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خطاك... راوح

يعتبر �القت�ص��اد �للبناني �قت�ص��اد�ً حر�ً، وه� يعتمد على �لمبادرة �لفردية و�النفتاح على �لعالم �لخارجي مع تحرك منا�صب للر�صاميل و�لعمالة. 

ي�ص��تح�ذ �لقطاع �لخا�س على �أكثر من 75 % من �جمالي �أعمال �القت�ص��اد وي�ص��غل ر�ص��اميل في كل �لقطاعات �القت�ص��ادية ويعتبر عماد �النماء 

�القت�صادي. و�لقطاع �لم�صرفي �لحر ه� �أكثر من �صعف �لقطاع �القت�صادي.

ت�قع �لخبر�ء �القت�صادي�ن �ن ت�صل ن�صبة �لنم� �القت�صادي في لبنان �لى 2.9 في �لمئة في �لعام �لحالي، لتع�د وترتفع �لى 4.5 في �لمئة في 

�لعام 2013.

ويعتقد ه�ؤالء �لخبر�ء �ن �ال�ص��ر�بات �لمت���ص��لة في لبنان و�ال�ص��طر�بات �ل�صيا�صية في �ص���ريا قد تعيق نم� �القت�صاد �للبناني وذلك من خالل 

تاأثيرها �ل�صلبي على بع�س �لقطاعات و�همها �لقطاعان �ل�صياحي و�ل�صناعي ��صافة �لى �لقطاع �لزر�عي، �إذ من �لمعروف �ن عدد �ل�صياح قد تر�جع 

خالل �لعام �لما�صي بح��لى 600 �لف �صائح كان �غلبهم ياأتي بر�ً من طريق �ص�ريا، ولكن ب�صبب �الحد�ث تر�جع �لعدد �لى �لحدود �لدنيا ولم تتمكن 

وز�رة �ل�ص��ياحة من تاأمين �لبديل ج��ً ب�ص��بب �رتفاع ��صعار تذ�كر �ل�ص��فر وعدم رغبة �ل�صياح �لعرب وتحديد�ً �الردنيين في �لمجيء �لى لبنان في ظل 

هذه �لظروف.

�ما بالن�ص��بة �إلى �ل�ص��ادر�ت �ل�ص��ناعية، فقد بلغ مجم�عها للعام �لما�صي ح��لى 3 مليار�ت و520 ملي�ن دوالر �ميركي وكان من �لمت�قع �ن 

يتجاوز هذ� �لرقم ل� كانت �الو�ص��اع في �ص���ريا عادية باعتبار �ن �ل�ص��ادر�ت �للبنانية تمر من خالل �ص�ريا ��صافة �لى �ن هذ� �لبلد �لعربي ي�صت�رد 

كمية ال باأ�س بها من �ل�صادر�ت �للبنانية.

وقد �صكلت �لدول �لعربية �ل�ص�ق �لرئي�صية لل�صادر�ت �ل�صناعية وبن�صبة 42.5 في �لمئة من مجم�ع �ل�صادر�ت.

��ص��افة �لى �ال�ص��طر�بات في �ص�ريا، فان ��ص��تمر�ر �لتجاذبات �ل�صيا�صية و�ال�ص��ر�بات �لعمالية في لبنان �نعك�س �ص��لبًا على �نتاجية �لقطاعات 

�القت�صادية خ�ص��صًا �لتجاذبات �لتي طاولت »حرب �لمليار�ت« وعدم تمكن حك�مة �لرئي�س ميقاتي من تمرير م�صروع قان�ن �ل� 8900 مليار ليرة 

حتى �الآن، وعدم �قر�ر م��زنة �لعام 2012 �لتي ت�ص��كل حركة �ال�ص��تثمار فيها ن�ص��بة محترمة من هذه �لم��زنة وت�ؤدي في حال �قر�رها �لى تحريك 

�لم�صاريع �همها م�صاريع �لبنى �لتحتية.

وح��ّذر �لخبر�ء �القت�ص��ادي�ن من ت�ص��خم م�ص��ت�ى �لدين في لبنان )ح��لى 140 ف��ي �لمئة من �لناتج �لمحلي �الجمال��ي( ولكن من ناحية ثانية 

��ص��ادو� بالم�ص��ت�ى �لعالي لال�ص�ل �الجنبية لدى �لبنك �لمركزي وبم�ص��ت�ى �ل�صي�لة �لمرتفع لدى �لم�صارف �للبنانية ما قد يخفف من وطاأة ت�صخم 

م�ص��ت�ى �لدين، مع �لعلم �ن حك�مة �لرئي�س ميقاتي وتحديد�ً رئي�س مجل�س �ل�زر�ء يعي �همية عدم تجاوز م�ص��ت�ى �لدين ن�صبًا معينة كان قد حددها 

في �جتماعه �الخير مع جمعية �لم�صارف.

لكن �لخبر�ء ي�ص��يرون �لى �همية تح�يالت �لمغتربين حيث تبين �ن 75.3 في �لمئة منها كان م�ص��درها منطقة �ل�ص��رق �الو�ص��ط و�ص��مال �فريقيا 

خ��الل �لع��ام �لما�ص��ي، وهذه �لتح�يالت ما تز�ل تنع�س �القت�ص��اد من خالل مده بهذه �الم��ل �لتي تت�زع عل��ى مختلف �لقطاعات، في حين �نه من 

�لمرجح �ن يبقى �ال�صتثمار �لخا�س خا�صعا لحالة �لترقب و�لتريث مع تاأجيل للقر�ر�ت �ال�صتثمارية �لكبرى.

�ال �ن �لت�قعات �لمرتقبة بم���ص��لة �ال�ص��تقر�ر �القت�ص��ادي و�لم�ص��رفي و�لنقدي ال تعني �نه لي�ص��ت هنالك تحديات جمة في �لمدى �لمنظ�ر في 

ظل عدد من �الختالالت �لقائمة و�لتي ت�ص��تدعي ت�ص��افر جه�د �لمعنيين في �ص��بيل م��جهتها في �الفق �لمنظ�ر. �ن �لتحدي �القت�صادي �البرز يكمن 

في و�ص��ع �لمالية �لعامة وه� ناجم عن �لزيادة �لملح�ظة �لمرتقبة في �النفاق �لعام و�لتي قد تحد من �لتح�ص��ن �لن�ص��بي �لذي طر�أ على ن�ص��ب �لعجز 

و�لمدي�نية خالل �ل�ص��ن��ت �لفائتة خ�ص��ص��ا في حال تعثر �عتماد �جر�ء�ت تعزز ن�صب �القتطاع ب�صكل عام. ناهيك عن �لتحدي �لم�صتجد �لذي يكمن 

في �لحد من تده�ر �لح�صاب �لخارجي بعد �ن �صجل ميز�ن �لمدف�عات �ول عجز له في ع�صر �صن��ت في ظل �رتفاع ��صعار �ال�صتير�د ومر�وحة �لت�صدير 

وتر�جع حركة �لر�صاميل �ل��فدة.

مهما يكن من �مر، فان �لتع�يل ه� �لي�م على �لقطاع �لخا�س �للبناني �لذي ي��جه �لتحديات رغم ما �أ�صابه من تعثر�ت خ�ص��صا �لحك�مة �لتي 

لم تقم لغاية �الن باال�صالحات �لم�ع�دة، ولم تتمكن من تح�صين �لبنية �لتحتية �همه بالن�صبة �إلى قطاع �لكهرباء �لذي ما ز�ل ي�صتنزف �لخزينة ولم 

تطبق بعد خارطة �لطريق �لتي قدمها وزير �لطاقة و�لمياه جبر�ن با�صيل وو�فق عليها مجل�س �ل�زر�ء.

وف��ي ه��ذ� �الطار يع�ل �لقطاع �لخا�س �همية على تح�ص��ين �نتاجية بع�س �لقطاعات خ�ص��ص��ًا �لقطاع �ل�ص��ياحي من حيث زيادة عدد �ل�ص��ياح 

وزيادة نفقات �ل�صياح في لبنان.

�الف����ت����ت����اح����ي����ة
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�ل���������ح���������دث

6

منتجاتنا فقدت قدرتها على المناف�سة داخليًا وخارجيًا بفعل زيادة الأجور

بكدا�ش: ملفاتنا القت�سادية تعالج بع�سوائية

البلدان  في  االضطرابات  كانت  فإذا  العام،  بداية  مع  الصناعي  بالقطاع  احملدقة  اخملاطر  من  التحذيرات  كثرت 
العربية تهدد بفقدان اكثر االسواق استيراداً 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.
الرواتب  زيادة  اقرار  على  اللبنانية  احلكومة  اقدمت  القطاع،  على  تخيم  التي  القلقة  األجواء  هذه  ضوء  وفي 
التي قامت بها جمعية الصناعيني لتشرح  واالجور، لترفع األكالف أكثر وأكثر على املصانع رغم كل اجلهود 

اهمية هذه املسألة وانعكاسها على املصانع. 
 2012 عام  ان  اعتبر  اآلخر  والبعض  مصانع  اقفال  من  حّذر  فالبعض  دراماتيكياً،  كان  العام  بداية  مع  الوضع 
سيكون عام موت الصناعة ودفنها. نائب رئيس جمعية الصناعيني زّياد بكداش اكد ان الصناعة لن متوت ولن 
تدفن رغم اخملاطر التي حذرنا منها مع بداية العام. واشار الى عام 2012، هو استمرار للعام 2011، في ما يتعلق 
بالوضع املتأزم في املنطقة العربية واملناطق اجملاورة. كالم بكداش اتي في حوار مع »الصناعة واالقتصاد« هذا 

نصه:
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➠

�ســـدرت مع بد�ية عام 2012، ت�سريحـــات كثيرة ��سارت �لى مخاطر 

كبيـــرة تحدق بالقطاع �ل�سناعي �ذ و�سفت �لعـــام �لجديد �آنذ�ك بـ«عام 

موت �ل�سناعة ودفنها«. بعد �نق�ساء �لف�سل �الول من �لعام، كيف تقيمون 

و�قع �لقطاع؟

بد�ية ال بد من �لتاأكيد �ن �ل�صناعة لن تم�ت ولن تدفن رغم �لمخاطر �لتي 

حذرنا منها مع بد�ية �لعام. عام 2012، ه� ��ص��تمر�ر للعام 2011، في ما 

يتعلق بال��ص��ع �لمتاأزم في �لمنطقة �لعربية و�لمناطق �لمجاورة،  و�صتك�ن 

له��ذ� �ل��ص��ع تاأثير�ت �ص��لبية على �لت�ص��دير �ل��ى �لخارج �لذي �ص��ينخف�س 

و�صي�ص��بح ��ص��عب، في حين يعي�س لبنان �ص��من حالة من �لت�صنج �ل�صيا�صي 

�صتنعك�س رك�د�ً في �ال�ص��ق، ففي حين �صيف�صل عدد كبير من �ل�صياح زيارة 

بلد�ن �خرى و�صيتجه ��صحاب �لر�صاميل �لى �ال�صتثمار في غير لبنان، يعاني 

�للبناني�ن من �نخفا�س كبير في �لق�ة �ل�صر�ئية لمد�خيلهم يقارب �ل�30 % 

رغم زيادة �لرو�تب و�الج�ر.

وف��ي �ل��قع، �ت��ت هذه �لزي��ادة �لتي �قره��ا مجل�س �ل���زر�ء في بد�ية 

�لعام في وقت غير منا�ص��ب نتيجة �لظروف �لتي ذكرتها. دون �دنى �ص��ك، 

�لعامل كان بحاجة �لى رفع ر�تبه نتيجة �نخفا�س قدرته �ل�صر�ئية في ظل 

�لغالء �لمنت�ص��ر في �الأ�ص��ق و�لذي طاول مختلف �ل�صلع ، لكن كان �الأجدى 

بالحك�مة �لبحث عن حل�ل �ف�صل من �لزيادة �لمبا�صرة. 

ماذ� تت�سمن هذه �لحلول؟

نح��ن كنا د�ئمًا نطالب بتح�ص��ين م�ص��ت�ى �لتعليم �لر�ص��مي لي�ص��اهي 

م�صت�ى �لتعليم في �لقطاع �لخا�س، وتقديم نفقات طبابة للعامل و�صمان 

�جتماعي و�صمان �صيخ�خة، لت�صبح زيادة �لر�تب بالن�صبة �لى �لعامل في 

ظل تاأمين حاجاته �الجتماعية، مطلبًا �خير�ً ال يتمتع ب�صفة �الأول�ية.

�لملف��ات �القت�ص��ادية ف��ي لبن��ان ال تعالج ب�ص��كل ج��دي �و علمي، بل 

بع�ص����ئية. فمع ط��رح زيادة �الأج�ر  وقبل �قر�ر �لزيادة، �رتفعت �ال�ص��عار 

نتيج��ة محاول��ة �لبع���س  ��ص��تباق �لزي��ادة و�لتقل��ب في ��ص��عار �لعمالت 

�الجنبية،  ما �دى �لى �نكما�س في �ل�ص�ق رغم ما تم ترويجه �صمن �لباز�ر 

�ل�صيا�ص��ي ع��ن �رتف��اع في �لق�ة �ل�ص��ر�ئية وزي��ادة في �لحرك��ة �لتجارية 

ونح��ن كنا قد حذرنا من هذ� �المر. �لي�م �ال�ص����ق تع��ج بالنا�س، لكن قلة 

منه��م يقدم�ن على �ل�ص��ر�ء، حتى ف��ي �لمحال و�ل�ص���برماركت �لتي تبيع 

�لم��د �لغذ�ئية و�لحاجات �لي�مية تر�جع عملها.

�قفال م�سانع

كنتـــم قد قمتم في جمعية �ل�سناعيين بجولـــة على �ل�سيا�سيين قبل 

�قـــر�ر �لزيادة في مجل�س �لـــوزر�ء ل�سرح وجهة نظركـــم، �ألم تلم�سو� �ي 

تجاوب �و حر�س على و�قع �لقطاع �ل�سناعي في هذه �لم�ساألة؟

م��ص���ع �الأج�ر كان م��ص���عًا �صيا�ص��يًا �كثر منه مطلبيًا، وطبعًا ما 

حدث في �لملف كان خير دليل على ذلك. فال�زر�ء �لذين كان�� ي�ص��ارك�ن 

في �الجتماع �ل�ص��هير في �لق�صر �لجمه�ري، كان�� يتفاو�ص�ن مع �لعمال 

لكنهم بعد ربع �ص��اعة �ص���ت�� على قان�ن وزير �لعمل �ص��ربل نحا�س، وهم 

�نف�ص��هم �ص�ت�� في جل�صات �خرى �صد �لم�صروع، ما ي�ؤكد �ن �صبل معالجة 

�لمطالب �لعمالية �تت �صيا�ص��ية  بامتياز، في حين �ننا ��ص��بحنا في وقت 

من غير �لم�صم�ح فيه �صرب �القت�صاد بال�صيا�صة.

ما هي �نعكا�سات �لزيادة على �لقطاع؟

طبعًا، فقدت منتجاتنا �لقدرة على �لمناف�صة د�خليًا وخارجيًا، فالجميع 

يعلم �ن �لمنتجات �لم�صت�ردة و�لتي تتمتع �صناعتها بدعم كبير في بلدها، 

تنت�ص��ر ب�ص��كل و��ص��ع في �ال�ص����ق �للبنانية في وقت تعاني فيه �ل�صناعة 

�للبناني��ة ��صا�ص��ًا م��ن �رتف��اع في تكالي��ف �النت��اج نتيجة غي��اب �لدعم 

�لمت���ص��ل و�رتفاع كلفة �لطاقة، ��ص��يف �ليها �رتف��اع كلفة �ليد �لعاملة. 

وهذ� طبعًا يمثل م�صكلة كبيرة، �ذ �ن �ل�صناعيين �للبنانيين حاليًا يبحث�ن 

عن ��ص��ق جديدة للت�صدير ع��صًا عن �ال�ص��ق �لعربية �لتي خ�صروها بفعل 

�لث�ر�ت و�ال�ص��طر�بات �المنية، فكيف �ص��يتمكن�ن من �لدخ�ل �لى ��ص��ق 

جديدة �ذ� كانت كلفة �نتاجهم قد �رتفعت؟

كانت قد ��سارت معلومات عن �قفال م�سانع عام 2008 نتيجة زيادة 

�الجـــور �آنذ�ك، هل مـــن �لمتوقع �ن ن�سهد �قفـــااًل لم�سانع نتيجة �لزيادة 

�الأخيرة؟

حاليًا، لي�ص��ت لدينا �ي معل�مات عن �قفال م�ص��انع، لكن ��ص��تطيع �ن 

�وؤكد �ن معظم �لم�ص��انع لن تقدم على ت�ظيف م�ظفين جدد. وهذه م�صاألة 

ال يجب �ال�ص��تهانة بها، فاأ�صا�س �القت�صاد خلق فر�س عمل، وعندما نرفع 

�الج�ر بالن�ص��ب �لتي تق��ررت بكل تاأكيد فر�س �لعمل �ص��تنخف�س. �لقطاع 

�ل�ص��ناعي ي�ؤمن نم��ً في فر�س �لعمل �ل�صن�ية بن�صبة 10 %، وبكل تاأكيد 

هذه �لن�ص��بة لن تتحقق هذ� �لعام ب�ص��بب زيادة �الج�ر ��ص��افة �لى م�صاألة 

�النكما�س و�ل�صع�بات �لتي ي��جهها �القت�صاد �لعالمي.

خ�سائر �لقطاع

دون �دنى �سك، حملت �ال�سطر�بات �لتي ت�سهدها بع�س �لدول �لعربية 

خ�سائر للقطاع �ل�سناعي، هل هذه �لخ�سائر كبيرة وبكم تقّدر؟

�لخ�ص��ائر تب��د�أ بالظه���ر ف��ي نهاي��ة ع��ام 2012، ف�ص��حيح �ن ه��ذه 

�ال�صطر�بات بد�أت في �لعام 2011 لكن �آنذ�ك كانت كل �لعق�د م�قعة مع 

�لزبائن وكانت �ال�صطر�بات ال تز�ل حديثة و�ل��صع مقب�اًل في ظلها.

حالي��ًا، هناك بع�س �النخفا�س في ن�ص��بة نم� �ل�ص��ادر�ت قد ال تك�ن 

كبي��رة، خ�ص��رنا ��ص����قًا متعددة نح��اول تع�ي�ص��ها بالدخ�ل �لى ��ص����ق 

جدي��دة. طبعًا هذ� ل��م يكن ما ناأم��ل، فنحن نريد �لمحافظة على �ال�ص����ق 

�لتي ن�صدر �ليها و�لدخ�ل �لى ��ص��ق جديدة في �ل�قت نف�صه.

�لم�صكلة �ال�صا�س تكمن في �ال�ص��ق �لعربية، وعدد �ل�صاحنات �الآتية 

❍❍  على اللبنانيين ان يثقوا 

ب�سناعتهم، فاإذا كنا غير قادرين 

على النجاح في ال�سوق المحلي 

لن ننجح في الخارج ❍❍
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�ل���������ح���������دث

م��ن طريق �لبر �نخف�س ب�ص��كل 

كبي��ر �ذ �إنه ال يمكن �لتامين عليها 

من ح��دث �لحرب و�لم�ص��ارف ال 

تر�ص��ى باالعتماد�ت. وو�ص��ط هذ� 

�ل��قع، نحاول �صحن ب�صائعنا عبر 

�لبح��ر �ال �ن �لتكلف��ة مرتفع��ة، ما 

يجعلنا نخ�صر ��ص��قًا وال �صيما في 

�ص�ريا.

عمل �لحكومة

يعانـــي عمـــل �لحكومـــة من 

جمـــود، كيف �نعك�س هـــذ� �لو�قع 

على �لقطاع؟

ال �صك �ن حك�مة �لرئي�س نجيب 

3 وزر�ء  ��ز ب�ص��مها 
ّ
ميقات��ي تتمي

�ص��ناعيين ون�ص��يطين ف��ي �ل�قت 

نق���ال  �القت�ص��اد  ف�زي��ر  نف�ص��ه. 

نحا���س كان نائب رئي�س �لجمعية، 

ووزير �ل�ص��ياحة ف��ادي عي�د كان 

رئي�صًا للجمعية، �ما وزير �ل�صناعة 

فريج �ص��اب�نجيان فه� �ص��ناعي 

�إ�ص��افة �ل��ى �أن رئي���س �لحك�م��ة 

�صناعي �ي�ص��ًا ويملك م�صانع في 

لبنان.

ولك��ن ل��� كان��ت كل �لحك�م��ة 

م�ؤلف��ة من �ل�ص��ناعيين، ل��ن ياأتي 

عملها �أف�صل بالن�صبة �لى �لقطاع، 

الأنه �لعائق �مام تنفيذ �ي خطة �و 

�تخ��اذ �ي قر�ر �صيا�ص��ي. فال�زر�ء 

�ل��ذي يح�ص��ب�ن علينا �قت�ص��اديًا 

يق�م���ن بمجه���د كبير ج��د�ً لكن 

لالأ�ص��ف لي�ص��ت هن��اك �ي نتائ��ج 

جيدة ب�صبب �لمناكفات �ل�صيا�صية.

��م عمل 
ّ
�لي���م �ذ� �ردن��ا �ن نقي

�لحك�م��ة وتاأثيره على �القت�ص��اد 

ق��ر�ر  �ي  نج��د  ل��ن  و�ل�ص��ناعة، 

هن��اك  �لعك���س  ب��ل  ال  �يجاب��ي، 

قر�ر�ت ��ص��رت بالقط��اع و�همها 

زي��ادة �الج���ر �لت��ي �رجعتن��ا �لى �ل���ر�ء. هذ� ال يعن��ي �ن �ل�زر�ء لي�ص���� 

جيدي��ن، لك��ن في لبنان ت��د�ر �الم�ر ب�ص��كل يختلف عن كل بل��د�ن �لعالم، 

فالمعالج��ات �المني��ة تاأتي ف��ي �لمرتبة �الولى، و�ل�صيا�ص��ية ف��ي �لمرتبة 

�لثانية �ما �القت�صاد ففي �لمرتبة �الخيرة.

نـــرى وزير �ل�سناعة فريج �سابونجيان يقـــوم بجوالت على �لمناطق 

�تخاذ  عـــن  ويعلن  �ل�سناعيـــة، 

قـــر�ر�ت و�لتن�سيـــق مـــع وزر�ء 

�آخرين. كجمعيـــة �سناعيين هل 

�نتم ر��ســـون عن فاعلية جهوده 

هذه؟

وزي��ر  �ص��اب�نجيان  �ل�زي��ر 

�ص��ناعي ذكي وناجح ف��ي عمله 

وف��ي وز�رت��ه، وق��د فاجاأن��ا �لى 

حد كبير بن�صاطه، �ذ كان ي�صبقنا 

بالقر�ر�ت �لتي يتخذها وال �صيما 

�جتماع��ه مع وزير �لتربية ووزير 

�لثقاف��ة به��دف �دخال م��ص���ع 

�ل�ص��ناعة �لى �لمنه��ج �لتعليمي، 

وهذه خط�ة مهمة جد�ً.

كما قام �ل�زير �ص��اب�نجيان 

بالتن�ص��يق م��ع وز�رة �لخارجي��ة 

اليج��اد �آلي��ة للبح��ث عن ��ص����ق 

جدي��دة. فالي�م لالأ�ص��ف، ��ص��غر 

�ص��فارة ف��ي لبن��ان لديه��ا ملحق 

معظ��م  �ن  حي��ن  ف��ي  تج��اري 

�ص��فار�تنا في �لخارج والأ�ص��باب 

مالية لي�س لديها �ي ملحق تجاري 

يالحق �ال�ص����ق رغ��م �همية هذ� 

�الأمر. ربما لي�ص��ت هناك �صع�بة 

من فتح �ص�ق للت�صدير في �ي بلد 

عربي، لكن هناك �ص��ع�بة كبيرة 

في فتح �ص�ق للت�صدير في �وروبا 

و�ميركا �ذ� لم يكن هناك ملحق�ن 

تجاري�ن في �صفار�تنا.

كيـــف تتم �آلية �لعمل في هذ� 

�لمو�سوع؟

يقدمه��ا  طلب��ات  هن��اك 

�ل�ص��ناعي�ن �ل��ى �لجمعي��ة �لتي 

ترفعها �لى �ل�زير �ص��اب�نجيان 

�لذي ب��دوره ير�ص��لها �ل��ى وز�رة 

�لخارجي��ة �لتي تق�م باإر�ص��الها 

ب��اأدق  لالإتي��ان  �ل�ص��فار�ت  �ل��ى 

�لمعل�مات ح�ل �ل�ص�ق �لمطل�بة 

لكي يتمكن �ل�صناعي من فتح �ص�ق له.

هل بد�أ �لعمل بهذ� �لم�سروع؟

 نعم، بع�س �ل�ص��ناعيين بد�أو�، وقد �ر�صلت �لكتب �لى �ل�صفار�ت وحاليًا 

نحن ننتظر �لنتائج. �عتقد �نها �صتك�ن جيدة على �لرغم من �لمجه�د �لذي 

تحتاجها، فالخارجية �صت�ؤدي دور�ً كبير�ً ي�صاعد �ل�صناعيين �لى حد كبير 

في عملهم. 

❍❍  تتمّيز حكومة الرئي�ش نجيب 

ميقاتي ب�سمها 3 وزراء �سناعيين 

ون�سيطين في الوقت نف�سه  ❍❍
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�لمناف�سة

كيف ت�سف قدرة �ل�سناعة �للبنانية على �لمناف�سة؟

ق��د ُيفاج��اأ �للبناني���ن �ذ� عرف���� �ال�ص��ناف �للبناني��ة �لم�ج���دة ف��ي 

�ال�ص����ق �لخارجية. ففي �ال�ص��ق �الوروبية هناك ف�صيات وورقيات و�آالت 

من �صناعة لبنانية، وهكذ� �لحال في �ال�ص��ق �الميركية.

�ل�ص��ناعة �للبناني��ة قادرة على �لمناف�ص��ة وتحتاج �لى دعم ب�ص��يط من 

�لدولة �للبنانية �ذ �ن هناك م�ص��كلة كبيرة مع �لبلد�ن �لتي تدعم �ص��ناعتها 

وخ�ص��ص��ًا ف��ي مج��ال �لطاق��ة. فحالي��ًا �ل�ص��ناعي�ن �للبناني���ن �لذي��ن 

يحتاج�ن �لى طاقة مكثفة في �صناعاتهم يعان�ن �لى حد كبير. وباعتقادي 

ح��ل هذ� �لم��ص���ع لي�س �ص��عبًا، �ال �نه حتى �الآن لم تق��دم �ي حك�مة على 

معالجة هذ� �لم��ص���ع. �ل�زير �ص��اب�نجيان وعد بحل قريب ونحن نثق به 

وبجديته في معالجة هذه �لم�ص��كلة �لحقيقية، فم�ص��نع »ي�ني�ص��ير�ميك« قد 

�قفل ل�صببين، �الول �ن �صناعته تحتاج �لى طاقة مكّثفة جد�ً و�لدولة لم تقم 

بدعم��ه، و�لثاني وج�د منتجات �جنبية في �ال�ص����ق �للبنانية مدع�مة من 

بلدها ما يتناق�س مع �التفاقات �لعربية و�لخارجية.

معظم �التفاقيات �لى وقعها لبنان و�سعت �ل�سناعة في مناف�سة �سر�سة 

حتى في �ال�سو�ق �للبنانية، �ين دور �لجمعية في هذ� �لمو�سوع؟

لالأ�ص��ف كل �التفاق��ات �لثنائي��ة �لتي تح�ص��ل بي��ن لبن��ان و�ي بلد �آخر 

تح�ص��ل من طري��ق وز�رة �القت�ص��اد ك�نها هي �لمخ�لة ت�قي��ع �التفاقات. 

طبعًا يتم �الأخذ بر�أي وز�رة �ل�صناعة، ونحن حاولنا كجمعية �ن ن�صغط في 

بع���س �التفاقات وقد نجحنا في مكان ما في �التفاقية �لم�قعة مع تركيا، 

حيث تمكنا من فر�س الئحة تبقى خارج �التفاق ل�قت محدد. �لي�م وب�ج�د 

�ل�زي��ر نحا�س ك�ص��ناعي في وز�رة �القت�ص��اد، �عتقد �نه ل��ن يتم ت�قيع �ي 

�تفاقية مع �ي بلد �ن لم تكن لم�صلحة �لتاجر �و �ل�صناعي �للبناني.

ماذ� يعني لكم وجود 3 وزر�ء �سناعيين في �لحكومة؟

»حظن��ا من �ل�ص��ما«، لكني �ع�د و�كرر �ن جه�دهم ق��د ال تعطي �لنتائج 

ت �صد �ل�ص��ناعة في بع�س 
ّ
�لتي ننتظرها الأ�ص��باب �صيا�ص��ية. وبع�ص��م ي�ص�

�لقر�ر�ت الأنه م�ص��طر في ظل �ل��ص��ع �ل�صيا�صي. وطبعًا، نحن ال ن�صتطيع �ن 

نل�مهم على ت�صرفهم في بلد كلبنان.

بر�أيك كيف تتطور �لبيئة �لد�عمة للقطاع �ل�سناعي في لبنان؟

معظم �ل�ص��ناعيين يعمل�ن بمفردهم منذ �ن ��ص�ص���� م�صانعهم، من دون 

�ن ي�صاأل �حد عنهم. فمنذ �ربعين عامًا وحتى �لي�م، كل �لحك�مات �للبنانية 

ل��م تق��دم �لدعم �لكافي لل�ص��ناعي ف��ي لبنان. �لي���م في �لبل��د�ن �لمتقدمة 

يحت��ل �لقطاع �ل�ص��ناعي �الول�ية في �هتمام �لحك�م��ات نظر�ً الأهميته في 

�القت�صاد وحجم فر�س �لعمل �لتي يقدمها، �ما في لبنان فال يتمتع �لقطاع 

ب��اأي �ول�ية �و �ف�ص��لية ما. عندما بد�أ �لحديث عن زي��ادة �لرو�تب و�الج�ر، 

كان �ل�ص��ناعي�ن يتمتع���ن من وز�رة �لمال وم�ص��رف لبن��ان بدعم للف��ئد 

على �لطاقة �ل�صناعية بن�صبة 1 �و 2 %، ومع طرح �لزيادة قام وزير �لمال 

بخف���س �لدع��م نقطتين. وقد حدث ه��ذ� �المر دون �ن ي�ص��عر �ي �حد، وكان 

بمثابة م�صمار جديد في نع�س �ل�صناعة.

م�ستقبل �سعب

هل �نتم متفائلون بم�ستقبل �لقطاع �ل�سناعي؟

م�ص��تقبل �ل�ص��ناعة لي�س �ص��هاًل، ولكن �ل�ص��ناعي �ص��يبقى كم��ا ه� رغم 

�لم�ص��اكل �لت��ي يعان��ي منه��ا مع �ص��يق �ل�ص���ق �لمحلي��ة ما يفر���س عليه 

�ص��ناعة منتجات تتمتع بقيمة م�صافة عالية. معظم �ل�صناعيين �للبنانيين  

يتط�رون با�ص��تمر�ر ويطرح�ن منتجات جديدة في �ال�ص����ق ب�ص��كل م�صتمر 

تتمتع بقيمة م�ص��افة عالية، ويعمل�ن بمفردهم ويحاول�ن قدر �لم�ص��تطاع 

ني��ل �لحد �الدنى من �لدعم من �لدول��ة �للبنانية. و�نا على يقين �نه �ذ� كان 

�ل��صع �ل�صيا�صي في لبنان في ي�م من �اليام م�صتقر�ً، �ل�صناعة �صتك�ن في 

و�صع ممتاز.

ما �سبب تفاوؤلكم �لكبير هذ� رغم �لم�ساكل �لتي يعاني منها �لقطاع وال 

�سيما �رتفاع �كالف �لطاقة؟

و�ق��ع لبن��ان �لجغر�ف��ي ي�ص��مح لل�ص��ناعيين باالنفت��اح على �ال�ص����ق 

�لخليجية حيث ي�جد عدد كبير من �للبنانيين، ��صافة �لى �لعالقات �لجيدة 

مع �لدول �الوروبية. كما �ن هناك �ص��ناعات جديدة، �ص��غيرة وكبيرة، تن�صاأ 

وال تحتاج �لى طاقة مكثفة.

�لمه��م �ن تعيد �لدول��ة �للبنانية �لنظ��ر في كل �التفاق��ات �لثنائية �لتي 

وقعتها حتى نتمكن من �لنم� و�لت��ص��ع �كثر و�كثر. وعلى �ل�ص��عب �للبناني 

�ن يثق بال�ص��ناعة �للبنانية عبر بناء ثقافة �صناعية وال �صيما عند �لطالب. 

فاإذ� كنا غير قادرين على �لنجاح في �ل�ص�ق �لمحلية لن ننجح في �لخارج. 

م��ن �ل�ص��روري �ن يع��رف �لم��ط��ن �ن هن��اك �ص��ناعات لبنانية ت�ص��اهي 

�ل�صناعات �الجنبية. فالقطاع �ل�صناعي يتمتع باأهمية كبيرة، عام 2011 

�ص��ربت �ل�ص��ياحة، وهذ� �لعام ال تز�ل حتى �الآن �الج��ء غير م�صجعة ب�صبب 

�ال�صطر�بات �لتي ت�ص��هدها �لبلد�ن �لمجاورة، �ل�صياح �لذين كان�� يزورون 

لبنان عبر �لبر في �لما�ص��ي لن يزوروه في ظل �الو�ص��اع �لم�ص��طربة في 

�ص�رية حتى ج��ً، خ�فًا من �ي مفاجاآت. فالي�م �صا�صات �لتلفزة و�ل�صحف 

تعج بالمناكفات �ل�صيا�صية، �لتي ت�حي لل�صياح وال �صيما �لعرب �ن �ل��صع 

لي�س على ما ير�م. 

❍❍  اذا ا�ستقر الو�سع ال�سيا�سي 

في يوم من اليام في لبنان، ال�سناعة 

�ستكون في و�سع ممتاز ❍❍

❍❍  خ�سائر ال�سناعة من 

ال�سطرابات العربية  تبداأ بالظهور 

في نهاية عام 2012  ❍❍
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�ل�����������ح�����������دث 

جمعية ال�سناعيين تطلق خدماتها الجديدة 

افرام: نواجه اأزمة 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 ال٤٠٠ صناعي، 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.

�فر�م

و�لق��ى �ف��ر�م كلم��ة بالمنا�ص��بة، جاء فيه��ا: “مع 

�ل�ص��هر �الأول م��ن �لع��ام ٢٠١١ وحت��ى تاريخ��ه، رحنا 

ن�صت�صعر ه�ل �ل��قع �لذي يحيط ب��صعنا �القت�صادي، 

وقد �أطلقنا �ص��رخات �لتحذير و�ح��دة تل� �الأخرى وال 

م��ن ي�ص��مع، وكذلك فع��ل �لبن��ك �لدولي و�لم�ؤ�ص�ص��ات 

�القت�ص��ادية �لدر��ص��ية في لبنان و�لعال��م، ماذ� كان 

�لج��ب ال �صيء”.

و�عتبر “�إننا على �صفير �لهاوية و�قت�صادنا ينزف، 

ديننا �لعام في حدود ٦٠ مليار دوالر، لناتج محلي ٤١ 

ملي��ار دوالر، م��زنة ١٣ مليار دوالر، ٣ مليار�ت دوالر 

منه��ا �ص��تذهب �إلى �ص��د �لعجز ف��ي م�ؤ�ص�ص��ة �لكهرباء 

وح��ل��ى  ٤ ملي��ار�ت لخدم��ة �لدي��ن، وفي �لم�ؤ�ص��ر�ت 

�القت�ص��ادية، عجز �لم��زنة �ص��يبلغ ١٠ ف��ي �لمئة، �أما 

�لنم��� فل��ن يتع��دى ٢٬٥٠في �لمئ��ة”، مت�ص��ائال: “ماذ� 

فعلت معظم �لطبقة �ل�صيا�صية الإعادة �إطالق �لنم�”؟

�سلل تام

�أ�ص��اف: “ه��� �ل�ص��لل �لتام يا لالأ�ص��ف. فم�ص��الح 

معظ��م �لطبق��ة �ل�صيا�ص��ية تعميه��م، وم�ج��ات �آذ�نهم 

مقفل��ة �ص��ماء. وه��ي ال تلتق��ط �لذبذب��ات �لت��ي يبث 

عليها �قت�ص��ادنا �ل�طني. وهكذ� ت�صي�صت كل �لملفات، 

وعق��م كل م��ا ه��� خ�ص��ب، ودن���س كل ما ه��� محرم. 

وله��ذ� �ل�ص��بب، ن��ج��ه �لي�م �أزم��ة وج�دية لم ن�ص��هد 

له��ا مثيال ف��ي تاريخنا”. وت�ص��اءل: �أين ه��� �لتحفيز 

للقطاعات �لمنتجة من ق��نين وت�ص��ريعات �ص��ريبية؟ 

�أين هي مخططات ��ص��تقطاب روؤو�س �الأم��ل؟ �أين هي 

�لبن��ى �لتحتية �لتي �أكلها �الهتر�ء؟ �أين �لت�ص��ركة بين 

�لقطاعي��ن �لع��ام و�لخا���س للت�ظيف في �لم�ص��اريع 

�لجديدة دون زيادة �لمدي�نية”؟

وق��ال: “�إنن��ا ن�ص��رخ، الأننا لن نر�ص��ى بعد �لي�م 

بتم�يل �إد�رة ومنظ�مة متاآكلة بالف�صاد و�لعقم. وكيف 

ال ن�صرخ، وال نجد من يعطي �أول�ية لالهتر�ء �لمتف�صي 

في �لبنى �لتحتية؟ كيف ال ن�ص��رخ، ولتاريخه، ن�ص��هد 

غيابا مدويا للمدن �ل�صناعية �لنم�ذجية في �لمناطق 

و�الأرياف. ويق�ل���ن �أنهم يريدون تثبيت �للبناني في 

�أر�صه. �إننا ن�صرخ، الأننا نلم�س و�قع �نعكا�س �لت�صاعد 

�لمرع��ب ف��ي �أ�ص��عار �لنف��ط عل��ى �لدين �لع��ام، وعلى 

م�ؤ�ص�ص��ة كهرباء لبن��ان، وعلى �لقطاع��ات �الإنتاجية، 

وعل��ى ق��درة تحم��ل و�ص��م�د �لم��طني��ن. فاأي��ن ه��� 

جانب من �لح�سور
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➠

�ل�صندوق �ل�طني لدعم �لطاقة ؟

و�أكد “�إننا لن نفقد �الأمل، ونحن رغم كل �لعثر�ت، 

ال نز�ل نتطلع �إلى تبني �لطبقة �ل�صيا�صية روؤية �صاملة 

الإط��الق �لنم���، ولمعالجة بني�ية لالقت�ص��اد �ل�طني 

يج�ص��ده بكل و�ص���ح م�ص��روع �لم��زنة للع��ام ٢٠١٢... 

ع�ص��ى يب�ص��ر �لن�ر”. و�أ�ص��ار �إل��ى �نه “رغ��م كل هذه 

�ل�ص���رة �لقاتمة، هناك د�ئما ب�صي�س ن�ر �آت، تماما 

كم��ا نفع��ل �لي�م م��ع �ص��ركائنا في �إط��الق �لخدمات 

�لجديدة لل�صناعيين”.

�سعب

ع�ص��� مجل���س �الإد�رة ورئي���س لجن��ة �لم�ؤ�ص��ر�ت 

�الأ�صا�ص��ية ل��الأد�ء �ل�ص��ناعي وخدم��ة �الأع�ص��اء ف��ي 

جمعي��ة �ل�ص��ناعيين �ص��اكر �ص��عب، ق��دم �لجديد في 

�لم�ق��ع �اللكترون��ي للجمعية م��ن تعديل في �ل�ص��كل 

لم��ا  ت�ص��فحه  �إل��ى  ودع��ا  و�لم�ص��م�ن  و�لهيكلي��ة 

يحم��ل من فائ��دة وقيم��ة م�ص��افة لل�ص��ناعيين عبر                               

 www.ali.org.lb
و�ذ �ص��رح �ص��عب مفا�ص��ل �لخدم��ات، �عل��ن �ن 

 – �الأميركي��ة  �لجامع��ة  م��ع  وبالتع��اون  �لجمعي��ة 

�للبناني��ة، تنظ��م ور���س عم��ل تعليمي��ة لل�ص��ناعيين 

و�لم��در�ء �لتنفيذيين مرة في �ل�ص��هر ف��ي مقر جمعية 

�ل�صناعيين �للبنانيين في م���صيع تتعلق بالتخطيط 

لتاأمي��ن ��ص��تمر�رية �ل�ص��ركات �لعائلي��ة و�لعالم��ات 

�لتجارية �لخا�صة في فر�صها ومخاطرها. 

كم��ا تقام ور���س عمل تدريبية ح���ل »قيادة فرق 

�لعم��ل �لدينامية« و�لكفاءة وت�في��ر �لكلف ومقايي�س 

�الأد�ء و�لت�ص�يق و�لمحا�صبة لغير �لمحا�صبين ور�صالة 

�ل�صركات �الجتماعية وغيرها«...

خدمات مالية

كم��ا تعم��ل مع بن��ك لبن��ان و�لمهجر عل��ى تقديم 

ت�ص��هيالت في �الإقر����س وخدمات مالية وم�ص��رفية، 

ومنها »بطاقة �ل�ص��ر�كة �لبالتينية« وتمنح مجانا في 

�ل�صنة �الأولى مع �متياز�ت خا�صة، �إلى قرو�س �الأعمال 

وه��ي معفاة من م�ص��اريف فت��ح �لملف �إ�ص��افة �إلى 

م��فقة مبدئية تمنح لل�صناعيين في غ�ص�ن ٢٤�صاعة. 

��ص��افة �ل��ى قرو�س “كف��االت” خالل ٤٨ �ص��اعة، مع 

خدمات خا�ص��ة بالم�ؤ�ص�ص��ات �ل�ص��غيرة و�لمت��صطة 

كت�طي��ن �لرو�تب وبطاقات ح�ص��م �لكترونية وتركيب 

�آالت �ل�صحب �لنقدي مجانا وغيرها.

�فر�م

جبر�

�سمعان

�زهري

�بو �لنحل

�سعب
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�ل�����������ح�����������دث

��ن �لجمعية مع �إد�رة �الإح�ص��اء �لمركزي 
ّ
وت�ؤم

�لم�ؤ�ص��ر�ت �القت�ص��ادية، �نطالقًا من �لقناعة باأن 

�لمعرفة ق�ة، ووج�ب �لقيا�س عبر �لم�ؤ�صر�ت بات 

مطل�با عن طريق جمع وتحليل �لمعل�مات �لعامة 

و�لمحا�ص��بية و�الإح�ص��ائية بم��ا ف��ي ذلك �لم�ص��ح 

�ل�ص��ناعي وتعري��ف وتحدي��د �الأعم��ال، �لملكي��ة 

و�أ�ص��حاب �لعمل، �الأن�ص��طة �الأ�صا�ص��ية و�لثان�ية، 

�لعمال��ة و�لت�ظيف، �لمبيعات، �لت�ص��دير، �ل�ص���ق 

�لمحلي، تفا�صيل �لتكاليف و�الأرباح �ل�صافية بعد 

تنزيل �ل�صر�ئب.

�لت�سويق 

وتق��ّدم م��ع مرك��ز �لتج��ارة �لعالم��ي خدمات 

ه��ذه  وته��دف  و�لت�ص��دير.  للت�ص���يق  �لت���ص��ل 

�لخدمات �إلى تاأمين �جتماعات B2B لل�صناعيين 

�للبنانيي��ن ف��ي مختل��ف دول �لعال��م وف��ي كافة 

�لقطاع��ات. فهن��اك ٣٦٠ مرك��ز مرخ���س في 100 

دول��ة، وماليين م��ن �لمديري��ن �لتنفيذيي��ن �لذين 

يزورون �صن�يا معار�س و�أن�صطة ترعاها �أو ت�صارك 

ف��ي رعايتها مر�كز �لتجارة �لعالمية. �أما �لبعثات 

�ل�ص��ناعيين  م�ص��اعدة  �إل��ى  فته��دف  �لتجاري��ة، 

�أ�ص����ق و�لت��ص��ية  �للبنانيي��ن ف��ي �لبح��ث ع��ن 

بالمعار�س وكيفية �لم�صاركة بها وتاأمين لقاء�ت 

�لعمل �لثنائية.

جبر�

من جهته، �عتبر جب��ر� “�ن �لجامعة تبقى في 

خدمة لبنان ومجتمعه و�ص��ناعته �لتي تعانى من 

�أو�صاع �صعبة تجبرنا على �ل�ث�ق معها لم��جهة 

�لتحدي.

�أزهري

بدوره، �كد �أزهري �عتز�زه بال�ص��ر�كة بين بنك 

لبنان و�لمهجر وجمعية �ل�ص��ناعيين وهي �الأولى 

من ن�عها في لبنان م�صدد� �ن هذه �لخدمات �لتي 

�ص��ي�فرها �لبنك تاأت��ي من خالل مذك��رة �لتفاهم 

وهي ت�صمل مختلف �لمجاالت �لم�صرفية.

و�أخي��ر� وقع��ت �تفاقيات �ل�ص��ر�كة بين كل من 

جمعية �ل�صناعيين و�لجامعة �للبنانية -�الأميركية 

وبنك لبنان و�لمهجر و�لمركز �لعالمي للتجارة.

من �ليمين: زياد بكد��س، �سعد �زهري، نعمت �فر�م، هاني �سفي �لدين، �سوقي دّكا�س، �ساكر �سعب

جهاد �سما�س، نديم ملك، نعمة �فر�م، ونزيه �لمقدم

�فر�م و�زهري وجبر� يتو�سطون �ع�ساء مجل�س جمعية �ل�سناعيين

12

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 122.indd   12 5/4/12   12:05:28 PM



�ل�صناعة و�القت�صاد - �لعدد 122 �آيار 2012

علي وح�سين عبد�هلل، نديم �لملك�فر�م و�زهري يوقعان �التفاقية

ربيع وطوني �فر�ممن �ليمين: زياد بكد��س، �بر�هيم مالح، فار�س �سعد

�سعد �لدين �لعويني ونز�ريت �سابونجيان جوزي �لها�سم و�سقيقته، جاك ن�سار

13

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 122.indd   13 5/4/12   12:05:54 PM



�ل�صناعة و�القت�صاد - �لعدد 122 �آيار 2012

»هوريكا 2012« .. ملتقى الخبرات والفنادق

إعداد: طارق معّنا

 تعتبر صناعة املعارض واملؤمترات احدى املؤشرات القوية للتدليل على الوضع االقتصادي في أي دولة، وقد 
شهدت هذه الصناعة منواً كبيراً في لبنان، حيث تنظم العديد منها على مدار العام. وال تقتصر على نوع 

معني من املعارض بل هي متنوعة وحتاول أن تغطي جميع اجلوانب.
 وتسجل املعارض زيادة مضّطردة في نسب الزوار واملعارضني، الذين يجدون فيها فرصة للتواصل مع الشرائح 

املستهدفة وتسويق املنتجات وهو ما ينعكس ايجاباً على القطاع السياحي وينشط االقتصاد عموماً. وتتوقع 
الهيئات والدوائر العاملة في هذا االطار منو هذه الصناعة وانعكاس آثارها االيجابية على اقتصاد الدولة.

وتطّل بيروت بحلتها اجلديدة عبر شعار “هوريكا 2012  الذي 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 وتنّوع املأكوالت املنزلية واخلدمات الداعمة 
لهذه الصناعة، ويجمع عدداً كبيراً من اخلبراء املتخصصني في فّن املأكوالت إضافة إلى الذواقة الذين يقدمون 

خلطات ذات نكهات جريئة ومأكوالت غير اعتيادية.

�ل�����������ح�����������دث

عبود: و�سيلة حقيقية لتحريك القت�ساد 
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 وكان وزي��ر �ل�ص��ياحة ف��ادي عب���د قد 

�فتتح �لمعر�س في �لبيال، بح�ص���ر روؤ�صاء 

�لجمعيات و�لنقابات �ل�ص��ياحية وم�ص��اركة 

400 م�ؤ�ص�صة �نتاجية وخدماتية من لبنان 
و�لبحري��ن و�الردن و�ل�ص��ع�دية و�الم��ار�ت 

و�ص��ريالنكا  و�ل�ص���يد  و�ص���ريا  �لعربي��ة 

و200 �خت�صا�ص��ي من �لفن��ادق و�لمطاعم 

و�لجامعات �لفندقية.

دمو�س

و�صددت �لمديرة �لعامة للمعر�س ج�مانا 

دم��س على “�أن ��صت�ص��افة �لمعر�س لل�صنة 

�لتا�صعة ع�صرة له��ة �لطبخ و�لخبر�ء �لفنيين 

ل�صناعة �ل�صيافة في لبنان و�لمنطقة، ي�ؤكد 

على �لدور �لذي يلعبه في تعزيز �لتنمية في 

لبنان”.

ملتق��ى  ي�ص��كل  “ه�ري��كا”  �أن  ور�أت 

عل��ى  ويرك��ز  �لفن��ادق  وقط��اع  للخب��ر�ت 

ع 
ّ
ي�ص��ج كم��ا  كاف��ة،  �لغذ�ئي��ة  �ل�ص��ناعات 

�البتكار ويلقي �ل�ص���ء على كّل ما ه� جديد 

في عالم �لغذ�ء”. و�أ�صارت �لى �أن “�لمعر�س 

ي�ص��تقطب هذ� �لعام �أكثر من 350 عار�ص��ا 

من لبن��ان، �أوروب��ا، �آ�ص��يا و�لب��الد �لعربية 

كاف��ة. ولفت��ت �لى �ن��ه “يق�ص��م �لملتقى �لى 
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➠

abi semaan marche modern

Tefal

aCE

Bekaplast co

 alfa

aptech

B Box

armobel

Barista

amG

assad Gabriel

manyfood

abi semaan marche modern
aptech
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Boecker

Chlala

bim pos

Cave du monastere st. jean

Ecolab

Cali food

Dekerco

Copar

Bureau Vertias

Chateau Barka

           

�لماأك���الت،  منه��ا  �أ�صا�ص��ية  فئ��ات  ث��الث 

�صة للفنادق 
ّ

�لم�صروبات، �لتجهيز�ت �لمخ�ص

و�لمطاع��م م��ن ف��ّن �لطاول��ة و�ص���اًل �ل��ى 

�لجامع��ات �لفندقي��ة، ناهيك ع��ن �لخدمات 

�ل�صياحية �لمتن�عة”.

وك�ص��فت �أن �لمنتدى يت�ص��من ور�س عمل 

وحلق��ات ح��ر ومناق�ص��ة ون��دو�ت مفت�حة 

للعاملي��ن ف��ي �ل�ص��يافة وخدم��ات �لطع��ام 

�لمهنيين لمناق�ص��ة �لم�ص��تجد�ت �الأخيرة في 

ه��ذه �ل�ص��ناعة. وقال��ت: “ ي�ص��ارك �أكثر 15 

خبير� وطاهيا من خارج لبنان في �ال�صر�ف 

�لمعر���س  �د 
ّ
رو وتزوي��د  �لمباري��ات  عل��ى 

تب��ادل  به��دف  و�لن�ص��ائح  باالإر�ص��اد�ت 

�لخبر�ت و�لمعرفة ح�ل فّن �لطبخ و�ل�صالمة 

�لغذ�ئية”.

عبود

من جهته، لفت عب�د �لى �ن “ هذ� �لحدث 

تح�ل �لى منا�ص��بة �صن�ية ينتظرها �لجميع، 

وب��ات محط��ة ��صا�ص��ية لم�ص��اركة �لخب��ر�ت 

و�النجاز�ت و�لتعريف بالتط�ر �لحا�صل في 

لبنان على �ص��عيد عالم �ل�ص��يافة �لذي خطا 

��ص��طا كبيرة في �لحرفية و�لمعرفة. 

وتابع: “ي�ص��اهم ه��ذ� �لملتق��ى عاما بعد 
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➠

Ecolab

Cali food

Domaine des Tourelles

Biomass

Delicacy lounge

Dal mare group

Convivio

Chateau Ka

Boutic Hotel

Bureau Vertias

Chateau Barka

Daccache green line
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EmF trading 

Nestlé

Elsa

Food Drama

Freez

Fresca

Ets. antoine massoud

Fairey-Tawrid

Eurotrade

Entotox

ع��ام ف��ي نق��ل �ص���رة ر�قي��ة وح�ص��ارية، 

وبالتالي ي�صكل �د�ة هامة للترويج �ل�صحيح 

ع��ن لبنان، وعن عر�قته في عالم �ل�ص��يافة، 

وفر�صة حقيقية للتعرف على �حدث �لتقنيات 

�لت��ي باتت تعتمدها �لم�ؤ�ص�ص��ات �ل�ص��ياحية 

ف��ي لبن��ان. و�اله��م �ن مثل ه��ذه �لمعار�س 

و�لم�ؤتمر�ت هي من دون �صك و�صيلة حقيقية 

لتحريك �القت�صاد وخلق فر�س عمل، فلبنان 

قادر على ��ص��تعادة دوره كمركز للم�ؤتمر�ت 

و�لمعار���س، وال ينق�ص��ه لتحقي��ق ذل��ك �ال 

�لبن��ى �لتحتي��ة �لالزم��ة و�لتروي��ج  ت�في��ر 

�ل�صحيح و�لم�ص�ؤول”.

“ه��ذ� م��ا �دركن��اه ف��ي وز�رة  �أ�ص��اف: 

�ل�ص��ياحة منذ عامين حي��ن بد�أنا �لعمل على 

محاولة �ن�ص��اء مركز للم�ؤتمر�ت و�لمعار�س 

بم���ص��فات عالمية في منطقة �ل�صبيه، وما 

زلنا ن�صعى لتحقيق ذلك بالرغم من �لعقبات 

و�لبيروقر�طية �لتي ت��جه �ي م�صروع منتج، 

وما نعم��ل جاهدين على تحقيقه، جاء �لبنك 

�الوروبي لال�صتثمار EIB على �لتاأكيد على 

�هميته، حيث �ع��رب فيليب دون ف�نتان عن 

�همي��ة �ال�ص��تثمار ف��ي لبن��ان وخا�ص��ة في 

قطاع �ل�ص��ياحة، م�صدد� على قدرة لبنان باأن 

يك�ن مركز� للم�ؤتمر�ت”.
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➠

Freez

Fresca

 Electro Group

Gold by moukarzel

 Beytrade

FDm

Fair trade

Farhat

Garff group

Eurotrade

Entotox

Gemco
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Gm & aGime

ipec

Ghanem development

General promotion International trade

Horepa  Interal

Grohe

Horequip

Le cuir Ipec Inthra
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➠

Ghanem developmentGetaway   Ghalico Group

GWR

ICU sarl

Lavazza

Hice

industrial & printing system

Label Plus

Grohe

Horequip

Le cuir
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Istirad GT

Nexty

Ixsir

Ojamco

Jabal natural

Puck

Iso liban Jura lebanon

mixmaster mBC

Liban fruit

Nasr trading group
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Jabal natural

Puck

Le fontaine

Qualeb

LG

Long rang system

moraco

market solution

Nay water

Liban fruit

Nasr trading group

RBmL food labs

25

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 122.indd   25 5/4/12   12:07:02 PM



�ل�صناعة و�القت�صاد - �لعدد 122 �آيار 2012

Prunelle

Specifico & co

Power horse

The Delights shop

Polytra

Tomado

Samtec Omega

Societe kebbi Signs makers

Sea Slim

Sofil
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Polytra

Tomado

Perrier

Tire boucon

Oubary

Securatel

Solarco

SIC

Solectron

Sea Slim

Sofil

Tma
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Trama

alDiyar

Turnkey venturesVeetee

UCI Eastern Industrail Company

Vitrum Vary food

Franchise Lebanon Banque Libano-Française

Well being trade

asyuda
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Veetee

UCI

Unimar

alSheikh Selim

United Technology System

Wilbi

 STG

Zizette Group

TQCSI

Well being trade

asyuda

al Kanater
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Phoenicia Hotel

Dairy Khoury

Inter Brand

Hboubna

al Karamah

Sabitech

Balkis Barakat

Café’ abi Nasr Taanayel

media Sponsorships

Zeit Boulos
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➠

al Karamah

Sabitech

Omsiat - alkar 

Zaka moltik

association of Lebanese Industries

Café Najjar

Visitors

Bonjus

Saltek

media Sponsorships

Zeit Boulos

 The Directory of Exports & Industrial 
Firms In Lebanon
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Chateau Kanafar

Kobayter Freres

Chateau Khoury

Kamaplast

Souk  altayeb

Vacuum Bags

Fattal mina Industry

Ghattas Trading Karout

Sfeir Industries  

Castania
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➠

Souk  altayeb

Vacuum Bags

Sonaco al Rabih

Candia

Sleep Comfort

Chtoura Food’s

Ksara

Chateau mouzar

mEa

Sfeir Industries  

Castania

 Chamber of Commerce، Industry and
 agriculture of Beirut
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meptico

Uninox

magic Carpet

ministry of agriculture

mabsout & Idriss

Natgas

al Rifai Roastery Clos ST. Thomas

Sannine Nadec

Jabra Institution

Sohat
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mabsout & Idriss

Natgas

Liban Pack

ministry of Tourism

Laflox yamama

Sannine Roastery

Selim Beyoun Institution

maurice Jabra

Nabil

Jabra Institution

Sohat

Unigaz
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��������ص�������رك�������ات

�سراكة بين »فا�ست مونديال« وSDV الفرن�سية

�أقي��م ف��ي مرف��اأ بي��روت 

ت�قي��ع  لمنا�ص��بة  �حتف��ال 

�ل�صر�كة بين �صركتي »فا�صت 

م�نديال �ند مارين« �للبنانية 

ف��ي  �لفرن�ص��ية   SDVو

»�لمنطقة �لل�ج�صتية �لحرة«، 

برعاية وزير �الأ�صغال �لعامة 

و�لنقل غازي �لعري�صي.

»�ن  �لعري�ص��ي  وق��ال 

�ل�ص��ر�كة بين �ص��ركة فرن�صية 

ف��ي  �ل�ص��ركات  كب��رى  م��ن 

�لعال��م وبين �ص��ركة لبنانية، 

�إط��ار  ت��ص��يع  �ل��ى  يه��دف 

م�صاحة �ل�صحن في لبنان �إلى 

كل �أقطار �لعالم«. 

»مرف��اأ  �ن  �ل��ى  و��ص��ار 

�أح��د  �إل��ى  ل 
ّ
تح��� بي��روت 

�أه��م �لمر�ف��ئ ف��ي �لمنطقة، 

وينتظ��ره دور �أكب��ر ف��ي لبنان 

و�لمنطق��ة. نظ��ر� �إل��ى �لنم��� �لكبير �لذي ي�ص��هده �لي�م في حركته من خالل عملية �ال�ص��تير�د و�لت�ص��دير وحركة �ل�ص��حن �لد�ئم��ة �لتي ال تت�قف عل��ى �أر�س هذ� 

�لمرفاأ«.

ودعا كل �لمنتجين على �أر�س �لمرفاأ �لى �لتعاون �لكامل و�لتن�صيق �لد�ئم، وتفعيل �لحركة وت�صهيل �لمعامالت باتجاه مزيد من �الإنتاجية. 

من جهته، ر�أى �لمدير �لتنفيذي ل�صركة »فا�صت م�نديال �ند مارين« روبير باولي »�ن �صعار لبنان ب��بة �ل�صرق« ه� و�قع ولي�س خياال، بدليل �ل�صر�كة �لقائمة 

�لي�م و�لتي ت�ؤكد ثقة فرن�صا وباقي �لدول بلبنان و�إر�دتها لتط�ير عالقاته معه و�لرغبة في �ال�صتثمار فيه«.

وقال: »�ن هذه �ل�صر�كة تتخطى لبنان لتك�ن �صر�كة �قليمية للبنان و�ص�ريا و�الردن وم�صتقبال �لعر�ق«.

�لعري�سي يتو�ّسط �لم�ساركين في �الحتفال

لـ»ليبان بو�ست«  ISO 9001 سهادة�

�أعلن��ت �ص��ركة “ليب��ان ب��ص��ت” �أنه��ا ح��ازت 

 ISO 9001:2008 ص��هادة نظام �صمان �لج�دة�

م��ن منظمة SaI GLOBaL وذل��ك عن �الإد�رة 

و�لعمليات.

 و��ص��ار رئي���س مجل���س �الإد�رة و�لمدي��ر �لع��ام 

لل�ص��ركة خليل د�ود �لى �ن  »مهمة »ليبان ب��ص��ت« 

ت�صهيل حياة �لم��طنين عبر تقديم خدمات متكاملة 

ت�ّف��ر عليه��م �لم�ص��ّقات �لي�مي��ة، ون�عي��ة �لخدمة 

�أ�صا�ص��ية ف��ي عملن��ا. وق��ال: »له��ذ� �ل�ص��بب، �نكّبت 

»ليبان ب��ص��ت« منذ ن�صاأتها الإيجاد �صبل ومجاالت 

لتح�ص��ين معايير خدمته��ا. و�لي�م، تاأتي �ص��هادة 

ISO 9001 بمثاب��ة تكري�س ر�ص��مي لمعاييرنا 
وجه�دن��ا ف��ي تقدي��م �أف�ص��ل ن�عي��ة ممكن��ة من 

�لخدمة«. 

�أ�ص��اف: �إنن��ا فخ�ري��ن به��ذه �ل�ص��هادة الأنها 

ح�ص��يلة �صن��ت من �لعمل. ثقة �لنا�س بنا حفزتنا 

لن���ص��ل جه�دنا، ونحن ن�صعى دومًا �لى تح�صين 

�أد�ئنا. وختم د�ود: تبقى �ل�ص��هادة �لتي نطمح �لى 

نيلها و�لحفاظ عليها، هي ر�صى زبائننا �لم�صتمر 

عند �لتعامل مع �صركتنا.
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�سراكة بين »كيدزمانيا« والـ »ميدل اإي�ست«

ت��م ت�قي��ع عق��د �ص��ر�كة بي��ن 

�الأو�ص��ط  �ل�ص��رق  طي��ر�ن  �ص��ركة 

�إي�ص��ت” �لممثل��ة برئي�س  �ل�”ميدل 

مجل���س �إد�رتها �لمدير �لعام محمد 

�لممثل��ة  و”كيدزماني��ا”  �لح���ت 

برئي�س مجل���س �إد�رتها علي كزما. 

تفاوؤلهم��ا  ع��ن  �لطرف��ان  و�أع��رب 

بهذه �لخط�ة �ل�صباقة �لتي �صت�صكل 

��صا�ص��ًا لتع��اون وثي��ق يجمع بين 

�ل��ى  ت�ص��عيان  ر�ئدتي��ن  �ص��ركتين 

�لم�ص��اهمة ف��ي �ع��د�د وبن��اء جيل 

طم�ح وو�عد.

�أهمي��ة  �ن  �لح���ت  ور�أى 

�لم�ص��روع تكم��ن “ ف��ي �ن��ه لي���س 

م�ص��روعًا ترفيهي��ًا فح�ص��ب، بل ه� 

تحتاج��ه  تثقيف��ي  م�ص��روع  �ي�ص��ًا 

بي��روت كم��ا يحتاج��ه �أطفالن��ا من 

�لجي��ل �لجدي��د الأنه ي�ص��اعدهم على 

�ختيار �لمهن��ة و�لدور �لذي يمكنهم 

�أن ي�صاهم�� به في �لحياة”.

كزم��ا:  ق��ال  جهت��ه  م��ن 

“كيدزمانيا” فخ�رة ب�صركة طير�ن 
��ص��تطاعت  وبم��ا  �الأو�ص��ط  �ل�ص��رق 

تحقيق��ه على مر �ل�ص��نين حتى بات 

وب��اأرزه  بلبن��ان  مقترن��ًا  ��ص��مها 

�ل�صامخ. ونحن و�ثق�ن �ننا من خالل 

ه��ذ� �لتعاون �ص��نتمكن من �ي�ص��ال 

�لر�ص��الة �لت��ي تق�م عليه��ا روؤيتنا، 

ما من��ح هذ� �لم�ص��روع بع��د�ً وطنيًا 

باال�صافة �لى �هد�فه �لترب�ية”. �لحوت وكزما بعد توقيع �التفاقية

�سراكة بين »بيبلو�ش« و»اأميريكان اإك�سبر�ش ال�سرق الأو�سط«

�أعل��ن بن��ك بيبل����س و�ص��ركة “�أميريكان �إك�ص��بر�س �ل�ص��رق �الأو�ص��ط” ت�قيع 

�تف��اق �ص��ر�كة بينهم��ا تتيح للم�ص��رف ت�زي��ع وتقدي��م بطاقات �لدف��ع �لم�ؤجل 

م��ن �ل�ص��ركة لزبائن��ه. وبم�ج��ب ه��ذ� �التف��اق، ُت�ص��در �ل�ص��ركة بطاق��ات دف��ع 

م�ؤّج��ل بال��دوالر �الأميركي، عل��ى �أن يت�ّلى بن��ك بيبل��س ت�زيعه��ا على زبائنه، 

وه��ي ت�ص��ّم بطاق��ة “�ص��نت�ري�ن “The Centurion® Card، “�لبطاق��ة 

�إك�ص��بر�س”  “�أميري��كان  بطاق��ة   ،  ®The Platinum Card”لبالتيني��ة�

وبطاق��ة   The american Express® Gold Cardلذهبي��ة�

. .The american Express® Card أميري��كان �إك�ص��بر�س” �لخ�ص��ر�ء�“!
و��ص��ار بيان �ص��در عن �لم�ص��رف بعد حفل �لت�قيع، �ن “هذه �لبطاقات ال تحّدد 

�ص��قفًا م�ص��بقًا لالإنف��اق وه��ي ت�ص��مح لحامليه��ا �الإفادة م��ن برنام��ج �لمكافاآت 

®membership Rewards من “�أميريكان �إك�صبر�س” �لذي يخّ�لهم جمع 
نقاط يمكن ��صتبد�لها بمجم�عة و��صعة من �لمكافاآت.

زوين

ف��ي هذ� �الإطار، ق��ال �لمدير �لعام �لم�ص��اعد ومدير �إد�رة �لمنتجات �ل�ص��ر�ئح 

و�لت�ص���يق ف��ي مجم�ع��ة بنك بيبل����س جيلبير زوي��ن “�إن تاأمين ر�ح��ة �لزبائن 

ك �الأ�صا�ص��ي لن�ص��اط م�ص��رفنا، حيث ن�ص��عى د�ئمًا 
ّ
وتلبية متطلباتهم هما �لمحر

�إل��ى تزويدهم بمنتجات وخدمات رفيعة �لم�ص��ت�ى. و�إن بطاق��ات �لدفع �لم�ؤجل 

من “�أميريكان �إك�ص��بر�س” م�صّممة خ�صي�صًا بما يتالءم وحاجات �لزبائن �لذين 

ي�ص��افرون با�ص��تمر�ر ويحتاج�ن �إلى �لمرونة في عملياتهم �لمالي��ة �أينما كان�� 

في �لعالم”.

مقد�د

من جهته، قال مدير �ص��ركة “�أميريكان �إك�ص��بر�س �ل�ص��رق �الأو�صط” في لبنان 

ح�ص��ان: بما �أننا ملتزم�ن تط�ير منتجات ر�قية تقّدم الأع�صاء بطاقاتنا عرو�صًا 

مميزة وقيمة فريدة �إلى جانب خدمة زبائن من �لطر�ز �الأول، فاإننا على ثقة باأن 

مجم�عة بطاقات �لدفع �لم�ؤّجل من “�أميريكان �إك�ص��بر�س” تالئم تمامًا حاجات 

قاعدة زبائن بنك بيبل��س �لرفيعة �لم�صت�ى.
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من �صهر �لى �صهر 

 ميقاتي يرعى افتتاح »منتدى املال والأعمال«..

 ندعو اىل ا�ستقرار اللرية  واإقرار املوازنة

ر�أى حاكم م�ص��رف لبنان ريا�س �صالمة �ن لبنان 

“وعلى �لرغم من �صع�بة ودقة هذه �لمرحلة، ��صتطاع 
�أن يحاف��ظ على �لثقة عامة فيه، كما ��ص��تطاع �لقطاع 

�لم�ص��رفي �أن يتعدى ه��ذه �لمرحلة حي��ث �أنهى �لعام 

2011 بربحي��ة جي��دة، ونم��ت �ل�د�ئ��ع بن�ص��بة 8 % 
وتعّدت �لت�ص��ليفات للقطاع �لخا�س �ل�40 مليار دوالر 

مقارنة ب���29 مليار دوالر كت�ص��ليف للقط��اع �لعام”. 

و�أكد  �ص��المة خ��الل كلمة �لقاها ف��ي �فتتاح “منتدى 

�لمال و�الأعمال” بعن��ن “��ص��تعادة �لثقة باالقت�صاد 

و��صتقطاب �ال�ص��تثمار�ت” �لذي رعاه رئي�س �لحك�مة 

نجيب ميقاتي ممثاًل ب�زير �الإقت�ص��اد و�لتجارة نق�ال 

نحا�س، �ن “�لليرة �للبنانية �صتك�ن م�صتقرة في �لعام 

2012 ولدين��ا �الإمكانات في هذ� �لمجال. و�ص��يك�ن 
هناك �أي�ص��ا ��صتقر�ر في �لف��ئد وعلى م�صت�يات تحّفز 

�لنم� وتخلق وفر� على خدمة �لدين �لعام. 

طربية

من جهته �علن رئي�س جمعية �لم�ص��ارف ج�زيف 

طربي��ة في كلم��ة �لقاها �ن “�ص��قف �لمطال��ب يت�قف 

عن��د حف��ظ �ال�ص��تقر�ر للعباد و�لب��الد، و��ص��ار �لى �نه 

ف��ي �لبعد �لمالي و�القت�ص��ادي، يجب عل��ى �لحك�مة، 

وبعدها �لمجل�س �لنيابي �ال�ص��ر�ع في معالجة م�صكلة 

تاأخي��ر �إق��ر�ر �لم��زن��ة �لعامة د�ص��ت�ريًا ع��ص��ًا عن 

ق��ع��د �ل�ص��رف �لحالي��ة �لقائم��ة من��ذ �لع��ام 2006 

عل��ى تخطي �لقاعدة �الثني ع�ص��رية. و��ص��اف: “�إقر�ر 

�لم��زنة مدخل لفتح �لباب �أمام �النفاق �ال�صتثماري، 

كم��ا يفتح �لب��اب �أمام ط��رح بر�مج تم�يلي��ة طم�حة 

الع��ادة بن��اء وتحدي��ث �لبن��ى �لتحتية بال�ص��ر�كة مع 

�لقط��اع �لخا���س. كذل��ك فاإنه م��ن �لملح �ل�ص��روع في 

و�ص��ع ملف �لنفط و�لغاز في م�ص��اره �لعملي �لمتدرج، 

خ�ص��ص��ًا بعدم��ا �أثبت��ت �لم�ص���حات �لعلمي��ة وج�د 

كمي��ات و�عدة في عم��ق �لمياه �القليمي��ة، و�الهتمام 

 �لذي تبديه �ص��ركات دولية عمالقة بهذ� �لم��ص���ع”. 

عبود

ور�أى وزير �ل�ص��ياحة فادي عب�د خالل م�ص��اركته 

في جل�صة �لمنتدى �الأولى بعن��ن “�لتنمية �الإقت�صادية 

عب��ر مكافحة �لف�ص��اد وتط�ي��ر �لعد�ل��ة �الإجتماعية”، 

�إن “م��ن �ل���ص��ح �ن ال ني��ة حقيقية عن��د �لبع�س في 

محارب��ة �لف�ص��اد، زلن��ا ن��ر�وح مكاننا”. م��ص��حا �أن 

“لبنان ح�ص��ل في �لع��ام 2011 وللمرة �لثالثة على 
�لت��ل��ي، من��ذ �لعام 2009، على مع��دل 10/2.5 في 

م�ؤ�ص��ر مدركات �لف�ص��اد”، م�ص��ير� �إلى �أن “هذ� �لمعدل 

�لمتدني يعك�س �مرين ��صا�صيين، �الأول، ه� �أن م�صت�ى 

�لف�ص��اد ف��ي لبن��ان م��ا ز�ل مرتفعا ج��د�، وثاني��ا، �أن 

م�صت�ى �إدر�ك �لف�صاد ه� مرتفع �ي�صا”.

وطال��ب عب���د ب�”�ط��الق عملية ��ص��الح �ص��املة 

“حالة  �أن  لم�ؤ�ص�ص��ة �ل�ص��مان �الجتماع��ي”، معتب��ر� 

�لمعاناة �لي�مية ��ص��عب من �ن ت��ص��ف، من �لتاأخير 

في �لدفع و�ل�ص��اعات �لت��ي يق�ص��يها �لم��طن النجاز 

معاملة”، د�عيا �إلى “�ال�ص��ر�ع بتبني م�صروع �لتغطية 

�ل�ص��حية �ل�ص��املة لجمي��ع �لم��طني��ن، �لمم���ل م��ن 

�لم��زنة، وبالتالي تحرير �لم�ؤ�ص�صات و�الجر�ء من هذ� 

�لعبء و�لعمل �لجدي على تحديث �الآلية �لمتبعة”. 

خالل �فتتاح �لمنتدى

... ويرعى موؤمتر »الأزمات والعوملة واحلوكمة«

برعاي��ة رئي�س �لحك�مة نجيب ميقات��ي، �فتتحت كلية �إد�رة �الأعمال و�لعل�م �لتجارية في جامعة �لروح 

�لقد�س – �لك�صليك، بالتعاون مع جمعية كليات �إد�رة �الأعمال و�لعل�م �القت�صادية و�ل�صيا�صية في �لجامعات 

�لعربية م�ؤتمًر� دولًيا بعن��ن “�الأزمات و�لع�لمة و�لح�كمة: كيف ُت�صتخَل�س �لدرو�س؟”، ح�صره ممثل رئي�س 

�لجمه�رية �لعماد مي�ص��ال �ص��ليمان وزير �لتربية و�لتعليم �لعالي ح�ص��ان دياب، ممثل �لرئي�س ميقاتي وزير 

�ل�صناعة فريج �صاب�نجيان، وح�صد من �ل�صخ�صيات �ل�صيا�صية �لترب�ية و�لع�صكرية و�الجتماعية.

ور�أى �ص��اب�نجيان في كلمة �لقاها �لى �ن “�الأزمات و�لع�لمة و�لح�كمة، هي خال�ص��ة ما يقلق عالمنا 

�لمعا�ص��ر ومجتمعنا �لمتمّدن. و�ذ �عتبر “�أن �لع�لمة �أمر جّيد لل�ص��ع�ب �ذ تمكنت من �أن ت�ص��قط �لح��جز على 

كل �ل�ص��عد و�لم�ص��ت�يات �ل�صيا�صية و�القت�ص��ادية و�لفكرية و�لثقافية، ��ص��ار �لى �ن خطرها د�هم وتاأثيرها 

مدّمر الأنها ت�صبب ممار�صة �الحتكار و�لهيمنة وتقل�س �حتر�م �أب�صط معايير �الأخالقيات و�الأدبيات و�ل�صفافية 

وال �صيما �حتر�م �ل�صعيف”. 

 وكان��ت كلم��ة لممث��ل رئي���س �لجمه�رية �ل�زير دي��اب وتحدث فيه��ا عن تكريم �لبروف�ص���ر فر�ن��ك ب�رن�� 

وكانت كلمة لرئي�س �لجامعة �الأب هادي محف�ظ �لذي �أ�ص��ار �إلى �أن »�لع�لمة قد تحّجم �الإن�ص��ان �لفرد، وقد 

 هائل رّبما يرزح تحت عبئه ويت�صاعف �صع�ره بالتر�جع و�لعجز«. 
ّ
تجعله في و�صع تناف�صي
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بنك بريوت يكّرم قّطوف والع�سي 

�سفري: لبنان يتميز بعطائه الأكادميي 

    ك��ّرم رئي�س مجل���س �إد�رة ومدير عام 

بن��ك بي��روت �ص��ليم �ص��فير رئي���س مجل���س 

�الأمن��اء ف��ي »�أميدي�ص��ت« �ل�ص��فير ثي���دور 

�لجامع��ة  �أمن��اء  مجل���س  ورئي���س  قط���ف 

�للبناني��ة �الأميركية LaU ، عالم �لف�ص��اء 

�الأميرك��ي من �أ�ص��ل لبناني �لدكت�ر �ص��ارل 

�لع�ص��ي. ح�ص��ر حفل �لتكريم وزير �ل�صياحة 

فادي عب�د، و�ل�زير �ل�ص��ابق �لنائب مي�صال 

فرع�ن و�ل�زيرة �ل�صابقة ليلى �ل�صلح حماده 

و�ل�ص��فير �الأميركي باالإنابة ريت�ص��ارد ميلز، 

باالإ�ص��افة �إل��ى رئي���س �لجامع��ة �للبنانية 

�الميركي��ة �لدكت�ر ج���زف جبر� و�أع�ص��اء 

مجل�س �الأمناء في �لجامعة و�أع�صاء مجل�س 

�الأمناء في �أميدي�ص��ت و�أع�صاء مجل�س �إد�رة 

بنك بيروت ومدع���ون تخطى عددهم �لمئة 

�صخ�صية. 

وفي كلمته �عتبر �ص��فير »�أن في �لمنا�ص��بة فر�صة م�ص��تركة ل� LaU و�أميدي�صت لتكريم 

�ل�ص��فير قط�ف م�صدد�ً على �أن هناك مهمة مقد�ص��ة من خالل �ل�صعي �لدوؤوب لت�فير �لمعايير 

�لتي ت�صمن عطاء �أكاديميًا ي�ؤّمن ل�صبابنا �لم�صتقبل �لم�صرق. و�صكر �لجهد �لفردي و�لجماعي 

�لذي جعل من �أميدي�ص��ت وLaU ق�ة د�مغة في مجال �لتعليم �لعالي وذلك بجه�د �ل�ص��فير 

قط���ف و�لدكت�ر �لع�ص��ي و�لدكت���ر جبر�. وق��ّدم بعد ذلك درعًا تكريمية با�ص��مه و��ص��م بنك 

  .LaU بي��روت �إلى كل من قط�ف و�لع�ص��ي وجب��ر� وفار�س، �لرئي�س �ل�ص��ابق لمجل�س �أمناء

وتحدث �ل�ص��فير قط�ف �صاكر�ً ل�ص��فير عطاءه �لم�ص��تمر من �أجل �لتربية ووق�ف بنك بيروت 

�إلى جانب هذه �لق�ص��ية �لنبيلة. وقال �إنه بمثل هذ� �لتعا�ص��د ينه�س �ل�طن ويحفظ ل�ص��بابه 

ولنف�صه م�قعًا متقدمًا بين �الأمم. ثم كان حفل ع�صاء.

وفد تركي يزور  غرفة طرابل�س وال�سمال

ز�ر وف��د ترك��ي ير�أ�ص��ه رئي�س بلدية غازي عنتاب �لتركية�لدكت�ر عا�ص��م غ�زلباي ير�فقه رئي���س بلدية �أورفا �لدكت�ر �أحمد فاقي بابا، ووفد تجاري تركي �ص��م تجار 

ومز�رعي �لحم�ص��يات �الأتر�ك غرفة طر�بل�س و�ل�ص��مال، وح�ص��ر �للقاء رئي�س �إتحاد بلديات �لفيحاء �لدكت�ر نادر غز�ل وع�ص��� �لمجل�س �لبلدي �لدكت�ر خالد تدمري وعدد 

كبير من م�صدري ومز�رعي �لحم�صيات في لبنان. و�صدد �مين مال غرفة طر�بل�س ت�فيق دب��صي في كلمة �لقاها، على تاريخ �لتعاون �للبناني �لتركي، و�لطر�بل�صي �لتركي، 

مذكر� ب”�ن غرفة تجارة طر�بل�س تاأ�ص�صت في �لعام 1870 بم�جب فرمان عثماني”، د�عيا �لى “�الإ�صتفادة من تجربة تركيا في �صع�دها �لملح�ظ �قت�صاديا وو�ص�لها 

�لى �القت�صاد �لر�بع ع�صر عالميا، وكذلك �الإ�صتفادة من �لدور �القليمي �لتركي �لمتعاظم على م�صت�يات عدة تحتمها �لعالقات �لمتعددة �ل�ج�ه دينيا وتاريخيا وجغر�فيا”، 

و��ص��فا “تركيا باالأخ �لكبير”، و��ص��عا كل “�إمكانات غرفة طر�بل�س و�ل�ص��مال في خدمة �لت���ص��ل �لتركي �للبناني عامة وب�صكل خا�س مع �صمال لبنان”، و�عد� ب”�إت�صاع 

رقعة هذ� �لت���صل في �لم�صتقبل �ل��عد”. من جهته �كد غ�زلباي �الأو��صر �لمتينة �لتي تربط تركيا ب�صمال لبنان، متمنيا �أن “تحمل �الأيام �لقادمة بروت�ك�ال للتعاون بين 

غرفة طر�بل�س و�ل�صمال وغرف �لتجارة �لتركية على غر�ر ما نحن ب�صدد ت�قيعه مع بلدية طر�بل�س”.

لقاء بني غرفتي �سيدا وطرابل�س 

 يبحث تعزيز التعاون الثنائي 

لب��ى وفد من غرفة �ص��يد� و�لجن�ب برئا�ص��ة عمر دند�ص��لي دع�ة 

رئي���س مجل�س �إد�رة �ل�ص��ندوق �لتعا�ص��دي الأع�ص��اء غ��رف �لتجارة 

و�ل�ص��ناعة و�لزر�ع��ة ف��ي لبن��ان ت�فيق دب��ص��ي، من �أجل �لت�ص��اور 

لتعزيز �لتعاون �لثنائي و�لتعا�صد في �لمجاالت كافة، و�الإطالع على 

�لخط��ت �لتي تخط�ها غرفة طر�بل�س و�ل�ص��مال في م�ص��مار تحديث 

وتط�ير �لمجتمع �الإقت�صادي، من خالل �صلة م�صاريعها �الإنمائية.

وبح��ث �لجانب��ان ف��ي مختلف �ل�ص��بل �الآيل��ة �لى تعزي��ز �لرو�بط 

وتعميقها في �لمجاالت �الإنمائية كافة، ال �صيما على نطاق �ل�صندوق 

�لتعا�ص��دي، وكذلك تبادل �لخبر�ت على م�ص��ت�ى حا�صنات �الأعمال 

بين �لغرفتين.

و�أكد دب��صي متانة �لعالقة بين غرفتي �صيد� وطر�بل�س ودورهما 

�لمتكام��ل م��ع غرف �لمناط��ق �الأخرى، وعم��ق �لتطلعات �لم�ص��تركة 

لتحقيق م�صتلزمات �لنه��س �الإقت�صادي و�الإجتماعي.

وز�ر �ل�ف��د مق��ر غرف��ة طر�بل���س وج��ال عل��ى �لم�ص��اريع كاف��ة 

�لتي تديرها �لغرفة، و�إ�ص��تمع �لى �ل�ص��روحات �لمف�ص��لة عن �لخطط 

و�لم�ص��اريع و�لبر�مج �لتي �ص��تنفذ في �لمر�ح��ل �لالحقة. و�طلع على 

�الأعم��ال �لت��ي يق�م به��ا مختبر فح���س �ل�ص��ناعات �لغذ�ئية وعلى 

��ص��تعد�د�ت �لمختب��ر �لم�ص��تقبلية للح�ص���ل عل��ى �ص��هادة �لج���دة 

�لمتعلق��ة بمختب��ر�ت فح�س �ل�ص��ناعات �لغذ�ئي��ة. وز�ر �ل�فد مركز 

�الإبتكار�ت وتط�ير �الأعمال حيث �إطلع من �أ�ص��حاب تلك �لم�ص��اريع 

عل��ى �لطرق �لمعتمدة في تنفيذ م�ص��اريعهم، و�لدعم �لذي يلق�نه من 

جمعي��ة تط�ير �الأعمال “�لبيات”. و�أبدى رئي�س و�أع�ص��اء وفد غرفة 

�ص��يد� �إعجابهم وتقديرهم لما تم تحقيقه م��ن �إنجاز�ت �إمتازت بها 

غرفة طر�بل�س، م�ص��ددين على �أهمية �لت���ص��ل و�الإ�صتفادة �لق�ص�ى 

م��ن �لخط��ت �لمتقدم��ة �لتي تخط�ه��ا غرفة �ل�ص��مال على مختلف 

�لم�صت�يات.

�سليم �سفير
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من �صهر �لى �صهر 

 Algorithm S.A.L ايدال« ت�سّلم عقد �سلة احلوافز مل�سروع«

ت�ص��ّلم رئي�س مجل�س �إد�رة م�ص��روع algorithm S.a.L. �ل�صيد �صليم غرّيب عقد �صلة 

�لح��ف��ز Package Deal Contract �لمتعل��ق بالم�ص��روع �ال�ص��تثماري �لذي تن�ص��ئه 

�ل�ص��ركة ف��ي قطاع �ص��ناعة �الأدوي��ة من رئي���س مجل���س �إد�رة �لم�ؤ�ص�ص��ة �لعامة لت�ص��جيع 

�ال�ص��تثمار�ت ف��ي لبن��ان �لمهند���س نبي��ل عيتاني بع��د �أن و�فق علي��ه مجل�س �ل���زر�ء في 

جل�ص��ته �الأخيرة. وي�ص��تفيد �لم�ص��روع بم�جب هذ� �لعقد، خالل مرحلتي �الإن�ص��اء و�لت�صغيل، 

من �إعفاء�ت عديدة كاالإعفاء �لكامل من �ل�ص��ر�ئب على �لدخل وعلى ت�زيع �أن�ص��بة �الأرباح 

لم��دة 10 �ص��ن��ت وكذلك، تخفي�س ر�ص���م رخ�ص��ة �لبن��اء ومنح �إجاز�ت �لعم��ل وتخفي�س 

ر�ص���م �إج��از�ت �لعم��ل و�الإقامة للعم��ال �الأجانب �إ�ص��افة �إل��ى �الإعفاء �لكامل من ر�ص���م 

�لتاأمي��ن �لعق��اري.   و�أكد عيتان��ي، �ثر �لت�قيع، �أن �ص��ناعة �الأدوية �لتي ينتم��ي �إليها هذ� 

�لم�ص��روع، تزخ��ر بالعديد من �لفر�س �ال�ص��تثمارية �لجذ�ب��ة. وقد ز�د حجم �ال�ص��تثمار في 

هذ� �لقطاع مع �إن�ص��اء م�صاريع جديدة وقيام م�ص��انع عديدة بت��صيع خط�ط �الإنتاج لديها 

وتط�ير �آالتها ومعد�تها. و�أو�ص��ح �أن �ص�ق �لم��د �ل�صيدالنية و�لمعد�ت �لطبية �أظهرت نم�� 

ثابتا في �الأع��م �الأخيرة مع معدل �إنفاق فردي ي�ص��ل �إلى 154 دوالر� في �ل�ص��نة بح�ص��ب  

�أكد غرّيب �أن ت��صيع �لم�صنع �لقائم حاليا يتيح  Business monitor.  من ناحيته، 
م�ص��اعفة �الإنتاجية وي�ص��اهم في تحقيق �ال�ص��تقاللية �ل�ص��حية في لبنان. وت�قع �أن يق�م �لم�ص��نع �لجديد بت�ص��دير ما ي��زي ن�ص��بة 10 في �لمئة من قيمة ما ي�صت�رده 

لبنان �صن�يا من �أدوية ومنتجات طبية. معلنًا �أن �لت�صغيل �صيبد�أ في غ�ص�ن ثالث �أو �أربع �صن��ت كحد �أق�صى. 

عيتاني وغرّيب

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

ت�ص��لم مدير عام �ص��ركة �لبا�ص���رة 987 �س.م.ل. �ل�ص��يد �ص��باح بركات عقد �صلة 

�لح��فز �لمتعلق باإقامة فندق خم�صة نج�م ديل�ك�س من رئي�س مجل�س �إد�رة �لم�ؤ�ص�صة 

�لعامة لت�ص��جيع �ال�ص��تثمار�ت في لبن��ان �لمهند�س نبيل عيتاني. وياأتي ت�ص��ليم هذ� 

�لعقد �إلى �ل�صركة �لم�صتثمرة بعد �أن و�فق عليه مجل�س �ل�زر�ء في جل�صته �الأخيرة. 

وق��د �عتب��ر عيتان��ي، �ثر �لت�قي��ع، �أن هذ� �لم�ص��روع �لجديد ين�ص��م �إلى �صل�ص��لة 

�لم�صاريع �لتي تق�م �لم�ؤ�ص�صة بدعمها وم�صاندتها. وقال �إن هذ� �لفندق يندرج �صمن 

�إطار �لقطاع �ل�صياحي �لذي ي�صهد ف�رة كبيرة في �ال�صتثمار م��صحا �أن �ل�صياحة هي 

من �لقطاعات �ل��عدة �لتي تحمل �لعديد من �لفر�س �لجديدة خ�ص��صا في �ل�صياحة 

�ال�صت�صفائية وفي �صياحة �لم�ؤتمر�ت. و�أ�صار �إلى �أن �لقطاع �ل�صياحي ي�صاهم بح��لي 

10 في �لمئة من �لناتج �لمحلي �الإجمالي )وهي ن�صبة من بين �الأعلى في �لمنطقة( 
وي�ف��ر فر���س �لعمل ل��� 9،5 في �لمئة م��ن مجمل �لي��د �لعاملة �للبناني��ة في �لعام 

2011 )بح�ص��ب �أرقام �لمجل�س �لعالمي لل�ص��ياحة و�ل�ص��فر(. كما �أنه من �لقطاعات 
�الأكث��ر نم�� حيث �أنه من �لمت�قع �أن ي�ص��جل 4،5 في �لمئ��ة للعام 2012. و�أعلن �أن 

�ال�صتثمار�ت �ل��ردة �إلى �لقطاع �صتنم� بمعدل 6 في �لمئة �صن�يا. 

م��ن ناحيت��ه، �أكد بركات �أن هذ� �لم�ص��روع، �لذي تديره �ص��ركة عالمية، �صي�ص��ع 

معايي��ر جدي��دة لخدمات �ل�ص��يافة في لبن��ان، كما �ص��يك�ن له �أثر كبير �القت�ص��اد 

ب�صكل عام وعلى �لقطاع �ل�صياحي ب�صكل خا�س. ولفت �إلى �أن بيروت تتمتع بالعديد 

من �لميز�ت �لتي تخ�لها �أن تك�ن قاعدة لل�ص��ياحة ف��ي �لمنطقة. ومن هذه �لميز�ت 

ت��ف��ر �ليد �لعاملة �لكف�ءة و�لمتخ�ص�ص��ة و�أ�ص��ل�ب �لحياة �لر�قي. و�أ�ص��اد بالجه�د 

�لت��ي بذلته��ا »�يد�ل« خ�ص��ص��ا �أنه��ا تتخطى عملية منح عقد �ص��لة �لح��فز لتت�ص��م 

بمقد�ر عال من �لمهنية و�الحتر�ف، و��صفا دورها بالفعال و�لمثمر لناحية ت�صجيع 

�لم�صتثمر على �لمجيء �إلى لبنان. 

يذكر �أن �ص��ركة �لبا�ص���رة تخطط الإقامة فندق خم�س نج�م ديل�ك�س في �ل��صط 

�لتج��اري للعا�ص��مة. وه��� يت�ص��من 153 غرف��ة و62 جناحا و35 �ص��قة مفرو�ص��ة 

ومجم�ع��ة متن�ع��ة م��ن �لمقاه��ي و�لمطاع��م، باالإ�ص��افة �إل��ى ع��دد م��ن �لقاعات 

�لمتخ�ص�ص��ة لالحتفاالت و�لم�ؤتمر�ت ومركز �أعمال ونادي �ص��حي وم�صبح. وت�صل 

�لكلفة �الإجمالية للم�صروع �إلى 208 ماليين دوالر، وه� ي�فر 250 فر�صة عمل. 

�أما عقد �ص��لة �لح��فز �لذي ح�ص��ل عليه هذ� �لم�صروع، فيت�صمن �إعفاًء كامال من 

�ل�ص��ريبة على �لدخل وعلى ت�زيع �أن�ص��بة �أالأرباح لمدة ت�صل �إلى ع�صر �صن��ت، منح 

�إجاز�ت �لعمل من كل �لفئات، تخفي�س ر�ص�م �إجاز�ت �لعمل و�الإقامة بن�صبة 50 في 

�لمئة وعلى فترة زمنية ت�صل �إلى ع�صر �صن��ت، تخفي�س ر�ص�م �لبناء بن�صبة 50 في 

�لمئة، و�إعفاًء كامال من ر�ص�م ت�صجيل �لعقار و�لتاأمين �لعقاري. 

عيتاني وبركات
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 Inkript Securities S.A.L  م�سروع

�أك��د �لمهند���س نبيل عيتان��ي �أن ثالثة م�ص��اريع 

��ص��تثمارية ح��ازت عل��ى �لح��فز �لتي ين���س عليها 

قان�ن ت�ص��جيع �ال�ص��تثمار�ت في لبنان   360 خالل 

�لف�ص��ل �الأول من �لعام �لحالي، م�ص��ير� �إلى �أن حجم 

�ال�ص��تثمار ف��ي ه��ذه �لم�ص��اريع �لت��ي ت�زع��ت على 

قطاعات �ل�ص��ياحة و�لتكن�ل�جيا و�ل�ص��ناعة و�ص��ل 

�إل��ى 232 ملي���ن دوالر �أميرك��ي، وم��ن �لمت�قع �أن 

ت�ف��ر 452 فر�ص��ة عم��ل مبا�ص��رة جديدة. و�أو�ص��ح 

عيتان��ي �أن �لم�ؤ�ص�ص��ة تلق��ت خالل هذه �لفت��رة �أكثر 

من 18 طلبا لم�ص��اريع ��صتثمارية ترغب باال�صتفادة 

من ح��فز قان�ن ت�ص��جيع �ال�ص��تثمار�ت في مجاالت 

�لمعل�م��ات  وتكن�ل�جي��ا  و�ل�ص��ناعة  �ل�ص��ياحة 

و�الت�صاالت و�ل�صناعات �لغذ�ئية. 

كالم عيتاني جاء خالل ت�صليمه عقد �صلة �لح��فز 

لم�ص��روع Inkript Securities S.a.L. بع��د �أن 

و�ف��ق علي��ه مجل�س �ل���زر�ء. ويه��دف �لم�ص��روع �إلى 

�إن�صاء م�صنع الإنتاج �لمطب�عات و�لمنتجات �ل�رقية 

�لتي ت�ص��تخدم في �لمعام��الت �لحك�مية و�لتي يجب 

�أن تتمتع بم���ص��فات �أمنية عالية تجعلها غير قابلة 

للتقليد مثل ج��ز�ت �ل�صفر وبطاقات �له�ية و�الأور�ق 

�لخا�ص��ة باالنتخاب��ات و�أور�ق �ليان�ص��يب وغيرها. 

و�ص��يتم ت�ص��نيع هذه �لمنتجات لتلبية �لطلب �لمتز�يد 

عل��ى ه��ذه �لمنتج��ات ف��ي منطق��ة �ل�ص��رق �الأو�ص��ط 

و�أفريقيا وجزء من �آ�ص��يا. وقد �أو�ص��ح عيتاني �أن هذ� 

�لم�ص��روع، �ل��ذي يرتكز عل��ى ��ص��تخد�م �لتكن�ل�جيا 

�لمتط�رة، �ص��يعزز م�قع لبنان كقاع��دة للتكن�ل�جيا 

في �ل�ص��رق �الأو�ص��ط، خ�ص��ص��ا �أن هذ� �لقطاع يعتبر 

�لمحّرك �الأ�صا�ص��ي للتنمية وللمناف�صة. و�لتكن�ل�جيا 

�لت��ي بات��ت ت�ص��كل �لركي��زة �الأ�صا�ص��ية لل�ص��ناعات 

�لمعرفي��ة و�البتكار�ت و�الإنتاجية عبر كل �لقطاعات 

�الإنتاجية �أ�ص��بحت �لي�م عن�صر� رئي�صيا من عنا�صر 

تحقي��ق �لقيم��ة �لم�ص��افة �لعالي��ة �لت��ي ُيفتر�س �أن 

ت�صكل ن�صبة مهمة من �إجمالي �لناتج �لمحلي. 

من ناحيت��ه، �أو�ص��ح رئي�س مجل�س �إد�رة �ص��ركة 

ريا���س  �ل�ص��يد   Inkript Securities S.a.L
عيتاني، �أن �لم�صروع يعك�س �ص�رة جميلة عن قطاع 

�لتكن�ل�جيا في لبنان، ال�ص��يما عن �لقدر�ت �لب�صرية 

�لهائلة �لتي يمكن �أن ي�فرها و�لم�صت�ى �لتكن�ل�جي 

�لمتط�ر �لذي يمكن �ل��ص���ل �إلي��ه. وقال �إن �الإنتاج 

وحاج��ات  �لمحلي��ة  �لحاج��ة  لتلبي��ة  مخ�ص���س 

�ل��دول �لمج��اورة و�ل��دول �الإقليمي��ة �إل��ى �لمنتجات 

و�لم�ص��ن�عات �ل�رقية �لتي تتمتع بم���صفات �أمنية 

عالية. 

ي�ص��ار �إلى �أن هذ� �لم�ص��روع �ال�صتثماري يقع في 

منطقة ب�صام�ن، ق�صاء عاليه. وي�صل حجم �ال�صتثمار 

فيه �إلى 11،3 ملي�ن دوالر �أميركي، وه� ي�ؤمن 102 

فر�صة عمل جديدة، معظمها للعمالة �للبنانية. 

عيتاني وعيتاني

�سقيـر اأطلق »املركـز اللبنانـي للو�ساطــة«: يوفر و�سيلة بديلة عن الق�ساء لت�سوية النزاعات

�أطل��ق رئي���س غرف��ة بي��روت وجبل لبن��ان محم��د �ص��قير “�لمرك��ز �للبناني 

 IFCلل��ص��اطة” �لذي �ن�ص��اأته �لغرف��ة بالتعاون مع م�ؤ�ص�ص��ة �لتم�ي��ل �لدولية

بتم�ي��ل من �لحك�مة �ل�ص�ي�ص��رية. ومن �أبرز مهام �لمرك��ز �لذي ُيعتبر �الول من 

ن�عه في لبنان، م�صاعدة مجتمع �العمال على حل �لنز�عات �لتجارية من خالل 

�ل��صاطة خارج �إطار �لمحاكم، ف�صاًل عن تدريب و�عتماد �ل��صطاء ون�صر �لت�عية 

ح�ل ف��ئد �ل��صاطة لدى �لم�ؤ�ص�صات �ل�صغيرة و�لمت��صطة.

و��ص��ار �ص��قير في كلمة �لقاها للمنا�ص��بة �لى “�ن �لمركز �للبناني لل��ص��اطة 

يعمل على �لتخ�ص���س في �لمجاالت �القت�ص��ادية حيث للغرفة خبر�ت وكفاء�ت 

يمكن �ال�ص��تعانة بها لتفعيل �لعمل وخدمة �لبيئة �القت�صادية على �كمل وجه”. 

و��صاف “تطلق �لغرفة مركز �ل��صاطة بروح �لخدمة �لعامة �لي تتحلى بها و�لتي 

�تت، منذ بد�ية عهد هذ� �لمجل�س، بعدة �نجاز�ت ت�ص��هل �لعمل وتفعل �النتاجية، 

ومنها: �لغرفة �اللكترونية �لتي �ص���ف ت�ص��مح للمنت�ص��بين �جر�ء �لمعامالت من 

 Call مكاتبهم، وذلك ف�ر �صدور قان�ن �لت�قيع �اللكتروني؛ ومركز �الت�صاالت

center �لذي ي�ؤّمن عبر �الت�صال برقم و�حد، كافة �لمعل�مات �لتي يحتاجها 
�لتاجر؛ و�صندوق دعم �البتكار لدى �لم�ؤ�ص�صات �ل�صغيرة و�لمت��صطة؛ و�صندوق 

�ص��مان �لت�ص��ليفات للم�ؤ�ص�صات �ل�ص��غيرة و�لمت��ص��طة �ي�صا؛ وم�ص��روع تاأمين 

�ع�ص��اء �لغرف��ة وعائالتهم ب�ص��روط تف�ص��يلية؛ وتاأهيل �لمركز �لرئي�ص��ي لغرفة 

بي��روت وجبل لبنان، ف�ص��ال ع��ن �نتخاب رئي���س �لغرفة و�تحاد �لغرف رئي�ص��ًا 

التح��اد غرف �لبحر �لمت��ص��ط �لذي ي�ص��م 250 غرفة تجارة و�ص��ناعة وزر�عة 

ومالحة وِحرف، وهذ� تكريما للبنان و�عتر�فا بجد�رة رجل �العمال �للبناني”.

وتاب��ع �ص��قير “به��ذ� �أ�ص��بح لدينا مرك��ز�ً متكام��اًل، ي�فر و�ص��يلة بديلة عن 

�لق�ص��اء لت�ص���ية �لنز�ع��ات، حيث يعم��ل مركز �لتحكي��م �لتابع للغرف��ة، و�لذي 

�عتمدت��ه كاف��ة �لهيئات �القت�ص��ادية و�ص��اركت باد�رت��ه، من��ذ 16 عاما و�دى 

خدم��ات جمة لل�ص���ق �لتج��اري. و”�لمركز �للبناني لل��ص��اطة”، كم��ا ه� �المر 

بالن�ص��بة للمرك��ز �للبنان��ي للتحكي��م، ي�ص��اهم بت�ص��هيل �لعالق��ات �لتجاري��ة، 

�لمحلي��ة و�لدولي��ة، ويفع��ل �ال�ص��تثمار، وي�ص��جع �لت�ظي��ف في مج��االت �لعمل 

�ص��ريعة لح��ل  �ل��ى ط��رق  “�لتج��ارة تحت��اج  �ن  و�أك��د  �النت��اج”.  وقطاع��ات 

�لمنازع��ات، ال ت�ص��تطيع �لمحاك��م �ن ت�ؤمنه��ا بحك��م تعقي��د �الج��ر�ء�ت لديها، 

 و�لع��دد �لمتز�ي��د م��ن �لق�ص��ايا �لت��ي ت��رد �ليه��ا م��ن ج��ر�ء ت��ص��ع �العم��ال. 

وقال “تتميز �ل��ص��اطة بك�نها قادرة �ي�ص��ا، على معالجة �لق�ص��ايا �ل�ص��غيرة، 

و�ل�ص��غيرة جد�، بتكاليف متهاودة وب�ص��رعة عالية حيث كل ما ت�ص��عى �ليه ه� 

�لت�فيق بين �الطر�أف”، م�صير� �لى �ن �لفريق �الول من �ل��صطاء ��صبح بجه�زية 

كاملة ال�ص��تالم �لق�ص��ايا، و�عتمد معايير عالية جد� في �ختيارهم. �ن �لحك�مة 

�ل�ص�ي�ص��رية خ�ص�صت لم�صروع �ل��صاطة في لبنان مبلغ 840 �لف دوالر، ف�صال 

عن م�صاهمة غرفة �لتجارة و�المكانات �لتي و�صعتها في خدمة �لم�صروع”.
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من �صهر �لى �صهر 

منتدى »نحو التميز II« يف جامعة القّدي�س يو�سف

 كّرم��ت كلّي��ة �لعل�م ف��ي جامعة �لقّدي�س ي��ص��ف رئي�س �إتحاد �لم�ص��ارف �لعربية 

و�لرئي�س �لتنفيذي لمجم�عة �لبركة �لم�صرفية �الأ�صتاذ عدنان �أحمد ي��صف في منتدى 

بعن��ن »نح� �لتمّيز II« �أقيم في �أوديت�ري�م فر�ن�ص�� با�صيل، في حرم �لجامعة،طريق 

�ل�ص��ام، بح�ص���ر معالي وزير �الإقت�صاد و�لتجارة �الأ�ص��تاذ نق�ال نحا�س ونائب رئي�س 

�لجامع��ة لل�ص���ؤون �الأكاديمي��ة �لبروف�ص���ر هن��ري �لع�ي��ط، ممث��اًل رئي���س �لجامع��ة 

�لبروف�ص���ر رينيه �صام��ص��ي وعميد كلّية �لعل�م �لبروف�ص���ر ت�فيق رزق ونائب رئي�س 

�لجامعة ل�ص���ؤون �لبحث �لبروف�ص���ر ج�رج ع�ن وح�صد من �لعمد�ء و�الأ�صاتذة و�لطاّلب 

ومدر�ء م�ؤ�ص�صات عامة و�صركات لبنانية وعربية.

وقد �أ�ص��اء �لمنتدى على �لتجارب �لمختلفة الأ�ص��خا�س متميزين في م�صعاهم نح� 

�لتف���ق، في نجاحات��ه و�إخفاقاته �لتي يج��ب تفاديها.   بد�يًة �لن�ص��يد �ل�طني، من ثم 

�لق��ى �لبروف�ص���ر رزق كلمة وقد �أّكد فيه��ا دور كلية �لعل�م في نق��ل مفه�م �لتميز من 

خالل �لمعرفة. وقد �صدد في كلمته على �لفرق بين �لج�دة و�لتميز. 

من جهته �ألقى �الأ�ص��تاذ عدنان �أحمد ي��صف محا�صرة بعن��ن »نح� معايير عربية 

م�صرفية م�حدة للتميز في خدمة �لعمالء«  �صّدد فيها على �همية وج�د ثقافة مجتمعية 

عامة تهتم بتقديم �الأف�صل و�الأج�د لمن يتم �لتعامل معهم بيعا �أو �صر�ًء �أو تبادال«. ومما قاله »تك�ن هذه �لثقافة نابعة من قيمنا �لمجتمعية وم�روثنا �لح�صاري مما �صي�ؤدى 

�إلى تحقيق �لعديد من �لنتائج �اليجابية نذكر منها على �صبيل �لمثال ال �لح�صر:تح�صين مر�كزنا �لتناف�صية  و�إعالء قيم �لج�دة و�لتميز  وتح�صين �لكفاءة �الإنتاجية  وزيادة قدرة 

بالدنا على ��ص��تقطاب �ال�ص��تثمار�ت وجعلها مح�ر� الإد�رة �لتبادل ونقل روؤو�س �الأم��ل ووج�د بيئة تهتم بقيم �لج�دة و�لتميز �ص��يجعلها جاذبة لال�ص��تثمار�ت وروؤو�س �الأم��ل 

وه� ما �ص��يفتح �آفاقا �إنتاجية جديدة �ص��ت�ؤدي �إلى ت�فير فر�س �لعمل«.   وفي ختام �لم�ؤتمر قدمت �لجامعة درعا تكريميا  لالأ�ص��تاذ  عدنان �أحمد ي��ص��ف على جه�ده و نجحاته 

في �لتميز في نجاح �إد�رة �إتحاد �لم�صارف �لعربية و مجم�عة �لبركة �لم�صرفية  .

نحا�س خالل تكريم رئي�س �تحاد �لم�سارف �لعربية

توقيع مذكرة تعاون بني غرفتي بريوت وجورجيا

و�ل�ص��ناعة  �لتج��ارة  غرف��ة  وقع��ت 

و�لزر�ع��ة في بي��روت وجبل لبن��ان وغرفة 

�لتج��ارة و�ل�ص��ناعة في ج�رجي��ا، مذكرة 

تعاون بينهما بهدف رفع م�ص��ت�ى �لتعاون 

ال �صيما على م�صت�ى �لتبادل �لتجاري، في 

حفل �قيم في فندق م�فنبيك، بح�ص�ر �ل�فد 

�لر�ص��مي �لج�رجي برئا�صة رئي�س �لحك�مة 

م��ن  وح�ص��د  غي��الوري،  ني��كا  �لج�رج��ي 

�لفاعليات �القت�صادية �للبنانية.  ووقع عن 

�لجانب �للبناني رئي�س غرفة بيروت وجبل 

لبنان محمد �ص��قير وعن �لجانب �لج�رجي 

 رئي�س غرفة ج�رجيا كاخا بايندور��صفيلي. 

غيالوري

وعر�س غيالوري بعد �لت�قيع �لفر�س �لتي تقدمها بالده، م�ؤكد� �نها “�لر�ئدة 

ف��ي مجال �الإ�ص��الح �الإد�ري و�ل�ص��فافية و�الإنفت��اح على �الإ�ص��تثمار �الأجنبي”. 

و��ص��ار �ل��ى “حاجة قطاع��ات �لزر�عة و�ل�ص��ناعة �إلى تط�ير”، م�ؤك��د� “�هتمام 

�لدولة �لج�رجية بجذب �ال�صتثمار�ت عبر ق��نين وتقديمات محفزة لال�صتثمار”. 

و�ص��دد عل��ى “�أهمي��ة �ل��دور �للبنان��ي في 

تط�ي��ر قط��اع �لخدم��ات ف��ي ج�رجيا، ال 

�صيما �ل�صياحة و�لم�صارف”.

�سقير

و��صار �صقير �لى “�ن هذه �التفاقية تدل على 

�لرغبة �لم�صتركة بتط�ير �العمال و�لتجارة 

بي��ن �لبلدي��ن، ف��ي ظ��ل �لكثير م��ن �الم�ر 

�لم�صتركة �لتي يتقا�صم�نها و�برزها وج�د 

قطاع خا���س فاعل”. وتمنى �ن “ت�ص��اعد 

على زيادة �لتعاون بين مختلف �لم�ؤ�ص�صات 

في كال �لبلدين”، مبديا “��صتعد�د غرفة بيروت وجبل لبنان ل��صع كل �مكانياتها 

 لت�ص��هيل �أم���ر رج��ال �العم��ال �لج�رجيي��ن �لر�غبين باال�ص��تثمار ف��ي لبنان”.

ودعا �ص��قير “�لقطاع �لخا�س �لج�رجي �لى �ال�ص��تفادة من �لميز�ت �لتفا�ص��لية 

�لتي يتمتع بها �القت�ص��اد �للبناني ال�ص��يما �لبيئة �ال�ص��تثمارية �لجيدة”. وقال: 

“عل��ى �لقط��اع �لخا���س ف��ي �لبلدي��ن ��ص��تغالل �لفر���س �لمتاح��ة ف��ي لبنان 
وج�رجيا”.

خالل توقيع �لمذكرة
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ملي�نًا في نهاية �ل�ص��هر �لذي �صبق و12663 ملي�ن 

دوالر في نهاية كان�ن �لثاني 2011.

��ص��تاأثر �لقط��اع   ،2012 �لثان��ي  وف��ي كان���ن 

�لم�ص��رفي بن�صبة 82.9 % من �إجمالي قيمة �الأ�صهم 

�لمتد�ولة في ب�ر�ص��ة بيروت، تلته �ص��ركة �ص���ليدير 

و�لقط��اع   %  17.0 بن�ص��بة  و”ب”  “�أ”  ب�ص��هميها 

�ل�صناعي )0.2 %(.

�لمالية �لعامة

�ص��جل �لر�صيد �لعام للمالية �لعامة في كان�ن 

�الأول 2011، عجز�ً بمقد�ر 590 مليار ليرة مقابل 

عج��ز �أكبر بقيمة 658 مليار ليرة في �ل�ص��هر �لذي 

�ص��بق )عجز بقيمة 51 مليار ليرة في كان�ن �الأول 

2010(. وتبي��ن �أرق��ام �لمالي��ة �لعام��ة )م��زن��ة 

+ خزين��ة( عن��د مقارنته��ا ف��ي �لعامي��ن 2010 

و2011  �رتف��اع �لمبال��غ �الإجمالي��ة �لمقب��ص��ة 

م��ن 12684 ملي��ار لي��رة �إل��ى 14070 ملي��ار�ً، 

�أي بمق��د�ر 1386 ملي��ار ليرة وبن�ص��بة 10.0 % 

ويع���د ذل��ك �إلى �رتف��اع �إي��ر�د�ت �لم��زنة بقيمة 

1334 مليار ليرة ومقب��صات �لخزينة بقيمة 52 
ملي��ار لي��رة. ويعزى �رتف��اع �لمقب��ص��ات بجزئه 

�الأكب��ر �إلى �رتف��اع �الإي��ر�د�ت غير �ل�ص��ريبية، ال 

�ص��يما �الإير�د�ت من �الت�صاالت و�لتي بلغ حجمها 

2011 مقابل 957  2261 مليار ليرة في �لعام 
مليار ليةر في �لعام 2010. وبح�ص��ب بيان وز�رة 

�لمالي��ة فاإن مبلغ 2261 ملي��ار ليرة يمثل كامل 

�لتح�ص��يالت �لفعلية ل�ز�رة �الت�صاالت عن �لعام 

2011، علم��ًا �أن��ه تم تح�يل مبلغ 1960 مليار�ً 
�إلى ح�ص��اب �لخزينة فيم �ص��رف لبن��ان في �لعام 

2011 ومبلغ 302 مليار�ً في �صهر كان�ن �لثاني 
منا لعام 2012.

�سند�ت �لخزينة 

في نهاية كان�ن �لثاني 2012، ��ص��تقرت تقريبًا 

�لقيمة �ال�ص��مية للمحفظة �الإجمالية ل�صند�ت �لخزينة 

باللي��رة )فئ��ات 3 �أ�ص��هر و6 �أ�ص��هر، 12 �ص��هر�ً، 24 

�ص��هر�ً، 36 �ص��هر�ً، و60 �صهر�ً باالإ�ص��افة �إلى فئة 84 

�ص��هر�ً( وبلغ��ت 48363 مليار لي��رة مقابل 48384 

ملي��ار ليرة في نهاية كان���ن �الأول 2011. وت�زعت 

ح�ص�س �لفئات على �ل�صكل �لتالي:

و�رتفع��ت �لقيم��ة �لفعلي��ة للمحفظ��ة �الإجمالي��ة 

ل�ص��ند�ت �لخزينة �للبنانية بالليرة قلياًل من 48695 

ملي��ار لي��رة ف��ي نهاي��ة كان���ن �الأول 2011 �إل��ى 

48753 مليار ليرة في نهاية كان�ن �لثاني 2012 
)58+ مليار ليرة(. 

�م��ا محفظة �ص��ند�ت �لخزينة �للبنانية �لم�ص��درة 

Eurobonds ، فبلغ��ت م��ا  بالعم��الت �الأجنبي��ة 

ي��زي 18192 ملي�ن دوالر مقابل 18336 ملي�نًا 

ف��ي نهاية كان���ن �الأول 2011. وف��ي نهاية كان�ن 

�لثاني 2012، بلغت محفظة �لم�صارف �لتجارية من 

�إجمال��ي �لمحفظة من �ص��ند�ت �لي�روب�ندز ما ي��زي 

12584 ملي�ن دوالر )�أي ما ن�ص��بته 69.2 % من 
مجم�ع محظة �ص��ند�ت �لي�روب�ندز( مقابل 12670 

ملي���ن دوالر )�أي م��ا ن�ص��بته 69.5 % م��ن مجم�ع 

�لمحفظة( في نهاية كان�ن �الأول 2011.

�لدين �لعام

وبل��غ �لدي��ن �لع��ام �الإجمال��ي في نهاي��ة كان�ن 

�لثان��ي 2012،80882 ملي��ار لي��رة )�أي م��ا ي��زي 

�ل�ص��افي،  �لع��ام  �لدي��ن  �أم��ا  دوالر(.  ملي��ار   53.7
و�لمحت�ص��ب بع��د تنزي��ل ود�ئ��ع �لقط��اع �لع��ام لدى 

�لجه��از �لم�ص��رفي، فبل��غ 70164 ملي��ار لي��رة في 

نهاي��ة كان���ن �لثان��ي 2012، �أي بارتفاع ن�ص��بته 

% قيا�صًا على نهاية �لعام 2011.  0.4
وف��ي نهاي��ة كان���ن �لثان��ي 2012، بلغت قيمة 

�لدين �لع��ام �لمحرر بالليرة �للبنانية 49386 مليار 

لي��رة، م�ص��كلة ح��ل��ى 61.1 % م��ن �إجمال��ي �لدين 

�لع��ام مقاب��ل ما يع��ادل 31496 مليار لي��رة للدين 

�لمح��رر بالعمالت �الأجنبية، �أي ما ن�ص��بته 38.9 % 

من �لدين �لعام �الإجمالي.

من �صهر �لى �صهر 

�سعود الموؤ�سرات القت�سادية في كانون الثاني 2012 

وعجز الميزان التجاري يتراجع اإلى 1106 ماليين دولر 

حققت معظم املؤشرات االقتصادية في كانون الثاني 2012، ارتفاعاً قياساً على الشهر ذاته من العام 2011، الذي 
القطاع  البلد. على صعيد  في  االقتصادي  النشاط  على  أّثر سلباً  ما  السابقة،  احلكومة  استقالة  كان قد شهد 
مقابل   2012 الثاني  كانون  في شهر   %  1.6 بنسبة  ارتفاعاً  التجارية  املصارف  موجودات  اجمالي  املصرفي، سّجل 
تراجعه بنسبة 0.4 % في الشهر األول من العام 2011. كما ازدادت التسليفات للقطاع اخلاص بنسبة 2.9 % في 
0.8 %. على صعيد آخر، سجل ميزان املدفوعات  الودائع اإلجمالية بنسبة  2012، وارتفعت  العام  الشهر االول من 
عجزاً بقيمة 290 مليون دوالر في الشهر األول من العام 2012، وحافظت موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية 

على مستواها املرتفع الذي بلغ ما يزيد عن 30.7 مليار دوالر فلي نهاية كانون الثاني 2012.

�ل�سيكات �لمتقا�سة

وبلغ��ت �لقيمة �الجمالية لل�ص��يكات �لمتقا�ص��ة 

في هذ� �ل�صهر ما يعادل 5911 ملي�ن دوالر مقابل 

6464 ملي�ن دوالر في �ل�ص��هر �لذي �صبق و5610 
ماليي��ن دوالر ف��ي كان���ن �لثان��ي 2011، لترتفع 

بن�ص��بة 5.4 % ف��ي �ل�ص��هر �الأول م��ن �لعام 2012 

مقارنة مع �ل�صهر ذ�ته من �لعام 2011. 

وتر�جع��ت قيم��ة �ل����رد�ت �ل�ص��لعية ف��ي ه��ذه 

�لفت��رة، �إل��ى 1454 ملي���ن دوالر مقاب��ل 1665 

ملي�ن دوالر في �ل�ص��هر �لذي �ص��بق و1729 ملي�ن 

دوالر في كان���ن �لثاني 2011. وهكذ� تك�ن قيمة 

هذه �ل��رد�ت �نخف�ص��ت بن�صبة 15،9 % في كان�ن 

�لثان��ي 2012 مقارن��ة م��ع �ل�ص��هر ذ�ته م��ن �لعام 

2011، كم��ا تر�جعت �لكمّيات �لم�ص��ت�ردة بن�ص��بة 
.%  38،6

حركة �ال�ستير�د

وعلى �ص��عيد �ل��رد�ت �ل�صلعية في �ل�صهر �الأول 

�لمعدني��ة  �لمنتج��ات  2012، �حتل��ت  �لع��ام  م��ن 

�لمركز �الأول و�ص��ّكلت ح�صتها 18،4 من �لمجم�ع، 

تلتها كل من �الآالت و�الأجهزة و�لمعد�ت �لكهربائية 

�لكيميائي��ة  �ل�ص��ناعة  منتج��ات  ث��م   )%  10.5(

�لكريم��ة  �لكريم��ة و�ص��به  %(، فاالأحج��ار   10.2(

و�لمع��ادن �لثمين��ة )9.2 %( ثم �لمع��ادن �لعادية 

وم�ص��ن�عاتها )9.1 %(. وعلى �صعيد �أبرز �لبلد�ن 

�لتي ��ص��ت�رد منها لبنان �ل�ص��لع ف��ي كان�ن �لثاني 

2012، حل��ت �يطاليا ف��ي �لمرتبة �الأولى �إذ بلغت 

ح�ص��تها 10.5 % م��ن مجم���ع �ل����رد�ت، تلته��ا 

�ل�ص��ين )8.7 %(، ث��م فرن�ص��ا )8.3 %( فال�اليات 

المتحدة �الأميركية )7.3 %(، ثم �ألمانيا )5.7 %(.

م��ن جه��ة �أخ��رى، بلغ��ت �الإي��ر�د�ت �لجمركية 

�لمح�ص��لة على �ل��رد�ت �ل�ص��لعية 189 مليار ليرة 

في كان���ن �لثاني 2012، مقابل 190 في �ل�ص��هر 

�لذي �ص��بق و205 مليار�ت لي��رة في كان�ن �لثاني 

.2011

حركة �لت�سدير

قيم��ة  �رتفع��ت   ،2012 �لثان��ي  كان���ن  ف��ي 

�ل�ص��ادر�ت �ل�ص��لعية �إلى 348 ملي�ن دوالر مقابل 

338 ملي�ن دوالر، في �ل�ص��هر �لذي �ص��بق و297 
ملي�ن دوالر ف��ي كان�ن �لثاني 2011، �أي بزيادة 

ن�صبتها 17،2 % في �ل�صهر �الأول من �لعام 2012 

بالمقارنة مع �ل�صهر ذ�ته من �لعام 2011.   

�لكريم��ة  و�ص��به  �لكريم��ة  �الأحج��ار  و�حتّل��ت 

و�لمع��ادن �لثمين��ة �لمرك��ز �الأول وبلغت ح�ص��تها 

48.0 % م��ن مجم�ع �ل�ص��ادر�ت، تلتها �لمعادن 
�الآالت  ث��م   ،)%  12.6( وم�ص��ن�عاتها  �لعادي��ة 

 ،)%  9.8( �لكهربائي��ة  و�لمع��د�ت  و�الأجه��زة 

فمنتجات �ص��ناعة �الأغذي��ة )8.0 %(، ثم منتجات 

�ل�ص��ناعة �لكيميائي��ة )4.0 %(. وم��ن �أبرز �لبلد�ن 

�لت��ي �ص��ّدر �إليه��ا لبنان �ل�ص��لع في كان���ن �لثاني 

2012، نذكر: �ص�ي�ص��ر� �لتي �حتلت �لمرتبة �الأولى 
وبلغ��ت ح�ص��تها 20.4 % من �إجمالي �ل�ص��ادر�ت 

فال�ص��ع�دية   ،)%  8.9( بلجي��كا  تلته��ا  �ل�ص��لعية، 

)6.3 %(، ث��م �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة )5.7 %(، 

فتركيا )5.5 %(.

�لح�سابات �لخارجية

وتر�ج��ع عج��ز �لمي��ز�ن �لتج��اري ف��ي كان���ن 

�لثان��ي 2012، �إل��ى 1106 ماليي��ن دوالر مقاب��ل 

عجز قدره 1327 ملي�ن دوالر في �ل�صهر �لذي �صبق 

وعجز بقيمة 1432 ملي�ن دوالر في كان�ن �لثاني 

.2011
كم��ا تر�جعت �لم�ج���د�ت �لخارجية �ل�ص��افية 

لدى �لجهاز �لم�ص��رفي و�لم�ؤ�ص�صات �لمالية بح��لي 

290 ملي���ن دوالر �أميرك��ي بعد �رتفاعها بح��لي 
692 ملي�ن دوالر في �ل�صهر �لذي �صبق وتار�جعها 
�لثان��ي  كان���ن  ف��ي  دوالر  ملي���ن   772 بقيم��ة 

.2011

بور�سة بيروت

ف��ي  �ص��عيفة  بي��روت  ب�ر�ص��ة  وكان��ت حرك��ة 

�الإجمال متاأثرة باالأو�صاع �ل�صائدة. فبلغ عدد �الأ�صهم 

�لمتد�ولة 4698553 �ص��همًا بقيم��ة �إجمالية قدرها 

30.1 ملي�ن دوالر مقابل 9690294 �صهمًا بقيمة 
�إجمالي��ة قدرها 34.3 ملي�ن دوالر في كان�ن �الأول 

2011 و5322707 �ص��همًا بقيم��ة �إجمالية قدرها 
47.6 ملي�ن دوالر في كان�ن �لثاني 2011. وبلغت 
قيم��ة �لر�ص��ملة �ل�ص���قية 10291 ملي���ن دوالر في 

نهاية �ل�ص��هر �الأول من �لعام 2012 مقابل 10285 
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ملي�نًا في نهاية �ل�ص��هر �لذي �صبق و12663 ملي�ن 

دوالر في نهاية كان�ن �لثاني 2011.

��ص��تاأثر �لقط��اع   ،2012 �لثان��ي  وف��ي كان���ن 

�لم�ص��رفي بن�صبة 82.9 % من �إجمالي قيمة �الأ�صهم 

�لمتد�ولة في ب�ر�ص��ة بيروت، تلته �ص��ركة �ص���ليدير 

و�لقط��اع   %  17.0 بن�ص��بة  و”ب”  “�أ”  ب�ص��هميها 

�ل�صناعي )0.2 %(.

�لمالية �لعامة

�ص��جل �لر�صيد �لعام للمالية �لعامة في كان�ن 

�الأول 2011، عجز�ً بمقد�ر 590 مليار ليرة مقابل 

عج��ز �أكبر بقيمة 658 مليار ليرة في �ل�ص��هر �لذي 

�ص��بق )عجز بقيمة 51 مليار ليرة في كان�ن �الأول 

2010(. وتبي��ن �أرق��ام �لمالي��ة �لعام��ة )م��زن��ة 

+ خزين��ة( عن��د مقارنته��ا ف��ي �لعامي��ن 2010 

و2011  �رتف��اع �لمبال��غ �الإجمالي��ة �لمقب��ص��ة 

م��ن 12684 ملي��ار لي��رة �إل��ى 14070 ملي��ار�ً، 

�أي بمق��د�ر 1386 ملي��ار ليرة وبن�ص��بة 10.0 % 

ويع���د ذل��ك �إلى �رتف��اع �إي��ر�د�ت �لم��زنة بقيمة 

1334 مليار ليرة ومقب��صات �لخزينة بقيمة 52 
ملي��ار لي��رة. ويعزى �رتف��اع �لمقب��ص��ات بجزئه 

�الأكب��ر �إلى �رتف��اع �الإي��ر�د�ت غير �ل�ص��ريبية، ال 

�ص��يما �الإير�د�ت من �الت�صاالت و�لتي بلغ حجمها 

2011 مقابل 957  2261 مليار ليرة في �لعام 
مليار ليةر في �لعام 2010. وبح�ص��ب بيان وز�رة 

�لمالي��ة فاإن مبلغ 2261 ملي��ار ليرة يمثل كامل 

�لتح�ص��يالت �لفعلية ل�ز�رة �الت�صاالت عن �لعام 

2011، علم��ًا �أن��ه تم تح�يل مبلغ 1960 مليار�ً 
�إلى ح�ص��اب �لخزينة فيم �ص��رف لبن��ان في �لعام 

2011 ومبلغ 302 مليار�ً في �صهر كان�ن �لثاني 
منا لعام 2012.

�سند�ت �لخزينة 

في نهاية كان�ن �لثاني 2012، ��ص��تقرت تقريبًا 

�لقيمة �ال�ص��مية للمحفظة �الإجمالية ل�صند�ت �لخزينة 

باللي��رة )فئ��ات 3 �أ�ص��هر و6 �أ�ص��هر، 12 �ص��هر�ً، 24 

�ص��هر�ً، 36 �ص��هر�ً، و60 �صهر�ً باالإ�ص��افة �إلى فئة 84 

�ص��هر�ً( وبلغ��ت 48363 مليار لي��رة مقابل 48384 

ملي��ار ليرة في نهاية كان���ن �الأول 2011. وت�زعت 

ح�ص�س �لفئات على �ل�صكل �لتالي:

و�رتفع��ت �لقيم��ة �لفعلي��ة للمحفظ��ة �الإجمالي��ة 

ل�ص��ند�ت �لخزينة �للبنانية بالليرة قلياًل من 48695 

ملي��ار لي��رة ف��ي نهاي��ة كان���ن �الأول 2011 �إل��ى 

48753 مليار ليرة في نهاية كان�ن �لثاني 2012 
)58+ مليار ليرة(. 

�م��ا محفظة �ص��ند�ت �لخزينة �للبنانية �لم�ص��درة 

Eurobonds ، فبلغ��ت م��ا  بالعم��الت �الأجنبي��ة 

ي��زي 18192 ملي�ن دوالر مقابل 18336 ملي�نًا 

ف��ي نهاية كان���ن �الأول 2011. وف��ي نهاية كان�ن 

�لثاني 2012، بلغت محفظة �لم�صارف �لتجارية من 

�إجمال��ي �لمحفظة من �ص��ند�ت �لي�روب�ندز ما ي��زي 

12584 ملي�ن دوالر )�أي ما ن�ص��بته 69.2 % من 
مجم�ع محظة �ص��ند�ت �لي�روب�ندز( مقابل 12670 

ملي���ن دوالر )�أي م��ا ن�ص��بته 69.5 % م��ن مجم�ع 

�لمحفظة( في نهاية كان�ن �الأول 2011.

�لدين �لعام

وبل��غ �لدي��ن �لع��ام �الإجمال��ي في نهاي��ة كان�ن 

�لثان��ي 2012،80882 ملي��ار لي��رة )�أي م��ا ي��زي 

�ل�ص��افي،  �لع��ام  �لدي��ن  �أم��ا  دوالر(.  ملي��ار   53.7
و�لمحت�ص��ب بع��د تنزي��ل ود�ئ��ع �لقط��اع �لع��ام لدى 

�لجه��از �لم�ص��رفي، فبل��غ 70164 ملي��ار لي��رة في 

نهاي��ة كان���ن �لثان��ي 2012، �أي بارتفاع ن�ص��بته 

% قيا�صًا على نهاية �لعام 2011.  0.4
وف��ي نهاي��ة كان���ن �لثان��ي 2012، بلغت قيمة 

�لدين �لع��ام �لمحرر بالليرة �للبنانية 49386 مليار 

لي��رة، م�ص��كلة ح��ل��ى 61.1 % م��ن �إجمال��ي �لدين 

�لع��ام مقاب��ل ما يع��ادل 31496 مليار لي��رة للدين 

�لمح��رر بالعمالت �الأجنبية، �أي ما ن�ص��بته 38.9 % 

من �لدين �لعام �الإجمالي.

من �صهر �لى �صهر 

�سعود الموؤ�سرات القت�سادية في كانون الثاني 2012 

وعجز الميزان التجاري يتراجع اإلى 1106 ماليين دولر 

حققت معظم املؤشرات االقتصادية في كانون الثاني 2012، ارتفاعاً قياساً على الشهر ذاته من العام 2011، الذي 
القطاع  البلد. على صعيد  في  االقتصادي  النشاط  على  أّثر سلباً  ما  السابقة،  احلكومة  استقالة  كان قد شهد 
مقابل   2012 الثاني  كانون  في شهر   %  1.6 بنسبة  ارتفاعاً  التجارية  املصارف  موجودات  اجمالي  املصرفي، سّجل 
تراجعه بنسبة 0.4 % في الشهر األول من العام 2011. كما ازدادت التسليفات للقطاع اخلاص بنسبة 2.9 % في 
0.8 %. على صعيد آخر، سجل ميزان املدفوعات  الودائع اإلجمالية بنسبة  2012، وارتفعت  العام  الشهر االول من 
عجزاً بقيمة 290 مليون دوالر في الشهر األول من العام 2012، وحافظت موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية 

على مستواها املرتفع الذي بلغ ما يزيد عن 30.7 مليار دوالر فلي نهاية كانون الثاني 2012.

�ل�سيكات �لمتقا�سة

وبلغ��ت �لقيمة �الجمالية لل�ص��يكات �لمتقا�ص��ة 

في هذ� �ل�صهر ما يعادل 5911 ملي�ن دوالر مقابل 

6464 ملي�ن دوالر في �ل�ص��هر �لذي �صبق و5610 
ماليي��ن دوالر ف��ي كان���ن �لثان��ي 2011، لترتفع 

بن�ص��بة 5.4 % ف��ي �ل�ص��هر �الأول م��ن �لعام 2012 

مقارنة مع �ل�صهر ذ�ته من �لعام 2011. 

وتر�جع��ت قيم��ة �ل����رد�ت �ل�ص��لعية ف��ي ه��ذه 

�لفت��رة، �إل��ى 1454 ملي���ن دوالر مقاب��ل 1665 

ملي�ن دوالر في �ل�ص��هر �لذي �ص��بق و1729 ملي�ن 

دوالر في كان���ن �لثاني 2011. وهكذ� تك�ن قيمة 

هذه �ل��رد�ت �نخف�ص��ت بن�صبة 15،9 % في كان�ن 

�لثان��ي 2012 مقارن��ة م��ع �ل�ص��هر ذ�ته م��ن �لعام 

2011، كم��ا تر�جعت �لكمّيات �لم�ص��ت�ردة بن�ص��بة 
.%  38،6

حركة �ال�ستير�د

وعلى �ص��عيد �ل��رد�ت �ل�صلعية في �ل�صهر �الأول 

�لمعدني��ة  �لمنتج��ات  2012، �حتل��ت  �لع��ام  م��ن 

�لمركز �الأول و�ص��ّكلت ح�صتها 18،4 من �لمجم�ع، 

تلتها كل من �الآالت و�الأجهزة و�لمعد�ت �لكهربائية 

�لكيميائي��ة  �ل�ص��ناعة  منتج��ات  ث��م   )%  10.5(

�لكريم��ة  �لكريم��ة و�ص��به  %(، فاالأحج��ار   10.2(

و�لمع��ادن �لثمين��ة )9.2 %( ثم �لمع��ادن �لعادية 

وم�ص��ن�عاتها )9.1 %(. وعلى �صعيد �أبرز �لبلد�ن 

�لتي ��ص��ت�رد منها لبنان �ل�ص��لع ف��ي كان�ن �لثاني 

2012، حل��ت �يطاليا ف��ي �لمرتبة �الأولى �إذ بلغت 

ح�ص��تها 10.5 % م��ن مجم���ع �ل����رد�ت، تلته��ا 

�ل�ص��ين )8.7 %(، ث��م فرن�ص��ا )8.3 %( فال�اليات 

المتحدة �الأميركية )7.3 %(، ثم �ألمانيا )5.7 %(.

م��ن جه��ة �أخ��رى، بلغ��ت �الإي��ر�د�ت �لجمركية 

�لمح�ص��لة على �ل��رد�ت �ل�ص��لعية 189 مليار ليرة 

في كان���ن �لثاني 2012، مقابل 190 في �ل�ص��هر 

�لذي �ص��بق و205 مليار�ت لي��رة في كان�ن �لثاني 

.2011

حركة �لت�سدير

قيم��ة  �رتفع��ت   ،2012 �لثان��ي  كان���ن  ف��ي 

�ل�ص��ادر�ت �ل�ص��لعية �إلى 348 ملي�ن دوالر مقابل 

338 ملي�ن دوالر، في �ل�ص��هر �لذي �ص��بق و297 
ملي�ن دوالر ف��ي كان�ن �لثاني 2011، �أي بزيادة 

ن�صبتها 17،2 % في �ل�صهر �الأول من �لعام 2012 

بالمقارنة مع �ل�صهر ذ�ته من �لعام 2011.   

�لكريم��ة  و�ص��به  �لكريم��ة  �الأحج��ار  و�حتّل��ت 

و�لمع��ادن �لثمين��ة �لمرك��ز �الأول وبلغت ح�ص��تها 

48.0 % م��ن مجم�ع �ل�ص��ادر�ت، تلتها �لمعادن 
�الآالت  ث��م   ،)%  12.6( وم�ص��ن�عاتها  �لعادي��ة 

 ،)%  9.8( �لكهربائي��ة  و�لمع��د�ت  و�الأجه��زة 

فمنتجات �ص��ناعة �الأغذي��ة )8.0 %(، ثم منتجات 

�ل�ص��ناعة �لكيميائي��ة )4.0 %(. وم��ن �أبرز �لبلد�ن 

�لت��ي �ص��ّدر �إليه��ا لبنان �ل�ص��لع في كان���ن �لثاني 

2012، نذكر: �ص�ي�ص��ر� �لتي �حتلت �لمرتبة �الأولى 
وبلغ��ت ح�ص��تها 20.4 % من �إجمالي �ل�ص��ادر�ت 

فال�ص��ع�دية   ،)%  8.9( بلجي��كا  تلته��ا  �ل�ص��لعية، 

)6.3 %(، ث��م �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة )5.7 %(، 

فتركيا )5.5 %(.

�لح�سابات �لخارجية

وتر�ج��ع عج��ز �لمي��ز�ن �لتج��اري ف��ي كان���ن 

�لثان��ي 2012، �إل��ى 1106 ماليي��ن دوالر مقاب��ل 

عجز قدره 1327 ملي�ن دوالر في �ل�صهر �لذي �صبق 

وعجز بقيمة 1432 ملي�ن دوالر في كان�ن �لثاني 

.2011
كم��ا تر�جعت �لم�ج���د�ت �لخارجية �ل�ص��افية 

لدى �لجهاز �لم�ص��رفي و�لم�ؤ�ص�صات �لمالية بح��لي 

290 ملي���ن دوالر �أميرك��ي بعد �رتفاعها بح��لي 
692 ملي�ن دوالر في �ل�صهر �لذي �صبق وتار�جعها 
�لثان��ي  كان���ن  ف��ي  دوالر  ملي���ن   772 بقيم��ة 

.2011

بور�سة بيروت

ف��ي  �ص��عيفة  بي��روت  ب�ر�ص��ة  وكان��ت حرك��ة 

�الإجمال متاأثرة باالأو�صاع �ل�صائدة. فبلغ عدد �الأ�صهم 

�لمتد�ولة 4698553 �ص��همًا بقيم��ة �إجمالية قدرها 

30.1 ملي�ن دوالر مقابل 9690294 �صهمًا بقيمة 
�إجمالي��ة قدرها 34.3 ملي�ن دوالر في كان�ن �الأول 

2011 و5322707 �ص��همًا بقيم��ة �إجمالية قدرها 
47.6 ملي�ن دوالر في كان�ن �لثاني 2011. وبلغت 
قيم��ة �لر�ص��ملة �ل�ص���قية 10291 ملي���ن دوالر في 

نهاية �ل�ص��هر �الأول من �لعام 2012 مقابل 10285 
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من �صهر �لى �صهر 

ار رئي�ساً بالإجماع لحتاد الغرف العربية: الق�سّ

»متم�سكون بالتنمية هدفاً وبالعمل امل�سرتك اإطاراً«

ج��ّدد مجل���س �التح��اد �لع��ام لغ��رف �لتج��ارة 

باالإجم��اع  �لعربي��ة  للب��الد  و�لزر�ع��ة  و�ل�ص��ناعة 

ار رئا�صة �التحاد ل�الية جديدة تقدير�ً  لعدنان �لق�صّ

منه الإ�ص��هاماته �لكبي��رة و�لمت���ص��لة، والإنجاز�ته 

ف��ي خدم��ة �لقط��اع �لخا���س و�القت�ص��اد �لعربي، 

وللدفع بم�ص��يرة �التحاد، و�الرتقاء بمكانته ودوره 

عربيًا ودوليًا، م�ؤ�ص�ص��ة ق�مية عربية ر�ئدة في دعم 

�لعمل �القت�صادي �لعربي �لم�صترك.

ج��اء ذلك خ��الل �جتم��اع مجل���س �التح��اد في 

دورت��ه )112( �لت��ي ُعقدت في مق��ر �التحاد »مبنى 

��ار لالقت�ص��اد �لعربي« في بيروت. وقد  عدنان �لق�صّ

�صارك في �الجتماع روؤ�صاء و�أع�صاء مجال�س �إد�ر�ت 

غرف و�تحاد�ت غرف من ثماني ع�صرة دولة عربية.

وق��د �نتخ��ب مجل���س �التح��اد �أع�ص��اء �للجن��ة 

�لتنفيذية �لجديدة على �لنح� �الآتي:

❏ غرفة تجـــارة و�سناعة قطر ممثلة برئي�سها 

�ل�سيخ خليفة بـــن جا�سم بن محمد �آل ثاني، نائبًا 

�أول للرئي�س.

❏ �لغرفة �لجز�ئرية للتجارة و�ل�سناعة ممثلة 

برئي�سها �الأ�ستاذ �لطاهر قليل، نائبًا ثانيًا.

❏ �تحاد غـــرف �لتجـــارة و�ل�سناعـــة لدولة 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحـــدة ممثاًل برئي�سه �الأ�ستاذ 

محمد �لرميثي، ع�سو�ً.

❏ �تحـــاد �لغـــرف �لتجارية �لعر�قيـــة ممثاًل 

برئي�سه �الأ�ستاذ جعفر �لحمد�ني، ع�سو�ً.

❏ �تحاد عـــام �أ�سحاب �لعمل �ل�سود�ني ممثاًل 

برئي�سه �الأ�ستاذ �سعود �لبرير، ع�سو�ً.

❏ جامعة �لغرف �لمغربية للتجارة و�ل�سناعة 

ممثلة برئي�سها �الأ�ستاذ �إدري�س حو�ت، ع�سو�ً.

��ار الأع�ص��اء مجل���س �التح��اد  وق��د �ص��كر �لق�صّ

ثقتهم، و�أكد �أنها »م��ص��ع �عتز�ز لي، ودعم لم�صيرة 

�التحاد لتحقيق �لتنمية �القت�ص��ادية و�الجتماعية 

�لعربية، و�لعمل �القت�صادي �لعربي �لم�صترك، �لذي 

نعتب��ره جميع��ًا و�جبًا ق�مي��ًا عربيًا، وال �ص��ّيما في 

ه��ذه �لظروف �لدقيقة �لت��ي تجتازها �لدول �لعربية 

و�صع�بها«.

�لق�سار خالل تروؤ�سه �التحاد �لعام لغرف �لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة 

احتاد الغرف العربية يبحث يف تداعيات »منطقة اليورو«

�أعل��ن حاك��م م�ص��رف لبنان ريا�س �ص��المة �أن �لبن��ك �لمركزي “ب��اٍق على 

�لتعاط��ي نف�ص��ه بالن�ص��بة �لى ت�ظيفات��ه مع �لم�ص��ارف �لمركزي��ة �أو �لتجارية 

�الأوروبي��ة، �إذ �ن �إي��الء �لم�ص��ارف �لمركزية في �وروبا �أهمية لتاأمين �ل�ص��ي�لة 

ومبادرة �لحك�مات �لى منع �إفال�س �لم�صارف �الأ�صا�صية، هي عنا�صر مطمئنة”. 

و�أكد ��ص��تمر�ر م�صرف لبنان “في متابعة �لتط�ر�ت �لتي تحدث في قارة عزيزة 

على قلب كل لبناني، مع مقاربة حذرة للت�ظيف في �ل�صند�ت �ل�صيادية �الوروبية 

من قبل م�ص��ارفنا”. ولفت �صالمة خالل رعايته منتدى “�أزمة �لدي�ن �ل�صيادية 

في منطقة �لي�رو: �الأبعاد و�لتد�عيات و�لِعبر �لم�صتخل�ص��ة لالقت�ص��اد �لعربي”، 

�ل��ى “�أهمي��ة �الإبقاء على �لمبادئ �لتي �عتمدها لبن��ان لجهة عدم �لتخّل�س من 

ت�صديد �لدين �أو ف��ئده، و�صحة م�قفه عندما رف�س في �أو�ئل �ل�2000 م�صاريع 

جدولة �لدين �لتي �قترحت عليه”.

و��ص��ار �لى �ن �لم�ص��رف �لمركزي �الأوروبي و�لم�ص��ارف �لمركزية �ل�طنية 

في منطقة �لي�رو قامت با�ص��تعمال �أدو�ت و�ل�ص��روع في �صيا�ص��ات كانت ُتعتبر 

قب��ل �الأزمة �الأوروبية غير مقب�لة، وقامت بالت�ص��ليف للم�ص��ارف �لتجارية في 

�أوروبا الآجال مت��ص��طة وبف��ئد ال تتعّدى �ل�1 % بغية تاأمين �صي�لة للم�صارف 

و�الإ�صد�ر�ت �ل�صيادية في �أوروبا، تاركًا هام�صًا مهمًا بين ف��ئد �ل�ص�ق وف��ئده 

ومحّفز�ً بذلك �لم�صارف على �لت�صليف و�صر�ء �صند�ت �صيادية. 

م��ن جهت��ه �أ�ص��ار رئي���س �تحاد �لغ��رف �لعربي��ة عدنان �لق�ص��ار ف��ي كلمة 

�الأزم��ة  �أحدثت��ه  �ل��ذي  �أن �النقط��اع ف��ي �الئتم��ان  �إل��ى  �لمنا�ص��بة،  ل��ه ف��ي 

�ل�ص��يادية  �لدي���ن  ف��ي  تفاق��م  �إل��ى  �أّدى   2008 لع��ام  �لعالمي��ة  �لمالي��ة 

 و�نك�ص��اف �لم�ص��ارف �الأوروبي��ة ب�ص��بب حج��م مقتنياته��ا م��ن ه��ذه �لدي���ن. 

وح��ذر رئي���س �تح��اد �لم�ص��ارف �لعربي��ة عدن��ان ي��ص��ف م��ن “�حتم��ال تاأثر 

�القت�ص��اد �لعرب��ي ب�ص��كل غي��ر مبا�ص��ر، خ�ص��ص��ًا �أن �القت�ص��اد�ت �الأوروبية 

ت�فر �ص���قًا رئي�صية بالن�ص��بة �لى كثير من �ص��ادر�ت بلد�ن �لمنطقة، �إلى جانب 

�لتاأثي��ر �لمت�قع للرك�د على �أ�ص��عار �لنف��ط”. وقال �ن “�الآثار �لمالية �ص��اهمت 

ف��ي �رتف��اع تكالي��ف �القتر��س كنتيجة الت�ص��اع فروق �لتاأمي��ن على مبادالت 

�لمخاط��ر �ل�ص��يادية و�الئتماني��ة”. ودعا �ل��دول �لعربية �إلى “�إع��ادة �لنظر في 

�أوجه �ال�ص��تثمار للمد�خيل �لجديدة وتعزيز �لمحافظ �ال�صتثمارية في �لمجاالت 

�لت��ي تعك���س قيمًا �أكثر من غيره��ا، وتن�يع �الحتياطات من �ل�ص��رف �الأجنبي، 

 وزيادة �ال�ص��تثمار في �ل�ص��ك�ك �الإ�ص��المية و�ص��ند�ت �القت�ص��اد�ت �ل�صاعدة”. 

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

بعد �النتخابات �لتي جرت بتاريخ 2012/4/2، 

عق��د �لمجل�س �لجديد �جتماعًا �نتخب على �أثره هيئة 

مكتبه �لتي جاءت على �لنح� �لتالي:

�لنقيب: �ال�صتاذ �مين �صالح

نائب �لنقيب: �ال�صتاذ ي��صف عب�د

�أمين �ل�صر: �ال�صتاذ يعق�ب �بي درغم

�أمين �لخزينة: �ال�صتاذ محمد ع�صيلي

�أمين �ل�صر �لرديف: �ال�صتاذ نزيه هرم��س

�أمين �لخزينة �لرديف: �ال�صتاذ �يلي �بي �صليمان

م�صت�صار: �ال�صتاذ �صامي �لميقاتي

م�صت�صار: �ال�صتاذ ج�ز�ف رزق

م�صت�صار: �ال�صتاذ غالب عاز�ر

م�صت�صار: �لدكت�ر ريا�س �رناوؤوط

ن�ساطات مجل�س �لنقابة 

�جتمع مجل�س نقابة خبر�ء �لمحا�ص��بة �لمجازين 

في لبن��ان برئا�ص��ة �لنقيب �أمين �ص��الح م��ع �ل�زير 

�ل�ص��ابق خالد قباني، رئي�س مجل�س �لخدمة �لمدنية، 

وعر�س معه �ص��بل �لتعاون بي��ن �لمجل�س و�لنقابة ال 

�ص��يما لجهة تبادل �لخبر�ت في مج��ال �المتحانات 

و�لتدري��ب حيث �أبدى �لطرفان كامل �ال�ص��تعد�د لهذ� 

�لتع��اون. كم��ا عر���س مجل���س �لنقابة م��ع مف��س 

�لحك�م��ة ل��دى مجل�س �ص���رى �لدولة �لقا�ص��ي عبد 

�للطي��ف �لح�ص��يني �لتع��اون بي��ن �لنقاب��ة ومجل�س 

�ص���رى �لدول��ة وخا�ص��ة ف��ي م��ا يتعل��ق باالأم���ر 

�ل�صريبية و�لتنازع �ل�صريبي. 

وكان مجل���س �لنقابة قد عق��د لقاًء مع مدير عام 

وز�رة �لع��دل �لقا�ص��ي عم��ر �لناط���ر وعر���س معه 

ت�صهيل عمل خبير �لمحا�صبة �لمجاز في وز�رة �لعدل 

كي ي�صتطيع �لقيام بدوره في خدمة �لعد�لة.

ويذك��ر �أن نقاب��ة خب��ر�ء �لمحا�ص��بة �لمجازي��ن 

ف��ي لبن��ان، ت�جه��ت بال�ص��كر �إل��ى جمي��ع �لمهنئين 

من فعاليات و�صخ�ص��يات بمنا�ص��بة �نتخاب مجل�س 

�لنقابة �لجديد برئا�صة �لنقيب �أمين �صالح .

�ع�ساء نقابة خبر�ء �لمحا�سبة

اإنتخابات نقابة جتار الذهب واملجوهرات

ج��رت ف��ي نقاب��ة تج��ار �لذه��ب و�لمج�ه��ر�ت في 

لبن��ان، �إنتخاب��ات وقد ف��ازت بالتزكية الئح��ة �لنقيب 

نعي��م رزق �لم�ؤلف��ة من: نعيم رزق، عل��ي مت�لي، محمد 

�لزيات، ح�ص��ن غمل��س، ب�ص��ام �ل�ص��الك، عل��ي بدر، علي 

زه�ر، محمد حجازي، محمد حليق، �صادي مروه، محمد 

مازح، محمد مّزيك. وبعد �إعالن �لنتيجة تم �إنتخاب:

- نعيم رزق رئي�صًا - علي مت�لي، نائب للرئي�س

- محمد �لزيات، �أمين لل�صر - ح�صن غمل��س، �أمين 

لل�صندوق - ب�صام �ل�صالك، م�ص�ؤول عالقات عامة.

�أع�ساء مجل�س �لنقابة:

3 - علي زه�ر 2 - علي بدر  1 - �صادي مروه 
4 - محمد حجازي 5 - محمد حليق 6 - محمد 
م��ازح 7 - محم��د مّزيك - ح�ص��يب قان�ص���ه، من�ص��ق 

عام - حنا عط�لي، م�صت�صار �لرئي�س.

وبع��د �إعالن �لنتيجة �لقى �لنقيب رزق كلمة �أ�ص��ار 

فيها �إلى �لمحطات �لرئي�ص��ية في م�ص��يرة �لنقابة �لتي 

تحمل فيها خالل �ل�ص��ن��ت �الأربعة �لما�صية م�ص�ؤولية 

�لنقاب��ة بحيث ت��ص��ع فيها �إطار �لمنت�ص��بين �إليها بعد 

زي��ارة جمي��ع �لمناط��ق �للبناني��ة، وت�ص��اعف ع��دد 

�الع�ص��اء �أكث��ر من خم�س مر�ت قيا�ص��ًا �إل��ى ما كانت 

علي��ه عن��د ب��دء �لمهم��ة. ور�أى رزق �إن ج�ه��ر تح��رك 

�لنقاب��ة »يعك���س لمعان �لذه��ب في نف����س �أبناء هذه 

�لمهن��ة �لت��ي �ص��عينا منذ �لي���م �الأول للحف��اظ عليها 

وتح�ص��ينها من �لغ���س، و�لتالعب بالعي��ار�ت، وكذلك 

�لدفاع عن حق�ق كل من يعمل في هذه �ل�ص��لعة �لقيمة 

�لتي �صميت مج�هر�ت، الأنها فعاًل كذلك«. و�أكد �لنقيب 

رزق عل��ى وج���د �أول�ي��ة لحل جمي��ع �لم�ص��اكل �لتي 

تعتر�س �أ�ص��حاب �لم�ؤ�ص�ص��ات و�أعمالهم، و�أ�صاف �ن 

�لنقابة لديها مهمة ط�يلة ب�ص��بب تعقيد�ت ومناور�ت 

�ص��ركة »�ص���ليدير« وهي تل��ك �لمتعلقة ب�ص���ق �لذهب، 

�الأمر �لذي ي�صع �لتجار في قلب �لمعاناة منذ 15 �صنة 

كان���� ياأمل�ن خاللها في ت�ص��لم محاله��م ومكاتبهم، 

�إال �ن �ل�ص��ركة )�ص���ليدير( وكاأن به��ا م�ص��ممة عل��ى 

�صرقة �لم�ؤ�ص�ص��ات من خالل �صعيها �إلى ه�صم �لحق�ق 

و�إبتالعه��ا، وه��ي تت�ه��م باأنها يمك��ن �أن تمنعها من 

�لجم��ع حتى ي�ص��تعيد �ص���ق �لذهب نب�ص��ه �ل��ذي كان 

�لعن��ن �الأبرز للنه�صة �الإقت�صادية �للبنانية.

�ع�ساء نقابة تجار �لذهب و�لمجوهر�ت
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من �صهر �لى �صهر 

ار رئي�ساً بالإجماع لحتاد الغرف العربية: الق�سّ

»متم�سكون بالتنمية هدفاً وبالعمل امل�سرتك اإطاراً«

ج��ّدد مجل���س �التح��اد �لع��ام لغ��رف �لتج��ارة 

باالإجم��اع  �لعربي��ة  للب��الد  و�لزر�ع��ة  و�ل�ص��ناعة 

ار رئا�صة �التحاد ل�الية جديدة تقدير�ً  لعدنان �لق�صّ

منه الإ�ص��هاماته �لكبي��رة و�لمت���ص��لة، والإنجاز�ته 

ف��ي خدم��ة �لقط��اع �لخا���س و�القت�ص��اد �لعربي، 

وللدفع بم�ص��يرة �التحاد، و�الرتقاء بمكانته ودوره 

عربيًا ودوليًا، م�ؤ�ص�ص��ة ق�مية عربية ر�ئدة في دعم 

�لعمل �القت�صادي �لعربي �لم�صترك.

ج��اء ذلك خ��الل �جتم��اع مجل���س �التح��اد في 

دورت��ه )112( �لت��ي ُعقدت في مق��ر �التحاد »مبنى 

��ار لالقت�ص��اد �لعربي« في بيروت. وقد  عدنان �لق�صّ

�صارك في �الجتماع روؤ�صاء و�أع�صاء مجال�س �إد�ر�ت 

غرف و�تحاد�ت غرف من ثماني ع�صرة دولة عربية.

وق��د �نتخ��ب مجل���س �التح��اد �أع�ص��اء �للجن��ة 

�لتنفيذية �لجديدة على �لنح� �الآتي:

❏ غرفة تجـــارة و�سناعة قطر ممثلة برئي�سها 

�ل�سيخ خليفة بـــن جا�سم بن محمد �آل ثاني، نائبًا 

�أول للرئي�س.

❏ �لغرفة �لجز�ئرية للتجارة و�ل�سناعة ممثلة 

برئي�سها �الأ�ستاذ �لطاهر قليل، نائبًا ثانيًا.

❏ �تحاد غـــرف �لتجـــارة و�ل�سناعـــة لدولة 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحـــدة ممثاًل برئي�سه �الأ�ستاذ 

محمد �لرميثي، ع�سو�ً.

❏ �تحـــاد �لغـــرف �لتجارية �لعر�قيـــة ممثاًل 

برئي�سه �الأ�ستاذ جعفر �لحمد�ني، ع�سو�ً.

❏ �تحاد عـــام �أ�سحاب �لعمل �ل�سود�ني ممثاًل 

برئي�سه �الأ�ستاذ �سعود �لبرير، ع�سو�ً.

❏ جامعة �لغرف �لمغربية للتجارة و�ل�سناعة 

ممثلة برئي�سها �الأ�ستاذ �إدري�س حو�ت، ع�سو�ً.

��ار الأع�ص��اء مجل���س �التح��اد  وق��د �ص��كر �لق�صّ

ثقتهم، و�أكد �أنها »م��ص��ع �عتز�ز لي، ودعم لم�صيرة 

�التحاد لتحقيق �لتنمية �القت�ص��ادية و�الجتماعية 

�لعربية، و�لعمل �القت�صادي �لعربي �لم�صترك، �لذي 

نعتب��ره جميع��ًا و�جبًا ق�مي��ًا عربيًا، وال �ص��ّيما في 

ه��ذه �لظروف �لدقيقة �لت��ي تجتازها �لدول �لعربية 

و�صع�بها«.

�لق�سار خالل تروؤ�سه �التحاد �لعام لغرف �لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة 

احتاد الغرف العربية يبحث يف تداعيات »منطقة اليورو«

�أعل��ن حاك��م م�ص��رف لبنان ريا�س �ص��المة �أن �لبن��ك �لمركزي “ب��اٍق على 

�لتعاط��ي نف�ص��ه بالن�ص��بة �لى ت�ظيفات��ه مع �لم�ص��ارف �لمركزي��ة �أو �لتجارية 

�الأوروبي��ة، �إذ �ن �إي��الء �لم�ص��ارف �لمركزية في �وروبا �أهمية لتاأمين �ل�ص��ي�لة 

ومبادرة �لحك�مات �لى منع �إفال�س �لم�صارف �الأ�صا�صية، هي عنا�صر مطمئنة”. 

و�أكد ��ص��تمر�ر م�صرف لبنان “في متابعة �لتط�ر�ت �لتي تحدث في قارة عزيزة 

على قلب كل لبناني، مع مقاربة حذرة للت�ظيف في �ل�صند�ت �ل�صيادية �الوروبية 

من قبل م�ص��ارفنا”. ولفت �صالمة خالل رعايته منتدى “�أزمة �لدي�ن �ل�صيادية 

في منطقة �لي�رو: �الأبعاد و�لتد�عيات و�لِعبر �لم�صتخل�ص��ة لالقت�ص��اد �لعربي”، 

�ل��ى “�أهمي��ة �الإبقاء على �لمبادئ �لتي �عتمدها لبن��ان لجهة عدم �لتخّل�س من 

ت�صديد �لدين �أو ف��ئده، و�صحة م�قفه عندما رف�س في �أو�ئل �ل�2000 م�صاريع 

جدولة �لدين �لتي �قترحت عليه”.

و��ص��ار �لى �ن �لم�ص��رف �لمركزي �الأوروبي و�لم�ص��ارف �لمركزية �ل�طنية 

في منطقة �لي�رو قامت با�ص��تعمال �أدو�ت و�ل�ص��روع في �صيا�ص��ات كانت ُتعتبر 

قب��ل �الأزمة �الأوروبية غير مقب�لة، وقامت بالت�ص��ليف للم�ص��ارف �لتجارية في 

�أوروبا الآجال مت��ص��طة وبف��ئد ال تتعّدى �ل�1 % بغية تاأمين �صي�لة للم�صارف 

و�الإ�صد�ر�ت �ل�صيادية في �أوروبا، تاركًا هام�صًا مهمًا بين ف��ئد �ل�ص�ق وف��ئده 

ومحّفز�ً بذلك �لم�صارف على �لت�صليف و�صر�ء �صند�ت �صيادية. 

م��ن جهت��ه �أ�ص��ار رئي���س �تحاد �لغ��رف �لعربي��ة عدنان �لق�ص��ار ف��ي كلمة 

�الأزم��ة  �أحدثت��ه  �ل��ذي  �أن �النقط��اع ف��ي �الئتم��ان  �إل��ى  �لمنا�ص��بة،  ل��ه ف��ي 

�ل�ص��يادية  �لدي���ن  ف��ي  تفاق��م  �إل��ى  �أّدى   2008 لع��ام  �لعالمي��ة  �لمالي��ة 

 و�نك�ص��اف �لم�ص��ارف �الأوروبي��ة ب�ص��بب حج��م مقتنياته��ا م��ن ه��ذه �لدي���ن. 

وح��ذر رئي���س �تح��اد �لم�ص��ارف �لعربي��ة عدن��ان ي��ص��ف م��ن “�حتم��ال تاأثر 

�القت�ص��اد �لعرب��ي ب�ص��كل غي��ر مبا�ص��ر، خ�ص��ص��ًا �أن �القت�ص��اد�ت �الأوروبية 

ت�فر �ص���قًا رئي�صية بالن�ص��بة �لى كثير من �ص��ادر�ت بلد�ن �لمنطقة، �إلى جانب 

�لتاأثي��ر �لمت�قع للرك�د على �أ�ص��عار �لنف��ط”. وقال �ن “�الآثار �لمالية �ص��اهمت 

ف��ي �رتف��اع تكالي��ف �القتر��س كنتيجة الت�ص��اع فروق �لتاأمي��ن على مبادالت 

�لمخاط��ر �ل�ص��يادية و�الئتماني��ة”. ودعا �ل��دول �لعربية �إلى “�إع��ادة �لنظر في 

�أوجه �ال�ص��تثمار للمد�خيل �لجديدة وتعزيز �لمحافظ �ال�صتثمارية في �لمجاالت 

�لت��ي تعك���س قيمًا �أكثر من غيره��ا، وتن�يع �الحتياطات من �ل�ص��رف �الأجنبي، 

 وزيادة �ال�ص��تثمار في �ل�ص��ك�ك �الإ�ص��المية و�ص��ند�ت �القت�ص��اد�ت �ل�صاعدة”. 

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

بعد �النتخابات �لتي جرت بتاريخ 2012/4/2، 

عق��د �لمجل�س �لجديد �جتماعًا �نتخب على �أثره هيئة 

مكتبه �لتي جاءت على �لنح� �لتالي:

�لنقيب: �ال�صتاذ �مين �صالح

نائب �لنقيب: �ال�صتاذ ي��صف عب�د

�أمين �ل�صر: �ال�صتاذ يعق�ب �بي درغم

�أمين �لخزينة: �ال�صتاذ محمد ع�صيلي

�أمين �ل�صر �لرديف: �ال�صتاذ نزيه هرم��س

�أمين �لخزينة �لرديف: �ال�صتاذ �يلي �بي �صليمان

م�صت�صار: �ال�صتاذ �صامي �لميقاتي

م�صت�صار: �ال�صتاذ ج�ز�ف رزق

م�صت�صار: �ال�صتاذ غالب عاز�ر

م�صت�صار: �لدكت�ر ريا�س �رناوؤوط

ن�ساطات مجل�س �لنقابة 

�جتمع مجل�س نقابة خبر�ء �لمحا�ص��بة �لمجازين 

في لبن��ان برئا�ص��ة �لنقيب �أمين �ص��الح م��ع �ل�زير 

�ل�ص��ابق خالد قباني، رئي�س مجل�س �لخدمة �لمدنية، 

وعر�س معه �ص��بل �لتعاون بي��ن �لمجل�س و�لنقابة ال 

�ص��يما لجهة تبادل �لخبر�ت في مج��ال �المتحانات 

و�لتدري��ب حيث �أبدى �لطرفان كامل �ال�ص��تعد�د لهذ� 

�لتع��اون. كم��ا عر���س مجل���س �لنقابة م��ع مف��س 

�لحك�م��ة ل��دى مجل�س �ص���رى �لدولة �لقا�ص��ي عبد 

�للطي��ف �لح�ص��يني �لتع��اون بي��ن �لنقاب��ة ومجل�س 

�ص���رى �لدول��ة وخا�ص��ة ف��ي م��ا يتعل��ق باالأم���ر 

�ل�صريبية و�لتنازع �ل�صريبي. 

وكان مجل���س �لنقابة قد عق��د لقاًء مع مدير عام 

وز�رة �لع��دل �لقا�ص��ي عم��ر �لناط���ر وعر���س معه 

ت�صهيل عمل خبير �لمحا�صبة �لمجاز في وز�رة �لعدل 

كي ي�صتطيع �لقيام بدوره في خدمة �لعد�لة.

ويذك��ر �أن نقاب��ة خب��ر�ء �لمحا�ص��بة �لمجازي��ن 

ف��ي لبن��ان، ت�جه��ت بال�ص��كر �إل��ى جمي��ع �لمهنئين 

من فعاليات و�صخ�ص��يات بمنا�ص��بة �نتخاب مجل�س 

�لنقابة �لجديد برئا�صة �لنقيب �أمين �صالح .

�ع�ساء نقابة خبر�ء �لمحا�سبة

اإنتخابات نقابة جتار الذهب واملجوهرات

ج��رت ف��ي نقاب��ة تج��ار �لذه��ب و�لمج�ه��ر�ت في 

لبن��ان، �إنتخاب��ات وقد ف��ازت بالتزكية الئح��ة �لنقيب 

نعي��م رزق �لم�ؤلف��ة من: نعيم رزق، عل��ي مت�لي، محمد 

�لزيات، ح�ص��ن غمل��س، ب�ص��ام �ل�ص��الك، عل��ي بدر، علي 

زه�ر، محمد حجازي، محمد حليق، �صادي مروه، محمد 

مازح، محمد مّزيك. وبعد �إعالن �لنتيجة تم �إنتخاب:

- نعيم رزق رئي�صًا - علي مت�لي، نائب للرئي�س

- محمد �لزيات، �أمين لل�صر - ح�صن غمل��س، �أمين 

لل�صندوق - ب�صام �ل�صالك، م�ص�ؤول عالقات عامة.

�أع�ساء مجل�س �لنقابة:

3 - علي زه�ر 2 - علي بدر  1 - �صادي مروه 
4 - محمد حجازي 5 - محمد حليق 6 - محمد 
م��ازح 7 - محم��د مّزيك - ح�ص��يب قان�ص���ه، من�ص��ق 

عام - حنا عط�لي، م�صت�صار �لرئي�س.

وبع��د �إعالن �لنتيجة �لقى �لنقيب رزق كلمة �أ�ص��ار 

فيها �إلى �لمحطات �لرئي�ص��ية في م�ص��يرة �لنقابة �لتي 

تحمل فيها خالل �ل�ص��ن��ت �الأربعة �لما�صية م�ص�ؤولية 

�لنقاب��ة بحيث ت��ص��ع فيها �إطار �لمنت�ص��بين �إليها بعد 

زي��ارة جمي��ع �لمناط��ق �للبناني��ة، وت�ص��اعف ع��دد 

�الع�ص��اء �أكث��ر من خم�س مر�ت قيا�ص��ًا �إل��ى ما كانت 

علي��ه عن��د ب��دء �لمهم��ة. ور�أى رزق �إن ج�ه��ر تح��رك 

�لنقاب��ة »يعك���س لمعان �لذه��ب في نف����س �أبناء هذه 

�لمهن��ة �لت��ي �ص��عينا منذ �لي���م �الأول للحف��اظ عليها 

وتح�ص��ينها من �لغ���س، و�لتالعب بالعي��ار�ت، وكذلك 

�لدفاع عن حق�ق كل من يعمل في هذه �ل�ص��لعة �لقيمة 

�لتي �صميت مج�هر�ت، الأنها فعاًل كذلك«. و�أكد �لنقيب 

رزق عل��ى وج���د �أول�ي��ة لحل جمي��ع �لم�ص��اكل �لتي 

تعتر�س �أ�ص��حاب �لم�ؤ�ص�ص��ات و�أعمالهم، و�أ�صاف �ن 

�لنقابة لديها مهمة ط�يلة ب�ص��بب تعقيد�ت ومناور�ت 

�ص��ركة »�ص���ليدير« وهي تل��ك �لمتعلقة ب�ص���ق �لذهب، 

�الأمر �لذي ي�صع �لتجار في قلب �لمعاناة منذ 15 �صنة 

كان���� ياأمل�ن خاللها في ت�ص��لم محاله��م ومكاتبهم، 

�إال �ن �ل�ص��ركة )�ص���ليدير( وكاأن به��ا م�ص��ممة عل��ى 

�صرقة �لم�ؤ�ص�ص��ات من خالل �صعيها �إلى ه�صم �لحق�ق 

و�إبتالعه��ا، وه��ي تت�ه��م باأنها يمك��ن �أن تمنعها من 

�لجم��ع حتى ي�ص��تعيد �ص���ق �لذهب نب�ص��ه �ل��ذي كان 

�لعن��ن �الأبرز للنه�صة �الإقت�صادية �للبنانية.

�ع�ساء نقابة تجار �لذهب و�لمجوهر�ت
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من �صهر �لى �صهر 

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

مـعـر�ش “فــــود اإكـ�سـبـو” لل�سناعات الغذائية والـتـعـبـئـة والـتـغـلـيـف

ب�رع�اي�ة رئ�ي��س م�ج�ل��س �ل��زر�ء ن�ج�ي�ب م�ي�ق�ات�ي ت��ص�ت��ص�ي�ف ب�ي�روت 

خ����الل �ل�ف�ت���رة م���ن / 5 / ول�غ�اي�ة / 8 / ح�زي���ر�ن 2012 “�ل�م�ع�ر�س 

�ل�ع�رب���ي �ل�دول���ي ل�ل��ص���ن�اع�ات �ل�غ�ذ�ئ�ي���ة و�ل�ت�ع�ب�ئ���ة و�ل�ت�غ�ل�ي���ف “ 

ف���د �إك�ص��ب� 2012 ف���ي �ص�����ال������ة Forum De Beyrouth و�ل��ذي 

يقيمه �التحاد �لعربي لل�ص��ناعات �لغذ�ئية و�التح��اد �لعام لغرف �لتجارة 

و�ل�ص��ناعة و�لزر�ع��ة ف��ي �لب��الد �لعربي��ة باال�ص��تر�ك م��ع مجم�ع��ة دلتا 

للمعار�س و�لم�ؤتم��ر�ت ومجم�عة aR للمعار�س و�لم�ؤتمر�ت وبالتعاون 

م��ع وز�رة �القت�ص��اد و�لتج��ارة وجمعي��ة �ل�ص��ناعيين ونقاب��ة �أ�ص��حاب 

�ل�صناعات �لغذ�ئية في لبنان.

�إك�ص��ب�” ه��� معر���س متخ�ص���س لعر���س مختل��ف �لتقني��ات  “ف���د 
و�لمنتج��ات لكاف��ة قطاع��ات �ل�ص��ناعات �لغذ�ئي��ة �إ�ص��افًة �إل��ى منظ�مة 

�لتعبئ��ة و�لتغلي��ف حيث يعتبر �لمعر���س �أحد �أهم �لمعار�س �لمتخ�ص�ص��ة 

عل��ى �ل�ص��عيد �لمحل��ي و�لعرب��ي و�لدول��ي حي��ث يلتق��ي من خالل��ه رجال 

�الأعمال و�لم�ص��تثمرين في تجارتها وت�ص�يقها و�لترويج لها و�لم�صت�ردين 

و�لم�ص��درين، كما �أنه فر�ص��ة هامة لعقد �ص��فقات تجارية مع �ل�صناعيين 

وم�ص��دري وم�ص��ت�ردي �لم����د �لغذ�ئي��ة وتروي��ج �لمنتج��ات �لعربية على 

�ل�صاحتين �لعربية و�لدولية.

معر�س بيروت �سيكون متميز�ً

وف��ي ه��ذ� �ل�ص��اأن �أ�ص��ار �لدكت���ر هيثم جف��ان رئي���س �التح��اد �لعربي 

لل�صناعات �لغذ�ئية �إلى �أن معر�س ف�د �إك�صب� بدورته �لتا�صعة ياأتي متميز�ً 

ع��ن �ص��ابقيه بما يحمله من مخزون وتجربة ر�ئدة، حي��ث لعب �أدو�ر�ً �أهلته 

الأن يك�ن في طليعة �لمعار�س �لغذ�ئية �لعربية و�لعالمية.

وبهدف �إيجاد تن�صيق وتكامل عربي وعالمي ول�صقل �لتجارب وبرعاية 

كريمة من �لجمه�رية �للبنانية ممثلة بدولة رئي�س مجل�س �ل�زر�ء �ال�ص��تاذ 

نجي��ب ميقات��ي كانت �لدع���ة الإقامة معر�س “ف�د �إك�ص��ب�” �ل��ذي يعك�س 

�إر�دة �لعم��ل �لم�ص��ترك ل��دى �أ�ص��قائنا �لع��رب ف��ي مجال���س يم�س م�ص��ائر 

�لنا�س وم�ص��ائر �لعرب في �أكثر حاجاتهم �الأ�صا�ص��ية حي�ية و�أكثر �أن�ص��طة 

�صناعاتهم �لت�صاقًا باالأمن �لغذ�ئي �ال�صتر�تيجي وبالطلب �لعربي �لحي�ي 

على �لمنتجات �لغذ�ئية �لم�صنعة، م�ؤكدين على �صرورة �لتعاون و�لتن�صيق 

بي��ن �لمنظمات و�التح��اد�ت و�لهيئات �لعربية �ل�ص��ناعية وبي��ن �لقائمين 

على �ل�صناعة و�ل�صناعيين ورجال �الأعمال و�لم�صتثمرين �لعرب.

و�أ�ص��ح �لدكت�ر �لجفان �أن �الأمن �لغذ�ئي �لق�مي ه� �ل�ص��رط �الأ�صا�ص��ي 

لنجاح ��ص��تر�تيجية �لتنمية �لعربية ويتحقق هذ� من خالل تط�ير �صيا�صات 

�لت�ص��نيع و�ال�ص��تفادة من �لطاقات �لمت�فرة لدى �لدول �لعربية في مجال 

�لت�صنيع �لغذ�ئي �لذي ه� �أحد �أهم �أركان �ل�صناعة �لعربية، ويتحقق تط�ير 

�ل�صناعة �لغذ�ئية من خالل تهيئة �لق��عد و�لمرتكز�ت �لثابتة لخلق �صناعة 

غذ�ئية عربية تلبي �حتياج �لم��طن وت�فر فر�س عمل كبيرة ت�ص��اهم بنقلة 

�لعل�م و�لتكن�ل�جية وتعميق دورها في دفع عجلة �ل�صناعة �لعربية.

ويق�ل �ل�صيد غياث �صماع مدير عام مجم�عة دلتا للمعار�س و�لم�ؤتمر�ت 

�لدولية �لجهة �لمنظمة للمعر�س �إن �لنجاح �لذي حققه معر�س “ ف�د �إك�صب� 

“ في دور�ته �ل�صابقة �صيك�ن حافز�ً لنا لبذل �لمزيد من �لجه�د لتحقيق ما 
يمكن تقديمه من خدمات و�أفكار جديدة تخدم م�ص��يرة �لتعاون �القت�صادي 

�لعربي و�لترويج لمنتجات �ل�صركات �لغذ�ئية.

�لم�ساهمة في �لتريج

كم��ا �أن لمعر���س “ ف�د �إك�ص��ب� “ دور ف��ي �لتعريف على �لمعرو�ص��ات 

و�لم�ص��اهمة في �لترويج و�لت�ص���يق للمنتجات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف 

و�لخدم��ات �لمتمم��ة لها و�أنها ت�ص��اهم في �إك�ص��اب �لمنتجات �لمعرو�ص��ة 

عنا�ص��ر تناف�ص��ية من خالل �لج���دة الأن �لتناف�س يتطلب �إبر�ز م���ص��فات 

�لمنت��ج �لمتميز عن �لمنتجات �لمتماثلة وخا�ص��ة �أثناء ت��جدها في م�قع 

و�ح��د كالمعار���س، كم��ا �أن �لمعار���س �لمتخ�ص�ص��ة مث��ل “ف�د �إك�ص��ب�” 

��صتطاعت �أن تعطي مميز�ت للمنتجات من خالل �الهتمام بطريقة �لعر�س 

و�ل�صكل �لخارجي و�لن�عية وهذه مهمة بم�صاألة ج�دة �لمنتج. 

وي�صم �لمعر�س كبرى �ل�صركات �لعربية و�الأجنبية �لمنتجة لل�صناعات 

�لغذ�ئي��ة ومنظ�م��ة �لتعبئ��ة و�لتغليف كما ي�ص��ارك في �لمعر�س �ص��ركات 

م��ن تركيا وفرن�ص��ا وبلجي��كا و�ألمانيا وكن��د� و�الإمار�ت �لعربي��ة �لمتحدة 

و�ل�ص��ع�دية و�لك�يت و�ص���رية و�الأردن باالإ�ص��افة �إلى �ل�ص��ركات �للبنانية 

وي�فر �لمعر�س فر�صة لرجال �الأعمال و�لم�صدريين و�لم�صت�ردين لاللتقاء 

وتب��ادل �لخب��ر�ت وعق��د �ل�ص��فقات و�ص��يتم تجهي��ز مركز لخدم��ات رجال 

�الأعم��ال مجهز باأح��دث �لتجهيز�ت �لالزمة باالإ�ص��افة �إل��ى مركز �إعالمي 

متميز وقاعة محا�صر�ت. 
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م�������������ص������ارف

ن�ساط جّيد للقطاع الم�سرفي في ك2  2012:

% % وت�سليفات القطاع الخا�ش 1.3  الودائع ترتفع 0.8 

بعد النتائج اجليدة التي حققها القطاع املصرفي اللبناني في عام 2011 رغم املصاعب والعقبات، 
سّجل اجمالي ميزانية املصارف التجارية، الذي يشير الى حجم النشاط املصرفي في الشهر األول 
من العام 2012 ارتفاعاً بنسبة 1،6 %، اذ ارتفعت في نهاية كانون الثاني 2012، املوجودات االجمالية 
215349 مليار ليرة )ما يوازي 142،9  واجملّمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 
مليار دوالر(، مقابل 211918 مليار ليرة في نهاية العام 2011 و193571 مليار ليرة في نهاية كانون 

الثاني 2011. 

�لود�ئع �الإجمالية 

و�رتفع��ت �ل�د�ئع �الإجمالية لدى �لم�ص��ارف 

�لتجاري��ة �لت��ي ت�ص��م ود�ئ��ع �لقط��اع �لخا���س 

�لمقي��م وغير �لمقيم، ��ص��افة �إل��ى ود�ئع �لقطاع 

�لع��ام ف��ي نهاي��ة �ل�ص��هر نف�ص��ه، �إلى م��ا يعادل 

178886 ملي��ار لي��رة و�ص��كلت 83.1 % م��ن 
�إجمال��ي �لمطل�ب��ات، مقاب��ل 177438 ملي��ار 

ليرة في نهاية �لعام 2011 و162203 مليار�ت 

ليرة ف��ي نهاية كان�ن �لثان��ي 2011. و�زد�دت 

�ل�د�ئ��ع �الإجمالي��ة بن�ص��بة 0.8 % ف��ي �ل�ص��هر 

�الأول م��ن �لعام 2012 في حي��ن كانت تر�جعت 

بن�صبة 0.9 % في �ل�صهر ذ�ته من �لعام 2011. 

و�صهد معدل دولرة ود�ئع �لقطاع �لخا�س �لمقيم 

وغي��ر �لمقي��م تر�جعًا طفيفًا �ل��ى 65.88 % في 

نهاية كان�ن �لثان��ي 2012، مقابل 65.92 % 

ف��ي نهاية �لع��ام 2011 )65.27 % في نهاية 

كان�ن �لثاني 2011(.

�لقطاع �لخا�س

وف��ي نهاية كان���ن �لثان��ي 2012، �رتفعت 

�ل�د�ئ��ع �الإجمالي��ة للقطاع �لخا���س �لمقيم لدى 

�لم�ص��ارف �لتجاري��ة �إلى ما يع��ادل 143045 

�إجمال��ي  م��ن   %  66.4 و�ص��كلت  لي��رة  ملي��ار 

�لمطل�ب��ات، مقاب��ل 142385 ملي��ار لي��رة في 

لي��رة  ملي��ار  2011 و133295  �لع��ام  نهاي��ة 

في نهاي��ة كان�ن �لثان��ي 2011. و�رتفعت هذه 

�ل�د�ئع بن�ص��بة 0.5 % في �ل�صهر �الأول من �لعام 

2012 مقابل تر�جعها بن�صبة 0.3 % في �ل�صهر 

ذ�ته من �لعام 2011.

وف��ي �لتفا�ص��يل، �رتفع��ت ود�ئ��ع �لمقيمي��ن 

بالليرة بن�ص��بة 0.9 % في �ل�صهر �الأول من �لعام 

بالعم��الت  �ل�د�ئ��ع  �زد�دت  ف��ي حي��ن   ،2012
�الأجنبي��ة بن�ص��بة 0.2 %، فتر�ج��ع مع��دل دول��رة 

ود�ئع �لقطاع �لخا�س �لمقيم قلياًل �إلى 60.92 % 

ف��ي نهاية كان�ن �لثان��ي 2012 مقابل 61.10 

% ف��ي نهاي��ة �لع��ام 2011 )61.03 % ف��ي 
نهاية كان�ن �لثاني 2011(.

كما �رتفعت ود�ئع �لقطاع �لخا�س غير �لمقيم 

لدى �لم�ص��ارف �لتجارية �إلى ما ي��زي 21802 

ملي���ن دوالر مقاب��ل 21263 ملي���ن دوالر في 

نهاي��ة �لعام 2011 و17706 ماليين دوالر في 

نهاية كان�ن �لثاني 2011.

�لقطاع �لمالي 

وف��ي نهاية كان���ن �لثان��ي 2012، �رتفعت 

ود�ئع �لقطاع �لمالي غير �لمقيم لدى �لم�ص��ارف 

�لتجاري��ة �لعامل��ة في لبنان �إل��ى ح��لى 6293 

ملي���ن دوالر مقاب��ل 5813 ملي���ن دوالر ف��ي 

نهاي��ة �لع��ام 2011 و5318 ملي���ن  دوالر في 

نهاية كان�ن �لثاني 2011.

�الأمو�ل �لخا�سة 

للم�ص��ارف  �لخا�ص��ة  �الأم����ل  و�زد�دت 

�لتجاري��ة �إل��ى م��ا يع��ادل 16223 ملي��ار ليرة 

)10.8 ملي��ارت دوالر( في نهاي��ة كان�ن �لثاني 

2012، مقاب��ل 16162 مليار لي��رة في نهاية 
�لع��ام 2011 و14196 ملي��ار لي��رة في نهاية 

م��ن   %  7.5 و�ص��كلت   ،2011 �لثان��ي  كان���ن 

م��ن   % و26.6  �لمجمع��ة  �لميز�ني��ة  �إجمال��ي 

مجم���ع �لت�ص��ليفات �للقطاع �لخا���س. و�زد�دت 

بن�ص��بة 0.4 % في �ل�صهر �الأول من �لعام 2012 

مقابل �رتفاعها بن�ص��بة 2.1 % في �ل�ص��هر �الأول 

من �لعام 2011.

�لموجود�ت

و�رتفع��ت ود�ئ��ع �لم�ص��ارف �لتجاري��ة لدى 

م�ص��رف لبن��ان �إل��ى م��ا ي����زي 72454 مليار 

لي��رة ف��ي نهاي��ة كان���ن �لثان��ي 2012، مقابل 

71143 ملي��ار لي��رة ف��ي نهاية �لع��ام 2011 
و61885 ملي��ار لي��رة في نهاية كان���ن �لثاني 

2011. وبذلك، تك�ن هذه �ل�د�ئع قد �زد�دت بن�صبة 
1.8 % ف��ي �ل�ص��هر �الأول من �لعام 2012، وهي 
ن�ص��بة �الرتفاع ذ�تها �لم�ص��جلة في �ل�ص��هر �الأول 

من �لعام 2011.

كما �رتفعت �لم�ج�د�ت �لخارجية للم�صارف 

�لتجاري��ة �إلى ح��ل��ى 26278 ملي�ن دوالر في 

نهاي��ة كان���ن �لثان��ي 2012، مقاب��ل 25497 

ملي���ن دوالر في نهاي��ة �لعام 2011 و25337 

ملي���ن دوالر في نهاي��ة كان���ن �لثاني 2011. 

وبذلك، تك���ن �لم�ج�د�ت �لخارجي��ة قد �زد�دت 

بن�ص��بة 3.1 % في �ل�صهر �الأول من �لعام 2012 

مقابل تر�جعها بن�صبة 1.5 % في �ل�صهر ذ�ته من 

�لعام 2011.

�لت�سليفات 

و�ص��لت   ،2012 �لثان��ي  كان���ن  نهاي��ة  ف��ي 

�لتجاري��ة  �لم�ص��ارف  م��ن  �لممن�ح��ة  �لت�ص��ليفات 

للقطاع �لخا�س �لمقيم �إلى ما ي��زي 52256 مليار 

لي��رة �أو م��ا يع��ادل 34664 ملي���ن دوالر، مقاب��ل 

 ،2011 �لع��ام  34225 ملي���ن دوالر ف��ي نهاي��ة 
و30078 ملي���ن دوالر ف��ي نهاي��ة كان���ن �لثاني 

2011. وبذل��ك، تك���ن هذه �لت�ص��ليفات قد �رتفعت 
بن�ص��بة 1.3 % في �ل�ص��هر �الأول م��ن �لعام 2012. 

في حين كانت قد تر�جعت بن�ص��بة 0.8 % في �ل�صهر 

ذ�ته من �لعام 2011.

وتر�جع��ت �لت�ص��ليفات �لممن�حة من �لم�ص��ارف 

�لتجارية للقطاع �لعام �إلى ما يعادل 43873 مليار 

ليرة في نهاية كان�ن �لثاني 2012، مقابل 44055 

مليار ليرة ف��ي نهاية �لعام 2011 و41746 مليار 

ليرة فلي نهاية كان�ن �لثاني 2011. وبذلك، تك�ن 

ه��ذه �لت�ص��ليفات ق��د تر�جع��ت بن�ص��بة 0.4 % ف��ي 

�ل�صهر �الأول من �لعام 2012 مقابل تر�جعها بن�صبة 

% في �ل�صهر ذ�ته من �لعام 2011.  0.5

وفي �لتفا�ص��يل، تر�جعت �لت�ص��يلفات �لم�ص��رفية 

للقطاع �لعام بالليرة بمقد�ر 53 مليار ليرة في �ل�ص��هر 

�الأول م��ن �لعام 2012 لتبلغ 24902 مليار ليرة في 

نهايته، كما تر�جعت في �ل�صهر ذ�ته �لت�صليفات للقطاع 

�لعام بالعم��الت �الأجنبية بما ي��زي 129 مليار ليرة 

لتبلغ ما يعادل 18971 مليار ليرة في نهايته.

» اللبناني للتجارة« يطلق » دعم قدرات المراأة«

في حدث بالغ �الهمية �صهدته بيروت، �أطلق رئي�س 

مجل���س �الد�رة - �لمدير �لعام للبنك �للبناني للتجارة 

م�ري�س �ص��حناوي مبادرة دعم قدر�ت �لمر�أة تكري�صًا 

الن�ص��مام �لبنك، كاأول بن��ك في لبن��ان و�لمنطقة �لى 

�لتحالف �لم�صرفي �لعالمي للن�صاء، وت�قيع �التفاقية 

�لخا�صة �ل�صادرة للن�صاء عن �المم �لمتحدة، بما يكفل 

�لتز�مه بدعم قدر�ت �لمر�أة وطم�حاتها، وتعزيز دورها 

في �لتنمية ك�صريك ��صتر�تيجي يمثل ن�صف �لمجتمع .

�سحناوي

و�أكد �صحناوي “ �ن �لمبادرة �لتي يطلقها �لبنك 

ت�ؤهل��ه الأن يك���ن �لمرجعي��ة �لمالي��ة و�لم�ص��رفية 

للن�ص��اء ف��ي منطق��ة �ل�ص��رق �الأو�ص��ط بع��د �قد�م��ه، 

كاأول بنك في �لمنطقة، على �الن�ص��مام �لى تحالف 

م�ص��رفي عالمي وت�قي��ع �تفاقية دولي��ة للنه��س 

بالم��ر�أة وتهيئ��ة �الدو�ت �لمنا�ص��بة له��ا لالندماج 

و�لتقدم في عالم �العمال ، �نطالقا من قناعة ثابتة 

بدور �لمر�أة �لحي�ي في �لتنمية �القت�صادية .

و�أو�صح “ تاأكيد� على �أهمية �لمبادرة فقد كلفنا 

فريق عمل متخ�ص���س لال�صتماع �إلى �لن�صاء وتقديم 

�لدعم لهن في تحقيق �أهد�فهن �ل�صخ�ص��ية و�لمالية. 

ولقد قمنا بابتكار منتجات تنا�ص��ب تطلعات �لمر�أة 

ف��ي مج��ال �العم��ال، وف��ي تلبي��ة �ص��ائر حاجاتها 

�لمالية. كما ُنقّدم �ال�صت�صارة و�لبر�مج �لمالئمة �لتي 

تحاكي �أو�صاع �لمر�أة �الن�صانية و�لعملية �لمختلفة 

فيم��ا �صت�ص��مح �التفاقية �لخا�ص��ة باال�ص��تفادة من 

تبادل �لخبر�ت �لدولية  في ��صتهد�ف قطاع �الأعمال 

�لممل�ك��ة �و �لمد�رة من قبل �لن�ص��اء، و��ص��تخال�س 

�أف�صل �لتطبيقات �لتي تنا�صب �أو�صاعهن و�أعمالهن. 

وهذ� من �صاأنه تعزيز �لمبادرة �لريادية للبنك وفتح 

قن��ت �أعمال له في �أ�ص��ق جديدة” . 
جانب من حفل �الطالق
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م�������������ص������ارف

ن�ساط جّيد للقطاع الم�سرفي في ك2  2012:

% % وت�سليفات القطاع الخا�ش 1.3  الودائع ترتفع 0.8 

بعد النتائج اجليدة التي حققها القطاع املصرفي اللبناني في عام 2011 رغم املصاعب والعقبات، 
سّجل اجمالي ميزانية املصارف التجارية، الذي يشير الى حجم النشاط املصرفي في الشهر األول 
من العام 2012 ارتفاعاً بنسبة 1،6 %، اذ ارتفعت في نهاية كانون الثاني 2012، املوجودات االجمالية 
215349 مليار ليرة )ما يوازي 142،9  واجملّمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 
مليار دوالر(، مقابل 211918 مليار ليرة في نهاية العام 2011 و193571 مليار ليرة في نهاية كانون 

الثاني 2011. 

�لود�ئع �الإجمالية 

و�رتفع��ت �ل�د�ئع �الإجمالية لدى �لم�ص��ارف 

�لتجاري��ة �لت��ي ت�ص��م ود�ئ��ع �لقط��اع �لخا���س 

�لمقي��م وغير �لمقيم، ��ص��افة �إل��ى ود�ئع �لقطاع 

�لع��ام ف��ي نهاي��ة �ل�ص��هر نف�ص��ه، �إلى م��ا يعادل 

178886 ملي��ار لي��رة و�ص��كلت 83.1 % م��ن 
�إجمال��ي �لمطل�ب��ات، مقاب��ل 177438 ملي��ار 

ليرة في نهاية �لعام 2011 و162203 مليار�ت 

ليرة ف��ي نهاية كان�ن �لثان��ي 2011. و�زد�دت 

�ل�د�ئ��ع �الإجمالي��ة بن�ص��بة 0.8 % ف��ي �ل�ص��هر 

�الأول م��ن �لعام 2012 في حي��ن كانت تر�جعت 

بن�صبة 0.9 % في �ل�صهر ذ�ته من �لعام 2011. 

و�صهد معدل دولرة ود�ئع �لقطاع �لخا�س �لمقيم 

وغي��ر �لمقي��م تر�جعًا طفيفًا �ل��ى 65.88 % في 

نهاية كان�ن �لثان��ي 2012، مقابل 65.92 % 

ف��ي نهاية �لع��ام 2011 )65.27 % في نهاية 

كان�ن �لثاني 2011(.

�لقطاع �لخا�س

وف��ي نهاية كان���ن �لثان��ي 2012، �رتفعت 

�ل�د�ئ��ع �الإجمالي��ة للقطاع �لخا���س �لمقيم لدى 

�لم�ص��ارف �لتجاري��ة �إلى ما يع��ادل 143045 

�إجمال��ي  م��ن   %  66.4 و�ص��كلت  لي��رة  ملي��ار 

�لمطل�ب��ات، مقاب��ل 142385 ملي��ار لي��رة في 

لي��رة  ملي��ار  2011 و133295  �لع��ام  نهاي��ة 

في نهاي��ة كان�ن �لثان��ي 2011. و�رتفعت هذه 

�ل�د�ئع بن�ص��بة 0.5 % في �ل�صهر �الأول من �لعام 

2012 مقابل تر�جعها بن�صبة 0.3 % في �ل�صهر 

ذ�ته من �لعام 2011.

وف��ي �لتفا�ص��يل، �رتفع��ت ود�ئ��ع �لمقيمي��ن 

بالليرة بن�ص��بة 0.9 % في �ل�صهر �الأول من �لعام 

بالعم��الت  �ل�د�ئ��ع  �زد�دت  ف��ي حي��ن   ،2012
�الأجنبي��ة بن�ص��بة 0.2 %، فتر�ج��ع مع��دل دول��رة 

ود�ئع �لقطاع �لخا�س �لمقيم قلياًل �إلى 60.92 % 

ف��ي نهاية كان�ن �لثان��ي 2012 مقابل 61.10 

% ف��ي نهاي��ة �لع��ام 2011 )61.03 % ف��ي 
نهاية كان�ن �لثاني 2011(.

كما �رتفعت ود�ئع �لقطاع �لخا�س غير �لمقيم 

لدى �لم�ص��ارف �لتجارية �إلى ما ي��زي 21802 

ملي���ن دوالر مقاب��ل 21263 ملي���ن دوالر في 

نهاي��ة �لعام 2011 و17706 ماليين دوالر في 

نهاية كان�ن �لثاني 2011.

�لقطاع �لمالي 

وف��ي نهاية كان���ن �لثان��ي 2012، �رتفعت 

ود�ئع �لقطاع �لمالي غير �لمقيم لدى �لم�ص��ارف 

�لتجاري��ة �لعامل��ة في لبنان �إل��ى ح��لى 6293 

ملي���ن دوالر مقاب��ل 5813 ملي���ن دوالر ف��ي 

نهاي��ة �لع��ام 2011 و5318 ملي���ن  دوالر في 

نهاية كان�ن �لثاني 2011.

�الأمو�ل �لخا�سة 

للم�ص��ارف  �لخا�ص��ة  �الأم����ل  و�زد�دت 

�لتجاري��ة �إل��ى م��ا يع��ادل 16223 ملي��ار ليرة 

)10.8 ملي��ارت دوالر( في نهاي��ة كان�ن �لثاني 

2012، مقاب��ل 16162 مليار لي��رة في نهاية 
�لع��ام 2011 و14196 ملي��ار لي��رة في نهاية 

م��ن   %  7.5 و�ص��كلت   ،2011 �لثان��ي  كان���ن 

م��ن   % و26.6  �لمجمع��ة  �لميز�ني��ة  �إجمال��ي 

مجم���ع �لت�ص��ليفات �للقطاع �لخا���س. و�زد�دت 

بن�ص��بة 0.4 % في �ل�صهر �الأول من �لعام 2012 

مقابل �رتفاعها بن�ص��بة 2.1 % في �ل�ص��هر �الأول 

من �لعام 2011.

�لموجود�ت

و�رتفع��ت ود�ئ��ع �لم�ص��ارف �لتجاري��ة لدى 

م�ص��رف لبن��ان �إل��ى م��ا ي����زي 72454 مليار 

لي��رة ف��ي نهاي��ة كان���ن �لثان��ي 2012، مقابل 

71143 ملي��ار لي��رة ف��ي نهاية �لع��ام 2011 
و61885 ملي��ار لي��رة في نهاية كان���ن �لثاني 

2011. وبذلك، تك�ن هذه �ل�د�ئع قد �زد�دت بن�صبة 
1.8 % ف��ي �ل�ص��هر �الأول من �لعام 2012، وهي 
ن�ص��بة �الرتفاع ذ�تها �لم�ص��جلة في �ل�ص��هر �الأول 

من �لعام 2011.

كما �رتفعت �لم�ج�د�ت �لخارجية للم�صارف 

�لتجاري��ة �إلى ح��ل��ى 26278 ملي�ن دوالر في 

نهاي��ة كان���ن �لثان��ي 2012، مقاب��ل 25497 

ملي���ن دوالر في نهاي��ة �لعام 2011 و25337 

ملي���ن دوالر في نهاي��ة كان���ن �لثاني 2011. 

وبذلك، تك���ن �لم�ج�د�ت �لخارجي��ة قد �زد�دت 

بن�ص��بة 3.1 % في �ل�صهر �الأول من �لعام 2012 

مقابل تر�جعها بن�صبة 1.5 % في �ل�صهر ذ�ته من 

�لعام 2011.

�لت�سليفات 

و�ص��لت   ،2012 �لثان��ي  كان���ن  نهاي��ة  ف��ي 

�لتجاري��ة  �لم�ص��ارف  م��ن  �لممن�ح��ة  �لت�ص��ليفات 

للقطاع �لخا�س �لمقيم �إلى ما ي��زي 52256 مليار 

لي��رة �أو م��ا يع��ادل 34664 ملي���ن دوالر، مقاب��ل 

 ،2011 �لع��ام  34225 ملي���ن دوالر ف��ي نهاي��ة 
و30078 ملي���ن دوالر ف��ي نهاي��ة كان���ن �لثاني 

2011. وبذل��ك، تك���ن هذه �لت�ص��ليفات قد �رتفعت 
بن�ص��بة 1.3 % في �ل�ص��هر �الأول م��ن �لعام 2012. 

في حين كانت قد تر�جعت بن�ص��بة 0.8 % في �ل�صهر 

ذ�ته من �لعام 2011.

وتر�جع��ت �لت�ص��ليفات �لممن�حة من �لم�ص��ارف 

�لتجارية للقطاع �لعام �إلى ما يعادل 43873 مليار 

ليرة في نهاية كان�ن �لثاني 2012، مقابل 44055 

مليار ليرة ف��ي نهاية �لعام 2011 و41746 مليار 

ليرة فلي نهاية كان�ن �لثاني 2011. وبذلك، تك�ن 

ه��ذه �لت�ص��ليفات ق��د تر�جع��ت بن�ص��بة 0.4 % ف��ي 

�ل�صهر �الأول من �لعام 2012 مقابل تر�جعها بن�صبة 

% في �ل�صهر ذ�ته من �لعام 2011.  0.5

وفي �لتفا�ص��يل، تر�جعت �لت�ص��يلفات �لم�ص��رفية 

للقطاع �لعام بالليرة بمقد�ر 53 مليار ليرة في �ل�ص��هر 

�الأول م��ن �لعام 2012 لتبلغ 24902 مليار ليرة في 

نهايته، كما تر�جعت في �ل�صهر ذ�ته �لت�صليفات للقطاع 

�لعام بالعم��الت �الأجنبية بما ي��زي 129 مليار ليرة 

لتبلغ ما يعادل 18971 مليار ليرة في نهايته.

» اللبناني للتجارة« يطلق » دعم قدرات المراأة«

في حدث بالغ �الهمية �صهدته بيروت، �أطلق رئي�س 

مجل���س �الد�رة - �لمدير �لعام للبنك �للبناني للتجارة 

م�ري�س �ص��حناوي مبادرة دعم قدر�ت �لمر�أة تكري�صًا 

الن�ص��مام �لبنك، كاأول بن��ك في لبن��ان و�لمنطقة �لى 

�لتحالف �لم�صرفي �لعالمي للن�صاء، وت�قيع �التفاقية 

�لخا�صة �ل�صادرة للن�صاء عن �المم �لمتحدة، بما يكفل 

�لتز�مه بدعم قدر�ت �لمر�أة وطم�حاتها، وتعزيز دورها 

في �لتنمية ك�صريك ��صتر�تيجي يمثل ن�صف �لمجتمع .

�سحناوي

و�أكد �صحناوي “ �ن �لمبادرة �لتي يطلقها �لبنك 

ت�ؤهل��ه الأن يك���ن �لمرجعي��ة �لمالي��ة و�لم�ص��رفية 

للن�ص��اء ف��ي منطق��ة �ل�ص��رق �الأو�ص��ط بع��د �قد�م��ه، 

كاأول بنك في �لمنطقة، على �الن�ص��مام �لى تحالف 

م�ص��رفي عالمي وت�قي��ع �تفاقية دولي��ة للنه��س 

بالم��ر�أة وتهيئ��ة �الدو�ت �لمنا�ص��بة له��ا لالندماج 

و�لتقدم في عالم �العمال ، �نطالقا من قناعة ثابتة 

بدور �لمر�أة �لحي�ي في �لتنمية �القت�صادية .

و�أو�صح “ تاأكيد� على �أهمية �لمبادرة فقد كلفنا 

فريق عمل متخ�ص���س لال�صتماع �إلى �لن�صاء وتقديم 

�لدعم لهن في تحقيق �أهد�فهن �ل�صخ�ص��ية و�لمالية. 

ولقد قمنا بابتكار منتجات تنا�ص��ب تطلعات �لمر�أة 

ف��ي مج��ال �العم��ال، وف��ي تلبي��ة �ص��ائر حاجاتها 

�لمالية. كما ُنقّدم �ال�صت�صارة و�لبر�مج �لمالئمة �لتي 

تحاكي �أو�صاع �لمر�أة �الن�صانية و�لعملية �لمختلفة 

فيم��ا �صت�ص��مح �التفاقية �لخا�ص��ة باال�ص��تفادة من 

تبادل �لخبر�ت �لدولية  في ��صتهد�ف قطاع �الأعمال 

�لممل�ك��ة �و �لمد�رة من قبل �لن�ص��اء، و��ص��تخال�س 

�أف�صل �لتطبيقات �لتي تنا�صب �أو�صاعهن و�أعمالهن. 

وهذ� من �صاأنه تعزيز �لمبادرة �لريادية للبنك وفتح 

قن��ت �أعمال له في �أ�ص��ق جديدة” . 
جانب من حفل �الطالق

53

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 122.indd   53 5/4/12   12:08:47 PM



�ل�صناعة و�القت�صاد - �لعدد 122 �آيار 2012

م�������������ص������ارف

ملتقى مديري التدقيق الداخلي  في الم�سارف العربية

�فتتح �التحاد �لدولي للم�صرفيين �لعرب ، بالتعاون مع جمعية �لمدققين �لد�خليين في لبنان و�تحاد �لم�صارف 

�لعربية، فعاليات �لملتقى �ل�ص��ن�ي لمجم�عة مديري �لتدقيق �لد�خلي في �لم�ص��ارف �لعربية، في ح�ص���ر ممثلين 

عن 12 دولة عربية تقدمهم رئي�س �التحاد �لدولي للم�صرفيين �لعرب �لدكت�ر ج�زف طربيه ونائب رئي�س جمعية 

�لمدققين في �لعالم فيل تارلينغ و�الأمين �لعام التحاد �لم�صارف �لعربية و�صام ح�صن فت�ح وح�صد من �لمهتمين.

طربية

بع��د كلم��ة لرئي���س جمعية �لمدققي��ن �لد�خليين في لبن��ان ناجي فيا�س عر���س فيها »�أهمية عملي��ة �لتدقيق 

و�الأ�ص���س �لمطل�ب��ة النج��اح عملية �لتدقيق«، �كد طربيه ف��ي كلمته على »وج�ب �ن تتميز وظيفة �ل�ص��بط �لد�خلي 

بثالث خ�صائ�س هي: �ال�صتقاللية و�لم��ص�عية، �لكفاءة �لمهنية و�الأخالق �لمهنية«. وقال: »يدعم �لتدقيق �لد�خلي 

نظام �إد�رة �لمخاطر في �لم�ص��رف، و�لتز�مه بال�ص��روط �لتنظيمية، وبالممار�صات �لم�صرفية �ل�صليمة. ولذلك، يجب 

على �لتدقيق �لد�خلي �أن يت�صمن في نطاق عمله �لج��نب �لتالية من �إد�رة �لمخاطر:

�أ - تدقيق تنظيم وظائف �إد�رة �لمخاطر وتحديد مهامها، بما في ذلك مخاطر �ل�ص�ق، مخاطر �الإئتمان، مخاطر 

�ل�صي�لة، مخاطر معدل �لفائدة، مخاطر �لت�صغيل، و�لمخاطر �لقان�نية.

ب - تدقي��ق كفاي��ة نظ��م وعملي��ات �إد�رة �لمخاط��ر لتحديد جمي��ع �لمخاط��ر �لناجمة عن عمليات �لم�ص��رف، 

وقيا�صها، وتقييمها، ومر�قبتها، و�الإبالغ عنها.

ج - نز�هة نظم �إد�رة �لمعل�مات �لخا�صة بالمخاطر، بما في ذلك �لدقة و�لم�ث�قية و�لكمال بالن�صبة للبيانات 

�لم�صتخدمة.

د - �لم��فقة على نماذج �لخطر )Risk models( و�صيانتها.

كم��ا يج��ب �أن ير�ج��ع �لتدقي��ق �لد�خلي عملي��ات �الإد�رة في ما خ�س �إختبار�ت �ل�ص��غط، مع �الأخ��ذ باالإعتبار 

ت��ترها و�أهد�فها وم�ث�قية �لعمليات �لم�صتخدمة”.

عند�ري

وتحدث حاكم م�صرف لبنان �لثاني �لدكت�ر �صعد عند�ري في كلمة �لقاها عن »�لمتغير�ت �لحا�صلة في �لنظام 

�لمالي �لعالمي �لذي كان يق�م على تاأمين م�ص��الح �لعالم �الأول )�لدول �ل�ص��ناعية �لكبرى( وه� �لي�م بات يق�م 

على م�صالح �لعالمين �الأول و�لثاني، ونعني بالعالم �لثاني �لدول �لنا�صئة و�لنامية«.

ولفت �لى »�لم�ص��كالت �لمالية �لتي تعانيها دول �لعالم �الول، حيث �ن �لحج�ز�ت في م��زين مدف�عاتها، في 

مقابل ف��ئ�س في دول �لعالم �لثاني وزياد�ت في �حتياطيات �لعمالت«، م�ص��ير� �لى �ن »�ل�ص��ين تملك �لي�م 30 

في �لمئة من �حتياطي �لعمالت في �لعالم«.

و�ص��دد على »�ص��رورة م��كبة �لتغيير وتحديد �صلم �الأول�يات«، م�صدد� على »�همية مهنة �لتدقيق �لد�خلي �لذي 

ه� بمثابة جر�س �الإنذ�ر �لمبكر«، ور�أى �ن »عملية �لتدقيق تلعب دور� مح�ريا ومتمما للعمل �الإد�ري �لي�مي«.

BBaC يطلق موقعه 
الإلكتروني بحلة جديدة

�صمن ��ص��تر�تيجيته �لقائمة على تقديم �أف�صل 

�لخدم��ات و�أكثره��ا تط�ر�ً، �أع��اد BBaC �إطالق 

 www.bbacbank.com م�قعه �الإلكترون��ي

بحلة جديدة، من منطلق �الهتمام �لفعلي بحاجات 

زبائنه ومتطلباته �لع�صرية.

وفي بيان �ص��ادر عن �لم�ص��رف، تم ت�صميم 

�لم�قع وفقًا لمعايير ت�ص��من �صه�لة �لت�صّفح مع 

�لمحافظة على ب�صاطة �أدو�ت �لبحث بغية تاأمين 

و�ص���ل �ص��ريع �ل��ى �لمعل�م��ات ب�ص��كل تفاعلي 

وعمل��ي. و�إذ تعك���س �لب��ب��ة �اللكتروني��ة ه�ية 

BBaC فق��د �رت��دت حلة زرقاء ع�ص��رية ذ�ت 
�صكل جديد ومبتكر.

يتي��ح �لت�ص��ميم �لجدي��د �لتنقل عب��ر �لم�قع 

ف �لى مجم�عة و��ص��عة 
ّ
ب�ص��رعة و�ص��ه�لة للتع��ر

م��ن �لمنتجات و�لخدم��ات، تقدي��م �لطلبات عبر 

�الإنترن��ت �و طل��ب م�ع��د. كذل��ك يمك��ن للزبائن 

 ،BBaC الطالع على �أحدث ن�ص��اطات و�أخبار�

باال�صافة �لى �د�رة ح�صاباتهم عبر �النترنت في 

�صكل فعال.

جدي��دة  ��ص��افية  تقني��ة  مي��ز�ت  �ن  ُيذك��ر 

ومتط�رة ي�صع في متناول �لم�صتخدمين خريطة 

م��ق��ع دقيق��ة تغط��ي كاف��ة ف��روع �لم�ص��رف 

و�أجهزة �لم�ص��رف �الآلي �لخا�صة به، وت�صاعدهم 

 IBaN ف��ي ��ص��تخر�ج رق��م �لح�ص��اب �لدول��ي

�ل��ى  باال�ص��افة  �ل�ص��يارة،  ميكاني��ك  ور�ص���م 

�لمحت�يات �لم�ص���رة و�ل��ص��ائط �لمتعددة �لتي 

تتيح للم�صتخدم تجربة �إلكترونية فريدة.

رئي�س ق�ص��م �لت�ص���يق ف��ي �لم�ص��رف طارق 

بالل ق��ال: م�ق��ع BBaC �اللكترون��ي �لجديد 

ه� من�ص��ة مفت�حة و�آمن��ة تتيح تفاعاًل �ص��اماًل 

بين �لم�صرف وزبائنه. وه� ي�فر لنا �لقدرة على 

�ن نك���ن �أكثر دقة ف��ي �إد�رة �حتياجات زبائننا 

ومتطلباته��م، م��ع �إبقائهم على �ط��الع على �آخر 

�الأخبار و�لم�صتجد�ت”. 

وتاب��ع: “تركز �لتغيير �لرئي�ص��ي في �لم�قع، 

عل��ى �دخال مجم�عة من �ل�ظائف �لتي ت�ص��اعد 

زبائنن��ا في �لح�ص���ل على �لمعل�م��ات �لالزمة 

�لمتعلق��ة با�صتف�ص��ار�تهم �لمالية وفي �ل��ص���ل 

ب�ص��ه�لة �لى �الأدو�ت و�لم��رد، مما يعزز �ص��دق 

�صعارنا “�الهتمام بالفعل”.

طربية يلقي كلمته
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 �سفير اأطلق هوية بنك بيروت و�سعاره الجديدين:

قفزة نوعية تعك�ش الإرادة في مواكبة الحداثة والتطور

أطلق رئيس مجلس اإلدارة املدير العام 
لبنك بيروت سليم صفير الهوية 

والشعار اجلديدين للمصرف في مؤمتر 
صحافي في حضور حشد من مديري 

املصارف والصحافيني.
والقى صفير كلمة رّحب فيها مبمثلي 

وسائل اإلعالم الذين كانوا شهوداً 
على تطّور »بنك بيروت« وازدهاره، 

ولم يتأّخروا يوماً 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 
قفزة نوعية سيطّل بها  على اجملتمع 
وعلى كل املتعاملني معه وعلى أفراد 

أسرته، قال: »قفزتنا هذه تعكس إرادة 
البنك العميقة في مواكبة احلداثة 

والتطور، من خالل خطة عمٍل مزدوجة، 
شملت الشكل اخلارجي ليعكس 

التغيير اجلذري الذي يطال كّل مراحل 
العمل الداخلي«.

�سليم وماري كلود �سفير�سليم �سفير ويبدو خلفه �سعار �لبنك �لجديد

�سعيد نا�سر �لدين، فو�ز نابل�سي، �ديب ميالد

�سابين عوي�س، �ندريه ق�سا�س، نعمت �أو�سي
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➠

مرتكز�ت �لخطة

وك�صف �ن �لخطة تت�صمن في مرتكز�تها:

�أواًل: تقدي��م »بن��ك بي��روت« في �ص��عاره �لجديد 

َعْته و�حدة من �أكبر �ل�صركات  ه �لمتط�ر �لذي و�صَ وزِيّ

�لمتخ�ص�ص��ة عالميًا بفل�ص��فة تترجم �الإ�ص��ر�ر على 

�صباب م�صرفنا وتحديث كل مر�فقه.

ثانيًا: ت�ص��هياًل لعم��ل �لزبائن وم��كب��ًة للتط�ر 

�لنقدي��ة  �الإد�رة  »مرك��ز  ��ص��تحدثنا  �لتكن�ل�ج��ي 

و�لم�صرفية وخدمات �لعمليات«، وه� �أحدث برنامج 

�لكتروني و�الأو�صع في �عتماده في لبنان.

�لم�ظفي��ن وكفاء�ته��م،  ق��در�ت  تعزي��ز  ثالث��ا: 

و��ص��تحدثنا له��ذه �لغاي��ة »مركز �لتدري��ب و�لتعلم« 

لت�في��ر �أعل��ى معايير �لمعرف��ة �لم�ص��رفية ون�عية 

�لخدمة للزبائن.

ر�بعًا: تعزيز تكن�ل�جيا �لمعل�مات في �لم�صرف 

وربطه محليًا وعالميًا ب�صبكٍة تقنيٍة متكاملة.

خام�ص��ًا: ت�في��ر كل �لخدمات �لمالي��ة للزبائن، 

وله��ذه �لغاية �أطلقن��ا م�ل�د�ً جديد�ً في �أ�ص��رة »بنك 

بيروت« ه� »بيروت اليف« لكل �لخدمات �لتاأمينية 

وباأف�صل �ل�صروط.

خدمة �القت�ساد

و�علن �ص��فير �ن ��صرة �لم�صرف ��صبحت كبيرة، 

وه��ي: - بن��ك بي��روت، بن��ك بي��روت �إنف�ص��ت، بن��ك 

بي��روت – لندن، بنك بي��روت – فر�نكف�رت، بيروت 

هليني��ك بنك )في �أ�ص��تر�ليا 15 فرع��ًا(، بنك بيروت 

– ُعمان، بنك بيروت – قبر�س، »بيروت بروكرز«، 
.»Finance فاينن���س  بي��روت  الي��ف«،   »بي��روت 

زمي��ل،   1600 ف��اق  م�ظفين��ا  »ع��دد  و��ص��اف: 

فروعن��ا تج��اوزت �لت�ص��عين منه��ا 60 ف��ي لبن��ان 

علمًا �أن لنا ح�ص���ر�ً في �لدوحة و�الإمار�ت و�لعر�ق 

ونيجيري��ا، كم��ا �أن م�ص��رفنا ه��� �للبنان��ي �ل�حيد 

�لفاع��ل بق���ة في �ص��لطنة عم��ان من خ��الل فروعه 

�لثالث��ة، كم��ا �أن بنك بيروت ه� �ل�ص��فير �لم�ص��رفي 

 �ل�حي��د لل�ط��ن ف��ي �أ�ص��تر�ليا، كم��ا ف��ي �ألماني��ا«.

وتاب��ع: »من��ذ �نطلقن��ا في �لع��ام 1993، و�ص��عنا 

ن�ص��ب عي�ننا خدمة �القت�ص��اد �ل�طن��ي و�لم��طن 

�للبنان��ي ونحن نج��دد �أمامكم �لعه��د و�ل�عد: �لعهد 

ب��اأن نظل في خدمة لبن��ان. و�ل�عد ب��اأال ناأل� جهد�ً 

لتط�ير قدر�تنا بما يكفل لقطاعنا �لم�صرفي �لم�قع 

�لريادي �لمتقدم دومًا في هذه �لمنطقة. ��صم بيروت 

نرفع��ه عالي��ًا حي��ث هن��اك ت��ج��ٌد للبنانيي��ن ف��ي 

�سليم �سفير، �سعيد نا�سر، ع�سام �سلهوب، بهيج بوغانم، فار�س �سعد

غابي ت�سانوزيان، جورج �يوب، فهيم ميرز�، �يلي �سادر

محمد عبود، علي خ�سن، �نطو�ن �لبا�سا، فان�سان �أبو زيد
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م�������������ص������ارف

 على ت�ص��هيل تمّلك �ص��بابنا، �أينم��ا كان��، 
ّ
ون�ص��ر

�أو من��زاًل ف��ي لبن��ان الأّن ف��ي ذل��ك تاأكي��د�ً  عق��ار�ً 

و��صتمر�رية لالرتباط بال�طن، �أر�س �الآباء و�الأبناء. 

و�صكر�ً لح�ص�ركم ودعمكم �لم�صتمرّين«.

�ألن

و�ص��هد �لحفل كلمة م�ص��جلة لرئي�س مجل�س �د�رة 

�ل�ص��ركة  �أل��ن،  �ص��ركة »�أل��ن �نترنا�ص���نال« ماي��كل 

�لعالمي��ة �لمتخ�ص�ص��ة �لتي �أوكل �ليه��ا بنك بيروت 

مهم��ة تط�ير ه�يته و�ص��عاره. فتحدث ع��ن �لتعاون 

�ل��ذي جم��ع �لم�ؤ�ص�ص��تين »بهدف نقل �لم�ص��رف �لى 

مرحل��ة جدي��دة و�عدة عل��ى نطاق عالمي وم�ص��تقبل 

�أكثر ��ص��ر�قًا«. كذلك �صرح رمزية �ل�صعار �لجديد �لذي 

يعك�س قَيم �لم�صرف وروؤيته �لم�صتقبلية.

و�كيم

كما كانت كلمة م�ص��جلة �خ��رى للمدير �لتنفيذي 

ل�«بيروت هلنيك بنك« جايم�س و�كيم، وه� �لم�صرف 

�لتاب��ع لبن��ك بي��روت ف��ي �أ�ص��تر�ليا، و��ص��ار �لى �نه 

»�لم�ص��رف �للبناني �ل�حي��د في �لقارة �الأ�ص��تر�لية، 

و�ن��ه بتلبيته حاج��ات �لجالية �للبناني��ة فيها، �نما 

ي�ص��ّكل همزة و�صل بين �و�ص��تر�ليا ولبنان«. و�إذ نقل 

و�كيم فخر �لم�ص��رف بت��ص��يع �ص��بكة فروعه لت�صمل 

15 فرعًا منت�صر�ً في �صيدني وملب�رن و�داليد، �أ�صار 
�ل��ى �نه ت��م تطبي��ق ه�ية بن��ك بي��روت �لجديدة في 

جميع فروع �لم�صرف في ��صتر�ليا »فارتَدت جميعها 

�لحلة �لجديدة«.

�سرح ت�سويقي

و�صرح مدير د�ئرة �لت�ص�يق و�الإعالم �لم�ؤ�ص�صاتي 

في بنك بيروت ب�ل�س ب�ل�س ��ص��تر�تيجية �لم�ص��رف 

يتمت��ع  كم�ص��رف  �لجدي��دة  �ص���رته  »لتثبي��ت 

و�لمب��ادرة«،  و�ل�ص��غف  �ل�ص��باب  بالدينامي��ة وروح 

�ص��ارحًا �لحمل��ة �الإعالمي��ة و�الإعالني��ة �لتي �ص��رع 

�لجدي��دة. ه�يت��ه  ح���ل  تنفيذه��ا  ف��ي   �لم�ص��رف 

وكانت كلمات لكل من �لمدير �لعام ل�ص��ركة »بيروت 

اليف« �لتابعة لبنك بيروت بيار تلحمي ومدير د�ئرة 

تكن�ل�جيا �لمعل�مات في �لم�ص��رف غابي عند�ري، 

ومدير خدمات �لعمليات �لنقدية و�لم�ص��رفية ب�ص��ام 

لطي��ف، تطرقت �لى عنا�ص��ر �لتجدي��د و�لحد�ثة �لتي 

ر�فقت �طاللة �لم�ص��رف �لجديدة على �ص��عيد �لعمل 

�لد�خلي.

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

عدنان �لحاج، �لفون�س ذيب، جوزيف فرح

�سيز�ر ر�سد�ن، �دغار عبد �لنور، بيار زهر
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حاجة القادة اإلى الن�سج العاطفي لإنماء �سركاتهم

بقلم جون �آنجلز)*(

م��ا ه��ي وظيفت��ك بالتحدي��د؟ عندم��ا يط��رح علي 

�لنا�س هذ� �ل�ص���ؤ�ل، �أجيبهم �أنني �أ�صاعد �لقادة الإيجاد 

طريقة للتاأثير على من ح�لهم لكي يهدوؤو� وينم��.

�ن عبارة “ تهدئة” تجلب تفهمًا عند �لنا�س لكنهم 

يع�دون للت�صاوؤل، ماذ� تعني “بالنم�”؟

هذ� �ل�ص�ؤ�ل بالتحديد كان �لحافز الأبحاث ميد�نية 

ومخبرية لع�ص��ر�ت �ل�ص��نين م��ن قبل علم��اء مرم�قين 

عالميًا. حتى �أثمرت هذه �البحاث عن معل�مات مهمة 

للقياد�ت �لعالمية.

“�لنم�” يعني تحقيق �أق�ص��ى قدرة على م�ص��ت�ى 
�لن�ص�ج �لعاطفي. �لتفكير �لنا�صج ه� مغذٍّ ق�ي ينمي 

عالقات �صليمة وقر�ر�ت و��صحة.

يعّبر �لقادة �لنا�ص��ج�ن عاطفي��ًا عن ثالث قدر�ت 

�أ�صا�صية. 1( �لم�ص�ؤولية �لكاملة عن �أنف�صهم. 2( �لتفكير 

ب��دون �إنفع��ال. 3(  تحم��ل �لم�ص���ؤولية �لكامل��ة ع��ن 

�الآخرين.

�لم�سوؤولية �لكاملة عن �أنف�سهم 

يق�ص��ي ق��ادة �الأعم��ال �الأق��ل ن�ص��جًا �لكثي��ر من 

�ل�قت في �لل�م، ل�م �لم�ؤ�ص�ص��ات، ل���م زوجاتهم، ل�م 

م�ظفيهم وكذلك ل�م �أنف�صهم.

ي�صتبدل �لقادة �الأكثر ن�صجًا �لل�م بالم�ص�ؤولية.

عندم��ا يحدث تحّد �أو �أزم��ة في عمل �أو عائلة قائد 

نا�ص��ج، يفّت�س عن دوره فيه��ا، بينما يدر�س بعناية - 

بدون �إتهام – �لدور �لذي يتحمله �الآخرون.

عندما ي��جه خّريج جامعي نا�صج �لتبا�صًا في ما 

يتعّلق بم�ص��تقبله، فانه ال ينتظ��ر �أن يق�ل له �الآخرون 

م��ا يج��ب �أن يفع��ل بحياته. ب��داًل من ذلك فانه ي�ص��ع 

مخططًا لتنمية وعيه �لذ�تي ودر��صة �المكانيات.

�لم�ص�ؤولية تتطّلب وعيا” ذ�تيا”.

يميل ع��دد من �لقادة غير �لنا�ص��جين �لى �الأفكار 

�لفارغ��ة، �لق��ر�ر�ت �لع�ص����ئية و�الأحاديث �ل�ص��طحية. 

لي���س فق��ط  الأنه��م ال يعرف���ن �أنف�ص��هم؛ ب��ل الأنه��م ال 

ي�صع�ن �إلى هذه �لمعرفة )معرفة �أنف�صهم(. 

بالمقاب��ل يعمل �لقادة �لنا�ص��ج�ن عاطفّيًا د�ئمًا 

عل��ى �لت�عي��ة �لذ�تي��ة: “لم��اذ� �أت�ص��رع ف��ي م�ص��اعدة 

�الآخري��ن؟”  “م��ا �ل��ذي ف��ي د�خلي �ص��بب ردود فعلي 

و�إنفعالي هذ� �ل�ص��باح؟”  “كيف يتعار�س �صل�كي مع 

مبادئي؟”

�لقادة �لنا�ص��ج�ن يتقبل�ن �الأخطاء بدون �ص��ّجة 

وي�صتمّرون في �لعمل.

�لتفكير بدون رّد فعل

يعر���س بحث متميز للطبيب �لنف�ص��اني �لدكت�ر 

م�ر�ي ب�ين، �أن �الأ�ص��خا�س �الأقّل ن�ص���جا يعط�ن 

�أهمّية �أكبر للم�ص��اعر ب��داًل من �لحقائ��ق. �إن �لكالم 

�ل�صعبي لقادة �الأعمال يك�صف هذ� �الإنحياز:

“�ّتبع فقط �صع�رك”
�أ�صعر باإرتياح لق�ل ذلك لرئي�صي” “ال 

“لدّي �صع�ر جّيد ح�ل �لت�ّجه �ال�صتر�تيجي”
يمي��ل �لقادة غير �لنا�ص��جين عاطفّي��ًا للحفاظ 

على م�صاعرهم �لجّيدة ور�حتهم باأي ثمن.

ي�ص��تك�ن،  يئّن���ن،  م�ص��ّقة،  و�جهته��م  م��ا  �ذ� 

يتجّنب�ن �أو ياأمل�ن �أن يتغّير �الآخرون.

بالمقاب��ل، يعتبر �لقادة �لنا�ص��ج�ن، �لم�ص��اعر 

ج��زء�ً من عملّية تفكير �أو�ص��ع. �إنه��م يدرك�ن �أهمّية 

ف بالرغم من �لم�صّقة.
ّ
�لتفكير و�لت�صر

�ن قدرتهم للنظر ف��ي خيار�ت معق�لة بدون رد 

فعل مبالغ فيه، تبعث ثقة جماعّية بقيادتهم.

“م�سوؤولية �لم�سوؤول عن �الآخرين”
ي��ج��ه �لنا���س، في بع���س �الأحيان، م�ص��اعب 

حقيقي��ة معق��دة ت�ص��تدعي م�ص��اعدة خارجّي��ة. �إن 

�الإ�ص��تجابة �إلى �لحاجات �ل��قعّية الأفر�د �لعائالت 

و�لم�ظّفي��ن و�لمجتمع��ات �لمحلي��ة تق��ع ف��ي قلب 

�لقيادة �لفّعالة.

م��ع ذل��ك لي���س م��ن غي��ر �لماأل���ف، �أن يق���م 

�لم�ظف���ن و�أف��ر�د �لعائالت – بم��ا فيهم �الأوالد – 

بطلب �لم�صاعدة عندما ال تك�ن �لم�صاعدة �صرورّية.

�ن �لق��درة عل��ى �لتمييز بين �لحاج��ة �لحقيقّية 

و�لحاجة �ل�همّية تتطّلب ن�صًجا عاطفّيًا.

يميل �لقادة �الأقل ن�ص��جًا نح� نقي�ص��ين �ثنين: 

“قل�ب د�مية” تغّذيها �لالم�ص���ؤولّية فت�صاعد بدون 
تقييم، و”قل�ب قا�ص��ية” غير ق��ادرة على �لتعاطف 

وترف�س �ال�صتجابة لنك�صات �الآخرين �لحقيقّية.

يتفّه��م �لقادة �الأكثر ن�ص���جًا حقيق��ة �لمعاناة 

ويتجاوب�ن ب�صخاء مع �لحاجة �لحقيقّية.

ف��ي �ل�قت ذ�ت��ه، �نه��م ال يحّل���ن �أو يح��ّددون 

ب�ن 
ّ
�لم�صاكل �لتي تخ�س �الآخرين. بداًل من ذلك، يدر

�الآخري��ن عل��ى �أخ��ذ �لم�ص���ؤولّية للتفكير بالم�ص��كلة 

بتمّعن وتقرير م�صار �لعمل �لمطل�ب.

يخّف��ف �لق��ادة �لنا�ص��ج�ن �لعج��ز ويع��ّززون 

�لثقة.

�لتمييز بين �لن�سوج و�لذكاء

ينبغي على �لق��ادة �أن يك�ن�� حذرين من �فتر��س 

�أن “�لذكاء” ه� �صبيه “بالر�صد”.

ي�ص��تطيع معظمن��ا تحديد �الأف��ر�د �الأذكي��اء �لذين 

يظه��رون ن�ص���جا متدّن: على �ص��بيل �لمث��ال مهند�س 

�لطير�ن �لذي يق�ل لالآخرين ماذ� يفعل�ن، �أو محا�ص��ب 

�ل�صريبة �لذي ي�صّر على دفع نفقات معي�صة �بنه �لبالغ 

من �لعمر ثالثين �صنة، �أو رجل �الأعمال �لناجح �لذي ال 

ي�صتطيع �لتعامل مع عالقة حميمة ط�يلة �لمدى.

عندم��ا يخت��ار �لقادة �لطري��ق �لط�يل و�لم�ص��تمر، 

�لم���ؤدي ل�ع��ي ذ�ت��ي مرتفع ونا�ص��ج، ف�ص���ف تحذو 

م�ؤ�ص�ص��اتهم حذوهم. �ذ� م��ا كان نطاق عمل �لقائد ه� 

�الأعم��ال، �أو �لعائلة �أو �ل�ص��لطة )رجل دولة(، فقد تك�ن 

درجة �لن�ص���ج �لعاطفي لذلك �لقائ��د، عالمة متقدمة 

الإمتياز �لمجم�عة كذلك.

ق��ام بالترجم��ة ع��ن �الإنكليزي��ة �ل�ص��ادة �لعمي��د 

�لدكت�ر ف�صل �صاهر وريم�ن باليكي.

* جــــون �إنجلز هو رئي�ــــس �سركــــة �الإ�ست�سار�ت          

مركزهــــا   ».Leadership Coaching Inc«

نيويــــورك.  هــــذه �ل�سركــــة تقدم معلومــــات متقدمة 

حول �لعالقات �إلى قياد�ت فــــي جميع �أنحاء �ألعالم.  

تقوم �ل�سركــــة بم�ساعدة �سركات، حكومات، موؤ�س�سات 

�أكاديمية وموؤ�س�سات ال تتوخى �لربح، الكت�ساب قدر�ت 

حديثة في �الإد�رة. �ســــوف يحا�سر �ل�سيد جون �إنجلز 

في لبنان حول مو�سوع: “ن�سج �لقيادة، �لتعاطي مع 

�لموظفين، وفعالية �الأد�ء”. ينظم �لموؤتمر “�أبو�سليمان 

و�سركاهــــم خبــــر�ء محا�سبة مجــــازون و�إ�ست�ساريون 

�إد�ريــــون”، في فندق �لجيفينور روتانا �لحمر� بتاريخ 

٤-٦ حزيــــر�ن ٢٠١٢. للمزيد مــــن �لمعلومات �لرجاء 

�الت�سال على:

 programs@abousleimangroup.com!
 هاتف: 961+ 1 571 093 - فاك�س: 961+ 1 572 093 

- خليوي: 961+ 76 875 300

كمــــا تت�سارك �أبو�سليمــــان و�سركاهم مع موؤ�س�سة 

 Distinguished Services for Safety and
Trading )DSST(  فــــي تنظيم �لموؤتمر �الإقليمي 
�الأول حــــول جر�ئم �الإحتيال �لمالــــي �الإلكترونية في 

فندق مونرو بتاريخ 25 - 26 و27 حزير�ن 2012 

و�لموؤتمــــر�ن ينظمــــان بالتعــــاون مع نقابــــة خبر�ء 

�لمحا�سبة �لمجازين في لبنان. 
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�صادر�ت �صناعية

ال�سادرات ال�سناعية ترتفع 3.1 % خالل كانون الثاني 2012 

وافريقيا الجنوبية تت�سّدر الدول الم�ستوردة بـ 37.1 مليون دولر

بلغ مجموع الصادرات الصناعية في كانون الثاني 2012 ما قيمته 238.7 مليون دوالر مقابل 231.5 مليون دوالر في 
 % 3.1 ونسبته  دوالر  7.2 مليون  وقيمته  بارتفاع  أي   2010 الثاني  دوالر في كانون  و240.1 مليون   2011 الثاني  كانون 

مقارنة مع كانون الثاني 2011، وانخفاض قيمته 1.4 مليون دوالر ونسبته 0.6 % مقارنة مع كانون الثاني 2010. 

�لمعادن ثانية

�إحتل��ت �ص��ادر�ت �لل�ؤل���ؤ و�الأحج��ار �لكريم��ة 

و�لمع��ادن �لثمين��ة )م��ن دون �ل�ص��بائك �لذهبي��ة 

ب�ص��كلها �لخامي( خالل هذ� �ل�صهر �لمرتبة �الأولى، 

�إذ بلغ��ت قيمته��ا 70.8 ملي���ن دوالر وت�ص��درت 

�لم�ص��ت�ردة  �لبل��د�ن  الئح��ة  �لجن�بي��ة  �فريقي��ا 

له��ذ� �لمنتج �إذ ��ص��ت�ردت ما قيمت��ه 36.6 ملي�ن 

دوالر تليها �ص��ادر�ت منتجات �لمع��ادن �لعادية 

وم�صن�عاتها بقيمة 43.6 ملي�ن دوالر، و�حتلت 

تركي��ا �ص��د�رة �ل��دول �لم�ص��ت�ردة له��ذ� �لمنت��ج 

بقيم��ة 17.8 ملي�ن دوالر، ث��م �الآالت و�الأجهزة 

و�لمع��د�ت �لكهربائية بقيم��ة 33.9 ملي�ن دوالر 

وت�صدرت �المار�ت �لعربية �لمتحدة الئحة �لبلد�ن 

�لم�ص��ت�ردة له��ذ� �لمنت��ج �إذ ��ص��ت�ردت م��ا قيمته 

7.1 ملي���ن دوالر ومنتج��ات �ص��ناعة �الغذي��ة 
بقيم��ة 28.4 ملي�ن دوالر ومنتجات �ل�ص��ناعات 

�لكيماوية بقيمة 14.1 ملي�ن دوالر.

قيمة �ل�سادر�ت

و�الأحج��ار  �لل�ؤل���ؤ  قيم��ة �ص��ادر�ت  و�رتفع��ت 

�لكريم��ة و�لمعادن �لثمينة )دون �ل�ص��بائك �لذهبية 

ب�ص��كلها �لخام��ي( م��ن 32.7 ملي���ن دوالر خالل 

كان���ن �لثان��ي 2011 �ل��ى 70.8 ملي���ن دوالر  

خ��الل كان�ن �لثاني 2012. �نخف�ص��ت �ص��ادر�ت 

ه��ذ� �لمنت��ج �ل��ى �الم��ار�ت �لعربية �لمتح��دة فيما 

�رتفع��ت �ل��ى كل م��ن �فريقي��ا �لجن�بية و�ص�ي�ص��ر� 

وبلجي��كا مم��ا �أدى �ل��ى �رتف��اع قيم��ة �ص��ادر�ته 

�الجمالية بح��لي 38.1 ملي�ن دوالر. كما �رتفعت 

قيم��ة �ص��ادر�ت �ل�ص��ناعات �لكيماوي��ة من 10.7 

ملي���ن دوالر خ��الل كان���ن �لثان��ي 2011 �ل��ى 

14.1 ملي���ن دوالر خالل كان���ن �لثاني 2012. 

من �نتاج �سركة �نتربر�ند – ليبيز

من �نتاج محام�س �الأمين

من �نتاج حلباوي �خو�ن
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➠

من �نتاج �لمجموعة �لمتحدة لل�سناعة و�لتجارة – كوجيكو

�ل�سركة �لمتحدة ل�سناعة وتجارة �ل�سوكوال و�ل�سكاكر

من �نتاج �سركة بكري

من �نتاج جبيلي �خو�ن

من �نتاج تكنيكا

من �نتاج �لفا بال�ست

و�نخف�ص��ت �ص��ادر�ت هذ� �لمنتج �ل��ى �لعر�ق فيما 

�رتفع��ت �ل��ى كل م��ن �يطالي��ا و�لمملك��ة �لعربي��ة 

�ل�ص��ع�دية و�الم��ار�ت �لعربي��ة �لمتح��دة مم��ا �أدى 

�لى �رتفاع قيمة �ص��ادر�ته �الجمالية بح��لي 3.4 

ملي���ن دوالر.  �ما على �ص��عيد �ص��ناعات �الغذية، 

فارتفعت قيمة �ل�ص��ادر�ت م��ن 25.3 ملي�ن دوالر 

خالل كان�ن �لثاني 2011 �لى 28.4 ملي�ن دوالر 

خالل كان�ن �لثاني 2012. و�نخف�ص��ت �ص��ادر�ت 

هذ� �لمنتج �لى كل من �لعر�ق وبلجيكا فيما �رتفعت 

�ل��ى كل م��ن �ص���ريا وفرن�ص��ا و�ل�الي��ات �لمتحدة 

�الأميركي��ة و�نغ���ال مم��ا �أدى �ل��ى �رتف��اع قيم��ة 

�صادر�ته �الجمالية بح��لي 3.1 ملي�ن دوالر.

�نخفا�س ملحوظ 

و�ص��جلت �ص��ادر�ت �الآالت و�الأجهزة و�لمعد�ت 

�لكهربائي��ة �نخفا�ص��ا ملح�ظا م��ن 46.2 ملي�ن 

دوالر خ��الل كان���ن �لثان��ي 2011 �ل��ى 33.9 

ملي�ن دوالر خالل كان�ن �لثاني 2012. و�رتفعت 

�صادر�ت هذ� �لمنتج �لى �نغ�ال فيما �نخف�صت 
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�صناعية ���ص��ادر�ت 

�لمعادن ثانية

�إحتل��ت �ص��ادر�ت �لل�ؤل���ؤ و�الأحج��ار �لكريم��ة 

و�لمع��ادن �لثمين��ة )م��ن دون �ل�ص��بائك �لذهبي��ة 

ب�ص��كلها �لخامي( خالل هذ� �ل�صهر �لمرتبة �الأولى، 

�إذ بلغ��ت قيمته��ا 70.8 ملي���ن دوالر وت�ص��درت 

�لم�ص��ت�ردة  �لبل��د�ن  الئح��ة  �لجن�بي��ة  �فريقي��ا 

له��ذ� �لمنتج �إذ ��ص��ت�ردت ما قيمت��ه 36.6 ملي�ن 

دوالر تليه��ا �ص��ادر�ت منتجات �لمع��ادن �لعادية 

وم�ص��ن�عاتها بقيمة 43.6 ملي�ن دوالر، و�حتلت 

تركي��ا �ص��د�رة �ل��دول �لم�ص��ت�ردة له��ذ� �لمنت��ج 

بقيم��ة 17.8 ملي���ن دوالر، ث��م �الآالت و�الأجهزة 

و�لمع��د�ت �لكهربائية بقيم��ة 33.9 ملي�ن دوالر 

وت�صدرت �المار�ت �لعربية �لمتحدة الئحة �لبلد�ن 

�لم�ص��ت�ردة له��ذ� �لمنت��ج �إذ ��ص��ت�ردت م��ا قيمته 

�الغذي��ة  7.1 ملي���ن دوالر ومنتج��ات �ص��ناعة 
بقيم��ة 28.4 ملي�ن دوالر ومنتجات �ل�ص��ناعات 

�لكيماوية بقيمة 14.1 ملي�ن دوالر.

قيمة �ل�سادر�ت

و�الأحج��ار  �لل�ؤل���ؤ  �ص��ادر�ت  قيم��ة  و�رتفع��ت 

�لكريم��ة و�لمعادن �لثمينة )دون �ل�ص��بائك �لذهبية 

ب�ص��كلها �لخام��ي( م��ن 32.7 ملي���ن دوالر خالل 

70.8 ملي���ن دوالر   �ل��ى   2011 كان���ن �لثان��ي 

خ��الل كان�ن �لثاني 2012. �نخف�ص��ت �ص��ادر�ت 

ه��ذ� �لمنت��ج �ل��ى �الم��ار�ت �لعربية �لمتح��دة فيما 

�رتفع��ت �ل��ى كل م��ن �فريقي��ا �لجن�بية و�ص�ي�ص��ر� 

وبلجي��كا مم��ا �أدى �ل��ى �رتف��اع قيم��ة �ص��ادر�ته 

�سركة خطيب �خو�ن �لحذ�ء �الأحمر

من �نتاج معامل �سميح ح�سن �ليمن و�والده

من �نتاج �ندفكو من �نتاج �سامو بلت
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من �نتاج �سركة علم �لدين للمو�د �لغذ�ئية

ق�سعة غروب للدهانات

من �نتاج �سركة �سابيتك لل�سناعة و�لتجارة

ج�سور لالإعمار

�سويري )ملتي باكيجنغ( 

من �نتاج “�أيوب لل�سناعة و�لتجارة”يونايتد بتروليوم كومباني�سركة منتوجات �ل�سيعة

�الجمالية بح��لي 38.1 ملي�ن دوالر. كما �رتفعت قيمة �ص��ادر�ت �ل�ص��ناعات �لكيماوية 

م��ن 10.7 ملي�ن دوالر خ��الل كان�ن �لثاني 2011 �لى 14.1 ملي�ن دوالر خالل كان�ن 

�لثاني 2012. و�نخف�صت �صادر�ت هذ� �لمنتج �لى �لعر�ق فيما �رتفعت �لى كل من �يطاليا 

و�لمملكة �لعربية �ل�صع�دية و�المار�ت �لعربية �لمتحدة مما �أدى �لى �رتفاع قيمة �صادر�ته 

�الجمالي��ة بح��لي 3.4 ملي�ن دوالر.  �ما على �ص��عيد �ص��ناعات �الغذي��ة، فارتفعت قيمة 

�ل�ص��ادر�ت م��ن 25.3 ملي���ن دوالر خالل كان���ن �لثاني 2011 �ل��ى 28.4 ملي�ن دوالر 

خالل كان�ن �لثاني 2012. و�نخف�ص��ت �ص��ادر�ت هذ� �لمنتج �لى كل من �لعر�ق وبلجيكا 

فيما �رتفعت �لى كل من �ص�ريا وفرن�صا و�ل�اليات �لمتحدة �الأميركية و�نغ�ال مما �أدى �لى 

�رتفاع قيمة �صادر�ته �الجمالية بح��لي 3.1 ملي�ن دوالر.
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ن�صاطات �صناعية

جولة لوزير ال�سناعة في جبيل وح�سرايل 

لب��ى وزي��ر �ل�ص��ناعة فري��ج �ص��اب�نجيان دع�ة 

تجم��ع �ص��ناعيي جبيل لزيارة عدد من �لم�ص��انع في 

جبيل. وبد�أت �لج�لة عند �لثامنة �صباحًا في م�ؤ�ص�صة 

كين��غ ج�رج ف��ي نهر �بر�هي��م، حيث ��ص��تقبله رئي�س 

�لتجمع ج�رج خير�هلل و�الأع�صاء. ثم �نتقل �ل�فد �لذي 

�ص��م �ل�زير ورئي�س جمعي��ة �ل�ص��ناعيين نعمة �فر�م 

و�صناعيين �لى م�صنع �ص�د�مك� ) م��د ن�س ( وم�صنع 

دمرجيان ) حديد ( في ح�ص��ر�يل، ثم م�ص��نع ماتيليك  

) مح���الت كهربائية  ( وم�ص��نع �لربيع ) م��د غذ�ئية 

( ف��ي غرفي��ن، وكاب��الت لبن��ان ) كاب��الت كهربائية 

 ) ) كرت���ن  ( وي�نيب��اك  ) ورق  �ص��انيتا  ( وم�ص��انع 

و�ص��اب�نجيان ) علب مج�هر�ت وبال�ص��تيك ( و�لك�ص� 

) �لمني���م ( ونجاريان ) مفرو�ص��ات(  ف��ي حاالت. ثم 

نّظم لقاء بين �ل�زير �صاب�نجيان و�ل�صناعيين �صارك 

في��ه وزير �لبيئة ناظم �لخ�ري، �لنائبان �ص��يم�ن �بي 

رمي��ا وعبا�س ها�ص��م، قائمقام جبيل نج�ى �ص���يد�ن 

فرح، مدير عام وز�رة �ل�ص��ناعة د�ني جدع�ن، روؤ�صاء 

بلدي��ات �لمنطق��ة وح�ص��د من �ل�ص��ناعيين بم�ص��اركة 

رئي�س جمعية �ل�صناعيين �للبنانيين نعمة �فر�م.

�فر�م 

و�أ�ص��ار �فر�م �إلى و�قع �لت�صيي�س �لذي يجمد �لعمل 

بالملف��ات �القت�ص��ادية و�لى �أهمية �إن�ص��اء �ص��ندوق 

وطن��ي لدعم �لطاقة و�النكب��اب على معالجة �الهتر�ء 

في �لبن��ى �لتحتية،من�ها بجه�د وزير �ل�ص��ناعة في 

خدم��ة �لملفات �ل�ص��ناعية. وحذر من تفاقم �ل��ص��ع 

�لت�ص��نج  لبن��ان ج��ر�ء  ف��ي  �القت�ص��ادي و�لمعي�ص��ي 

�ل�صيا�ص��ي �لقائم،معتب��ر� �ن » ف��ي �أ�ص��ا�س كل عم��ل 

�صيا�صي هم تط�ير م�ص��ت�ى حياة �الإن�صان ورفاهيته. 

كل �صيء �ص���ى ذلك، يك�ن لخدمة �لم�صالح �ل�صغيرة 

و�لماآرب �ل�صخ�ص��ية. ولذلك يت�جب �لت�ص��ديد �أن يك�ن 

�لم�ص��روع �القت�ص��ادي – �الجتماع��ي ه��� �لم�ص��روع 

�ل�صيا�صي �الأول لقيامة لبنان من مع�صلته �القت�صادية 

– �الجتماعي��ة ، وال �ص��يء يعل�ه �أهمية. فال�صيا�ص��ة 
يجب �أن تك�ن في خدمة �القت�صاد، ال �لعك�س«.

ودعا �ف��ر�م �لحك�مة �إلى �إعطاء م�ص��كلة �الهتر�ء 

�لمتف�ص��ي ف��ي �لبن��ى �لتحتي��ة �أول�ية ق�ص���ى ، الأنها 

تعي��ق �لنم� وتحد م��ن �لقدر�ت �لتناف�ص��ية للقطاعات 

�لمنتجة. و�ص��دد على »�أهمية ت�فير �ص��بكات �ل�ص��رف 

�ل�ص��حي �لمالئم��ة في ق�ص��اء جبي��ل وتنفي��ذ محطة 

�لتكرير وبناء تنمية متكاملة خارج �لق��عد �لتقليدية 

�لمعتمدة، و�لتي لم ُتطعم ي�مًا خبز�ً ولم ترِو ظماأ ».

و �إز�ء و�ق��ع �نعكا���س �أ�ص��عار �لنف��ط  �ص��لبا عل��ى 

م�ؤ�ص�ص��ة كهرباء لبن��ان و�لقطاع��ات �الإنتاجية وعلى 

ق��درة تحمل �لم��ط��ن �أعباء مت�ص��اعدة ف��ي تكاليف 

�لتدفئة و�لنقل وت�صغيل �لم�لد�ت،دعا �فر�م �لى »و�صع 

خطة ��ص��تثنائية طارئة لجبه �ل��صع �ال�صتثنائي عبر 

�إن�صاء �صندوق وطني لدعم �لطاقة )�لمازوت و�لفي�ل( 

على �أن تبلغ ن�صبة �لدعم نح� %20 من �صعره، ويمّ�ل 

من ر�ص���م على �لب�ص��ائع �لم�ص��ت�ردة �لتي ت�ص��ت�فى 

وفقًا لم�ؤ�صر كمية �لطاقة �لم�صتعملة في �إنتاجها«.

�سابونجيان

و�لقى �ص��اب�نجيان كلمة تمنى خاللها ل� يعرف 

�لم�ص���ؤول�ن حقيقة �ل��قع �ل�صناعي في لبنان. وقال: 

»ك�ري��ا �لت��ي مّرت بح��رب �أهلية فظيع��ة �أكثر دم�ية 

من عندنا، �أ�ص��بح قادتها يجل�ص�ن على طاولة زعماء 

�لعالم يقررون وير�ص��م�ن �ل�صيا�ص��ات �الق�صادية. لقد 

وّحدتهم �ل�ص��ناعة و�القت�ص��اد. ال ينق�ص��نا �أي �ص��يء 

لتحقيق هذه �الأهد�ف. وتابع: » �إننا ن�صّدر �لمفرو�صات 

�لخلي��ج،  ودول  �الأميركي��ة  �لمتح��دة  �ل�الي��ات  �إل��ى 

و�أنابي��ب �لحدي��د �إل��ى بريطاني��ا �لعظم��ى و�ألماني��ا 

�التحادية، و�اللمني�م �إلى �لبلد�ن �لمجاورة و�لبعيدة، 

وعل��ب �لمج�ه��ر�ت �إلى �أكثر من 50 بل��د�ً م�زعًا على 

كّل �لق��اّر�ت، و�ل���رق و�لكرت�ن �إل��ى �أفريقيا و�وروبا 

و�ص���ريا، و�لمحّ�الت �لكهربائية �إلى فرن�صا و�يطاليا 

و��صبانيا، و�ل�صناعات �لغذ�ئية على �أن��عها �إلى دول 

ع��ّدة. �إن �إح��دى �لمجم�عات �ل�ص��ناعية �لتي زرناها 

�لي���م ت�ّظ��ف �أكثر من 1500 م�ظ��ف وعامل، ويبلغ 

حج��م مبيعاتها 250 ملي���ن دوالر �أميركي �ص��ن�يًا. 

ومجم�ع��ة �أخرى ت�ّظف 650 عاماًل، وحجم �أعمالها 

ي�صل �إلى ع�صر�ت ماليين �لدوالر�ت �صن�يًا، 95 % من 

�إنتاجها ي�ص��ّرف �إلى �لخارج. وت�ّظف مجم�عة ثالثة 

200 عامل، ور�بعة 150 عاماًل، وخام�صة 60 عاماًل... 
و��صاف: »هذه �لمجم�عات �ل�صناعية �لعريقة و�ّصعت 

�أعماله��ا �إل��ى �لخارج. و�نت�ص��رت م�ص��انعها في دول 

عربي��ة و�أفريقي��ة وخليجية و�أوروبي��ة و�أميركية لكي 

تطال �أ�ص��قًا �أو�ص��ع و�أرحب. �الأمر �لذي يجدر �لت�قف 

عنده �أن �أ�صحاب هذه �لم�ؤ�ص�صات لم يقفل�� م�صانعهم 

ف��ي لبنان رغ��م �ل�ص��عاب و�لتحديات. بل عم��دو� �إلى 

�ل�صم�د و�لت��ّصع �أي�صًا في وطنهم �الأم. �صم�دهم دفع 

بهم �إلى بناء معامل �نتاج طاقة خا�ص��ة بهم تخفيفًا 

لالأعب��اء. وطم�حه��م فت��ح �أمامهم فر�س �ال�ص��تفادة 

من �ص��لة �لح��فز �لتي تقّدمه��ا �لحك�مة �للبنانية عبر 

�لم�ؤ�ص�صة �لعامة لت�صجيع �ال�صتثمار ) �يد�ل (. فاأقدم�� 

عل��ى ت�ظيف ��ص��تثمار�ت جديدة بماليي��ن �لدوالر�ت 

في م�ص��اريع �ص��ناعية. هذه �لق�ص��ة �ل�ردية يه�ّصمها 

بع�س �ل�ص�ك �لمزروع في �لطريق، حيث تفتقد منطقة 

جبيل �ل�ص��ناعية لمقّ�مات �أ�صا�صية من �لبنى �لتحتية 

�ل�صرورية ومحطات �لتكرير ومعالجة �لمياه �لمبتذلة 

وتدوي��ر �لنفاي��ات. �لمع�ق��ات تتمّث��ل �أي�ص��ًا بغي��اب 

�لطرق �لمعّبدة و�ل���ص��عة لت�ص��ت�عب مرور �ل�صاحنات 

�لكبيرة«.

�سابونجيان خالل جولته في جبيل
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 LaU اتفاقية تعاون بين

ووزارة ال�سناعة

تم ت�قيع �تفاقية تعاون بين “برنامج �نجاز�ت �لبح�ث �ل�صناعية �للبنانية” LIRa و�لجامعة �للبنانية 

�الأميركي��ة )LaU(، به��دف دعم م�ص��اريع �الأبحاث �لتي تتحمل �لمردود �ل�ص��ناعي ذي �لقيمة �لم�ص��افة 

�لعالي��ة، و�لمعروف ب “LIRa PROGRam”. و�صي�ص��ار �ل��ى �عتماد �لطاقات �لعلمية �لمتخ�ص�ص��ة �لتي 

تتمتع بها �لجامعة، و�لمختبر�ت �لالزمة و�ل�ص��رورية التمام �لدر��ص��ات و�الأبحاث في �لمجاالت �ل�ص��ناعية 

و�لعلمية كافة، وال �صيما مختبر�ت كلية �لهمد�صة. وجرى حفل �لت�قيع بين وزير �ل�صناعة فريج �صاب�نجيان 

ورئي�س �لجامعة �لدكت�ر ج�زف جبر�، في ح�ص���ر رئي�س جمعية �ل�ص��ناعيين �لمهند�س نعمة �فر�م و�الأمين 

�لعام “للمجل�س �ل�طني للبح�ث �لعلمية” �لدكت�ر معين حمزة في ح�ص�ر �لدكت�ر عبد �هلل �صفير عميد كلية 

�لهند�صة �لدكت�ر ج�رج ن�صر ومن�صق �لم�صروع �صعيد حمادة و�لمدير �لتنفيذي لالعالم و�لعالقات �لعامة في 

�لجامعة كري�صتيان �أو�صي.

�الهد�ف

��عي لقيام م�ص��اريع بح�ث �ص��ناعية وم�ص��اريع 
ّ
وتن���س �التفاقي��ة عل��ى مجم�ع��ة �أه��د�ف �أهمه��ا �ل�ص

��ناعة و�لجامعة �للبنانية �الأميركية، �لقيام عند �لحاجة بدر��ص��ات جدوى، تبادل 
ّ

ج م�ص��تركة بين �ل�ص
ّ
تخر

عي لت�فير �لتم�يل �لالزم لالأن�صطة �لم�صتركة، وكذلك لتنظيم �لم�ؤتمر�ت و�لندو�ت 
ّ
�لمعل�مات و�لخبر�ت، �ل�ص

ناعية و�لمنظمات �لدولية 
ّ

��عي ال�ص��ر�ك �أطر�ف �أخرى ذ�ت �لعالقة، خا�ص��ًة �لم�ؤ�ص�صات �ل�ص
ّ
ذ�ت �لعالقة، �ل�ص

�لمعنية، تحفيز �لم�ص��انع عل��ى فتح �أب��بها ومختبر�ته��ا للطالب لتزويدهم بالخب��رة �لعملية وتكن�ل�جيا 

��ناعة و�ص���ق 
ّ

�النت��اج، �لعمل من �أجل ت��فق بر�مج تعليم �لهند�ص��ة و�لعل�م و�لتكن�ل�جيا مع حاجات �ل�ص

�لعم��ل، �لم�ص��اهمة في ��لن�ص��اطات �لتي يع���د ريعها لدعم مختب��ر�ت �لجامعة ب��االأدو�ت للقيام باالأبحاث 

�لتطبيقية.

 من حفل توقيع �تفاقية �لتعاون

اطالق جمعية ال�سداقة 

اللبنانية – الكورية

�صاب�نجيان  فريج  �ل�صناعة  وزير  برعاية 

�للبنانية  �ل�صد�قة  جمعية  عقدت  وح�ص�ره، 

و�صارك  �الأولى،  �لعامة  جمعيتها  �لك�رية   –
كيم،  جي  بي�نغ  لبنان  في  ك�ريا  �صفير  فيها 

و�الأع�صاء  �صما�س  ريم�ن  �لجمعية  رئي�س 

و�لديبل�ما�صيين  و�لن��ب  �ل�زر�ء  من  وجمع 

و�الإعالم. و�لمجتمع  و�القت�صاد  �الأعمال   ورجال 

�للبنانية”،  �ل�صناعة  “�أهمية  عن  �صما�س  تحدث 

ذ�كر�ً بع�س �النجاز�ت �للبنانية في حق�ل �الزياء 

�إلى  د�عيًا  و�لكابالت،  و�لحرفيات  و�لمج�هر�ت 

“فتح �آفاق جديدة �أمام هذه �لمنتجات في ك�ريا، 
وت�صجيع �لتبادل”.

�سابونجيان

ك�ري��ا  �صيا�ص��ة  �أن  �ص��اب�نجيان  و�أعتب��ر 

�ل�ص��عر  بي��ن  �لمز�وج��ة  �لقائم��ة عل��ى معادل��ة 

و�لج���دة قّل�ص��ت �لف����رق �الجتماعي��ة، و�أز�لت 

�لحدود بين �لطبق��ات �الجتماعية و�أتاحت �أمام 

�لجمي��ع قدرة �لح�ص���ل عل��ى �لتكن�ل�جيا �لتي 

كان م��ن �لم�ص��تحيل في �ل�ص��ابق عل��ى �لمجتمع 

�لعادي �أن يقتنيها. فاأ�ص��بح �لتلفزي�ن و�لهاتف 

و�اللكتروني��ات و�ل�ص��يار�ت بمتن��اول �لي��د، ولم 

يعد �ص��ر�وؤها �أم��ر�ً ع�ص��ير�ً �أو مكلفًا �أو مح�ص���ر�ً 

باالأغنياء. و��ص��اف: “لقد �أحّب �ل�ص��عب �للبناني 

�ل�ص��عب �لك�ري من دون وج���د معرفة �أو عالقة 

مبا�صرة بينهما. �لدليل على ذلك رو�ج �ل�صناعات 

�لك�ري��ة في لبن��ان �إلى حّد ��ص��تير�ده نح� 260 

ملي���ن دوالر �ص��ن�يًا م��ن بالدك��م. ن�ص��ف ه��ذ� 

�ال�ص��تير�د مرتبط باالآليات و�ل�صيار�ت و�الأجهزة 

�لك�ري��ة  �ل�ص��يارة  �أن  وتعلم���ن  �لكهربائي��ة. 

تحت��ّل �لمرتبة �الأولى ف��ي �لمبيعات في لبنان”. 

 

ق�ي��ة  لعالق��ات  ن�ؤ�ص���س  �أن  “علين��ا  وتاب��ع: 

عب��ر تب��ادل �ل�ف���د وزي��ار�ت رج��ال �الأعم��ال 

و�ل�ص��ناعيين وتفعيل �ل�ص��ياحة، وذلك من خالل 

�صل�ص��لة �جر�ء�ت كت�ص��هيل �لح�ص���ل عل��ى �لفيز� 

و�إقامة خط طير�ن مبا�صر وفتح مر�كز ثقافية في 

كال �لبلدين لتعليم �للغتين �لك�رية و�لعربية”. 
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ن�صاطات �صناعية

اإطالق املعهد الوطني للنبيذ قريباً

 Eventions م�ؤ�ص�صة  �أقامت  �صاب�نجيان،  فريج  �ل�صناعة  وزير  برعاية 

رجال  من  مجم�عة  �صته 
ّ
�أ�ص �لذي   Ixsir لنبيذ  تكريميًا  �حتفااًل 

كارل��س  �لعالمي  �للبناني  �الأعمال  رجل  بينهم  �للبنانيين  �الأعمال 

بين  �لبترون   – ب�صبينا  في  �لم�صنع  �ختيار  لمنا�صبة  وذلك  غ�صن، 

�لخ�صر�ء. �لنم�ذجية  بالمعايير  تت�صم  �لعالم  في  معماًل  ع�صر  �ثني 

 

م�ؤ�ص�صة  �صاحبة  بد�ية  وتحدثت  “فيني�صيا”،  فندق  في  �الحتفال  و�أقيم 

�لعالم  في  �للبناني  �لنبيذ  “�صهرة  �أكدت  �لتي  ومديرتها   Eventions
و�نت�صاره في �ل�صن��ت �لقليلة �لما�صية، بف�صل �لجه�د �لتي يبذلها �أ�صحاب 

بخبر�ء  �ال�صتعانة  عبر  وذلك  �نتاجهم،  وتط�ير  لتح�صين  �لنبيذ  م�صامع 

ومهند�صين لبنانيين ودوليين”.

�أن  على  م�صدد�ً  دبانه،  �تيان  “�ك�صير”  نبيذ  �أ�صحاب  �أحد  تحدث  ثم 

عن  نتج  �نما  �لعالمي  �ل�صعيد  على  �لمجم�عة  حققته  �لذي  “�لنجاح 
م�صتقبلية  تط�يرية  م�صاريع  عن  كا�صفًا  م�صترك”،  عمل  فريق  وعمل  جه�د 

�لمعهد  �إطالق  قرب  �صاب�نجيان  و�علن  عمل.و  فر�س  خلق  في  ت�صاهم 

مق�صد�ً  �صيك�ن  �ل�صبر.  بفارغ  تنتظرونه  �أنكم  »�أدرك  وقال:  للنبيذ.  �ل�طني 

وقاعات  عالمي،  و�الآخر  لبناني  �أحدهما  مطعمين  ن 
ّ
ويت�صم �صياحيًا، 

�صيت�لى  �للبنانية.  �ل�صياحية  �الأمكنة  خريطة  على  ون�صعه  ق، 
ّ
للتذو خا�صة 

في  و�لنبيذ  �لكرمة  قطاع  بتنمية  يتعلق  ما  كل  و�قتر�ح  در�س  �لمعهد 

قطاع  في  للعاملين  و�لر�عية  �لحا�صنة  �لهيئة  و�صيك�ن  وتط�يره.  لبنان 

لبنان. في  لتطبيقها  �ل�صعيد  هذ�  على  �لعالمية  �لم�صتجد�ت  وي��كب   �لنبيذ 

�أهمية �لمعهد �أنه �صيتيح �لمجال �أمام �لقطاع �لخا�س كي يك�ن م�صاركًا فيه 

ب�صكل منتج وفعال ومنظم«.

ت�سليم �لدرع �لتكريمية

»موؤمتر الإنتاج الأنظف« يو�سي  بحوافز وقرو�س لل�سناعات النظيفة 

�ختتمت وز�رة �ل�ص��ناعة �صل�ص��لة ور�س �لعمل �لتي نّظمتها على مدى �صهر، 

وكانت �آخرها ح�ل م��ص���ع “�الإنتاج �النظف” برعاية وزير �ل�ص��ناعة فريج 

�ص��اب�نجيان وح�ص���ره، وبالتع��اون و�لتن�ص��يق م��ع جمعي��ة “�إن�ص��ان للبيئة 

و�لتنمية” وم�ؤ�ص�صة “هانز ز�يدل” �اللمانية.

��ص��تمرت �ل�ر�ص��ة على مدى ي�مين، وتناول �لمحا�ص��رون فيها �لم���صيع 

متع��ددة �برزها مفه���م �النت��اج �الأنظف، تقييم �الأث��ر �لبيئي على �لم�ص��انع، 

�ل�ص��روط �لفعلية �لتي تفر�صها وز�رة �ل�صناعة على �لم�صانع لالنتاج �لنظيف، 

عمليات �لتنظيف و�لتعقيم في �ل�ص��ناعات �لغذ�ئي��ة، �لطاقة �لبديلة في �لمدن 

و�لمناط��ق �ل�ص��ناعية، �الأبني��ة و�لمن�ص��اآت �ل�ص��ناعية �لخ�ص��ر�ء، �إد�رة �لمياه 

�لمبتذلة �ل�صناعية.

�لتو�سيات

و�أ�ص��در �لمجتمع�ن ت��ص��يات رّكزت على �ص��رورة �لعمل على تقديم 

قرو���س مي�ص��رة لدع��م �ل�ص��ناعات �لتي تتبن��ى مفه�م �النت��اج �النظف، 

�عطاء ح��فز �ص��ريبية لل�صناعات �لنظيفة، دع�ة �لجامعات و�لم�ؤ�ص�صات 

�لمخت�ص��ة �ل��ى �ن�ص��اء وتفعي��ل مر�ك��ز �بح��اث متخ�ص�ص��ة في �ل�ص���ؤون 

�ل�ص��ناعية عم�م��ًا و�النتاج �النظف خ�ص��ص��ًا، وتاأمين �لم����رد �لمالية 

لت�ص��جيع �لجامع��ات ومر�كز �البحاث على �لدر��ص��ات ف��ي مجال �النتاج 

�النظف.

كما �صددت �لت��صيات على تنظيم دور�ت تدريبية للم�صانع لرفع قدر�ت 

�لفنيي��ن �لعاملي��ن فيها ح���ل �النت��اج �النظ��ف، �لقيام بحم��الت �عالمية 

و�عالنية لدى كافة و�ص��ائل �العالم �لمرئية و�لم�ص��م�عة و�لمقروءة لت�عية 

�لمجتمع �الهلي، تنظيم معار�س وندو�ت متخ�ص�صة ت�صارك فيها �صناعات 

محلي��ة و�قليمية وعالمية لتب��ادل �لخبر�ت و�الطالع عل��ى �آخر �البتكار�ت 

بات 
ّ
و�الختر�عات في مجال �النتاج �النظف، ��ص��د�ر من�ص�ر�ت ت�عية وكتي

�ر�ص��ادية ودفتر �ص��روط لل�ص��ناعات �لمختلفة، وت�ص��جيع �لتدقيق �ل�ص��ن�ي 

لالنتاج �النظف.
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»اليـوم الوطني لل�سناعات الغذائيـة« فـي »بيـال«

�فتت��ح »�لي���م �ل�طن��ي لل�ص��ناعات �لغذ�ئي��ة« 

ف��ي معر�س »ه�ري��كا« في »بي��ال« بتنظي��م نقابة 

��ص��حاب �ل�ص��ناعات �لغذ�ئي��ة ف��ي لبن��ان، برعاية 

�القت�ص��اد  �ص��اب�نجيان،  فري��ج  �ل�ص��ناعة  وزر�ء 

و�لتج��ارة نق���ال نحا���س، و�لزر�ع��ة ح�ص��ين �لحاج 

ح�صن، وبالتعاون مع جمعية �ل�صناعيين �للبنانيين 

ومجم�ع��ة »�إندفك���« لالإنم��اء �ل�ص��ناعي و«جمّيل 

و�لم�ؤ�ص�ص��ة  �للبنان��ي«  »�العتم��اد  وبن��ك  �خ����ن« 

»�ي��د�ل« ومنظم��ة  �ال�ص��تثمار�ت  لت�ص��جيع  �لعام��ة 

»ي�ني��دو«. �ل�ص��ناعية  للتنمي��ة  �لمتح��دة   �الم��م 

�ص��ارك بالمنا�ص��بة �لرئي���س �لمدير �لعام ل��� »�يد�ل« 

�ل�ص��ناعة  ل���ز�رة  ع��ام  �لمدي��ر  عيتان��ي،  نبي��ل 

د�ن��ي جدع���ن، �لمدي��ر �لع��ام لم�ؤ�ص�ص��ة �لمقايي�س 

و�لم���ص��فات »ليبن�ر« لينا درغ��ام، �لممثل �لمقيم 

لمنظم��ة »ي�ني��دو« خال��د �لمق���د، نقي��ب ��ص��حاب 

�ل�ص��ناعات �لغذ�ئي��ة ج���رج ن�ص��ر�وي، �مين �لمال 

ف��ي غرفة �لتجارة و�ل�ص��ناعة و�لزر�عة في طر�بل�س 

و�ل�ص��مال ت�في��ق دب��ص��ي، وممثل���ن ع��ن جمعي��ة 

�ل�ص��ناعيين �للبنانيين ونقابات �لم��د �لغذ�ئية في 

لبنان و�صناعي�ن ورجال �عمال و�عالمي�ن.

ن�سر�وي

بد�ي��ة �لق��ى ن�ص��ر�وي كلم��ة ط��رح فيه��ا كيفية 

ت�ص��هيل �لتعام��ل م��ع �لق��ر�ر 950\1 �ل�ص��ادر ع��ن 

وزيري �ل�صناعة و�لزر�عة و�لمتعلق بالز�مية ت�صجيل 

�لم�ؤ�ص�صات �ل�صناعية �لغذ�ئية. 

�سابونجيان

�ل�زي��ر �ص��اب�نجيان كلم��ة مم��ا ج��اء  و�ألق��ى 

فيه��ا: »في �الأ�ص��ب�عين �لما�ص��يين، وقع �لم�ص��تهلك 

ف��ي لبنان في حي��رة وخ�ف من كل ما ي�ص��تريه من 

�ص��لع وم����د غذ�ئي��ة. فاأ�ص��حى يت�ص��اءل ه��ل يج�ز 

�أن يمع��ن �لف�ص��اد و�لج�ص��ع �إلى هذ� �لح��د؟ �أنا ك�زير 

�أرفع �ص���تي مت�ص��امنًا مع �لم��طنين، و�أ�ص��يف �إن 

�ل�ص��خ�س �لذي يتالعب بق�ت �لنا�س، �صي�خًا و�صبابًا 

 بلحمه ودمه، لكّنه ميت ب�ص��ميره 
ّ
و�أطف��ااًل، ه� ح��ي

�لعق��اب.  درج��ات  �أق�ص��ى  وي�ص��تحق   و�ن�ص��انيته. 

رة �إل��ى �إ�ص��د�ر قان���ن 
ّ
ولف��ت �ل��ى �لدع����ت �لمتك��ر

�ص��المة �لغ��ذ�ء وب��دء تطبي��ق مذك��رة �لتفاه��م بي��ن 

�لمبا�ص��رة  �أج��ل  �لزر�ع��ة و�ل�ص��ناعة م��ن  وز�رت��ي 

 ف��ي �أعم��ال �لرقابة �لم�ص��تركة على م�ص��انع �لغذ�ء.

و�لتّج��ار  �ل�ص��ناعيين  �ل��ى  �ص��اب�نجيان  وت�ّج��ه 

يحت��رم  غالبيتك��م  �أن  »�أعل��م  قائ��اًل:  و�لمز�رعي��ن، 

�لق��نين، ويلت��زم �الأخالقيات �لمهني��ة. ولكّن هناك 

مات، 
ّ
فئ��ة من �لنا���س ال تخاف �هلل، وت�ص��تبيح �لمحر

وتبغ��ي �لربح �ل�ص��ريع وغير �لم�ص��روع على ح�ص��اب 

�ص��ّحة �لنا���س وعافيتهم. ه�ؤالء، و�إن كان���� قّلة، لن 

ب���ن م��ا بنيتم خ��الل �ص��نين ط�يلة من 
ّ
ندعه��م يخر

�ص��معة رفيع��ة وج���دة ممّي��زة ونب��ّل ف��ي �لتعاطي. 

ه�ؤالء �لقّلة هم �ص��ركاء مع �لذين ي�ص��ع�ن �إلى ت�ص�يه 

هذه �ل�ص���رة �لجميل��ة عن لبنان، مع �إطاللة م��ص��م 

�ال�صطياف و�ل�صياحة. لن ن�صمح لهم بالتمادي �أكثر. 

�لغذ�ء كاالأمن، خّط �أحمر، ممن�ع �لتالعب به«.

نحا�س

و�عل��ن نحا���س »�ن �لدول��ة ج��ادة في حر�ص��ها 

عل��ى �من �لم��طن �لغذ�ئي و�لذه��اب في �لمد�همات 

و�لتحقيقات بق�ص��ية �ص��المة �لغذ�ء حت��ى �لنهاية«. 

و��صار �لى �ن »وز�رة �القت�صاد تعمل مع وز�رة �لزر�عة 

عل��ى �ص��يغة م�ح��دة لقان�ن �ص��المة �لغ��ذ�ء تمهيد�ً 

لمناق�ص��ته مع �ل���ز�ر�ت و�لهيئات �لمعنية وعر�ص��ه 

على مجل�س �ل�زر�ء لمناق�ص��ته و�ق��ر�ره و�حالته �لى 

مجل�س �لن����ب«. ولفت �لى �ن »�ل�ص��ناعات �لغذ�ئية 

في لبنان تط�رت ونمت في ن�عيتها وج�دتها وذلك 

لع��مل عدة �برزها �لمبادرة �لفردية ��صافة �لى دور 

�لدولة عبر �ر�صاء وتق�ية �لبنية �لتحتية للج�دة. لقد 

بّين��ت �الح�ص��اء�ت �لجمركية تح�ص��نا م�ص��طرد�ً في 

�ل�صادر�ت �لغذ�ئية بمعدل 10 % �صن�يًا. 

�لحاج ح�سن

م��ن جهته، ق��ال �ل�زير �لحاج ح�ص��ن: »�أت�ص��رف 

بالم�ص��اركة في �لي���م �ل�طني لل�ص��ناعات �لغذ�ئية 

�ل��ذي يجم��ع عدد�ً كبي��ر�ً م��ن �لفعاليات �ل�ص��ناعية 

و�لزر�عية �لتي لها تاأثير كبير في �القت�صاد �ل�طني. 

نتحدث عن قطاع �ص��ناعي ه� �ل�ص��ناعات �لغذ�ئية 

في بلد ي�ص��ت�رد 85 % من ��ص��تهالكه �لغذ�ئي. وهذ� 

�الم��ر يع���د ل�صيا�ص��ات خاطئ��ة وق��ر�ر�ت �صيا�ص��ية 

كان��ت قائم��ة ف��ي �لما�ص��ي. ه��ذ� �لق��ر�ر يج��ب �ن 

ي�ص��حح. لماذ� �عتب��ار �ن حرية �لتجارة خط �حمر ال 

يج���ز تجاوزه فيما ممن�ع علينا �ن ن�ص��در �نتاجنا 

 �لزر�ع��ي و�ل�ص��ناعي �ل��ى بل��د�ن �وروبي��ة وعربية. 

دع��ا �لح��اج ح�ص��ن �ل��ى تعزي��ز �لحماي��ة للقطاعين 

�ل�صناعي و�لزر�عي في لبنان. وقال: �ن و�صعنا 

على �ص��عيد �ص��المة �لغذ�ء في لبنان ه� بن�ص��بة 

85 % �ص��ليم وتبق��ى ن�ص��بة �ل��� 15 % �لت��ي يجب 
�جتثاثه��ا بالكامل لحماية مجمل �لقطاع. في لبنان 

ي�جد نح� 100 م�ص��ت�رد للح���م تقريبًا ونح� 500 

م�ص��ت�دعًا لحفظها. فاذ� �كت�ص��فنا و�ح��د�ً �أو �ثنين �و 

ثالث��ة بي��ن ه���ؤالء، فيك�ن���� ي�ص��رب�ن كل �لقط��اع 

�ل�ص��ياحي و�لفندق��ي و�لمطاعم و�ص��معة لبنان. لذلك 

�صنطبق هذ� �لقر�ر وال تر�جع عنه.

�سابونجيان يلقي كلمته
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جلنة متابعة لأ�سحاب امل�سانع  املت�سررة من حرب متوز

عقد عدد كبير من ��صحاب �لم�صانع �لمت�صررة من حرب تم�ز 2006 �لم�ج�دة 

على كل �الأر��صي �للبنانية، لقاًء �صارك فيه �الأمين �لعام لجمعية �ل�صناعيين �أحمد 

ح�ص��ين، رئي�س تجّمع �ص��ناعيي �ل�صاحية �لجن�بية �أ�ص��امة حلباوي، رئي�س تجّمع 

�صناعيي �ل�ص�يفات وج��رها �أديب عبا�س، نائب رئي�س تجّمع �صناعيي جبل عامل 

�مين �ّي�ب، وممثل عن �لهيئة �ل�طنية للتنمية �القت�صادية.

“�الهم��ال  �للق��اء،  بع��د  �أ�ص��دروه  بي��ان  ف��ي  �لمجتمع���ن  و��ص��تنكر 

م��ن  �لمحق��ة  تع�ي�ص��اتهم  لق�ص��ية  �لمق�ص���د  و�لتنا�ص��ي  �لمتعّم��د 

�لق��ر�ر”. و�أ�ص��حاب  �لر�ص��ميين  و�لمعنيي��ن  �لم�ص���ؤولين  جمي��ع   جان��ب 

الإحي��اء  عملي��ة  خط��ة  وو�ص��ع  م�ص��تقبليًا  تحركه��م  �آلي��ة  ف��ي  وبحث���� 

�لمتعاقب��ة. �ل�ص��ابقة  �لحك�م��ات  تنا�ص��تها  �لت��ي  �لتع�ي�ص��ات   مل��ف 

ونتج عن �للقاء ت�صكيل لجنة متابعة من �لمناطق �لتي ُدّمرت فيها �لم�صانع جزئيًا 

�و كليًا.

ن�صاطات �صناعية
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ن�صاطات �صناعية

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة
تتابع "الصناعة واالقتصاد" تسليط الضوء على صناعات لبنانية متّيزت بجودة انتاجها، ومتّكنت 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 )Momdi(، مصنع 

)مزهر ستيل ستراكشر(، شركة »شوبان«، مصنع L’entreprise للصخور، مؤسسة عبد القادر غندور 
واوالده، مؤسسة »بحر للتجارة والصناعة« وشركة صيفي واوالده.

منذ �أكثر من �ص��تة ع�ص��ر عامًا �أ�ص�صت �صركة ج�زف 

تن���ري و�أوالده م�ص��نعًا للمعاجي��ن و�لدهانات بقدرة 

�آل��ة، وذل��ك لتغطية حاجة �ل�ص���ق �لمحلي��ة �أواًل،   14
وتاأمين طلبات �الأ�ص��ق �لعربية و�الأفريقية �لتي ن�صدّر 

�إليها ما تحتاجه من �صناعتنا.

ونتيجة لم�ص��د�قيتها و�لثقة �لكبيرة �لتي ح�ص��لت 

عليها �ص��ناعتنا من زبائنها بع��د �لتاأكد من ج�دة ما 

وفرت لهم من منتجات، ��ص��تطاعت �ص��ركتنا �أن ت��ص��ع 

ت�جهها نح� �أ�ص����ق جديدة وتن�صىء فروعًا لها متبعة 

بذلك ��صتر�تيجية �لتدرج �لطبيعي في مر�حل تط�رها:

مرحلتن��ا �الأول��ى، ب��د�أت ف��ي ذوق مكاي��ل، حي��ث 

�أن�صاأنا م�صنعًا بم�صاحة 60 متر�ً.

وف��ي مرحلتن��ا �لثانية، �أن�ص��اأنا في ذوق م�ص��بح، 

م�صنعًا تجاريًا جديد�ً، وبم�صاحة 398 متر�ً.

�أما ف��ي مرحلتنا �لثالثة، فقد ح�ص��لنا في �لمدينة 

�ل�ص��ناعية في غزير على م�ص��احة 4182 مت��ر�ً مربعًا 

من �الأر�س، وبنينا م�ص��نعًا عليها في م�ص��احة 2250 

مت��ر�ً.  ي�ؤك��د �ل�ص��يد ج�زي��ف تن���ري، �أن �لحدي��ث عن 

�لقرو�س �لمدع�مة، ال �أهمية له ما د�مت بقيت ال تدعم 

�صر�ء �أو ��صتمالك �أر�س.

وي�ص��ير �ل�ص��يد تن�ري �إلى �لم�ص��اكل �لتي ي��جهها 

�ل�صناعي في لبنان وهي كثيرة جد�ً، وتبد�أ بعدم وج�د 

مح�ل كبير ال�ص��تيعاب �لم�صانع. وعدم وج�د �لهاتف 

ب�ص��كل جيد. �لمازوت غير مدع���م، و�لطرقات �لم�ؤدية 

�إلى �لم�صانع لي�صت م�ؤهلة وتحتاج للتزفيت.

ويتمنى �ل�ص��يد تن�ري عل��ى �لمعنيين ف��ي �لدولة، 

�ل�ق�ف على حاجات �ل�صناعيين �لتي يمكن ح�صرها: 

ف��ي تاأهي��ل �لطرق��ات، و�لكهرب��اء، و�لهات��ف، وجميع 

�لخدمات �لتي هي مح�ر حديث �ل�صناعيين. 

�سركة جوزف تنوري واأولده ل�سناعة املعاجني والدهانات

 م�سنع »مزهر �ستيل �سرتاكت�سر«: خربة ومتانة يف النتاج

تاأ�ص���س م�صنع “مزهر �ص��تيل �صتر�كت�صر” على يد �ل�صيد ي��ص��ف مزهر في �لعام 1960، بهدف 

�آلة. �صناعة �أل��ح حديدية، وعازل، منازل جاهزة، هنكار�ت، وبطاقة 50 

ب��د�أ �لعمل في �لم�ص��نع ف��ي �لمرحلة �الأول��ى، من خالل �نتاج �أب����ب ون��فذ حديدية، و��ص��تمر 

 �لم�ؤ�ص�س �نتاجه وت��صع في �لمناطق �للبنانية.
ّ
�لم�صنع على هذه �لحال �إلى �أن ط�ر

في مرحلته �لثانية، بد�ت �صناعة �أل��ح هنكار�ت مبرومة، وعازل للمنازل، وذلك بعد ��صتخد�م 

عمال �خت�صا�صيين وقادرين على �بتكار ما يلبي حاجات �لم�ؤ�ص�صات و�لمنازل، ما �أعطى �الإنتاج 

زخمًا جديد�ً لمناف�صة �ل�صناعات �الخرى من حيث �لن�عية و�لج�دة. 

في �لمرحلة �لثالثة �أدخلت �إلى �نتاج �لم�صنع �صناعات متط�رة وهي منازل جاهزة و�ن�صاء�ت 

معدنية على �أن��عها �ص���قّت جميعها في �لمناطق �للبنانية، ما �ص��اعد في زيادة �لطاقة �النتاجية 

وتح�صين �لن�عية.

تعان��ي ه��ذه �ل�ص��ناعة كغيره��ا م��ن �ل�ص��ناعات �للبناني��ة �لعدي��د من �لم�ص��اكل، من م�ص��كلة 

�لكهرباء،وكلف��ة �النت��اج، ولك��ن تبقى م�ص��األة �لم�ص��اربات �لت��ي ت��جهها �ال�ص����ق �لمحلية �كثر 
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تحت��ل “كام��ا بال�ص��ت” �لمرتب��ة �الأول��ى بين 

�ل�صركات �ل�صناعية، �لمنتجة لكل �ن��ع �لبال�صتيك 

ذ�ت �لج���دة و�لن�عي��ة �لعالي��ة ف��ي لبن��ان، حيث 

بد�أت �لت�ص��نيع منذ �كثر من 30 �صنة معتمدة على 

خبرتها �لتجارية �لكبيرة و�ل���صعة �لتي بد�أت عام 

1955، وهذ� �لر�صيد من �لخبرة �لتجارية جعلها 
تقتحم بق�ة �ل�ص���ق �لمحلية، وم��ن ثم �لدخ�ل �لى 

�الأ�ص����ق �لخارجي��ة ما دفع �ل�ص��ركة �ل��ى تحديث 

نف�ص��ها من خالل ��صتير�د معد�ت متط�رة، و�لبحث 

ع��ن كل جديد ف��ي مجال �ص��ناعة �لبال�ص��تيك من 

معد�ت و�آالت �ص��ناعية بم�ديالت حديثة. وحاليا 

تق�م �ل�صركة بت��صيع �لم�صنع ليتنا�صب وطم�حها 

ف��ي بد�ي��ة هذ��لع��ام 2012 حي��ث ب��د�أت بانتاج 

�كثرم��ن 25 م�دياًل جديد�ً القت �عجابا و��ص��حا. 

ف� “كاما بال�ص��ت” تاأتيك ب��كل ماه�جديد من هذ� 

�لمجال. 

�لم�ق��ع: م��ن �لمه��م �لتن�ي��ه بم�ق��ع �لم�ص��نع 

الأهمي��ة �لم��كان فه� يقع ف��ي منطقة ��ص��تر�تيجية 

مهمة ف��ي منطقة �لزهر�ني ق��رب �لبحر على �ر�س 

تبلغ م�ص��احتها 7500مترمربع، ويتاألف من �ربع 

ط��بق كل طابق 3500 مترمربع، وي�صم نح�200 

م�ظ��ف من مهند�ص��ين و�إد�ريين وفني��ن وعمال ما 

ي�ص��اهم في �لدورة �القت�صادية في منطقة �لجن�ب 

ولبنان عم�ما.

ل�ص��ركة  �الأ�صا�ص��ي  �لمرك��ز  ه���  �لم�ص��نع 

كامابال�ص��ت حيث �الد�رة �لعام��ة و�د�رة �لمبيعات 

و�صالة �لعر�س.

�صر نجاح كامابال�صت ينق�صم �لى عدة �أجز�ء:

�لج��زء �الول: ج���دة �لمنت��ج �لذي يعم��ل عليه 

فنق�م بمتابعة �لمنتج كمًا ون�عًا. 

�لج��زء �لثان��ي: �الإنت�ص��ار �لمدرو���س في جميع 

�لمناطق �للبنانية.

�لج��زء �لثالث: بناء �لثقة بي��ن �لزبائن و�لكادر 

�الد�ري.

�لج��زء �لر�ب��ع: �ص��رعة ف��ي �إي�ص��ال �ل�ص��لعة �إلى 

�لزبائن.

�لعرو�ص��ات  عب��ر  ت�ص���يق  �لخام���س:  �لج��زء 

�لم�صجعة.

�لجزء �ل�صاد�س: �ال�صتماع �لى مالحظات �لعمالء 

ومعالجتها.

و لال�صتمر�ر في هذ� �لنجاح، على �لدولة �للبنانية 

ت�صجيع هذ� �لقطاع وتاأمين �لحماية من خالل:

��صد�ر قان�ن للحد من �ال�صتير�د �لذي ي�ؤثرب�صكل 

�ص��لبي في �ل�ص��ناعة �لمحلية وو�ص��ع �ص����بط على 

كل �ل�ص��لع �لم�ص��ت�ردة �لتي ت�ص��نع في لبنان، وذلك 

لت�ص��جيع �لم��طن على �ص��ر�ء �ل�ص��لع �لمحلية �لتي ال 

تقل ج�دة على �لمنتج �الجنبي.

ت�ص��هيل �ص��روط ��ص��تير�د �لم����د �الأولي��ة باإلغاء 

�لر�ص�م �لجمركية عن هذه �لم��د. 

تح�ص��ين �ص��بكة �لتيار �لكهربائي، �لتي ت�ؤثر�صلبا 

في قطاع �ل�صناعة.

تخفي���س ��ص��عار�لمحروقات وال�ص��يما للقط��اع 

�ل�صناعي.

فه��ذه بع���س �لنق��اط �لتي قد ت�ص��اهم ف��ي دعم 

�لقطاع �ل�ص��ناعي و�لن�ص��اط �القت�ص��ادي في لبنان 

وت�ص��اعد ف��ي �يج��اد مناطق م�ص��نفة �ص��ناعياعلى 

جميع �أر��صي �للبنانية.

 م�سنع »مزهر �ستيل �سرتاكت�سر«: خربة ومتانة يف النتاج

�لم�ص��اكل �لت��ي تعيق حرك��ة �النتاج 

ب�صبب �ل�صلع �لم�صت�ردة �لمنت�صرة في 

�الأ�ص����ق �للبنانية، لذل��ك تطالب هذه 

�ل�ص��ناعة بحماية منتجاتها �ل�طنية 

ودعمه��ا وبم��ا ي���ؤدي �إل��ى تط�ره��ا 

وت��صعها �إلى �ال�ص��ق �لخارجية.

يقت��رح �ل�ص��يد مزه��ر عل��ى �لدولة 

�للبناني��ة دع��م �ل�ص��ناعة �للبناني��ة 

ب�ص��كل عام و�الهتمام بال�ص��ناعيين 

قيم��ة  ي�ص��كل�ن  النه��م  خ�ص��ص��ًا، 

معن�ية ل�ص��عار “�ص��نع في لبنان”، وطالب باإعادة �لنظر في �ل�ص��ر�ئب و�لر�ص���م �لمفرو�ص��ة على 

�ل�صناعيين.   

»كاما بال�ست« لل�سناعات البال�ستيكية:  ثقة م�ستمرة
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ن�صاطات �صناعية

»�سركة �سوبان« للحلويات: عنوان للجودة والنوعية والنجاح

منذ �أ�ص���س �ل�ص��يد علي ��صماعيل “�ص��ركة �ص�بان” 

في منطقة مار �ليا�س، �أن�صاأ معماًل وباتي�صيري النتاج 

�أفخر �أن��ع �لحل�يات �لغربية، منها �ل�ص���ك�ال و�لكات� 

و�لكرو��ص��ان و�لب�ظ��ة، حي��ث ت�ص��نع ه��ذه �لمنتجات 

م��ن �لم����د �الأولية �لعالي��ة �لج�دة، و�لم�ص��ت�ردة من 

 Goldreel frEy( ص�ي�ص��ر� ذ�ت �لماركات �لعالمية�

mEc3(، كما ي�ص��ير �إلى ذلك �ل�ص��يد ��ص��ماعيل خالل 
ح��رنا معه.

ونظر�ً �إلى �لطلب �لمتز�يد على �نتاجنا، تم ت��ص��يع 

�لمعمل وتزويده باأحدث �الآالت و�لمعد�ت �لتي ت�ص��اعد 

في �نتاج كميات كبيرة من �ص��ناعتنا لتلبية حاجات 

�ل�ص���ق و�لزبائن �لذين تتن�ع �أذو�قهم، ملتزمين بذلك 

�صيا�ص��ة “�لزب���ن د�ئم��ًا على ح��ق”، كما ي�ؤكد �ل�ص��يد 

��صماعيل. ويتابع �ل�صيد ��صماعيل، �أن “�ص�بان” �لتزمت 

ف��ي �نتاجه��ا بمعايي��ر �لج���دة و�لن�عية م��ا �أمن لها 

�ص��معة ممتازة في عالم �لحل�ي��ات، ولكن هذ� �لنجاح 

�أعتم��د على خبر�ء وعم��ال ذوي خبرة عالي��ة وط�يلة 

في هذه �ل�صناعة �لتي تعتمد “�لذوق”، و”�لذوق” في 

�لع��ادة يرتكز على �الخت�ص��ا�س �واُلً، و�لنظافة ثانيًا، 

و�الأمانة ثالثًا.

وي�ؤكد �ل�صيد ��ص��ماعيل �أهمية �لزيار�ت �لتي يق�م 

به��ا �إلى �لخارج بهدف �الطالع عل��ى �لمعار�س و�آخر 

�ل�صناعات �لتي ت�صاعد في تط�ير �نتاجنا. وخ�ص��صًا 

�أن لدي��ه ق�ص��مًا خا�ص��ًا ف��ي �نت��اج �لمعجن��ات عل��ى 

�خت��الف �أن��عه��ا لتلبية حاج��ات �لحف��الت وطلبات 

�لعائ��الت �لتي تقيم �لعز�ئم. وه� باال�ص��افة �إلى ذلك 

يعتب��ر وكياًل ح�ص��ريًا للم��د �الولية �لتي ي�ص��ت�ردها 

للباتي�ص��يري و�الأفر�ن، مثلما ه� وكيل ح�صري ل�صركة 

�ص�ك�ال �ص�ي�صرية.

�لنجاح �لذي حققته “�ص���بان” وبا�ص��ر�ف �ل�ص��يد 

��ص��ماعيل دفعه��ا �إل��ى �لتمدد �إل��ى خ��ارج منطقة مار 

�ليا�س، حيث فتح فرع��ًا في منطقة ك�رني�س �لمزرعة، 

ويعم��ل حاليًا �إلى �إنجاز فرع جديد في وقت قريب في 

منطقة كني�صة مار مخايل � �ل�صاحية.

وختم �ل�صيد ��صماعيل بالق�ل “�إن �صعارنا: �لج�دة 

و�لن�عية”، وبكل فخر “�صنع في لبنان”.

�أجرى �لحو�ر:ح�سن دقيق

من �نتاج �سوبان

علي ��سماعيل

م�سنع Mondi لبنان لإنتاج اأكيا�س الورق:

�سناعتنا تغطي املنطقتني العربية والفريقية

�أ�ص���س نبي��ل لح��ام م�ص��نع mondi لبن��ان ف��ي �لع��ام 2001 

الإنتاج �أكيا�س �ل�رق �ل�صناعية لالإ�صمنت وم�صتقاته و�لم��د �لغذ�ئية 

)كالطحي��ن و�ل�ص��كر(، م�ص��تخدما ف��ي �ل�ق��ت �لر�ه��ن خطي��ن وطاقة 

�إنتاجي��ة تبل��غ 100 ملي�ن كي���س. في مرحلته �الأولى، لبى �لم�ص��نع 

حاجات �ل�ص���ق �لمحلية، م�ص��تغاًل على خط و�حد. و��ص��تمر �لحال في 

�لم�ص��نع �إل��ى �أن عمد �لم�ؤ�ص�ص��ان، Empak – mondi Bv، �إلى 

تط�ير �لم�ص��نع و�إدخال خط جديد على �لم�ص��نع لي�صبح �النتاج 60 

ملي�ن كي�س، في مرحلته �لثانية، �المر �لذي �صيلبي حاجات �ال�ص��ق 

�لعربية باالإ�ص��افة �إلى �ل�ص�ق �لمحلية. في �لمرحلة �لثالثة، بد�أ �لعمل 

في تحديث خطي �لم�صنع في �لعام 2009، لت�صبح �لطاقة �الإنتاجية 

100 ملي���ن كي���س، وذلك به��دف تلبية طلب��ات �الأ�ص����ق، �لمحلية 

و�لعربي��ة، و�الأ�ص����ق �الفريقية �لت��ي دخلت على خط �لت�ص��دير 

�إليها من �إنتاجنا.

ت�ؤك��د �إد�رة �لم�ص��نع �إنها لم ت�ص��تفد من �لقرو���س �لمدع�مة، 

ولكنها من جهة �أخرى ت�ص��ير �إلى �لم�ص��اكل �لعديدة �لتي ت��جهها 

هذه �ل�صناعة �أ�ص�ة بال�صناعات �الأخرى، و�لتي يمكن �خت�صارها 

ف��ي معام��الت �لت�ص��دير، وكلفة �لطاق��ة، وغالء �لي��د �لعاملة من 

جر�ء غالء �الأو�صاع �لمعي�صية وغياب �لدعم من قبل �لدولة.

ل��م تقت��رح �إد�رة �لم�ص��نع عنا�ص��ر جديدة لحماية �ل�ص��ناعة 

�للبناني��ة ب�ص��كل ع��ام، وه��ذه �ل�ص��ناعة ب�ص��كل خا���س، غير �ن 

�لم�ص��اكل �لتي ��ص��ارت �إليها تحدد �لمطل�ب م��ن �لدولة �لقيام به 

لجعل �صعار “�صنع في لبنان” �ص�رة جميلة لل�صناعات �للبنانية 

م�سنع L’entreprise لل�سخور: �سناعتنا تفتقر لليد العاملة اللبنانية

في �لعام 1997 �أ�ص�س �لمهند�س مي�صال مارون ع��د م�صنع النتاج 

�ل�صخ�ر من رخام وحجر وغر�نيت، وحجر �لباط�ن، معتمد�ً بذلك على 

30 �آل��ة حديث��ة في هذه �ل�ص��ناعة، لي�فر لالأ�ص����ق �لمحلية و�لعربية 
و�الأفريقية منتجاته �لمختلفة.

وبد�أ تط�ر هذ� �لم�صنع عبر مر�حل متدرجة الأد�ئه و�نتاجه، وهي 

جاءت كالتالي:

�لمرحل��ة �الأولى، بد�أت بت�ص��نيع ب��الط �الأر�س من �أن����ع �لرخام 

و�ل�ص��خر �لمت�فر في �أوروبا و�ل�ص��رق �الأو�ص��ط، وكل ما يلزم من حفر 

وت�صنيع للد�خل و�لخارج.

�لمرحلة �لثانية، تم ترخي�س وتركيب ك�ص��ارة، و��صتعمال �نتاجها 

لت�صنيع حجر �لط�ب من جميع �لقيا�صات.

�لمرحلة �لثالثة، ��صتمر �لمهند�س ع��د في تط�ير وتحديث م�صنعه 

نبيل لحام

تلبية لحاجات �الأ�ص����ق، �لمحلية و�لعربية و�الأفريقية، وه� على �ت�ص��ال 

م��ع تط�ر هذه �ل�ص��ناعة في �أوروبا و�ل�اليات �لمتحدة، م�ص��تخدمًا بذلك 

�أف�صل �لم��د �الأولية.

ي�ؤكد �لمهند�س ع��د �إنه لم ي�صتفد من �لقرو�س �لممن�حة الأنه عندما 

بد�أ م�ص��روع �إن�ص��اء �لم�ص��نع لم تكن ف��ئد �لبن�ك ت�ص��مح لي باال�صتعانة 

بها.

تعان��ي �ص��ناعتنا م��ن قلة �لي��د �لعاملة، وذلك ب�ص��بب ق�ص��اوة �لعمل 

وم�ص��اقه، وه� �الأمر �ل��ذي ال ترغبه �ليد �لعامل��ة �للبنانية، في حين نجد 

�ص��ع�بة في ت�فير �لي��د �لعاملة �الجنبي��ة الن �لدولة ال ت�فر ��ص��تمار�ت 

�لدخ�ل للعمال �الأجانب.

وفي �ص���ء هذ� �ل��قع �ل��ذي تعانيه هذه �ل�ص��ناعة، يقترح �لمهند�س 

ع����د تاأ�صي�ص��مكتب في كل محافظة في لبنان لتقب��ل طلبات �ليد �لعاملة 

�لمحلية كي تتم �الأ�صتفادة من قبل �لعامل و�أرباب �لعمل.  
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ن�صاطات �صناعية

»�سركة �سوبان« للحلويات: عنوان للجودة والنوعية والنجاح

منذ �أ�ص���س �ل�ص��يد علي ��صماعيل “�ص��ركة �ص�بان” 

في منطقة مار �ليا�س، �أن�صاأ معماًل وباتي�صيري النتاج 

�أفخر �أن��ع �لحل�يات �لغربية، منها �ل�ص���ك�ال و�لكات� 

و�لكرو��ص��ان و�لب�ظ��ة، حي��ث ت�ص��نع ه��ذه �لمنتجات 

م��ن �لم����د �الأولية �لعالي��ة �لج�دة، و�لم�ص��ت�ردة من 

 Goldreel frEy( ص�ي�ص��ر� ذ�ت �لماركات �لعالمية�

mEc3(، كما ي�ص��ير �إلى ذلك �ل�ص��يد ��ص��ماعيل خالل 
ح��رنا معه.

ونظر�ً �إلى �لطلب �لمتز�يد على �نتاجنا، تم ت��ص��يع 

�لمعمل وتزويده باأحدث �الآالت و�لمعد�ت �لتي ت�ص��اعد 

في �نتاج كميات كبيرة من �ص��ناعتنا لتلبية حاجات 

�ل�ص���ق و�لزبائن �لذين تتن�ع �أذو�قهم، ملتزمين بذلك 

�صيا�ص��ة “�لزب���ن د�ئم��ًا على ح��ق”، كما ي�ؤكد �ل�ص��يد 

��صماعيل. ويتابع �ل�صيد ��صماعيل، �أن “�ص�بان” �لتزمت 

ف��ي �نتاجه��ا بمعايي��ر �لج���دة و�لن�عية م��ا �أمن لها 

�ص��معة ممتازة في عالم �لحل�ي��ات، ولكن هذ� �لنجاح 

�أعتم��د على خبر�ء وعم��ال ذوي خبرة عالي��ة وط�يلة 

في هذه �ل�صناعة �لتي تعتمد “�لذوق”، و”�لذوق” في 

�لع��ادة يرتكز على �الخت�ص��ا�س �واُلً، و�لنظافة ثانيًا، 

و�الأمانة ثالثًا.

وي�ؤكد �ل�صيد ��ص��ماعيل �أهمية �لزيار�ت �لتي يق�م 

به��ا �إلى �لخارج بهدف �الطالع عل��ى �لمعار�س و�آخر 

�ل�صناعات �لتي ت�صاعد في تط�ير �نتاجنا. وخ�ص��صًا 

�أن لدي��ه ق�ص��مًا خا�ص��ًا ف��ي �نت��اج �لمعجن��ات عل��ى 

�خت��الف �أن��عه��ا لتلبية حاج��ات �لحف��الت وطلبات 

�لعائ��الت �لتي تقيم �لعز�ئم. وه� باال�ص��افة �إلى ذلك 

يعتب��ر وكياًل ح�ص��ريًا للم��د �الولية �لتي ي�ص��ت�ردها 

للباتي�ص��يري و�الأفر�ن، مثلما ه� وكيل ح�صري ل�صركة 

�ص�ك�ال �ص�ي�صرية.

�لنجاح �لذي حققته “�ص���بان” وبا�ص��ر�ف �ل�ص��يد 

��ص��ماعيل دفعه��ا �إل��ى �لتمدد �إل��ى خ��ارج منطقة مار 

�ليا�س، حيث فتح فرع��ًا في منطقة ك�رني�س �لمزرعة، 

ويعم��ل حاليًا �إلى �إنجاز فرع جديد في وقت قريب في 

منطقة كني�صة مار مخايل � �ل�صاحية.

وختم �ل�صيد ��صماعيل بالق�ل “�إن �صعارنا: �لج�دة 

و�لن�عية”، وبكل فخر “�صنع في لبنان”.

�أجرى �لحو�ر:ح�سن دقيق

من �نتاج �سوبان

علي ��سماعيل

م�سنع Mondi لبنان لإنتاج اأكيا�س الورق:

�سناعتنا تغطي املنطقتني العربية والفريقية

�أ�ص���س نبي��ل لح��ام م�ص��نع mondi لبن��ان ف��ي �لع��ام 2001 

الإنتاج �أكيا�س �ل�رق �ل�صناعية لالإ�صمنت وم�صتقاته و�لم��د �لغذ�ئية 

)كالطحي��ن و�ل�ص��كر(، م�ص��تخدما ف��ي �ل�ق��ت �لر�ه��ن خطي��ن وطاقة 

�إنتاجي��ة تبل��غ 100 ملي�ن كي���س. في مرحلته �الأولى، لبى �لم�ص��نع 

حاجات �ل�ص���ق �لمحلية، م�ص��تغاًل على خط و�حد. و��ص��تمر �لحال في 

�لم�ص��نع �إل��ى �أن عمد �لم�ؤ�ص�ص��ان، Empak – mondi Bv، �إلى 

تط�ير �لم�ص��نع و�إدخال خط جديد على �لم�ص��نع لي�صبح �النتاج 60 

ملي�ن كي�س، في مرحلته �لثانية، �المر �لذي �صيلبي حاجات �ال�ص��ق 

�لعربية باالإ�ص��افة �إلى �ل�ص�ق �لمحلية. في �لمرحلة �لثالثة، بد�أ �لعمل 

في تحديث خطي �لم�صنع في �لعام 2009، لت�صبح �لطاقة �الإنتاجية 

100 ملي���ن كي���س، وذلك به��دف تلبية طلب��ات �الأ�ص����ق، �لمحلية 

و�لعربي��ة، و�الأ�ص����ق �الفريقية �لت��ي دخلت على خط �لت�ص��دير 

�إليها من �إنتاجنا.

ت�ؤك��د �إد�رة �لم�ص��نع �إنها لم ت�ص��تفد من �لقرو���س �لمدع�مة، 

ولكنها من جهة �أخرى ت�ص��ير �إلى �لم�ص��اكل �لعديدة �لتي ت��جهها 

هذه �ل�صناعة �أ�ص�ة بال�صناعات �الأخرى، و�لتي يمكن �خت�صارها 

ف��ي معام��الت �لت�ص��دير، وكلفة �لطاق��ة، وغالء �لي��د �لعاملة من 

جر�ء غالء �الأو�صاع �لمعي�صية وغياب �لدعم من قبل �لدولة.

ل��م تقت��رح �إد�رة �لم�ص��نع عنا�ص��ر جديدة لحماية �ل�ص��ناعة 

�للبناني��ة ب�ص��كل ع��ام، وه��ذه �ل�ص��ناعة ب�ص��كل خا���س، غير �ن 

�لم�ص��اكل �لتي ��ص��ارت �إليها تحدد �لمطل�ب م��ن �لدولة �لقيام به 

لجعل �صعار “�صنع في لبنان” �ص�رة جميلة لل�صناعات �للبنانية 

م�سنع L’entreprise لل�سخور: �سناعتنا تفتقر لليد العاملة اللبنانية

في �لعام 1997 �أ�ص�س �لمهند�س مي�صال مارون ع��د م�صنع النتاج 

�ل�صخ�ر من رخام وحجر وغر�نيت، وحجر �لباط�ن، معتمد�ً بذلك على 

30 �آل��ة حديث��ة في هذه �ل�ص��ناعة، لي�فر لالأ�ص����ق �لمحلية و�لعربية 
و�الأفريقية منتجاته �لمختلفة.

وبد�أ تط�ر هذ� �لم�صنع عبر مر�حل متدرجة الأد�ئه و�نتاجه، وهي 

جاءت كالتالي:

�لمرحل��ة �الأولى، بد�أت بت�ص��نيع ب��الط �الأر�س من �أن����ع �لرخام 

و�ل�ص��خر �لمت�فر في �أوروبا و�ل�ص��رق �الأو�ص��ط، وكل ما يلزم من حفر 

وت�صنيع للد�خل و�لخارج.

�لمرحلة �لثانية، تم ترخي�س وتركيب ك�ص��ارة، و��صتعمال �نتاجها 

لت�صنيع حجر �لط�ب من جميع �لقيا�صات.

�لمرحلة �لثالثة، ��صتمر �لمهند�س ع��د في تط�ير وتحديث م�صنعه 

نبيل لحام

تلبية لحاجات �الأ�ص����ق، �لمحلية و�لعربية و�الأفريقية، وه� على �ت�ص��ال 

م��ع تط�ر هذه �ل�ص��ناعة في �أوروبا و�ل�اليات �لمتحدة، م�ص��تخدمًا بذلك 

�أف�صل �لم��د �الأولية.

ي�ؤكد �لمهند�س ع��د �إنه لم ي�صتفد من �لقرو�س �لممن�حة الأنه عندما 

بد�أ م�ص��روع �إن�ص��اء �لم�ص��نع لم تكن ف��ئد �لبن�ك ت�ص��مح لي باال�صتعانة 

بها.

تعان��ي �ص��ناعتنا م��ن قلة �لي��د �لعاملة، وذلك ب�ص��بب ق�ص��اوة �لعمل 

وم�ص��اقه، وه� �الأمر �ل��ذي ال ترغبه �ليد �لعامل��ة �للبنانية، في حين نجد 

�ص��ع�بة في ت�فير �لي��د �لعاملة �الجنبي��ة الن �لدولة ال ت�فر ��ص��تمار�ت 

�لدخ�ل للعمال �الأجانب.

وفي �ص���ء هذ� �ل��قع �ل��ذي تعانيه هذه �ل�ص��ناعة، يقترح �لمهند�س 

ع����د تاأ�صي�ص��مكتب في كل محافظة في لبنان لتقب��ل طلبات �ليد �لعاملة 

�لمحلية كي تتم �الأ�صتفادة من قبل �لعامل و�أرباب �لعمل.  
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ن�صاطات �صناعية

و�أوالده  �لقادرغن��دور  عب��د  م�ؤ�ص�ص��ة  �نطلق��ت 

منذ �لعام 1857 كم�ص��نع عائلي �ص��غير ل�ص��ناعة 

�لح��الوة و�لطحين��ة وزيت �ل�صم�ص��م ور�حة �لحلق�م 

و�ل�صم�ص��مية، لتلبية طلبات �لمناطق �للبنانية  �لتي 

تعتم��د كثير�ً على حاجاتها من ه��ذ� �النتاج، خالل 

�لمرحلة �الأولى.

 ي�ص��ير رئي���س مجل���س �الإد�رة، �ل�ص��يد �أحمد عبد 

�لقادر غندور، �إننا ومنذ ذلك �لتاريخ تت��رث عائلتنا 

ه��ذه �لمهن��ة، معتمدين عل��ى خبرة عريقة و�ص��معة 

نظيف��ة، في �ال�ص����ق �لمحلية و�لعربي��ة و�الجنبية، 

وحيث �نت�صر �نتاجنا و�صناعتنا �للبنانية.

وي�ؤكد غندور �ن �لم�ؤ�ص�ص��ة ال تز�ل حري�صة على 

تقاليد هذه �لمهنة، رغم تط�ر �الآالت وتقدم �النتاج 

�المر �ل��ذي جع��ل زبائننا �لمنت�ص��رين في ��ص��قاع 

�لعالم �أكثر ثقة وتم�صكًا في خبرتنا و�نتاجنا.

ورد�ً على �ص���ؤ�ل عما �إذ� تم تزويد �لمعمل باآالت 

حديث��ة؟ �أك��د �ل�ص��يد غن��دور �أن �لمعم��ل ت��م تزويده 

باأح��دث �الآالت �لمجهزة بتقني��ات عالية، حيث تتم 

�لتعبئة �ت�ماتيكيًا، خ�ص��ص��ًا و�أننا ن�ص��تعمل �أج�د 

�أن����ع �لم����د �الأولية، بهدف تط�ي��ر عملية �النتاج 

من ناحية �لج�دة.

وح�ل �لم�ص��اكل �لتي تعتر�س هذه �ل�ص��ناعة 

�لغذ�ئي��ة، و�لحل�ل لتجاوزها؟ قال �ل�ص��يد غندور: 

م�ص��اكلنا عديدة ولك��ن �أهمها م�ص��كلة �لمختبر�ت 

�لم�ج���دة ف��ي لبن��ان فه��ي ال تقب��ل بنتائجه��ا 

ف��ي �وروب��ا و�أميركا وكن��د�، لذلك نقت��رح �عتماد 

�ل��دول  مختب��ر�ت ف��ي لبن��ان مقب�ل��ة بم��فق��ة 

لقب���ل  �لم�ص��ت�ردة  �لب��الد  �أو جمي��ع  �لمذك���رة 

�ص��هادة �لتحليل �ل�صحية �ل�ص��ادرة عنها الإدخال 

�لمنتج��ات �للبناني��ة �إل��ى بلد�نه��ا حت��ى يطمئن 

�إل��ى  �ص��يدخل  �نتاج��ه  ب��اأن  �ل�ص��ناعي  �لقط��اع 

تل��ك �لبل��د�ن دون عر�قي��ل �أو �عتر����س م��ن قبل 

�لم�صت�ردين.

تعتر���س  �لت��ي  �لمناف�ص��ة  طبيع��ة  وح���ل 

�ص��ناعتهم، و�لمقترح��ات �لت��ي يت�ج��ه به��ا �إلى 

�لحك�مات �للبنانية؟

يقت��رح �ل�ص��يد غن��دور بع���س �لعنا�ص��ر �لتي 

ت�صاعد في �لتخفيف من �ل�صغط �لذي ت��جهه هذه 

�ل�صناعة، وهي:

-1 تخفي�س ر�ص�م �لمرفاأ

-2 تخفي�س �صعر �لمحروقات

-3 تخفي�س �صعر �لكهرباء

-4 حماية �النتاج �ل�طني

كلف��ة  �ص��تبقى  �لم�ص��اكل،  ه��ذه  وبا�ص��تمر�ر 

�النت��اج مرتفع��ة وعالية، و�ص��يك�ن من �ل�ص��عب 

مناف�ص��ة �نت��اج �لب��الد �لت��ي تحم��ي �ص��ناعتها، 

وهن��ا يكم��ن دور �لحك�م��ة �للبناني��ة ف��ي �يجاد 

حل�ل للمقترحات �لتي ��ص��رنا �إليها كي ت�ص��تطيع 

�ص��ناعتنا تخفي���س �لبطال��ة و�نعا�س �القت�ص��اد 

�ل�طني، ومناف�صة �ل�صناعات �لم�صت�ردة.

ح�سن دقيق

من �نتاج موؤ�س�سة عبد �لقادر غندور و�أوالده

�حمد عبد �لقادرغندور

موؤ�س�سة عبد القادرغندور واأولده للحالوة والطحينة:

خربة قرن ون�سف من اجلودة والتطور

منذ خم�ص��ين عامًا بد�أت م�ؤ�ص�ص��ة »�ص��يفي و�والده« �لقائمة في منطقة ر��صيا 

�ص��هر �الحم��ر، عملها في �ص��ناعة �ل�ص��خر �ل�طن��ي و�الجنبي، و�لرخ��ام �ل�طني 

و�لتعه��د�ت و�لمقاوالت، و�لم�ص��اريع �لكبيرة و�ل�ص��غيرة، وذلك به��دف تغطية كل 

�حتياجات �لمناطق �للبنانية.

 وخالل تقدمها �أكت�ص��بت هذه �لم�ؤ�ص�ص��ة خبرة كبيرة في �ص��ناعة ن�ص��ر �لحجر 

وكل �العم��ال �لمتعلقة به، وه� �الأمر �لذي  �عطى �ل�ص��ركة حافز�ً لتط�ير �لم�ص��نع 

عبر �دخال معد�ت ومنا�صير حديثة لكي ت�صتكمل حاجة  �ل�ص�ق �للبنانية، خ�ص��صًا 

بعد �لنه�صة و�لف�رة �لعمر�نية �لتي �صهدتها �لبالد خالل �ل�صن��ت �الأخيرة.

وفي لقاء »�ل�ص��ناعة و�القت�ص��اد« مع �آل �ل�ص��يفي �لمهند�س م�ري�س و�ليا�س 

وفادي، �أو�ص��ح�� لنا عن م�ص��اريعهم �لم�ص��تقبلية �لتي تن�ي �لم�ؤ�ص�صة �لقيام بها، 

و�أهم هذه �لم�صاريع نقل �لم�صنع من د�خل بلدة �صهر �الحمر �إلى �لمنطقة �لجبلية 

بعيد�ً عن �الماكن �ل�ص��كنية، وعلى م�صاحة �كبر، وتركيب �آالت جديدة فالتر للمياه 

��ص���ًة بالم�ص��انع �لحديثة في �وروبا وباقي �لدول �لتي تحافظ على �لبيئة �لعامة 

وعلى �لمياه �لج�فية من �لتل�ث. وفي �ص���ء هذ� �لت�جه يك�ن �لم�ص��نع قد خطى 

خط��ت متقدمة عن باقي �لم�ص��انع �لتي ما ز�لت تعمل ب�ص��كل ع�ص����ئي وال تلتزم 

بالح��د �الدن��ى م��ن �لمعايير و�لمقايي���س و�لم���ص��فات �لمعتمدة في �ل�ص��ناعات 

كافة.

و�ع��رب �لمهند�س م�ري�س عن تفاوؤله بم�ص��تقبل �ل�ص��ناعة ف��ي لبنان رغم كل 

�لتحديات �لتي تع�ص��ف بال�ص��ناعة عامًة و�ص��ناعتنا ب�ص��كل خا�س و�همها غالء 

�لمحروق��ات وفات�رة �لكهرب��اء �لتي تعتبر �الغلى مقارنة بباق��ي �لدول �لمحيطة 

بنا. ي�ص��اف �إلى ذلك غياب �هتمام �لحك�مات �لمتعاقبة في هذ� �لقطاع، و�عتماد 

�ل�صناعي د�ئمًا على �لمبادرة �لفردية لتلبية حاجاته.

عبد �هلل حد�د

�سركة �سيفي واولده .. ا�سم عريق ذو خربة يف عامل البناء وامل�ساريع واملقاولت

موؤ�س�سة »بحر للتجارة وال�سناعة« .. خربة ثابتة وتطور م�ستمر

و�ل�ص��ناعة” ل�ص��احبها  للتج��ارة  “بح��ر  �أ�ص�ص��ت 

�لمهند�س �ص��امي قا�صم بحر، م�صنعًا في �لعام 1985، 

ل�صناعة �أفر�ن عربية و�إفرنجية، باالإ�صافة �إلى بّر�د�ت 

ومع��د�ت �لمطاع��م، وكان �له��دف من��ذ �لبد�ي��ة تغطية 

�لنق���س في ه��ذه �ل�ص��ناعة من جه��ة، وتلبية �ل�ص���ق 

�لمحلي��ة �للبناني��ة، و�لخارجية: �لعربي��ة، و�الأفريقية، 

و�الأوروبي��ة، و�الأميركي��ة  م��ن جه��ة ثاني��ة. وكان��ت 

عمليات تط�ير �لم�ؤ�ص�ص��ة الأد�ئه��ا ومنتجاتها قد بد�أت 

عبر مر�حل ثالث:

�لمرحلة �الأولى، �ص��نعّت معد�ت للمعجنات وبع�س 

�الآالت �لمختلفة.

وفي �لمرحلة �لثانية، كانت ب�صناعة �الأفر�ن �الآلية 

للخبز �لعربي.

�أم��ا �لمرحل��ة �لثالثة و�الأخي��رة، فقد ��ص��تقرت في 

ت�ص��نيع �الأف��ر�ن �الآلي��ة للخب��ز �لفرنج��ي و�لب��ر�د�ت 

ومعد�ت �لمطاعم، م�صتفيد�ً بذلك من �لقرو�س �لمدع�مة 

من قبل �لدولة.

�لت��ي  �لم�ص��اكل  �أن  �إل��ى  بح��ر  �لمهند���س  و�أ�ص��ار 

تعتر���س ه��ذه �ل�ص��ناعة تت�ص��ابه م��ع �لم�ص��اكل �لتي 

ت��جه �ل�صناعات �الأخرى. و�هم �لمع�قات �لتي ت��جه 

�ص��ناعتنا تترك��ز حاليًا في �ص��يق �ال�ص����ق �للبنانية، 

وعدم وج�د �صيا�ص��ة �صناعية د�عمة للم�صانع من قبل 

�لدولة، �إ�ص��افة �إلى �أن هذه �ل�صناعة بحاجة للم�صاعدة 

ف��ي ت�ص���يق �نتاجنا. وفي �ص��اأن �لمقترحات �لتي يرى 

�ص��رورة تطبيقها، لخ�ص��ها �لمهند�س بحر، في �صرورة 

�إعادة �لنظر في �لر�ص�م �لجمركية، وفي ر�ص�م �لكهرباء 

وتاأمينها ب�ص�رة د�ئمة، وتاأمين �لم��د �الأولية باأ�صعار 

مقب�لة ود�عمة لل�صناعات �للبنانية عامة.    

�سامي قا�سم بحر
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ن�صاطات �صناعية

و�أوالده  �لقادرغن��دور  عب��د  م�ؤ�ص�ص��ة  �نطلق��ت 

منذ �لعام 1857 كم�ص��نع عائلي �ص��غير ل�ص��ناعة 

�لح��الوة و�لطحين��ة وزيت �ل�صم�ص��م ور�حة �لحلق�م 

و�ل�صم�ص��مية، لتلبية طلبات �لمناطق �للبنانية  �لتي 

تعتم��د كثير�ً على حاجاتها من ه��ذ� �النتاج، خالل 

�لمرحلة �الأولى.

 ي�ص��ير رئي���س مجل���س �الإد�رة، �ل�ص��يد �أحمد عبد 

�لقادر غندور، �إننا ومنذ ذلك �لتاريخ تت��رث عائلتنا 

ه��ذه �لمهن��ة، معتمدين عل��ى خبرة عريقة و�ص��معة 

نظيف��ة، في �ال�ص����ق �لمحلية و�لعربي��ة و�الجنبية، 

وحيث �نت�صر �نتاجنا و�صناعتنا �للبنانية.

وي�ؤكد غندور �ن �لم�ؤ�ص�ص��ة ال تز�ل حري�صة على 

تقاليد هذه �لمهنة، رغم تط�ر �الآالت وتقدم �النتاج 

�المر �ل��ذي جع��ل زبائننا �لمنت�ص��رين في ��ص��قاع 

�لعالم �أكثر ثقة وتم�صكًا في خبرتنا و�نتاجنا.

ورد�ً على �ص���ؤ�ل عما �إذ� تم تزويد �لمعمل باآالت 

حديث��ة؟ �أك��د �ل�ص��يد غن��دور �أن �لمعم��ل ت��م تزويده 

باأح��دث �الآالت �لمجهزة بتقني��ات عالية، حيث تتم 

�لتعبئة �ت�ماتيكيًا، خ�ص��ص��ًا و�أننا ن�ص��تعمل �أج�د 

�أن����ع �لم����د �الأولية، بهدف تط�ي��ر عملية �النتاج 

من ناحية �لج�دة.

وح�ل �لم�ص��اكل �لتي تعتر�س هذه �ل�ص��ناعة 

�لغذ�ئي��ة، و�لحل�ل لتجاوزها؟ قال �ل�ص��يد غندور: 

م�ص��اكلنا عديدة ولك��ن �أهمها م�ص��كلة �لمختبر�ت 

�لم�ج���دة ف��ي لبن��ان فه��ي ال تقب��ل بنتائجه��ا 

ف��ي �وروب��ا و�أميركا وكن��د�، لذلك نقت��رح �عتماد 

�ل��دول  مختب��ر�ت ف��ي لبن��ان مقب�ل��ة بم��فق��ة 

لقب���ل  �لم�ص��ت�ردة  �لب��الد  �أو جمي��ع  �لمذك���رة 

�ص��هادة �لتحليل �ل�صحية �ل�ص��ادرة عنها الإدخال 

�لمنتج��ات �للبناني��ة �إل��ى بلد�نه��ا حت��ى يطمئن 

�إل��ى  �ص��يدخل  �نتاج��ه  ب��اأن  �ل�ص��ناعي  �لقط��اع 

تل��ك �لبل��د�ن دون عر�قي��ل �أو �عتر����س م��ن قبل 

�لم�صت�ردين.

تعتر���س  �لت��ي  �لمناف�ص��ة  طبيع��ة  وح���ل 

�ص��ناعتهم، و�لمقترح��ات �لت��ي يت�ج��ه به��ا �إلى 

�لحك�مات �للبنانية؟

يقت��رح �ل�ص��يد غن��دور بع���س �لعنا�ص��ر �لتي 

ت�صاعد في �لتخفيف من �ل�صغط �لذي ت��جهه هذه 

�ل�صناعة، وهي:

-1 تخفي�س ر�ص�م �لمرفاأ

-2 تخفي�س �صعر �لمحروقات

-3 تخفي�س �صعر �لكهرباء

-4 حماية �النتاج �ل�طني

كلف��ة  �ص��تبقى  �لم�ص��اكل،  ه��ذه  وبا�ص��تمر�ر 

�النت��اج مرتفع��ة وعالية، و�ص��يك�ن من �ل�ص��عب 

مناف�ص��ة �نت��اج �لب��الد �لت��ي تحم��ي �ص��ناعتها، 

وهن��ا يكم��ن دور �لحك�م��ة �للبناني��ة ف��ي �يجاد 

حل�ل للمقترحات �لتي ��ص��رنا �إليها كي ت�ص��تطيع 

�ص��ناعتنا تخفي���س �لبطال��ة و�نعا�س �القت�ص��اد 

�ل�طني، ومناف�صة �ل�صناعات �لم�صت�ردة.

ح�سن دقيق

من �نتاج موؤ�س�سة عبد �لقادر غندور و�أوالده

�حمد عبد �لقادرغندور

موؤ�س�سة عبد القادرغندور واأولده للحالوة والطحينة:

خربة قرن ون�سف من اجلودة والتطور

منذ خم�ص��ين عامًا بد�أت م�ؤ�ص�ص��ة »�ص��يفي و�والده« �لقائمة في منطقة ر��صيا 

�ص��هر �الحم��ر، عملها في �ص��ناعة �ل�ص��خر �ل�طن��ي و�الجنبي، و�لرخ��ام �ل�طني 

و�لتعه��د�ت و�لمقاوالت، و�لم�ص��اريع �لكبيرة و�ل�ص��غيرة، وذلك به��دف تغطية كل 

�حتياجات �لمناطق �للبنانية.

 وخالل تقدمها �أكت�ص��بت هذه �لم�ؤ�ص�ص��ة خبرة كبيرة في �ص��ناعة ن�ص��ر �لحجر 

وكل �العم��ال �لمتعلقة به، وه� �الأمر �لذي  �عطى �ل�ص��ركة حافز�ً لتط�ير �لم�ص��نع 

عبر �دخال معد�ت ومنا�صير حديثة لكي ت�صتكمل حاجة  �ل�ص�ق �للبنانية، خ�ص��صًا 

بعد �لنه�صة و�لف�رة �لعمر�نية �لتي �صهدتها �لبالد خالل �ل�صن��ت �الأخيرة.

وفي لقاء »�ل�ص��ناعة و�القت�ص��اد« مع �آل �ل�ص��يفي �لمهند�س م�ري�س و�ليا�س 

وفادي، �أو�ص��ح�� لنا عن م�ص��اريعهم �لم�ص��تقبلية �لتي تن�ي �لم�ؤ�ص�صة �لقيام بها، 

و�أهم هذه �لم�صاريع نقل �لم�صنع من د�خل بلدة �صهر �الحمر �إلى �لمنطقة �لجبلية 

بعيد�ً عن �الماكن �ل�ص��كنية، وعلى م�صاحة �كبر، وتركيب �آالت جديدة فالتر للمياه 

��ص���ًة بالم�ص��انع �لحديثة في �وروبا وباقي �لدول �لتي تحافظ على �لبيئة �لعامة 

وعلى �لمياه �لج�فية من �لتل�ث. وفي �ص���ء هذ� �لت�جه يك�ن �لم�ص��نع قد خطى 

خط��ت متقدمة عن باقي �لم�ص��انع �لتي ما ز�لت تعمل ب�ص��كل ع�ص����ئي وال تلتزم 

بالح��د �الدن��ى م��ن �لمعايير و�لمقايي���س و�لم���ص��فات �لمعتمدة في �ل�ص��ناعات 

كافة.

و�ع��رب �لمهند�س م�ري�س عن تفاوؤله بم�ص��تقبل �ل�ص��ناعة ف��ي لبنان رغم كل 

�لتحديات �لتي تع�ص��ف بال�ص��ناعة عامًة و�ص��ناعتنا ب�ص��كل خا�س و�همها غالء 

�لمحروق��ات وفات�رة �لكهرب��اء �لتي تعتبر �الغلى مقارنة بباق��ي �لدول �لمحيطة 

بنا. ي�ص��اف �إلى ذلك غياب �هتمام �لحك�مات �لمتعاقبة في هذ� �لقطاع، و�عتماد 

�ل�صناعي د�ئمًا على �لمبادرة �لفردية لتلبية حاجاته.

عبد �هلل حد�د

�سركة �سيفي واولده .. ا�سم عريق ذو خربة يف عامل البناء وامل�ساريع واملقاولت

موؤ�س�سة »بحر للتجارة وال�سناعة« .. خربة ثابتة وتطور م�ستمر

و�ل�ص��ناعة” ل�ص��احبها  للتج��ارة  “بح��ر  �أ�ص�ص��ت 

�لمهند�س �ص��امي قا�صم بحر، م�صنعًا في �لعام 1985، 

ل�صناعة �أفر�ن عربية و�إفرنجية، باالإ�صافة �إلى بّر�د�ت 

ومع��د�ت �لمطاع��م، وكان �له��دف من��ذ �لبد�ي��ة تغطية 

�لنق���س في ه��ذه �ل�ص��ناعة من جه��ة، وتلبية �ل�ص���ق 

�لمحلي��ة �للبناني��ة، و�لخارجية: �لعربي��ة، و�الأفريقية، 

و�الأوروبي��ة، و�الأميركي��ة  م��ن جه��ة ثاني��ة. وكان��ت 

عمليات تط�ير �لم�ؤ�ص�ص��ة الأد�ئه��ا ومنتجاتها قد بد�أت 

عبر مر�حل ثالث:

�لمرحلة �الأولى، �ص��نعّت معد�ت للمعجنات وبع�س 

�الآالت �لمختلفة.

وفي �لمرحلة �لثانية، كانت ب�صناعة �الأفر�ن �الآلية 

للخبز �لعربي.

�أم��ا �لمرحل��ة �لثالثة و�الأخي��رة، فقد ��ص��تقرت في 

ت�ص��نيع �الأف��ر�ن �الآلي��ة للخب��ز �لفرنج��ي و�لب��ر�د�ت 

ومعد�ت �لمطاعم، م�صتفيد�ً بذلك من �لقرو�س �لمدع�مة 

من قبل �لدولة.

�لت��ي  �لم�ص��اكل  �أن  �إل��ى  بح��ر  �لمهند���س  و�أ�ص��ار 

تعتر���س ه��ذه �ل�ص��ناعة تت�ص��ابه م��ع �لم�ص��اكل �لتي 

ت��جه �ل�صناعات �الأخرى. و�هم �لمع�قات �لتي ت��جه 

�ص��ناعتنا تترك��ز حاليًا في �ص��يق �ال�ص����ق �للبنانية، 

وعدم وج�د �صيا�ص��ة �صناعية د�عمة للم�صانع من قبل 

�لدولة، �إ�ص��افة �إلى �أن هذه �ل�صناعة بحاجة للم�صاعدة 

ف��ي ت�ص���يق �نتاجنا. وفي �ص��اأن �لمقترحات �لتي يرى 

�ص��رورة تطبيقها، لخ�ص��ها �لمهند�س بحر، في �صرورة 

�إعادة �لنظر في �لر�ص�م �لجمركية، وفي ر�ص�م �لكهرباء 

وتاأمينها ب�ص�رة د�ئمة، وتاأمين �لم��د �الأولية باأ�صعار 

مقب�لة ود�عمة لل�صناعات �للبنانية عامة.    

�سامي قا�سم بحر
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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 110$

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$

CAR TYPE Description DAILY RATE

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

Main Office:  Beirut - Lebanon
Kalla str . Al Oraifi Bldg . Ras Beirut

T +961 1 780 000 • 803 308 • F +961 1 868 567

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

03 316 111
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فاك�س: 545933 )5( 961    ال�سويفات الأمراء - �سارع التريو - مفرق البيب�سي - تلفون: 886979 )3( 961 

Website: www.pitabreadnme.com    Email:info@ pitabreadnme.com

�شركة زياد بو عز لل�شناعة والتجارة �س.م.م.

ziad bou ezz co.for Ind.& commerce sarl 
صناعة كافة امللبوسات القطنية

 manufacturing all Kind of Under Wear - Linens 
- Baby Set - Blanket  

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

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
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موؤ�ش�شة 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 
5-6 تلفون: 07/732689 خليوي: 03/905242  فاكس:  

07/736505
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م�صارف لبنان ..
�صورته الم�صرقة

نمو  2011
يتحّدى الالا�صتقرار
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ارتفاع بطيء للت�صليفات يعززه �صعف االقت�صاد
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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 2008 عندما 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 100 مليار دوالر عام 2009، ما جعل منه بلداً 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 2007«  وفوز 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 
عدداً كبيراً من االوسمة واجلوائز ليس آخرها مطلع العام 2010 من احلكومة الفرنسية )وساما رفيعا برتبة ضابط أكبر( تقديراً 

للسياسة احلكيمة للمصرف في ادارة النقد في لبنان التي نأت بالبلد من االزمات املالية واالقتصادية اخملتلفة التي شهدها 
العالم.

وفي عام 2011، وعلى 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 

القطاع هذا النمو في عام 2012، اذ يشير املراقبون إلى ان منو الودائع قد يسّجل 8 %، في حني يتوقع صندوق النقد منواً باالقتصاد 
بحدود الـ 3 % خالل 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 وتراجعاً في احتياطات العمالت األجنبية،وارتفاعاً 
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 عجزاً في ميزان مدفوعاته منذ العام 2011، بسبب كلفة الفاتورة النفطية التي تتجاوز الـ 6 مليار دوالر 

أميركي، إال أن نسب التضخم في لبنان التي تقارب الـ   4 % تبقى ضمن معدلها املقبول في بلد 
ينتعش فيه االقتصاد حينما تكون نسب التضخم أقل من 4 %. 

في ضوء هذ الوقائع يستعد لبنان إلطالق األسواق املالية مستنداً بذلك على القانون الذي 
عديدة،  عمل  فرص  تأمني  في  اخلاص  القطاع  سيساعد  الذي  األمر  النواب,  مجلس  في  كما أقّر 

سيساعد في تخفيض مديونية القطاع اخلاص من خالل برمجة أفضل الستحقاقات دينه.
لتسليف  وقائية  تدابير  اتخاذه  خالل  من  وذلك  سمعته  على  املالي  القطاع  حافظ  املصارف لقد 
لتوضيح صورة اللبنانية في دول تشهد اضطرابات وأيضاً من خالل التوصل مع السلطات النقدية الدولية 

عمل املصارف اللبنانية والتزامها بالقرارات الدولية ضمن سقف احترام القانون اللبناني.

م�سارف لبنان.. �سورته الم�سرقة

ف خا�ص
مل
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نمو يتحدى الال ا�ستقرار

القطاع الم�سرفي عام 2011

اثبت القطاع املصرفي اللبناني 

عام 2011، مرة 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 كافياً 

لتلبية املتطلبات التمويلية 

للقطاعني. ففي نهاية العام 

2011، وصل اجمالي املوجودات 

الى ما يوازي 211918 مليار 

ليرة مقابل 194355مليار 

ليرة في نهاية العام 2010 

و173740مليار ليرة في نهاية 

العام 2009. وبناء عليه، فقد 

ارتفعت املوجودات بنسبة 

جيدة بلغت 9,0 %في العام 

2011 مقابل 11,9 % في العام 

2010 و22,3 % في العام 2009 

الذي كان استثنائيا في جذب 

التدفقات النقدية باجتاه لبنان.

م�������������ص������ارف

خا�ش
ف 

مل
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ويعتبر ��صتمر�ر �لقطاع بجذب �ل�د�ئع في ظل 

�الو�ص��اع �لدقيقة عامل ق�ة، ال �ص��يما �ن �ل�د�ئع 

تعتبر �لم�ص��در �ال�صا�ص��ي لالأم����ل و�لم�رد �الول 

و�الهم للقطاع و�لمحرك �ال�صا�صي لن�صاطه، ك�نها 

تعك�س ثق��ة �للبنانين مقيمي��ن ومغتربين ورجال 

�العمال و�لم�ص��تثمرين خ�ص��ص��اأ �لع��رب بمتانة 

وح�صن �د�ء �لقطاع.

قاعدة �لود�ئع

وتتميز �ل�د�ئع �لم�صرفية بك�ن غالبيتها ق�صيرة 

�لمدى حيث يقدر مت��ص��ط �جلها باأقل من 90 ي�ماأ، 

وقد �ص��كلت �ل�د�ئع �الجمالية 83.7 % من �إجمالي 

�لمطل�بات في نهاية �لعام 2011 مقابل 84،2 % 

في نهاية �لعام 2010. وكانت ح�صة ود�ئع �لقطاع 

�لخا�س �لمقيم قد �نخف�صت من مجم�ع �لمطل�بات 

م��ن 68،8 % في نهاية �لعام 2010 �لى 67،2 % 

في نهاية �لعام 2011، مقابل �رتفاع ح�ص��ة ود�ئع 

�لقط��اع �لخا���س غي��ر �لمقي��م )م��ن 14.3 % �ل��ى 

15.1 %(، و�اللتز�م��ات تجاه �لقط��اع �لمالي غير 
�لمقيم )من 3.5 % �لى 4.1 %( و�الم��ل �لخا�ص��ة 

)من 7.2 % �لى 7.6 %(في نهاية �لعام 2011.

وو�ص��لت قاع��دة �ل�د�ئ��ع و�لتي ت�ص��مل ود�ئع 

�لقط��اع �لخا���س �لمقي��م وغي��ر �لمقي��م وود�ئ��ع 

�لقطاع �لع��ام �لى ما ي��زي 177438مليار ليرة 

نهاي��ة ع��ام 2011 مقاب��ل 163717مليارليرة 

في نهاية �لع��ام 2010 و 145957مليارليرة في 

نهاية �لعام 2009، لتحقق �رتفاع بن�صبة 12،2 % 

في �لع��ام 2010 متاأث��رة بتباأط��لتدفقات �لم�لية 

في �لع��ام 2011 وتباط� �لت�ص��ليفات �لى �لقطاع 

�لخا�س و�لت�صليفات �ل�صافية �لى �لقطاع �لعام.

بنية �لموجود�ت 

و�صهد عام 2011، حدوث بع�س �لتغيير�ت في 

بني��ة ت�ظيفات �لم�ص��ارف �لتجاري��ة، فقد تابعت 

ح�صة �ل�د�ئع لدى م�صرف لبنان �رتفاعها لت�صكل 

%من �جمالي �لت�ظيفات في نهاية �لعام   33.6
 2010 %في نهاية �لعام   31.3 2011 مقاب��ل 
و30.6 % في نهاية �لعام 2009. كذلك و��ص��لت 

ح�ص��ة �لت�ص��ليفات �لممن�ح��ة للقط��اع �لخا���س 

�لمقي��م �رتفاعها، كما �رتفعت ح�ص��ة �لم�ج�د�ت 

�لثابتة و �لم�ج�د�ت غير �لم�صنفة �لى 3.0 % في 

نهاية �لعام 2011. و�نخف�صت ح�صة �لم�ج�د�ت 

�لخارجية وكذلك ح�صة �لت�صليفات للقطاع �لعام.

 معدالت �لفائدة 

�لت�ص��ليفات  عل��ى  �لفائ��دة  مع��دالت  تابع��ت 

�لجدي��دة �و �لمج��ددة باللي��رة �للبناني��ة عم�م��ا 

ف��ي �لع��ام 2011 تر�جعها �لتدريج��ي في م��ز�ة 

تط���ر مع��دالت �لفائدة عل��ى �لت�ظيف��ات بالليرة 

م��ن �ص��ند�ت �لخزينة و�ص��هاد�ت �الي��د�ع من جهة 

وبتر�جع �لكلف��ة �لمرتبط��ة باالحتياطي �اللز�مي 

بفع��ل �لح��ف��ز �لت��ي منحه��ا �لم�ص��رف �لمركزي 

م��ن جهة �خ��رى. وق��د �نخف���س مت��ص��ط �لفائدة 

�لمدينة على �لليرة �لى 7،38 % في كان�ن �الول 

2011 مقاب��ل 7،91 %في كان�ن �الول 2010 
و 9،04 %ف��ي كان�ن �الول 2009. �ما مت��ص��ط 

معدل �لفائدة على �لت�ص��ليفات �لجديدة �و �لمجددة 

بال��دوالر فقد تقلب في �التجاهين �ص��من ه��م�س 

�ص��يقة وبلغ مت��ص��طه 7،02 %ف��ي كان�ن �الول 

2011، مقابل 6،74 %في كان�ن �الول 2010، 

و7،28 % في كان�ن �الول 2009.

�لموجود�ت �لخارجية

�ل�د�ئ��ع  م��ن  �لخارجي��ة  �لم�ج���د�ت  �م��ا 

ل��دى �لم�ص��ارف غي��ر �لمقيم��ة ق��د �نخف�ص��ت �ل��ى 

 2011 �لع��ام  نهاي��ة  ف��ي  دوالر  14630ملي���ن 
مقاب��ل 15844ملي�ن��ا ف��ي نهاية �لع��ام 2010 و 

15021ملي�ن دوالر في نهاية �لعام 2009، وبذلك 
تك�ن هذه �ل�د�ئع قد �صجلت �نخفا�صا بن�صبة7،7 % 

في �لعام 2011. وقد تاثر تط�رها على نح� رئي�صي 

ب�ج���د فر�س ت�ظيف مجدية �خرى من �لت�ص��ليفات 

بالعم��الت �الجنبية للقط��اع �لخا�س و�لقطاع �لعام 

على �صكل ي�روب�ندز و��صد�ر م�صرف لبنان �صهاد�ت 

�ي��د�ع بالعم��الت �الجنبي��ة ��ص��افة �ل��ى غيرها من 

�لت�ظيفات من جهة وب�ص��بب �لف��ئد �ص��به �لمعدومة 

على ه��ذ� �لنح� م��ن �لت�ظيفات وم�ص��ت��ها �لمرتفع 

��ص��ال م��ن جه��ة �خ��رى، علم��ا �ن ه��ذه �لم�ج�د�ت 

�رتفع��ت بن�ص��بة 5،5 %في �لع��ام 2010  وذلك بعد 

�رتفاعها �لكبير بن�صبة 31،9 %في �لعام 2009.
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�لقطاع �لخا�س

وو�ص��لت ف��ي نهاية �لع��ام 2011، �لت�ص��ليفات 

�لممن�ح��ة للقط��اع �لخا���س �لمقيم �إلى م��ا ي��زي 

34225 ملي�ن دوالر مقابل 30316 ملي�ن دوالر 
في نهاية �لعام 2010 و24259 ملي�ن دوالر في 

نهاي��ة �لعام 2009. وبذلك، تك�ن هذه �لت�ص��ليفات 

ق��د تابع��ت �رتفاعها بن�ص��بة جيدة بلغ��ت 12.9 % 

في �لعام 2011  لكن ب�تيرة �أبطاأ من تلك �لمحققة 

2010 و2011 حي��ث بلغ��ت عل��ى  ف��ي �لعامي��ن 

�لت��لي 25.0 % و15.2 % ب�ص��بب تباط�ؤ �لن�صاط 

�القت�ص��ادي �لمحلي، وتباط�ؤ �لتدفقات �لمالية من 

�لخارج، و��صتخد�م �لم�صارف الحتياطيها �الإلز�مي 

�لم�صم�ح بعد منحه في قرو�س حا�صلة على ح��فز 

عل��ى �ل�د�ئع بالليرة، �إ�ص��افة �إلى ع��دم زيادة هذه 

�الأخيرة و�ال�صطر�بات في بع�س دول �لمنطقة. 

كم��ا �زد�دت �لت�ص��ليفات للقط��اع �لخا���س غير 

�لمقي��م، و�لت��ي تتعلق في ج��زء كبير منه��ا بتم�يل 

م�ص��اريع لرج��ال �الأعم��ال �للبنانيين ف��ي �لخارج، 

وال �ص��يما في �لدول �لعربية و�الإفريقية، �إلى 5150 

ملي���ن دوالر في نهاي��ة �لع��ام 2011 من 4613 

2010 و4115  �لع��ام  ف��ي نهاي��ة  ملي���ن دوالر 

ملي���ن دوالر في نهاية �لعام 2009. وبذلك، يك�ن 

�إجمال��ي �لت�ص��ليفات للقط��اع �لخا���س ق��د �ص��جل 

�رتفاع��ًا جي��د�ً ن�ص��بته 12.7 % في �لع��ام 2011 

بعد �الرتفاع �لكبير �لذي بلغت ن�صبته 23.1 % في 

�لعام 2010 و�الرتفاع �لجيد بن�ص��بة 13.3 % في 

�لعام 2009. 

ويتنا�ص��ب حج��م �لت�ص��ليف �لم�ص��رفي للقط��اع 

�لخا���س ب�ص��كل كبي��ر مع حج��م �القت�ص��اد، �إذ بلغ 

مع��دل �لت�ص��ليفات �إل��ى �لنات��ج �لمحل��ي �الإجمالي 

100 % ف��ي �لع��ام 2011 وه��� يعتب��ر مرتفع��ًا 
قيا�ص��ًا �إلى �لعديد من �لدول �لنا�صئة. ويمكن تف�صير 

�الرتفاع �لن�ص��بي لهذ� �لمعدل ف��ي لبنان، من جهة، 

ب�ص��خامة �لطل��ب �لخا���س �لمم���ل في ج��زء كبير 

منه من قبل �لم�ص��ارف لالأفر�د و�لم�ؤ�ص�ص��ات وذلك 

بهدف �ال�ص��تثمار وبخا�ص��ة �ال�ص��تهالك. ومن جهة 

�أخرى، ب�ص��عف قطاع �لم�ؤ�ص�صات ولج�ئها �لكثيف 

�إل��ى �لتم�ي��ل �لم�ص��رفي بعيد�ً عن �ص���قي �الأ�ص��هم 

و�صند�ت دين �ل�ص��ركات. وتجدر �الإ�صارة هنا �إلى �أن 

معدل �لت�صليف �لم�ص��رفي �إلى �لناتج �لمحلي يبقى 

غير كاف لقيا�س �لتم�يل �لكلي في �قت�ص��اد معين، 

�إذ يجب �لنظر �أي�ص��ًا �إلى ح�صة �لتم�يل �لذي ت�فره 

�ص�قا �الأ�صهم و�صند�ت �لدين.

دولرة �لت�سليفات

م��ن ناحية �أخرى، تر�جعت ن�ص��بة �لت�ص��ليفات 

بالعم��الت �الأجنبي��ة بالقيا�س �إل��ى �ل�د�ئع بهذه 

 2010 % في نهاي��ة �لعام  �لعم��الت من 41.4 

بع��د   2011 �لع��ام  نهاي��ة  % ف��ي   40.5 �إل��ى 

جزئي��ًا  �الأجنبي��ة  بالعم��الت  �ل�د�ئ��ع  �رتف��اع 

 ارتفاع بطيء عززه �سعف الن�ساط القت�سادي 

ت�سليفات القطاع الم�سرفي عام 2011 

يلعب القطاع املصرفي في لبنان دوراً كبيراً 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 حجماً 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 جزئياً عن تراجع كلفة االقتراض، وال سيما بفعل 

احلوافز التي يقدمها مصرف لبنان منذ العام 2009.
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بفع��ل �لتح�يالت من �لليرة. فيما و��ص��لت ن�ص��بة 

�لت�ص��ليفات بالليرة بالقيا�س �إل��ى �ل�د�ئع بالليرة 

�رتفاعه��ا م��ن      17.5 % �إل��ى 21.6 % ف��ي 

�لتاريخي��ن �لمذك�رين على �لت��لي ب�ص��بب تباط�ؤ 

نم� �ل�د�ئع بالليرة و��ص��تمر�ر �رتفاع �لت�صليفات 

بهذه �لعملة ب�تيرة جيدة.

وت��م ت�ص��جيل تر�ج��ع و��ص��ح ف��ي مع��دل دولرة 

�لت�ص��ليفات �إل��ى 78.4 % ف��ي نهاية كان���ن �الأول 

2011 مقاب��ل 80.3 % ف��ي نهاي��ة كان���ن �الأول 
2010 و84.0 % في نهاية عام 2009. وقد ح�صل 
ه��ذ� �النخفا�س في م��ز�ة �الرتفاع �لكبير ل�ص��ي�لة 

�لم�ص��ارف بالليرة ف��ي �ل�ص��ن��ت �الأخيرة و�إ�ص��د�ر 

�لم�ص��رف �لمركزي تعاميم و�ص��يطة قدمت ح��فز �أو 

ح��فز �إ�ص��افية م�قتة لبع�س �لت�صليفات �لممن�حة 

منذ بد�ية �لعام 2009، وهي تتعلق بقرو�س �صكنية 

وقرو�س �إنتاجية لتم�يل م�ص��اريع جديدة �أو ت��صيع 

م�ص��اريع قائمة. كما قّدمت هذه �لتعاميم �ل��ص��يطة 

ح��ف��ز د�ئم��ة عند منح �أن����ع جديدة م��ن �لقرو�س 

تتعلق بالتعليم �لعالي و�لم�ص��اريع �ل�ص��ديقة للبيئة 

وللزر�ع��ة )غير تل��ك �لمدع�مة ف��ئده��ا( و�لقرو�س 

�ل�ص��كنية للق�صاة وللمهجرين ولق�ى �الأمن �لد�خلي، 

وز�دت ب�ص��كل د�ئم �لح��فز �لتي ت�صتفيد منها بع�س 

�لقرو�س مثل �لقرو�س بالليرة �لممن�حة ��صتناد�ً �إلى 

�لبروت�ك�ل �لم�قع مع �لم�ؤ�ص�ص��ة �لعامة لالإ�ص��كان، 

�لع�ص��كريين، و�لقرو���س  �إل��ى  �ل�ص��كنية  و�لقرو���س 

بالليرة �لممن�حة �إلى م�ص��رف �الإ�صكان و�لم�صتعملة 

لتم�يل �لقرو�س �ل�صكنية �لتي يمنحها. وتناولت هذه 

�لتعاميم �لت�ص��ليفات بالعمالت �الأجنبية، وبخا�ص��ة 

تل��ك �لممن�ح��ة باللي��رة �لت��ي ت�ص��تفيد عم�م��ًا من 

تنزيالت �أن� تنزيالت �إ�ص��افية من �صلب �الحتياطي 

�الإلز�مي �لمفرو�س على �لم�صارف. لتعيد �إلى �لعمل 

�ل�طنية دورها �القت�ص��ادي كعملة ت�ص��ليف. وتجدر 

�الإ�ص��ارة هن��ا �إل��ى �أن �إجمال��ي �لت�ص��ليفات باللي��رة 

�رتف��ع بقيم��ة 2438 مليار ليرة وبن�ص��بة 33.5 % 

ف��ي �لع��ام 2011 بع��د �لزي��ادة �لكبي��رة �لمحقق��ة 

بقيم��ة 3544 ملي��ار لي��رة وبن�ص��بة 51.8 % ف��ي 

�لع��ام 2010 وزي��ادة قدره��ا 1770 ملي��ار لي��رة 

ون�صبتها 34.9 % في �لعام 2009.

وج��اءت �لح��ف��ز �لجدي��دة، �لم�قت��ة و�لد�ئمة، 

لتكمل وت��صع د�ئرة �لح��فز �لمتخذة �صمن �إجر�ء�ت 

وتد�بير �صابقة لم�صاعدة �لقطاعات �الإنتاجية ودعم 

�لقرو�س �ل�صكنية وت�صهيل �آلية �لقرو�س للم�ؤ�ص�صات 

�ص��ركة  بكفال��ة  �لممن�ح��ة  و�لمت��ص��طة  �ل�ص��غيرة 

“كف��االت”. وه��ي ته��دف طبعًا �إل��ى �لتخفيف من 
كلفة �لقرو�س من خالل دعم �لفائدة من قبل �لدولة 

و/�أو من خالل �لح��فز �لتي يقدمها م�ص��رف لبنان 

عب��ر تنزيالت �إم��ا من �ص��لب �الحتياط��ي �الإلز�مي 

�لمفرو���س عل��ى �لم�ص��ارف و�إم��ا م��ن �اللتز�مات 

�لخا�صعة لالحتياطي �الإلز�مي.

دعم �لو�دئع

وتبي��ن �لمعطي��ات �الإح�ص��ائية �أن �لت�ص��ليفات 

�الحتياط��ي  �ص��لب  م��ن  تخفي���س  عل��ى  �لحائ��زة 

�الإلز�مي، وهي ت�ص��ليفات ممن�ح��ة بالليرة، �رتفعت 

 %  21.3 1209 ملي��ار�ت لي��رة وبن�ص��بة  بقيم��ة 

ف��ي �ال�ص��هر �لت�ص��عة �الأول��ى م��ن �لع��ام 2011 �إذ 

بلغ��ت 6882 ملي��ار لي��رة في نهاي��ة �أيل�ل 2011 

مقاب��ل 5673 ملي��ار ليرة في نهاي��ة �لعام 2010 

حي��ث �ص��جلت �رتفاعًا قيا�ص��ًا بلغ��ت قيمته 2610 

ملي��ار�ت ليرة ون�ص��بته 85.2 % في �لعام �لمذك�ر 

بع��د �رتفاعه��ا بن�ص��بة 37.2 % في �لع��ام 2009 

ونتج �رتفاعها ب�ص��كل رئي�ص��ي عن �رتفاع �لقرو�س 

�ل�صكنية. وو�صلت �لت�صليفات �لحائزة على تخفي�س 

من �اللتز�مات �لخا�ص��عة لالحتياطي �الإلز�مي �إلى 

2816 مليار ليرة في نهاية �أيل�ل 2011، بزيادة 
% قيا�ص��ًا   22.4 ون�ص��بتها  ملي��ار   515 قيمته��ا 

على نهاية �لعام 2010. كما تظهر �الإح�ص��اء�ت �أن 

�إجمالي �لت�صليفات �لمدع�مة �لف��ئد، �لم��فق عليها 

ف��ي �لفت��رة 1997 � �أيل���ل 2011 قبلغ��ت 6392 

➠ملي��ار لي��رة و�زد�دت بن�ص��بة 2.20 % في �الأ�ص��هر 
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�لت�صعة �الأولى من �لعام 2011 بعد �رتفاعها بن�صبة 

26.0 % في �لعام 2010 وبن�ص��بة 23.7 % في 
�لع��ام �لذي �ص��بقه، علمًا �أن جزء�ً منها ي�ص��تفيد من 

تخفي���س م��ن �اللتز�م��ات �لخا�ص��عة لالحتياط��ي 

�الإلز�مي �أو من �صلب �الحتياطي �الإلز�مي.

وتجدر �الإ�صارة في هذ� �ل�صياق �إلى �أن �لم�صارف 

تلع��ب دور�ً كبي��ر�ً في �ص��يغ �لتم�يل �لمتخ�ص�ص��ة 

للقطاع �لخا�س، م�ؤ�ص�صات و�أفر�د�ً، من جهة ك�صريك 

مع �لدولة �للبنانية و�أي�ص��ًا مع �لم�ؤ�ص�ص��ات �لمالية 

 IFC، aFD، EIB، لدولي��ة و�الإقليمي��ة ومنه��ا�

OPIC �صناديق �لتنمية �لعربية، و�صندوق 
�لنقد �لعربي...، ومن جهة ثانية، كمقر�س 

يتحمل وحده مخاطر هذه �لت�ص��ليفات 

ويعر���س �أن��ع��ًا جدي��دة ومتن�عة 

من �لقرو�س.

طبيعة �لت�سليفات 

�الإح�ص��اء�ت  ت�ص��ير 

بطبيع��ة  �لمتعلق��ة 

�لممن�ح��ة  �لت�ص��ليفات 

م��ن قب��ل �لقط��اع �لمال��ي 

�إل��ى �أن ن�ص��بة عالي��ة منها، 

ت��ز�ل  % ال   31.7 وقدره��ا 

تاأخذ �صكل ت�صهيالت مك�ص�فة 

ف��ي  ب�ص��مانات  م�ثق��ة  وغي��ر 

)مقاب��ل   2011 �أيل���ل  نهاي��ة 

30.5 % ف��ي نهاية �لعام 2010(، 
تليه��ا �لقرو���س مقابل تاأمي��ن عقاري، 

و�لتي بلغت ح�ص��تها 27.5 % ثم �لقرو�س 

بكف��االت �صخ�ص��ية �لت��ي مثل��ت 17.3 % م��ع 

 )Overdrafts( لعل��م �أن �لقرو�س �لمك�ص���فة�

ٌتمن��ح ع��ادة للزبائ��ن ذوي �الأهلي��ة �الئتماني��ة 

�لعالي��ة �أو كب��ار �لزبائ��ن، حيث يترك��ز �إجمالي 

�لت�صليفات، وبالتالي فاإن ح�صة هذه �لت�صهيالت 

من �لمجم�ع تتنا�صب مع ت�زع �لت�صليفات ح�صب 

�لقيمة و�لم�صتفيدين.

وبالن�ص��بة �إلى ت�زع �لت�صليفات على �لقطاعات 

�القت�ص��ادية، وبا�ص��تثناء �لقط��اع �لزر�ع��ي �ل��ذي 

يحتاج �إلى �ص��يغ تم�يل متخ�ص�صة كما هي �لحال 

ف��ي معظم �لدول �لمتط���رة و�لنا�ص��ئة، فه� يت��فق 

ب�صكل عام مع ح�ص��ة �لقطاعات من �لناتج �لمحلي 

�الإجمالي. 

تركز �لت�سليفات

وق��د �أظه��رت �الإح�ص��اء�ت �رتفاع��ًا جي��د�ً ف��ي 

�لت�صليفات �لم�صتعملة و�لممن�حة لجميع �لقطاعات 

�القت�ص��ادية بين نهاية �لعام 2009 ونهاية �أيل�ل 

زي��ادة  ن�ص��ب  �خت��الف  �أن��ه وبنتيج��ة  �إال   .2011
�لت�ص��ليفات بح�صب �لقطاعات، ح�ص��ل بع�س �لتغير 

ف��ي ح�ص��ة كل قطاع م��ن �لمجم���ع خ��الل �لفترة 

�لمذك���رة. فقد ��ص��تمر ترك��ز �لت�ص��ليفات في قطاع 

�لتج��ارة و�لخدم��ات عل��ى �لرغم من تر�جع ح�ص��ة 

ه��ذ� �لقطاع �إلى 34.9 % ف��ي نهاية �أيل�ل 2011 

مقابل 38.2 % في نهاية �لعام 2009، �أما ح�صة 

�الأفر�د �أو �لقرو�س �ل�صخ�ص��ية فارتفعت �إلى 24.4 

% مقابل %22.2 في �لتاريخين �لمذك�رين على 
�لت��ل��ي، علم��ًا �أن ح�ص��ة �لقرو���س �ل�ص��كنية �لتي 

تدخل �ص��منها �رتفع��ت �إل��ى 13.0 % مقابل 8.9 

 15.3 % و�رتفعت ح�ص��ة �لبناء و�لمق��اوالت من 
% في نهاية �لعام 2009 �إلى 17.3 % في نهاية 

�أيل�ل 2011. وفيما ��صتقرت تقريبًا ح�صة �لزر�عة، 

تر�جعت قلياًل ح�ص��ة كل من �ل�ص��ناعة و�ل��ص��اطة 

�لمالية.

�لتوزيع �لمناطقي

ويظه��ر ت���زع ه��ذه �لت�ص��ليفات عل��ى �لمناطق 

و�لم�ص��تفيدين �أنها مرك��زة على حد كبير في منطقة 

بيروت و�ص����حيها ول�ص��الح �ص��اكنيها، مع تر�جع 

 %  80.2 �إل��ى  ب�ص��يط ف��ي ح�ص��ة ه��ذه �لمنطق��ة 

م��ن �إجمال��ي �لت�ص��ليفات و55.9 % م��ن مجم���ع 

2011، مقاب��ل  �أيل���ل  نهاي��ة  ف��ي  �لم�ص��تفيدين 

80.6 % و56.4 % عل��ى �لت��ل��ي ف��ي نهاية 
% عل��ى  % و57.7  �لع��ام 2010 و81.1 

�لت��ل��ي ف��ي نهاي��ة �لع��ام 2009. وه��ذ� 

�لترك��ز يعتب��ر طبيعي��ًا في م����ز�ة تركز 

�لن�صاط �القت�صادي و�ل�صكاني وم�صت�ى 

�لمد�خيل في �لعا�صمة و�ل�ص��حي.

وعلى �صعيد ت�زع هذه �لت�صليفات 

ح�ص��ب �ل�ص��ر�ئح، تبي��ن �الإح�ص��اء�ت 

�أن �لت�ص��ليفات �لتي تزي��د قيمتها عن 

مليار ليرة لبنانية و�لتي ي�صتفيد منها 

1.6 % فقط )عددهم 6204 �أ�صخا�س 
�أو م�ؤ�ص�ص��ة( م��ن �إجمال��ي �لم�ص��تفيدين 

�أف��ر�د  م��ن   )393038 عدده��م  )�لبال��غ 

وم�ؤ�ص�صات �صغيرة و�صركات مت��صطة وكبيرة 

�لحج��م، �ص��كلت �أكث��ر م��ن 72 % م��ن �إجمالي 

قيمة �لت�صليفات في نهاية �أيل�ل 2011.

معدالت �لفائدة

تابعت معدالت �لفائدة على �لت�ص��ليفات �لجديدة 

�و �لمجددة بالليرة �للبنانية عم�مًا في �لعام 2011 

تر�جعه��ا �لتدريج��ي ول��� بدرج��ة �قل من �ل�ص��ابق، 

ف��ي م����ز�ة تط���ر مع��دالت �لفائ��دة عل��ى �ل�د�ئ��ع 

باللي��رة و�لتي تتاأّثر بدورها بمع��دالت �لفائدة على 

�لت�ظيف��ات بالليرة في �ص��ند�ت �لخزينة و�ص��هاد�ت 

�اليد�ع.

�ما مت��صط معدل �لفائدة على �لت�صليفات �لجديدة 

�و �لمجددة بالدوالر، فقد تقّلب في �التجاهين �صمن 

ه��م�س �ص��يقة وبلغ مت��ص��طه 7.02 % في كان�ن 

�الول 2011 مقابل 6.74 في كان�ن �الول 2010 

و7.28 في كان�ن �الول 2009. 

م�������������ص������ارف

خا�ش
ف 

مل
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م�������������ص������ارف

خا�ش
ف 

مل

خدمات جديدة ابتكرتها الم�سارف تعتمد على اليرادات

رئي�ش جمعية الم�سارف الدكتور جوزف طربيه:

قطاعنا الم�سرفي اثبت قدرته على تجاوز الزمات

يؤكد رئيس جمعية املصارف الدكتور 
جوزف طربيه، أن املناخ السياسي 

واالقتصادي اللبناني اإليجابي، زاد من 
تدفق الرساميل خالل عامي 2009 ـ 

2010، لتصل إلى 108.60 مليارات 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.
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�رتفعــــت ود�ئع �لم�سارف ب�سكل كبير في �ل�سنتيــــن �الخيرتين، ما يحّمل 

�لموؤ�ّس�سات �لم�سرفّية �عباء وفو�ئد توؤدي �لى �رتفاع �لكلفة. ما هي �لخطو�ت 

�لتــــي قام بها �لقطاع �لم�سرفي اليجاد فر�س ��ستثمار في مختلف �لقطاعات؟ 

ومــــا هو �لدور �لذي قامت بــــه �لم�سارف في �ل�سنتيــــن �الخيرتين في تنمية 

�لقطاعات �النتاجية، وباية ن�سبة؟ 

�صّكل �ّتفاق �لدوحة وما تبعه من هدوء و��صتقر�ر �صيا�صي في �لفترة �لممّتدة 

بين �ص��هر �ّيار 2008 و�لعام 2010 فر�صة حقيقّية لالزدهار �القت�صادي في 

لبنان وتر�صيخ �لثّقة في �لنم�ذج �لم�صرفي �للبناني �صّيما بعد قدرة هذ� �الخير 

عل��ى تخّطي �الزم��ة �لمالّية �لتي �ّدت �لى �فال�س �كبر �لم�ص��ارف و�ل�ص��ركات 

ح���ل �لعال��م. وق��د �نعك�س هذ� �لمن��اخ �ل�صيا�ص��ي و�القت�ص��ادي �اليجابي من 

خالل زيادة تدّفقات �لر�ص��اميل و�لتي بلغت 18 مليار د.�. خالل �لعام 2009 

و17.04 ملي��ار د.�. خ��الل �لع��ام 2010. نتيج��ة لذل��ك، ز�دت �ل�د�ئ��ع ل��دى 

�لم�صارف �للبنانّية بن�صبة 23.08 % خالل �لعام 2009 و12.17 % خالل 

ت 
ّ
�لعام 2010 لت�ص��ل �لى 108.60 مليار د.�. مع نهاية 2010. وقد ��ص��تمر

لة خالل 
ّ
تدّفقات �لر�صاميل خالل �لعام 2011 و�ن ب�تيرة �دنى عن تلك �لم�صج

�لعامين �ل�ص��ابقين لت�ص��ل �لى 13.90 مليار د.�. خالل �لعام 2011 و816.1 

ل م��ن �لع��ام 2012 وذل��ك على �لرغ��م من دّقة 
ّ
ملي���ن د.�. خ��الل �ل�ص��هر �الو

�الو�صاع �لمحلّية و�القليمّية �لر�هنة. نتيجة لذلك، نجحت �لم�صارف �للبنانّية 

 ف��ي محفظة �ل�د�ئ��ع لديها لترتفع هذه �الخيرة بن�ص��بة 
ّ
ف��ي �لحف��اظ على نم�

8.38 % خالل �لعام 2011 و1.53 % منذ مطلع �لعام 2012 ولغاية �صهر 
�صباط �لى 119.51 مليار د.�. 

في هذ� �ل�صياق وبهدف �يجاد فر�س لت�ظيف ف��ئ�س �ل�صي�لة، قام م�صرف 

لبنان با�ص��د�ر تعميم رقم 185 �لقا�ص��ي بتنزيل ن�صبة 60 % من �الحتياطي 

�اللز�م��ي للم�ص��ارف عل��ى ود�ئع زبائنه��ا باللي��رة �للبنانّي��ة كاد�ة تحفيزّية 

لتعزيز محفظة �لت�ص��ليفات �لى �لقطاع �لخا�س. كما قامت جمعّية �لم�ص��ارف 

رين 
ّ
في لبنان بت�قيع �تفاقيتّين في �صهر �يل�ل 2010 مع كّل من وز�رة �لمهج

رين 
ّ
��رة وط�يلة �الم��د للمهج

ّ
وق���ى �الم��ن �لد�خلي لتقديم قرو�س �ص��كن مي�ص

فر مجاالت جديدة لت�ظيف �ل�ص��ي�لة 
ّ
و�فر�د ق�ى �المن �لد�خلي، �المر �لذي ي�

�لفائ�صة لدى �لم�صارف.  في هذ� �ل�صياق، ز�دت محفظة �لت�صليفات �لى �لقطاع 

�لخا���س بن�ص��بة 13.32 % خ��الل �لع��ام 2009 و23.10 % خ��الل �لعام 
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2010 و12.73 % خ��الل �لع��ام 2011 لت�ص��ل �ل��ى 39.38 ملي��ار د.�. مع 
نهاي��ة �لعام 2011 و40.45 مليار د.�. مع نهاية �ص��هر �ص��باط 2012، �المر 

ر ن�ص��بة �لت�ص��ليفات من ود�ئع �لزبائن �ل��ى 33.45 % مع 
ّ
�ل��ذي �ّدى �لى تط�

نهاية �لعام 2011 و33.85 % مع نهاية �ل�صهر �لثاني من �لعام �لحالي. 

��ص��افة �لى ذلك، قامت �لم�صارف �للبنانّية بت�قيع �ّتفاقّيات مع م�صارف 

�ص��ة �لتم�يل �لدولية )IFC( وبنك �لتثمير �الوروبي 
ّ
�ص��ات عالمّية كم�ؤ�ص

ّ
وم�ؤ�ص

)European Investment Bank( تق�ص��ي بدعم هذه �الخيرة لجزء من 

�لف��ئ��د �لم�ص��رفّية لبع�س �لقطاعات �النتاجّية. كما يب��رز في هذ� �الطار دور 

�ص��ة كفاالت و�لتي تعمل على م�ص��اعدة �لم�ؤ�ص�صات �ل�ص��غيرة و�لمت��صطة 
ّ
م�ؤ�ص

�لحج��م ف��ي �لح�ص���ل عل��ى تم�ي��ٍل م�ص��رفي م��ن طريق من��ح كف��االت لهذه 

�لقرو�س، وذلك في �لقطاعات �النتاجّية كقطاع �ل�صناعة و �لزر�عة و�ل�صياحة 

رة. في هذ� �الطار، بلغ��ت قيمة �لقرو�س 
ّ
و�النت��اج �لحرفي و�لتقنيات �لمتط���

�لمدع�مة لدى �لقطاع �لم�صرفي �للبناني 519.47 

ملي���ن د.�. خ��الل �لع��ام 2009 و759.80 ملي���ن 

د.�. خ��الل �لع��ام 2010 و711.18 ملي���ن د.�. مع 

نهاية �لف�ص��ل �لثالث من �لعام 2011، لت�ص��ل بذلك 

محفظ��ة �لقرو�س �لمدع�مة �ل��ى 4.24 مليار�ت د.�. 

خالل �لفترة �لممتّدة بين �لعام 1997 و�ص��هر �يل�ل 

2011.  وقد �ص��اهمت �لقرو���س �لمدع�مة ف��ئدها 
بتنمي��ة كاّف��ة �لقطاع��ات �النتاجّية ال �ص��ّيما قطاع 

�ل�ص��ناعة �ل��ذي حظي بن�ص��بة 59.9 % من �جمالي 

محفظة �لقرو���س �لمدع�مة منذ �لعام 1997، تبعه 

قط��اع �ل�ص��ياحة بن�ص��بة 30.2 % وقط��اع �لزر�عة 

بن�صبة 9.5 %.

�ص��رعت  �لف��ئ��د،  ه��م���س  تقّل���س  ظ��ّل  وف��ي 

�لم�صارف �للبنانّية في �بتكار �لمنتجات و�لخدمات 

�لجديدة �لتي تعتمد ب�ص��كل رئي�صي على �الير�د�ت من �لعم�الت وخ�ص��صا في 

مجال �ل�ص��يرفة بالتجزئة وهند�ص��ة وترويج �ص��ناديق �ال�ص��تثمار باال�صافة 

�ل��ى تط�ي��ر �ل�ص��يرفة �اللكترونّية وغيرها م��ن �لعملّيات �لم�ص��رفّية �لمنتجة 

للعم���الت مثل �العتماد�ت �لم�ص��تندّية و�لكفاالت، �لخ. وقد لجات �لم�ص��ارف 

�لى �ّتباع هذه �ال�ص��تر�تيجّية ع��ص��ا عن �للج�ء �لى ��ص��تثمار�ت مربحة وغير 

�منة نظر� لخ�ص���عها �لى �ل�صيا�ص��ة �لنقدّية �لحذرة لم�ص��رف لبنان وتعاميمه 

 )Toxic assets( لتي تحّظر على �لم�صارف �ال�صتثمار في �ال�ص�ل �ل�صامة�

و�لم�ص��تّقات �لمالّية )Financial Derivatives( كما تحّد من �ال�ص��تثمار 

 BBB“  ))less“ في �لقطاع �لعقاري و�لت�ظيف في �ص��ند�ت م�ص��ّنفة �قّل من

than investment grade، �لخ. 
وق��د حافظ �لقطاع �لم�ص��رفي �لّلبناني عل��ى معّدّّالت ربحّي��ة جّيدة خالل 

�لع��ام 2011 بلغ��ت 1.59 مليار د.�. مقارنًة مع 1.64ملي��ار د.�. خالل �لعام 

جهات لم�ص��رف لبنان تق�ص��ي بتحفيز ��ص��تقطاب �ل�د�ئع، و�ن 
ّ
2010، مع ت�

 ربحّية �لقط��اع �لم�ص��رفي، نظر� �ل��ى �همّية 
ّ
كان �ص��ي�ؤّثر عل��ى مع��ّدالت نم���

�لمحافظ��ة عل��ى ف��ئ�س �ل�ص��ي�لة لزيادة �لحرك��ة �لت�ص��ليفّية وبالتالي تفعيل 

 �القت�صادي.   
ّ
عجلة �لنم�

  عرفــــت �لم�ســــارف �للبنانّية بتقديمهــــا مروحة و��سعة مــــن �لخدمات 

للم�ستهلكيــــن ما هي �همّية هــــذه �لخدمات و دورها في نمــــّو �لقطاع؟ و ما 

هــــو �لجديد �لذي قدمه م�سرفكم في �لعــــام 2011 و هل هناك خطط لتقديم 

خدمات جديدة في عام 2012 

د�بت �لم�صارف �للبنانّية منذ مّدة على تقديم مروحة و��صعة من �لمنتجات 

هة �لى �لقطاعات �النتاجّية و ذلك بهدف تحفيز �القت�صاد 
ّ

و ال�صيما تلك �لم�ج

�ص��ة 
ّ
�للبنان��ي م�ص��تفيدة بذلك م��ن �لدعم �لمقّدم من قبل م�ص��رف لبنان و م�ؤ�ص

�ص��ة �لتم�يل �لدولية 
ّ
�ص��ات �لعالمّية كم�ؤ�ص

ّ
كفاالت و بع�س �لم�ص��ارف و �لم�ؤ�ص

)IFC( و بنك �ال�صتثمار �الوروبي )European Investment Bank(. و 

قد كان لهذه �لقرو�س �أثر �يجابي كبير على �القت�صاد �للبناني و على �لم�صارف 

نف�صها و �لتي ��صتفادت من تن�صيط و ت�صريع �لعجلة �القت�صادّية. في هذ� �الطار 

�ص��عى بنك �العتماد �للبناني خالل �ل�صن��ت �لما�صية �لى �بتكار و تقديم باقة 

�ص��ات 
ّ
ع��ة من �لخدمات للم�ص��تهلكين كقرو�س �ال�ص��كان و قرو�س �لم�ؤ�ص

ّ
متن�

�ل�ص��غيرة و قرو���س تم�يل �ص��ر�ء �لمعّد�ت �لريا�ص��ية و �لح���ص��يب و قرو�س 

��ة بكل من 
ّ

تم�ي��ل �لعملّيات �لجر�حّية و قرو�س خا�ص

�صة �لع�صكرّية و �لمغتربين و قرو�س تم�يل 
ّ
�فر�د �لم�ؤ�ص

�الق�صاط �لمدر�صّية. و ين�ي بنك �العتماد �للبناني في 

��ته �ل�ص�قّية من 
ّ

هذ� �الطار �لمحافظة ال بّل زيادة ح�ص

�ص��ة 
ّ

خالل �بت��كار �لمزيد من خدمات �لتجزئة �لمخ�ص

لتتنا�ص��ب مع �ذو�ق و �مكانّيات كاّفة �صر�ئح �لمجتمع 

�للبناني كافة باال�صافة �لى تط�ير خدمات �لبطاقات 

�الئتمانّية و �لخدمات �لم�صرفّية عبر �النترنت.   

كيف تقروؤون تاثير �الزمــــة �ل�سورية على �لقطاع 

�لم�سرفي؟ وهــــل الزمة منطقة �ليورو �نعكا�سات على 

�د�ء �لقطاع؟

�ّن��ه م��ن �ل�ص��عب ع��دم مالحظ��ة �لع��ئ��ق �لت��ي 

�ء �الزمة 
ّ
ي��جهه��ا �لقط��اع �لم�ص��رفي �لّلبنان��ي ج��ر

�ل�ص���رية و�لتي قد دخل��ت حالّيا عامه��ا �لثاني، لي�س 

فقط بحكم �لتز�م �لم�صارف �لّلبنانّية بتطبيق �لعق�بات �لمفرو�صة على �ص�ريا 

من قبل �لجامعة �لعربّية، بل �ي�ص��ا بفعل �لعالقة �ل�طيدة �لقائمة بين �لبلدين 

وحدودهم��ا �لم�ص��تركة، باال�ص��افة �ل��ى ت��جد �ص��بعة م�ص��ارف لبنانّية على 

عة 
ّ
�الر��ص��ي �ل�ص���رية، �المر �لذي قد ينعك�س �ص��لبا عل��ى �د�ء �لميز�نية �لمجم

لتلك �لم�ص��ارف. وتاكيد� على ذلك، �ظهرت �لبيانات �لمالّية �ّن مجم�ع ��ص�ل 

�لم�ص��ارف �ل�ص��بعة �لعاملة في �ص�ريا قد تر�جعت بن�صبة 17.2 % على �صعيد 

�ص��ن�ي خ��الل �لع��ام 2011 �ل��ى 5.8 ملي��ار د.�. �ال �ّن �رباح تلك �لم�ص��ارف 

حققت زيادة �ص��ن�ية بن�ص��بة 3.50 % حيث و�ص��لت �لى 36.8 ملي�ن د.�. في 

نهاي��ة �لعام 2011، وذلك بف�ص��ل �النخفا�س في كلفة �ل�د�ئع في ظّل هروب 

�م����ل �لم�دعين خ�فا من تاّزم �الو�ص��اع. في �ل�ص��ياق عين��ه، يجدر �لذكر �ّن 

هذه �لم�ص��ارف �ل�صبعة قد �حرزت زيادًة ملح�ظة بن�صبة 49.4 % على �صعيد 

�صن�ي لجّهة �ير�د�تها �لت�صغيلّية، حيث و�صلت �لى 236.8 ملي�ن د.�. مع نهاية 

�ء �لت�صّنجات �ل�ص�رية، 
ّ
�لعام 2011. نحن �ذ� على يقين ب�ج�د تحّدياٍت من جر

�ال �ّنن��ا نعي �ّن تاثيرها على �لقطاع �لم�ص��رفي �لّلبناني يبقى محدود�، وذلك 

��ة �رباح �لم�صارف 
ّ

��ص��تناد� �لى نتائج �ختبار�ت �ل�ص��غط �لتي برهنت �ّن ح�ص

�لّلبنانّي��ة م��ن خ��الل فروعها ف��ي �ص���ريا ال تتخّط��ى �ل10 % م��ن �رباحها 

�صة 
ّ

عة، كما �ظهرت نتائج مر�ص��ية ح�ل ر�صاميل تلك �لم�صارف �لمخ�ص
ّ
�لمجم

الد�رة مخاطر �عمالها في �لخارج. 

❍❍  �ساهمت القرو�ش 

المدعومة فوائدها 

بتنمية كاّفة القطاعات 

النتاجّية ل �سّيما 

قطاع ال�سناعة ❍❍
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ومن ناحيٍة �خرى، وفي �طار �زمة منطقة �لي�رو وتد�عياتها �لمحتملة على 

�د�ء �لقطاع �لم�صرفي �لّلبناني، ��صتطاع  �لنم�ذج �لم�صرفي �لمعتمد في لبنان 

وبنجاح، تح�ص��ين نف�ص��ه �ص��ّد مخاطر �زمة �لدي�ن �الوروبّية �لحالّية بف�ص��ل 

�ل�صيا�ص��ة �لحكيم��ة و�لر�ص��يدة �لمعتمدة من قبل م�ص��رف لبن��ان و�لّتي تهدف 

م��ن طريق هند�ص��اٍت مالّي��ة وتعاميم دورّي��ة بتحديد ن�عّية عملّيات ��ص��تثمار 

�لم�ص��ارف �للبنانّي��ة ف��ي �ال�ص����ق و�الدو�ت �لمالّي��ة �الجنبّي��ة ذ�ت درجات 

خط�رة عالية بح�صب م�ؤ�ص�ص��ات �لت�صنيف. وبالتفا�صيل، تتطّلع تعاميم �لبنك 

�لمركزي �لى و�ص��ع �صقٍف للم�ص��ارف �للبنانّية لجهة محفظة ت�ظيفاتها حيث 

ة ب�صكل ود�ئع 
ّ

�نه ال ي�ص��مح »ت�ظيف ما يف�ق ن�صبة 10 % من �م��لها �لخا�ص

في �لخارج لفترة �صنة �و �كثر«، كما تفر�س �صقفا لالكتتابات في �صند�ت �لدين 

�لم�ص��ّنفة »BBB« وما ف�ق بن�ص��بة 50 % من 

�م��له��ا �لخا�ص��ة. كّل هذه �لخط����ت تجعل من 

�نعكا�ص��ات �زمة منطقة �لي���رو على �د�ء �لقطاع 

�لم�صرفي �لّلبناني �صبه معدومة. 

ق �لى �ّن �لقطاع �لم�ص��رفي 
ّ
وال ب��ّد من �لتطر

 
ّ
 �ل�ص��نين وفي خ�ص��م

ّ
�لّلبنان��ي ق��د برهن على مر

مح��ٍن و�زمات عّدة، منها �لمحلّي��ة و�القليمّية �و 

حّت��ى �لدولّية، عل��ى �ّنه مالذ �من للم�ص��تثمرين، 

وذل��ك بف�ص��ل �صيا�ص��ة م�ص��رف لبن��ان �لحكيمة 

�ل��ذي، وبالتعاون مع جمعّية �لم�ص��ارف، يكّثف 

جه�ده للحفاظ على �ص��معة و�ص�رة هذ� �لقطاع 

�لذي ي�ص��كل �لي�م �حد �لمر�كز �لمالية في منطقة 

�ل�صرق �الو�ص��ط. كما يعمل م�صرف لبنان جاهد� 

للمحافظ��ة عل��ى ��ص��تقر�ر �ص��عر �ص��رف �لّلي��رة 

�للبنانّية مقابل �لدوالر �الميركي، ما ي�صاهم في 

ع يعّزز ثقة �لم�صتثمرين في �ص��البة هذ� �لقطاع، 
ّ
خلق مناخ ��ص��تثماري م�ص��ج

ويحم��ي تح�ي��الت �لّلبنانيين �لمغتربي��ن �لتي لطالما �رتكز عليها �القت�ص��اد 

�لّلبناني خالل �ص��ّتى �الزمات. باال�ص��افة �لى ذلك، ُعرفت �لم�صارف �للبنانّية 

يادي ف��ي تطبيق مختلف �لمعايير �لدولّية، �خرها قر�ر رفع ن�ص��بة 
ّ
بدوره��ا �لر

�لمالءة في �لقطاع �لم�ص��رفي �للبنان��ي تدريجّيا �لى 12 % في �لعام 2015 

تبع��ا لمعايي��ر ب��ازل 3، ما يع��ّزز من قدرة �لم�ص��ارف على �ل�ص��م�د في وجه 

�الزم��ات. تجدر �ال�ص��ارة �لى �ّن ن�ص��بة �ل�ص��ي�لة ل��دى �لم�ص��ارف �للبنانّية قد 

تخّط��ت عتب��ة �ل78 % مع نهاية �ص��هر �ص��باط من �لع��ام 2012. يجدر �لذكر 

�خير� �ّن �لقطاع �لم�ص��رفي �لّلبناني ي�ص��ير على �ل�ص��كة �ل�ص��حيحة للمحافظة 

ف �لم�ص��تثمرين 
ّ
 �لعالية في محفظة �لت�ص��ليفات في ظّل تخ�

ّ
عل��ى وتي��رة �لنم�

��عية كبيرة، خ�ص��ص��ا �ّن 
ّ
�لمحليي��ن و�الجانب من �ل�ص��روع ف��ي خط��ت ت��ص

� في محفظة �لت�ص��ليفات بن�صبة 13.32 % 
ّ
�لم�ص��ارف �للبنانية قد حّققت نم�

مع نهاية �صهر �صباط من �لعام 2012.

 في عــــام 2012، وال �سّيما 
ّ
هــــل �نتم متفائلون بــــاد�ء �لقطاع �لم�سرفي

�ّن وكالة �لت�سنيف �الئتماني موديــــز، عّدلت �سلبا توّقعاتها الربعة م�سارف 

لبنانّية كبيرة مع نهاية �لعام �لما�سي؟

ًة جديدة ع��ن قدرته على تجاوز 
ّ
 مر

ّ
لق��د برهن �لقطاع �لم�ص��رفي �للبناني

ال �د�ًء 
ّ
ة على حّد �ص����ء، م�ص��ج

ّ
ة و�لخارجي

ّ
مختل��ف �لمح��ن و�الزم��ات �لد�خلي

 
ّ
 و�المني

ّ
��ز� خ��الل �لع��ام 2011 بالرغ��م من ��ص��تد�د �لغلي��ان �ل�صيا�ص��ي

ّ
ممي

 في بد�ية �لعام �لما�ص��ي، 
ّ
 منذ �ندالع ث�ر�ت �لربيع �لعربي

ّ
 و�القليمي

ّ
�لمحلي

ين و�الجانب. 
ّ
�الم��ر �لذي �ص��اهم بتعزيز ثقة �لم�دعي��ن و�لم�ص��تثمرين �لمحلي

في هذ� �الطار، نجح �لقطاع �لم�ص��رفي �لّلبناني بت�صجيل �رباح �صافية بلغت 

1.59 ملي��ار د.�. خ��الل �لعام 2011 مقارنًة مع 1.64ملي��ار د.�. خالل �لعام 
ر مجم�ع �ال�ص���ل لدى �لم�ص��ارف �لّلبنانية بن�ص��بة 9.04 % 

ّ
.2010وقد تط�

عل��ى �ص��عيٍد �ص��ن�ي �ل��ى 140.58 مليار د.�. م��ع نهاية �لع��ام 2011، فيما 

�رتفع��ت ود�ئ��ع �لزبائن بن�ص��بة 8.38 % �لى 117.70 ملي��ار د.�. ومحفظة 

�لت�ص��ليفات �لى �لقطاع �لخا�س بن�ص��بة 12.73 % �لى 39.38 مليار د.�. مع 

نهاية �لعام 2011. 

وف��ي ظ��ّل �لف���ر�ن �ل�صيا�ص��ي و�القت�ص��ادي ف��ي �لمنطق��ة، قام��ت وكالة 

بتعدي��ل  م�دي��ز  �لعالمّي��ة  �الئتمان��ي  �لت�ص��نيف 

»�لنظرة �لم�ص��تقبلّية« للقطاع �لم�صرفي �للبناني من 

ل 
ّ
ة« �لى »�ص��لبّية« في بد�ية �صهر كان�ن �الو

ّ
»م�ص��تقر

2011. وقد ن�صبت �ل�كالة تعديلها هذ� �لى �نك�صاف 
�ب��رز �لم�ص��ارف �للبنانّي��ة عل��ى بل��د�ن �ال�ص��طر�ب، 

��ًة �ص���ريا، و�لخ�ف من تاثير �الزمة �ل�صيا�صّية 
ّ

خا�ص

و�المنّي��ة عل��ى �د�ء �لم�ص��ارف �لمعنّي��ة، �المر �لذي 

قد ي�ؤثر �ص��لبا على ن�عّية �ال�ص���ل ويلزم �لم�ص��ارف 

�ء ن�صاطاتها في هذه 
ّ
بتك�ين م�ؤونات ��صافّية من جر

عة 
ّ
�لدول، وبالتالي ينعك�س �ص��لبا على �لربحية �لمجم

للقطاع �لم�صرفي.  غير �ّنه من �لم�صتبعد �ن يهّدد هذ� 

�لت��جد ن�صاط �لم�صارف �لمعنّية �و �ن ي�صّكل �ّي خطر 

على هيكلّية �لقطاع �لم�ص��رفي �للبناني ب�ص��كٍل عام، 

وذل��ك نظر� �ل��ى محدودّية �نك�ص��اف هذه �لم�ص��ارف 

عل��ى بل��د�ن �ال�ص��طر�ب بحيث ال تتخّط��ى م�ج�د�ت 

�لم�ص��ارف �للبنانّية �لعاملة في �ص���ريا عتبة �ل10 % من �جمالي م�ج�د�ت 

�لقط��اع �لم�ص��رفي �للبنان��ي. كذلك ف��اّن �لم�ص��ارف �للبنانّية، بم��ا فيها تلك 

�لعاملة في �ص���ريا، باتت معروفة بدورها �لري��ادّي في تطبيق معايير �الد�رة 

�لر�ص��يدة و�د�رة �لمخاط��ر بطريق��ٍة فّعالة، وعل��ى �لتز�مها بمختل��ف �لمعايير 

�لدولّية كمعايير لجنة بازل، باال�صافة �لى محافظتها على ن�صب �صي�لٍة عالية 

 ككّل مع نهاية �ص��هر �صباط من �لعام 
ّ
 �للبناني

ّ
)78.48 % للقطاع �لم�ص��رفي

(، �الم��ر �ل��ذي يزيد من مناع��ة هذه �لم�ص��ارف تجاه �ل�ص��دمات �لتي 
ّ
�لحال��ي

�س لها. 
ّ
تتعر

��ة �ّن �لقطاع �لم�ص��رفي �لّلبناني �ص���ف يحافظ على 
ّ
ونح��ن على ثق��ة تام

ٍة �خرى قدرته على �ل�ص��م�د في 
ّ
�د�ئ��ه �لجّي��د خالل �لع��ام 2012 ويثبت لمر

ن �د�ء �القت�صاد 
ّ
وجه �لع��ئق و�لتحّديات مهما كان م�ص��درها، مدع�ما بتح�ص

 �القت�ص��ادي 3.0 % للعام 
ّ
قع �ن تبلغ ن�ص��بة �لنم���

ّ
�للبنان��ي حي��ث م��ن �لمت�

2012 بح�ص��ب تقرير �ص��ندوق �لنقد �لدولي �ل�ص��ادر م�ؤخر� و3.8 % بح�صب 
معه��د �لتم�ي��ل �لدول��ي. وتات��ي �الرق��ام لت�ؤّك��د م��ن جدي��د �ص��البة �لنم�ذج 

عة للم�صارف �لعاملة في لبنان 
ّ
�لم�ص��رفي �للبناني حيث نمت �لميز�نّية �لمجم

بن�ص��بة 2.51 % منذ بد�ية �لعام 2012 ولغاية �ص��هر �ص��باط  لتبلغ 144.11 

ملي��ار د.�. فيما ز�دت ود�ئع �لزبائن بن�ص��بة 1.53 % منذ مطلع �لعام �لحالي 

�لى 119.51 مليار د.�. متر�فقّة مع �رتفاٍع في محفظة �لت�صليفات �لى �لقطاع 

�لخا�س بن�صبة 2.73 % �لى 40.45 مليار د.�.  

❍❍  من ال�سعب عدم 

مالحظة العوائق التي 

يواجهها القطاع الم�سرفي 

الّلبناني جّراء الزمة 

ال�سورية  ❍❍
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»لبنان والمهجر« .. العنوان الم�سرفي الأف�سل

ازهري: القطاع كّون �سيا�سات احترازية

ميثل بنك لبنان واملهجر واحداً من أعرق املؤسسات املالية في 
لبنان وعلى صعيد املنطقة ككّل، اذ حظي ولعقود متواصلة 

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 ممّيز رافقه أيضا” هذا العام. فمن ناحية، متّكنت 

كفاءة البنك التشغيلية واإلدارية من احملافظة على أدنى 
نسبة للكلفة إلى اإليرادات بني املصارف املدرجة في األشهر 

التسعة األولى من العام 2011 بلغت نسبتها %37,97 ما أّدى 
بالتالي إلى ارتفاع أرباحها في الفصل الثالث من العام 2011 

إلى 236.3 مليون دوالر اميركي. 

و�كد رئي�س مجل�س �د�رة ومدير عام �لم�صرف �صعد �زهري في حديث مع “�ل�صناعة 

و�القت�صاد” �ن �لبنك ي�صعى د�ئمًا �لى �إطالق وتط�ير خدمات جديدة كان من �همها في 

عام 2011 خدمة cash �لتي تعتبر �الأولى من ن�عها في �ل�ص��رق �الأو�ص��ط. و�و�ص��ح 

�ن هذه �لخدمة ت�ص��مح لعمالء �لم�ص��رف باإر�ص��ال �أم��ل نقدية من �أي م��كان في �لعالم  

عبر جهاز م��ص���ل باالإنترنت لي�ص��حب �لمبلغ من �ص��ر�ف �آلي تابع للم�ص��رف من دون 

�لحاجة  �إلى بطاقة �أو �إلى ح�صاب م�صرفي. و��صاف: “كذلك قام �لبنك باإطالق �ل�صندوق 

�الإ�صتثماري  Blom Saudi arabia Fund  �لذي يتكّ�ن من �أ�صهم  ل�صركات مدرجة 

ف��ي �ص���ق �لتد�ول �ل�ص��ع�دي �لذي يعتبر م��ن �أكثر �الأ�ص����ق �ل��عدة  في �ل��دول �لعربية 

و�لدول �لنا�ص��ئة، وعقد مذكرة تفاهم مع جمعية �ل�ص��ناعيين ت�فر لل�ص��ركات �ل�صناعية 

قرو�صا وخدمات م�صرفية مي�ّصرة  ت�صاعدها في تط�ير عملها و�إنتاجيتها”.

تنوع �لخدمات

ولف��ت �الأزه��ري ف��ي هذ� �الط��ار، �لى �ن �لقط��اع �لم�ص��رفي �للبناني يّت�ص��م بتن�ع 

خدماته ون�صاطاته  لت�صمل �لخدمات �لم�صرفية �ل�صاملة من �صيرفة �لتجزئة و�ل�صركات 

وتم�يل �لتجارة و�ل�صيرفة �لخا�صة و�الإ�صتثمارية و�الإ�صالمية وخدمات �ل��صاطة و�إد�رة 

�لثرو�ت و�لتاأمين ، وقد �ص��اعدت كل هذه �لخدمات في نم�  وتط�ر  �لقطاع”. و��ص��ار �إلى 

�لت��صع في �صيرفة �لتجزئة في �ل�صن��ت �لثالث �لما�صية  مدف�عة بالقرو�س �لمدع�مة 

م��ن م�ص��رف لبنان خ�ص��ص��ا في ما يتعلق بالقرو�س �ل�ص��كنية �لت��ي فاقت 10 % من 

�إجمالي �لقرو�س للقطاع �لخا�س.

مالءة عالية

و�عتب��ر �الأزه��ري �ن لدى �لقطاع �لم�ص��رفي �لمق�مات �لكافية لدرء �ي �نعكا�ص��ات 

ق��د تن�ص��جم ع��ن تعديل �و خف���س في �لت�ص��نيف �الئتمان��ي،  �ذ يتمتع �لقطاع ب�ص��ي�لة 

ومالءة عالية وبج�دة م�ج�د�ته وبقاعدة �ص��لبة من �ل�د�ئع �لى جانب رقابة م�ص��ددة 

وفاعلة من قبل �ل�ص��لطات �لنقدية. وت�قع �ن يك�ن عام 2012 عاما ال باأ�س به للقطاع 

�لم�ص��رفي �للبنان��ي بع��د �لم�ؤونات �لكافي��ة و�الإ�ص��افية �لتي  كّ�نها ف��ي عام 2011 

تح�ّص��بًا للمخاط��ر �لتي قد تطال �لقطاع  نتيجًة  للتط���ر�ت في �لمنطقة، وبعد �لت�قعات 

بارتفاع �لنم� �الإقت�صادي في لبنان �إلى معدل يقارب 3.5 %  بعد �أن بلغ ح��لى 1.5 % 

في عام 2011. وفي رد على �ص���ؤ�ل ح�ل �لخط��ت �لتي �تخذتها �لم�ص��ارف في �ص���ء 

�رتف��اع �ل�د�ئع ب�ص��كل كبير وما يرتب��ط بها من �عباء وف��ئد ت���ؤدي �إلى �رتفاع �لكلفة، 

ق��ال �أزه��ري: “ في �لحقيق��ة، �رتفعت �ل�د�ئ��ع في �ل�ص��نتين �الأخيرتين بمع��ّدل بلغ في 

�لمت��ص��ط 10 % وو�ص��ل �إجمالي �ل�د�ئع �لخا�صة �إلى 117.5 مليار دوالر حتى نهاية 

�صباط 2012،  و�أعتقد �أن  للقطاع �لم�صرفي قدرة  على ��صتيعاب وت�ظيف هذه �ل�د�ئع 

بدون �أعباء �أو تكاليف عالية”. و��صاف: “ في هذ� �ل�صدد،  �إرتفعت في �لمقابل �لقرو�س 

للقط��اع �لخا���س بمعدل �ص��ن�ي ف��اق 18 % في �لفترة ذ�تها لت�ص��ل �إل��ى 40.5 مليار 

دوالر،  وت���ّزع �أهمه��ا عل��ى �لقطاعات �الإنتاجي��ة كالتال��ي:  34.9 % لقطاع �لتجارة 

و�لخدم��ات،  17.5 % لقط��اع �لمق��اوالت و�لبناء، 24.6 % لقط��اع �الأفر�د،  11.2 %  

لقطاع �ل�صناعة، و 7.6 % لقطاع �ل��صاطة �لمالية”. 

�الأزمة �ل�سورية

و�ذ �عتبر �زهري �ن “هناك �أثر�ً مبا�صر�ً لالأزمة �ل�ص�رية على �لقطاع �لم�صرفي ينجم 

عن تعر�س �لم�صارف �للبنانية �لعاملة في �ص�رية النخفا�س في �أعمالها،  ��صار �إلى �أن 

�لم�ص��ارف �للبنانية تّتبع �صيا�ص��ات محافظة �حتر�زية وكّ�نت م�ؤونات كافية لتخفيف 

ح��دة  تد�عي��ات هذه �الأزمة عل��ى ميز�نياتها و�أد�ئها”. ور�أى �ن �ث��ر �أزمة منطقة �لي�رو 

على �لقطاع �لم�صرفي �أقل من �ثر �الأزمة �ل�ص�رية، و�صدد على �ن  لهذه �الأزمة ذي�اًل على 

�ل��قع �القت�ص��ادي �للبناني من خالل �أثرها على �لتباط�ؤ في �القت�ص��اد �لعالمي وعلى 

�لتر�جع في �لثقة  و�ليقين في مجاالت �ال�صتثمار و�الأعمال و�الأ�ص��ق �لمالية”.
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» اللبناني الفرن�سي« في خدمة الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة والمهنيين

زيركا: ا�ستراتيجيتنا ثابتة رغم الظروف

يعتبر البنك اللبناني الفرنسي مصرفاً رائداً في االقتصاد اللبناني، فبعد ان 
شًكل أحد أهم أركانه منذ أكثر من 80 عاماً، يسير املصرف على طريق التوسع 

السريع حيث افتتح فروعاً متعددة العام املاضي، ملواكبة تطور عمالئه والبقاء 
على مقربة منهم، في إطار التزامه بتقدمي أفضل خدمة لهم في املناطق 

كافة وتأكيداً 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 

رونالد زيركا ان “البنك اللبناني الفرنسي صّمم منتجات خّصصت لتلبية 
مختلف متطلبات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملهنيني وتوفير عدد من 

التسهيالت التي تساعدهم في تطوير أعمالهم. 

و��ص��ار زيركا �لى �ن دور �لم�ص��رف يتركز على در��ص��ة حاجات �لم�ؤ�ص�ص��ات 

�ل�ص��غيرة و�لمت��ص��طة و�لمهنيي��ن ليخت��ار لهم �لمنتج��ات �لتي تتنا�ص��ب وهذه 

�لحاج��ات. و�و�ص��ح �ن��ه يجب �واًل فهم “م��ا يطلبه هذ� �لقطاع ث��م عر�س عليهم 

�لمنتجات و�لخدمات �لتي ت�صتجيب لمتطلباتهم وحاجاتهم. كالم زيركا �تى في 

ح��ر مع “�ل�صناعة و�القت�صاد” �صّلط �ل�ص�ء على دور �لم�صرف في تنمية قطاع 

�لم�ؤ�ص�صات �ل�صغيرة، هذ� ن�صه:

كيف ي�ص��هم �لبنك �للبناني �لفرن�ص��ي في تنمية قطاع �لم�ؤ�ص�ص��ات �ل�ص��غيرة 

و�لمت��صطة �لذي يعد قطاعًا �أ�صا�صيًا في �لناتج �لمحلي للدول �لكبرى؟

�لبن��ك �للبنان��ي �لفرن�ص��ي ي��درك م��دى �أهمية قط��اع �لم�ؤ�ص�ص��ات �ل�ص��غيرة 

و�لمت��ص��طة و�إ�ص��هامه ف��ي �القت�ص��اد �للبناني �إذ ي�ص��تح�ذ على جزء ه��اّم فيه. 

�إن��ه قط��اع حي�ي وي�ص��ّكل جزء�ً مهمًا م��ن �لن�ص��يج �الجتماعي. و��ص��تجابّة منه 

طة، �صّمم 
ّ
للحاجات �لمتز�يدة الأ�ص��حاب �لمهن و�لم�ؤ�ص�ص��ات �ل�ص��غيرة و�لمت��ص

�ص��ت لتلبية مختل��ف متطلباتهم وت�فير  �لبن��ك �للبناني �لفرن�ص��ي  منتجات خ�صّ

عدد من �لت�صهيالت �لتي ت�صاعدهم في تط�ير �أعمالهم.

وير�فق �لبنك �للبناني �لفرن�صي �لم�ؤ�ص�صات �ل�صغيرة و�لمت��صطة في ح�ص�ره 

�الإقليمي وقد �صعى �لم�صرف �لى �إن�صاء �صّت �إد�ر�ت �إقليمية مخ�ص�صة لهذ� �لقطاع 

للبقاء على مقربة من �لفاعلين فيه. 

ما هي �آليات و�صروط �لتم�يل �لتي تعتمدونها على هذ� �ل�صعيد؟

يترّكز دورنا على در��صة حاجات �لم�ؤ�ص�صات �ل�صغيرة و�لمت��صطة و�لمهنيين 

لنخت��ار له��م �لمنتج��ات �لتي تتنا�ص��ب وه��ذه �لحاج��ات. يج��ب �أواًل �أن نفهم ما 

يطلب��ه هذ� �لقطاع من خالل �لبقاء على مقربة من �لفاعلين فيه و�الإ�ص��تماع �إلى 

م��ا يريدونه ثم نعر���س عليهم منتجات وخدم��ات ورزمًا ت�ص��تجيب لمتطلباتهم 

وحاجاتهم. 

توفير �لت�سهيالت

ما جديدكم في هذ� �لمجال �لحي�ي؟

�ص��ت لتلبي��ة مختلف متطلبات  �ص��ّمم �لبنك �للبناني �لفرن�ص��ي منتجات خ�صّ

�لم�ؤ�ص�ص��ات �ل�ص��غيرة و�لمت��ص��طة و�لمهنيي��ن وت�فير عدد من �لت�ص��هيالت �لتي 

ت�ص��اعدهم ف��ي تط�ي��ر �أعماله��م. وكان �آخرها منت��ج �ل���Pro Package �لذي 

ي�ّفر في �آن حل�اًل م�ص��رفية �ص��املة �لى �أ�صحاب �لم�ص��اريع ومروحة و��صعة من 

�لمنتج��ات و�لخدم��ات. �ل���Pro Package ه��� �أول منتج من ن�ع��ه يطلق في 

�ل�ص���ق �للبنانية وي�ص��ّم مجم�عة مبتكرة م��ن �لخدمات و�لمنتجات �لم�ص��رفية 

�لم�ّجهة الأ�ص��حاب �لم�ص��اريع و�لم�ؤ�ص�ص��ات �ل�ص��غيرة و�لمت��ص��طة لكي يحظ�� 

بالدع��م �ل��الزم لتحقيق طم�حاتهم �لمهنية. كما ي�ص��ّم ميز�ت عدي��دة �أبرزها �ل�

Financial Kit �لذي ي�ؤّمن �لم�صتند�ت �لمالية و�لقان�نية �لخا�صة بكل ن�ع 
عمل باالإ�ص��افة �إلى بطاقة م�ص��رفية مجانية من فئة بالتين���م وبطاقة �ئتمان 

مجانية مع معدل فائدة تف�ص��يلي ودفتر �صيكات مجاني وت�صديد مجاني لف��تير 

�ال�صتهالك. 

كم��ا ي�ف��ر �لم�ص��رف قرو���س كف��االت �لمخ�ص�ص��ة للم�ؤ�ص�ص��ات �ل�ص��غيرة 

و�لمت��ص��طة و�لتي تتيح لهم �الإفادة من مختلف �لقرو�س �لتي يقدمها �لم�صرف 

بدعم من م�صرف لبنان. 

عالم ترتكز �الإ�ص��تر�تيجية �لتط�يرية �لت��ي تنتهج�نها �الآن ربطًا بتطلعاتكم 

للمرحلة �لمقبلة؟

من جهة �لم�ؤ�ص�ص��ات �ل�ص��غيرة و�لمت��ص��طة لم تتغير ��ص��تر�تيجية �لم�صرف 

��ة مهمة في  بالرغ��م م��ن �الأو�ص��اع �لمحلي��ة و�الإقليمية، و�ص��يحافظ عل��ى ح�صّ

�ل�ص���ق وال �ص��يما على �ص��عيد قرو�س »كفاالت«. وتق�م هذه �ال�صتر�تيجية على 

�أف�ص��ل �لممار�صات �لتي �نتهجناها خالل �لعامين �ل�صابقين. ال نرى �أي تغير في 

�لقطاعات �لتي تهمنا، وبالتالي تبقى ��صتر�تيجيتنا هي نف�صها للفترة �لمقبلة. 
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BBaC يقّدم مجموعة وا�سعة 
من المنتجات والخدمات الم�سرفية

مضى على تأسيس  BBACاكثر من 50عاماً سعى خاللها املصرف 
إلى تقدمي مجموعة مميزة ومتكاملة من املنتجات واخلدمات املصرفية 

املصممة وفقاَ حلاجات زبائنه على اختالف أعمارهم وفئاتهم. وقد 
ساهم هذا الواقع في تثبيت موقع املصرف املتّقدم 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 
العامة لإلسكان، قرض املهّجر السكني بالتعاون مع وزارة املهجرين، قرض األعمال الصغيرة، قرض كفاالت، قرض املدرسة و 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 فُخصص لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة في 

القطاعات اخملتلفة ومنها السياحة، الزراعة، الصناعة واألعمال احلرفية.

ي��ظب BBaC على تلبية متطلبات زبائنه �ل�صخ�ص��ية، �لتي ت��كب �لتط�ر�ت 

�القت�ص��ادية و�الجتماعي��ة فتتنّ�ع وتتبدل معها با�ص��تمر�ر، لذ� ي�ص��عى دومًا �إلى 

تحدي��ث منتجاته وخدمات��ه وتزويدها بمنافع ��ص��افية. من ه��ذ� �لمنطلق، �أطلق 

ي�ص��ًا ليلّبي حاج��ات �لزبائن �لذين  ��مَم خ�صّ �لم�ص��رف �أخير�ً قر�ص��ًا �صخ�ص��يًا �صُ

يبحث���ن ع��ن حّل �ص��ريع لم�ص��كلٍة مادية �صخ�ص��ية م�ص��تجّدة.  يمنح ه��ذ� �لعر�س 

�إمكانية �قتر��س 15،000  دوالر �أميركي �أو ما يعادل هذه �لقيمة بالليرة �للبنانية 

مع مرونٍة في �لت�ص��ديد لفترة تمتد لغاية ٥ �ص��ن��ت وفق �أق�ص��اط �صهرية بقيمة ٣٣٣ 

دوالر�ً �أميركيًا مع ف��ئد ُمخّف�ص��ة وتناف�صية ومن دون دفع �ي عم�لة. باالإ�صافة 

�ل��ى ذل��ك، يمنح ه��ذ� �لقر���س �لزبائ��ن فر�ص��ة �الإختيار بي��ن بطاقت��ي �الإئتمان 

CCCL و Kunhadi لالإفادة من مميز�تهما مجانًا لل�ص��نة �الولى. تتيح هذه 
�لبطاقات للزبائن فر�ص��ة م�صاندة ق�صيتين �إن�صانيتين عبر �لتبرع بن�صبة 1 % من 

قيمة م�ص��ترياتهم لدعم مركز �ص��رطان �الأطفال في لبن��ان �أو جمعية “ُكن هادي” 

�لتي ُتعنى بت�عية �ل�صباب �للبناني على �صبل �ل�قاية من مخاطر ح��دث �ل�صير.

باالإ�ص��افة �إل��ى ه��ذه �لقرو���س �لمتن�عة يق��ّدم BBaC مجم�عة و��ص��عة من 

�لبطاقات �لبال�ص��تيكية �لمميزة وت�صمل: بطاقة �إلكترون للدفع �لف�ري و�لبطاقات 

 ،Kunhadi الئتماني��ة �لكال�ص��يكية، �لذهبي��ة و�لبالتينية، بطاقة �لي���رو، بطاقة�

بطاق��ة CCCL، بطاق��ة �النترن��ت وبطاق��ة.Diamond  وتتيح �لبطاق��ة �الأخيرة 

لكل �ص��يدة �لقيام بم�ص��ترياتها وت�ص��ديد قيمتها الحقًا مقابل ح�ص�لها على نقاط 

تخّ�لها �لف�ز بج��ئز قّيمة من �لمج�هر�ت و�لما�س. 

�إل��ى ذل��ك يقدم BBaC مجم�عة �ص��املة من خدم��ات �لتاأمي��ن لالأفر�د وهي: 

تاأمين �ص��د �لح��دث �ل�صخ�ص��ية، تاأمين على �لحياة، تاأمين �لمنازل �ص��د �لحريق 

و�لع��مل �لطبيعية، تاأمين �الأجر�ء �الأجانب، تاأمين �ل�صيار�ت �لخ�ص��صية، تاأمين 

�ل�ص��فر و�لخدمات �ل�صحية و�ال�صت�صفائية باالإ�صافة �إلى برنامجي تاأمين �دخاري 

وهما “جنى” للتقاعد و”نجاح” للتعليم.

يطّ�ر BBaC با�صتمر�ر خدم�اته �لم�صرفية �لمتن�عة وال�صيما تلك �الإلكترونية 

مث��ل خدم��ة Banking   Online   �لت��ي ت�ّف��ر للزبائن �الإطالع على ح�ص��اباتهم 

و�إج��ر�ء �لعملي��ات �لمالي��ة عب��ر �ص��بكة �الإنترنت في �ص��كل �آمن و�ص��ليم العتماده 

�أكث��ر �لبر�م��ج تطّ�ر�ً و�لت��ي ت�ّفر �الأم��ن �لمعل�ماتي. كذلك طّ�ر �لم�ص��رف خدمة 

Phone Banking  �لتي تتيح للزبائن �الإطالع على �أر�ص��دة ح�صاباتهم وتفا�صيل 
�لعمليات. �أي�ص��ا يقدم �لم�ص��رف خدمة SmS alert Service  وهي خدمة �إر�صال 

�لر�ص��ائل �لق�صيرة مجانا على �لهاتف �لخلي�ي الأ�صحاب �لح�صابات �لد�ئنة تحت 

�لطلب. هذ� و�أن�ص��اأ �لم�ص��رف مركز�ً لخدمة �لزبائن Call Center في �صبيل تاأمين 

ر�حتهم حيث يتّم �لرّد على كافة ��صتف�صارتهم على مد�ر �ل�صاعة.

يهت��ّم BBaC بم�ص���ؤولية �لم�ؤ�ص�ص��ة نح� �لمجتمع )CSR( عبر دعمه �لم�ص��تمر 

لتنمية �ل�ص��باب و�الأن�صطة �لتثقيفية و�لم�صاهمة في ت�ص��جيع �لم�صاريع �الإن�صانية، 

�ل�طنية، �لبيئية، �لريا�ص��ية، �لثقافية و�أي�ص��ًا �ل�صياحية �صمن خّطة و��صحة وفي 

�إطار ��صتر�تيجيا متينة لل�صن��ت �لمقبلة. من هذ� �لمنطلق �صمم �لم�صرف بطاقتي 

CCCL  و Kunhadi. و�إيمانًا منه باأنه من حّق �الأم �أن تك�ن ع�ص���� نا�ص��طًا في 
�لتخطيط لم�صتقبل �أوالدها �لمادي، لت�صتطيع بذلك �أن تغّير حياتها وحياة عائلتها 

نح� �الأف�ص��ل، كان BBaC �أول م�صرف في لبنان يتيح لالأم فتح ح�صاب م�صرفي 

ل�صالح �أوالدها �لقا�صرين عبر �إطالقه “ح�صاب �الأم”. 

�لي�م تنت�ص��ر فروع BBaC في لبنان عبر �صبكة ت�صم 35 فرعًا باالإ�صافة �إلى 

فرع في قبر�س- ليما�ص�ل، فرعين في �لعر�ق - �ربيل وبغد�د ومكتب تمثيلي في 

�الأمارت �لعربية �لمتحدة - �أب� ظبي. كذلك لدى �لم�ص��رف 47 �ص��ر�فًا �آليًا منت�صر�ً 

في كافة �لمناطق �للبنانية. 

لق��د ع��ّ�د BBaC زبائن��ه على مبادر�ت��ه �لمتجددة و�ل�ص��باقة لتقديم �أف�ص��ل 

�لخدم��ات عب��ر م��كب��ة كل تط���ر عل��ى �ل�ص��عيد �لم�ص��رفي وب���ص��طة منتجاته 

�لمتن�عة م�ؤكد�ً كل مرة على �صعاره: “�الإهتمام بالفعل”. 
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ر���ص��ال��ة �الإم�����ار�ت

 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«، شاهداً قوياً ودليالً صلباً على 

مكانة اإلمارات املتقدمة على مستوى العالم، وبرهاناً 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 مؤشراً 

إيجابياً واستثنائياً على أهمية سوق اإلمارات على مستوى العالم«.

برعاية ال�سيخ �سلطان بن طحنون رئي�س جمل�س اإدارة هيئة اأبوظبي لل�سياحة 

افتتاح معر�ش الخليج ل�سياحة الحوافز 

بم�ساركة 300 �سركة محلية وعالمية  

 �فتتح �ل�ص��يخ �ص��لطان بن طحن���ن �آل نهيان 

�أب�ظب��ي لل�ص��ياحة  �إد�رة هيئ��ة  رئي���س مجل���س 

ل�ص��ياحة  �لخلي��ج  فعالي��ات معر���س  و�لثقاف��ة 

�لح��فز و�الأعمال و�لم�ؤتمر�ت، بح�ص���ر عدد من 

كبار �لم�ص���ؤولين و�لمعنيين في قطاع �ل�ص��ياحة 

ف��ي �أب�ظب��ي وبم�ص��اركة م��ا يف�ق 300 �ص��ركة 

محلية و�إقليمية وعالمية . وقام �ل�ص��يخ �ص��لطان 

ب��ن طحن�ن �آل نهيان بج�لة ف��ي مختلف �أرجاء 

�الأجنح��ة  عل��ى  بالقائمي��ن  و�لتق��ى  �لمعر���س 

�لم�ص��اركة . وك�ص��فت »هيئ��ة �أب�ظب��ي لل�ص��ياحة 

�لمبا�ص��ر  �القت�ص��ادي  �الإ�ص��هام  �أن  و�لثقاف��ة« 

لفعاليات �الأعمال في �الإمارة �صيرتفع بن�صبة 7 % 

�صن�يًا خالل �ل�صن��ت �لثماني �لمقبلة لي�صل �إلى 

1 .5 ملي��ار�ت دره��م )4 .1 مليار دوالر( بحل�ل 
�لعام 2020 

�أهم �لقطاعات

نت �لت�قعات، �لم�صتمدة من نتائج در��صة 
ّ
وبي

�إح�ص��ائية عه��دت �لهيئ��ة باإجر�ئه��ا �إل��ى بي��ت 

��صت�صار�ت متخ�ص�س، �أن �لم�صاهمة �القت�صادية 

�لكلي��ة لفعاليات �الأعمال بلغت 4 .2 مليار درهم 

)5 .657 ملي�ن دوالر( في �لعام 2010 .

وو�صعت �لهيئة �أهد�فًا و��صحة لقطاع �صياحة 

�لم�ؤتمر�ت و�لمعار�س و�لح��فز و�الأعمال خالل 

�ل�صن��ت �لثماني �لمقبلة، وتاأمل �أنه بحل�ل �لعام 

2015 �صت�ص��بح �أب�ظب��ي وجه��ة �إقليمي��ة ر�ئدة 
للم�ؤتم��ر�ت و�الجتماع��ات، وبي��ن �أف�ص��ل 100 

وجه��ة عالمية في هذ� �لمجال، مع تحقيق زيادة 

�أربع��ة �أ�ص��عاف ف��ي ع��دد فعالي��ات �لم�ؤتمر�ت 

و�لمعار���س و�لح��ف��ز و�الأعم��ال �لمقام��ة ف��ي 

و�لع��ئ��د  زو�ره��ا  ع��دد  وم�ص��اعفة  �الإم��ارة، 

�القت�ص��ادية . وف��ي �ل�ص��ن��ت �لخم���س �لتالي��ة، 

تت�قع تر�ص��يخ مكانة �الإمارة ب��ص��فها �لمق�ص��د 

�لمف�ص��ل ف��ي �لمنطق��ة، مع ت�ص��جيل زي��ادة 10 

�أ�ص��عاف في عدد �لفعاليات مقارنة بالم�صت�يات 

�لحالية، و�أربعة �أ�ص��عاف في عدد �لزو�ر و�لع��ئد 

�القت�صادية �لكلية .

�لتنفي��ذي  �لرئي���س  �لزي��ر،  �ص��ليم  �أّك��د  ب��دوره، 

ل�ص��ركة روتان��ا الإد�رة �لفنادق، �أن �ص��ياحة �لح��فز 

و�الجتماع��ات و�لم�ؤتم��ر�ت و�لمعار���س تعتبر �أحد 

�أهم �لقطاعات في جميع فنادق روتانا، وت�صكل نح� 

�أب�ظبي . �أعمال �لمجم�عة في  % من حجم   12
وقال �صليم �لزير: »نعمل على زيادة ن�صاطنا في 

قطاع �صياحة �لح��فز و�الجتماعات و�لم�ؤتمر�ت 

و�لمعار�س خالل �ل�ص��نتين �لمقبلتين، ليمثل نح� 

�أب�ظبي« . �أن�صطة من�صاآتنا في  % من   16

م�ستوى �النفاق

وت�ص��عى »هيئة �أب�ظب��ي لل�ص��ياحة و�لثقافة« 

�إل��ى ��ص��تقطاب �أكب��ر �لم�ؤتم��ر�ت و�لفعاليات �إلى 

�الإمارة، باالعتماد عل��ى نجاح »�لم�ؤتمر �لعالمي 

لطب �لعي�ن«، �لذي �أقيم �صهر فبر�ير �لما�صي في 

»مرك��ز �أب�ظب��ي �ل�طني للمعار�س« بح�ص���ر ما 

يزيد على 000 .12 م�صارك .

�لتروي��ج  مدي��ر  �لنعيم��ي،  مب��ارك  و�أو�ص��ح 

�لدولي ف��ي �لهيئة، �إلى �أن ه��ذ� �لحدث وّفر ع��ئد 

�قت�ص��ادية مبا�ص��رة وغير مبا�ص��رة تقدر بح��لى 

5 .45 ملي�ن دوالر �أمريكي، وقال: »يت�ص��م ز�ئر 
�صياحة �الأعمال بارتفاع م�صت�ى �الإنفاق مقارنة 

بز�ئر �صياحة �لترفيه، وه� ما قد ي�صل �أحيانًا �إلى 

نح� �صبعة �أ�صعاف« .

و�أ�صار �لنعيمي �إلى �أن �أب�ظبي م�ؤهلة �أكثر من 

�أي وقت م�صى الجتذ�ب و�حت�صان �أبرز �لفعاليات 

و�لم�ؤتم��ر�ت، الفتًا �إل��ى �أن 127 فندقًا ومنتجعًا 

و�ص��قة فندقية بمختلف �أنحاء �الإمارة ت�فر حاليًا 

ما يزيد على 000 .20 غرفة فندقية .

لط��ب  �لعالم��ي  »�لم�ؤتم��ر  »�أظه��ر  و�أ�ص��اف: 

�لعي���ن« �أن �ل��زو�ر و�لجه��ات �لعار�ص��ة يب��دون 

�هتمام��ًا بال�ص��عر عندم��ا يتعل��ق �الأم��ر باختيار 

�لفن��دق �أو مق��ر �الإقام��ة، رغم �أنهم يك�ن���ن �أكثر 

تح��رر�ً من قي���د �الإنفاق في �لج���الت و�لمطاعم 

و�أثن��اء �لت�ص���ق. و�أ�ص��فر �ت�ص��اع ر�ص��يد �لغ��رف 

�لفندقي��ة ف��ي �أب�ظب��ي عن جع��ل �أ�ص��عارها �أكثر 

تناف�ص��ية ف�ص��اًل عن �إتاحة �لمزيد م��ن �لخيار�ت 

�أمام �لز�ئر« .

و�أ�صاف: »يمنحنا �لقطاع �لطبي فر�صة �صانحة 

ال�ص��تقبال �لمزيد من �لفعالي��ات و�لم�ؤتمر�ت في 

�أب�ظب��ي. ونجحن��ا بالفع��ل ف��ي �لح�ص���ل عل��ى 

�ص��رف ��صت�ص��افة »م�ؤتمر �آ�ص��يا و�لبا�صيفيك لطب 

�لقل��ب 2015« �ل��ذي يت�ق��ع م�ص��اركة 000 .3 

متخ�ص���س في �أعماله، وت�فير ع��ئد �قت�ص��ادية 

.3 ملي���ن دوالر . ونعم��ل   95 مبا�ص��رة قدره��ا 

على ��ص��تقطاب م�ؤتمر�ت طبية كبيرة �أخرى، رغم 

�ص��ع�بة �لمناف�ص��ة، ولكننا نثق باأن تجربتنا في 

��صت�صافة »�لم�ؤتمر �لعالمي لطب �لعي�ن 2012« 

تزودنا بميزة تناف�صية و��صحة«.

ياأتي �لك�ص��ف عن هذه �لم�ؤ�صر�ت مع م�صاركة 

قطاع �ل�ص��ياحة في �الإمارة ف��ي »معر�س �لخليج 

ل�ص��ياحة �لح��فز و�الأعم��ال و�لم�ؤتم��ر�ت«، �لذي 

يق��ام حت��ى ي���م 28 مار���س/ �آذ�ر �لج��اري في 

»مرك��ز �أب�ظب��ي �ل�طن��ي للمعار���س« . وي�ص��ّلط 

جناح �أب�ظبي �ل�ص�ء على �لبنية �لتحتية ومر�فق 

�ص��ياحة �الأعم��ال �لمتط���رة في �أب�ظبي، وي�ص��م 

تح��ت مظلت��ه 75 من م��زودي �لخدم��ات في هذ� 

�لقطاع .

قاعة �لترفيه

�لكثي��ر  وجهتن��ا  »تمتل��ك  �لنعيم��ي:  وق��ال 

م��ن �لخدم��ات و�لمنتج��ات م��ن ناحي��ة �لمر�فق 

�لم�ؤتم��ر�ت  ل�ص��ياحة  �لمخ�ص�ص��ة  و�لخي��ار�ت 

و�الجتماعات و�لح��فز و�الأعمال، وه� ما يعك�صه 

�رتفاع ع��دد �لجهات �لم�ص��اركة ف��ي �لجناح من 

72 بالدورة �لما�ص��ية �إلى 75 م�صاركًا هذ� �لعام 
ي�صغل�ن م�صاحة 529 متر�ً مربعًا«. 

ي�ص��م �لجن��اح للم��رة �الأولى »فال���س ف�رم«، 

قاع��ة �لترفيه �لح��ي �لمغطاة ف��ي »جزيرة يا�س« 

و�لمتاح��ة حالي��ًا للتاأجير، و«ج��ي �إل �يفينت�س«، 

�لتجاري��ة  �لمعار���س  وتنظي��م  �إد�رة  �ص��ركة 

و�لم�ؤتم��ر�ت و�إد�رة �لمر�ف��ق وت�في��ر �لخدم��ات، 

ومب��ادرة »�لج�لف ف��ي �أب�ظب��ي«، و«فندق وفلل 

ب��ارك حياة �أب�ظبي«، و«فن��دق روزوود �أب�ظبي« 

�لمق��رر �فتتاح��ه خالل �لعام �لج��اري في جزيرة 

للفن��ادق  »روزوود  من�ص��اآت  �أول  وه���  �ل�ص���ة 

و�لمنتجع��ات« في �لعا�ص��مة �الإمار�تية، و«فندق 

مجم��ع  �ص��من  �أب�ظب��ي«  ك�رني���س  �ص���فيتيل 

»كابيت��ال ب��الز�« على �لطرف �ل�ص��رقي ل�ص��اطئ 

�أب�ظب��ي«  �لك�رني���س، وفن��دق »ريت��ز كارلت���ن 

�لمزمع تد�ص��ينه قريب��ًا، وفندق »يا�س فاي�ص��روي 

�ص��ركة  ماري��ن«،  بلف��ار�ي  و«�ص��ركة  �أب�ظب��ي«، 

تنظيم رحالت �ليخ�ت و�لق��رب . �لم��قع �الأثرية 

و�لتاريخي��ة، وكذلك تط�ي��ر قطاع �لمتاحف وفي 

مقدمته��ا �إن�ص��اء متح��ف ز�ي��د �ل�طن��ي، ومتحف 

غ�غنهاي��م �أب�ظب��ي، ومتح��ف �لل�ف��ر �أب�ظب��ي. 

وتدعم �لهيئة �أن�صطة �لفن�ن �الإبد�عية و�لفعاليات 

�لثقافية بما ي�ص��هم في �إنتاج بيئة حي�ية للفن�ن 

و�لثقافة ترتقي بمكانة �لتر�ث في �الإمارة . وتق�م 

�لهيئ��ة بدور رئي�ص��ي في خلق �الن�ص��جام و�إد�رته 

لتط�ي��ر �أب�ظب��ي ك�جه��ة �ص��ياحية وثقافية، من 

خالل �لتن�صيق �ل�صامل بين جميع �ل�صركاء .

من زو�ر �لمعر�س

�ل�سيخ بن طحنون يق�س �سريط �الفتتاح
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ر���ص��ال��ة �الإم�����ار�ت

 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«، شاهداً قوياً ودليالً صلباً على 

مكانة اإلمارات املتقدمة على مستوى العالم، وبرهاناً 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 مؤشراً 

إيجابياً واستثنائياً على أهمية سوق اإلمارات على مستوى العالم«.

برعاية ال�سيخ �سلطان بن طحنون رئي�س جمل�س اإدارة هيئة اأبوظبي لل�سياحة 

افتتاح معر�ش الخليج ل�سياحة الحوافز 

بم�ساركة 300 �سركة محلية وعالمية  

 �فتتح �ل�ص��يخ �ص��لطان بن طحن���ن �آل نهيان 

�أب�ظب��ي لل�ص��ياحة  �إد�رة هيئ��ة  رئي���س مجل���س 

ل�ص��ياحة  �لخلي��ج  فعالي��ات معر���س  و�لثقاف��ة 

�لح��فز و�الأعمال و�لم�ؤتمر�ت، بح�ص���ر عدد من 

كبار �لم�ص���ؤولين و�لمعنيين في قطاع �ل�ص��ياحة 

ف��ي �أب�ظب��ي وبم�ص��اركة م��ا يف�ق 300 �ص��ركة 

محلية و�إقليمية وعالمية . وقام �ل�ص��يخ �ص��لطان 

ب��ن طحن�ن �آل نهيان بج�لة ف��ي مختلف �أرجاء 

�الأجنح��ة  عل��ى  بالقائمي��ن  و�لتق��ى  �لمعر���س 

�لم�ص��اركة . وك�ص��فت »هيئ��ة �أب�ظب��ي لل�ص��ياحة 

�لمبا�ص��ر  �القت�ص��ادي  �الإ�ص��هام  �أن  و�لثقاف��ة« 

لفعاليات �الأعمال في �الإمارة �صيرتفع بن�صبة 7 % 

�صن�يًا خالل �ل�صن��ت �لثماني �لمقبلة لي�صل �إلى 

1 .5 ملي��ار�ت دره��م )4 .1 مليار دوالر( بحل�ل 
�لعام 2020 

�أهم �لقطاعات

نت �لت�قعات، �لم�صتمدة من نتائج در��صة 
ّ
وبي

�إح�ص��ائية عه��دت �لهيئ��ة باإجر�ئه��ا �إل��ى بي��ت 

��صت�صار�ت متخ�ص�س، �أن �لم�صاهمة �القت�صادية 

�لكلي��ة لفعاليات �الأعمال بلغت 4 .2 مليار درهم 

)5 .657 ملي�ن دوالر( في �لعام 2010 .

وو�صعت �لهيئة �أهد�فًا و��صحة لقطاع �صياحة 

�لم�ؤتمر�ت و�لمعار�س و�لح��فز و�الأعمال خالل 

�ل�صن��ت �لثماني �لمقبلة، وتاأمل �أنه بحل�ل �لعام 

2015 �صت�ص��بح �أب�ظب��ي وجه��ة �إقليمي��ة ر�ئدة 
للم�ؤتم��ر�ت و�الجتماع��ات، وبي��ن �أف�ص��ل 100 

وجه��ة عالمية في هذ� �لمجال، مع تحقيق زيادة 

�أربع��ة �أ�ص��عاف ف��ي ع��دد فعالي��ات �لم�ؤتمر�ت 

و�لمعار���س و�لح��ف��ز و�الأعم��ال �لمقام��ة ف��ي 

و�لع��ئ��د  زو�ره��ا  ع��دد  وم�ص��اعفة  �الإم��ارة، 

�القت�ص��ادية . وف��ي �ل�ص��ن��ت �لخم���س �لتالي��ة، 

تت�قع تر�ص��يخ مكانة �الإمارة ب��ص��فها �لمق�ص��د 

�لمف�ص��ل ف��ي �لمنطق��ة، مع ت�ص��جيل زي��ادة 10 

�أ�ص��عاف في عدد �لفعاليات مقارنة بالم�صت�يات 

�لحالية، و�أربعة �أ�ص��عاف في عدد �لزو�ر و�لع��ئد 

�القت�صادية �لكلية .

�لتنفي��ذي  �لرئي���س  �لزي��ر،  �ص��ليم  �أّك��د  ب��دوره، 

ل�ص��ركة روتان��ا الإد�رة �لفنادق، �أن �ص��ياحة �لح��فز 

و�الجتماع��ات و�لم�ؤتم��ر�ت و�لمعار���س تعتبر �أحد 

�أهم �لقطاعات في جميع فنادق روتانا، وت�صكل نح� 

�أب�ظبي . �أعمال �لمجم�عة في  % من حجم   12
وقال �صليم �لزير: »نعمل على زيادة ن�صاطنا في 

قطاع �صياحة �لح��فز و�الجتماعات و�لم�ؤتمر�ت 

و�لمعار�س خالل �ل�ص��نتين �لمقبلتين، ليمثل نح� 

�أب�ظبي« . �أن�صطة من�صاآتنا في  % من   16

م�ستوى �النفاق

وت�ص��عى »هيئة �أب�ظب��ي لل�ص��ياحة و�لثقافة« 

�إل��ى ��ص��تقطاب �أكب��ر �لم�ؤتم��ر�ت و�لفعاليات �إلى 

�الإمارة، باالعتماد عل��ى نجاح »�لم�ؤتمر �لعالمي 

لطب �لعي�ن«، �لذي �أقيم �صهر فبر�ير �لما�صي في 

»مرك��ز �أب�ظب��ي �ل�طني للمعار�س« بح�ص���ر ما 

يزيد على 000 .12 م�صارك .

�لتروي��ج  مدي��ر  �لنعيم��ي،  مب��ارك  و�أو�ص��ح 

�لدولي ف��ي �لهيئة، �إلى �أن ه��ذ� �لحدث وّفر ع��ئد 

�قت�ص��ادية مبا�ص��رة وغير مبا�ص��رة تقدر بح��لى 

5 .45 ملي�ن دوالر �أمريكي، وقال: »يت�ص��م ز�ئر 
�صياحة �الأعمال بارتفاع م�صت�ى �الإنفاق مقارنة 

بز�ئر �صياحة �لترفيه، وه� ما قد ي�صل �أحيانًا �إلى 

نح� �صبعة �أ�صعاف« .

و�أ�صار �لنعيمي �إلى �أن �أب�ظبي م�ؤهلة �أكثر من 

�أي وقت م�صى الجتذ�ب و�حت�صان �أبرز �لفعاليات 

و�لم�ؤتم��ر�ت، الفتًا �إل��ى �أن 127 فندقًا ومنتجعًا 

و�ص��قة فندقية بمختلف �أنحاء �الإمارة ت�فر حاليًا 

ما يزيد على 000 .20 غرفة فندقية .

لط��ب  �لعالم��ي  »�لم�ؤتم��ر  »�أظه��ر  و�أ�ص��اف: 

�لعي���ن« �أن �ل��زو�ر و�لجه��ات �لعار�ص��ة يب��دون 

�هتمام��ًا بال�ص��عر عندم��ا يتعل��ق �الأم��ر باختيار 

�لفن��دق �أو مق��ر �الإقام��ة، رغم �أنهم يك�ن���ن �أكثر 

تح��رر�ً من قي���د �الإنفاق في �لج���الت و�لمطاعم 

و�أثن��اء �لت�ص���ق. و�أ�ص��فر �ت�ص��اع ر�ص��يد �لغ��رف 

�لفندقي��ة ف��ي �أب�ظب��ي عن جع��ل �أ�ص��عارها �أكثر 

تناف�ص��ية ف�ص��اًل عن �إتاحة �لمزيد م��ن �لخيار�ت 

�أمام �لز�ئر« .

و�أ�صاف: »يمنحنا �لقطاع �لطبي فر�صة �صانحة 

ال�ص��تقبال �لمزيد من �لفعالي��ات و�لم�ؤتمر�ت في 

�أب�ظب��ي. ونجحن��ا بالفع��ل ف��ي �لح�ص���ل عل��ى 

�ص��رف ��صت�ص��افة »م�ؤتمر �آ�ص��يا و�لبا�صيفيك لطب 

�لقل��ب 2015« �ل��ذي يت�ق��ع م�ص��اركة 000 .3 

متخ�ص���س في �أعماله، وت�فير ع��ئد �قت�ص��ادية 

.3 ملي���ن دوالر . ونعم��ل   95 مبا�ص��رة قدره��ا 

على ��ص��تقطاب م�ؤتمر�ت طبية كبيرة �أخرى، رغم 

�ص��ع�بة �لمناف�ص��ة، ولكننا نثق باأن تجربتنا في 

��صت�صافة »�لم�ؤتمر �لعالمي لطب �لعي�ن 2012« 

تزودنا بميزة تناف�صية و��صحة«.

ياأتي �لك�ص��ف عن هذه �لم�ؤ�صر�ت مع م�صاركة 

قطاع �ل�ص��ياحة في �الإمارة ف��ي »معر�س �لخليج 

ل�ص��ياحة �لح��فز و�الأعم��ال و�لم�ؤتم��ر�ت«، �لذي 

يق��ام حت��ى ي���م 28 مار���س/ �آذ�ر �لج��اري في 

»مرك��ز �أب�ظب��ي �ل�طن��ي للمعار���س« . وي�ص��ّلط 

جناح �أب�ظبي �ل�ص�ء على �لبنية �لتحتية ومر�فق 

�ص��ياحة �الأعم��ال �لمتط���رة في �أب�ظبي، وي�ص��م 

تح��ت مظلت��ه 75 من م��زودي �لخدم��ات في هذ� 

�لقطاع .

قاعة �لترفيه

�لكثي��ر  وجهتن��ا  »تمتل��ك  �لنعيم��ي:  وق��ال 

م��ن �لخدم��ات و�لمنتج��ات م��ن ناحي��ة �لمر�فق 

�لم�ؤتم��ر�ت  ل�ص��ياحة  �لمخ�ص�ص��ة  و�لخي��ار�ت 

و�الجتماعات و�لح��فز و�الأعمال، وه� ما يعك�صه 

�رتفاع ع��دد �لجهات �لم�ص��اركة ف��ي �لجناح من 

72 بالدورة �لما�ص��ية �إلى 75 م�صاركًا هذ� �لعام 
ي�صغل�ن م�صاحة 529 متر�ً مربعًا«. 

ي�ص��م �لجن��اح للم��رة �الأولى »فال���س ف�رم«، 

قاع��ة �لترفيه �لح��ي �لمغطاة ف��ي »جزيرة يا�س« 

و�لمتاح��ة حالي��ًا للتاأجير، و«ج��ي �إل �يفينت�س«، 

�لتجاري��ة  �لمعار���س  وتنظي��م  �إد�رة  �ص��ركة 

و�لم�ؤتم��ر�ت و�إد�رة �لمر�ف��ق وت�في��ر �لخدم��ات، 

ومب��ادرة »�لج�لف ف��ي �أب�ظب��ي«، و«فندق وفلل 

ب��ارك حياة �أب�ظبي«، و«فن��دق روزوود �أب�ظبي« 

�لمق��رر �فتتاح��ه خالل �لعام �لج��اري في جزيرة 

للفن��ادق  »روزوود  من�ص��اآت  �أول  وه���  �ل�ص���ة 

و�لمنتجع��ات« في �لعا�ص��مة �الإمار�تية، و«فندق 

مجم��ع  �ص��من  �أب�ظب��ي«  ك�رني���س  �ص���فيتيل 

»كابيت��ال ب��الز�« على �لطرف �ل�ص��رقي ل�ص��اطئ 

�أب�ظب��ي«  �لك�رني���س، وفن��دق »ريت��ز كارلت���ن 

�لمزمع تد�ص��ينه قريب��ًا، وفندق »يا�س فاي�ص��روي 

�ص��ركة  ماري��ن«،  بلف��ار�ي  و«�ص��ركة  �أب�ظب��ي«، 

تنظيم رحالت �ليخ�ت و�لق��رب . �لم��قع �الأثرية 

و�لتاريخي��ة، وكذلك تط�ي��ر قطاع �لمتاحف وفي 

مقدمته��ا �إن�ص��اء متح��ف ز�ي��د �ل�طن��ي، ومتحف 

غ�غنهاي��م �أب�ظب��ي، ومتح��ف �لل�ف��ر �أب�ظب��ي. 

وتدعم �لهيئة �أن�صطة �لفن�ن �الإبد�عية و�لفعاليات 

�لثقافية بما ي�ص��هم في �إنتاج بيئة حي�ية للفن�ن 

و�لثقافة ترتقي بمكانة �لتر�ث في �الإمارة . وتق�م 

�لهيئ��ة بدور رئي�ص��ي في خلق �الن�ص��جام و�إد�رته 

لتط�ي��ر �أب�ظب��ي ك�جه��ة �ص��ياحية وثقافية، من 

خالل �لتن�صيق �ل�صامل بين جميع �ل�صركاء .

من زو�ر �لمعر�س

�ل�سيخ بن طحنون يق�س �سريط �الفتتاح
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ر���ص��ال��ة �الإم�����ار�ت

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

اطلق من اأبوظبي خطة لالإ�سالح القت�سادي والجتماعي في لبنان

بدع�ة من مجل�س �لعم��ل �للبناني في �أب�ظبي 

�ألق��ى وزي��ر �القت�ص��اد و�لتج��ارة �للبنان��ي نق�ال 

نحا���س محا�ص��رة بعن����ن “تحدي��ات �الو�ص��اع 

�لر�هنة على �القت�ص��اد �للبناني”، وذلك بح�ص���ر 

خلف��ان �لكعبي �لنائ��ب �الول لرئي�س مجل�س �د�رة 

غرفة تجارة و�صناعة �أب�ظبي و د. جا�صم �لمناعي 

رئي�س مجل�س �د�رة �صندوق �لنقد �لعربي و �لقائم 

باأعمال �ل�صفارة �للبنانية فرح �لخطيب �لحريري، 

وعدد�ً من �ص��فر�ء �لدول �لعربية و�لعديد من رجال 

�الأعمال �للبنانيين.

�فتتح �لمهند�س �ص��فيان �ل�صالح رئي�س مجل�س 

�لعم��ل �للبنان��ي ف��ي �أب�ظب��ي �للق��اء متحدثًا عن 

�نعكا�ص��ات �الحد�ث �لت��ي ت�ص��هدها �لمنطقة على 

و�القت�ص��ادية  �المني��ة  �لناحيتي��ن  م��ن  لبن��ان 

وتز�منه��ا م��ع �لعدي��د م��ن �الرب��اكات �للبناني��ة 

�لمحلي��ة مما ي�ص��اعف م�ص���ؤوليات �لجميع لخلق 

�لمناخ �لمالئم البعاد م�ص��اعفاتها عن �القت�صاد 

�للبنان��ي. وقال: “ما ن�ص��هده �لي�م ال ب��د �ن ي�ؤثر 

على دور�ن عجلة �القت�ص��اد �للبناني ب�ص��كل عام 

وف��ي مختل��ف قطاعات��ه وتاأثيره��ا عل��ى خط��ط 

�للبنانيي��ن وت�جهاته��م �لم�ص��تقبلية”. وع��ن دور 

�لجالي��ات �للبنانية في دعم هذه �لت�جهات، قال: 

هناك “م�ص���ؤولية كبيرة تتج�ص��د ف��ي �لتفاعل مع 

�خ�تن��ا �لمقيمين لت�ص��كيل مظلة و�قي��ة للبنان”. 

و�أكد �لدور �ال�صا�ص��ي لمجل�س �لعم��ل �للبناني في 

�أب�ظبي ف��ي �قامة وتنظيم �لعديد من �لن�ص��اطات 

و�لن��دو�ت �القت�ص��ادية و�ل�طنية كم��ا تحدث عن 

�لعالقة �لخا�صة �لتي تربط دولة �المار�ت �لعربية 

�لمتح��دة بلبن��ان ودور �لمجل���س ف��ي تفعيل هذه 

�لعالق��ات د�عي��ًا �لجمي��ع للم�ص��اركة �لفاعلة في 

�لملتق��ى �القت�ص��ادي �المار�ت��ي �للبناني �لمزمع 

عقده في بيروت في 12 �أيار – ماي� �لمقبل.

ع��ن  مف�ص��اًل  عر�ص��ًا  نحا���س  �ل�زي��ر  وق��ّدم 

�القت�ص��اد �للبناني فتحدث عن نم� هذ� �القت�صاد 

�لجي��د بي��ن عام��ي 2007 �ل��ى 2010 من 7.5 

�ل��ى 9 % وعن تر�جع��ه �لملح�ظ في عام 2011 

حيث قارب �ل�3 % نتيجة �ال�ص��طر�بات �القليمية 

و�لخالف��ات �ل�صيا�ص��ية �لد�خلية و�الزم��ة �لمالية 

�لعالمي��ة م�ص��ير�ً �ل��ى تر�ج��ع �لقط��اع �لعق��اري 

نتيجة ت�ص��بع �لعر�س وتر�جع في �لطلب و�لجم�د 

�ل�صيا�صي.

�الح��د�ث  �نعكا�ص��ات  ع��ن   وتح��دث نحا���س 

�لمحيطه بلبنان وتاأثيرها على �لقطاع �ل�ص��ياحي 

و�النخفا���س �لملح�ظ في عدد �ل�ص��ياح �ل��فدين 

ومع��دل ��ص��غال �لفن��ادق وع��ن زيادة ف��ي نفقات 

�لقطاع �لعام نتيجة ت�صحيح �الج�ر وتفاقم عجز 

�لكهرب��اء. �ما عن مقاربة �لحك�م��ة �للبنانية لكل 

هذه �لتط�ر�ت �ف�صح  �ل�زير نحا�س عن عدة خطط 

م�ص��تقبلية ف��ي �ال�ص��الح �لم�ؤ�ص�ص��اتي و�الد�ري 

�همه��ا “�لحك�م��ة �اللكترونية” وتط�ي��ر �لقطاع 

�لخا�س م��ن خالل ت�ص��جيع �لتجارة و�ال�ص��تثمار 

�لعم��ل  خط��ة  تن��اول  كم��ا  �لمبا�ص��ر.  �الجنب��ي 

لال�ص��الح �القت�ص��ادي و�الجتماعي وما ت�ص��مله 

من ور�ص��ة قان�نية و�صبط �لمالية �لعامة وخف�س 

�الكالف بتح�ص��ين �لخدمات �ال�صا�صية و�النتاجية 

وتح�ص��ين �لبيئة �ال�صتثمارية. وختم بالحديث عن 

�همي��ة �لملتقى �القت�ص��ادي �المار�ت��ي � �للبناني 

وم��ا يتيح��ه من تب��ادل للخبر�ت و�ال�ص��تفادة من 

�لنجاحات �لتي تحققت في �لبلدين �ل�صقيقين.

�لوزير نحا�س و�لمهند�س �سفيان �ل�سالح

بهاء حرب، �لبير متى و�لقن�سل فرح �لخطيب

من �ليمين: ه�سام حرب، هاني �ل�سلح، زهري كتيلي، عز �لدين فيا�س ونديم �سري �لدين 

جانب �آخر من �لح�سور

�لقن�سل فرح �لخطيب وجا�سم �لمناعي ورئي�س غرفة تجارة �بوظبي  

زياد وفيق �لن�سولي، ه�سام حرب ونبيل عبد �لنور

 عز �لدين فيا�س، نديم �سري �لدين و كريكور م�سره جيان

خالد �ل�سوقي، عماد �ل�سوفي وبع�س رجال �العمال

جانب من �لح�سور

عادل مل�س وغ�سان �سقر ويو�سف ب�ستنجي
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ر���ص��ال��ة �الإم�����ار�ت

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

اطلق من اأبوظبي خطة لالإ�سالح القت�سادي والجتماعي في لبنان

بدع�ة من مجل�س �لعم��ل �للبناني في �أب�ظبي 

�ألق��ى وزي��ر �القت�ص��اد و�لتج��ارة �للبنان��ي نق�ال 

نحا���س محا�ص��رة بعن����ن “تحدي��ات �الو�ص��اع 

�لر�هنة على �القت�ص��اد �للبناني”، وذلك بح�ص���ر 

خلف��ان �لكعبي �لنائ��ب �الول لرئي�س مجل�س �د�رة 

غرفة تجارة و�صناعة �أب�ظبي و د. جا�صم �لمناعي 

رئي�س مجل�س �د�رة �صندوق �لنقد �لعربي و �لقائم 

باأعمال �ل�صفارة �للبنانية فرح �لخطيب �لحريري، 

وعدد�ً من �ص��فر�ء �لدول �لعربية و�لعديد من رجال 

�الأعمال �للبنانيين.

�فتتح �لمهند�س �ص��فيان �ل�صالح رئي�س مجل�س 

�لعم��ل �للبنان��ي ف��ي �أب�ظب��ي �للق��اء متحدثًا عن 

�نعكا�ص��ات �الحد�ث �لت��ي ت�ص��هدها �لمنطقة على 

و�القت�ص��ادية  �المني��ة  �لناحيتي��ن  م��ن  لبن��ان 

وتز�منه��ا م��ع �لعدي��د م��ن �الرب��اكات �للبناني��ة 

�لمحلي��ة مما ي�ص��اعف م�ص���ؤوليات �لجميع لخلق 

�لمناخ �لمالئم البعاد م�ص��اعفاتها عن �القت�صاد 

�للبنان��ي. وقال: “ما ن�ص��هده �لي�م ال ب��د �ن ي�ؤثر 

على دور�ن عجلة �القت�ص��اد �للبناني ب�ص��كل عام 

وف��ي مختل��ف قطاعات��ه وتاأثيره��ا عل��ى خط��ط 

�للبنانيي��ن وت�جهاته��م �لم�ص��تقبلية”. وع��ن دور 

�لجالي��ات �للبنانية في دعم هذه �لت�جهات، قال: 

هناك “م�ص���ؤولية كبيرة تتج�ص��د ف��ي �لتفاعل مع 

�خ�تن��ا �لمقيمين لت�ص��كيل مظلة و�قي��ة للبنان”. 

و�أكد �لدور �ال�صا�ص��ي لمجل�س �لعم��ل �للبناني في 

�أب�ظبي ف��ي �قامة وتنظيم �لعديد من �لن�ص��اطات 

و�لن��دو�ت �القت�ص��ادية و�ل�طنية كم��ا تحدث عن 

�لعالقة �لخا�صة �لتي تربط دولة �المار�ت �لعربية 

�لمتح��دة بلبن��ان ودور �لمجل���س ف��ي تفعيل هذه 

�لعالق��ات د�عي��ًا �لجمي��ع للم�ص��اركة �لفاعلة في 

�لملتق��ى �القت�ص��ادي �المار�ت��ي �للبناني �لمزمع 

عقده في بيروت في 12 �أيار – ماي� �لمقبل.

ع��ن  مف�ص��اًل  عر�ص��ًا  نحا���س  �ل�زي��ر  وق��ّدم 

�القت�ص��اد �للبناني فتحدث عن نم� هذ� �القت�صاد 

�لجي��د بي��ن عام��ي 2007 �ل��ى 2010 من 7.5 

�ل��ى 9 % وعن تر�جع��ه �لملح�ظ في عام 2011 

حيث قارب �ل�3 % نتيجة �ال�ص��طر�بات �القليمية 

و�لخالف��ات �ل�صيا�ص��ية �لد�خلية و�الزم��ة �لمالية 

�لعالمي��ة م�ص��ير�ً �ل��ى تر�ج��ع �لقط��اع �لعق��اري 

نتيجة ت�ص��بع �لعر�س وتر�جع في �لطلب و�لجم�د 

�ل�صيا�صي.

�الح��د�ث  �نعكا�ص��ات  ع��ن   وتح��دث نحا���س 

�لمحيطه بلبنان وتاأثيرها على �لقطاع �ل�ص��ياحي 

و�النخفا���س �لملح�ظ في عدد �ل�ص��ياح �ل��فدين 

ومع��دل ��ص��غال �لفن��ادق وع��ن زيادة ف��ي نفقات 

�لقطاع �لعام نتيجة ت�صحيح �الج�ر وتفاقم عجز 

�لكهرب��اء. �ما عن مقاربة �لحك�م��ة �للبنانية لكل 

هذه �لتط�ر�ت �ف�صح  �ل�زير نحا�س عن عدة خطط 

م�ص��تقبلية ف��ي �ال�ص��الح �لم�ؤ�ص�ص��اتي و�الد�ري 

�همه��ا “�لحك�م��ة �اللكترونية” وتط�ي��ر �لقطاع 

�لخا�س م��ن خالل ت�ص��جيع �لتجارة و�ال�ص��تثمار 

�لعم��ل  خط��ة  تن��اول  كم��ا  �لمبا�ص��ر.  �الجنب��ي 

لال�ص��الح �القت�ص��ادي و�الجتماعي وما ت�ص��مله 

من ور�ص��ة قان�نية و�صبط �لمالية �لعامة وخف�س 

�الكالف بتح�ص��ين �لخدمات �ال�صا�صية و�النتاجية 

وتح�ص��ين �لبيئة �ال�صتثمارية. وختم بالحديث عن 

�همي��ة �لملتقى �القت�ص��ادي �المار�ت��ي � �للبناني 

وم��ا يتيح��ه من تب��ادل للخبر�ت و�ال�ص��تفادة من 

�لنجاحات �لتي تحققت في �لبلدين �ل�صقيقين.

�لوزير نحا�س و�لمهند�س �سفيان �ل�سالح

بهاء حرب، �لبير متى و�لقن�سل فرح �لخطيب

من �ليمين: ه�سام حرب، هاني �ل�سلح، زهري كتيلي، عز �لدين فيا�س ونديم �سري �لدين 

جانب �آخر من �لح�سور

�لقن�سل فرح �لخطيب وجا�سم �لمناعي ورئي�س غرفة تجارة �بوظبي  

زياد وفيق �لن�سولي، ه�سام حرب ونبيل عبد �لنور

 عز �لدين فيا�س، نديم �سري �لدين و كريكور م�سره جيان

خالد �ل�سوقي، عماد �ل�سوفي وبع�س رجال �العمال

جانب من �لح�سور
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�أكثر م��ا يميّز رجل �الأعمال و�لخبير في �لهند�ص��ة 

�ال�صت�ص��ارية �لمهند���س غ��ازي ع����س، ه�  و�ص���حه 

�الأعم��ال و�الأعم��ار  و�ص��ر�حته، و�لمام��ه بقطاع��ات 

و�ال�صتثمار، في �أب� ظبي خ�ص��صًا و�الإمار�ت عم�مًا.   

فخبرته �القت�ص��ادية �لكبيرة هي ع�ص��ارة �صن��ت 

�لخي��ر �لتي �كت�ص��بها خ��الل ثالثة عق�د �أم�ص��اها في 

خدمة �الإعمار �لمت���صل في بلده �لثاني.

ي��رى �لمهند�س ع��س �أن �أب� ظبي ��ص��بحت محط 

�أنظار �لعالم، فهي �أر�س خ�صبة لال�صتثمار�ت �لد�خلية 

و�لخارجي��ة، خ�ص��ص��ًا بعدم��ا ��ص��تطاعت وفي زمن 

قيا�ص��ي �أن ت�ص��تقطب �ال�ص��تثمار�ت وروؤو���س �الأم��ل 

�لعربي��ة و�الأجنبية، وذلك لتمتعه��ا بع��مل عديدة لعل 

�أهمه��ا: �الأم��ن، و�الأم��ان، وهم��ا عن�ص��ر�ن �أ�صا�ص��يان 

في ��ص��تقطاب عالم �الأعمال و�لم�ص��اريع �القت�ص��ادية 

�لكبيرة، ي�ص��اف �إل��ى ذلك �ن �لق��نين �لتي و�ص��عتها 

�لدول��ة غي��ر معق��دة ب��ل ه��ي �صل�ص��ة و�ص��فافة بحي��ث 

ت�صتقطب �ال�صتثمار�ت في جميع �لقطاعات �لخدماتية، 

�ل�صناعية منها، و�العمارية و�ل�صياحية في �لدولة.

وي�ؤك��د �لمهند���س ع����س �أن��ه ومن خ��الل خبرته 

في ميادين �لهند�ص��ة �ال�صت�ص��ارية، ي��رى �أن �الإمار�ت 

تمتل��ك دور�ً مح�ريًا في �ل�ص��رق �الأو�ص��ط. وه��ذ� �لدور 

مكنها م��ن تخطي �الأزمات و�لع��ق��ب �لتي نجمت عن 

�النهيار �القت�صادي �لعالمي، خ�ص��صًا و�أن �ل�صندوق 

�ل�صيادي في �الإمار�ت مح�صن و�إد�رة �لتخطيط نجحت 

في �إر�صاء بنية تحتية هامة جد�ً.

ويك�ص��ف �لمهند���س ع����س، �إن �ب��� ظب��ي تحظى 

بم�ص��اريع ... قائمة، و�ص��ركات كثيرة ت�ص��تفيد في هذ� 

�لمج��ال، ولكن �العتم��اد حاليًا عل��ى �لقطاع �لخا�س 

�ل��ذي تر�أ���س �ل�ص���ق حديث��ًا، غي��ر �أن  �ل�ص���ق تعاني 

م��ن �ص��ع�بة �اليج��ار�ت، وف��ئد �لبن���ك، ال تز�ل غير 

منظم��ة، فه��ي تحتاج �إل��ى فترة لكي تاأخذ و�ص��عيتها 

�لطبيعية و�لخا�صة.

وي�صير �لمهند�س ع��س �إلى �أن و�قع قطاع �العمار 

�أ�ص��بح �صعبًا قيا�ص��ًا �إلى �ل�صن��ت �ل�ص��ابقة. �إذ يعاني 

هذ� �لقطاع من متطلبات �لبناء وكلفته �لتي �أ�ص��بحت 

عالي��ة بحيث بد�أت ترهق �لم�ص��تثمر رغم �لم���ص��فات 

�لعالمية و�لعالية �لج�دة �لتي يتمتع بها �لم�صتثمرون 

في هذ� �لقطاع، وهي م���ص��فات تتما�صى مع برنامج 

�ال�صتد�مة �لذي ت�صب� �إليه �أب�ظبي.

وعب��ر �لمهند���س ع����س ف��ي حديثه �ل�ص��فاف عن 

نق���ال  �ل�زي��ر  �ألقاه��ا  �لت��ي  بالمحا�ص��رة  �ص��عادته 

�ص��حناوي  بدع�ة من مجل�س �لعمل �للبناني ورئي�ص��ه 

�ال�صتاذ �صفيان �ل�صالح، فقد كان �ل�زير م��ص�عيًا في 

محا�ص��رته ومقنع��ًا ب�جهة نظره �إلى و�قع �القت�ص��اد 

�للبنان��ي، �ل��ذي يحتاج �إل��ى حل�ل �ص��ريعة في �لمدى 

�لمنظ���ر ووف��ق �لبرنامج كم��ا طرحه �ل�زي��ر نحا�س، 

خ�ص��ص��ًا و�أن �ل���ز�رة تتبع نهج��ًا متقدمًا في ت�عية 

�لم��طني��ن بال�قائع �لقائمة في لبنان، بهدف و�ص��ع 

�لحل���ل للم�ص��اكل ولك��ن من خ��الل نظرة جدي��دة �إلى 

�القت�ص��اد �للبناني. ومن �ل�ص��روري �ال�صارة �إلى �أنني 

الحظت �أن �لقطاعين �ل�صناعي و�لزر�عي تط�ر� ب�صكل 

�ص��ريع عما كانا عليه في �ل�ص��ابق، وهذه ميزة ت�ص��جل 

لهما. كما �ود �لتن�يه باإطالق �لم�صاريع و�لدعم �لمالي 

�لذي بد�أ يعطي زخمه للقطاعات �لحي�ية في لبنان.

وختامًا، وجه �لمهند�س ع��س �صكره �إلى “مجل�س 

�لعمل �للبناني في �أب� ظبي”، وخ�س بال�ص��كر رئي�ص��ه 

�لمهند�س �ص��فيان �ل�ص��الح على �لمجه���د �لكبير �لذي 

يبذل��ه، ه� و�أع�ص��اء �لمجل�س �لكر�م متمني��ًا لهم دو�م 

�لتقدم و�ال�صتمر�ر و�لنجاح.    

ر���ص��ال��ة �الإم�����ار�ت

  الملتقى القت�سادي الإماراتي - اللبناني

 تاب��ع “مجل���س �لعم��ل �للبناني” ف��ي �أب� 

ظبي برئا�ص��ة رئي�صه �لمهند�س �صفيان �ل�صالح 

ج�لته عل��ى �لم�ص���ؤولين �للبنانيين الطالعهم 

�لقائم��ة  و�ال�ص��تعد�د�ت  �لتح�ص��ير�ت  عل��ى 

�المار�ت��ي -  �القت�ص��ادي  �لملتق��ى  النج��اح 

�للبنان��ي �ل��ذي �ص��يعقد ف��ي بي��روت ف��ي 12 

�أي��ار �لمقبل بالتعاون مع مجم�عة �القت�ص��اد 

و�العمال.

��صنهل �ل�فد ج�لته بزيارة رئي�س �لحك�مة 

نجيب ميقاتي، و�أ�صار �ل�صالح بعد �للقاء �لى �ن 

“�لهدف �الأ�صا�ص��ي من لقائنا �لرئي�س ميقاتي 

دع�ته لرعاية �لملتقى �الإقت�ص��ادي �الإمار�تي 

- �للبنان��ي وم�ص��اركته في��ه”.  وق��ال “نعمل 

عل��ى �لتح�ص��ير الإقام��ة و�نجاح ه��ذ� �لملتقى 

بالتع��اون مع مجم�ع��ة �الإقت�ص��اد و�الأعمال 

ف��ي �لثاني ع�ص��ر من �ص��هر �يار �لمقب��ل و�لذي 

�صيح�ص��ره وف��د �قت�ص��ادي �مار�ت��ي برئا�ص��ة 

وزير �الإقت�ص��اد �الإمار�تي �صلطان �لمن�ص�ري 

ونعمل من خ��الل هذ� �لملتقى �لذي �صي�ص��ارك 

في��ه رجال �عمال و�قت�ص��اد وم�ص��تثمرون من 

�لبلدين و�لهدف تفعيل �لعالقات �الإقت�ص��ادية 

�للبنانية – �الإمار�تية”.

الخبير في الهند�سة ال�ست�سارية المهند�ش غازي عو�ش:

اأبو ظبي موقع خ�سب ل�ستقطاب ال�ستثمارات
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في موؤلفين للمحامي �سمير �سلوم : العالمات التجارية في الإمارات: 

مرجع قيّم في الن�سو�ش الت�سريعية والأحكام الق�سائية

ي�ص��عى ه��ذ� �لكت��اب � �لمجل��د، للمحامي �ص��مير 

عفيف �ص��ل�م، �إلى �لتعريف في م��ص�عة �لعالمات 

�لتجارية في �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة، منطلقًا من 

�لن�ص����س �لت�صريعية و�الأحكام �لق�صائية �ل�صادرة 

ع��ن �لمحاكم �لعليا وعلى �ص���ء �لفتاوى �ل�ص��ادرة 

�أي�صًا عن �إد�رة �لفت�ى و�لت�صريع.

 ق�ص��م �لمحامي �ص��ل�م مجلده �إلى ثماني بح�ث 

بهدف ت�ص��هيل �لبحث ع��ن �أي غم��س �أو ��صتف�ص��ار 

�أم��ام �لق��ارىء �أو �لمتخ�ص���س ف��ي هذه �لق��ر�ء�ت، 

خ�ص��صًا و�ن �لكتاب يحت�ي على ترقيم لكل فقر�ت 

�لمجلد من �أجل �لفهر�صة �لدقيقة.

ف��ي مبحث��ه �الأول، يتح��دث �لكتاب ع��ن تاريخ 

بدء �لعم��ل بقان�ن �لعالمات �لتجاري��ة، من ناحية 

�لن�ص��س �لقان�نية.

�م��ا في مبحث��ه �لثاني، فيع��رف �لكتاب مفه�م 

�لعالم��ات �لتجاري��ة، وكيفي��ة تناوله��ا ف��ي �لم��د 

�لقن�نية.

ويتحدث �لمبحث �لثالث، ح�ل ما هية �لعالمات 

�لتجارية، و�ختالف مفه�م كل من �الإ�ص��م �لتجاري 

و�لعالمة �لتجارية.

وفي �لمبحث �لر�بع، �ص��رح مقت�ص��ب عن تعديل 

�لعالم��ة �لتجارية، من خ��الل �لمادة 18 من قان�ن 

�لعالمات �لتجارية.

ويف�صّل �لمبحث �لخام�س بدقة، باأحقية �صاحب 

�لعالمة �لتجارية بطلب �ص��طبها م�ص��تند�ً بذلك على 

�لم��ادة 20، �أو تل��ك �لتي ق��د تك�ن قد �ص��جلت بغير 

حق.

وي�ؤك��د �لمبحث �ل�ص��اد�س، على مفه���م �لعالمة 

�لتجاري��ة وملكيتها و�آثارها باال�ص��تناد �إلى �لمادة 

17 م��ن قان���ن �لعالمة �لتجارية �ل��ذي يعتبر من 
“قام بت�ص��جيل �لعالم��ة �لتجارية مال��كًا لها دون 

�ص��ه”.  

وي�ص��ير �لمبحث �ل�ص��ابع، �إل��ى عق��د �لترخي�س، 

�لمكت���ب و�لم�ثّق، كما تن�س �لمادة 30 من قان�ن 

�لعالمة �لتجارية.

وف��ي �لمبحث �لثام��ن و�الأخير، يتح��دث �لمجلد 

عن �لجر�ئم �لمتعلق��ة بالعالمات �لتجارية و�آثارها 

كما ن�ص��ت عليها �لمادة 46 م��ن �لقان�ن وذلك من 

خالل مر�قبة تنفيذ �أحكامه.

ويخت��م �لمحام��ي �ص��ل�م بح�ث��ه �لقيم��ة، �واًل، 

بفهر�صة �لكلمات معتمد�ً على جدول بح�صب �لت�صل�صل 

�لتاريخي لجميع �الأحكام و�لفتاوى �ل��ردة. وثانيًا، 

من خ��الل مالحق وه��ي كناية عن ق��ر�ر�ت وز�رية 

ل��دول مجل���س �لتع��اون �لخليجي��ة، �ص��درت خالل 

�أع��م عديدة. ي�ص��اف �إليها �إتفاقية باري�س لحماية 

�لملكية �ل�صناعية.

ال �ص��ك �أن هذ� �لمبحث � �لمجلد، جدير باالطالع 

علي��ه م��ن قب��ل �لمتخ�ص�ص��ين وكل �لذي��ن يهتم�ن 

�لتجاري��ة”،  “�لعالم��ات  �لت��ي تحم��ي  بالق��ني��ن 

من خ��الل �لت�ص��ريع و�جته��اد �لمحاك��م و�لفتاوى. 

باأعتب��اره مرجعًا ي�ص��اف �إلى ما �ص��بقه من مر�جع 

في م��ص���ع معالجة �لم�صائل �لمتعلقة بالعالمات 

�لتجارية في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة.

�لكتاب: �لعالمات �لتجارية فــــي دولة �الإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة )ت�سريع ـ �إجتهاد محاكم ـ فتاوى(

�لكاتب: �لمحامي �سمير عفيف �سلوم

�سادر عن �لمجل�س �لوطني لالإعالم في �الإمار�ت 

)2012( ـ طبعة �أولى  

  الملتقى القت�سادي الإماراتي - اللبناني

نحا�س

ثم �لتقى �ل�فد وزير �القت�صاد نق�ال نحا�س 

و�أطلع��ه عل��ى تفا�ص��يل �لملتق��ى و�لم�ص��اركة 

�المار�تية و�للبنانية و�لم���صيع �ال�صتثمارية 

�لم�ص��تثمرين  وتج��ذب  لبن��ان  ته��م  �لت��ي 

�المار�تيين  و�أ�ص��ار �ل�ص��الح �ل��ى “�همية هذ� 

�لملتقى �لذي �صي�ص��اهم من دون �صك في تق�ية 

وكيفي��ة  �المار�تي��ة   - �للبناني��ة  �لعالق��ات 

�ال�ص��تفادة من �لخبر�ت �المار�تية �لم�ص��ه�دة 

ف��ي عال��م �ال�ص��تثمار”، الفتا �لى �ن��ه “خالل 

�لملتق��ى �ص��يتم عر���س �لخب��ر�ت �المار�تي��ة 

ف��ي �ال�ص��تثمار”، مت�قعا “م�ص��اركة �مار�تية 

لبنانية الفتة”.

وقال:”دع�ن��ا �ل�زي��ر نحا�س لزي��ارة دولة 

�لجالي��ة  ولق��اء  �لمتح��دة  �لعربي��ة  �الإم��ار�ت 

تد�عي��ات  عل��ى  الطالعه��ا  فيه��ا  �للبناني��ة 

�لربي��ع �لعربي ومدى �نعكا�ص��ه على �الأو�ص��اع 

�الإقت�صادية في لبنان وقد �أبلغنا �ل�زير نحا�س 

�أنه �صيلبي �لدع�ة”.

�لتق��ى وف��د مجل���س �لعم��ل رئي���س  كذل��ك 

مجم�عة �الإقت�ص��اد و�الأعم��ال روؤوف �أب� زكي 

من �جل �لتن�صيق و�لتح�صير للملتقى.
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ر�صالة �ص�ريا

ال�سناعيون يت�سررون من انخفا�ش التداول بالعملة المحلية  

حول م�ساألة الإيداعات في الم�سارف:

  وفرة بالقطع الأجنبي و�سح بالليرة ال�سورية

�أو�ص��ح �لرئي�س �لتنفيذي لبنك �لبركة �ص���رية 

محم��د حلب��ي �أن �لم�ص��ارف جميعه��ا تعاني من 

م�ص��األة �الإيد�عات حيث هناك وف��رة منها بالقطع 

�الأجنبي مقابل �ل�صح بالليرة �ل�ص�رية، ب�صبب قيام 

�لمنتجين وبع�س �لفعاليات �القت�صادية �ل�ص�رية 

بتبدي��ل �لعمل��ة �ل�ص���رية بالدوالر بع��د �نخفا�س 

قيمة �لليرة �ل�ص�رية.

 لكن��ه �عتبر من جهة �أخرى �أن م�ص��كلة �لف��ئد 

�لت��ي �أثاره��ا �لتج��ار حل��ت و�أن ن�ص��بها �ص��ارت 

مقب�لة وجيدة. وك�ص��ف عن عدم معرفته بارتفاع 

�ص��عر �ل�ص��رف �أو �نخفا�ص��ه ف��ي �لفت��رة �لمقبل��ة 

معتب��ر�ً �أن ه��ذه �لم�ص��األة م��ن �خت�ص��ا�س �لبن��ك 

�لمركزي وحده.

�لعامل �لنف�سي

من جهت��ه بّين ع�ص��� مجل�س �إد�رة �لم�ص��رف 

�ل�ص��ناعي وغرفة �ص��ناعة دم�ص��ق محم��د �لبدوي 

�أن م��ص���ع �ل�ص��رف مرتب��ط بالعام��ل �لنف�ص��ي 

بالدرج��ة �الأول��ى، فحينما ي�ص��بح هناك ��ص��تقر�ر 

بال��ص��ع �ل�صيا�صي و�الأمني ت�ص��تقر �لعملة وتع�د 

�الإيد�عات، لكن �لنا�س نتيجة �لخ�ف و�لتقليد غير 

�لمدرو�س �صارت تح�ل �أم��لها للذهب �أو للدوالر، 

و�متن��ع �لكثيرون عن �إي��د�ع �أم��لهم بالبنك حتى 

قل��ت �الإيد�ع��ات باللي��رة �ل�ص���رية، وه��ذ� كان له 

تاأثير كبير على �ل�ص��ناعيين فانخفا�س �ل�ص��ي�لة 

بالليرة �ل�ص���رية �أدى �إلى نق�س بالقرو�س و�ص��لة 

�العتم��اد�ت  حي��ث  م��ن  �لم�ص��رفية  �لت�ص��هيالت 

و�لف��ئ��د عل��ى �لقرو���س و�لكف��االت وه��ذه ه��ي 

�لم�صكلة �الأ�صا�صية بالن�صبة لل�صناعة �لي�م، م�صير�ً 

�إلى �أنه يح�ص��ل ع��ادة �أن �لعملة �لتي تقل بالبن�ك 

يتم تد�ولها بال�ص���ق ما يزيد �لق�ة �ل�ص��ر�ئية لكن 

بالحال��ة �ل�ص���رية ف��اإن �لعمل��ة �لم�ص��ح�بة جرى 

تبديلها بالعملة �ل�ص��عبة، ما �ص��بب خلاًل بال�ص���ق 

�لت��ي خ�ص��رت كم��ًا جي��د�ً م��ن �لت��د�ول بالعمل��ة 

�ل�ص�رية.

وبالن�ص��بة لتاأثي��ر نق���س �الإيد�ع��ات بالعمل��ة 

�لمحلي��ة عل��ى �لبن���ك ق��ال �لب��دوي: ي�ج��د حدود 

معينة للمنح في �لبن�ك �ل�ص�رية ت�صمى حدود بازل، 

وح�ص��ب علم��ي فاإن ه��ذه �لح��دود ما ز�ل��ت بجميع 

�لبن�ك �ص��من �لحدود �لطبيعية، ولم ي�ص��ل �أي منها 

للح��د �لكارث��ي، كم��ا �أن �نخفا�س �ل�ص��ي�لة ما ز�ل 

�صمن حد ال ي�ؤدي لخ�صائر، حيث �إن بع�س �لنا�س ما 

ز�ل�� ي�صددون قرو�صهم �أو يح�صل�ن على حدود من 

�لت�ص��هيالت و�لحركة م�ج�دة ف��ي �لبن�ك و�لميز�ن 

فيها ال يعتبر خا�صر�ً لكنه لي�س ر�بحًا �أي�صًا.

رفع �لفو�ئد

ور�أى �لب��دوي �أن �لحل���ل �لتي �تخ��ذت م�ؤخر�ً 

الإع��ادة �لثق��ة بالليرة لم تك��ن فاعلة ج��د�ً، و�أكبر 

دلي��ل على ذلك ه� �أن رف��ع �لف��ئد على �الإيد�عات 

وبن�ص��ب كبيرة لم ياأت ب��اأي نتيجة �إيجابية، حيث 

لم تتح�ص��ن �ل�د�ئع ما يعن��ي �أن �أي حل لن يجدي 

دون �للعب على �لعامل �لنف�صي �أواًل و�تخاذ قر�ر�ت 

نقدية �ص��ليمة ثانيًا وقد يك�ن منه��ا تغيير �لعملة 

�الأم��ر �لذي يل��زم �لنا�س بتبدي��ل �لعملة �لم�ج�دة 

باأيديهم ما يحرك �ل�ص�ق مجدد�ً، وهذ� يعتبر بر�أيه 

خي��ار�ً منطقيًا �ص��ريطة عدم �إ�ص��افة عملة جديدة 

على �لم�ج�دة حاليًا.

و�أ�ص��ار رئي�س غرفة تجارة و�صناعة دير �لزور 

مازن كنامة �إلى خط�رة تخمة �لم�صارف بالقطع 

�الأجنب��ي بالق�ل: �لم�ص��كلة �أن ال �إمكانية لت�ص��غيل 

�لقط��ع �الأجنب��ي �ل��ذي �أتخم��ت �لم�ص��ارف في��ه، 

حيث ت�قفت �لم�ص��اريع �الأجنبية ب�صبب �لعق�بات 

و�لظ��رف �ل��ذي تعي�ص��ه �لبل��د، وهن��اك �ص��ع�بات 

و�جهناها م�ؤخر�ً ب�ص��اأن تح�يل �لقطع �الأجنبي �أو 

��ص��تقبال �لح��الت �لمالي��ة، ور�أى �أن �إعادة �لثقة 

باللي��رة يحت��اج بالدرج��ة �الأولى لبن��اء ثقة بين 

�لم��طن و�ل�صيا�صات �لنقدية للحك�مة.

و�أو�صح م�صدر م�صرفي �آخر �أن �أغلبية �ل�صي�لة 

�لت��ي �ص��حبت م��ن �لم�ص��ارف مكد�ص��ة نق��د�ً ف��ي 

�لمنازل وبع�ص��ها ��ص��تبدل بالذهب، وهذه �الأم��ل 

�لتي خرجت من �القت�ص��اد �لفعل��ي لن تع�د حتى 

يطمئ��ن �لنا�س مجدد�ً، الفتًا �إلى �أن خروج �الأم��ل 

م��ن �لبن�ك لم يعد مهمًا كثي��ر�ً الأن �لبن�ك ت�قفت 

ع��ن �الإقر��س م��ا يعني �أن هذه �الأم����ل لن يك�ن 

لها دور في �القت�ص��اد �ص����ء بقيت ف��ي �لبن�ك �أم 

خرجت منها.

�أعلن �لمكتب �لمركزي لالإح�ص��اء نتائج م�ص��ح 

ق�ة �لعمل �لذي نفذه خالل �ص��هري ت�ص��رين �لثاني 

وكان�ن �الأول لع��ام 2011، و�لذي �أظهر �أن معدل 

�لبطالة و�ص��ل �إل��ى 14.9 بالمئة، و�ص��جلت بطالة 

�ل�ص��باب �لذي��ن تتر�وح �أعمارهم بي��ن 15 �إلى 24 

عام��ًا �أعلى معدل بن�ص��بة 35.8 بالمئة، على حين 

و�صلت بطالة �الأميين �إلى 19.2 بالمئة، ومن يقر�أ 

ويكتب 20.4 بالمئة.

نتائج �لم�سح

 و�أظه��ر �لم�ص��ح �رتف��اع حجم ق���ة �لعمل �إلى 

5815523 مقارن��ة ب���5530801 عام 2010 
وبزي��ادة مقد�ره��ا 284722 ف��رد�ً، عل��ى حي��ن 

�نخف�س عدد �لم�ص��تغلين بنح��� 105220، حيث 

4949238 م�ص��تغاًل ع��ام  �إل��ى  و�ص��ل عدده��م 

ع��ام  م�ص��تغاًل  ب���5054458  مقارن��ة   2011
2010، وتركز �النخفا���س في قطاعات �لزر�عة 
و�ل�ص��ناعة �لتح�يلي��ة و�لبناء و�لت�ص��ييد وقطاع 

�لفن��ادق و�لمطاع��م و�رتف��ع ف��ي قط��اع �لتعلي��م 

�لعام��ة  و�الإد�رة  �الجتماع��ي  و�لعم��ل  و�ل�ص��حة 

و�لدفاع.

وبين��ت نتائ��ج �لم�ص��ح �أن ع��دد �لمتعطلين ز�د 

 476343 �لع��دد  كان  حي��ث   ،389942 بنح��� 

متعطاًل عام 2010 وو�صل �إلى 866285 متعطاًل 

ع��ام 2011، ما �أدى �إلى �رتفاع معدل �لبطالة من 

% عام 2010 �إلى 14.9 % عام 2011.  8.6
وبّي��ن �لم�ص��ح �أن مت��ص��ط �الأج���ر �رتف��ع م��ن 

11344 ليرة �ص���رية ع��ام 2010 �إلى 13844 
م��ن  �لع��ام  �لقط��اع  ف��ي  و�رتف��ع   ،2011 ع��ام 

13575 �إل��ى 16575 وف��ي �لقطاع �لخا�س من 
11096 ليرة. �إلى   9793

وقال مدير �لمكتب �لمركزي لالإح�ص��اء �إح�صان 

عامر في ت�صريح ل�»�ل�طن«: �إن �لمكتب نفذ �لم�صح 

لقيا�س حركة �لعمالة خالل �الأزمة، وعادة ما ينفذ 

هذ� �لم�ص��ح مرتي��ن في �لعام لك��ن نتيجة �لظروف 

�لتي تعي�ص��ها �ص���رية نفذ مرة و�حدة عام 2011. 

و�أ�ص��اف: �إن �لمكت��ب تمك��ن م��ن �لح�ص���ل عل��ى 

�لبيان��ات من خالل زي��ارة 18223 �أ�ص��رة كعينة 

�ص��ملت جمي��ع �لمحافظ��ات، وجمع��ت �لمعل�مات 

بطريقتي��ن �الأولى �الت�ص��ال �لهاتف��ي 35 بالمئة، 

و�لثانية �لمقابالت �ل�صخ�صية 65 بالمئة. و�أو�صح 

�أن طريق��ة �لهات��ف كانت ناجحة نتيجة �خت�ص��ار 

�ال�ص��تمارة ب�ص��كل كبي��ر م��ع �لمحافظ��ة عل��ى �أن 

تت�صمن �لبيانات �لتي ن�صتطيع من خاللها ح�صاب 

كل �لم�ؤ�ص��ر�ت �الأ�صا�ص��ية لق�ة �لعم��ل، حيث كانت 

�ال�ص��تجابة هاتفيًا بن�صبة 99 بالمئة، و�لمقابالت 

88.8 بالمئة.

�أو�ساع ��ستثنائية

وق��ال عام��ر: �إن �لم�ص��ح �أعطى بع���س �لنتائج 

�لت��ي تعب��ر ع��ن �ل��ق��ع، وه��ذ� ال يعن��ي �أن هناك 

تر�جع��ًا �أو تقدم��ًا، �أو �أن نتائ��ج �لم�ص���ح �ل�ص��ابقة 

خاطئ��ة، نتيج��ة �الأو�ص��اع �ال�ص��تثنائية �لتي تمر 

بها �ص�رية. و�أ�ص��اف: �إن �لفئات �له�صة �لتي يك�ن 

م�ص��ت�ى تعليمه��ا متدني��ًا تاأثرت �أكثر م��ن غيرها 

ف��ي �لتغير�ت �لتي تحدث في �ص���ق �لعمل، و�نتقل 

ه�ؤالء للعمل بالقطاع غير �لمنظم.

و�أظه��ر �لم�ص��ح �أن محافظ��ة �لح�ص��كة تت�ص��در 

�لمحافظ��ات �ل�ص���رية بع��دد �لمتعطلي��ن، وت���زع 

�لمعدل على �ل�ص��كل �لتالي: �أتت محافظة �لح�ص��كة 

بالمرتب��ة �الأول��ى 38.8 % ودير �ل��زور 23.5 % 

و�ل�ص���يد�ء 22.4 % و�لرق��ة 21.9 % عل��ى حين 

ف��ي �لمرتبة �الأخيرة كانت محافظة حلب بمعدل 

%. وبين��ت   8.7 % وقبله��ا ري��ف دم�ص��ق   7.6
�لنتائ��ج �أن �الرتف��اع �لن�ص��بي ف��ي �لبطال��ة كان 

�الأعل��ى في محافظة �لرق��ة 3.2 % تليها محافظة 

�لحك�ص��ة  2.6 % ث��م حم���س 2.4 % عل��ى حي��ن 

.%  1.1 �أقلها �لقنيطرة 0.9 % وقبلها طرط��س 

و�لعم��ل  �الجتماعي��ة  �ل�ص���ؤون  وزي��ر  وكان 

ر�ص����ن �لحبي��ب قال في ت�ص��ريحات �ص��ابقة: �إن 

ن�صبة �لبطالة �رتفعت �إلى 14.8 بالمئة في 2012 

�ص��ع�د�ً من 8.2 �ص��جلت خالل �لعام �ل�صابق، و�أن 

�الرتف��اع �الأكب��ر ف��ي ن�ص��بة �لعاطلي��ن م��ن �لعمل 

�صجلت لدى �لقطاع �لخا�س، في مقابل زيادة ن�صبة 

�لعمالة في �لقطاع �لعام تبعًا لبر�مج �لت�صغيل �لتي 

�أطلقته��ا �لحك�م��ة خالل �لع��ام �لما�ص��ي، وبينت 

�إح�ص��ائية ل�ز�رة �ل�ص���ؤون �الجتماعية و�لعمل �أن 

ع��دد �ل��فدين �إلى �ص���ق �لعمل لهذ� �لعام و�ص��لت 

�إلى 300 �ألف.

في درا�سة ر�سمية لتاأثير الأزمة الداخلية على المواطنين:

ارتفاع البطالة اإلى 14.9 %  وعند ال�سباب اإلى 35٫8 %
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�ل�صناعة و�القت�صاد - �لعدد 122 �آيار 2012

ر�صالة �ص�ريا

ال�سناعيون يت�سررون من انخفا�ش التداول بالعملة المحلية  

حول م�ساألة الإيداعات في الم�سارف:

  وفرة بالقطع الأجنبي و�سح بالليرة ال�سورية

�أو�ص��ح �لرئي�س �لتنفيذي لبنك �لبركة �ص���رية 

محم��د حلب��ي �أن �لم�ص��ارف جميعه��ا تعاني من 

م�ص��األة �الإيد�عات حيث هناك وف��رة منها بالقطع 

�الأجنبي مقابل �ل�صح بالليرة �ل�ص�رية، ب�صبب قيام 

�لمنتجين وبع�س �لفعاليات �القت�صادية �ل�ص�رية 

بتبدي��ل �لعمل��ة �ل�ص���رية بالدوالر بع��د �نخفا�س 

قيمة �لليرة �ل�ص�رية.

 لكن��ه �عتبر من جهة �أخرى �أن م�ص��كلة �لف��ئد 

�لت��ي �أثاره��ا �لتج��ار حل��ت و�أن ن�ص��بها �ص��ارت 

مقب�لة وجيدة. وك�ص��ف عن عدم معرفته بارتفاع 

�ص��عر �ل�ص��رف �أو �نخفا�ص��ه ف��ي �لفت��رة �لمقبل��ة 

معتب��ر�ً �أن ه��ذه �لم�ص��األة م��ن �خت�ص��ا�س �لبن��ك 

�لمركزي وحده.

�لعامل �لنف�سي

من جهت��ه بّين ع�ص��� مجل�س �إد�رة �لم�ص��رف 

�ل�ص��ناعي وغرفة �ص��ناعة دم�ص��ق محم��د �لبدوي 

�أن م��ص���ع �ل�ص��رف مرتب��ط بالعام��ل �لنف�ص��ي 

بالدرج��ة �الأول��ى، فحينما ي�ص��بح هناك ��ص��تقر�ر 

بال��ص��ع �ل�صيا�صي و�الأمني ت�ص��تقر �لعملة وتع�د 

�الإيد�عات، لكن �لنا�س نتيجة �لخ�ف و�لتقليد غير 

�لمدرو�س �صارت تح�ل �أم��لها للذهب �أو للدوالر، 

و�متن��ع �لكثيرون عن �إي��د�ع �أم��لهم بالبنك حتى 

قل��ت �الإيد�ع��ات باللي��رة �ل�ص���رية، وه��ذ� كان له 

تاأثير كبير على �ل�ص��ناعيين فانخفا�س �ل�ص��ي�لة 

بالليرة �ل�ص���رية �أدى �إلى نق�س بالقرو�س و�ص��لة 

�العتم��اد�ت  حي��ث  م��ن  �لم�ص��رفية  �لت�ص��هيالت 

و�لف��ئ��د عل��ى �لقرو���س و�لكف��االت وه��ذه ه��ي 

�لم�صكلة �الأ�صا�صية بالن�صبة لل�صناعة �لي�م، م�صير�ً 

�إلى �أنه يح�ص��ل ع��ادة �أن �لعملة �لتي تقل بالبن�ك 

يتم تد�ولها بال�ص���ق ما يزيد �لق�ة �ل�ص��ر�ئية لكن 

بالحال��ة �ل�ص���رية ف��اإن �لعمل��ة �لم�ص��ح�بة جرى 

تبديلها بالعملة �ل�ص��عبة، ما �ص��بب خلاًل بال�ص���ق 

�لت��ي خ�ص��رت كم��ًا جي��د�ً م��ن �لت��د�ول بالعمل��ة 

�ل�ص�رية.

وبالن�ص��بة لتاأثي��ر نق���س �الإيد�ع��ات بالعمل��ة 

�لمحلي��ة عل��ى �لبن���ك ق��ال �لب��دوي: ي�ج��د حدود 

معينة للمنح في �لبن�ك �ل�ص�رية ت�صمى حدود بازل، 

وح�ص��ب علم��ي فاإن ه��ذه �لح��دود ما ز�ل��ت بجميع 

�لبن�ك �ص��من �لحدود �لطبيعية، ولم ي�ص��ل �أي منها 

للح��د �لكارث��ي، كم��ا �أن �نخفا�س �ل�ص��ي�لة ما ز�ل 

�صمن حد ال ي�ؤدي لخ�صائر، حيث �إن بع�س �لنا�س ما 

ز�ل�� ي�صددون قرو�صهم �أو يح�صل�ن على حدود من 

�لت�ص��هيالت و�لحركة م�ج�دة ف��ي �لبن�ك و�لميز�ن 

فيها ال يعتبر خا�صر�ً لكنه لي�س ر�بحًا �أي�صًا.

رفع �لفو�ئد

ور�أى �لب��دوي �أن �لحل���ل �لتي �تخ��ذت م�ؤخر�ً 

الإع��ادة �لثق��ة بالليرة لم تك��ن فاعلة ج��د�ً، و�أكبر 

دلي��ل على ذلك ه� �أن رف��ع �لف��ئد على �الإيد�عات 

وبن�ص��ب كبيرة لم ياأت ب��اأي نتيجة �إيجابية، حيث 

لم تتح�ص��ن �ل�د�ئع ما يعن��ي �أن �أي حل لن يجدي 

دون �للعب على �لعامل �لنف�صي �أواًل و�تخاذ قر�ر�ت 

نقدية �ص��ليمة ثانيًا وقد يك�ن منه��ا تغيير �لعملة 

�الأم��ر �لذي يل��زم �لنا�س بتبدي��ل �لعملة �لم�ج�دة 

باأيديهم ما يحرك �ل�ص�ق مجدد�ً، وهذ� يعتبر بر�أيه 

خي��ار�ً منطقيًا �ص��ريطة عدم �إ�ص��افة عملة جديدة 

على �لم�ج�دة حاليًا.

و�أ�ص��ار رئي�س غرفة تجارة و�صناعة دير �لزور 

مازن كنامة �إلى خط�رة تخمة �لم�صارف بالقطع 

�الأجنب��ي بالق�ل: �لم�ص��كلة �أن ال �إمكانية لت�ص��غيل 

�لقط��ع �الأجنب��ي �ل��ذي �أتخم��ت �لم�ص��ارف في��ه، 

حيث ت�قفت �لم�ص��اريع �الأجنبية ب�صبب �لعق�بات 

و�لظ��رف �ل��ذي تعي�ص��ه �لبل��د، وهن��اك �ص��ع�بات 

و�جهناها م�ؤخر�ً ب�ص��اأن تح�يل �لقطع �الأجنبي �أو 

��ص��تقبال �لح��الت �لمالي��ة، ور�أى �أن �إعادة �لثقة 

باللي��رة يحت��اج بالدرج��ة �الأولى لبن��اء ثقة بين 

�لم��طن و�ل�صيا�صات �لنقدية للحك�مة.

و�أو�صح م�صدر م�صرفي �آخر �أن �أغلبية �ل�صي�لة 

�لت��ي �ص��حبت م��ن �لم�ص��ارف مكد�ص��ة نق��د�ً ف��ي 

�لمنازل وبع�ص��ها ��ص��تبدل بالذهب، وهذه �الأم��ل 

�لتي خرجت من �القت�ص��اد �لفعل��ي لن تع�د حتى 

يطمئ��ن �لنا�س مجدد�ً، الفتًا �إلى �أن خروج �الأم��ل 

م��ن �لبن�ك لم يعد مهمًا كثي��ر�ً الأن �لبن�ك ت�قفت 

ع��ن �الإقر��س م��ا يعني �أن هذه �الأم����ل لن يك�ن 

لها دور في �القت�ص��اد �ص����ء بقيت ف��ي �لبن�ك �أم 

خرجت منها.

�أعلن �لمكتب �لمركزي لالإح�ص��اء نتائج م�ص��ح 

ق�ة �لعمل �لذي نفذه خالل �ص��هري ت�ص��رين �لثاني 

وكان�ن �الأول لع��ام 2011، و�لذي �أظهر �أن معدل 

�لبطالة و�ص��ل �إل��ى 14.9 بالمئة، و�ص��جلت بطالة 

�ل�ص��باب �لذي��ن تتر�وح �أعمارهم بي��ن 15 �إلى 24 

عام��ًا �أعلى معدل بن�ص��بة 35.8 بالمئة، على حين 

و�صلت بطالة �الأميين �إلى 19.2 بالمئة، ومن يقر�أ 

ويكتب 20.4 بالمئة.

نتائج �لم�سح

 و�أظه��ر �لم�ص��ح �رتف��اع حجم ق���ة �لعمل �إلى 

5815523 مقارن��ة ب���5530801 عام 2010 
وبزي��ادة مقد�ره��ا 284722 ف��رد�ً، عل��ى حي��ن 

�نخف�س عدد �لم�ص��تغلين بنح��� 105220، حيث 

4949238 م�ص��تغاًل ع��ام  �إل��ى  و�ص��ل عدده��م 

ع��ام  م�ص��تغاًل  ب���5054458  مقارن��ة   2011
2010، وتركز �النخفا���س في قطاعات �لزر�عة 
و�ل�ص��ناعة �لتح�يلي��ة و�لبناء و�لت�ص��ييد وقطاع 

�لفن��ادق و�لمطاع��م و�رتف��ع ف��ي قط��اع �لتعلي��م 

�لعام��ة  و�الإد�رة  �الجتماع��ي  و�لعم��ل  و�ل�ص��حة 

و�لدفاع.

وبين��ت نتائ��ج �لم�ص��ح �أن ع��دد �لمتعطلين ز�د 

 476343 �لع��دد  كان  حي��ث   ،389942 بنح��� 

متعطاًل عام 2010 وو�صل �إلى 866285 متعطاًل 

ع��ام 2011، ما �أدى �إلى �رتفاع معدل �لبطالة من 

% عام 2010 �إلى 14.9 % عام 2011.  8.6
وبّي��ن �لم�ص��ح �أن مت��ص��ط �الأج���ر �رتف��ع م��ن 

11344 ليرة �ص���رية ع��ام 2010 �إلى 13844 
م��ن  �لع��ام  �لقط��اع  ف��ي  و�رتف��ع   ،2011 ع��ام 

13575 �إل��ى 16575 وف��ي �لقطاع �لخا�س من 
11096 ليرة. �إلى   9793

وقال مدير �لمكتب �لمركزي لالإح�ص��اء �إح�صان 

عامر في ت�صريح ل�»�ل�طن«: �إن �لمكتب نفذ �لم�صح 

لقيا�س حركة �لعمالة خالل �الأزمة، وعادة ما ينفذ 

هذ� �لم�ص��ح مرتي��ن في �لعام لك��ن نتيجة �لظروف 

�لتي تعي�ص��ها �ص���رية نفذ مرة و�حدة عام 2011. 

و�أ�ص��اف: �إن �لمكت��ب تمك��ن م��ن �لح�ص���ل عل��ى 

�لبيان��ات من خالل زي��ارة 18223 �أ�ص��رة كعينة 

�ص��ملت جمي��ع �لمحافظ��ات، وجمع��ت �لمعل�مات 

بطريقتي��ن �الأولى �الت�ص��ال �لهاتف��ي 35 بالمئة، 

و�لثانية �لمقابالت �ل�صخ�صية 65 بالمئة. و�أو�صح 

�أن طريق��ة �لهات��ف كانت ناجحة نتيجة �خت�ص��ار 

�ال�ص��تمارة ب�ص��كل كبي��ر م��ع �لمحافظ��ة عل��ى �أن 

تت�صمن �لبيانات �لتي ن�صتطيع من خاللها ح�صاب 

كل �لم�ؤ�ص��ر�ت �الأ�صا�ص��ية لق�ة �لعم��ل، حيث كانت 

�ال�ص��تجابة هاتفيًا بن�صبة 99 بالمئة، و�لمقابالت 

88.8 بالمئة.

�أو�ساع ��ستثنائية

وق��ال عام��ر: �إن �لم�ص��ح �أعطى بع���س �لنتائج 

�لت��ي تعب��ر ع��ن �ل��ق��ع، وه��ذ� ال يعن��ي �أن هناك 

تر�جع��ًا �أو تقدم��ًا، �أو �أن نتائ��ج �لم�ص���ح �ل�ص��ابقة 

خاطئ��ة، نتيج��ة �الأو�ص��اع �ال�ص��تثنائية �لتي تمر 

بها �ص�رية. و�أ�ص��اف: �إن �لفئات �له�صة �لتي يك�ن 

م�ص��ت�ى تعليمه��ا متدني��ًا تاأثرت �أكثر م��ن غيرها 

ف��ي �لتغير�ت �لتي تحدث في �ص���ق �لعمل، و�نتقل 

ه�ؤالء للعمل بالقطاع غير �لمنظم.

و�أظه��ر �لم�ص��ح �أن محافظ��ة �لح�ص��كة تت�ص��در 

�لمحافظ��ات �ل�ص���رية بع��دد �لمتعطلي��ن، وت���زع 

�لمعدل على �ل�ص��كل �لتالي: �أتت محافظة �لح�ص��كة 

بالمرتب��ة �الأول��ى 38.8 % ودير �ل��زور 23.5 % 

و�ل�ص���يد�ء 22.4 % و�لرق��ة 21.9 % عل��ى حين 

ف��ي �لمرتبة �الأخيرة كانت محافظة حلب بمعدل 

%. وبين��ت   8.7 % وقبله��ا ري��ف دم�ص��ق   7.6
�لنتائ��ج �أن �الرتف��اع �لن�ص��بي ف��ي �لبطال��ة كان 

�الأعل��ى في محافظة �لرق��ة 3.2 % تليها محافظة 

�لحك�ص��ة  2.6 % ث��م حم���س 2.4 % عل��ى حي��ن 

.%  1.1 �أقلها �لقنيطرة 0.9 % وقبلها طرط��س 

و�لعم��ل  �الجتماعي��ة  �ل�ص���ؤون  وزي��ر  وكان 

ر�ص����ن �لحبي��ب قال في ت�ص��ريحات �ص��ابقة: �إن 

ن�صبة �لبطالة �رتفعت �إلى 14.8 بالمئة في 2012 

�ص��ع�د�ً من 8.2 �ص��جلت خالل �لعام �ل�صابق، و�أن 

�الرتف��اع �الأكب��ر ف��ي ن�ص��بة �لعاطلي��ن م��ن �لعمل 

�صجلت لدى �لقطاع �لخا�س، في مقابل زيادة ن�صبة 

�لعمالة في �لقطاع �لعام تبعًا لبر�مج �لت�صغيل �لتي 

�أطلقته��ا �لحك�م��ة خالل �لع��ام �لما�ص��ي، وبينت 

�إح�ص��ائية ل�ز�رة �ل�ص���ؤون �الجتماعية و�لعمل �أن 

ع��دد �ل��فدين �إلى �ص���ق �لعمل لهذ� �لعام و�ص��لت 

�إلى 300 �ألف.

في درا�سة ر�سمية لتاأثير الأزمة الداخلية على المواطنين:

ارتفاع البطالة اإلى 14.9 %  وعند ال�سباب اإلى 35٫8 %
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ر�صالة �لعر�ق

 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.

يتعامل بكتلة نقدية كبيرة لكنها �سعيفة 

 العراق.. اإ�سالح النظام النقدي بات �سروريًا

ويعان��ي �لع��ر�ق من وج���د كتلة نقدي��ة هائلة 

ترب� على 30 ترلي�ن دينار عر�قي، الأكثر من �ربعة 

ترلي�نات ورق��ة نقدية، ويعد �الم��ر بمثابة �ختالل 

كبير ي�ؤثر �صلبيا في �ل�صيا�صة �لنقدية  بح�صب �لعديد 

من �لمعنيين �لذي �يدو� في �ص���ء ذلك عملية حذف 

�ال�ص��فار �لتي �ص��رع �لبنك �لمركزي بدر��ص��تها منذ 

فترة لي�صت ببعيدة.

و�علن �لمركزي �ل�ص��هر �لما�ص��ي �ن مطلع �لعام 

�لمقبل �صي�ص��هد طرح �لعملة �لجديدة �لتي �ص��تحذف 

منها ثالثة ��ص��فار، مبينا خالل ت�ص��ريح لم�ص���ؤول 

في��ه �ن �لخط�ة تهدف �لى �نعا�س �ل�صيا�ص��ة �لمالية 

ف��ي �لبلد من جانب، و�لى م�ص��او�ة �لدينار بالدوالر 

م��ن جانب �آخر، ف�ص��ال عن �لم�ص��اعي �القت�ص��ادية 

�الخرى �لمتمثلة بالق�صاء على �لت�صخم �لنقدي.

ويق�ل نائ��ب محاف��ظ �لبنك �لمرك��زي �لعر�قي 

�ربع��ة  ت��د�ول  �لدكت���ر مظه��ر محم��د �ص��الح: �ن 

ترلي�ن��ات ورقة نقدية هي نت��اج مرحلة ط�يلة من 

�لت�ص��خم و�لتده�ر �القت�ص��ادي، حي��ث �رتفع على 

�ص��بيل �لمث��ال �لرق��م �لقيا�ص��ي ال�ص��عار �لم�ص��تهلك 

با�ص��ا�س 1993 �لعام من 100  �لى 200000 في  

خ�ص��م �لعام 2003 ما يعني �ن �ل�صلعة �لتي كانت 

تباع ب�100 دينار ��صبحت تباع ب� 200000 �لف 

دينار ... وهكذ�. ويذكر �صالح �نه وتحت ظرف كهذه 

وتده���ر قيمة �لعملة �رتفعت فئ��ة �لعملة �الكبر من 

25 دينار� �لى 25000 دينار ما يعني �ن �لت�صخم 
ه� �لذي ��صاف هذه �ال�صفار.

ويع��رف �ص��الح �لت�ص��خم بان��ه يعن��ي �رتفاع 
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��ص��عار �لنق���د على �ل�ص��لع و�لخدم��ات ) �ي كم من 

�لنق���د نحت��اج لمبادلتها بحزمة معينة من �ل�ص��لع 

و�لخدمات .. فكلما �زد�دت كمية �لنق�د �لمخ�ص�ص��ة 

لمبادلته��ا على �لحزمة نف�ص��ها معنى ذلك �ن هناك 

ت�صخما �و �رتفاعا في ��صعار �لنق�د ( .

�سلبيات �لكتلة �لنقدية

وق��د �دى �لت�ص��خم �لم�ص��تمر �ل��ى �رتف��اع رقم 

�لعمل��ة �لمتد�ول��ة م��ن 23 ملي��ار دينار ف��ي �لعام 

1991 �ل��ى نح��� )30 ( ترلي�ن دين��ار في �ل�قت 
�لحا�صر ، و�رتفاع �كبر فئة عملة من 25 دينار� �لى 

25000 دينار بمرور �ل�قت، وعلى �ص�ء ذلك ي�صير 
�ص��الح �لى �ن �لت�ص��خم ر�ص��م وفقا لتلك �لمعطيات 

�رقام��ًا جدي��دة للعمل��ة �لمتد�ول��ة با�ص��افة ثالث��ة 

��ص��فار ما ز�د من مقد�ر �لعمليات �لنقدية �ال�ص��مية 

ورت��ب تكاليف �نت��اج كميات كبيرة منه��ا ر�فقتها 

عملي��ات خ��زن وت�زيع وع�د وف���رز وتدقيق مر�فقة 

له��ا وبم�ص��ت�يات م�ص��اعفة، �ص��اعدت ف��ي تعاظ��م 

�لمخاطر �لت�صغيلية �لم�صاحبة.

وي��رى نائ��ب محافظ �لبن��ك �لمرك��زي �نه وفي 

ظل �ال�ص��تقر�ر �ل�ص��عري و�لتفاوؤل بم�ص��تقبل �لعر�ق 

�النمائ��ي فق�د بات من �لالزم �جر�ء ��ص��الح جذري 

في نظام �د�رة �لعملة من خالل �عادة هيكليتها بما 

يتنا�صب وهيكل �ال�صعار �لجديد �لمختلف و�لم�صتقر 

وم�صت�يات �الج�ر و�لرو�تب �لتي �ختلفت كثير� عن 

�ل�صن��ت �لثالثين �لما�صية.

ويمك��ن �ن ي���ؤدي �الجر�ء)حذف �ال�ص��فار( �لى 

زي��ادة قيمة �لدينار �لعر�قي دون �ن ي�ؤثر في �ص��عر 

�ص��رفه، وال�ص��يما �ن �كبر فئة نقدية عر�قية �الن ال 

ت�ص��اوي �ص���ى 21 دوالر� بح�صب �ص��الح �لذي قال 

في هذ� �ل�ص��اأن: �إن �لع��ر�ق يتعامل �الن بكتلة نقدية 

كبي��رة لكنه��ا �ص��عيفة ف��ي مك�ناتها بحي��ث باتت 

�كب��ر فئة عملة الت�ص��اوي �ال 21 دوالر� �ميركيا في 

�ل�ق��ت �لحا�ص��ر.  ل��ذ� فان �رتف��اع �لنات��ج �لمحلي 

�الجمال��ي للعر�ق من 140 ملي��ار دوالر في نهاية 

�لع��ام 2010 �ل��ى �كث��ر من 300 ملي��ار دوالر في 

نهاية عام 2015 �ص��يرفع �لكتلة �لنقدية �لم�ص��درة 

م��ن 30 ترلي�ن دينار �لى قر�بة 70 ترلي�ن دينار، 

م��ص��حا �ن �لتركيب �ل�صعيف في هيكل �لعملة �خذ 

ي�ص��يف كلفة ت�ص��مى كلف��ة �لمعام��الت �لنقدية من 

حي��ث �لتد�ول بها بين �الفر�د و�الفر�د و�لم�ص��ارف 

ود�خل �لجهاز �لم�صرفي.

وي�صير �صالح �لى �ن �ل�ص���يد )على �صبيل �لمثال 

(، تت��ف��ر فيه��ا حالي��ًا و�ح��دة م��ن �ف�ص��ل �نظم��ة 

�لمدف�ع��ات �لنقدية في �لعال��م وعلى �لرغم من ذلك 

، فان كلفة �لتد�ول �لنقدي من ع�د وفرز ونقل وخزن 

للعمل��ة تكلف �القت�ص��اد �ل�طني هناك ما ن�ص��بته 4 

بالمئ��ة من �لناتج �لمحلي �الجمالي لل�ص���يد، وعلى 

ه��ذ� �ال�ص��ا�س يعطي نائ��ب محافظ �لبن��ك �لمركزي 

مث��ال في ما يخ�س �لعر�ق �لذي ذكر �نه يت�لى �إد�رة 

مقادير نقدية هائلة �صعيفة �لتركيب كهذه، ما يعني 

�ن �لبلد �صي�ص��يف كلفة معامالت نقدية ربما ت�ص��ل 

�ل��ى 8 بالمئة �و �كثر من �لنات��ج �لمحلي �الجمالي، 

وه� عبء �كد �صالح �ن �لفرد �صيتحمله في تعامالته، 

وه��ذ� ما قلل بر�أي نائ��ب محافظ �لبنك �لمركزي من 

كفاءة �لنقد كم�ؤ�ص�ص��ة �جتماعية م�ؤ�زرة لم�ؤ�ص�ص��ات 

�القت�ص��اد �لمختلف��ة بم��ا فيها �ل�ص���ق و�لدليل على 

ذل��ك �ن �لمعامالت �لنقدية �لكبيرة تنح�ص��ر بالدفع 

بالدوالر �الميركي، ما يعني �حالل عملة دولة �خرى 

في �لتد�ول ال�ص��ناد �لمعامالت �لنقدية ب�صبب هب�ط 

كفاءة وتركيب �لكتلة �لنقدية �لحالية . 

قيمة �لعملة �لجديدة

   وق��د ولدت عملية حذف �ال�ص��فار لدى �لعديد 

م��ن �لنا���س تخ�ف��ا ب�ص��ان م��ا �ذ� كان��ت عملي��ة 

�لح��ذف �ص��تقلل م��ن �لقيم��ة �لكلي��ة لم��ا يجنيه �و 

يكتن��زه �لم��طن�ن من �م����ل، �و قد ت�ؤثر في قيمة 

�لتعام��الت �لمالي��ة �لكبي��رة �و ف��ي �لعق���د وبيع 

و�صر�ء �لعقار�ت و�ل�صيار�ت، وهذ� �المر نفاه ب�صكل 

ت��ام نائ��ب محافظ �لبن��ك �لمركزي حينم��ا �كد �ن 

تح�يل 30 ترلي���ن دينار �لى 30 مليار لن يرتب 

�ي تغيي��ر �و تب��دل عل��ى �لدخ��ل �و �لث��روة �لنقدية 

لال�ص��خا�س �لطبيعي��ة و�لمعن�ي��ة ف�ص��ال عن عدم 

تاأثيره في �لتعاقد�ت و�اللتز�مات بين �ال�ص��خا�س 

�لطبيعيي��ن و�لمعن�يي��ن كاف��ة، طالم��ا �ن كمي��ة 

�لنق���د �لجديدة �ال�ص��غر رقما تغطي ف��ي �لتبادل 

�لحزمة �ل�ص��لعية نف�ص��ها ف��ي �لنق���د �لقديمة ذ�ت 

�لرقم �الكبر.

  ويبي��ن �ص��الح �ن ��ص��تبد�ل �لعمل��ة �لعر�قي��ة 

�لحالي��ة وحذف ثالثة �أ�ص��فار منها يدل على ثمرة 

�ال�ص��تقر�ر �القت�ص��ادي ونج��اح �صيا�ص��ات �لبن��ك 

�لمرك��زي في �لحف��اظ عل��ى �ال�ص��تقر�ر و�لمتمثلة 

با�ص��تقر�ر �ص��عر �ص��رف �لدين��ار �لعر�ق��ي وهب�ط 

�لت�صخم �لى مرتبة ع�صرية و�حدة وبناء �حتياطيات 

�جنبية م�ؤ�زرة للدينار �لعر�قي بم�صت�يات لم ي�صبق 

تحقيقها خالل �لثالثين عاما �لما�ص��ية و�لتي تعد 

غطاء �لعملة �لعر�قية . 
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�قت�صاد عربي

التحاد النقدي الخليجي في دائرة الخطر

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

ملاذا صادقت دول مجلس التعاون اخلليجي على معايير التقارب لبناء احتادها النقدي وعملتها املوحدة ومن 
بينها التقارب املالي، طاملا هذا املعيار منقول حرفياً من منطقة اليورو وال ينسجم بالتالي مع خصوصيات 

دول اجمللس، وقد يؤدي إلى نتائج اقتصادية خطيرة؟
سؤال خطير ومشروع يطرحه املراقبون اخلليجيون والعرب استباقاً ألنهيار اقتصاد دول التعاون اخلليجي 

الذي دخل متاهات التطابق مع اقتصادات الغرب بدل األبتكار مبا يتالئم مع البيئة الطبيعية للمجتمعات 
اخلليجية. 

�لمعيار �لمالي مقتب�س

�إن �لحكم��ة من معايير �لتق��ارب بذل �لجه�د 

لل��ص�ل �إلى نتائج �أف�ص��ل بتقلي�س �الختالفات 

�القت�ص��ادية بي��ن دول مجل���س �لتع��اون. فكلما 

ز�دت �لجه���د تح�ص��ن �لتق��ارب وكلم��ا تح�ص��ن 

�لتق��ارب ز�دت �لمكا�ص��ب، وه��ي بن��اء �التح��اد 

�لنقدي على �أ�ص�س متينة.

ولكن ال يج�ز �أن تك�ن �الأهد�ف بعيدة �لمنال 

الأنها لن تتحقق وبالتالي ي�ص��بح وج�د �لمعايير 

وعدم وج�دها �ص��يان. كم��ا �أن �لمبالغة في عدد 

�لمعايير تق�د �إلى تعقد �الأم�ر دون مبرر مقب�ل.

�أن تك���ن معايي��ر �لتق��ارب مالئم��ة  �لمه��م 

لالأو�صاع �القت�ص��ادية و�الأح��ل �لمالية للبلد�ن 

�لمعنية، وعلى خالف ذلك تظهر وكاأنها و�ص��عت 

لغير هذه �لبلد�ن. وهذ� ما يحدث في دول مجل�س 

�لتعاون �لتي تبنت معايير منطقة �لي�رو.

وال ي�صتح�ص��ن بن��اء �لتق��ارب عل��ى درج��ات 

�أدن��ى مما ه� متحق��ق فعال، كاأن يح��دد �لمعيار 

�لمال��ي بعج��ز ف��ي حي��ن �أن �لميز�ني��ات �لعامة 

ت�صجل فائ�صا. وهذ� ما يح�صل في دول �لمجل�س. 

ف��ي هذه �لحال��ة لن تب��ذل �لجه�د لل��ص���ل �إلى 

نتائ��ج �أف�ص��ل بل �ص��يك�ن معي��ار �لعج��ز �لمالي 

�أد�ة لبناء �التحاد �لنقدي على �أ�ص���س ه�صة مهددة 

باالنهيار.

وح�ص��ب �لمعيار �لخليجي يتعي��ن �أال يتجاوز 

�لعج��ز �الآلي ل��كل دولة 3 % م��ن �لناتج �لمحلي 

�الإجمالي. �إن هذه �لن�ص��بة ال تعتمد على �أي م�ؤ�صر 

126

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 122.indd   126 5/4/12   12:15:10 PM



�ل�صناعة و�القت�صاد - �لعدد 122 �آيار 2012

خليجي بل نقلت نق��اًل حرفيًا عن �لمعيار �لمالي 

لمنطق��ة �لي���رو �لمن�ص����س علي��ه ف��ي معاهدة 

ما�ص��ترخت لع��ام 1992، وم��ن ث��م ف��ي ميث��اق 

�ال�ص��تقر�ر و�لنم� �ل�ص��ادر بم�جب معاهدة دبلن 

ع��ام 1993 و�لمع��دل باتفاقي��ة �أم�ص��ترد�م عام 

.1997
�أم��ا جذور ه��ذ� �لمعي��ار فتع�د �إلى �ل�صيا�ص��ة 

�القت�ص��ادية �الألمانية �لتي كان��ت - وال تز�ل - 

ترتكز على �ص��رورة ع��دم تجاوز �لدي���ن �لعامة 

% من �لناتج �لمحلي �الإجمالي.  60
وبم�ج��ب �لدر��ص��ات ف��ي �ألماني��ا تبي��ن �أن 

تحقيق ه��ذ� �لهدف ي�ص��ت�جب �أال يتج��اوز �لعجز 

�لمالي 3 % من �لناتج �لمحلي �الإجمالي. وهكذ� 

طلبت �ألمانيا من �ل��دول �الأوروبية �الأخرى تبني 

ه��ذه �لن�ص��بة للمعي��ار �لمال��ي. وهددت �ص��ر�حة 

بالتخل��ي عن �التحاد �لنقدي �الأوروبي �إن لم تتم 

�ال�صتجابة لطلبها.

�إن ن�ص��بة 3 % لي�ص��ت له��ا �أي��ة قيم��ة علمية 

مطلقة ت�صلح لجميع �لدول. �إنها �ألمانية �ن�صجمت 

مع �ل��ص��ع �لمالي �لفرن�ص��ي وفر�صت على �لدول 

�لميز�نيت��ان  كان��ت  ول���  �الأخ��رى.  �الأوروبي��ة 

�الألمانية و�لفرن�ص��ية في حالة عج��ز طفيف )�أقل 

من 1 % مثاًل( خا�صة في �صنة �الأ�صا�س )1997( 

ل��كان �لمعي��ار �لمالي لمنطقة �لي�رو ي�ص��تند �إلى 

�لت����زن ال �إل��ى �لعج��ز، الأن �الأوروبيين يبحث�ن 

عن عملة تتمتع بم�صد�قية عالية بعد �أن تزعزعت 

�لثقة با�صتقر�ر �لدوالر.

ول��م يقت�ص��ر �لنق��ل �لحرف��ي عل��ى �لمعي��ار 

�لمالي، بل �صمل �أي�صًا �لمعايير �الأخرى �لمرتبطة 

بالت�ص��خم و�لمدي�ني��ة �لعامة و�أ�ص��عار �لفائدة، 

�الأم��ر �ل��ذي ي�ح��ي ب��اأن �لخليجيين ��صت�ص��ارو� 

م�ؤ�ص�ص��ات منطقة �لي�رو خا�ص��ة �لبنك �لمركزي 

�الأوروب��ي، وال �ص��ير ف��ي ذل��ك، لكن �لغري��ب �أن 

ه��ذه �لم�ؤ�ص�ص��ات لم تب��ذل �أي جهد ب�ص��اأن تقديم 

مقترح��ات مالئم��ة الأح����ل بل��د�ن �لخلي��ج ب��ل 

�قترح��ت نف���س �لمعايي��ر �لمطبق��ة ف��ي بلد�نها. 

و�الأغرب من ذلك �أن بلد�ن مجل�س �لتعاون و�فقت 

عل��ى ه��ذه �لمعايي��ر �الأوروبي��ة، ف��ي حي��ن �أنها 

�أ�ص�صت عام 2002 �للجنة �لفنية لالتحاد �لنقدي 

و�القت�ص��ادي �لتي تقت�ص��ر مهامها عل��ى كيفية 

�ل��ص���ل �إل��ى �التحاد �لنقدي �لخليجي، خا�ص��ة 

ت�صمية معايير �لتقارب وتحديد معدالتها.

عل��ى  �لمجل���س  دول  �عتم��اد  �ص��رورة  �إن   

طاقاته��ا �لذ�تية ال تعني �المتناع عن ��صت�ص��ارة 

�الآخرين ورف�س �ال�صتفادة من تجاربهم، ولكن ال 

ي�صح نقل هذه �لتجارب الأنها ترعرعت في مناخ 

مختلف تماما.

معيار �لعجز �لمالي 

�ت�ص��مت �لفت��رة بي��ن عام��ي 1990 و2000 

بتز�ي��د �لنفق��ات �لعام��ة خا�ص��ة �لع�ص��كرية في 

منطق��ة �لخلي��ج.  وف��ي نف���س �ل�ق��ت كان �ص��عر 

برميل �لخام متدنيًا يتر�وح بين 15 و27 دوالر�. 

و�نعك���س تفاعل هذين �لعاملين ب�ص���رة �ص��لبية 

ومبا�صرة على �لميز�نيات �لعامة.

فخ��الل ه��ذه �لفت��رة نظم��ت 66 ميز�نية في 

دول مجل�س �لتعاون، خم�س ميز�نيات فقط كانت 

في حالة فائ�س و61 في حالة عجز.

وعل��ى هذ� �الأ�ص��ا�س ل��� كان معي��ار �لتقارب 

�لمال��ي يخ�س ه��ذه �لفترة ل��كان �عتم��اده على 

�لعجز �أمر�ً منطقيا، �ص��ريطة �أن تك�ن ن�صبة �لعجز 

في �لمعيار �أقل من ن�ص��بة �لعج��ز �ل��قعي، عندئذ 

يمك��ن لل��دول ب��ذل �لجه���د لل��ص���ل �إلى ن�ص��بة 

قريبة من �لمعيار، ولكن لم ي�ص��ادق على معايير 

�لتق��ارب خ��الل هذه �لفت��رة بل في ع��ام 2007 

�لذي �ت�صم بالفائ�س �لمالي.

وبي��ن 2005 و2011  نظم��ت 42 ميز�ني��ة 

عامة، خم�س منها فقط �صجلت عجز�. �إن �لف��ئ�س 

�لمالي��ة �لمتر�كم��ة بي��ن 2005 و2009 بلغ��ت 

1.1 ملي��ار دوالر ف��ي كل من �لبحري��ن وُعمان 
و34.8 مليار دوالر في قطر و70.2 مليار دوالر 

ف��ي �الإم��ار�ت و95.1 ملي��ار دوالر ف��ي �لك�يت 

و342.7 مليار دوالر في �ل�صع�دية.

بلغ��ت ه��ذه �لف��ئ���س �ل�ص��ن�ية درج��ة م��ن 

�الأهمي��ة بحيث �ص��كلت قيا�ص��ًا بالنات��ج �لمحلي 

�الإجمال��ي 11.4 % ف��ي �الإمار�ت ع��ام 2006 

و23.3 % ف��ي �لك�يت ع��ام 2008 و32.6 % 

في �ل�صع�دية عام 2008. وبات �لفائ�س �لمالي 

�ل�ص��مة �الأ�صا�ص��ية لميز�نيات دول �لمجل�س. وبداًل 

من �أن ي�ص��تند معيار �لتقارب �لمالي �إلى �لفائ�س 

�عتم��د على �لعج��ز، وال ي�جد مب��رر منطقي لذلك 

بدلي��ل �أن �أ�ص��عار �لنف��ط ال ت��ز�ل محافظ��ة عل��ى 

م�ص��ت�ياتها منذ �ص��ت �ص��ن��ت، وال ي�ج��د تحليل 

مقن��ع يبين تر�ج��ع هذه �الأ�ص��عار في �لم�ص��تقبل 

�لمنظ�ر.

�إن �الأزمة �لتي يمكن �أن يخلقها �لعجز �لمالي 

)ف��ي حال��ة تك��ر�ره( �أكث��ر خط���رة م��ن �لناحية 

�القت�ص��ادية ف��ي �أقطار مجل�س �لتع��اون مقارنة 

بمنطق��ة �لي�رو، و�ل�ص��بب ف��ي ذلك مكان��ة ودور 

�لميز�نية �لعامة في �القت�ص��اد برمته وفي حياة 

�لم��طنين. ففي �ل�ص��ع�دية ي�ص��كل �الإنفاق �لعام 

% م��ن �لنات��ج �لمحلي �الإجمال��ي و�الإير�د   39
�لع��ام 41 % من��ه، في حين تهبط �لن�ص��بتان في 

فرن�ص��ا �إل��ى 18 % و13 % عل��ى �لت��لي، �أي �إن 

�الأهمية �القت�صادية للميز�نية في �ل�صع�دية �أكبر 

بكثير من �أهميتها في فرن�صا.

وي�ص��دق ه��ذ� �ال�ص��تنتاج عل��ى �لمقارنة بين 

دول مجل�س �لتعاون �الأخرى ودول منطقة �لي�رو 

➠�الأخرى.  وبالتالي فاإن �ل�صرر �لناجم عن عجز 
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�قت�صاد عربي

�لميز�ني��ة في منطقة �لخليج �أ�ص��د و�أخطر من 

�ل�ص��رر �لناج��م ع��ن عج��ز �لميز�نية ف��ي منطقة 

�لي�رو.

�أ�ص��ف �إل��ى ذل��ك �أن معالج��ة �لعج��ز �أ�ص��عب 

ن�ص��بيًا في منطقة �لخليج مقارنة بمنطقة �لي�رو، 

�إذ تتطل��ب �لمعالجة �ل�ص��غط عل��ى �الإنفاق �لعام 

وزيادة �الإير�د �لعام.

ف��ي دول مجل���س �لتع��اون تتك���ن �لنفق��ات 

�لعام��ة بالدرج��ة �الأولى من مرتب��ات �لم�ظفين 

وبع���س  و�لع�ص��كرية  �الأمني��ة  و�لخدم��ات 

�لم�صروفات �القت�ص��ادية و�الجتماعية كتع�صيد 

�أ�صعار بع�س �ل�صلع.

يق���د تقلي�س مرتبات �لم�ظفي��ن �أو �لحد من 

�لت�ظيف �إلى تدني م�صت�ى �لمعي�صة الأن �لحك�مة 

هي رب �لعمل �الأول. 68  % من نفقات �لميز�نية 

�ل�ص��ع�دية عب��ارة عن مرتبات مدنية وع�ص��كرية، 

كم��ا ال يمكن �ل�ص��غط على �لم�ص��روفات �الأمنية 

و�لع�ص��كرية خا�ص��ة ف��ي �لظروف غير �لم�ص��تقرة 

للمنطق��ة. �أم��ا �إلغ��اء �لدعم لل�ص��لع �ال�ص��تهالكية 

في�ؤدي بال�ص��رورة �إلى �رتفاع معدالت �لت�ص��خم 

�لمرتفعة �أ�صا�صا.

و�أما �الإير�د�ت �لعامة فتعتمد على �لح�ص��يلة 

�لنفطي��ة �أي على �ل�ص���ق �لخارجي��ة، في حين �أن 

�الإير�د�ت غير �لنفطية �ص��عيفة من حيث حجمها 

ودورها في تع�ي�س �لنق�س �لذي قد يح�ص��ل في 

�لع��ئد �لنفطية، فال ت�جد �ص��ر�ئب مبا�صرة وغير 

مبا�صرة �إال في نطاق �صيق. 

كما تعاني �ل�ص��ناديق �ل�ص��يادية �لخليجية 

م��ن �الأزمة �القت�ص��ادية �لعالمية �لتي تحد من 

�أن�ص��طتها وبالتالي م��ن �أرباحها وم�ص��اهمتها 

في م�ص��اندة مالية �لدولة �لمالكة لها. �إن �لعجز 

�لمال��ي �لمتك��رر )عل��ى �فتر����س وق�ع��ه( في 

دول مجل���س �لتعاون يق���د �إلى �أزمة م�ص��ابهة 

الأزمة �لي�نان �لتي تعتمد �عتماد�ً �أ�صا�صيًا على 

�إير�د�ت �ل�صياحة �الأجنبية وعلى �لنقل �لبحري، 

�أي عل��ى قطاعي��ن مرتبطي��ن كالنفط بال�ص���ق 

�لخارجية.

لذل��ك يتعي��ن تجن��ب �لعج��ز �لمال��ي وع��دم 

�العتماد عليه في بناء �ل�صيا�صة �لنقدية �لخليجية 

�لم�ص��تقبلية، بيد �أن �لرف���س �لمنهجي للعجز غير 

مقب�ل، الأن �لهدف ه� �لت��زن �القت�صادي ولي�س 

�لت��زن �لمالي. ففي فتر�ت �لرك�د يتعين تن�صيط 

�لطل��ب بطرق عديدة منها زي��ادة �لنفقات �لعامة 

�لت��ي  �الإنتاجي��ة كتل��ك  للم�ص��اريع  �لمخ�ص�ص��ة 

تق�د �إلى زيادة �ل�ص��ادر�ت، يق���د هذ� �لعجز �إلى 

تح�ص��ين �لنم� وينعك�س بالتالي ب�ص�رة �إيجابية 

على ��ص��تقر�ر �لعمل��ة. لكن �لعج�ز �لت��ي عرفتها 

ميز�ني��ات �لدول �لعربي��ة -بما فيها دول مجل�س 

�لتعاون- ال تتاأتى من بر�مج �قت�ص��ادية تنم�ية 

ب��ل م��ن م�ص��روفات ع�ص��كرية ��ص��تهالكية ومن 

ت�تر�ت �صيا�صية بينية عقيمة ومن نفقات �لتبذير 

و�الأبهة.

�قتبا�س منقو�س

�أوال: �القتبا�س لي�س حرفيًا فح�ص��ب بل يعاني 

�أحيان��ًا م��ن نق�س و��ص��ح. ف��ي ميد�ن ��ص��تقالل 

�لم�ؤ�ص�ص��ة �لنقدية عن �ل�ص��لطات �الأخرى، ن�ص��ت 

�لم��ادة �ل�ص��ابعة من �لنظ��ام �الأ�صا�ص��ي للمجل�س 

�لنق��دي �لخليج��ي لع��ام 2009 عل��ى م��ا يل��ي: 

»يحظر على �لمجل�س �لنقدي وعلى �أي ع�ص��� من 

�أع�صاء مجل�س �إد�رته وجهازه �لتنفيذي تلقي �أية 

تعليم��ات �أو ت�جيه��ات م��ن �ص��اأنها �لتاأثير على 

�أد�ء و�جباته��م ومهامهم �لم�كل��ة �إليهم بم�جب 

هذ� �لنظام من �أية م��ن �أجهزة مجل�س �لتعاون �أو 

حك�مات �لدول �الأع�صاء �أو من �لغير«.

ثانيا: �لم�ص��اعد�ت �لمالية للمعالجة �لجزئية. 

م��ا �لعمل )بعد ظه�ر �لعمل��ة �لخليجية �لم�حدة( 

�إذ� تج��اوزت دول��ة خليجي��ة �لعج��ز �ل����رد ف��ي 

�لمعيار �لمالي �لمتفق عليه؟

ف��ي منطق��ة �لي���رو هنال��ك -وف��ق �لتط���ر 

�الأخير- �نتقال من �لم�صاعد�ت �لمالية �لممن�حة 

للدولة �لمتج��اوزة �إلى ت�قيع غر�مة مالية عليها 

بم�ج��ب ميثاق �ال�ص��تقر�ر و�لنم�. يب��دو �أن فكرة 

�لغر�مة مرف��ص��ة ف��ي دول �لمجل�س خا�ص��ة �إذ� 

كانت مقررة من قبل جهة �صيا�ص��ية وهي مجل�س 

وزر�ء �لمالية.

يجب منح �لم�صاعد�ت لمعالجة �لعجز ب�ص�رة 

جزئية الأن �لم�ص��اعد�ت �لتي تمت���س كليًا �لعجز 

�لمالي تربك بل وتلغي �لجه�د �الإ�ص��الحية �لتي 

يتعين على �لدولة �لمتلقية بذلها. �أ�ص��ف �إلى ذلك 

�أن �لم�ص��اعد�ت لي�ص��ت هبات مجانية بل قرو�س 

ط�يلة �الأجل باأ�صعار فائدة مخففة ن�صبيا، تنقلب 

هذه �لقرو�س الحقًا �إلى دي�ن يتعين خدمتها �أي 

�صد�د �أق�صاطها وف��ئدها.

ثالثا: يمكن �القت�ص��ار عل��ى معيار و�حد بداًل 

من خم�صة، �إنه �لمعيار �لمالي �صريطة قيامه على 

�لت����زن، عندئ��ذ يمكن �ل�ص��يطرة عل��ى �لمدي�نية 

وتقلي���س �أ�ص��عار �لفائدة وكبح جماح �لت�ص��خم. 

ويتعين على �لبنك �لمركزي �لخليجي �عتبار ذلك 

�صمن مهامه �الأ�صا�صية. 

�إن كفاي��ة �لمعيار �لمال��ي نابعة كذلك من �أن 

�ل�ص��رف �لحالي للعمالت �لخليجية )على خالف 

�لعمالت �الأوروبية �ل�ص��ابقة و�لي�رو( يعتمد على 

�لتثبيت مقابل �لدوالر. وهذ� �لنظام ي�صهل �إلى حد 

كبي��ر �النتقال �إلى �لعملة �لم�حدة �لتي �ص��تتبنى 

كذلك هذ� �لنظام.

�ص��يبقى �لفائ���س �لمال��ي �ل�ص��مة �الأ�صا�ص��ية 

لميز�ني��ات دول مجل���س �لتع��اون، لذلك ال بد من 

تعديل معيار �لتقارب �لمالي كي يرتكز على �صمة 

م�ص��ابهة وهي �لت��زن. �أما �لرك�ن �إلى �لعجز فال 

يخ�ص��ع �إلى �عتبار علمي بل ي�ص��جع على �رتفاع 

�الإنف��اق �لع��ام فيتكرر �لعجز وتظه��ر �الأزمة كما 

يحدث في منطقة �لي�رو.

     1.5 تريليون دولر 

حجم الفوائ�س املالية 

لدول اخلليج

 حقق��ت  دول مجل���س �لتع��اون �لخليجي 

ف��ئ���س مالي��ة  بقيم��ة  1.5 تريلي�ن دوالر 

م��ن من��ذ �لع��ام 2000، كما �أن حج��م �لدين 

ف��ي هذه �ل��دول منخف�س ب�ص��كل ع��ام، وفقًا 

لم��ا قاله �أدم�ن��د �أو�ص��اليفان، رئي�س مجل�س 

�إيك�ن�مي��ك  �إي�ص��ت  “مي��دل  �إد�رة مجم�ع��ة 

د�يج�صت”.

و�أ�صار �أو�صاليفان، خالل جل�صة �لت���صل 

�لت��ي عقدت ف��ي دب��ي م�ؤخر�ً قبي��ل �نعقاد 

�ل��دورة �لثاني��ة للقم��ة �لعالمي��ة للم��ن��ئ 

و�لتجارة �لبحرية �لتي �ص��تقام في �أب�ظبي 

�إلى �أن �ص��ندوق �لنقد �لدولي يت�قع تحقيق 

وفرة مالي��ة بما ال يقل ع��ن تريلي�ن دوالر 

كف��ئ���س مالي��ة جدي��دة خ��الل �لفترة من 

2011-2016، وه��ذه �لمبال��غ �أكث��ر من 
�لبني��ة  متطلب��ات  جمي��ع  لتم�ي��ل  كافي��ة 

�ال�ص��تثمار�ت  دع��م  و��ص��تمر�ر  �لتحتي��ة 

�لخارجية.
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تون�ش تعتزم اإ�سدار �سندات بمليار دولر 

��ص��درت �لمالي��ة �لت�ن�ص��ية �ص��ند�ت خز�ن��ة بقيمة خم�ص��مائة ملي���ن دوالر 

لم�ص��لحة قطر في �إبريل/ ني�ص��ان. و�أكد �لمدير �لعام في �ل�ز�رة �ص��اكر �صلطاني 

ما �أوردته تقارير �ص��ابقة �أفادت �أن �إ�ص��د�ر �ص��ند�ت �لخز�نة لقطر �صيك�ن بفائدة 

منا�صبة تبلغ 2.5 %.

وه� ما عده �إ�صهاما من قطر في دعم �ل��صع �لمالي لت�ن�س، وم�صاعدتها على 

�لتعافي �القت�ص��ادي بعد عام من �ال�صطر�بات �إثر �لث�رة �ل�صعبية �لتي �أثرت في 

�لنم� �القت�صادي ودفعت �الإنفاق �لعام �لى �الرتفاع.

و�أ�صاف �صلطاني باأنه �صيجري �أي�صا �إ�صد�ر �صند�ت �أخرى ب�صمانات �أميركية 

في �أغ�صط�س/ �آب �أو �صبتمبر/ �أيل�ل �لمقبلين لتغطية دي�ن م�صتحقة بقيمة تتر�وح 

بين �أربعمائة وخم�صمائة ملي�ن دوالر.

وعن �ل�ص��مانات �الأميركية، �أو�صح �ص��لطاني باأنها �صتتيح لت�ن�س �القتر��س 

من �لبن�ك �لدولية بفائدة �أقل كثير� ما ي�صمح بها و�صعها �الئتماني في �الأح��ل 

�لعادية. و�أ�صار �إلى �أنه لي�صت هناك �صروط م�صاحبة لل�صمان �الأميركي.

وتخطط ت�ن�س الإ�ص��د�ر �أول �ص��ند�ت �إ�ص��المية هذ� �لعام، وت�صعى من خاللها 

لتم�يل عجز �لميز�نية �لذي ت�صخم بعد �لث�رة �ل�صعبية �لتي �صهدتها �لبالد �لعام 

�لما�صي و�أدت �لى �الطاحة بنظام �لرئي�س زين �لعابدين بن علي.

وك�ص��ف عن ذلك �لرئي�س �لتنفيذي لمجم�عة �لبركة �لم�صرفي �لعربي عدنان 

�أحم��د ي��ص��ف، معتب��ر� �أن �لحك�م��ة ج��ادة في ذل��ك، بدلي��ل �أنها تن�ص��ط باإجر�ء 

محادثات مع عدة بن�ك.

وقب��ل �ندالع �لث���ر�ت �لعربية كانت معظ��م �لحك�مات بدول �ص��مال �أفريقيا 

تقيد �أو ترف�س تنمية �لتم�يل �الإ�ص��المي الأ�ص��باب �صيا�صية، ومن �لمت�قع ت�صارع 

نم� �صناعة �لتم�يل �الإ�صالمي باأعقاب تغيير �الأنظمة.

وي�ص��يطر حزب �لنه�ص��ة )�إ�ص��المي( �الآن على �لحك�مة �لتي تت�قع �أن يرتفع 

عج��ز ميز�نيته��ا �إل��ى 6 % من �إجمالي �لنات��ج �لمحلي �لعام �لج��اري، من عجز 

مت�قع قدره %4.5 عام 2011.

و�ص��يتيح �إ�صد�ر �ل�صك�ك �الإ�صالمية لت�ن�س �ال�صتفادة من مليار�ت �لدوالر�ت 

�لتي تديرها �صناديق �ال�صتثمار �الإ�صالمية في منطقة �لخليج �لغنية.

عجز

لعج��ز  ت�قعه��ا  م�ص��ر  رفع��ت 

�لميز�نية في �ل�ص��نة �لمالية �لحالية 

بن�ص��بة 11.7 % لي�ص��ل �إل��ى 150 

ملي��ار جنيه )25 ملي��ار دوالر( بدال 

من 134 مليار�.

ا�ستثمار

تعتزم قطر ��صتثمار 100ملي�ن 

ي���رو )130.3 ملي���ن دوالر( ف��ي 

قطاعات �لزر�عة و�ل�ص��ياحة و�لبنية 

�لتحتية في بلغاريا.

لوؤلوؤة

�لك�ي��ت  ل�ؤل���ؤة  �ص��ركة  �أعلن��ت 

�لعقاري��ة ع��ن ت�قيعها عقد�ً ل�ص��ر�ء 

قطع��ة �أر���س م��ن �ص��ركة �لنخيل - 

جميرة - دبي بمبلغ 51.05 ملي�ن 

درهم �إمار�تي.

ارتفاع

�أعلن��ت ليبي��ا �أنه��ا تمكن��ت من 

رف��ع �إنتاجه��ا م��ن �لنف��ط لي�ص��ل 

�إل��ى 1.3 ملي�ن برمي��ل ي�ميا، �أي 

ب��ق��ع 70 % من معدالت �الإنتاج 

�لطبيعي. 

اإمدادات

�أك��دت �ل�ص��ع�دية �أنه��ا ملتزم��ة 

ب�ص��د �أي نق�س “حقيقي �أو مت�ص�ر” 

في �إم��د�د�ت �لخام، ف��ي ظل �رتفاع 

�الأ�ص��عار باالأ�ص����ق �لعالمية نتيجة 

فقد�ن محتمل الإنتاج �إير�ن.

زيادة

يعتزم �لعر�ق زيادة �ص��ادر�ته 

�لنفطية لي�ص��ل �إل��ى 2.30 ملي�ن 

برمي��ل ي�مي��ا، وه� م�ص��ت�ى يزيد 

�لغ��زو  قب��ل  ي�ص��دره  كان  عم��ا 

�الأميركي عام 2003.

تراجع

تر�جعت �لحك�مة �الأردنية عن 

ق��ر�ر له��ا برف��ع �أ�ص��عار �لكهرباء، 

وه� م��ا جمد ت�جه��ا نيابيا لطرح 

�لثقة ب�زير �لطاق��ة �الأردني قتيبة 

�أب� ق�رة.

ر�سوم

خف�س �ل�ص���د�ن �لر�ص���م �لتي 

طلبه��ا مقابل عب�ر �ص��ادر�ت نفط 

�لجن���ب عب��ر خط�ط��ه، ومعالجة 

�لخام في م�صافيه.

ت�سخم

ف��ي  �لت�ص��خم  مع��دل  �رتف��ع 

�ل�صع�دية �إلى 5.4 % لي�صجل �أعلى 

م�ص��ت�ى في 14 �صهر�، ويرجع ذلك 

ب�صكل رئي�ص��ي �إلى �رتفاع تكاليف 

�لغذ�ء و�الإ�صكان.

بيع

و�فقت �صركة �أور��صك�م تليك�م 

�لم�ص��رية لالت�ص��االت عل��ى بي��ع 

معظ��م �أ�ص��همها ف��ي م�بيني��ل �إلى 

�ص��ركة فر�ن���س تليك���م �لفرن�ص��ية 

مقابل )33.6 دوالر�( لل�صهم.

�قت�صاد عربي
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دعوة لرفع اإنتاج الحبوب عربيا بـ 20 % 

دع��ا �لمدي��ر �لع��ام للمركز �لدول��ي للبح���ث �لزر�عية ف��ي �لمناط��ق �لجافة 

)�أي��كادر�( محم�د �ل�ص��لح �لدول �لعربي��ة �إلى زيادة �إنتاجها م��ن �لحب�ب ب�20 % 

لتحقيق �أمنها �لغذ�ئي.

و�أ�ص��اف �ل�ص��لح في �فتتاح �الجتماع �لثاني لم�ص���ؤولي م�ص��روع تعزيز �الأمن 

�لغذ�ئ��ي �لعربي في ت�ن�س �أن و�رد�ت �لدول �لعربية من �لحب�ب ناهزت في 2010 

نح� 65 ملي�ن طن، �أي �أنها �أكبر م�صت�رد للحب�ب في �لعالم.

وحث �لمتحدث نف�ص��ه �لحك�مات و�ص��ناع �لقر�ر و�لمم�لين على دعم م�ص��روع 

تعزيز �الأمن �لغذ�ئي �لعربي، وقد �أعطيت �نطالقة هذ� �لم�صروع في 2009 بم�صاركة 

خم�س دول هي ت�ن�س و�لمغرب وم�صر و�ص�ريا و�ل�ص�د�ن، ويهدف �إلى تط�ير زر�عة 

�لحب�ب وتقلي�س م�صار ت�ريد �لمنتجات �لزر�عية على خز�ئن �لدول �لمذك�رة.

وف��ي �لع��ام 2010 �ن�ص��م �الأردن للم�ص��روع �ل��ذي يحظى بتم�ي��ل من �لبنك 

�الإ�صالمي للتنمية و�ل�ص��ندوق �لعربي لالإنماء �القت�صادي و�الجتماعي و�ل�صندوق 

�لك�يتي.

وقال��ت منظم��ة �الأمم �لمتحدة لالأغذية و�لزر�عة )�لفاو( �إن �ص���ريا �لم�ص��طربة 

تحتاج �لى زيادة و�رد�تها من �لحب�ب بن�صبة �لثلث في �ل�صنة �لحالية بعد �نخفا�س 

�إنتاجه��ا م��ن هذه �لم��ادة �لحي�ية ب�10 %، وح��ذرت �لفاو من �أن �الأو�ص��اع �لتي 

تعي�صها �لبالد حاليا جعلت نح� 1.4 ملي�ن �ص�ري يفتقدون �الأمن �لغذ�ئي.

وفي �الجتماع �لم�ص��ار �إليه قال �لحبيب �لجملي م�ص��اعد وزير �لزر�عة �لت�ن�صي 

�إن �الأ�ص����ق �لدولي��ة تع��رف تقلبات في �أ�ص��عار �لم����د �لغذ�ئية في �لع��ام �لجاري 

مقارنة بالعام �لما�ص��ي، ما يثقل فات�رة �ال�ص��تير�د للدول �لتي تلجاأ للخارج ل�ص��د 

حاجياتها �لغذ�ئية.

وقال �لجملي �إن ت�ن�س تخطط للرفع من �إنتاجها للحب�ب وت��ص��يع �لم�ص��احات 

�لم�ص��قية، وت�ص��ت�رد �لبالد ن�ص��بة 80 % من حاجياتها من �لحب�ب �لتي ت�ص��تخدم 

ل�صنع �لخبز و�لباقي ي�ؤمن من �الإنتاج �لمحلي.

وت�ؤمن �لم�ص��احات �لزر�عية �لت�ن�صية 60 % فقط من حاجيات �لبالد من بقية 

�لم��د �لغذ�ئية �لم�صتقة من �لقمح �ل�صلب.

فجوة

دع��ت ت��ص��يات منت��دى ج��دة 

�القت�ص��ادي �إلى �ص��د فج�ة �لج�دة 

بي��ن �لعالم��ات �لتجاري��ة �لعربية 

ونظير�تها �الأوروبية و�الأميركية.

ت�سفية

قررت حك�مت��ا �الأردن و�لعر�ق 

ت�صفية �صركة �لنقل �لبري �لم�صتركة 

بين �لبلدين، وقر�ر �لت�ص��فية �أملته 

�عتبار�ت مالية بحتة للحفاظ على 

حق�ق �لبلدين.

تعوي�ش

تخطط طير�ن �الإمار�ت، لمطالبة 

بتع�ي�ص��ات  �الأوروبي��ة  �إيربا���س 

بع��د �ص��كاوى م��ن تز�ي��د �الأعطاب 

نتيج��ة �ص��ق�ق باأجنح��ة �لطائر�ت 

�لمذك�رة.

ان�سحاب

»�الت�ص��االت«  �ص��ركة  �أعلن��ت 

�ل�ص��ع�دية، �ن�ص��حابها من مناف�صة 

�لثالث��ة  للح�ص���ل عل��ى �لرخ�ص��ة 

للهات��ف �لنق��ال في �ص���ريا، وذلك 

ل�«�نتهاء �صالحية �لعر�س«.

اتفاقية 

وقعت �ص��ركة حديد �لم�ص��ريين 

و�ص��ركة د�نيللي �الإيطالية �لعالمية 

�تفاقية لتط�ير م�ص��نع �الإ�صكندرية 

لل�صلب �لمتخ�ص�س في �إنتاج حديد 

�لت�صليح.

توقعات

ت�قعت �لحك�م��ة �لمغربية �رتفاع 

�لت�ص��خم �إل��ى �أكث��ر م��ن مثلي��ه �لعام 

�لج��اري، ليبل��غ 2.5 بالمئ��ة ب�ص��بب 

�رتفاع مت�قع الأ�ص��عار �ل�ص��لع �الأولية 

�لعالمية. 

اأنابيب

ت�ص��عى �لحك�م��ة �لعر�قية لمد خط 

�أنابيب جديد لت�صدير �لنفط عبر �الأردن 

و�إحياء خطي �لت�ص��دير �ل�صابقين عبر 

�الأر��صي �ل�صع�دية و�ل�ص�رية. 

دعوة

�الأعم��ال  رج��ال  �تح��اد  دع��ا 

و�قت�صادي� �لقطاع �لم�صرفي �لحك�مي 

�إل��ى تبن��ي �إن�ص��اء محفظ��ة ��ص��تثمارية 

و��ص��عة للدخ���ل بق�ة �إلى �ص���ق �لعر�ق 

لالأور�ق �لمالية.

ح�سة

ف��ي  ح�ص��تها  رفع��ت  قط��ر 

»الغارديي��ه« �لفرن�ص��ية لت�ص��بح �أكبر 

م�ص��اهم ف��ي مجم�عة �ل�ص��ركات �لتي 

تعم��ل في ع��دة قطاعات م��ن �العالم 

�إلى �لف�صاء. 

غالء

�أظه��رت بيان��ات ر�ص��مية �رتف��اع 

�لت�ص��خم �ل�ص��ن�ي ف��ي �ل�ص���د�ن �إلى 

21.3 بالمئ��ة ف��ي فبر�ي��ر من 19.3 
بالمئ��ة م��ع �رتف��اع تكالي��ف بع���س 

�لم��د �لغذ�ئية.
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�ق��ت�����ص��اد دول��ي

الأوروبي  القت�ساد  تنتظر  »مخيفة«  �سيناريوهات   3

ُنتهم نح��ن �الأكاديميين باأننا ن�ص��تخدم لغة ال 

يفهمه��ا عام��ة �لنا���س. هذ� �ص��حيح. ولك��ن هذ� ال 

ينطبق علينا فقط. �ل�صيا�صي�ن يتحدث�ن عن �ص�ؤون 

�لدنيا، وال �ص��يما �لمال و�القت�صاد و�ل�صيا�صة بلغة 

جلها طال�صم فكها �صبه م�صتحيل. 

ويخط��ئ م��ن يت�ص���ر �أن �الإع��الم ي�ص��هل لن��ا 

ف��ك هذه �لطال�ص��م. ف��ي �لحقيقة يزي��د �الإعالم من 

�ص��ع�بتها �إل��ى درج��ة �أن �الإن�ص��ان �لع��ادي يقف 

حائ��ر� �أم��ام ب��ص��لة �الأح��د�ث �صيا�ص��ية كانت �أم 

�قت�صادية. 

وال يغرنك��م �الإع��الم �لغرب��ي، فرغ��م هام���س 

�لحري��ة �ل��ذي يتمتع ب��ه، دوره غير م�ؤث��ر في نقل 

�لحقيقة �إلى �لمتلقي، و�آخر در��ص��ة في هذ� �ل�ص��اأن 

�أجرته��ا جامع��ة غال�ص��ك� �لبريطانية �أظه��رت �أن 

�لغالبية �لعظمى من �ل�صباب في بريطانيا يعتقدون 

�أن �لفل�ص��طينيين يحتل�ن �أر��صِى “�إ�صر�ئيلية” و�أن 

�لم�ص��تعمر�ت يقطنه��ا �لفل�ص��طيني�ن د�خ��ل �أر��س 

“�إ�صر�ئيلية”. 
وكان لهذه �لدر��ص��ة وقع �ل�ص��اعقة على هيئة 

�الإذ�عة �لبريطانية “بي. بي. �ص��ي” �لتي، كمن�ص��اأة 

عامة يملكها �ل�صعب، عليها و�جب �أخالقي �أن تن�ر 

�لمتلقي، ولكن هذ� ما كان. 

3 �زمات
و�لي���م تمتلئ �ص��فحات �ل�ص��حف و�لمجالت في 

�أوروب��ا وبر�م��ج �الإذ�ع��ات و�لتلفزي�ن��ات باالأخب��ار 

و�لتقارير و�لتحليالت عن م�صتقبل �القت�صاد �الأوروبي، 

وال �صيما �لعملة �لم�حدة، �لي�رو. و�أكاد �أجزم �أن غالبية 

�لنا���س ال تدري ماذ� يجري وم��ا �لمت�قع الأن كل هذه 

�لدر��صات ممل�ءة باالأرقام وتتخللها �لنظريات و�أق��ل 

�لمخت�صين و�ل�ص���ر و�لجد�ول، �لتي ي�صعب تف�صيرها 

حتى على بع�س �أ�صحاب �الخت�صا�س. 

�أوروب��ا  �أم��ام  �أن  �أ�صت�ص��ف  وم��ن خ��الل قر�ءت��ي 

وعملته��ا �لم�ح��دة �لتي تع�ص��ف بها �الأزم��ات ثالثة 

�صيناري�هات. 

�ل�ص��يناري� �الأول، يبق��ي �الأم�ر على م��ا هي عليه 

�أي �ص��يتجاوز �لي�رو �الأزمة �لحالية، بيد �أننا �ص��نك�ن 

�أم��ام عمل��ة قد فق��دت �لكثي��ر م��ن بريقه��ا ورمزيتها 

الأن ��ص��تمر�ر �لعمل��ة ال يعن��ي �لتخل�س من �لم�ص��اكل 

�القت�ص��ادية �لع�ي�صة �لتي تعانيها دول مثل �لي�نان 

و�إيطالي��ا و�إ�ص��بانيا و�لبرتغال وغيرها. بق��اء �لي�رو، 

كما يق���ل ب�ل كروكمان، �لحا�ص��ل على جائزة ن�بل 

في علم �القت�ص��اد، �ص��يك�ن م�ؤ�ص��ر� القت�صاد �صعيف 

يعان��ي �لك�ص��اد. �لحل في نظر كروكم��ان ه� في تبني 

نظام �قت�صادي �صبيه بما لدى �ل�ص�يد، ولكن هذ� �الأمر 

�ص��عب للغاية الأنه يتطلب ت�ص��حيات هائل��ة من دول 

ذ�ت �قت�صاديات �صعيفة. 

تجميد �ل�سيولة

�ل�صيناري� �لثاني، ُتجبر فيه �لي�نان �لتي هي على 

�أب��ب �الإفال�س على مغادرة �لي�رو و�لع�دة �إلى عملتها 

�الأ�ص��لية، �لدر�خما. هذ� �ل�ص��يناري� مخيف الأنه يعني 

�أوال تجميد �ل�ص��ي�لة في كل �لم�صارف �لي�نانية لمنع 

�لنا���س من �ص��حب ود�ئعها �إلى حين �إج��ر�ء �لترتيبات 

�لالزمة لتبديل �لعملة. لكن �لعملة �لجديدة �صيك�ن من 

�ل�ص��عب تحديد �صعر معين لها الأنها �صتنهار. �إن كانت 

�لنا�س ال تثق باالقت�ص��اد �أ�صا�ص��ا فكيف �ص��تثق بعملة 

وطنية تحل محل عملة عالمي��ة؟ و�إن �أُخرجت �لي�نان 

�صيخ�ص��ر �التحاد �الأوروبي �لكثير من �ص��ط�ته �لمالية 

و�ل�صيا�ص��ية حت��ى على �أع�ص��ائه، وقد ي���ؤدي ذلك �إلى 

�تكال �أع�ص��اء �التحاد على عمالت دول ناه�ص��ة مثل 

�لبر�زي��ل �لت��ي فاقت بريطاني��ا في تط�ره��ا ونم�ها 

�القت�صادي. 

و�ل�ص��يناري� �الأخير ه� �ختفاء �لي�رو من �لتعامل 

وهذ� ما يخ�ص��اه �لجميع وه� بمثابة �لرعب �أو �ل�ص��يف 

�لم�ص��لط على رقاب �أوروبا �إن وقع فمردود�ته ال طاقة 

ل��دول �التح��اد عل��ى تحملها. �ص��يك�ن من �ل�ص��عب �أو 

ربما �ص��به �لم�ص��تحيل �لع�دة بطريقة منظمة و�صل�ص��ة 

�إلى �لعمالت �لمحلية �ل�ص��ابقة ما �ص��ي�ؤدي �إلى ف��صى 

عارم��ة مالي��ا وم�ص��رفيا وتجاريا، حيث �ص��تعمل كل 

دولة على خف�س �صعر عملتها بغية زيادة �صادر�تها. 

ولهذ� لم يعد من �لحكمة ربط م�صير �أي �قت�صاد �أو 

دول��ة بعملة و�حدة �إن كان �لدوالر �أو �لي�رو �أو �لفرنك 

�ل�ص�ي�ص��ري �أو غيرها. من �الأف�ص��ل و�ص��ع �صلة عمالت 

ف��ي �لح���س  ب��ان الأن بع�س �ل��دول بد�أت تقب��ل �لدفع 

بالي��ن �ل�ص��يني و�لروبية �لهندي��ة و�لريال �لبر�زيلي 

وغيرها من �لعمالت �ل��عدة و�ل�صاعدة.
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تثير �لعملة �ل�ص��ينية ردود فعل م�صنية د�ئمًا. 

وت�ص��ير �إحدى وجهات �لنظر �إلى �أن �لي��ن �صيطيح 

بالدوالر قريبًا من عر�صه كعملة �لعالم �الحتياطية 

�لمهيمنة. وت�ص��ير وجهة نظر �أخرى �إلى �أن �ل�صين 

تتحم��ل مخاط��ر هائلة عن طريق �ل�ص��ماح بعملية 

تحري��ر ح�ص��ابات ر�أ�س �لم��ال بالم�ص��ي قدمًا في 

�الإ�صالحات �لد�خلية.

�لحك�مي��ة،  �ل�صيا�ص��ات  ع��ن  �لنظ��ر  وبغ���س 

ف��اإن ح�ص��اب ر�أ�س �لمال في �ل�ص��ين �أ�ص��بح �أكثر 

�نفتاح��ًا عل��ى م��ر �لزم��ن في �ل�ق��ت �ل��ذي ي�فر 

�لتكامل �لتجاري و �لمال��ي �لمتز�يدين �لمزيد من 

�لقن����ت بااللتفاف ح�ل �لرقابة على ر�أ�س �لمال. 

وبداًل م��ن مقاوم��ة �لمحت�م، فقد تبن��ت �لحك�مة 

تغيي��ر�ً تدريجي��ًا، من خ��الل �لتخفيف م��ن �لقي�د 

�لمفرو�ص��ة على �لتدفقات �ل��ردة و�ل�صادرة على 

حد �ص����ء، ولي�س �لتخل�س منه��ا. و�لهدف من ذلك 

ه��� �لتح�ي��ل �لكام��ل غير �لمقي��د لتدفق��ات ر�أ�س 

�لمال، ولكن مع بع�س �ل�ص��بط �الإد�رية و �لرقابة 

�لتنظيمية »�للينة«.

�سفقات مقاي�سة

و تعم��ل �لحك�مة �ل�ص��ينية �أي�ص��ًا على ت�طيد 

عملته��ا م��ن �أج��ل دور �أو�ص��ع نطاقًا ف��ي �لتجارة 

�لعالمي��ة و�لتم�ي��ل. وت�ف��ر ه�ن��غ ك�نغ �أر�ص��ية 

�ختبار مثالية لتفعيل دور �لي��ن من خالل ت�ص�ية 

�لمعامالت �لتجارية، ف�صاًل عن �ل�د�ئع و�ل�صند�ت 

�لمق�مة بالي��ن.

�ص��فقات  �لمركزي��ة  �لبن���ك  بع���س  ووقع��ت 

مقاي�ص��ة للعم��الت مع �لبن��ك �لمركزي �ل�ص��يني، 

وب��د�أت �إ�ص��افة �لي����ن �إل��ى محاف��ظ �حتياط��ات 

، فاإنه في ظل ثقلها 
ّ
�لنق��د �الأجنبي لديها. و من ثم

�القت�ص��ادي �لكبي��ر، ف��اإن �ل�ص��ين ت��روج بنجاح 

ال�ص��تخد�م �لي����ن عل��ى �لم�ص��ت�ى �لدول��ي دون 

�نفت��اح كام��ل لح�ص��اب ر�أ���س �لم��ال، �أو �ل�ص��ماح 

بتع�يم �لعملة.

وبالن�ص��بة ل��ص��ع �لعمل��ة �الحتياطي��ة، يعتبر 

ح�ص��اب ر�أ�س �لمال �لمفت�ح و �صعر �ل�صرف �لمرن 

�صروريان. لكن حتى هذ� غير كاٍف.

�إذ�ً فم��ا �ل��ذي يحدد و�ص��ع �لعمل��ة كاحتياط؟ 

فحجم �لعملة، ن�ص��بة �إلى �أ�ص��هم �لدول��ة في �لناتج 

�لمحلي �الإجمال��ي و�لتجارة �لعالميي��ن له �أهمية 

كبي��رة. لكنه لي�س حا�ص��مًا، ذلك �أن �ص�ي�ص��ر� تكاد 

ال تك���ن عمالقة في حي��ن �أن عملتها وهي �لفرنك 

�ل�ص�ي�صري تعتبر عملة �حتياطية.

�لخاطئ��ة  �لمفاهي��م  م��ن  �لنقي���س  وعل��ى 

�ل�ص��ائعة �لقائم��ة عل��ى �ل��دوالر �الأميرك��ي، فاإن 

�لعجز في �لح�ص��اب �لجاري، و�لذي يعك�س �صافي 

�لمالي��ة  لالأ�ص���ل  �الحتياطي��ة  �لمخ�ص�ص��ات 

بالن�ص��بة لبقية �لعالم، لي�س �ص��روريا. فقد حظيت 

�قت�ص��اد�ت �لعملة �الحتياطي��ة �لكبرى، بما فيها 

منطق��ة �لي�رو و�ليابان، بف��ئ�س في ح�ص��اباتها 

�لجاري��ة �أو على �الأقل بح�ص��ابات جارية مت��زنة 

لفترة ط�يلة.

تطوير �الأ�سو�ق

م��ن �الأهمية بم��كان وج�د �صيا�ص��ات نقدية و 

مالية تحافظ على قيمة �لعملة، لكن �القت�ص��اد�ت 

�لكب��رى �لمتقدمة ال تكاد ت�ص��كل نماذج ل�صيا�ص��ة 

ذكي��ة. و قد �ص��ّكل ذل��ك تهديد �ص��ئياًل حت��ى �الآن 

بالن�صبة ل��صع عملتها �الحتياطية.

�لعام��ل �لحا�ص��م يتمث��ل ف��ي تط�ي��ر �الأ�ص����ق 

�لمالي��ة. فم��ن �لناحية �لتاريخي��ة، حققت كل عملة 

�حتياطي��ة هذ� �ل��ص��ع ف��ي ظل ظ��روف فريدة من 

ن�عه��ا، و�أثارته��ا دو�فع مختلفة. ولك��ن في جميع 

�الأح����ل، تمك��ن �لم�ص��تثمرون �الأجان��ب من �ص��ر�ء 

�الأ�ص���ل ذ�ت �لج���دة �لعالي��ة، �لمتمثل��ة عادة في 

�صند�ت �ل�صركات �لحك�مية �لمق�مة بعملة �لبلد.

ومن �لمفارقات، �لمتعلقة بعدم وج�د �الأ�ص�ل 

�الآمنة �الأخرى هي �لم�ص��ت�ى �لمرتفع و �لمت�صاعد 

م��ن �لدي�ن �لحك�مية �الأميركية يدعم دور �لدوالر 

باعتباره �لعملة �الحتياطية �لمهيمنة.

هل يناف�ش اليوان ال�سيني

 الدولر الأميركي؟
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ت�سنيف

خف�ص��ت وكال��ة فيت���س نظرتها 

تجاه ت�ص��نيف �لمملكة �لمتحدة �إلى 

ب�ص��بب  “م�ص��تقرة”،  “�ص��لبية” م��ن 
محدودي��ة قدرتها عل��ى �لتعامل مع 

�ل�صدمات.

تحفظ

�نتقد �صندوق �لنقد �لدولي غياب 

�ل�ص��فافية ف��ي ح�ص��ابات �ل�ص��ركات 

�لعربي��ة  �الم��ار�ت  ف��ي  �لعام��ة 

�لمتح��دة، م�ص��ير� �ل��ى �ن ذل��ك يثير 

تحفظ �لم�صتثمرين �الجانب.

تجديد

ك�صفت �ص��ركة �ل�ص��امل �لدولية 

�لقاب�ص��ة �إنها جددت عقد �ل�صر�كة 

م��ع »كارل�ص���ن و�ج�نل��ت تر�فل« 

5 �ص��ن��ت  �ص��ي دبلي��� ت��ي لم��دة 

مقبلة.

فيراري

�أطلقت في��ر�ري طر�زين جديدين 

ف��ي �لن�ص��خة �لثاني��ة و�لثمانين من 

معر���س جني��ف �لدولي لل�ص��يار�ت: 

F12 برلينتا.

خف�ش

قررت �ل�صين خف�س �لم�صت�ى 

�لم�ص��تهدف لنم��� �لنات��ج �لمحلي 

�الإجمال��ي هذ� �لع��ام �إلى 7.5%، 

م��ن �أج��ل تحقيق نم��� مت���ص��ل، 

هيكلي��ة  �إ�ص��الحات  و�إج��ر�ء 

لالقت�صاد.

راأ�سمال

�ص��تظل غالبية �لبن�ك �الأميركية 

�لكبرى محتفظة بر�أ�صمال كاف وفقا 

لمعايير �لجهات �لتنظيمية، حتى ل� 

تعر�صت ل�صدمة مالية.

قرار

تر�جع��ت �لهند عن ق��ر�ر �تخذته 

�لقط��ن،  ت�ص��دير  بم�جب��ه  تحظ��ر 

وق��د �أثار �لقر�ر غ�ص��با في �ص��ف�ف 

�لمز�رعي��ن �لمحليي��ن، و�لهن��د تع��د 

ثاني �أكبر منتج للقطن في �لعالم.

�سقف

طلبت �لحك�مة �لبر�زيلية ر�صميا 

و�ص��ع  �لمك�ص��يكية  نظيرته��ا  م��ن 

�صقف �ص��ن�ي لقيمة �ل�ص��يار�ت �لتي 

ت�ص��درها للبر�زي��ل ال يتج��اوز 1.4 

مليار دوالر. 

عقوبات

ال �أدلة ت�صير �إلى �نتهاك �صركات 

�ص��د  نفطي��ة  عق�ب��ات  �ص�ي�ص��رية 

�ص���ريا، وذل��ك عق��ب ت��د�ول �أ�ص��ماء 

�ص�ي�ص��ر�  �ص��ركات تجاري��ة مقره��ا 

منها “�أي �أو تي” و”غانف�ر”.

اتفاق

ت��صلت �صركة �لنفط �لبريطانية 

�لعمالق��ة ب��ي ب��ي �إل��ى �تف��اق مع 

�لمدعين - �لمت�ص��ررين من كارثة 

�لت��ي  �لكبي��ر  �لنفط��ي  �لت�ص��رب 

وقع��ت في خليج �لمك�ص��يك في عام 

.2010

لغارد تناق�ش اإ�سالح »النقد« في ال�سين 

    ناق�ص��ت مديرة �ص��ندوق �لنقد �لدولي كري�ص��تين الغارد في بكين مع و�نغ 

ت�ص��ي �صان نائب رئي�س �ل�زر�ء �ل�صيني �إ�صالح �لم�ؤ�ص�صة �لمالية �لدولية، ح�صب 

ما �أوردته وكالة �أنباء �ل�صين �لجديدة دون �إير�د �أي ت��صيحات.

وتدع� �ل�صين، ثاني �أكبر �قت�صاد بالعالم، �إلى زيادة ثقلها د�خل �ل�صندوق، 

وفي بد�ية �ل�صهر �لجاري قالت الغارد �إنها عينت �ل�صيني جيانهي لين �صكرتير� 

عاما لل�ص��ندوق، وه� من�ص��ب �أ�صا�ص��ي لبن��اء �لت��فقات �ل�ص��رورية بين �لدول 

�الأع�صاء �ل�187، و�صيبد�أ لين في ممار�صة مهمته في �ل�22 من �ل�صهر �لجاري.

و�ص��بق لغي��ري ر�ي�س �لناطق با�ص��م الغارد �أن �أ�ص��ار �إلى �أن زي��ادة محتملة 

لح�صة بكين في تم�يل �ل�صندوق �صتناق�س في بكين، وقد حثت مديرة �لم�ؤ�ص�صة 

�لمالي��ة �أم���س �لدول �الأع�ص��اء على �لتحرك م��ن دون �إبطاء الإ�ص��الح ما يتعلق 

بتمثيلي��ة �ل��دول د�خ��ل �ل�ص��ندوق و�لب��دء ف��ي تنفيذ هذ� �الإ�ص��الح ف��ي �أقرب 

�الآجال.

وكانت �لدول �الأع�ص��اء في �ل�ص��ندوق ق��د �تفقت في دي�ص��مبر/كان�ن �الأول 

2010 على حزمة �إ�ص��الحات لما ت�ص��مى ح�ص�س �ل�صحب �لمتعلقة بالع�ص�ية 
وق���ة �لت�ص���يت ف��ي �ل�ص��ندوق و�لح�كم��ة د�خل��ه، ويت�ق��ع �أن تدخ��ل ه��ذه 

�الإ�ص��الحات حي��ز �لتطبي��ق ف��ي يناير/كان���ن �لثان��ي �لمقبل، و�ص��تنتج عنها 

م�ص��اعفة ح�ص�س �ل�ص��حب من ح��لى 238.4 مليار وحدة �ص��حب �إلى 476.8 

مليار وحدة )ما يعادل 767 مليار دوالر �أميركي تقريبا(، وهي م��رد �أ�صا�ص��ية 

لتم�يل �ل�صندوق.

وتت�صمن حزمة �الإ�صالحات مر�جعة لحجم �لم�صاهمات �لمالية �لد�ئمة للدول 

�الأع�صاء في ر�أ�صمال �ل�صندوق، و�أي�صا تعديل تركيبة مجل�س �إد�رة �لم�ؤ�ص�صة بما 

ير�عي �الأهمية �لمت�ص��اعدة للدول �ل�صاعدة كال�صين و�لهند و�لبر�زيل ورو�صيا، 

حيث ت�صبح �ل�صين ثالث �أكبر ع�ص� في �ل�صندوق من حيث ق�ة �لت�ص�يت.

وح�صب بيان ل�صندوق �لنقد �صدر �أم�س فاإن �الإ�صالحات �لتي جرت م�صاور�ت 

ب�ص��اأنها حالي��ا ترم��ي �إلى تعدي��ل تركيب��ة مجل���س �الإد�رة لجعله �أكث��ر تمثيلية 

وبانتخاب �أع�صائه كافة �لبالغ عددهم 24 �صخ�صا.

�ق��ت�����ص��اد دول��ي
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ن�ساط

�رتفع �الإنتاج �ل�صناعي الألمانيا 

%1.6ف��ي �ص��هر يناير/كان�ن  �إلى 

�الأول �لما�ص��ي ب�صبب زيادة �لن�صاط 

في مختلف �لقطاعات.

كارلو�ش

�حتفظ رجل �الأعمال �لمك�ص��يكي 

كارل��س �صليم بال�صد�رة في �لقائمة 

�ل�صن�ية لمجلة ف�رب�س للملياردير�ت 

ف��ي �لعال��م بث��روة تق��در بنح��� 69 

مليار دوالر.

نمو

تباين �أد�ء �صناعة �ل�صيار�ت في 

ع��دد م��ن �ل��دول �الأوروبي��ة. فبينما 

�ص��جلت �ل�ص��ناعة نم���� ف��ي �ألمانيا 

�لما�ص��ي  �لع��ام  ف��ي  وبريطاني��ا 

و�إيطالي��ا  فرن�ص��ا  ف��ي  تر�جع��ت 

و�إ�صبانيا.

تاتا و�ساب

تقدم��ت �ص��ركة تات��ا م�ت���رز 

 350 بقيم��ة  بعر���س  �لهندي��ة 

ملي�ن دوالر ل�ص��ر�ء �ص��ركة �ص��اب 

ل�ص��ناعة  �ل�ص���يدية  �أوت�م�بي��ل 

�ل�صيار�ت.

قواعد

�القت�ص��اد  وزي��ر  ق��ال 

�أن  �إن م��ن �لمنتظ��ر  �ل�ص�ي�ص��ري، 

ت�ص��تفيد بن���ك �ص�ي�ص��ر� �لكب��رى 

من ق��ع��د جديدة �ص��ارمة لر�أ�س 

�لمال، �صي�ص���ت عليه��ا �لبرلمان 

في �لعام �لجاري.

اأدوات

ك�صف عمالق �ل�صبكات �الجتماعية 

�أدو�ت جديدة الإي�صال  “في�صب�ك” عن 
�إعالناته ب�صكل مبا�صر �إلى م�صتخدميه 

ملي���ن  ب���845  عدده��م  �لمق��در 

م�صتخدم.

اأرباح

قالت �صركة ف�لك�س فاغن �الألمانية، 

�إن �أرباحها �ل�صافية في �لعام �لما�صي 

و�صلت �إلى �أكثر من �ل�صعف كما �رتفعت 

�إير�د�تها باأكثر من �لربع.

ت�سجيع

�لجن�بي��ة  ك�ري��ا  م��ن  كل  عق��دت 

و�ل�ص��ين و�لياب��ان �جتماع��ا ت��ص��لت 

ثالث��ي  التف��اق  �ل��دول  ه��ذه  خالله��ا 

يهدف �إلى ت�ص��جيع �ال�ص��تثمار �لمبا�صر 

لل�صركات.

بوك” “نوك 
�ل�ص��ركة   ،Knockbook �أعلن��ت 

�الإعالن��ات عل��ى  ف��ي قط��اع  �لعامل��ة 

�ص��ركة  �إط��الق  ع��ن  �النترن��ت،  �ص��بكة 

�ل�ص���ق  ف��ي  �لزميل��ة   Socialobby
�لك�يتي. 

ت�سنيف

ثبتت وكال��ة “كابيتال �نتليجن�س” 

�لعالمية للت�صنيف �الئتماني ت�صنيفات 

بن��ك �لك�ي��ت �ل�طني لالأجلي��ن �لط�يل 

و�لق�ص��ير عن��د “-aa” و”+a1” عل��ى 

�لت��لي.

اأميركا ت�ساعف اإنتاج الطاقة ال�سم�سية 

 تمكن��ت �ل�الي��ات �لمتحدة من م�ص��اعفة حج��م �إنتاجها من �لطاقة �ل�صم�ص��ية 

خالل �لعام �لما�ص��ي مقارنة بالعام 2010 من خالل �لت��ص��ع في �إقامة محطات 

�لطاقة �ل�صم�صية ل�صركات �لمر�فق.

وذكر تقرير �صحافي ل�صحيفة وول �صتريت �أن زيادة �إنتاج �لطاقة �ل�صم�صية في 

�أميركا ز�د رغم �أن �الإنتاج �الأميركي من �الأل��ح �ل�صم�صية تر�جع �لعام �لما�صي في 

ظل زيادة �لطاقة �الإنتاجية لهذه �الأل��ح في �لعالم مع �نخفا�س �الأ�صعار. 

ونقلت �ل�ص��حيفة عن در��صة ن�صرها �تحاد �صناعات �لطاقة �ل�صم�صية �الأميركي 

وم�ؤ�ص�ص��ة »جي ت��ي �إم ري�ص��ير�س« �لق�ل �إن �نخفا�س �الأ�ص��عار و�لدع��م �لحك�مي 

للطاقة �ل�صم�صية �صاعد في نم� هذ� �لقطاع بق�ة �لعام �لما�صي.

وح�صب �لدر��صة فقد تم �إن�صاء محطات طاقة �صم�صية خالل �لعام �لما�صي تنتج 

1855 ميغاو�ت بتكلفة �إجمالية بلغت 8.4 مليار�ت دوالر مقابل طاقة �إنتاجية 
قدرها 887 ميغاو�ت في عام 2010. 

و�أ�ص��بحت �ل�الي��ات �لمتحدة ر�بع �أكبر �ص���ق للطاقة �ل�صم�ص��ية في �لعالم بعد 

�ألمانيا و�إيطاليا و�ل�صين بح�صب �لدر��صة �الأخيرة.

وت�ص��ل ح�ص��ة �ل�اليات �لمتحدة من هذه �ل�ص���ق حاليا �إلى 7 % ولكن يت�قع 

�أن ت�ص��اعف �أميركا هذه �لح�ص��ة بحل�ل عام 2016 في حال ��ص��تمر نم� �لقطاع 

بال�تيرة نف�صها.

ووفقا لتقدير�ت متخ�ص�ص��ة فاإن من �صاأن �لت��صع في �صناعة ��صتغالل �لطاقة 

�ل�صم�ص��ية في �ل�اليات �لمتحدة �أن ت�فر نح� 37 �ألف وظيفة �إ�ص��افية خالل �لعام 

�لج��اري، وكان ق��د عم��ل نح��� مائة �ألف �ص��خ�س في هذه �ل�ص��ناعة خ��الل �لعام 

�لما�صي.

ويت�قع باحث�ن �أن ترفع �أميركا �إنتاجها للكهرباء با�ص��تخد�م �لطاقة �ل�صم�صية 

�إلى نح� 2800 ميغاو�ت خالل �لعام �لجاري �أي بزياد الأكثر من 50 % عن �إنتاج 

�لعام �لما�صي.

وخ��الل �لعامي��ن �لما�ص��يين �نخف�س معدل تكلفة ��ص��تكمال �لنظام �ل�صم�ص��ي 

بن�صبة %35، وعزي ذلك  ب�صكل رئي�صي �إلى تر�جع �أ�صعار �لمك�نات �لرئي�صية لبناء 

محطات �لطاقة �ل�صم�صية �لم�صت�ردة ب�صكل رئي�صي من �ل�صين.

135

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 122.indd   135 5/4/12   12:15:27 PM



�ل�صناعة و�القت�صاد - �لعدد 122 �آيار 2012

                  

وم�ؤتمر�ت معار�س 

�ل�صناعة و�القت�صاد - �لعدد 118 كان�ن �الول 2011

معار�س عامة 

 

لبنان/ بيروت – �لبيال

معر�س بروجكت لبنا ن 2012/6/8-5

لبنان/بيروت – �لبيال

معر�س �يك�رينت 2012/6/8-5

لبنان/بيروت – �لبيال

معر�س طاقة لبنان 2012/6/8-5

لبنان/ بيروت )�لبيال(

معر�س �لريا�صات و�لن�صاطات �لخارجية و�لترفيه

2012/6/24-20

�لعر�ق

�لمعر�س �لدولي للبناء  2012/7/6-3

�ير�ن/تبريز

�لمعر�س �لدولي للبناء  2012/5/13-9

�ير�ن/طهر�ن

�لمعر�س �لدولي للبناء، م��د �لبناء و�لمعد�ت

2012/7/13-10

�ير�ن / طهر�ن

�لمعر�س �لدولي للمطابخ و�لمر�حي�س ومعد�تها

�يار 2012

�ثيوبيا/�دي�س �بابا

�لمعر�س �لدولي �لثالث لمعد�ت �لبناء وتقنيتها

2012/10/16-13

�يطاليا/ فيرونا

معر���س دول��ي وم�ؤتم��ر للطاق��ة للطاق��ة �لمتج��ددة 

وت�زيع �لكهرباء

2012/5/11-9

�يطاليا/ ميالنو

�لمعر�س �لدولي للهد�يا، �لرو�ئح �لعطرية، �لمج�هر�ت 

و�ك�ص�ص��ر�ت للمدخنين، �ك�ص�ص��ر�ت �لمفرو�صات

2012/5/14-11

�يطاليا/بولونيا

�لمعر�س �لدولي لمعد�ت �لعناية بال�صحة

2012/5/19_16

�يطاليا/فير�ر�

�لمعر���س �لدول��ي لمعالج��ة �لمي��اه وتاأمي��ن �لمياه 

ومعالجة �لنفايات  2012/5/25-23

�يطاليا/فيرنز�

�لمعر�س �لدولي للخي�ط و�صناعة �لمالب�س

2012/6/6-4

�يطاليا / ميالنو

�لمعر�س �لدولي للعقار�ت  2012/6/7-5

�يطاليا/ فيرنز�

�لمعر�س �لدولي لمالب�س �لرجال 

2012/6/22-19 

�يطاليا/ فيرنز�

�لمعر�س �لدولي لملب��صات �الأطفال

2012/6/30-28

�يطاليا/ ميالنو

�لمعر�س �لتجاري �لدولي الأدو�ت �لطاقة وم�صتلزمات 

�لمنزل وقطع للهد�يا و�لمج�هر�ت و�لف�صة و�ل�صاعات  

2012/9/9-6

�يطاليا/ فيرنز�

�لمعر���س �لدول��ي للرو�ئح �لعطري��ة و�دو�ت �لتجميا 

وم��د �لعناية بالج�صم

2012/9/9-7

�يطاليا/ في�سنز�

�لمعر�س �لدولي للمج�هر�ت و�لذهب و�لف�صة

2012/9/12-8

�يطاليا/ بولونيا

�لمعر�س �لدولي للماأك�الت �ل�صحية و�لبيئة

2012/9/12-9

�يطاليا/ ميالنو

�لمعر�س �لدولي للمن�ص���جات �الوروبية و�ل�ص��ركات 

�لخا�صة بها  2012/9/13-11

�سلوفينيا/ �سيليي

معر�س مخ�ص�س الأنظمة �لطاقة و�لتدفئة و�لتبريد

2012/5/18-15

�سلوفينيا/�سيليي

معر�س مخ�ص�س للبيئة وكيفية حمايتها

2012/5/18-15

�لهند/بنغالورو

معر���س يه��دف �ل��ى �لترويج ل�ص��ناعات �ل�ص��ركات 

�لدول��ي  �لمرك��ز  ف��ي  يق��ام  و�لمت��ص��طة  �ل�ص��غيرة 

للمعار�س من تنظيم �لم�ؤ�ص�صة �لهندية �آي �م �أ�س

2012/9/30  27-

هولند�/ �م�سترد�م

�لمعر�س �لدولي لمعد�ت علم �لفلك

2012/7/6-1

هولند�/ ما�سترخت

�لمعر�س �لدولي لعلم �الوبئة و�لطب �لبيطري و�القت�صاد

2012/24-20
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لبنان

 mULTI-NaTIONaL �ص��ركة  �ن 

 )BUSINESS CO. )mBC
تبح��ث ف��ي �لبحري��ن – قبر�س – م�ص��ر – �ير�ن – 

�لعر�ق – �الردن – �لك�يت – عمان – قطر – �ل�صع�دية 

– �ص���ريا – تركي��ا – �الم��ار�ت �لعربي��ة �لمتحدة عن 
م�زعي��ن لبي��ع و ت�ص���يق م��زين �لكتروني��ة مع طابعة 

ماركت

 Kretz
   made in argentina

لالت�صال

961+-1-659697 لبنان 
wassimk@mbc-lb.com

�ميركا

0012815970557
Haissam.kaissi@mbc-lb.com

www.mbc-lb.com

بنغالد�س

�صركة من بنغالد�س لت�صدير �لمالب�س �لجاهزة، ترغب 

باإقامة عالقات تجارية مع �ل�صركات و�لتجار في 

لبنان. ولدى �ل�صركة 3 معامل ت�صّنع جميع �ن��ع 

�لمالب�س �لجاهزة.

 mr. ajit Kumer Talukber – :لالت�صال

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

�صركة ل�صناعة �لمفرو�صات، ت�صتعمل �ف�صل �ن��ع 

�لب�صاعة ل�صناعة �الب��ب وت�صديرها �لى �لخارج، 

وترغب باإقامة عالقات تجارية مع �صناعيي 

�لمفرو�صات لتقدم لهم هذه �لم��د و�الل��ن. وهذه 

 Venni High لم��د هي ماركة م�صجلة تحت ��صم�

Gloss
 Izmiryildiz Orman Urunleri :لالت�صال

.LTD.STI
Ozcan yildiz

General manager
E-mail: ozcanyildiz@venni.com.tr

Tel: 0090232486 2906

�ل�سين

�ن �صركة ن�صنغ هانغ �لمحدودة للتكن�ل�جيا – ه�نغ 

ك�نغ تقدم �لمنتجات ذ�ت �لج�دة �لعالية و�ال�صعار 

�لمناف�صة و�لخدمات �لممتازة، وهي كالتالي: �صل�صلة 

�آلة تجميل �لب�صرة

�صل�صلة �آلة تجميل �لب�صرة باالأ�صعة �لق�ية

��صعة ثاني �وك�صيد �لكرب�ن

�آلة �الأ�صعة   ND-yaG
�صل�صلة �آلة لتخفيف �ل�زن - �آلة تك�صيف �لب�صرة

�آلة ��صتخر�ج �لدهن

�صل�صلة �آلة �لتجميل باأ�صعة ناب�صي ليزر

ترغب هذه �ل�صركة باإقامة �العمال �لتجارية مع من 

يرغب من �لتجار.

للت�صال: �ص�فيا �صليمان عبد�هلل

م�ص�ؤولة ق�صم �لمبيعات

�صركة ت�صنغ هانغ �لمحدودة للتكن�ل�جيا – ه�نغ 

ك�نغ

wymzjsofia@hotmail.com :بريد �لكتروني

�ل�سين

�صركة �صينية ت�صدر �لحب�ب و�لمك�صر�ت و�لتفاح و�لث�م، 

تبحث عن �صركاء لبنانيين �أو م�زعين في �ل�ص�ق 

�للبنانية.

لالت�صال:

Ted Wang
 Rizhao Hengxin Industry & Trade

.Corp
Cell: 00866332216775
Fax: 00866338391358

E- mail: jerry_wang@cnsuricorp.com

�ل�سين

�صركة �صينية ت�صنع �ل�صاحنات �لزر�عية �لخفيفة 

ومحركاتها، تبحث عن م�صتثمرين لبنانيين للقيام في 

ت�صنيع هذه �ل�صاحنات محليًا وت�ص�يقها في �ل�ص�ق 

�للبناني:

China aUTD :لالت�صال

Tracy Luo
Tel: 862367636237604
Fax: 862367635036604

Cell: 8613193195623
E-mail: Luo@ atu-big.com

�ل�صناعة و�القت�صاد - �لعدد 118 كان�ن �الول 2011

طلبات وعرو�س    

mULTI-NaTIONaL BUSINESS CO. )mBC

من منتوجات �سركة كركي لل�سناعة و�لتجارة
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بتحب لبنان..!

 تعّرف على �صناعتو

www.lebanon-industry.com

دليل ال�سادرات والموؤ�س�سات

 ال�سناعية اللبنانية

االدارة العامة: بيروت - كليمنصو - شارع األمير عمر - بناية تسبحجي  هاتف : 370318 1 961+ - 370452 1 961 
info@lebanon-industry.com :فاكس: 370602 1 961+ ص.ب: 207 - 1102 - 5838/13 )شوران( - بيروت - لبنان   بريد الكتروني 

Beirut - Clemenceau - Al Amir Omar Str. Tasbahji Building Tel: +961 1 370318 - +961 1 370452  Fax: +961 1 370602
 P.O. box:  5838/ 13 - 1102 - 2070 Chouran- Beirut - Lebanon

E.mail: info@lebanon-industry.com   www.lebanon-industry.com
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