��ذي يوح��ي ب���أن الخليجيين ا�ست�ش��اروا
م�ؤ�س�س��ات منطقة اليورو خا�ص��ة البنك المركزي
الأوروب��ي ،وال �ض��ير ف��ي ذل��ك ،لكن الغري��ب �أن
ه��ذه الم�ؤ�س�س��ات لم تب��ذل �أي جهد ب�ش���أن تقديم
مقترح��ات مالئم��ة لأح��وال بل��دان الخلي��ج ب��ل
اقترح��ت نف���س المعايي��ر المطبق��ة ف��ي بلدانها.
والأغرب من ذلك �أن بلدان مجل�س التعاون وافقت
عل��ى ه��ذه المعايي��ر الأوروبي��ة ،ف��ي حي��ن �أنها
�أ�س�ست عام  2002اللجنة الفنية لالتحاد النقدي
واالقت�ص��ادي التي تقت�ص��ر مهامها عل��ى كيفية
الو�ص��ول �إل��ى االتحاد النقدي الخليجي ،خا�ص��ة
ت�سمية معايير التقارب وتحديد معدالتها.
�إن �ض��رورة اعتم��اد دول المجل���س عل��ى
طاقاته��ا الذاتية ال تعني االمتناع عن ا�ست�ش��ارة
الآخرين ورف�ض اال�ستفادة من تجاربهم ،ولكن ال
ي�صح نقل هذه التجارب لأنها ترعرعت في مناخ
مختلف تماما.

معيار العجز المالي

ات�س��مت الفت��رة بي��ن عام��ي  1990و2000
بتزاي��د النفق��ات العام��ة خا�ص��ة الع�س��كرية في
منطق��ة الخلي��ج .وف��ي نف���س الوق��ت كان �س��عر
برميل الخام متدني ًا يتراوح بين  15و 27دوالرا.
وانعك���س تفاعل هذين العاملين ب�ص��ورة �س��لبية
ومبا�شرة على الميزانيات العامة.
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فخ�لال ه��ذه الفت��رة نظم��ت  66ميزانية في
دول مجل�س التعاون ،خم�س ميزانيات فقط كانت
في حالة فائ�ض و 61في حالة عجز.
وعل��ى هذا الأ�س��ا�س ل��و كان معي��ار التقارب
المال��ي يخ�ص ه��ذه الفترة ل��كان اعتم��اده على
العجز �أمراً منطقيا� ،ش��ريطة �أن تكون ن�سبة العجز
في المعيار �أقل من ن�س��بة العج��ز الواقعي ،عندئذ
يمك��ن لل��دول ب��ذل الجه��ود للو�ص��ول �إلى ن�س��بة
قريبة من المعيار ،ولكن لم ي�ص��ادق على معايير
التق��ارب خ�لال هذه الفت��رة بل في ع��ام 2007
الذي ات�سم بالفائ�ض المالي.
وبي��ن  2005و 2011نظم��ت  42ميزاني��ة
عامة ،خم�س منها فقط �سجلت عجزا� .إن الفوائ�ض
المالي��ة المتراكم��ة بي��ن  2005و 2009بلغ��ت
وعمان
 1.1ملي��ار دوالر ف��ي كل من البحري��ن ُ
و 34.8مليار دوالر في قطر و 70.2مليار دوالر
ف��ي الإم��ارات و 95.1ملي��ار دوالر ف��ي الكويت
و 342.7مليار دوالر في ال�سعودية.
بلغ��ت ه��ذه الفوائ���ض ال�س��نوية درج��ة م��ن
الأهمي��ة بحيث �ش��كلت قيا�س�� ًا بالنات��ج المحلي
الإجمال��ي  % 11.4ف��ي الإمارات ع��ام 2006
و % 23.3ف��ي الكويت ع��ام  2008و% 32.6
في ال�سعودية عام  .2008وبات الفائ�ض المالي
ال�س��مة الأ�سا�س��ية لميزانيات دول المجل�س .وبد ًال
من �أن ي�س��تند معيار التقارب المالي �إلى الفائ�ض
اعتم��د على العج��ز ،وال يوجد مب��رر منطقي لذلك
بدلي��ل �أن �أ�س��عار النف��ط ال ت��زال محافظ��ة عل��ى
م�س��توياتها منذ �س��ت �س��نوات ،وال يوج��د تحليل
مقن��ع يبين تراج��ع هذه الأ�س��عار في الم�س��تقبل
المنظور.
�إن الأزمة التي يمكن �أن يخلقها العجز المالي
(ف��ي حال��ة تك��راره) �أكث��ر خط��ورة م��ن الناحية
االقت�ص��ادية ف��ي �أقطار مجل�س التع��اون مقارنة
بمنطق��ة اليورو ،وال�س��بب ف��ي ذلك مكان��ة ودور
الميزانية العامة في االقت�ص��اد برمته وفي حياة
المواطنين .ففي ال�س��عودية ي�ش��كل الإنفاق العام
 % 39م��ن النات��ج المحلي الإجمال��ي والإيراد
الع��ام  % 41من��ه ،في حين تهبط الن�س��بتان في
فرن�س��ا �إل��ى  % 18و % 13عل��ى التوالي� ،أي �إن
الأهمية االقت�صادية للميزانية في ال�سعودية �أكبر
بكثير من �أهميتها في فرن�سا.
وي�ص��دق ه��ذا اال�س��تنتاج عل��ى المقارنة بين
دول مجل�س التعاون الأخرى ودول منطقة اليورو
الأخرى .وبالتالي ف�إن ال�ضرر الناجم عن عجز
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الميزاني��ة في منطقة الخليج �أ�ش��د و�أخطر من
ال�ض��رر الناج��م ع��ن عج��ز الميزانية ف��ي منطقة
اليورو.
�أ�ض��ف �إل��ى ذل��ك �أن معالج��ة العج��ز �أ�ص��عب
ن�س��بي ًا في منطقة الخليج مقارنة بمنطقة اليورو،
�إذ تتطل��ب المعالجة ال�ض��غط عل��ى الإنفاق العام
وزيادة الإيراد العام.
ف��ي دول مجل���س التع��اون تتك��ون النفق��ات
العام��ة بالدرج��ة الأولى من مرتب��ات الموظفين
والخدم��ات الأمني��ة والع�س��كرية وبع���ض
الم�صروفات االقت�ص��ادية واالجتماعية كتع�ضيد
�أ�سعار بع�ض ال�سلع.
يق��ود تقلي�ص مرتبات الموظفي��ن �أو الحد من
التوظيف �إلى تدني م�ستوى المعي�شة لأن الحكومة
هي رب العمل الأول % 68 .من نفقات الميزانية
ال�س��عودية عب��ارة عن مرتبات مدنية وع�س��كرية،
كم��ا ال يمكن ال�ض��غط على الم�ص��روفات الأمنية
والع�س��كرية خا�ص��ة ف��ي الظروف غير الم�س��تقرة
للمنطق��ة� .أم��ا �إلغ��اء الدعم لل�س��لع اال�س��تهالكية
في�ؤدي بال�ض��رورة �إلى ارتفاع معدالت الت�ض��خم
المرتفعة �أ�سا�سا.
و�أما الإيرادات العامة فتعتمد على الح�ص��يلة
النفطي��ة �أي على ال�س��وق الخارجي��ة ،في حين �أن
الإيرادات غير النفطية �ض��عيفة من حيث حجمها
ودورها في تعوي�ض النق�ص الذي قد يح�ص��ل في
العوائد النفطية ،فال توجد �ض��رائب مبا�شرة وغير
مبا�شرة �إال في نطاق �ضيق.
كما تعاني ال�ص��ناديق ال�س��يادية الخليجية
م��ن الأزمة االقت�ص��ادية العالمية التي تحد من
�أن�ش��طتها وبالتالي م��ن �أرباحها وم�س��اهمتها
في م�س��اندة مالية الدولة المالكة لها� .إن العجز
المال��ي المتك��رر (عل��ى افترا���ض وقوع��ه) في
دول مجل���س التعاون يق��ود �إلى �أزمة م�ش��ابهة
لأزمة اليونان التي تعتمد اعتماداً �أ�سا�سي ًا على
�إيرادات ال�سياحة الأجنبية وعلى النقل البحري،
�أي عل��ى قطاعي��ن مرتبطي��ن كالنفط بال�س��وق
الخارجية.
لذل��ك يتعي��ن تجن��ب العج��ز المال��ي وع��دم
االعتماد عليه في بناء ال�سيا�سة النقدية الخليجية
الم�س��تقبلية ،بيد �أن الرف���ض المنهجي للعجز غير
مقبول ،لأن الهدف هو التوازن االقت�صادي ولي�س
التوازن المالي .ففي فترات الركود يتعين تن�شيط
الطل��ب بطرق عديدة منها زي��ادة النفقات العامة
المخ�ص�ص��ة للم�ش��اريع الإنتاجي��ة كتل��ك الت��ي
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تقود �إلى زيادة ال�ص��ادرات ،يق��ود هذا العجز �إلى
تح�س��ين النمو وينعك�س بالتالي ب�صورة �إيجابية
على ا�س��تقرار العمل��ة .لكن العجوز الت��ي عرفتها
ميزاني��ات الدول العربي��ة -بما فيها دول مجل�س
التعاون -ال تت�أتى من برامج اقت�ص��ادية تنموية
ب��ل م��ن م�ص��روفات ع�س��كرية ا�س��تهالكية ومن
توترات �سيا�سية بينية عقيمة ومن نفقات التبذير
والأبهة.

اقتبا�س منقو�ص

�أوال :االقتبا�س لي�س حرفي ًا فح�س��ب بل يعاني
�أحيان�� ًا م��ن نق�ص وا�ض��ح .ف��ي ميدان ا�س��تقالل
الم�ؤ�س�س��ة النقدية عن ال�س��لطات الأخرى ،ن�ص��ت
الم��ادة ال�س��ابعة من النظ��ام الأ�سا�س��ي للمجل�س

 1.5تريليون دوالر
حجم الفوائ�ض املالية
لدول اخلليج
حقق��ت دول مجل���س التع��اون الخليجي
فوائ���ض مالي��ة بقيم��ة  1.5تريليون دوالر
م��ن من��ذ الع��ام  ،2000كما �أن حج��م الدين
ف��ي هذه ال��دول منخف�ض ب�ش��كل ع��ام ،وفق ًا
لم��ا قاله �أدمون��د �أو�س��اليفان ،رئي�س مجل�س
�إدارة مجموع��ة “مي��دل �إي�س��ت �إيكونومي��ك
دايج�ست”.
و�أ�شار �أو�ساليفان ،خالل جل�سة التوا�صل
الت��ي عقدت ف��ي دب��ي م�ؤخراً قبي��ل انعقاد
ال��دورة الثاني��ة للقم��ة العالمي��ة للموان��ئ
والتجارة البحرية التي �س��تقام في �أبوظبي
�إلى �أن �ص��ندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق
وفرة مالي��ة بما ال يقل ع��ن تريليون دوالر
كفوائ���ض مالي��ة جدي��دة خ�لال الفترة من
 ،2016-2011وه��ذه المبال��غ �أكث��ر من
كافي��ة لتموي��ل جمي��ع متطلب��ات البني��ة
التحتي��ة وا�س��تمرار دع��م اال�س��تثمارات
الخارجية.

النق��دي الخليج��ي لع��ام  2009عل��ى م��ا يل��ي:
«يحظر على المجل�س النقدي وعلى �أي ع�ض��و من
�أع�ضاء مجل�س �إدارته وجهازه التنفيذي تلقي �أية
تعليم��ات �أو توجيه��ات م��ن �ش���أنها الت�أثير على
�أداء واجباته��م ومهامهم الموكل��ة �إليهم بموجب
هذا النظام من �أية م��ن �أجهزة مجل�س التعاون �أو
حكومات الدول الأع�ضاء �أو من الغير».
ثانيا :الم�س��اعدات المالية للمعالجة الجزئية.
م��ا العمل (بعد ظهور العمل��ة الخليجية الموحدة)
�إذا تج��اوزت دول��ة خليجي��ة العج��ز ال��وارد ف��ي
المعيار المالي المتفق عليه؟
ف��ي منطق��ة الي��ورو هنال��ك -وف��ق التط��ور
الأخير -انتقال من الم�ساعدات المالية الممنوحة
للدولة المتج��اوزة �إلى توقيع غرامة مالية عليها
بموج��ب ميثاق اال�س��تقرار والنمو .يب��دو �أن فكرة
الغرامة مرفو�ض��ة ف��ي دول المجل�س خا�ص��ة �إذا
كانت مقررة من قبل جهة �سيا�س��ية وهي مجل�س
وزراء المالية.
يجب منح الم�ساعدات لمعالجة العجز ب�صورة
جزئية لأن الم�س��اعدات التي تمت���ص كلي ًا العجز
المالي تربك بل وتلغي الجهود الإ�ص�لاحية التي
يتعين على الدولة المتلقية بذلها� .أ�ض��ف �إلى ذلك
�أن الم�س��اعدات لي�س��ت هبات مجانية بل قرو�ض
طويلة الأجل ب�أ�سعار فائدة مخففة ن�سبيا ،تنقلب
هذه القرو�ض الحق ًا �إلى ديون يتعين خدمتها �أي
�سداد �أق�ساطها وفوائدها.
ثالثا :يمكن االقت�ص��ار عل��ى معيار واحد بد ًال
من خم�سة� ،إنه المعيار المالي �شريطة قيامه على
الت��وازن ،عندئ��ذ يمكن ال�س��يطرة عل��ى المديونية
وتقلي���ص �أ�س��عار الفائدة وكبح جماح الت�ض��خم.
ويتعين على البنك المركزي الخليجي اعتبار ذلك
�ضمن مهامه الأ�سا�سية.
�إن كفاي��ة المعيار المال��ي نابعة كذلك من �أن
ال�ص��رف الحالي للعمالت الخليجية (على خالف
العمالت الأوروبية ال�س��ابقة واليورو) يعتمد على
التثبيت مقابل الدوالر .وهذا النظام ي�سهل �إلى حد
كبي��ر االنتقال �إلى العملة الموحدة التي �س��تتبنى
كذلك هذا النظام.
�س��يبقى الفائ���ض المال��ي ال�س��مة الأ�سا�س��ية
لميزاني��ات دول مجل���س التع��اون ،لذلك ال بد من
تعديل معيار التقارب المالي كي يرتكز على �سمة
م�ش��ابهة وهي التوازن� .أما الركون �إلى العجز فال
يخ�ض��ع �إلى اعتبار علمي بل ي�ش��جع على ارتفاع
الإنف��اق الع��ام فيتكرر العجز وتظه��ر الأزمة كما
يحدث في منطقة اليورو.
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اقت�صاد عربي

عجز
رفع��ت م�ص��ر توقعه��ا لعج��ز
الميزانية في ال�س��نة المالية الحالية
بن�س��بة  % 11.7لي�ص��ل �إل��ى 150
ملي��ار جنيه ( 25ملي��ار دوالر) بدال
من  134مليارا.

تون�س تعتزم �إ�صدار �سندات بمليار دوالر

زيادة
يعتزم العراق زيادة �ص��ادراته
النفطية لي�ص��ل �إل��ى  2.30مليون
برمي��ل يومي��ا ،وهو م�س��توى يزيد
عم��ا كان ي�ص��دره قب��ل الغ��زو
الأميركي عام .2003

ا�ستثمار

تراجع

تعتزم قطر ا�ستثمار 100مليون
ي��ورو ( 130.3ملي��ون دوالر) ف��ي
قطاعات الزراعة وال�س��ياحة والبنية
التحتية في بلغاريا.

تراجعت الحكومة الأردنية عن
ق��رار له��ا برف��ع �أ�س��عار الكهرباء،
وهو م��ا جمد توجه��ا نيابيا لطرح
الثقة بوزير الطاق��ة الأردني قتيبة
�أبو قورة.

ل�ؤل�ؤة
�أعلن��ت �ش��ركة ل�ؤل���ؤة الكوي��ت
العقاري��ة ع��ن توقيعها عقداً ل�ش��راء
قطع��ة �أر���ض م��ن �ش��ركة النخيل -
جميرة  -دبي بمبلغ  51.05مليون
درهم �إماراتي.

ارتفاع
�أعلن��ت ليبي��ا �أنه��ا تمكن��ت من
رف��ع �إنتاجه��ا م��ن النف��ط لي�ص��ل
�إل��ى  1.3مليون برمي��ل يوميا� ،أي
بواق��ع  % 70من معدالت الإنتاج
الطبيعي.

�إمدادات

�أك��دت ال�س��عودية �أنه��ا ملتزم��ة
ب�س��د �أي نق�ص “حقيقي �أو مت�صور”
في �إم��دادات الخام ،ف��ي ظل ارتفاع
الأ�س��عار بالأ�س��واق العالمية نتيجة
فقدان محتمل لإنتاج �إيران.
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ا�ص��درت المالي��ة التون�س��ية �س��ندات خزان��ة بقيمة خم�س��مائة ملي��ون دوالر
لم�ص��لحة قطر في �إبريل /ني�س��ان .و�أكد المدير العام في الوزارة �ش��اكر �سلطاني
ما �أوردته تقارير �س��ابقة �أفادت �أن �إ�ص��دار �س��ندات الخزانة لقطر �سيكون بفائدة
منا�سبة تبلغ .% 2.5
وهو ما عده �إ�سهاما من قطر في دعم الو�ضع المالي لتون�س ،وم�ساعدتها على
التعافي االقت�ص��ادي بعد عام من اال�ضطرابات �إثر الثورة ال�شعبية التي �أثرت في
النمو االقت�صادي ودفعت الإنفاق العام الى االرتفاع.
و�أ�ضاف �سلطاني ب�أنه �سيجري �أي�ضا �إ�صدار �سندات �أخرى ب�ضمانات �أميركية
في �أغ�سط�س� /آب �أو �سبتمبر� /أيلول المقبلين لتغطية ديون م�ستحقة بقيمة تتراوح
بين �أربعمائة وخم�سمائة مليون دوالر.
وعن ال�ض��مانات الأميركية� ،أو�ضح �س��لطاني ب�أنها �ستتيح لتون�س االقترا�ض
من البنوك الدولية بفائدة �أقل كثيرا ما ي�سمح بها و�ضعها االئتماني في الأحوال
العادية .و�أ�شار �إلى �أنه لي�ست هناك �شروط م�صاحبة لل�ضمان الأميركي.
وتخطط تون�س لإ�ص��دار �أول �س��ندات �إ�س�لامية هذا العام ،وت�سعى من خاللها
لتمويل عجز الميزانية الذي ت�ضخم بعد الثورة ال�شعبية التي �شهدتها البالد العام
الما�ضي و�أدت الى االطاحة بنظام الرئي�س زين العابدين بن علي.
وك�ش��ف عن ذلك الرئي�س التنفيذي لمجموعة البركة الم�صرفي العربي عدنان
�أحم��د يو�س��ف ،معتب��را �أن الحكوم��ة ج��ادة في ذل��ك ،بدلي��ل �أنها تن�ش��ط ب�إجراء
محادثات مع عدة بنوك.
وقب��ل اندالع الث��ورات العربية كانت معظ��م الحكومات بدول �ش��مال �أفريقيا
تقيد �أو ترف�ض تنمية التمويل الإ�س�لامي لأ�س��باب �سيا�سية ،ومن المتوقع ت�سارع
نمو �صناعة التمويل الإ�سالمي ب�أعقاب تغيير الأنظمة.
وي�س��يطر حزب النه�ض��ة (�إ�س�لامي) الآن على الحكومة التي تتوقع �أن يرتفع
عج��ز ميزانيته��ا �إل��ى  % 6من �إجمالي النات��ج المحلي العام الج��اري ،من عجز
متوقع قدره  4.5%عام .2011
و�س��يتيح �إ�صدار ال�صكوك الإ�سالمية لتون�س اال�ستفادة من مليارات الدوالرات
التي تديرها �صناديق اال�ستثمار الإ�سالمية في منطقة الخليج الغنية.

ر�سوم
خف�ض ال�س��ودان الر�س��وم التي
طلبه��ا مقابل عبور �ص��ادرات نفط
الجن��وب عب��ر خطوط��ه ،ومعالجة
الخام في م�صافيه.

ت�ضخم
ارتف��ع مع��دل الت�ض��خم ف��ي
ال�سعودية �إلى  % 5.4لي�سجل �أعلى
م�س��توى في � 14شهرا ،ويرجع ذلك
ب�شكل رئي�س��ي �إلى ارتفاع تكاليف
الغذاء والإ�سكان.

بيع
وافقت �شركة �أورا�سكوم تليكوم
الم�ص��رية لالت�ص��االت عل��ى بي��ع
معظ��م �أ�س��همها ف��ي موبيني��ل �إلى
�ش��ركة فران���س تليك��وم الفرن�س��ية
مقابل ( 33.6دوالرا) لل�سهم.
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فجوة
دع��ت تو�ص��يات منت��دى ج��دة
االقت�ص��ادي �إلى �س��د فجوة الجودة
بي��ن العالم��ات التجاري��ة العربية
ونظيراتها الأوروبية والأميركية.

دعوة لرفع �إنتاج الحبوب عربيا بـ % 20

توقعت الحكوم��ة المغربية ارتفاع
الت�ض��خم �إل��ى �أكث��ر م��ن مثلي��ه العام
الج��اري ،ليبل��غ  2.5بالمئ��ة ب�س��بب
ارتفاع متوقع لأ�س��عار ال�س��لع الأولية
العالمية.

ت�صفية

�أنابيب

قررت حكومت��ا الأردن والعراق
ت�صفية �شركة النقل البري الم�شتركة
بين البلدين ،وقرار الت�ص��فية �أملته
اعتبارات مالية بحتة للحفاظ على
حقوق البلدين.

تعوي�ض
تخطط طيران الإمارات ،لمطالبة
�إيربا���ص الأوروبي��ة بتعوي�ض��ات
بع��د �ش��كاوى م��ن تزاي��د الأعطاب
نتيج��ة �ش��قوق ب�أجنح��ة الطائرات
المذكورة.

ان�سحاب
�أعلن��ت �ش��ركة «االت�ص��االت»
ال�س��عودية ،ان�س��حابها من مناف�سة
للح�ص��ول عل��ى الرخ�ص��ة الثالث��ة
للهات��ف النق��ال في �س��وريا ،وذلك
لـ»انتهاء �صالحية العر�ض».

اتفاقية
وقعت �ش��ركة حديد الم�ص��ريين
و�ش��ركة دانيللي الإيطالية العالمية
اتفاقية لتطوير م�ص��نع الإ�سكندرية
لل�صلب المتخ�ص�ص في �إنتاج حديد
الت�سليح.

ت�س��عى الحكوم��ة العراقية لمد خط
�أنابيب جديد لت�صدير النفط عبر الأردن
و�إحياء خطي الت�ص��دير ال�سابقين عبر
الأرا�ضي ال�سعودية وال�سورية.
دع��ا المدي��ر الع��ام للمركز الدول��ي للبح��وث الزراعية ف��ي المناط��ق الجافة
(�أي��كادرا) محمود ال�ص��لح الدول العربي��ة �إلى زيادة �إنتاجها م��ن الحبوب بـ% 20
لتحقيق �أمنها الغذائي.
و�أ�ض��اف ال�ص��لح في افتتاح االجتماع الثاني لم�س���ؤولي م�ش��روع تعزيز الأمن
الغذائ��ي العربي في تون�س �أن واردات الدول العربية من الحبوب ناهزت في 2010
نحو  65مليون طن� ،أي �أنها �أكبر م�ستورد للحبوب في العالم.
وحث المتحدث نف�س��ه الحكومات و�ص��ناع القرار والممولين على دعم م�ش��روع
تعزيز الأمن الغذائي العربي ،وقد �أعطيت انطالقة هذا الم�شروع في  2009بم�شاركة
خم�س دول هي تون�س والمغرب وم�صر و�سوريا وال�سودان ،ويهدف �إلى تطوير زراعة
الحبوب وتقلي�ص م�ضار توريد المنتجات الزراعية على خزائن الدول المذكورة.
وف��ي الع��ام  2010ان�ض��م الأردن للم�ش��روع ال��ذي يحظى بتموي��ل من البنك
الإ�سالمي للتنمية وال�ص��ندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي وال�صندوق
الكويتي.
وقال��ت منظم��ة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) �إن �س��وريا الم�ض��طربة
تحتاج الى زيادة وارداتها من الحبوب بن�سبة الثلث في ال�سنة الحالية بعد انخفا�ض
�إنتاجه��ا م��ن هذه الم��ادة الحيوية بـ ،% 10وح��ذرت الفاو من �أن الأو�ض��اع التي
تعي�شها البالد حاليا جعلت نحو  1.4مليون �سوري يفتقدون الأمن الغذائي.
وفي االجتماع الم�ش��ار �إليه قال الحبيب الجملي م�س��اعد وزير الزراعة التون�سي
�إن الأ�س��واق الدولي��ة تع��رف تقلبات في �أ�س��عار الم��واد الغذائية في الع��ام الجاري
مقارنة بالعام الما�ض��ي ،ما يثقل فاتورة اال�س��تيراد للدول التي تلج�أ للخارج ل�س��د
حاجياتها الغذائية.
وقال الجملي �إن تون�س تخطط للرفع من �إنتاجها للحبوب وتو�س��يع الم�س��احات
الم�س��قية ،وت�س��تورد البالد ن�س��بة  % 80من حاجياتها من الحبوب التي ت�س��تخدم
ل�صنع الخبز والباقي ي�ؤمن من الإنتاج المحلي.
وت�ؤمن الم�س��احات الزراعية التون�سية  % 60فقط من حاجيات البالد من بقية
المواد الغذائية الم�شتقة من القمح ال�صلب.
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توقعات

دعوة
دع��ا اتح��اد رج��ال الأعم��ال
واقت�صاديو القطاع الم�صرفي الحكومي
�إل��ى تبن��ي �إن�ش��اء محفظ��ة ا�س��تثمارية
وا�س��عة للدخ��ول بقوة �إلى �س��وق العراق
للأوراق المالية.

ح�صة
قط��ر رفع��ت ح�ص��تها ف��ي
«الغارديي��ه» الفرن�س��ية لت�ص��بح �أكبر
م�س��اهم ف��ي مجموعة ال�ش��ركات التي
تعم��ل في ع��دة قطاعات م��ن االعالم
�إلى الف�ضاء.

غالء
�أظه��رت بيان��ات ر�س��مية ارتف��اع
الت�ض��خم ال�س��نوي ف��ي ال�س��ودان �إلى
 21.3بالمئ��ة ف��ي فبراي��ر من 19.3
بالمئ��ة م��ع ارتف��اع تكالي��ف بع���ض
المواد الغذائية.
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اق��ت�����ص��اد دول��ي

� 3سيناريوهات «مخيفة» تنتظر االقت�صاد الأوروبي

�أم��ام عمل��ة قد فق��دت الكثي��ر م��ن بريقه��ا ورمزيتها
لأن ا�س��تمرار العمل��ة ال يعن��ي التخل�ص من الم�ش��اكل
االقت�ص��ادية العوي�صة التي تعانيها دول مثل اليونان
و�إيطالي��ا و�إ�س��بانيا والبرتغال وغيرها .بق��اء اليورو،
كما يق��ول بول كروكمان ،الحا�ص��ل على جائزة نوبل
في علم االقت�ص��اد� ،س��يكون م�ؤ�ش��را القت�صاد �ضعيف
يعان��ي الك�س��اد .الحل في نظر كروكم��ان هو في تبني
نظام اقت�صادي �شبيه بما لدى ال�سويد ،ولكن هذا الأمر
�ص��عب للغاية لأنه يتطلب ت�ض��حيات هائل��ة من دول
ذات اقت�صاديات �ضعيفة.

تجميد ال�سيولة

ُنتهم نح��ن الأكاديميين ب�أننا ن�س��تخدم لغة ال
يفهمه��ا عام��ة النا���س .هذا �ص��حيح .ولك��ن هذا ال
ينطبق علينا فقط .ال�سيا�سيون يتحدثون عن �ش�ؤون
الدنيا ،وال �س��يما المال واالقت�صاد وال�سيا�سة بلغة
جلها طال�سم فكها �شبه م�ستحيل.
ويخط��ئ م��ن يت�ص��ور �أن الإع�لام ي�س��هل لن��ا
ف��ك هذه الطال�س��م .ف��ي الحقيقة يزي��د الإعالم من
�ص��عوبتها �إل��ى درج��ة �أن الإن�س��ان الع��ادي يقف
حائ��را �أم��ام بو�ص��لة الأح��داث �سيا�س��ية كانت �أم
اقت�صادية.
وال يغرنك��م الإع�لام الغرب��ي ،فرغ��م هام���ش
الحري��ة ال��ذي يتمتع ب��ه ،دوره غير م�ؤث��ر في نقل
الحقيقة �إلى المتلقي ،و�آخر درا�س��ة في هذا ال�ش���أن
�أجرته��ا جامع��ة غال�س��كو البريطانية �أظه��رت �أن
الغالبية العظمى من ال�شباب في بريطانيا يعتقدون
أرا�ضى “�إ�سرائيلية” و�أن
�أن الفل�س��طينيين يحتلون �
ِ
الم�س��تعمرات يقطنه��ا الفل�س��طينيون داخ��ل �أرا�ض
“�إ�سرائيلية”.
وكان لهذه الدرا�س��ة وقع ال�ص��اعقة على هيئة
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الإذاعة البريطانية “بي .بي� .س��ي” التي ،كمن�ش���أة
عامة يملكها ال�شعب ،عليها واجب �أخالقي �أن تنور
المتلقي ،ولكن هذا ما كان.

 3ازمات
والي��وم تمتلئ �ص��فحات ال�ص��حف والمجالت في
�أوروب��ا وبرام��ج الإذاع��ات والتلفزيون��ات بالأخب��ار
والتقارير والتحليالت عن م�ستقبل االقت�صاد الأوروبي،
وال �سيما العملة الموحدة ،اليورو .و�أكاد �أجزم �أن غالبية
النا���س ال تدري ماذا يجري وم��ا المتوقع لأن كل هذه
الدرا�سات مملوءة بالأرقام وتتخللها النظريات و�أقوال
المخت�صين وال�ص��ور والجداول ،التي ي�صعب تف�سيرها
حتى على بع�ض �أ�صحاب االخت�صا�ص.
وم��ن خ�لال قراءت��ي �أ�ست�ش��ف �أن �أم��ام �أوروب��ا
وعملته��ا الموح��دة التي تع�ص��ف بها الأزم��ات ثالثة
�سيناريوهات.
ال�س��يناريو الأول ،يبق��ي الأمور على م��ا هي عليه
�أي �س��يتجاوز اليورو الأزمة الحالية ،بيد �أننا �س��نكون

ال�سيناريو الثانيُ ،تجبر فيه اليونان التي هي على
�أبواب الإفال�س على مغادرة اليورو والعودة �إلى عملتها
الأ�ص��لية ،الدراخما .هذا ال�س��يناريو مخيف لأنه يعني
�أوال تجميد ال�س��يولة في كل الم�صارف اليونانية لمنع
النا���س من �س��حب ودائعها �إلى حين �إج��راء الترتيبات
الالزمة لتبديل العملة .لكن العملة الجديدة �سيكون من
ال�ص��عب تحديد �سعر معين لها لأنها �ستنهار� .إن كانت
النا�س ال تثق باالقت�ص��اد �أ�سا�س��ا فكيف �س��تثق بعملة
وطنية تحل محل عملة عالمي��ة؟ و�إن �أُخرجت اليونان
�سيخ�س��ر االتحاد الأوروبي الكثير من �س��طوته المالية
وال�سيا�س��ية حت��ى على �أع�ض��ائه ،وقد ي���ؤدي ذلك �إلى
اتكال �أع�ض��اء االتحاد على عمالت دول ناه�ض��ة مثل
البرازي��ل الت��ي فاقت بريطاني��ا في تطوره��ا ونموها
االقت�صادي.
وال�س��يناريو الأخير هو اختفاء اليورو من التعامل
وهذا ما يخ�ش��اه الجميع وهو بمثابة الرعب �أو ال�س��يف
الم�س��لط على رقاب �أوروبا �إن وقع فمردوداته ال طاقة
ل��دول االتح��اد عل��ى تحملها� .س��يكون من ال�ص��عب �أو
ربما �ش��به الم�س��تحيل العودة بطريقة منظمة و�سل�س��ة
�إلى العمالت المحلية ال�س��ابقة ما �س��ي�ؤدي �إلى فو�ضى
عارم��ة مالي��ا وم�ص��رفيا وتجاريا ،حيث �س��تعمل كل
دولة على خف�ض �سعر عملتها بغية زيادة �صادراتها.
ولهذا لم يعد من الحكمة ربط م�صير �أي اقت�صاد �أو
دول��ة بعملة واحدة �إن كان الدوالر �أو اليورو �أو الفرنك
ال�سوي�س��ري �أو غيرها .من الأف�ض��ل و�ض��ع �سلة عمالت
ف��ي الح���س ب��ان لأن بع�ض ال��دول بد�أت تقب��ل الدفع
باليوان ال�ص��يني والروبية الهندي��ة والريال البرازيلي
وغيرها من العمالت الواعدة وال�صاعدة.
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هل يناف�س اليوان ال�صيني
الدوالر الأميركي؟

وب��د�أت �إ�ض��افة الي��وان �إل��ى محاف��ظ احتياط��ات
ثم ،ف�إنه في ظل ثقلها
النق��د الأجنبي لديها .و من ّ
االقت�ص��ادي الكبي��ر ،ف���إن ال�ص��ين ت��روج بنجاح
ال�س��تخدام الي��وان عل��ى الم�س��توى الدول��ي دون
انفت��اح كام��ل لح�س��اب ر�أ���س الم��ال� ،أو ال�س��ماح
بتعويم العملة.
وبالن�س��بة لو�ض��ع العمل��ة االحتياطي��ة ،يعتبر
ح�س��اب ر�أ�س المال المفتوح و �سعر ال�صرف المرن
كاف.
�ضروريان .لكن حتى هذا غير ٍ
�إذاً فم��ا ال��ذي يحدد و�ض��ع العمل��ة كاحتياط؟
فحجم العملة ،ن�س��بة �إلى �أ�س��هم الدول��ة في الناتج
المحلي الإجمال��ي والتجارة العالميي��ن له �أهمية
كبي��رة .لكنه لي�س حا�س��ماً ،ذلك �أن �سوي�س��را تكاد
ال تك��ون عمالقة في حي��ن �أن عملتها وهي الفرنك
ال�سوي�سري تعتبر عملة احتياطية.
وعل��ى النقي���ض م��ن المفاهي��م الخاطئ��ة
ال�ش��ائعة القائم��ة عل��ى ال��دوالر الأميرك��ي ،ف�إن
العجز في الح�س��اب الجاري ،والذي يعك�س �صافي
المخ�ص�ص��ات االحتياطي��ة للأ�ص��ول المالي��ة
بالن�س��بة لبقية العالم ،لي�س �ض��روريا .فقد حظيت
اقت�ص��ادات العملة االحتياطي��ة الكبرى ،بما فيها
منطق��ة اليورو واليابان ،بفوائ�ض في ح�س��اباتها
الجاري��ة �أو على الأقل بح�س��ابات جارية متوازنة
لفترة طويلة.

تطوير الأ�سواق
تثير العملة ال�ص��ينية ردود فعل م�ضنية دائماً.
وت�ش��ير �إحدى وجهات النظر �إلى �أن اليوان �سيطيح
بالدوالر قريب ًا من عر�شه كعملة العالم االحتياطية
المهيمنة .وت�ش��ير وجهة نظر �أخرى �إلى �أن ال�صين
تتحم��ل مخاط��ر هائلة عن طريق ال�س��ماح بعملية
تحري��ر ح�س��ابات ر�أ�س الم��ال بالم�ض��ي قدم ًا في
الإ�صالحات الداخلية.
وبغ���ض النظ��ر ع��ن ال�سيا�س��ات الحكومي��ة،
ف���إن ح�س��اب ر�أ�س المال في ال�ص��ين �أ�ص��بح �أكثر
انفتاح�� ًا عل��ى م��ر الزم��ن في الوق��ت ال��ذي يوفر
التكامل التجاري و المال��ي المتزايدين المزيد من
القن��وات بااللتفاف حول الرقابة على ر�أ�س المال.
وبد ًال م��ن مقاوم��ة المحتوم ،فقد تبن��ت الحكومة
تغيي��راً تدريجي��اً ،من خ�لال التخفيف م��ن القيود
المفرو�ض��ة على التدفقات الواردة وال�صادرة على

حد �س��واء ،ولي�س التخل�ص منه��ا .والهدف من ذلك
ه��و التحوي��ل الكام��ل غير المقي��د لتدفق��ات ر�أ�س
المال ،ولكن مع بع�ض ال�ضوابط الإدارية و الرقابة
التنظيمية «اللينة».

�صفقات مقاي�ضة
و تعم��ل الحكومة ال�ص��ينية �أي�ض�� ًا على توطيد
عملته��ا م��ن �أج��ل دور �أو�س��ع نطاق ًا ف��ي التجارة
العالمي��ة والتموي��ل .وتوف��ر هون��غ كونغ �أر�ض��ية
اختبار مثالية لتفعيل دور اليوان من خالل ت�سوية
ال عن الودائع وال�سندات
المعامالت التجارية ،ف�ض ً
المقومة باليوان.
ووقع��ت بع���ض البن��وك المركزي��ة �ص��فقات
مقاي�ض��ة للعم�لات مع البن��ك المركزي ال�ص��يني،
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م��ن الأهمية بم��كان وجود �سيا�س��ات نقدية و
مالية تحافظ على قيمة العملة ،لكن االقت�ص��ادات
الكب��رى المتقدمة ال تكاد ت�ش��كل نماذج ل�سيا�س��ة
ال حت��ى الآن
ذكي��ة .و قد �ش�� ّكل ذل��ك تهديد �ض��ئي ً
بالن�سبة لو�ضع عملتها االحتياطية.
العام��ل الحا�س��م يتمث��ل ف��ي تطوي��ر الأ�س��واق
المالي��ة .فم��ن الناحية التاريخي��ة ،حققت كل عملة
احتياطي��ة هذا الو�ض��ع ف��ي ظل ظ��روف فريدة من
نوعه��ا ،و�أثارته��ا دوافع مختلفة .ولك��ن في جميع
الأح��وال ،تمك��ن الم�س��تثمرون الأجان��ب من �ش��راء
الأ�ص��ول ذات الج��ودة العالي��ة ،المتمثل��ة عادة في
�سندات ال�شركات الحكومية المقومة بعملة البلد.
ومن المفارقات ،المتعلقة بعدم وجود الأ�صول
الآمنة الأخرى هي الم�س��توى المرتفع و المت�صاعد
م��ن الديون الحكومية الأميركية يدعم دور الدوالر
باعتباره العملة االحتياطية المهيمنة.
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اق��ت�����ص��اد دول��ي

ت�صنيف
خف�ض��ت وكال��ة فيت���ش نظرتها
تجاه ت�ص��نيف المملكة المتحدة �إلى
“�س��لبية” م��ن “م�س��تقرة” ،ب�س��بب
محدودي��ة قدرتها عل��ى التعامل مع
ال�صدمات.

الغارد تناق�ش �إ�صالح «النقد» في ال�صين

تراجع��ت الهند عن ق��رار اتخذته
تحظ��ر بموجب��ه ت�ص��دير القط��ن،
وق��د �أثار القرار غ�ض��با في �ص��فوف
المزارعي��ن المحليي��ن ،والهن��د تع��د
ثاني �أكبر منتج للقطن في العالم.

انتقد �صندوق النقد الدولي غياب
ال�ش��فافية ف��ي ح�س��ابات ال�ش��ركات
العام��ة ف��ي االم��ارات العربي��ة
المتح��دة ،م�ش��يرا ال��ى ان ذل��ك يثير
تحفظ الم�ستثمرين االجانب.

ك�شفت �ش��ركة ال�ش��امل الدولية
القاب�ض��ة �إنها جددت عقد ال�شراكة
م��ع «كارل�س��ون واجونل��ت ترافل»
�س��ي دبلي��و ت��ي لم��دة � 5س��نوات
مقبلة.

فيراري
�أطلقت في��راري طرازين جديدين
ف��ي الن�س��خة الثاني��ة والثمانين من
معر���ض جني��ف الدولي لل�س��يارات:
 F12برلينتا.

خف�ض
قررت ال�صين خف�ض الم�ستوى
الم�س��تهدف لنم��و النات��ج المحلي
الإجمال��ي هذا الع��ام �إلى ،7.5%
م��ن �أج��ل تحقيق نم��و متوا�ص��ل،
و�إج��راء �إ�ص�لاحات هيكلي��ة
لالقت�صاد.
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�س��تظل غالبية البنوك الأميركية
الكبرى محتفظة بر�أ�سمال كاف وفقا
لمعايير الجهات التنظيمية ،حتى لو
تعر�ضت ل�صدمة مالية.

قرار

تحفظ

تجديد

ر�أ�سمال

ناق�ش��ت مديرة �ص��ندوق النقد الدولي كري�س��تين الغارد في بكين مع وانغ
ت�ش��ي �شان نائب رئي�س الوزراء ال�صيني �إ�صالح الم�ؤ�س�سة المالية الدولية ،ح�سب
ما �أوردته وكالة �أنباء ال�صين الجديدة دون �إيراد �أي تو�ضيحات.
وتدعو ال�صين ،ثاني �أكبر اقت�صاد بالعالم� ،إلى زيادة ثقلها داخل ال�صندوق،
وفي بداية ال�شهر الجاري قالت الغارد �إنها عينت ال�صيني جيانهي لين �سكرتيرا
عاما لل�ص��ندوق ،وهو من�ص��ب �أ�سا�س��ي لبن��اء التوافقات ال�ض��رورية بين الدول
الأع�ضاء الـ ،187و�سيبد�أ لين في ممار�سة مهمته في الـ 22من ال�شهر الجاري.
و�س��بق لغي��ري راي�س الناطق با�س��م الغارد �أن �أ�ش��ار �إلى �أن زي��ادة محتملة
لح�صة بكين في تمويل ال�صندوق �ستناق�ش في بكين ،وقد حثت مديرة الم�ؤ�س�سة
المالي��ة �أم���س الدول الأع�ض��اء على التحرك م��ن دون �إبطاء لإ�ص�لاح ما يتعلق
بتمثيلي��ة ال��دول داخ��ل ال�ص��ندوق والب��دء ف��ي تنفيذ هذا الإ�ص�لاح ف��ي �أقرب
الآجال.
وكانت الدول الأع�ض��اء في ال�ص��ندوق ق��د اتفقت في دي�س��مبر/كانون الأول
 2010على حزمة �إ�ص�لاحات لما ت�س��مى ح�ص�ص ال�سحب المتعلقة بالع�ضوية
وق��وة الت�ص��ويت ف��ي ال�ص��ندوق والحوكم��ة داخل��ه ،ويتوق��ع �أن تدخ��ل ه��ذه
الإ�ص�لاحات حي��ز التطبي��ق ف��ي يناير/كان��ون الثان��ي المقبل ،و�س��تنتج عنها
م�ض��اعفة ح�ص�ص ال�س��حب من حوالى  238.4مليار وحدة �س��حب �إلى 476.8
مليار وحدة (ما يعادل  767مليار دوالر �أميركي تقريبا) ،وهي موارد �أ�سا�س��ية
لتمويل ال�صندوق.
وتت�ضمن حزمة الإ�صالحات مراجعة لحجم الم�ساهمات المالية الدائمة للدول
الأع�ضاء في ر�أ�سمال ال�صندوق ،و�أي�ضا تعديل تركيبة مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة بما
يراعي الأهمية المت�ص��اعدة للدول ال�صاعدة كال�صين والهند والبرازيل ورو�سيا،
حيث ت�صبح ال�صين ثالث �أكبر ع�ضو في ال�صندوق من حيث قوة الت�صويت.
وح�سب بيان ل�صندوق النقد �صدر �أم�س ف�إن الإ�صالحات التي جرت م�شاورات
ب�ش���أنها حالي��ا ترم��ي �إلى تعدي��ل تركيب��ة مجل���س الإدارة لجعله �أكث��ر تمثيلية
وبانتخاب �أع�ضائه كافة البالغ عددهم � 24شخ�صا.

�سقف
طلبت الحكومة البرازيلية ر�سميا
م��ن نظيرته��ا المك�س��يكية و�ض��ع
�سقف �س��نوي لقيمة ال�س��يارات التي
ت�ص��درها للبرازي��ل ال يتج��اوز 1.4
مليار دوالر.

عقوبات
ال �أدلة ت�شير �إلى انتهاك �شركات
�سوي�س��رية عقوب��ات نفطي��ة �ض��د
�س��وريا ،وذل��ك عق��ب ت��داول �أ�س��ماء
�ش��ركات تجاري��ة مقره��ا �سوي�س��را
منها “�أي �أو تي” و”غانفور”.

اتفاق
تو�صلت �شركة النفط البريطانية
العمالق��ة ب��ي ب��ي �إل��ى اتف��اق مع
المدعين  -المت�ض��ررين من كارثة
الت�س��رب النفط��ي الكبي��ر الت��ي
وقع��ت في خليج المك�س��يك في عام
.2010
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ن�شاط
ارتفع الإنتاج ال�صناعي لألمانيا
�إلى 1.6%ف��ي �ش��هر يناير/كانون
الأول الما�ض��ي ب�سبب زيادة الن�شاط
في مختلف القطاعات.

�أميركا ت�ضاعف �إنتاج الطاقة ال�شم�سية

كارلو�س

تباين �أداء �صناعة ال�سيارات في
ع��دد م��ن ال��دول الأوروبي��ة .فبينما
�س��جلت ال�ص��ناعة نم��وا ف��ي �ألمانيا
وبريطاني��ا ف��ي الع��ام الما�ض��ي
تراجع��ت ف��ي فرن�س��ا و�إيطالي��ا
و�إ�سبانيا.

تاتا و�ساب
تقدم��ت �ش��ركة تات��ا موت��ورز
الهندي��ة بعر���ض بقيم��ة 350
مليون دوالر ل�ش��راء �ش��ركة �س��اب
�أوتوموبي��ل ال�س��ويدية ل�ص��ناعة
ال�سيارات.

قواعد
ق��ال وزي��ر االقت�ص��اد
ال�سوي�س��ري� ،إن م��ن المنتظ��ر �أن
ت�س��تفيد بن��وك �سوي�س��را الكب��رى
من قواع��د جديدة �ص��ارمة لر�أ�س
المال� ،سي�ص��وت عليه��ا البرلمان
في العام الجاري.

قالت �شركة فولك�س فاغن الألمانية،
�إن �أرباحها ال�صافية في العام الما�ضي
و�صلت �إلى �أكثر من ال�ضعف كما ارتفعت
�إيراداتها ب�أكثر من الربع.
تمكن��ت الوالي��ات المتحدة من م�ض��اعفة حج��م �إنتاجها من الطاقة ال�شم�س��ية
خالل العام الما�ض��ي مقارنة بالعام  2010من خالل التو�س��ع في �إقامة محطات
الطاقة ال�شم�سية ل�شركات المرافق.
وذكر تقرير �صحافي ل�صحيفة وول �ستريت �أن زيادة �إنتاج الطاقة ال�شم�سية في
�أميركا زاد رغم �أن الإنتاج الأميركي من الألواح ال�شم�سية تراجع العام الما�ضي في
ظل زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه الألواح في العالم مع انخفا�ض الأ�سعار.
ونقلت ال�ص��حيفة عن درا�سة ن�شرها اتحاد �صناعات الطاقة ال�شم�سية الأميركي
وم�ؤ�س�س��ة «جي ت��ي �إم ري�س��ير�ش» القول �إن انخفا�ض الأ�س��عار والدع��م الحكومي
للطاقة ال�شم�سية �ساعد في نمو هذا القطاع بقوة العام الما�ضي.
وح�سب الدرا�سة فقد تم �إن�شاء محطات طاقة �شم�سية خالل العام الما�ضي تنتج
 1855ميغاوات بتكلفة �إجمالية بلغت  8.4مليارات دوالر مقابل طاقة �إنتاجية
قدرها  887ميغاوات في عام .2010
و�أ�ص��بحت الوالي��ات المتحدة رابع �أكبر �س��وق للطاقة ال�شم�س��ية في العالم بعد
�ألمانيا و�إيطاليا وال�صين بح�سب الدرا�سة الأخيرة.
وت�ص��ل ح�ص��ة الواليات المتحدة من هذه ال�س��وق حاليا �إلى  % 7ولكن يتوقع
�أن ت�ض��اعف �أميركا هذه الح�ص��ة بحلول عام  2016في حال ا�س��تمر نمو القطاع
بالوتيرة نف�سها.
ووفقا لتقديرات متخ�ص�ص��ة ف�إن من �ش�أن التو�سع في �صناعة ا�ستغالل الطاقة
ال�شم�س��ية في الواليات المتحدة �أن توفر نحو � 37ألف وظيفة �إ�ض��افية خالل العام
الج��اري ،وكان ق��د عم��ل نح��و مائة �ألف �ش��خ�ص في هذه ال�ص��ناعة خ�لال العام
الما�ضي.
ويتوقع باحثون �أن ترفع �أميركا �إنتاجها للكهرباء با�س��تخدام الطاقة ال�شم�سية
�إلى نحو  2800ميغاوات خالل العام الجاري �أي بزياد لأكثر من  % 50عن �إنتاج
العام الما�ضي.
وخ�لال العامي��ن الما�ض��يين انخف�ض معدل تكلفة ا�س��تكمال النظام ال�شم�س��ي
بن�سبة  ،35%وعزي ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى تراجع �أ�سعار المكونات الرئي�سية لبناء
محطات الطاقة ال�شم�سية الم�ستوردة ب�شكل رئي�سي من ال�صين.
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ك�شف عمالق ال�شبكات االجتماعية
“في�سبوك” عن �أدوات جديدة لإي�صال
�إعالناته ب�شكل مبا�شر �إلى م�ستخدميه
المق��در عدده��م ب��ـ 845ملي��ون
م�ستخدم.

�أرباح

احتفظ رجل الأعمال المك�س��يكي
كارلو�س �سليم بال�صدارة في القائمة
ال�سنوية لمجلة فورب�س للمليارديرات
ف��ي العال��م بث��روة تق��در بنح��و 69
مليار دوالر.

نمو

�أدوات

ت�شجيع
عق��دت كل م��ن كوري��ا الجنوبي��ة
وال�ص��ين والياب��ان اجتماع��ا تو�ص��لت
خالله��ا ه��ذه ال��دول التف��اق ثالث��ي
يهدف �إلى ت�ش��جيع اال�س��تثمار المبا�شر
لل�شركات.

“نوك بوك”
�أعلن��ت  ،Knockbookال�ش��ركة
العامل��ة ف��ي قط��اع الإعالن��ات عل��ى
�ش��بكة االنترن��ت ،ع��ن �إط�لاق �ش��ركة
 Socialobbyالزميل��ة ف��ي ال�س��وق
الكويتي.

ت�صنيف
ثبتت وكال��ة “كابيتال انتليجن�س”
العالمية للت�صنيف االئتماني ت�صنيفات
بن��ك الكوي��ت الوطني للأجلي��ن الطويل
والق�ص��ير عن��د “ ”aa-و” ”a1+عل��ى
التوالي.
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معار�ض وم�ؤتمرات

معار�ض عامة
لبنان /بيروت – البيال

معر�ض بروجكت لبنا ن 2012/6/8-5

لبنان/بيروت – البيال

معر�ض ايكورينت 2012/6/8-5

لبنان/بيروت – البيال

معر�ض طاقة لبنان 2012/6/8-5

لبنان /بيروت (البيال)

ايطاليا /ميالنو

المعر�ض الدولي للهدايا ،الروائح العطرية ،المجوهرات
واك�س�سوارات للمدخنين ،اك�س�سوارات المفرو�شات
2012/5/14-11

ايطاليا/بولونيا

المعر�ض الدولي لمعدات العناية بال�صحة
2012/5/19_16

ايطاليا/فيرارا

معر�ض الريا�ضات والن�شاطات الخارجية والترفيه
2012/6/24-20

المعر���ض الدول��ي لمعالج��ة المي��اه وت�أمي��ن المياه
ومعالجة النفايات 2012/5/25-23

العراق

ايطاليا/فيرنزا

المعر�ض الدولي للبناء 2012/7/6-3

ايران/تبريز

المعر�ض الدولي للبناء 2012/5/13-9

ايران/طهران

المعر�ض الدولي للبناء ،مواد البناء والمعدات
2012/7/13-10

ايران  /طهران

المعر�ض الدولي للخيوط و�صناعة المالب�س
2012/6/6-4

ايطاليا  /ميالنو

المعر�ض الدولي للعقارات 2012/6/7-5

ايطاليا /فيرنزا

المعر�ض الدولي لمالب�س الرجال
2012/6/22-19

المعر�ض الدولي للمطابخ والمراحي�ض ومعداتها
ايار 2012

ايطاليا /فيرنزا

المعر�ض الدولي الثالث لمعدات البناء وتقنيتها
2012/10/16-13

ايطاليا /ميالنو

اثيوبيا/ادي�س ابابا

ايطاليا /فيرونا

معر���ض دول��ي وم�ؤتم��ر للطاق��ة للطاق��ة المتج��ددة
وتوزيع الكهرباء
2012/5/11-9
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المعر�ض الدولي لملبو�سات الأطفال
2012/6/30-28

المعر�ض التجاري الدولي لأدوات الطاقة وم�ستلزمات
المنزل وقطع للهدايا والمجوهرات والف�ضة وال�ساعات
2012/9/9-6

ايطاليا /فيرنزا

المعر���ض الدول��ي للروائح العطري��ة وادوات التجميا

ومواد العناية بالج�سم
2012/9/9-7

ايطاليا /في�سنزا

المعر�ض الدولي للمجوهرات والذهب والف�ضة
2012/9/12-8

ايطاليا /بولونيا

المعر�ض الدولي للم�أكوالت ال�صحية والبيئة
2012/9/12-9

ايطاليا /ميالنو

المعر�ض الدولي للمن�س��وجات االوروبية وال�ش��ركات
الخا�صة بها 2012/9/13-11

�سلوفينيا� /سيليي

معر�ض مخ�ص�ص لأنظمة الطاقة والتدفئة والتبريد
2012/5/18-15

�سلوفينيا�/سيليي

معر�ض مخ�ص�ص للبيئة وكيفية حمايتها
2012/5/18-15

الهند/بنغالورو

معر���ض يه��دف ال��ى الترويج ل�ص��ناعات ال�ش��ركات
ال�ص��غيرة والمتو�س��طة يق��ام ف��ي المرك��ز الدول��ي
للمعار�ض من تنظيم الم�ؤ�س�سة الهندية �آي ام �أ�س
2012/9/30 27-

هولندا /ام�ستردام

المعر�ض الدولي لمعدات علم الفلك
2012/7/6-1

هولندا /ما�سترخت

المعر�ض الدولي لعلم االوبئة والطب البيطري واالقت�صاد
2012/24-20

20112012
كانونآياراالول
واالقت�صاد -
ال�صناعة
� 122 118
العددالعدد
واالقت�صاد -
ال�صناعة
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طلبات وعرو�ض
لبنان
ان �ش��ركة MULTI-NATIONAL
)BUSINESS CO. (MBC
تبح��ث ف��ي البحري��ن – قبر�ص – م�ص��ر – ايران –
العراق – االردن – الكويت – عمان – قطر – ال�سعودية
– �س��وريا – تركي��ا – االم��ارات العربي��ة المتحدة عن
موزعي��ن لبي��ع و ت�س��ويق موازين الكتروني��ة مع طابعة
ماركت
Kretz
   made in Argentina
لالت�صال
 659697-1-+961لبنان
wassimk@mbc-lb.com
اميركا
0012815970557
Haissam.kaissi@mbc-lb.com
www.mbc-lb.com

بنغالد�ش
�شركة من بنغالد�ش لت�صدير المالب�س الجاهزة ،ترغب
ب�إقامة عالقات تجارية مع ال�شركات والتجار في
لبنان .ولدى ال�شركة  3معامل ت�ص ّنع جميع انواع
المالب�س الجاهزة.
لالت�صالMr. Ajit Kumer Talukber – :
Chairman
Head Office, Road number 20, House
number 689, First Floor, CDA,
Agrabad Chitagong, Bangladish
&Tel: 00880312529306
00880312529310
Cell. Number: 008801763817311
@E. Mail: buying housectg
stylezoneintl.com

تركيا
�شركة ل�صناعة المفرو�شات ،ت�ستعمل اف�ضل انواع
الب�ضاعة ل�صناعة االبواب وت�صديرها الى الخارج،
وترغب ب�إقامة عالقات تجارية مع �صناعيي

MULTI-NATIONAL BUSINESS CO. (MBC

المفرو�شات لتقدم لهم هذه المواد وااللوان .وهذه
المواد هي ماركة م�سجلة تحت ا�سم Venni High
Gloss
لالت�صالIzmiryildiz Orman Urunleri :
.LTD.STI
Ozcan Yildiz
General Manager
E-Mail: ozcanyildiz@venni.com.tr
Tel: 0090232486 2906

ال�صين
ان �شركة ن�شنغ هانغ المحدودة للتكنولوجيا – هونغ
كونغ تقدم المنتجات ذات الجودة العالية واال�سعار
المناف�سة والخدمات الممتازة ،وهي كالتالي� :سل�سلة
�آلة تجميل الب�شرة
�سل�سلة �آلة تجميل الب�شرة بالأ�شعة القوية
ا�شعة ثاني اوك�سيد الكربون
� ND-YAGآلة الأ�شعة
�سل�سلة �آلة لتخفيف الوزن � -آلة تك�شيف الب�شرة
�آلة ا�ستخراج الدهن
�سل�سلة �آلة التجميل ب�أ�شعة ناب�ضي ليزر
ترغب هذه ال�شركة ب�إقامة االعمال التجارية مع من
يرغب من التجار.
للت�صال� :صوفيا �سليمان عبداهلل
م�س�ؤولة ق�سم المبيعات
�شركة ت�شنغ هانغ المحدودة للتكنولوجيا – هونغ
كونغ
بريد الكترونيwymzjsofia@hotmail.com :
20112012
كانونآياراالول
� 122 118
العددالعدد
واالقت�صاد -
واالقت�صاد -
ال�صناعة
ال�صناعة

5/4/12 12:15:32 PM

من منتوجات �شركة كركي لل�صناعة والتجارة

ال�صين
�شركة �صينية ت�صدر الحبوب والمك�سرات والتفاح والثوم،
تبحث عن �شركاء لبنانيين �أو موزعين في ال�سوق
اللبنانية.
لالت�صال:
Ted Wang
Rizhao Hengxin Industry & Trade
.Corp
Cell: 00866332216775
Fax: 00866338391358
E- Mail: jerry_wang@cnsuricorp.com

ال�صين

�شركة �صينية ت�صنع ال�شاحنات الزراعية الخفيفة
ومحركاتها ،تبحث عن م�ستثمرين لبنانيين للقيام في
ت�صنيع هذه ال�شاحنات محلي ًا وت�سويقها في ال�سوق
اللبناني:
لالت�صالChina AUTD :
Tracy Luo
Tel: 862367636237604
Fax: 862367635036604
Cell: 8613193195623
E-Mail: Luo@ atu-big.com
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!..بتحب لبنان
تع ّرف على �صناعتو

دليل ال�صادرات والم�ؤ�س�سات
ال�صناعية اللبنانية

www.lebanon-industry.com
961 1 370452 - +961 1 370318 :  بناية تسبحجي هاتف-  شارع األمير عمر-  كليمنصو-  بيروت:االدارة العامة
info@lebanon-industry.com : لبنان بريد الكتروني-  بيروت- ) (شوران5838/13 - 1102 - 207 :ب. ص+961 1 370602 :فاكس
Beirut - Clemenceau - Al Amir Omar Str. Tasbahji Building
Tel: +961 1 370318 - +961 1 370452 Fax: +961 1 370602
 العدد- ال�صناعة واالقت�صاد
P.O. box: 5838/ 13 - 1102آيار-� 2070
Chouran- Beirut - Lebanon
E.mail: info@lebanon-industry.com www.lebanon-industry.com
2012
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