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االف����ت����ت����اح����ي����ة

بور�صة الدم
التذب��ذب الم�ستمر في ا�سعار اال�سهم الأميركية منذ ان�سحاب قوات االحتالل من العراق ،وبدء االن�سحابات
المتتالي��ة لقوات دول الناتو من �أفغان�ستان .هذا التذبذب ب�أ�سعار اال�سهم بد ًال من �أرتفاعها كما يحدث عادة
عندم��ا تك��ون دولة ما في حرب �أو تدخل فيها� ،أ�سقط ورقة التي��ن الأخيرة عن االهداف التي دفعت الواليات
�سمي ب��ـ “الربيع العربي” لتوظيف ال��دم العربي في
المتح��دة وحلفائه��ا الغربيي��ن للوقوف وراء ث��ورات ما ّ
بور�صة التنمية االقت�صادية التي �أ�صيبت بخلل حاد في �أميركا و�أوروبا.
فه��ل نفه��م ان قواعد التنمية االقت�صادية وانم��اء المجتمعات انتقلت من المع��ادالت العلمية في توظيف
ثروات ال�شعوب الطبيعية واالدمغة الب�شرية �إلى ا�ستعمال دماء ال�شعوب كمرتكز جديد لتغذية اقت�صادات الدول
العمالق��ة واال�ستعماري��ة عادة ،والتي لم تترك ثروة في العالم �إال وا�ستغلته��ا �أو و�ضعت خطط ًا للأنق�ضا�ض
عليها تحت ذرائع مختلفة.
ف���إذا كان ه��دف الإدارة الأميركية المدفوع ب�ضغوط �صهيونية في دع��م “الربيع العربي” �أ�صبح وا�ضح ًا
وي�سته��دف م�س�أل��ة م�صير �شعوب المنطقة عبر تحقيق مك�سبين الترابط بينهم��ا وثيق وهو �أو ًال اعطاء ال�ضوء
االخ�ض��ر لتكري���س الدول��ة العن�صرية في فل�سطي��ن المحتلة بهدف ال�سيط��رة على المنطقة وف��ق ا�ستراتيجية
تجزئ��ة الم�شرق العربي كمعادل��ة ا�سا�سية لتكري�س الكيان ال�صهيوني العن�ص��ري وحمايته ،والثاني ال�شباع
نه��م ال�ش��ركات العمالقة الأميركية التي ي�سيل لعابه��ا الدائم على ثروات المنطقة فت�شب��ع ج�شعها خ�صو�ص ًا
و�أنها تعاني من �أزمات في مواردها و�صو ًال �إلى �أفال�سها.
و�إذا كان��ت دم��اء ال�شعوب ا�صبح��ت هدف ًا جديداً للخطط الت��ي ا�سقطت من ح�ساباته��ا كل القيم الإن�سانية
ودا�س��ت عل��ى كل المق��درات والقوانين الدولي��ة ،فلماذا ال تعتمد ه��ذه الدول معادلة جدي��دة الحت�ساب كمية
دماء هذه ال�شعوب التي يحتاجها االقت�صاد الأميركي حالي ًا لمتابعة ا�ستمراره والمحافظة على نموه وابقاء
�شركاته في موقع االحتكارات االقت�صادية على ح�ساب حق ال�شعوب بحياة كريمة في �أوطانها.
هل �ستحمل المرحلة المقبلة م�شاريع عدوانية جديدة �ستروج لها الواليات المتحدة وحلفائها تحت �شعار
تقدي��م الم�ساع��دات الغذائي��ة لل�شعوب الم�ستهدفة اع��ادة اعمارها بع��د ان تكون قد هدمتها ث��ورات “الربيع
العرب��ي” ونهب��ت ثرواتها ،كما تروج ال��دول الغربية برغبتها في اعادة اعمار �سوري��ا بعد تهديمها (�ستكلف
حت��ى الآن  50ملي��ار دوالر) ،وتقدي��م م�ساعدات غذائية لها بع��د منعها من ا�ستالم الب�ضائ��ع التي ت�شتريها
ب�أموالها (تعتبر �سوريا الدولة الوحيدة التي لديها �أكتفاء ذاتي في المنطقة).
�إن م��ا نعه��ده م��ن �أيمان ال�شعوب في حقه��ا في تقرير م�صيره��ا �سي�سقط حتم ًا ه��ذه المخطاطات وي�ضع
القائمين بها �أمام خيارين �أما الهزيمة �أو الوقوع في المجهول.
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ال���������ح���������دث

بيروت ا�ست�ضافت المنتدى االقت�صادي العربي -االوروبي

نحا�س :لتعزيز االمن على �ضفتي المتو�سط
�سالمه :تجاوزنا الكثير من المراحل الخطرة
الق�صار :تحوالت عربية و�أوروبية حافلة بالفر�ص
عيتاني :من �أجل �شراكة فاعلية

استضافت بيروت املنتدى االقتصادي العربي  -األوروبي ،حتت شعار «شراكة من أجل تكامل اقتصادي أفضل» ،في
مقر «االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية» ،بتنظيم مشترك من االحتاد ،و«البنك األوروبي
لالستثمار» ،بالتعاون مع «املفوضية األوروبية» ،و«مصرف لبنان» ،و«إيدال» ،ومشاركة أكثر من  500شخصية من
الغرف العربية واألجنبية و«االحتاد األوروبي» و«البنك األوروبي لالستثمار» و«االحتاد من أجل املتوسط» ومؤسسات
التنمية والتمويل والشركات االستثمارية والتجارية والصناعية واملصرفية العربية واألوروبية ،إلى جانب القيادات
والفعاليات االقتصادية اللبنانية ،وعدد من السفراء األوروبيني.

الق�صار :للتفكير باالولويات
ّ

افتتح المنتدى رئي�س االتحاد العام للغرف عدنان
الق�ص��ار ،ال��ذي �أمل �أن «تك��ون التط��ورات المحفوفة
ّ
بالتحدي��ات والمخاطر ،من ج��راء التحوالت الجذرية
في العالم العربي ومرحلة �إعادة الهيكلة التي يمر بها
االتحاد الأوروبي ،حافلة �أي�ض ًا بالفر�ص» ،داعيا لأن
يكون «المنت��دى منطلقا لإعادة بناء ال�شراكة العربية
الأوروبي��ة وف��ق �أ�س���س جدي��دة �أكث��ر تكاف���ؤاً وعدالة
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وتكامال لكال الجانبين» .كما دعا �إلى «�إعادة التفكير
ف��ي الأولوي��ات وف��ي �سيا�س��ات ال�شراك��ة ،ف��ي �ضوء
الم�ؤ�ش��رات الت��ي حققها العالم العرب��ي رغم الظروف
المحيط��ة� ،إلى جانب الكثير من الم�شروعات التي هي
ب�صدد التنفيذ في قطاعات �أ�سا�سية”.

نحا�س :تقريب المفاهيم
ّ

واعتب��ر وزير االقت�ص��اد والتجارة نق��وال نحا�س

ال��ذي مثل رئي���س مجل�س الوزراء نجي��ب ميقاتي «�أن
المنطقتي��ن العربي��ة والأوروبي��ة بحاج��ة ما�سة �إلى
للتكامل والتعاون من �أجل تقريب المفاهيم والأنظمة
والقواني��ن وتقلي�ص الفروق��ات وتحويلها �إلى فر�ص
تكام��ل وقي��م م�ضاف��ة» .ودع��ا �إل��ى «فت��ح الأ�سواق
الأوروبية للدول العربية ومنحها ترتيبات تفا�ضلية،
و�إزالة العوائق الفنية والتقنية تجاه ان�سياب الب�ضائع
العربي��ة ،كذلك رف��ع حج��م اال�ستثم��ارات الم�شتركة،
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�سالمة يت�سلم درع ًا تكريمي ًا
وت�شجي��ع �إن�ش��اء الم�ؤ�س�س��ات ال�صغي��رة والمتو�سط��ة
المبتكرة والمبدعة ،بما ي�ساعد على خلق فر�ص العمل
الجدي��دة ،ويعزز الأمن واال�ستق��رار على �ضفتي البحر
الأبي�ض المتو�سط”.

عيتاني :التعاون اال�ستثماري

و�أب��رز رئي���س مجل���س الإدارة المدي��ر الع��ام
لـ«�إي��دال» نبي��ل عيتان��ي« ،الأهمي��ة الخا�ص��ة الت��ي
يكت�سبه��ا المنت��دى ف��ي مج��ال تفعي��ل �أط��ر التعاون
اال�ستثم��اري والتجاري من �أجل �شراكة �أكثر فعالية».
و�أ�ش��ار �إل��ى «نج��اح لبن��ان ف��ي تكري�س موقع��ه بين
ال��دول الرئي�سي��ة الم�ستقطب��ة لال�ستثم��ار ،حيث نمت
اال�ستثمارات الخارجية المبا�ش��رة بين الفترة 2006
 2011بمتو�س��ط  15ف��ي المئة ،وبلغ��ت  4مليارات
دوالر ف��ي الع��ام  ،2011بما ي��وازي �ضعفي م�ستوى
الع��ام  .»2006وتناول «الفر���ص الحالية المتوافرة
ف��ي مج��االت تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالت�ص��االت،
وال�سياح��ة ،وال�صناع��ة ،والزراع��ة» ،م�ؤك��دا ا�ستع��داد
�إيدال لدعم وم�ساندة الم�ستثمرين في �إقامة الم�شاريع
في لبنان وتقديم كل الت�سهيالت لهم.

�سالمة :النمو بين  2و�أقل من

%3

و�أ�شار حاكم «م�صرف لبنان» ريا�ض �سالمة� ،إلى
«الجدوى الفعالة للنموذج اللبناني النقدي المتبع منذ
�سن��وات ،والذي �ساعد على تج��اوز الكثير من المراحل
الخط��رة» .واعتبر �أن «الو�ضع ف��ي لبنان يبقى مقبوال
اقت�صاديا وجيدا نقديا مقارنة مع ما يجري حوله في
ال��دول العربية وفي البحر المتو�سط ،بدعم من ال�سيولة
المرتفعة في م�صارفه وموجودات �سائلة في العمالت
الأجنبي��ة ه��ي الأعل��ى ف��ي تاري��خ م�ص��رف لبنان»،
متوقع��ا تحقيق نم��و حقيقي ما بين  2و�أقل من  3في

من الح�ضور
المئة» .وقال �إنه «برغم كل ما جرى منذ �أيار ،2012
ا�ستم��رت الثق��ة باالقت�ص��اد اللبنان��ي وا�ستمر عر�ض
ال��دوالر ،مما رف��ع موجودات الم�ص��رف المركزي �إلى
�أكث��ر من  35ملي��ار دوالر» .و�إذ ثمن «دور المجموعة
الأوروبية والبنك الأوروبي لال�ستثمار في مجال دعم
التموي��ل المتو�س��ط الأج��ل والمبادرات لتنمي��ة البيئة
وللطاق��ة البديلة ،دعا �إلى تو�سيع التقديمات منها �إلى
لبنان ،وبالأخ�ص �أنه احترم ت�سديد م�ستحقاته”.

فيف :برنامج قرو�ض

وركز نائ��ب رئي�س «البنك الأوروب��ي لال�ستثمار»
فيلي��ب دو فونتي��ن في��ف عل��ى «طموح��ه لال�ستثمار
والم�ساهم��ة في االزده��ار االقت�ص��ادي واالجتماعي
ف��ي الدول العربية ،وخ�صو�ص ًا ف��ي لبنان الذي يتمتع
با�ستق��رار مميز» ،بحيث «ال نبال��غ �إذا اعتبرناه واحة
عل��ى �ضفاف المتو�سط ،وهو يعتبر البلد الأكثر فاعلية
ا�ستثم��ارا ف��ي المنطقة العربي��ة» .و�أعل��ن �أنهم ب�صدد
«�إن�شاء برنام��ج قرو�ض في لبنان لل�شركات ال�صغيرة
والمتو�سطة ،بالإ�ضاف��ة �إلى قرو�ض خا�صة بمجاالت
الطاق��ة المتج��ددة» .ودع��ا كل ال��دول العربي��ة ،بم��ا
فيه��ا دول الخليج�« ،إلى التع��اون لإيجاد حل لم�شكلة
البطال��ة الم�ست�شرية ف��ي المنطقة من خالل اال�ستثمار
في الم�شروعات الإنتاجية والإنمائية”.

ايكهور�ست :تعزيز الربيع العربي

و�أعربت رئي�سة «بعثة االتحاد الأوروبي في لبنان»
�أنجيلينا �إيكهور�ست ع��ن «�أن لأوروبا والعالم العربي
م�صال��ح را�سخة في �إيجاد حلول لتحديات كل منهما،
كجيران و�شركاء تجاريين و�أ�صدقاء» .و�أملت «التمكن
مع ًا من اتخاذ خطوات في اتجاه قيام اقت�صادات �أكثر
انفتاحا وا�ستدامة و�إن�صافا .و�أ�شارت �إلى �أن «االتحاد
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يتطل��ع �إلى تعزيز الربيع العرب��ي والبناء على العالقة
بي��ن البعدين االقت�صادي وال�سيا�سي» .كما �أعربت عن
ثقتها بالحكومة اللبنانية في اال�ستمرار بتوفير البيئة
الم�ستقطبة لال�ستثمار.
وا�ستم��ع الم�شارك��ون �إلى خطاب م�سج��ل لرئي�س
«منت��دى الفكر العربي» الأمي��ر الح�سن بن طالل الذي
اعتب��ر �أن التحدي الأ�سا�سي �أم��ام البالد العربية اليوم
ه��و �إيجاد فر�ص العمل ،داعيا االتح��اد الأوروبي �إلى
م�شارك��ة فاعلة ف��ي م�سار تكوي��ن الهوي��ة الإنتاجية
للمنطق��ة .ودع��ا �إل��ى �إقامة م�ؤ�س�س��ة عربي��ة للإنماء
والتعمير بم�شاركة ثالثية من قبل القيادات ال�سيا�سية
واالقت�صادي��ة والمجتم��ع المدن��ي ،لت�ش��كل قاع��دة
حقيقية لتكوين مجتمع المعرفة.

تكريم

وف��ي خت��ام الجل�س��ة االفتتاحي��ة ق��دم الوزيران
الق�ص��ار ونحا���س دروع ًا تكريمية �إل��ى كل من �سالمة
ّ
وفيف و�إيكهور�س��ت ،وعيتاني .ويرافق المنتدى ور�ش
عم��ل للق��اءات  ،B2Bومعر�ض متخ�ص���ص ،وخم�س
جل�سات تتن��اول مو�ضوعات كل من «ال�شراكة العربية
الأوروبي��ة الجديدة لنمو وتكام��ل �أف�ضل» ،و«التعاون
بي��ن البن��ك الأوروب��ي لال�ستثم��ار والم�ؤ�س�س��ات
المالي��ة والتنموي��ة العربية ـ �آفاق جدي��دة» ،و«الربيع
العرب��ي :خريطة الطري��ق لح�صاد اقت�ص��ادي �أف�ضل»،
و«اال�ستثم��ار والم�شاري��ع الم�شترك��ة للم�ستقب��ل»،
و«�آف��اق التع��اون للم�ستقب��ل» .وت�شم��ل المح��اور
مو�ضوع��ات حيوية للتعاون في مج��ال كل من البنى
التحتي��ة ،وال�شراك��ة بي��ن القطاعين الع��ام والخا�ص،
والم�ؤ�س�س��ات ال�صغي��رة والمتو�سط��ة ،والتعلي��م وبناء
المه��ارات والإبداع� ،إلى جانب تكنولوجيا ال�صناعات
الخ�ضراء ،والتنمية الزراعي��ة الم�ستدامة ،وتكنولوجيا
المعلومات ،والطاقة المتجددة.
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رئي�س جمعية مال القبان ار�سالن �سنو لـ»ال�صناعة واالقت�صاد»:

هناك ارتفاع في الأ�سعار لكن ال �أزمة غذاء عالمية
غالء أسعار املواد الغذائية األساسية لم يزل مثار قلق واستياء
في جميع األسواق العربية وخصوصا ً في البلدان التي يعاني
اقتصادها الركود بسبب االضطرابات الداخلية .وفي الدول
اجملاورة التي تشهد حراكا ً أمنيا ً خطيراً .عدا عن األسباب اجلذرية
لظاهرة ارتفاع األسعار عاملياً ،الناجتة من ارتفاع أسعار منتجات
الطاقة واألسمدة ،والطلب على احملاصيل الغذائية وال سيما
الذرة إلنتاج الوقود احليوي “االيتانول” ،وانخفاض اخملزون العاملي
من الغذاء في األمد املتوسط.
وق��د �أب��دى البنك الدول��ي ا�ستع��داده لم�ساعدة
الحكوم��ات في مواجهة ارتف��اع �شامل في ا�سعار
الحبوب ما يهدد من جديد �أفقر �شعوب العالم ،وقد
يمتد ت�أثيره ال�ضار ل�سنوات.
وق��د �أدت موجة الجفاف ال�شديدة التي �ضربت
الغ��رب الأو�س��ط الأميركي ودول �أوروب��ا ال�شرقية
(بح��ر البلطي��ق) �إلى خف���ض الإنتاجي��ة المتوقعة
للحبوب بدرجة كبي��رة .وقفزت �أ�سعار القمح �أكثر
م��ن  % 50والذرة �أكثر م��ن  % 45منذ حزيران
(يوني��و) الما�ضي .كذلك ارتفع �سع��ر فول ال�صويا
وه��و مخزون مهم للغ��ذاء والأعالف بنحو % 30
ف��ي ال�شهرين الما�ضيين وبنحو  % 60منذ نهاية
العام .2011
ولأن ارتفاع �أ�سعار الغذاء ي�ؤدي �إلى ردات فعل
اجتماعي��ة له �آث��ار �صعبة وبعيدة عل��ى الأو�ضاع
االجتماعي��ة وال�صحي��ة حاول��ت “ال�صناع��ة
واالقت�صاد” الوقوف مبا�شرة على �أ�سباب ارتفاع
الم��واد الغذائية في العالم وت�أثيرها المبا�شر على
ال�سوق اللبناني.
ولأن المو�ضوع يتعلق بتجار “مال القبان” كان
ال بد من الوقوف على ر�أي رئي�س جمعية “تجار مال
القب��ان” �إر�سالن �سنو العارف ب��كل دقائق الق�ضية
وت�شعباته��ا .ويع��رف بالتال��ي ظواهره��ا وباطنها
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وعلى دراية وا�سع��ة ب�أمورها فقد جالت “�أل�صناعة
واالقت�ص��اد” م��ع ار�س�لان عل��ى “ح��دث” ال�ساع��ة
وعادت به��ذه الإي�ضاح��ات حول عدد م��ن �أ�سئلتها
الت��ي بد�أت ب�أثر الأحداث الجاري��ة في �سورية اليوم
عل��ى الو�ضع الغذائي في لبن��ان ف�أو�ضح �أن الو�ضع
القائ��م حالي ًا في �سورية ي�ؤثر على لبنان من ناحية
واح��دة �أ�سا�سي��ة وهي طريق النق��ل البرية للب�ضائع
المتوجهة �إلى الدول العربية والأردن.

والواق��ع الغذائ��ي طبيع��ي وم�ؤم��ن وبكميات
واف��رة ال بل م�ضاعف��ة خ�صو�ص�� ًا و�أن العديد من
التج��ار ال�سوريي��ن ال يتمكن��ون م��ن التوا�صل مع
الخارج خ�صو�ص ًا و�أن اال�ستيراد �إلى �سورية �صعب
لذلك فهم يتوا�صلون ب�شكل مبا�شر مع لبنان الأمر
ال��ذي حرك عملي��ة اال�ستيراد والت�صدي��ر من و�إلى
�سورية وا�ستفاد لبنان من هذا الو�ضع .
ولف��ت �سنو �إل��ى �أن القطاع الزراع��ي الغذائي

الرئي�س ميقاتي م�ستقب ًال وفد من النقابات الغذائية
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  125ت�شرين االول  -ت�شرين الثاني 2012
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ـ ال�صناع��ي لم ي�شمل��ه الحظر الدول��ي .لذلك ف�إن
كل الم��واد الداخل��ة �ضم��ن ه��ذا الإط��ار ال حظ��ر
عليها وه��ي ت�صل �إلى �سورية ب�شكل طبيعي .وما
يواجه��ه التاجر اللبناني �صعوب��ة الدفع من قبل
التاجر ال�س��وري والتي تعتمد عدة و�سائل �شرعية
طبعاً.
ونف��ى �سنو �أي اعتماد عل��ى الب�ضائع المهربة
خ�صو�ص�� ًا م��ع الو�ض��ع الحال��ي ومخاط��ر عب��ور
الحدود بين البلدين.
و�ش��دد �سن��و عل��ى �أن كمي��ات الم��واد الغذائية
الم�ست��وردة والت��ي تدخل ال�س��وق ال�سورية ال ت�ؤثر
مطلق ًا على حاجات ال�س��وق اللبنانية .لأن التاجر
اللبنان��ي يدر���س الواق��ع وي�أخ��ذ بعي��ن االعتبار
الكمي��ات الت��ي يمك��ن �أن تدخل �إل��ى �سورية لذلك
يعمد �إلى اال�ستيراد ب�شكل م�ضاعف.

ال�سعر العالمي
وع��ن م��دى ت�أث��ر �أ�سع��ار الم��واد الم�ست��وردة
بارتف��اع �أ�سعارها عالمي ًا وت�أثيرها المبا�شر على
عملية اال�ستيراد ومدى ت�أثر لبنان بها �أو�ضح �سنو
�أن هن��اك نظ��رة مختلفة �إل��ى هذا الأم��ر فالتاجر
لا كمي��ات معينة م��ن ال�سكر �أو
ال��ذي ي�ستورد مث� ً
الأرز �أو القمح ي�ضطر عند ارتفاع �أ�سعارها عالمي ًا
�إل��ى رف��ع ال�سعر محلي�� ًا حتى يتمكن م��ن ا�ستيراد
الكمية نف�سها في المرة المقبلة.
والنظ��رة الأخ��رى تق��وم بح�س��ب الم�س�ؤولي��ن
وبع���ض “المفكري��ن” ب���أن على التاج��ر �أن ي�ضع
هام�ش ًا معين ًا لأرباحه �أي بمعنى �إذا ا�شترى بقيمة
مئة دوالر عليه �أن يبيع فقط بـ 110دوالرات .فمن
اين �سي�أتي التاجر بفارق الأ�سعار حتى يتمكن من
ا�ستيراد الكمية نف�سها.
ولف��ت �إل��ى �أن التج��ارة الح��رة ال ت�سمح برفع
ال�سع��ر وال بخف�ض��ه دفع��ة واح��دة ولك��ن يت��م
ذل��ك تدريج��اً .لأن التاج��ر يق��وم ب��دور “ممت�ص
ال�صدم��ات” فهو ال ي�ستطيع رفع ال�سعر �إال تدريج ًا
حت��ى يتمكن من ت�أمي��ن المعدل ال��ذي يمكنه من
ا�ستبدال الب�ضائ��ع المباعة بالب�ضائع الم�ستوردة.
وبالتالي ال يمكن��ه خف�ض ال�سعر �إال تدريج ًا حتى
ال ي�سجل خ�سارة كبيرة.
وخف��ف �سنو من ح��دة ت�أثير ارتف��اع الأ�سعار
عل��ى المواطن الذي ي�ستهلك كمية معينة من الأرز
لا طوال العام .لكن الأث��ر المبا�شر على ارتفاع
مث� ً
الأ�سعار يظهر وفق ًا لحجم الأعمال الكبيرة.

واعتب��ر �أن عملي��ة الأ�سع��ار �أ�صبح��ت �سلع��ة
ا�ستهالكية لل�سيا�سيين.

�أزمة غذائية
وعل��ى الرغ��م م��ن �أن جمل��ة م��ن الأ�سب��اب
الطبيعية منها كالجفاف وغير الطبيعية كارتفاع
�أ�سع��ار منتج��ات الطاق��ة والأ�سم��دة كان��ت وراء
ارتفاع �أ�سعار المواد الغذائية �إال �أن رئي�س جمعية
مال القبان �إر�سالن �سنو نفى �أن تكون هناك �أزمة
كمثل تلك التي وقعت منذ ثالثة �أعوام.
و�ش��رح واق��ع الموا�س��م العالمية فف��ي �أميركا

❍❍ مثلنا «ا�شتر
بقر�ش وبع بقر�ش
والبركة بين
القر�شين» ❍❍
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  125ت�شرين االول  -ت�شرين الثاني 2012
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ال �أ�صيبت زراعة الذرة بالجفاف ما ق�ضى على
مث ً
ج��زء كبير م��ن المو�سم م��ع العلم �أن �إنت��اج الذرة
في الوالي��ات المتحدة يذه��ب  % 40منه لإنتاج
“االيتان��ول” والباق��ي ي�ص ّنع كعل��ف للحيوانات
وعند �ضرب المو�سم �سترتفع بالتالي �أ�سعاره ومن
ث��م �سترتفع �أ�سع��ار اللح��وم وم�شتق��ات الدواجن.
لكن هن��اك بدائل كمو�س��م القمح ال��ذي كان جيداً
ه��ذه ال�سن��ة �إجم��ا ًال م��ا مكّن م��ن ا�ستب��دال الذرة
بالقم��ح و�أ�صب��ح ك�أع�لاف للحيوان��ات م��ا رف��ع
�أ�سع��اره ولأن ال�سل�سل��ة مترابطة فم��ن الذرة تنتج
الزيوت النباتية ،ويذهب ق�سم من الزيوت النباتية
ليدخ��ل في �صناعة مواد بترولية ،ف�إذا ارتفع �سعر
البت��رول يت��م اللجوء �إلى ه��ذه الزي��وت وبالتالي
ترتفع الأ�سعار .ومخت�صر القول :هناك ارتفاع في
الأ�سعار لكن ال �أزمة غذائية.
وه��ل يتوق��ع مزيداً م��ن ارتف��اع الأ�سع��ار رد
ذل��ك �إلى الم�شيئ��ة الإلهية التي ت�ؤث��ر على المناخ
وقال :لق��د �أثر الجفاف على مختل��ف الموا�سم في
بلدان البحر الأ�سود وكذلك على الواليات المتحدة
الأميركية بالإ�ضافة �إلى الأرا�ضي غير الم�ستخدمة
في بل��دان االتح��اد الأوروبي .ناهيك ع��ن الرياح
المو�سمية التي ت�ؤثر على الموا�سم
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ف��ي �أمي��ركا الالتيني��ة كل هذه العوام��ل ت�ؤثر
على ارتفاع الأ�سعار.
لكن �سن��و المتفائل بطبعه دائم ًا يرى �أن الأزمة
االقت�صادي��ة العالمية خففت م��ن اال�ستهالك �أي �أن
ت��دن في اال�سته�لاك وبذلك
مقاب��ل تدن��ي الإنتاج ِ
توازنت الأ�سواق مع ميل نحو ارتفاع في اال�سعار.

تدابير ا�ستباقية
وعن التدابير اال�ستباقية لمواجهة ارتفاع الأ�سعار
اعتبر �سنو �أنه ال يمكن اتخاذ مثل هذه التدابير �أو ًال لأن
الموردين ال يلتزمون باتفاقيات بيع طويلة الأمد فهم
يلتزمون بم��دة �شهر فقط .وثاني ًا اللجوء �إلى التخزين
وه��و �أمر غير متوافر لنا في لبن��ان فال �أمكنة وا�سعة
ت�سم��ح بتلك العملية .و�إه��راءات مرف�أ بيروت ال يمكن

❍❍ نتمنى �أال ت�صبح
المواد الغذائية
�سلعة تداول بين
ال�سيا�سيين ❍❍
التخزين فيه��ا و�إال تعطلت عملية ان�سي��اب الب�ضائع.
لذل��ك ال يمك��ن �شراء كمي��ات ا�ستباقي��ة للتخزين لأن
الكلف��ة ت�صبح م�ضاعفة والفوائد الم�صرفية �ستتراكم،
والتخزين الحالي ال يتجاوز ال�شهرين �أو الثالثة �أ�شهر
وبكميات محدودة وب�أ�سع��ار معتدلة تتنا�سب وحجم
ال�س��وق وق��درة المناف�س��ة بي��ن التجار .ونح��ن اليوم
نطب��ق المثل القائل “بع بقر�ش وا�شتر بقر�ش والبركة
بين القر�شين”.

المواد و�أ�سعارها
و�أو�ض��ح �سن��و �أن ارتف��اع الأ�سع��ار �أ�ص��اب
الحبوب :كال��ذرة ،والقمح ،الزيوت النباتية ،وذلك
بالت��درج .وم��ع ذل��ك ف�إنه��ا ال ت�شكل عل��ى ال�سلة
الغذائي��ة الع��بء الأكبر .ولك��ن الع��بء يت�أتى من
المحروق��ات والكهرباء والنق��ل والتعليم وال�سكن
لك��ن المواط��ن ال ي��رى �أمام��ه �شيئ�� ًا ملمو�س�� ًا �إال
المواد الغذائية لذلك فهو يظهر تذمره.
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هكذا ا�ستمر ارتفاع الأ�سعار

الفاو حتذر من �أزمة غذائية
ح��ذرت منظم��ة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من �أن العالم يواج��ه �أزمة غذائية �شبيهة ب�أزمة
عام��ي  2007و� 2008إذا فر�ض��ت ال��دول قيودا عل��ى �صادرات زراعي��ة ،و�أ�شارت المنظمة �إل��ى �أن �أ�سعار
الم��واد الغذائي��ة زادت ف��ي يوليو/تم��وز الما�ضي بن�سبة  % 6بع��د انخفا�ضها خالل ثالث��ة �أ�شهر ،ويعزى
ارتفاع ال�شهر الما�ضي �أ�سا�سا ل�صعود �سعر الحبوب وال�سكر ح�سب بيانات الفاو.
وق��ال عب��د
الر�ض��ا عبا�سي��ان
كبي��ر االقت�صاديين
ومحل��ل الحب��وب
في الف��او «الأ�سعار
مر�شح��ة لمزي��د من
االرتفاع ،وبالت�أكيد
ل��ن يك��ون مو�سم��ا
تنخف���ض في��ه
الأ�سعار عن م�ستوى
العام ال�سابق» ،غير
�أن��ه نب��ه الختالف
الو�ض��ع الآن بم��ا
كان علي��ه الو�ض��ع �إب��ان الأزمة الغذائي��ة العالمية ،حيث كانت �أ�سع��ار النفط �آنذاك ف��ي م�ستويات قيا�سية
ف�ضال عن ارتفاع تكاليف الزراعة.
وكان��ت جملة من العوامل قد �أدت الرتفاع �شديد لأ�سعار المواد الغذائية ،وبالتالي انفجار �أزمة غذائية
عالمي��ة قب��ل �سنوات ،و�أب��رز هذه العوام��ل ارتفاع �أ�سعار النف��ط ،واال�ستعم��ال المتزايد للإيثان��ول ،و�سوء
الظروف المناخية ،وت�شديد �سيا�سات الت�صدير ،وارتفاع العقود الآجلة للحبوب.

�أ�سباب االرتفاع
وت�أثرت �أ�سواق الحبوب بما �أ�شيع حول �إنتاج منطقة البحر الأ�سود ال �سيما رو�سيا التي قد تفر�ض حظرا
عل��ى �ص��ادرات الحبوب جراء ت�ضرر محا�صيلها من موجة جفاف ،حيث زادت �أ�سعار الحبوب بـ % 19في
ال�شهر الما�ضي عقب توقعات بتقل�ص الإنتاج الرو�سي.
وق��د طال��ت موجة الحرارة في المو�س��م الجاري مناطق وا�سعة ب�أميركا ت�ص��ل �إلى �أكثر من  % 60من
الواليات ،و�أدت لتقل�ص كبير لمح�صول الذرة ،ما زاد �سعرها عالميا بـ % 23في يوليو/تموز الما�ضي.
و�أدت الظ��روف المناخية غي��ر المنا�سبة في البرازيل والهند و�أ�ستراليا �إل��ى ارتفاع �أ�سعار ال�سكر ح�سب
منظمة الفاو ،حيث بلغت ن�سبة االرتفاع  % 12في يونيو/حزيران الما�ضي.
وح�س��ب نتائ��ج م�ؤ�شر الف��او ،الذي يقي�س التغي��رات ال�شهرية لأ�سع��ار المواد الغذائي��ة الأ�سا�سية ،زادت
�أ�سع��ار الحب��وب بـ % 17في يونيو/حزيران الما�ض��ي ،و�أ�سعار الزيوت والدهون ب��ـ ،% 2و�أ�سعار اللحوم
بن�سبة  ،% 1.7فيما لم تتغير �أ�سعار الألبان في ال�شهر المذكور.
وال ي��زال م�ست��وى الم�ؤ�شر ف��ي يوليو/تموز الما�ض��ي �أقل من الم�ست��وى القيا�سي الذي و�ص��ل �إليه في
فبراير�/شب��اط  2011عن��د  238نقط��ة تحت ت�أثيرات ما يع��رف بثورات الربيع العربي ،لك��ن الم�ؤ�شر في
ال�شهر الما�ضي اقترب من الم�ستوى الم�سجل في الأزمة الغذائية العالمية.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  125ت�شرين االول  -ت�شرين الثاني 2012
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ن�شاطات �صناعية

القاعدة ال�صناعية «ت�ستجوب» وزيرها وجمعية ال�صناعيين تن�سق

برلمان �صناعي يطرح هموم القطاع

هل �آن الآوان ليعلو �صوت االقت�صاد على �صوت ال�سيا�سة؟
كتب فارس سعد

أسس الصناعيون اللبنانيون في خلوتهم “الثنائية” ،الصناعية والروحية ،مع وزير الصناعة فريج صابوجنان ورئيس جمعية
الصناعيني نعمة افرام ،لنهج جديد في عالقة القطاع الصناعي مع الدولة .حيث أطلقوا خالل حوارهم في هذا اللقاء،
مشروع برملان صناعي ،يعول عليه هذا القطاع في احداث تغييرات ايجابية ملصلحة الصناعة اللبنانية ،ومبا يتماشى
مع روحية النقاش الشفاف بني الصناعي والدولة ،بهدف متكني هذا القطاع من أداء دور فاعل ومتميز في رفد االقتصاد
اللبناني الذي يعاني خلالً مزمنا ً السباب متعددة .في ضوء هذا التوجه كانت لالجتماع الصناعي الذي عقد في فندق لو
رويال الضبية ،نكهة ولون خاص في النقاش وطريقة احلوار وطبيعة االسئلة ،والتنسيق بينها وبني الوزير اجمليب عليها،
حتى أن أحد الصناعيني الظرفاء شبه اللقاء بالبرملان ولكن هذه املرة برملان صناعي ،بحيث كان الصناعيون هم سادة هذا
البرملان ،من خالل طروحاتهم واسئلتهم القلقة على صناعتهم .وفي حني شكل رئيس جمعية الصناعيني الربان الذي
ينسق جدول االعمال واالسئلة بني الصناعيني ووزير الصناعة ،كانت مهمة األخير معقدة وصعبة في الرد عليها .فقد
كانت اسئلة مبثابة استجواب للوزير صابوجنيان.
في احملصلة ،سيضيف هذا النهج اجلديد في احلوار بني القطاع الصناعي والدولة ،ظاهرة جديدة بني املؤسسات االستثمارية ،متنى
الصناعيون تكرارها لتعميق التواصل بينهما ،خصوصا ً ان االسئلة التي طرحت كشفت عن املعاناة التي يعيشها الصناعيون ،وال
سيما أنها تناولت مطالبهم التي تبدأ بالطاقة والضريبة واجلمارك ،وال تنتهي بأزمة االسواق ،حيث يحتاج الصناعيون إلى أسواق
جديدة كبديل لالسواق التي أغلقت بسبب االحداث التي تعيشها املنطقة .وفي احملصلة هل يؤسس هذا « البرملان الصناعي»،
لترسيخ الشعار الذي اطلقه رئيس جمعية الصناعيني نعمت افرام «آن اآلوان ليعلو صوت االقتصاد على صوت السياسة».
وهل يأتي يوم تصبح فيه وزارة الصناعة بحجم القطاع الصناعي الذي يشكل  ٪ 17من الدخل القومي اللبناني؟ وهل تقبل
الدولة بوجود وزير قوي ونشيط وصادق داخل وزارة هي االقل ميزانية بني الوزارات؟ وما مصلحة لبنان بوزارة حجمها اقل من
طموحات الصناعيني؟

مجل�س ادارة الجمعية والوزير �صابونجيان
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كان��ت الم�شكل��ة اال�سا�سي��ة الت��ي ت��م التركي��ز
عليه��ا ه��ي الطاقة ،حيث اع��اد افرام ط��رح ا�ستعداد
ال�صناعيي��ن لتولي��د الطاق��ة وو�ضعها عل��ى ال�شبكة
بالموا�صف��ات واالكالف ذاته��ا الت��ي قدمها الجانب
الترك��ي با�ستجرار الطاقة عب��ر البواخر ،وتمنى على
مجل���س ال��وزراء تبن��ي ه��ذه المب��ادرة .وفيم��ا اعلن
�صابونجي��ان ع��ن لق��اء به��ذا الخ�صو�ص م��ع وزير
الطاق��ة والمي��اه جبران با�سي��ل ،اكد رئي���س جمعية
ال�صناعيي��ن اال�ستعداد للتوظيف ف��ي «انتاج الطاقة
للم�صان��ع ولبيع الفائ�ض الى م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان،
فتت�أم��ن حاج��ة اللبنانيي��ن م��ن الطاق��ة وتنخف�ض
الكلف��ة» .وب��ر�أي افرام انه «:عندم��ا ي�سمح لل�صناعي
بتولي��د الكهرباء وبيعها عل��ى ال�شبكة العامة �سيعمل
تلقائي��ا على تحديث وتكبير حج��م مولداته ،وعندما
يتج��اوز  2ميغاوات �سيتحول ال��ى توليد الطاقة عبر
الفيول اويل بدل الديزل ،بما يوفر حوالي  30الى 50
في المئة من كلفة االنتاج”.

من اليمين نزارييت �صابونجيان ،الوزير �صابونجيان ،افرام� ،سعد العويني واحمد الح�سين
 1/ 95والتعدي��ل ال��ذي لحقه ،خ�صو�ص��ا ما يتعلق
بزي��ادة المراقبي��ن ال��ى الم�صان��ع طالبي��ن تحدي��د
❍❍
وظيفته��م كل ح�س��ب اخت�صا���ص القط��اع ال�صناعي
مطالب النقابات
ال��ذي يزوره ،منع ت�صدير بع���ض المنتجات الزراعية
قدم��ت جمعي��ة ال�صناعيي��ن ،قب��ل ح��وار مطول
كالزعت��ر اال بترخي���ص م�سب��ق ،زيادة كلف��ة االنتاج
م��ع �صابونجي��ان ،ملف��ا بمطال��ب ال�صناعيين ،كال
ج��راء كلف��ة المحروق��ات ،كلف��ة معام�لات الت�صدير
عل��ى ح��دة ، ،وم��ن كل قط��اع ،وان كان��ت المطال��ب
ف��ي مرف�أ بيروت ،اجراء م�س��ح �صناعي للوقوف على
ه��ذه مت�شابهة :وفي م��ا يلي تف�صي�لا لعناوين هذه
العدد الحقيق��ي للم�صانع خ�صو�ص��ا المكتومة منها
المطال��ب والجه��ة التي اعدته��ا« :نقاب��ة ال�صناعات
وغي��ر المرخ�ص��ة .ت��ورد نقاب��ة ال�صناع��ات الورقية
الغذائي��ة اللبناني��ة» ،تب��دي ا�ستياءه��ا م��ن الق��رار
اهم المعوق��ات التي تواجه ال�صناعة الورقية ،ومنها
اكالف االنتاج نتيج��ة ارتفاع اكالف الطاقة ،ودعت
الى عدم تجميل ال�صناعي اللبناني اعباء النق�ص في
تح�صيل او جباية عائدات الطاقة الكهربائية ،معتبرة
ان ال�سع��ر ال��ذي يطبق على قطاع الكرت��ون الم�ص ّنع،
بالن�سب��ة للقيمة الم�ضافة بن�سب��ة  10في المئة على
ا�سا���س  600دوالر للطن هو �سعر غير واقعي .وكذلك
عل��ى ا�سع��ار ورق الخ��ام الم�ستورد للمح��ارم وورق
التوالي��ت ،وغيرها م��ن المطالب .وا�ضاف��ة الى كلفة
المحروق��ات الت��ي يثيره��ا تجم��ع �صناعي��ي زحلة،
يدعو ال��ى اعتماد �سيا�سة حماية المنتجات اللبنانية
وت�صحي��ح بع�ض الثغ��رات ال�ضريبي��ة .يطالب تجمع
�صناعيي ال�شويف��ات وجوارها ت�أمين الكهرباء ،دعم
المعار�ض ال�صناعية ،تعميم البطاقة ال�صحية ،تعزيز
دور التعلي��م المهني ،تفعيل دور م�ؤ�س�سة الموا�صفات
والمقايي���س ودور المعهد الوطني للبحوث ال�صناعية
و�ضب��ط الح��دود البري��ة والبحري��ة واعف��اء االالت
ال�صناعية والمواد االولية من الر�سوم.
الح�ضور ال�صناعي

�صابونجيان:
لننطلق ونكت�شف بلدانا
وا�سواقا جديدة
❏ افرام:ال�صناعيون
م�ستعدون النتاج الطاقة
وبيعها للدولة ❍❍

➠
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اما جمعية ال�صناعيين في المكل�س وجوارها ،فدعت الى
زي��ادة القدرة التناف�سية للمنتوج��ات الوطنية ،حماية
ال�صناع��ة الوطني��ة م��ن الممار�س��ات غي��ر الم�شروعة
وغي��ر المتكافئ��ة ،كم��ا دع��ت ال��ى ا�ص�لاح «ال�ضمان
االجتماع��ي ،توفي��ر القرو���ض المي�س��رة لل�صناعيي��ن
بالن�سب��ة للر�أ�سمال الت�شغيلي وت�سهي��ل ان�شاء المناطق
ال�صناعية مع بنية تحتية مالئمة وتوفير ار�ض ب�أ�سعار
معقول��ة .فيم��ا تن�شر نقاب��ة ا�صحاب م�صان��ع الرخام
والغراني��ت وم�صبوب��ات اال�سمنت عدد ه��ذه الم�صانع
ال��ذي يزي��د عل��ى  450م�صنعا ،وطلب��ت ت�سهيل مهمة
اال�ستح�ص��ال عل��ى تراخي�ص ال�ستثم��ار مقالع الحجر
التزيين��ي لت�أمي��ن المواد االولية ،فر���ض ر�سوم نوعية
عل��ى الب�ضائ��ع الم�ست��وردة الم�ص ّنعة ،تلزي��م م�شاريع
الدول��ة ال��ى الم�صانع الوطني��ة ،االعفاء م��ن ال�ضريبة
على القيمة الم�ضافة ودعم �سعرالمحروقات ال�صناعية
وتخفي���ض �سع��ر الطاقة .وف��ي النهاي��ة عر�ضت نقابة
الدباغي��ن اللبنانيين م�شكالت �صناع��ة الجلود ومنها
المناف�س��ة غي��ر الم�شروع��ة عبر اال�ستيراد م��ن الخارج
بطريق��ة غي��ر �شرعي��ة ،اع��ادة ت�صدير بع���ض االحذية
الم�ست��وردة بعد طبع عبارة «�صنع ف��ي لبنان» عليها،
اخ�ض��اع ت�صدير الجل��ود اللبنانية الى ر�سوم ا�سوة بما
ه��و مطبق ف��ي الدول العربي��ة وغيره��ا ،فر�ض تحديد
موا�صفات لالحذي��ة الم�ستوردة و�ضبط عملية ا�ستيراد
الجل��د الخال���ص واعفاء بع���ض الم��واد الكيميائية من
الر�سوم الجمركية.
وكان المح��ور االول ف��ي اللق��اء ال�صناع��ي المو�س��ع
تقدي��م ناجي اب��و زيد منهجا جديدا م��ن «ال�سيم» وهو
مرك��ز االبت��كار والتكنولوجيا ،الذي م��ن مهماته ربط
الباحثي��ن بال�صناع��ة لتقدي��م الخب��رات عب��ر معه��د

من اليمين افرام ،الوزير �صابونجيان ومي�شال �ضاهر
المطلوب ان نت�ص��دى بحكمة التخاذ القرارات ال�صعبة
البح��وث ال�صناعية ،من خالل م�شروع ق�سيمة االبتكار
والعملي��ة والنافعة ف��ي �آن» .م�شيرا ال��ى «تدني فر�ص
الت��ي تتوج��ه ال��ى الم�ؤ�س�س��ات الخا�ص��ة والجامعات،
العمل ،بطالة مرتفعة ،مديونيات هائلة ،زيادة �ضرائب،
مع ت�أمي��ن �سرية البحث حيث تبق��ى العالقة مع لجنة
تخفي�ض المعا�ش��ات والتقديمات االجتماعية ،كل ذلك
خا�صة .بعدها قدمت من�سقة المركز اللبناني للو�ساطة
كان من �سمة الدول الفقيرة التي �سميت بالعالم الثالث،
�شرحا حول الو�ساطة التي تبقى �سرية بين المتنازعين
هل �سمعن��ا قبل هذه ال�سنة عن هجرة االوروبيــين الى
والمركز ،على عك�س التحكيم حيث ي�صبح الحكم مباحا
خارج اوروبا ب�سبب االزمـة االقتــ�صادية»؟
بعد النطق به من قبل القا�ضي.
ا�ض��اف «من��ذ الي��وم �سنوا�ص��ل الم�سيرة مع��ا من اجل
تحقي��ق المزي��د .ان �شعار لبن��ان المنتج ال��ذي اطلقته
�صابونجيان يرد
�سيبق��ى بف�ض��ل التع��اون� .آن االوان لننطل��ق ونكت�شف
وف��ي رده على ت�سا�ؤالت ال�صناعيين قال �صابونجيان
بلدان��ا جدي��دة وا�س��واق جدي��دة حي��ث ت��دوي �سمع��ة
ب�س���ؤال «ه��ل ان ال�صناع��ة ف��ي لبن��ان بخي��ر ،في ظل
نجاح��ات اللبنانيين ،ناقلي��ن اليها خبراتن��ا المميزة
االعب��اء ال�سيا�سية واالقت�صادية الداخلية والخارجية؟
ان االت��ي من االيام واال�شهر ل��ن يكون �سهال علينا .ان
ومنتوجاتنا الم�شهود لها”.

درد�سة بين �صابونجيان وفادي الجميل
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�صابونجيان و�سالمة بحثا في تطوير التمويل للقطاع ال�صناعي لتح�صينه

تطوي��ر تمويل القط��اع ال�صناع��ي ،وتح�صين
القطاع��ات االنتاجية في ه��ذه المرحلة موا�ضيع
ناق�شه��ا وزير ال�صناعة فريج �صابونجيان خالل
ا�ستقباله حاكم م�صرف لبنان ريا�ض �سالمة في
مكتبه بالوزارة.
�أث��ر اللق��اء ق��ال �صابونجي��ان :اجتماعن��ا
تكمل��ة الجتماعات �سابقة بحثن��ا فيها موا�ضيع
اقت�صادي��ة وطنية ،و�سبل ت�أمي��ن �أف�ضل الظروف
الم�ؤاتي��ة لدع��م القط��اع ال�صناع��ي عب��ر تموي��ل
اال�ستثم��ارات القائم��ة والجدي��دة .وم��ن المعلوم
�أن م�ص��رف لبن��ان يب��ادر �إل��ى تموي��ل القرو�ض
ال�صناعي��ة بفوائ��د مدعوم��ة بوا�سط��ة كف��االت
وقب��ل �شهر تقريب��ا �أطلقنا �أي�ضا م��ع بنك بيروت
وبالتع��اون مع م�ص��رف لبنان ،قر�ض��ا �صناعيا
مدعوم��ا .و�أك��د �صابونجي��ان وعيه��م ف��ي ه��ذه
المرحل��ة االقت�صادي��ة والمالية الدقيق��ة لأهمية
تح�صي��ن القطاع��ات االنتاجي��ة وف��ي مقدمته��ا
ال�صناعة لأنها الرك��ن الأ�سا�س والدعامة ال�صلبة
لالقت�صاد الوطني.

حاكم المركزي

م��ن جهته �أك��د حاكم م�صرف لبن��ان اهتمام
الم�ص��رف المركزي �ضم��ن االمكان��ات المتاحة،
بدع��م الم�شاري��ع ال�صناعي��ة م��ن حي��ث التمويل

الوزير �صابونجيان مع حاكم م�صرف لبنان ريا�ض �سالمة
الو�ضع المالي في لبنان؟
والت�شدي��د �أي�ض��ا عل��ى اهمي��ة تطوي��ر ال�صناع��ة
اج��اب« :نحن نتبع الم�ؤ�شرات اال�سا�سية ،اوال،
في لبن��ان لأن تركيزنا ي�صب عل��ى ايجاد فر�ص
هناك عر�ض للدوالر و�شراء لليرة اللبنانية .ثانيا،
العمل وتح�سين ميزان المدفوعات ويمكن للقطاع
ت�سجل الفوائد حالة م�ستقرة .ثالثا ،ت�شهد الودائع
ال�صناع��ي ان ي�ضطل��ع ب��دور ايجاب��ي عل��ى هذا
نموا بين  7و� % 8سنويا .هذه الم�ؤ�شرات الثالثة،
ال�صعيد.
ت�ؤك��د ان الثق��ة موجودة ف��ي القط��اع الم�صرفي
ولف��ت �سالم��ة �إلى تداخ��ل «عنا�ص��ر عدة في
والو�ضع النقدي اللبناني .من الم�ؤكد ان االحداث
�أ�سب��اب الرك��ود الحا�صل منها �صعوب��ة اال�سواق
ال�سوري��ة لها ت�أثير على الم�صارف اللبنانية التي
الت��ي ن�ص��در اليه��ا .و�أن االمكان��ات التمويلي��ة
تعم��ل ف��ي �سوري��ا او الت��ي تعمل م��ع ال�سوريين،
متوفرة كما ندعم التحفي��زات للتمويل ال�صناعي
ولكننا اتخذنا بالتن�سيق معها اجراءات ا�ستباقية
ون�سعى ال��ى تطويرها وتح�سينه��ا .و�أ�شار �سالمة
وكونت الم�ؤونات الالزمة وبالتالي لن تعتر�ضنا
�إل��ى ان البحث تطرق �إلى الأم��ور ال�صناعية التي
مفاج���آت �سلبية من خ�لال نتائج مفاجئة تت�أتى
يوليها الم�صرف المركزي االولوية».
من هذه الم�صارف العاملة في �سوريا».
ورداً على �س�ؤال ح��وا �أثر االزمة ال�سورية على

 ...وعرو�ض �صناعية للجي�ش اللبناني

زار وزير ال�صناعة فريج �صابونجيان برفقة وفد من
جمعي��ة ال�صناعيين ،قائد الجي�ش العم��اد جان قهوجي
في مقر القيادة ف��ي اليرزة ،وعر�ضوا ما يمكن �أن توفره
ال�صناعة اللبنانية للجي�ش اللبناني من منتجات متنوعة
ويت��زود به��ا م��ن طريق
عالي��ة الج��ودة يحت��اج �إليه��ا
ّ
م�شتريات��ه� ،آملي��ن �إعطاء العرو���ض ال�صناعية اللبنانية
الأف�ضلية.
وق��ال �صابونجي��ان �إن رئي���س الحكوم��ة نجي��ب
ميقاتي �أ�صدر تعميم ًا على الإدارات والم�ؤ�س�سات العامة
والبلدي��ات يطل��ب في��ه �إعط��اء العرو�ض المق ّدم��ة ل�سلع
�صابونجيان ووفد جمعية ال�صناعيين مع قائد الجي�ش العماد جان قهوجي
م�صنوع��ة ف��ي لبن��ان الأف�ضلية عل��ى غيرها م��ن ال�سلع
ت�صب في �إطار الت�شجيع على ت�سويق
يثمنون جداً هذه الخطوة ويق ّدرونها عالياً؛ لأنها
الأجنبية .وترك هذا التعميم ارتياح ًا كبيراً لدى وزير ال�صناعة وال�صناعيين الذين ّ
ّ
الإنتاج الوطني في ال�سوق المحلي ،وال �سيما بعد االنت�شار الذي حققه في الأ�سواق العالمية
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نحا�س يدافع عن �صناعة المولدات الكهربائية
بحث وزي��ر االقت�صاد والتج��ارة نقوال نحا�س مع
م�صنع��ي مول��دات الكهرباء ف��ي لبنان ،مل��ف �صناعة
مجموع��ات التولي��د الكهربائي��ة بهدف ت�سهي��ل عملية
ت�صديرها الى المملكة العربية ال�سعودية.
و�أو�ضح نحا�س« :ان �صناع��ة مولدات الكهرباء في
الآون��ة االخيرة �شهدت تعقيدات كثيرة في الت�صدير الى
بع�ض الدول العربية والخليج ،وبعد مراجعة الم�س�ؤولين
فيها تبين �أن هناك بع���ض المتغيرات الجمركية ،االمر
الذي حتم علينا االجتماع بال�صناعيين المعنيين لنفهم
منهم ما هي المعوقات الت��ي يواجهونها للمبا�شرة مع
الجه��ات المخت�ص��ة في المملكة العربي��ة ال�سعودية في
تذليله��ا لأننا نعتقد انه ال يجوز ان تكون هناك حواجز
جمركية في الوطن العربي”.
واعل��ن ع��ن ت�شكي��ل لجنة م��ن م�صنع��ي المولدات،
وزير االقت�صاد والتجارة نقوال نحا�س مع م�صنعي مولدات الكهرباء في لبنان
والوزارة لتجتم��ع مع معهد البح��وث ال�صناعية لدر�س
هذه ال�صناعة والت�أكيد على توفر الموا�صفات والعنا�صر اللبنانية مما يمكنها من الدخول ب�سهولة الى المملكة العربية ال�سعودية ،و�أكد ان لجنة متخ�ص�صة من ال�سعودية
�ستتابع المو�ضوع .و�أ�شار الى ان «�شروطا جمركية ومعوقات ا�ضافية تواجه ت�صدير مولدات الكهرباء الى ال�سعودية� ،أهمها ن�سبة القيمة الوطنية الم�ضافة التي تتعدى
 40في المئة”.

«ك�سارا» تكرم �شركائها
حافظ��ت «ك�س��ارا»
منذ اكثر من � 150سنة،
على �إرث لبنان العريق
المتم ّث��ل ف��ي �صناع��ة
�أج��ود ان��واع النبي��ذ
وو�سع��ت انت�شارها في
جمي��ع انح��اء العال��م
ال �سيم��ا ف��ي بل��دان
االغتراب التي تحت�ضن
الجالي��ات اللبناني��ة.
وح�ص��دت بف�ض��ل
نبيذه��ا الفاخر عدداً من الجوائ��ز العالمية التي اك�سبتها �شهرة ا�ستثنائية منها
«الجائزة اللبنانية لالمتياز».
تقدي��راً منه��ا ل��والء �شركائها و�إيمان�� ًا منه��ا بم�ساهمتهم ف��ي النجاحات
المتتالية التي ما زالت تح ّققها ك�سارا» منذ عقود عدة ،نظمت ك�سارا حفل ع�شاء
القيمين على ابرز الفن��ادق ،والمطاعم،
تكري��م في حدائ��ق «�شاتو ك�سارا جم��ع ّ
والمتاجر الكبرى في لبنان.
ا�س ُتهلّت الأم�سية بجولة لل�ضيوف بجولة على المخمرة للتعرف الى خوابيها،
وت�لا هذه الجول��ة جل�سة الحت�ساء �أج��ود نبيذ ك�سارا قبل االنتق��ال الى الع�شاء

رحب ظافر �ش��اوي بالموجوين و�شكره��م على تلبية
الفاخ��ر ال��ذي �أقيم حي��ث ّ
القيمة التي
ال�شراك��ة
إنجاح
ل
منه��م
كل
يبذلها
الت��ي
الدع��وة و�أ�ش��اد بالجهود
ّ
تجمعه��م ،وتم ّنى في النهاية ان يدوم هذا التع��اون المثمر فيزيد من ت�ألّق ا�سم
ك�سارا محلي ًا وحول العالم.
زه��ار ومو�سيقى
تمي��زت ه��ذه الأم�سي��ة ال�ساحرة بغن��اء م��اري كري�ستين ّ
ّ
المنوعات الغربية المختارة .وفي ختام
بع�ض
ّلتها
ل
تخ
كما
إي�سيكي��ان
�
ايزابيل
ّ
هذا الحدث تم ّنى الجميع لك�سارا تحقيق المزيد من النجاحات على الم�ستو يين
المحلّي والعالمي.
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�صادرات �صناعية

ال�صادرات ال�صناعية تتراجع  % 5خالل حزيران:

ال�سعودية �أول الم�ستوردين و�سوريا ثالثهم

بلغ مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية ،خالل االشهر الستة األولى من العام  2012مليارا ً و 539مليون دوالر
أميركي  ،مقابل مليار و 620مليون دوالر ،خالل الفترة عينها من العام  2011أي بانخفاض ونسبته  5في املئة ،مقارنة
مع العام . 2011
من جه��ة �أخرى ،بل��غ مجموع قيمة ال��واردات من
الآالت والمعدات ال�صناعية خالل اال�شهر ال�ستة الأولى
م��ن العام  2012نح��و  145,1ملي��ون دوالر ،مقابل
 166,3ملي��ون دوالر خ�لال الفت��رة عينها من العام
� 2011أي بانخفا�ض ن�سبته  12,8في المئة ،ح�سبما
ج��اء ف��ي تقري��ر مف�ص��ل �أعدت��ه م�صلح��ة المعلومات
ال�صناعية في وزارة ال�صناعة.
بل��غ مجم��وع ال�ص��ادرات ال�صناعية ف��ي حزيران
 2012ما قيمته  252,9مليون دوالر ،مقابل 303,2
مليون دوالر في حزيران � ،2011أي بانخفا�ض قيمته
 50,3ملي��ون دوالر ون�سبته  16,6في المئة مقارنة
مع حزيران . 2011

المنتجات الم�صدرة

احتل��ت �ص��ادرات الآالت والأجه��زة والمع��دات
الكهربائي��ة خالل هذا ال�شهر المرتب��ة الأولى� ،إذ بلغت
قيمتها  43,2مليون دوالر ،وت�صدرت المملكة العربية
ال�سعودي��ة الئح��ة البل��دان الم�ست��وردة له��ذا المنتج �إذ
ا�ست��وردت ما قيمته  9ماليي��ن دوالر ،تليها �صادرات
منتج��ات �صناعة االغذية بقيم��ة  38,6مليون دوالر،
واحتل��ت المملك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة �ص��دارة ال��دول
الم�ست��وردة له��ذا المنتج بقيمة  5,6ملي��ون دوالر ،ثم
منتج��ات ال�صناع��ات الكيماوي��ة بقيم��ة  35ملي��ون
دوالر ،وت�ص��درت بنغالد�ش الئحة البل��دان الم�ستوردة
له��ذا المنتج �إذ ا�ستوردت ما قيمته  7,4ماليين دوالر،
ومنتجات المعادن العادية وم�صنوعاتها بقيمة 31,9
ملي��ون دوالر ،والل�ؤل���ؤ والأحج��ار الكريم��ة والمعادن
الثمين��ة بقيمة  23,4مليون دوالر (دون الما�س الخام
و�سبائ��ك الذهب والف�ضة ب�شكله��ا الخامي والتي بلغت
قيمتها خالل هذا ال�شهر  76,3مليون دوالر).
و�سجلت الإح�ص��اءات ارتفاعا ملحوظا لل�صادرات
م��ن المنتج��ات التالي��ة :منتج��ات �صناع��ة االغذي��ة
ارتفع��ت قيمتها من  31,7مليون دوالر خالل حزيران
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 2011الى  38,6مليون دوالر خالل حزيران .2012
ارتفع��ت �ص��ادرات ه��ذا المنت��ج ال��ى كل م��ن بلغاريا
و�سوريا واالردن وقطر مما ادى الى االرتفاع االجمالي
والبالغ حوالي  6,9مليون دوالر.
المنتج��ات المعدني��ة ارتفع��ت قيمته��ا م��ن 2,6
ملي��ون دوالر خالل حزي��ران  2011ال��ى  7,4مليون
دوالر خ�لال حزي��ران  .2012ارتفع��ت �ص��ادرات هذا
المنت��ج الى كل م��ن �سوريا واليون��ان وم�صر مما ادى
ال��ى االرتف��اع االجمال��ي والبالغ حوال��ي  4,8مليون
دوالر .و�سجل��ت الإح�ص��اءات انخفا�ض��ا ملحوظ��ا
لل�ص��ادرات من المنتج��ات التالية :ـ��ـ الل�ؤل�ؤ والأحجار
الكريمة والمعادن الثمينة (دون الما�س الخام و�سبائك
الذه��ب والف�ضة ب�شكلها الخامي) انخف�ضت قيمتها من
 55,6مليون دوالر خالل حزيران  2011الى 23,4
ملي��ون دوالر خالل حزيران  .2012ارتفعت �صادرات
ه��ذا المنت��ج ال��ى كل م��ن االم��ارات العربي��ة المتحدة
والمملك��ة المتحدة فيما انخف�ض��ت الى كل من افريقيا
الجنوبية و�سوي�سرا مما ادى الى االنخفا�ض االجمالي
والبالغ حوالي  32,2مليون دوالر.
المعادن العادية وم�صنوعاته��ا انخف�ضت قيمتها
م��ن  58,3ملي��ون دوالر خ�لال حزي��ران  2011ال��ى
 31,9ملي��ون دوالر خالل حزيران  .2012انخف�ضت
�ص��ادرات ه��ذا المنت��ج ال��ى كل م��ن تركي��ا وال�صي��ن
و�سوري��ا واليابان مما ادى ال��ى االنخفا�ض االجمالي
والبالغ حوالي  26,4مليون دوالر.

ال�سوق الرئي�سية لل�صادرات

�شكل��ت ال��دول العربي��ة خ�لال ه��ذا ال�شه��ر ال�سوق
الرئي�سي��ة لل�ص��ادرات ال�صناعية اللبناني��ة ،فقد بلغت
قيم��ة ال�ص��ادرات �إليه��ا  154,2ملي��ون دوالر� ،أي ما
ن�سبته  61في المئة من مجموع ال�صادرات ال�صناعية،
بينم��ا احتل��ت ال��دول االوروبي��ة المرتب��ة الثاني��ة اذ
ا�ست��وردت م��ا ن�سبته  13,6ف��ي المئة وم��ن ثم الدول
االفريقية غي��ر العربية في المرتب��ة الثالثة بما ن�سبته
 10,8في المئة تليها الدول الآ�سيوية غير العربية بما
ن�سبته 10,7في المئة .ومن اب��رز المنتجات الم�ص َّدرة
ال��ى ال��دول العربي��ة :الآالت والأجه��زة والمع��دات
الكهربائي��ة بقيم��ة  28,1ملي��ون دوالر ،منتج��ات
�صناع��ة االغذي��ة بقيم��ة  23ملي��ون دوالر ،منتجات
ال�صناع��ة الكيماوي��ة بقيمة  19ملي��ون دوالر والل�ؤل�ؤ
والأحج��ار الكريم��ة والمع��ادن الثمين��ة (دون الما�س
الخام و�سبائك الذهب والف�ضة ب�شكلها الخامي) بقيمة
 18,9مليون دوالر.

�شركة النخيل للمواد الغذائية �ش.م.م

باتي�سيري مارفاي للحلويات
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�صادرات �صناعية

�شركة �إيكو للتجارة وال�صناعة والمقاوالت

مياه تنورين
بالن�سبة للدول الم�ستوردة للمنتجات ال�صناعية اللبنانية فقد ت�صدرت
المملك��ة العربية ال�سعودية الئحة هذه الدول حيث بلغت قيمة ال�صادرات
�إليها خالل هذا ال�شهر  34,3مليون دوالر� ،أي ما يوازي  13,5في المئة
م��ن القيم��ة الإجمالي��ة لل�ص��ادرات واحتلت االم��ارات العربي��ة المتحدة
المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة ال�صادرات �إليها  32,3مليون دوالر �أي
ما يوازي  12,8في المئة ،تليها �سوريا حيث بلغت قيمة ال�صادرات �إليها
خالل هذا ال�شهر  26,4مليون دوالر �أي ما يوازي 10,4في المئة.

واردات الآالت والمعدات ال�صناعية

بلغ مجم��وع الواردات م��ن الآالت والمعدات ال�صناعي��ة في حزيران
 2012نح��و  28,48ملي��ون دوالر ،مقاب��ل  28,53ملي��ون دوالر في
حزي��ران � ،2011أي بانخفا���ض وق��دره  0,06ملي��ون دوالر ون�سبت��ه
 0.20في المئة.
احتل��ت واردات �آالت ال�صناع��ات الغذائي��ة المرتبة االول��ى� ،إذ بلغت
قيمتها  2,5مليون دوالر ،وت�صدرت ايطاليا الئحة البلدان الم�صدرة لهذا
�صدرت ما قيمته  0,7ملي��ون دوالر ،تليها واردات
المنت��ج ال��ى لبنان �إذ َّ
�آالت ومعدات ال�صناعات الطبية بقيمة  2,4مليون دوالر ،واحتلت تركيا
�ص��دارة ال��دول الم�ص ِّدرة له��ذا المنتج بقيم��ة  1,2ملي��ون دوالر ،ف�آالت
�صناعة الورق والكرتون بقيمة  2,2مليون د�.أ.
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���ص��ادرات �صناعية

خط بحري لت�صدير المنتجات الزراعية وال�صناعية
كلفة النقل تبد�أ بـ  1500دوالر وت�صل �إلى  3600دوالر
يعيش لبنان وضعا ً اقتصاديا ً واجتماعيا ً صعبا ً من أبرز مظاهره ،أزمة الطرق البرية بني لبنان وسوريا
التي لم تعد آمنة ،وتنعكس أثارها على املنتجات اللبنانية.
وجتهد كل اجلهات املعنية وخصوصا ً في القطاعني الصناعي والزراعي لتسويق منتجاتها عبر
خطوط بديلة ،بعد ان تراجع التصدير الزراعي بنسبة  .% 80واصبحت الصادرات الصناعية في
منتصف دائرة اخلطر خصوصا ً ان التراجع يتراوح بني  30و % 50خالل النصف األول من عام .2012
هذا الواقع استدعى من السلطات املعنية واملصدرين اللبنانيني البحث عن خط بديل .وتبني ان
الشحن البحري متاح بكلفة أقل ،سواء بالشحن اجلماعي أو االفرادي .لكن االشكالية تقع ال
املصدرين يطالبون بدعم كلفة النقل البحري وهو أمر غير مقبول بالنسبة إلى السلطات الرسمية.
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وزي��ر االقت�صاد والتج��ارة نقوال نحا���س ي�ؤكد �أن
الخي��ارات المتاح��ة غي��ر وا�ضح��ة بعد ،و�أن��ه بانتظار
نتائ��ج الدرا�س��ة الت��ي تع ّدها اللجن��ة المخت�ص��ة ،لكن
وزارة الزراع��ة انف��ردت ،ب�إعالن الخيار ال��ذي اتخذته
اللجن��ة المعني��ة ،م�شيرة �إل��ى �أن �أف�ض��ل الخيارات هو
المب��ردة� ،أي بالت�صدير البحري
الت�صدير بالحاوي��ات
ّ
التقلي��دي ،ال بوا�سط��ة البواخر ال ُمدحرج��ة التي ي�ص ّدر
عبرها جماعي ًا وتحتاج �إلى اتفاقيات دولية.
ويعتق��د نحا���س �أن ل��كل خي��ار م�س��اراً وكلف��ة،
وبالتال��ي «م��ن المبك��ر الحديث ع��ن دعم كلف��ة النقل
البح��ري ،بانتظ��ار انته��اء الدرا�س��ات التي تق��وم بها
الإدارات المعني��ة» .لكن وزارة الزراعة �أ�شارت �إلى �أنها
مب��رد من البطاطا
نجحت ف��ي ت�صدير  200م�ستوعب ّ
عبر مرف�أ بيروت ،م�ؤكدة �أن ت�صدير هذه الكميات جرى
أقرت اللجن��ة الم�شتركة بين
بالط��رق التقليدي��ة بعدما � ّ
الوزارات والإدارات المعنية �سل�سلة تدابير ت�س ّهل حركة
الت�صدي��ر .وم��ن �أب��رز الت�سهي�لات ت�أخير موع��د �إقفال
بوابات المرف���أ حتى ال�ساد�سة م�س��ا ًء لل�سماح ب�إدخال
الم�ستوعبات وتحميله��ا على �سفن ال�شحن ،بعدما كان
دخ��ول ال�شاحن��ات �إلى المرف�أ يتوقف عن��د الثانية من
بعد الظهر.

موقف وزارة الزراعة

وبح�س��ب وزارة الزراع��ة ،در�س��ت اللجن��ة الجوانب
الفني��ة واللوج�ستي��ة والمالي��ة ،واتف��ق �أع�ضا�ؤها على
�أن الحاوي��ات المبردة هي وا�سط��ة النقل الأف�ضل بحراً
ف��ي عملي��ة نق��ل المنتج��ات الزراعي��ة .وترى ال��وزارة
�أن الج��دوى االقت�صادي��ة له��ذا الخيار ه��ي �أف�ضل من
الت�صدي��ر البحري بوا�سطة البواخ��ر المدحرجة (بواخر
 )ROROالت��ي ترتبط بت�أمين حمولة كاملة ،م�شيرة
�إل��ى �أن البواخ��ر التابع��ة ل�ش��ركات المالح��ة البحرية
الت��ي ت�ؤ ّم مرف���أ بيروت كفيل��ة بنقل الإنت��اج الزراعي
بالحاوي��ات المبردة مهم��ا كان عددها ،بمعدل باخرة
كل � 36ساعة� ،إلى مختل��ف المرافئ في الدول العربية
ودول المنطقة.مع��روف �أن النق��ل بوا�سط��ة بواخ��ر ال��ـ
 ROROيك��ون عل��ى النح��و الآت��ي :تجمي��ع حمولة
كاملة م��ن ال�شاحنات الت��ي تحمل م�ستوعب��ات معب�أة
�شح��ن من مرف�أ �إل��ى �آخر وفق
بال�سل��ع والمنتج��ات ،ف ُت َ
اتفاقي��ات دولي��ة ترعى ه��ذا الأم��ر وت�س ّهل��ه ،وعندما
ت�ص��ل �إل��ى المرف���أ المق�ص��ود ت�ستكمل الرحل��ة لتذهب
ب��راً �إلى مق�صدها النهائ��ي .وبح�سب رئي�س
ال�شاحنات ّ
مجل���س �إدارة «�إي��دال» نبيل عيتاني ،يتع��ذّر نقل �سائر
المبردة عل��ى بواخر الـ ،RORO
�سائق��ي ال�شاحنات ّ

م��ا يفر���ض انتقالهم ج��واً �إل��ى مرف���أ المق�ص��د لت�سلّم
مركباتهم ال�ستكمال عملية النقل بوا�سطتهم ،وبالتالي
«لي�س لدينا القدرة على ت�شغيل هذه البواخر ،ف�أ�سطولنا
البحري لي�س ق��ادراً على تلبية هذا الطلب ولي�س كافي ًا
بحجم��ه ،ف�ض� ً
لا عن �أن الت�صدير بكمي��ات كبيرة يغرق
الأ�س��واق وهذا لي���س في م�صلحتنا ،كذل��ك �إن الت�صدير
عبر هذه البواخر يحتاج �إلى اتفاقيات دولية”.
وح��ددت وزارة الزراعة ج��دو ًال عن كلف��ة الأ�سعار
عب��ر بع�ض �ش��ركات ال�شح��ن البحري بح�س��ب المق�صد
والفترة الزمنية للو�صول انطالق ًا من مرف�أ بيروت على
�أ�سا���س الحاويات المبردة مقا���س  40قدم ًا و�سعة 27
طناً .وقد راوحت الكلفة على النحو الآتي:
ـــ الإمارات العربي��ة المتحدة (�أبو ظبي ،جبل علي،
دبي) 3000 :دوالر و� 3أ�سابيع.
ـــ��ـ البحري��ن وقط��ر (البحري��ن ،الدوح��ة)3300 :
دوالر و� 3أ�سابيع.
ــــ الكويت وعم��ان (الكويت ،م�سقط) 3600 :دوالر
و� 3أ�سابيع.
ــــ ال�سعودية (ج ّدة) 2400 :دوالر و�أ�سبوع واحد.
ــــ م�صر (بور�سعيد) 1500 :دوالر و�أ�سبوع واحد.
ــــ��ـ ليبيا (بنغازي ،م�صراتة ،خم�س) 3000 :دوالر
و�أ�سبوعين.
ــــــ الأردن (العقبة) 3000 :دوالر و� 3أ�سابيع.

تقرير جمعية المزارعين

عممت��ه وزارة الزراعة ،يفتر�ض �أن
ه��ذا الح ّل الذي ّ
يعالج م�شكلة تقلّ�ص الت�صدير الزراعي .فبح�سب التقرير
ن�صف ال�سنوي لجمعية المزارعين اللبنانيين عن حركة
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ال�ص��ادرات الزراعية ،تب ّين �أن هناك تراجع ًا بن�سبة 19
 %ف��ي الن�ص��ف االول م��ن ع��ام  .2012فال�صادرات
الزراعي��ة كان��ت � 224ألف طن في �أول �ست��ة �أ�شهر من
ع��ام  ،2010لكنه��ا تراجع��ت �إل��ى � 196أل��ف طن في
الفترة نف�سها من عام � ،2011أي بتراجع ن�سبته 12.5
 ،%ثم تراجعت �إلى � 182ألف طن في عام .2012
وي�شي��ر التقري��ر �إل��ى �أن التراج��ع بل��غ  % 27في
�شه��ر كان��ون الثان��ي  2012مقارن��ة بالفت��رة نف�سها
م��ن  ،2010وتراج��ع بن�سبة % 30خ�لال �شهر �شباط
و % 18.5ف��ي �شه��ر �آذار ،لكنها ا�ستق��رت في ني�سان،
لتع��ود وتنخف���ض مج��دداً ف��ي �أي��ار �إل��ى  % 21ث��م
تنخف�ض  % 19في حزيران.
�أم��ا حرك��ة ال�ص��ادرات ن�سب��ة �إلى الأ�صن��اف ،فقد
ّبين��ت �أن �ص��ادرات البطاط��ا تراجع��ت بن�سب��ة % 52
ف��ي الن�صف الأول م��ن  ،2012و�صادرات الحم�ضيات
بن�سبة  ،% 27والتفاح  ،% 19والموز .% 14
و�سجل��ت الجمعي��ة زيادة ف��ي �ص��ادرات الم�شم�ش
ّ
والك��رز واللوزيات بن�سبة  % 15رغ��م �أن التراجع في
عام  2011بلغ  .% 42وزادت �صادرات الخ�س بن�سبة
 ،% 5و�صادرات الثوم زادت مرتين ون�صف من 2300
طن �سنة � 2010إلى  6100طن �سنة .2012
و�ش ّددت الجمعية على �ضرورة تدخل الدولة لإيجاد
البديل لخط النقل البري (�أي خط النقل عبر �سوريا) مع
الحف��اظ على م�صالح قطاع �شاحنات النقل الخارجي،
مطالبة ب�إن�شاء وتمويل خط ع ّبارات بين لبنان وم�صر
�أو االردن �أو ج�� ّدة ف��ي الفت��رة االولى لنق��ل ال�شاحنات
بح��راً لم��ا �سيكون له��ذه الخطوة م��ن �إيجابي��ات على
حرك��ة ال�ص��ادرات� .أما عدم �إن�شاء ه��ذا الخط وتمويله،
فهو بر�أي الجمعية «تخلّي الدولة عن واجباتها”.
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افطار بكدا�ش
عبور للطوائف ...وحديث عن القطاع االقت�صادي

للإفطار الرم�ضاني في لبنان طعم جميل ،موائد
عاب��رة للطوائف ،فغالب ًا م��ا تجد فيها ا�شخا�ص ًا من
طوائ��ف متعددة .وهن��ا لي�ست الم�س�أل��ة غريبة على
لبنان وال تنم عن مجامالت ،انما المجتمع اللبناني
بطبعه مت�آلف على م�ستوى العالقات الإن�سانية.
وهكذا يمكن الحديث عن االفطار الذي �أقامه ال�سيد
زي��اد وجي��ه بكدا�ش ،ف��ي مطعم قمر الدي��ن (ميجانا
�سابق��ا) ف��ي اال�شرفي��ة ،وال��ذي �ش��كل حدث�� ًا متميزاً
م��ن حي��ث الفاعلي��ات الوا�سع��ة والمتع��ددة المواقع
االقت�صادي��ة وال�صناعية واالجتماعي��ة والإعالمية،
مبينة فوائد هذا اللقاء الرم�ضاني الكريم.
ولم تخلُ النقا�شات التي دارت خالل هذا االفطار
م��ن التركيز عل��ى الواق��ع االقت�ص��ادي وال�صناعي
ال��ذي يعي�ش��ه البل��د ،وتداعي��ات التح��والت الكبرى
الت��ي تواجهه��ا المنطق��ة عل��ى لبنان ،وه��و ما ركز
عليه ال�سي��د بكدا�ش في كلمته ال�شاملة قبل االفطار،
م�شدداً على �أهمية ايجاد الحلول الناجعة للقطاعات
ال�صناعية واالقت�صادية واال�ستثمارية في البلد.

زياد بكدا�ش متحدث ًا

الوزير نقوال نحا�س ،محمد �شقير،الوزير عدنان الق�صار ،الوزير �صابونجيان،وزياد بكدا�ش

مالك ووليد بكدا�ش ونبيل الجميل
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روي بدارو ،نظرييت �صابونجيان وفادي الجميل

الوزير �صابونجيان ،زياد بكدا�ش و� .....شما�س
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رمزي الحافظ ،زياد �شما�س وحبيب غزيري

فاتح بكدا�ش� ،سعدالعويني وعمر الحالب

فار�س �سعد وخليل �شري

�سعد االزهري وروجيه ن�سنا�س

زياد �شما�س ،الفون�س ديب وناجي مزنر

زياد بكدا�ش وب�سام الفرن

زياد �شما�س ،عمر حالب وزياد بكدا�ش

كامل بكدا�ش ،ماهر �صقال وداني عبود

ربيع �صبرا ورجا الهبر

وليد �صفير ،زياد بكدا�ش وجورج ن�صراوي

زياد بكدا�ش فيوليت ومارون بلعة

علي حمدان و�شاكر �صعب

ف�ؤاد فليفل وب�سام الفرن

عائلة بكدا�ش
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  125ت�شرين االول  -ت�شرين الثاني 2012
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خالد فر�شوخ
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افتتاح المهرجان ال�سنوي في ميدان �سباق الخيل في بيروت

النبيذ اللبناني بين النوعية والقائمة العا�شرة
افتتحت شركة “ايفنشن” للسنة اخلامسة على التوالي ،مهرجان النبيذ حتت شعار “االقران ما بني الطعام والنبيذ”،
في حضور النائب ميشال فرعون ،في ميدان سباق اخليل .وقد خصص في املهرجان أمكنة لعرض النبيذ مناطقيا،
ومتيز هذا العام باستضافة اسبانيا كضيف شرف ممثلة بالسفيرة ميناغروس فرناندو.
ي�ش��كل معر�ض النبيذ هذا محطة �سنوية ،يلتق��ي خاللها ال�صناعيون بالم�ؤ�س�سات
الم�ص ّدرة و�أ�صحاب الم�ؤ�س�سات ال�سياحية والم�ستهلك اللبناني وعدد كبير من ال�سفراء.
وي�أت��ي مع��ر �ض النبيذ هذا العام الذي �أقيم بين  3ت�شرين �أول �إلى  6منه متما�شي ًا مع
تط��ور ال�صناع��ت في لبنان ووفق ال�ش��روط الدولية ،وخ�صو�ص�� ًا ان لبنان ي�صدر هذه
ال�سلعة منذ ع�شرات ال�سنين ،وهي �شكلت جزء �أ�سا�سي من حجم ال�صادرات اللبنانية.
وال��ذي يجع��ل من ه��ذه ال�صناع��ة ناجحة ه��و ق��درة اللبنانيين والتقني��ات التي
ت�ستعم��ل ف��ي انتاج��ه ،ما انعك�س زي��ادة على القط��اع الزراعي بحي��ث زادت م�ساحة
زراع��ة الكروم ب�ش��كل بارز في ال�سوات الما�ضي��ة ،الأمر الذي ي�ؤ�ش��ر �إلى تحقيق فكرة
التفاع��ل بي��ن القطاعين ال�صناع��ي والزراعي الأمر الذي �أه ّل لبن��ان لكي يكون موقع
للزراعات ال�صناعية في المنطقة.

�سعيد توما �صاحب كلو �سانت توما�س و�أبنته ناتالي و �أبنه �أ�سعد مع
بع�ض الآ�صحاب

م�س�ؤولي جناح ك�ساره مع بع�ض الزوار
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ولطالما �ش ّكل النبيذ جزءاً من التراث اللبناني منذ قيام الح�ضارة الفينيقية .ولي�س
ه��ذا فح�سب� ،إذ �أن منتجات النبيذ اللبنانية ق��د �أظهرت تم ّيز نوع ّيتها على الم�ستويين
المحل��ي والدولي ،والمعركة التجارية الت��ي يخو�ضها النبيذ اللبناني عالمي ًا هي على
�صعيد النوعية ،لكي يكون لبنان في قائمة البلدان الع�شرة االوائل في �صناعة النبيذ.
كما �إن �صناعة النبيذ ت�ساهم اليوم في تحفيز االقت�صاد ،والأرقام خير دليل على
ذلك ،فبالإ�ضافة الى معدالت الإنتاج التي ح ّلقت (الى ما فوق  8ماليين زجاجة عام
 ،2011بما فيها مليوني مع ّدة للت�صدير ،وهي تطمح اليوم �إلى  10ماليين زجاجة)
والمنتجون الذين بلغ عددهم اليوم خم�سة �أ�ضعاف عددهم منذ  30عام ًا ،ف�إننا ن�شهد
في هذا العقد من الزمن تم�سك ًا حقيقي ًا بقطاع النبيذ ونه�ضة فعلية للقطاع مع �إن�شاء
العديد من الكروم ،وازدهاراً ديناميكي ًا في مجال الت�سويق في جميع �أنحاء لبنان.

المهند�س �إيلي عي�س �صاحب دومان دي توريل و�أبنه فوزي مع بع�ض الأ�صحاب

مدام �سنتيا �أبو �سليمان مديرة دجناح �شاتو �أم�سياتا
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  125ت�شرين االول  -ت�شرين الثاني 2012
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�صوره م�س�ؤولة �أ�ستاند ك�ساره

�شاتوكاف كروم وبدا بال�صوره م�سوولي اال�ستاند

الدكتور درغام اليا�س توما �صاحب �شاتو �إريتاج

م�س�ؤولي �شاتو قانا مع بع�ض الزوار

ناتالي �سعيد توما مديرة كلو�سانت توما�س

م�س�ؤولي �شاتو �أك�سير مع بع�ض زائري الجناح

�صاحب �شاتو قنافار مع زوار �أل�ستاند
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  125ت�شرين االول  -ت�شرين الثاني 2012

10/18/12 2:59:37 PM

متزوفي النبيذ اللبناني في جناح كلو�سانت توما�س
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مدير �شاتو اديار مع بع�ض الزوار

فريق عمل �شاتو فقرا في جناح ال�شركه

م�س�ؤولي �شاتو موزار مع بع�ض الزائرين

م�س�ؤول �ستاند �سان جان مع بع�ض الزوار

�صوره عامة لمعر�ض النبذ اللبناني المقام ميدان �سباق الخيل لعام 2012
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«م�ؤ�شر جمع ّية تجار بيروت ــ فرن�سبنك لتجارة التجزئة»
الق�صار:يغطي فجوة في المعلومات ويح�سن مهارات التجار
اعلنت جمعية جتار بيروت ممثلة برئيس مجلس االدارة نقوال
شماس ومجموعة فرنسبنك ممثلة برئيس مجلس االدارة
عدنان القصار عن اطالق «مؤشر جمعية جتار بيروت  -فرنسبنك
لتجارة التجزئة» .وأتى ذلك خالل حفل اقيم للمناسبة في
قاعة محاضرات املركز الرئيسي لفرنسبنك بحضور وزير
االقتصاد ممثال بالدكتور روجيه ملكي وكبار مسؤولي ادارة
االحصاء املركزي وحشد غفير من اهل املال واالعمال والهيئات
االقتصادية والصحافة واالعالم ومسؤولي كال املؤسستني.
وبداي��ة ،الق��ى رئي���س مجموع��ة فرن�سبن��ك
عدن��ان الق�ص��ار كلم��ة مرحب��ا بالح�ضورومهيبا
القيم الذي تطلق��ه كال الم�ؤ�س�ستين
ب�أهمي��ة العمل ّ
العريقتي��ن لخدم��ة االقت�ص��اد اللبنان��ي ،وتاب��ع
قائ�لا «نطم��ح م��ن خ�لال �شراكتن��ا م��ع جمعية
تجار بي��روت الى توفير م�ؤ�شر عن ن�شاط اال�سواق
التجاري��ة ف��ي لبن��ان ،لتج��ار بي��روت وللقط��اع
التج��اري عموم��ا ،م�ستن��دا ال��ى درا�س��ات علمية
تت�ص��ل باالقت�ص��اد الجزئ��ي والكلي،ا�ضاف��ة الى
الدرا�س��ات االقت�صادي��ة القطاعي��ة ،وه��ي لي�س��ت
متواف��رة على النحو المطلوب ،ونفتق��ر اليها كلي ًا
بع���ض القطاعات .وال �شك ان ه��ذا الم�شروع الذي
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�سيغط��ي الفجوة في جان��ب المعلوم��ات والبحث
و�سي�سه��م ف��ي تح�سين مهارات التج��ار في اتخاذ
الق��رارات المبني��ة على درا�سات علمي��ة وبالتالي
تحفيز قدراتهم التناف�سية ،بما يعود بالفائدة على
االقت�ص��اد الوطني بمجموعه وعلى الم�ستهلكين».
ث��م اكد« :اننا نعمل على دعم جمعية تجار بيروت
في تقوية مركزها في مجال البحوث والدرا�سات،
والذي غدا مرجع��ا ذا �ش�أن على م�ستوى العا�صمة
واعتق��د ،انن��ا اح��وج م��ا نحن الي��ه ،ه��و ت�أ�سي�س
المرك��ز الوطني للدرا�سات ال��ذي ن�سعى في �سبيله
منذ زمن ،ليعهد الي��ه اعداد البيانات المعلوماتية
الدقيق��ة ،والدرا�س��ات الت��ي تعن��ى باالقت�ص��اد

اللبنان��ي وجميع قطاعاته ،لم��د مجتمع االعمال
والقط��اع الخا���ص ب��كل م��ا يعوزهم��ا ف��ي ه��ذا
المجال.

بطرك االقت�صاد

وع��ن �شراك��ة جمعية تجار بيروت م��ع فرن�سبك
اع��رب نقوال �شما�س« :من الطبيع��ي ان نفكر ب�شريك
ا�صي��ل الط�لاق ه��ذا البرنام��ج واع��داده ،فاتجهت
انظارن��ا تلقائي��ا نح��و فرن�سبن��ك ،ه��ذه الم�ؤ�س�س��ة
العريق��ة ال�ساه��رة من��ذ زم��ن طوي��ل عل��ى ال�ش���أن
التج��اري في لبنان ،وا�صف ًا رئي�سها عدنان الق�صار
ببط��رك االقت�ص��اد ،خ�صو�ص�� ًا انه رئي���س الهيئات
االقت�صادية ،ناهيك عن عالقتنا المتميزة معه ،كونه
ابن ه��ذه الجمعية ول��ه اياد بي�ضاء ف��ي نجاحاتها
وانجازاته��ا» .واكد �شما�س« :ان ه��ذا الم�ؤ�شر �سوف
يكون له م�ساهم��ة فعلية في تح�سين االو�ضاع لدى
القطاع التجاري واالقت�ص��ادي في البالد .و�أ�ضاف
قائ�لا« :ان «م�ؤ�شر جمعية تجار بيروت  -فرن�سبنك
لتج��ارة التجزئة» ات��ى ح�صيلة ثم��رة م�شتركة بين
هاتي��ن الم�ؤ�س�ستي��ن العريقتي��ن ،اللتي��ن تحتف�لان
كالهم��ا هذه ال�سنة بيوبيلهم��ا الت�سعين ،ب�شعارهما
و�ألوانهم��ا ،وكلنا ثقة ب�أن ه��ذا الم�ؤ�شر �سوف ي�أخذ
مكانته الطبيعية المتميزة كمنارة مرجعية للتجارة
اللبنانية ،حيث انه �سوف ي�صدر  -ان�شاء اهلل ،ب�شكل
ف�صل��ي ابتداء م��ن اليوم ،وي�صبح ج��زءاً من الم�شهد
االقت�ص��ادي المحل��ي ،الى جان��ب الم�ؤ�ش��رات التي
ت�صدر عن جهات ر�سمية اخرى ،لما �سوف يتميز به
من ر�صانة في اعداده واعالنه”.
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فاحت عاطول
على كل �صناعة لبنان
و الدخول جماين ! ..
معر�ض ال�صناعات اللبنانية الألكرتوين الدائم
www.industriallebaneseexhibition.com

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

المدخل الرئي�سي للمعر�ض

مدخل كل قطاع

جناع عر�ض لكل م�ؤ�س�سة

www.industriallebaneseexhibition.com
كليمنصو – بيروت – لبنان – شارع االمير عمر – بناية تسبحجي
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الق�صـار وقع �أتفاقاً مع املفتي قباين لبناء مركز ت�أهيل الأطفال بـ 3ماليني دوالر
وق��ع مفتي الجمهورية اللبنانية ال�شيخ محم��د ر�شيد قباني ب�صفته الرئي�س
الأعل��ى لـ«م�ؤ�س�س��ات محمد خال��د االجتماعية» ورئي�س اتح��اد الغرف العربية
الوزي��ر ال�سابق عدنان الق�صار اتفاق ًا يق�ضي بمب��ادرة الق�صار وزوجته ال�سيدة
رائ��دة �إل��ى بناء مركز لت�أهي��ل الأطف��ال الم�صابين بال�شلل الدماغ��ي تابع تلك
الم�ؤ�س�سات ،يطلق عليه ا�سمهما في منطقة االوزاعي.
وك�شف��ت م�صادر اقت�صادية مطلع��ة ان الم�شروع �سيكلف نحو ثالثة ماليين
محاز لم�ؤ�س�سة
دوالر على ان يت�ألف المبنى من خم�س طبقات وي�شاد على عقار
ٍ
الدكتور محمد خالد في االوزاعي ،و�أو�ضحت �أن «هذا الم�شروع ي�أتي بعد �سل�سلة
التب��رع لم�ؤ�س�سة «العمر
م��ن الم�شاري��ع االن�سانية التي قام به��ا الق�صار ،منها
ّ
المديد» التي تعنى بالم�سنين المن�سيين ،وحملت ا�سم والد الق�صار ووالدته «رفيق
و�شفيق��ة الق�ص��ار» ،وم�شروع �آخر با�سم��ه وا�سم �شقيقه ع��ادل ويهتم بالأطفال
الم�شردي��ن وغيرها من الم�شاري��ع .و�أكد الق�صار خالل حفل التوقيع ان «البناء
المفتي قباني م�ستقب ًال الق�صار
ّ
مميزاً و ُيخ�ص�ص لعالج االوالد الم�صابين بال�شلل
الجديد �سيكون مركزاً ا�ستثنائي ًا ّ
يمر بها بلدنا لها
الدماغي” .وقال الق�صار :يعاني لبنان من �ضغوطات وق�ضايا كثيرة م�ؤ�سفة على كل الم�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .واالحداث التي ّ
انعكا�ساتها على الو�ضعين االقت�صادي واالجتماعي ،و�أتمنى ان ننتهي منها و�أطلب من الجميع وال �سيما المواطنون ،ان يفكروا �أوال بم�صلحة وطنهم ال بالأمور الخا�صة.
وذكر ان الق�صار بادر الى بناء مبنى “عدنان الق�صار للإقت�صاد” في بئر ح�سن بمبلغ يتراوح بين  12و 16مليون دوالر.

�أول ق�سيمة ابتكار با�ستخدام الطاقة يف ت�سخني املياه

�سلَّم مدير مركز االبتكار والتكنولوجيا في معهد البحوث ال�صناعية ناجي ابي زيد �أول ق�سيمة ابتكار �ضمن «م�شروع ق�سيمة الإبتكار» الممول بدعم م�شترك من
«االتحاد االوروبي ومعهد البحوث ال�صناعية» ،الى جهاد ن�صراهلل الذي عمل على تطوير مفهوم تخزين المياه ال�ساخنة كهربائيا والذي �سيكون بديال عن القارورة
الكهربائية.
ووج��دت اللجن��ة التقنية التابعة للمركز في م�شروع ن�ص��راهلل «�سمات تطويرية وابتكارية يجدر تبنيها كونها تقوم على توفي��ر ا�ستخدام الطاقة وتتمتع بقدرات
لتلبي��ة حاج��ات �ضعف العدد الم�ستخدم للمياه ال�ساخنة عم��ا كان يح�صل �سابقا» .و�ست�ستخدم القيمة المادية للق�سيمة في تمويل اقامة نموذج من الم�شروع تمهيدا
لت�سويقه تجاريا .
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فيا�ض غروب للرخام والغرانيت
Fayad Group.For Marbbles & Granite

ن�شر الرخام و الغرانيت و الحجر الوطني

Marbles & Granite

العنــــــوان  :البقاع  -تعنايل  -املنطقة الصناعية  -هاتف  -٩٦١ )٣(٨٨٠٣٧٤ - ٩٦١)٣(915971 :فاكس٩٦١ )٨( ٥١٠٦٥٣ :
ADDRESS:
Bekaa - Taanayel - Industrial2012Area
االولTel- :
961
(3)125669207
- 961(3)915971961(3)880374 Fax : 961 (8) 510653
ت�شرين الثاني
ت�شرين
واالقت�صاد  -العدد
ال�صناعة
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زار Staybridge Suites Hotel
عيتاين :ن�سبة �إ�شغال الفنادق زادت % 16
ج��ال رئي���س مجل���س �إدارة الم�ؤ�س�س��ة العام��ة لت�شجي��ع
اال�ستثم��ارات في لبن��ان المهند���س نبيل عيتاني ف��ي م�شروع
 Staybridge Suites Hotelالذي يتم �إن�شا�ؤه في منطقة
ر�أ���س بيروت العقاري��ة يرافقه رئي�س مجل���س �إدارة ومدير عام
�شرك��ة  .Horizon Management s.a.lال�سي��د جوزيف
الحلو وعدد من الم�س�ؤولين عن �أعمال البناء والتجهيز.
وق��ال عيتان��ي �إن ه��ذه الزي��ارة ت�أت��ي من �ضم��ن متابعة
الأعمال في الم�شاري��ع التي ا�ستفادت من الحوافز والت�سهيالت
الت��ي تقدمه��ا “اي��دال” ،م�شي��را �إل��ى �أن افتتاح فن��ادق جديدة
ي�ؤكد عل��ى الثقة ال�صلبة والثابتة بالقط��اع ال�سياحي من جهة
وبالمقوم��ات اال�ستثماري��ة للبن��ان م��ن جهة �أخ��رى .و�أو�ضح
�أن القط��اع ال�سياح��ي ال زال حت��ى الي��وم الج��اذب الأكب��ر
عم��ان و�شرم
لال�ستثم��ارات ،معلن��ا �أن لبن��ان ح�� ّل ثالث��ا بعد ّ
تح�سن حركة �إ�شغ��ال الفنادق وفق درا�سة لأرن�ست ان��د يونغ عن فنادق ال�شرق الأو�سط .ولف��ت عيتاني �إلى �أن ن�سبة الإ�شغال ه��ذه زادت بن�سبة  16في
ال�شي��خ م��ن حي��ث ّ
المئ��ة خ�لال الأ�شه��ر الأربع��ة الأولى م��ن العام  ،2012م�شيرا �إل��ى �أن الفندق ،بعد افتتاح��ه� ،سيلبي جزءا من حاجة لبن��ان �إلى فنادق الأربعة نج��وم .يت�ضمن م�شروع
 Staybridge Suites Hotelمركزا للت�سوق ،مبنى �سكنيا وفندقا� .أما حجم اال�ستثمار فيه ،في�صل �إلى  45مليون دوالر .وهو ي�ؤمن  170فر�صة عمل.

تفقد م�شروع جُم ّمع «�سمرالند» يف اجلناح
عيتاين :القطاع ال�سياحي ما زال جاذباً لال�ستثمار
ر�أى رئي�س مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات في لبنان
المهند���س نبي��ل عيتان��ي �أن القط��اع ال�سياحي ب�ش��كل عام والفندق��ي ب�شكل
خا���ص ي�شهدان فورة كبيرة ال�سيما م��ع افتتاح العديد من الم�شاريع الكبيرة،
ومنه��ا م�شروع ال�سمرالند ،م�شيرا �إلى �أن ذلك �سي�ساهم في تعزيز موقع لبنان
على الخارطة ال�سياحية العالمية.
وكان عيتان��ي ق��د جال على م�ش��روع �سمرالند لالطالع عل��ى �سير العمل
خ�صو�ص��ا �أن الأعم��ال باتت في المرحلة النهائي��ة .ورافقه في الجولة رئي�س
مجل���س �إدارة �شركة �( SGETصاحب��ة الم�شروع) وليد �صعب ومدير ال�شركة
الم�ش ّغل��ة للم�ش��روع � SDC groupستيف��ن مارت��ن� ،إ�ضاف��ة �إل��ى ع��دد من
الم�س�ؤولين والقيمين على الم�شروع.
وتوقع عيتاني �إث��ر الجولة� ،أن تنمو م�ساهمة قطاع ال�سياحة في �إجمالي
الدخ��ل القومي بن�سب��ة  4,5في المئة في الع��ام  2012بح�سب �أرقام مجل�س
ال�سياحة العالمي ،و�أعلن �أن هذه الن�سبة هي من الأعلى على ال�صعيد الإقليمي وت�ؤكد على �صالبة االقت�صاد اللبناني وقدرته على مواجهة الأزمات.
وهذا الم�شروع ،يبلغ حجم اال�ستثمار فيه  155مليون دوالر �أميركي� ،أما الحوافز التي ا�ستفاد منها هذا الم�شروع بعد �إخ�ضاعه لقانون ت�شجيع اال�ستثمارات في
لبن��ان ،فه��ي :تخفي���ض على ر�سوم رخ�صة البناء بن�سبة  50في المئة� ،إعفاء كامل من ر�سوم الإفراز وال�ضم والفرز والت�أمين العقاري ور�سم ت�سجيل عقود الإيجارات
في ال�سجل العقاري� ،إعفاء كامل من ال�ضريبة على الدخل وعلى توزيع �أن�صبة الأرباح ،تخفي�ض ر�سوم �إجازات العمل والإقامة بن�سبة  50في المئة.
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ور�شة عمل تدريبية عن �آلية احت�ساب
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
الدردري �شدد على �أهمية ال�سيا�سة اال�ستثمارية
وعيتاين دعا لتوحيد القطاعني العام واخلا�ص

دردري وعيتاني خالل ور�شة العمل
افتتحت الم�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات في لبنان “ايدال” ومنظمة الإ�سكوا
ور�ش��ة عم��ل تدريبية حول “�آلي��ة احت�س��اب اال�ستثم��ارات الأجنبية المبا�ش��رة” وذلك
ف��ي  24م��ن �أيلول في فندق كراون ب�لازا ،في ح�ضور مندوبين عن ع��دد من الوزارات
والم�ؤ�س�س��ات اللبنانية الر�سمية وغ��رف التجارة وال�صناعة والزراع��ة �إ�ضافة �إلى عدد
من الم�صارف.
بداي��ة ،كانت كلم��ة لمدي��ر �إدارة التنمية والعولمة ف��ي الإ�سكوا عبد اهلل ال��دردري �أكد
فيه��ا على �أهمية �إح�صاءات اال�ستثمار الأجنبي المبا�شر ف��ي ر�سم ال�سيا�سة اال�ستثمارية،
لم��ا لهذه اال�ستثم��ارات من �أثر على االقت�صاد ب�شكل عام ،وعلى ن�سب النمو ب�شكل خا�ص.
وق��ال �إن المنطقة العربية تتلقى �أق��ل ن�سب اال�ستثمارات في العالم ،بحيث �أن هذه الن�سبة
ال تتع��دى ال��ـ  20ف��ي المئة من الدخل القومي ف��ي �أح�سن االقت�ص��ادات العربية في حين
�أنه��ا ت�سج��ل ن�سب��ة  40في المئة مثال في ال�صين .و�أ�شار �إل��ى �أنه من دون هذه الأرقام،
ل��ن تتمك��ن الحكومات من ر�س��م ال�سيا�سة اال�ستثماري��ة من �ضمن ال�سيا�س��ة االقت�صادية
العام��ة ،وما ي�ستتب��ع ذلك من احت�ساب �آث��ار اال�ستثمار على النم��و والت�شغيل وا�ستحداث
فر�ص العمل.
م��ن ناحيت��ه� ،أكد رئي���س مجل�س �إدارة مدير ع��ام “ايدال” المهند�س نبي��ل عيتاني �أن
�أرق��ام اال�ستثمارات ت�شكل �أحد �أهم الم�ؤ�شرات االقت�صادي��ة التي تعك�س �صحة ال�سيا�سات
االقت�صادي��ة المتبعة وت�ؤثر بالتالي على المن��اخ اال�ستثماري وبيئة الأعمال التي يتمتع
ملح ،ما يمكّن
به��ا كل بلد .واعتب��ر �أن �إ�صدار �إح�صاءات اال�ستثمار الأجنب��ي المبا�شر �أمر ّ
من توفير العن�صر الأ�سا�سي ل�صانعي القرار على المديين الق�صير والبعيد لتوجيه الموارد
واال�ستثم��ارات نح��و القطاعات الواع��دة .كما تحدث عن دور ه��ذه المعطيات في �صياغة
�سيا�س��ات جدي��دة تمكّ��ن الحكومة من معرف��ة مواردها وتحدي��د القطاع��ات التي تتمتع
بمقوم��ات النم��و ،واحت�س��اب اال�ستثم��ارات وفق��ا للقطاع��ات ،ف�ضال عن ع��دد الوظائف
الجديدة الناتجة عنها.

�إنفاق ال�سوريني يف لبنان
ينمو % 24
�ألقت ا�ضطرابات المنطقة وم�صاعب لبنان الداخلية بظلّها الثقيل على
تدفق ال�سياح ،فقد تقلّ�ص عددهم بن�سبة تفوق  % 12خالل الأ�شهر ال�سبعة
الأول��ى .غير � ّأن �إنفاقه��م يبقى قوي ًا ن�سبياً ،بفعل ارتف��اع �إنفاق القادمين
من �سوريا.
و ُت�شير �شركة ت�سوية مدفوعات ال�ضرائب لل�سياح،»Global Blue« ،
�إلى � ّأن الإنفاق ال�سياحي في لبنان  -مقا�س ًا بم�ؤ�شر ا�سترداد ال�ضريبة على
القيم��ة الم�ضاف��ة دون الخدمات الأخ��رى التي ال ُتحت�سب فيه��ا _ تقلّ�ص
بن�سبة  % 20خالل الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأ ّول.
ولكن لدى المقارنة بالفترة المقابلة من عام  2012يكون الإنفاق قد
�سجل نمواً بن�سبة .% 20
ّ
وتو�ض��ح ال�شركة � ّأن �إنف��اق ال�سوريين� ،سياح ًا كانوا �أو نازحين ،ارتفع
بن�سب��ة �( % 24أي بمع�� ّدل الرب��ع تقريب��اً) عل��ى �أ�سا�س ف�صلي ،نظ��راً �إلى
ازدي��اد تدفّقه��م �إلى البلد الج��ار هرب ًا من النزاع القائم ف��ي وطنهم .و�إلى
�سجل ارتفاع ًا ( ،)% 9فيما
ال�سوريي��ن كان الإنفاق الأردني الوحيد ال��ذي ّ
ُ�س ّجل��ت النتيجة الأ�سو�أ في �أو�ساط ال�سعوديين الذين تقل�ص �إنفاقهم بن�سبة
 % 38يليهم القطريون بتراجع ن�سبته .% 36
وتلف��ت ال�شركة �إلى � ّأن عدد معامالت ا�سترداد ال�ضريبة لدى ال�سوريين
�سجل ارتفاع ًا كبيراً بلغت ن�سبته  ،% 51فيما ارتفع لدى الأردنيين بن�سبة
ّ
ً
م�سجل لدى جميع
تراج��ع
نتيجة
%
22
بن�سبة
ا
عموم��
ّ���ص
ل
وتق
،%
17
ّ
الجن�سيات الأخرى.
ولك��ن ف��ي الإجم��ال ،يبق��ى ال�سي��اح ال�سعوديون عل��ى ر�أ���س الإنفاق
بح�صة .% 12
بح�صة  ،% 20يليهم الإماراتيون ّ
ال�سياحي في لبنان ّ
�إل��ى ذل��ك ،ا�ستح��وذت المو�ض��ة والثي��اب عل��ى  % 74م��ن الإنفاق
ال�سياح��ي خ�لال الن�ص��ف الأول م��ن الع��ام الج��اري ،تليه��ا ال�ساع��ات
بح�ص��ة  .% 11وفيم��ا بقي��ت بيروت في طليع��ة الإنفاق
والمجوه��رات ّ
ً
بح�ص��ة  ،% 86ارتف��ع الإنفاق ال�سياح��ي في بعبدا
ال�سياح��ي جغرافي��ا ّ
وجب��ل لبن��ان بن�سب��ة  % 45عل��ى �أ�سا���س �سن��وي و % 31عل��ى �أ�سا�س
ف�صلي.
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حتول وا�ضح يف القطاع العقاري نحو بناء ال�شقق ال�صغرية
أداء مبهراً خالل
�سجل القطاع العقاري اللبناني � ً
ّ
الن�ص��ف الثان��ي م��ن العق��د الما�ضي ،ح�س��ب تقرير
لـ«بن��ك االعتم��اد اللبنان��ي» ،م��ع ارتف��اع الأ�سعار
ارتفاع��ا الفت��ا ،وذلك تزامن�� ًا مع تباط���ؤ االقت�صاد
وعالمياً.
إقليمي ًا
ّ
العالمي وتدهور �أ�سعار العق��ارات � ّ
وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،ش��كّل القطاع العقاري قاطرة
أ�سا�سي��ة لالقت�صاد اللبناني ،م��ع جذبه ا�ستثمارات
�
ّ
النم��و
خارجي��ة بملي��ارات ال��دوالرات وتحفي��زه
ّ
ّ
االقت�صادي.
ف��ي ه��ذا ال�سي��اق ،ارتف��ع حج��م اال�ستثم��ارات
الخارجي��ة المبا�شرة في القطاع العقاري من 1,65
ّ
ملي��ار دوالر ف��ي الع��ام � 2006إل��ى حوالي 3,47
ملي��ارات دوالر في العام � .2010إال � ّأن بداية العام
تح��و ًال ملحوظ�� ًا ف��ي �أداء القط��اع
� 2011شه��دت
ّ
العق��اري وذل��ك عل��ى �أث��ر مجموع��ة م��ن العوام��ل
المزعزع��ة لال�ستق��رار �أبرزه��ا الف��راغ الحكوم��ي
خ�لال الن�صف الأول من الع��ام� ،إ�ضافة �إلى الو�ضع
ال�سيا�س��ي المتو ّتر الناجم عن الربيع العربي ،والذي
م��ا زال��ت تداعيات��ه ت�ؤ ّثر عل��ى االقت�ص��اد اللبناني
حتى يومنا هذا.
نتيج��ة لذل��ك ،تراجع الطلب عل��ى العقارات (مع
متو�س��ط ن�سبة �شغ��ور بلغ  51,03ف��ي المئة لل�شقق
ّ
الجديدة في مناطق بيروت والمتن وبعبدا وك�سروان
وعالي��ه) ترجم من خالل انخفا���ض في المعامالت
م�ستقرة
العقارية ب�شكل ملحوظ ،فيما بقيت الأ�سعار
ّ
ّ
عام��ة لتنهي بذلك فورة دامت لم�� ّدة خم�س �سنوات.
عالوة عل��ى ذلك� ،أ ّدى االرتفاع الكبي��ر في الأ�سعار
تحوالت ف��ي �أذواق الم�ستهلكي��ن الذين ا ّتجهوا
�إل��ى ّ
نح��و ال�شق��ق ال�صغي��رة والمتو�سط��ة الحج��م خارج

نط��اق العا�صم��ة بي��روت .في ه��ذا ال�سي��اق احتلّت
بيروت المرتب��ة الثامنة من �أ�صل  385مدينة حول
متو�سط
متو�سط �أ�سع��ار المنازل م��ن
العال��م لجه��ة
ّ
ّ
الدخ��ل العائلي والذي بلغ � 31,44سنة خالل العام
.2012
كم��ا �شه��د ال�س��وق العق��اري ف��ي لبن��ان تحوال
المطورين العقاريي��ن نحو بناء
تدريجي�� ًا م��ن قب��ل
ّ
ّ
�شق��ق �أ�صغ��ر حجم�� ًا تلبي�� ًة لأذواق الم�ستهلكين في
العقارية.
ظ�� ّل الغالء غي��ر الم�سب��وق ف��ي الأ�سع��ار
ّ
ح�صة رخ�ص ال�شقق ال�صغيرة
وبالتفا�صيل ،ارتفعت ّ
مرب��ع و150
الحج��م (م�ساح��ة م��ا بي��ن  100متر ّ
ال�سكنية
الوح��دات
مربع��ا) من �إجمالي رخ�ص
ّ
مترا ّ
الجديدة من  26,31في المئة في العام � 2009إلى
 37,93ف��ي المئة في الع��ام  2010و 45,98في

 5000مرت مر ّبع لتحفيز االقت�صاد الرقمي
�أطل���ق وزير االت�صاالت نقوال �صحناوي “منطق���ة بيروت الرقمية “ في بيروت ،لتكون حيزاً
محفّ���زاً لال�ستثمارات الرقمية ودعم المبادرات اللبنانية عبر مجموعة من الت�سهيالت ،من كلفة
العقار و�صو ًال �إلى االت�صاالت .وخالل الإطالق الذي ُنظّم في حرم المنطقة في البا�شورة وح�ضره
رئي����س الوزراء نجيب ميقاتي� ،ش ّدد �صحناوي على �أ ّن «لبنان ُيمكن �أن يتف ّوق على دبي خالل
� 5سن���وات في هذا القطاع» ،مو�ضح ًا �أنّه �إلى ه���ذا المبنى هناك مجموعة من المباني الأخرى
من�صة لإبداع العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات
التي يجري التجهي���ز لإطالقها ،تكون ّ
واالت�صاالت في المنطقة.
36
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المئة في العام .2011
ح�صة رخ�ص ال�شقق
تراجعت
م��ن ناحية �أخرى،
ّ
مربعا
المتو�سطة الحجم (م�ساحة ما بين  151مترا ّ
ّ
مربع) وال�شقق الكبيرة (م�ساحة �أكبر من
متر
و200
ّ
مربع) من  28,37ف��ي المئة و23,15
 200مت��ر ّ
ف��ي المئة في الع��ام � 2009إل��ى  27,17في المئة
و 19,21ف��ي المئ��ة ف��ي الع��ام  2010و 22,79
ف��ي المئ��ة و 14,13ف��ي المئ��ة ف��ي الع��ام 2011
بالتتالي.
ويذكر ان االرتفاع الجنوني في �أ�سعار العقارات
ل��م يواكب��ه �أي ارتفاع يذك��ر في �أ�سع��ار الإيجارات
ال�سكنية
وذل��ك ب�سب��ب توافر مروحة م��ن القرو���ض
ّ
والمتو�سطة الدخل
المخ�ص�ص��ة للعائ�لات الفقي��رة
ّ
ّ
و�سل�سلة التحفيزات التي �أطلقها م�صرف لبنان بهدف
توظي��ف ال�سيول��ة العالي��ة ل��دى القط��اع الم�صرفي
اللبناني .وينعك�س ذل��ك من خالل انخفا�ض مردود
الإيج��ارات (ن�سبة الإيجار ال�سنوي �إلى �سعر المنزل)
م��ن  7,46ف��ي المئة ف��ي الع��ام � 2007إلى 3,30
ف��ي المئة ف��ي الع��ام  2010قبل �أن يرتف��ع مج ّدداً
�إل��ى  4,65في المئة في العام  2011في ظ ّل ركود
�أ�سعار العقارات.
� ّأم��ا بالن�سبة لآفاق القط��اع العقاري فال يتو ّقع
�أحد �أي هبوط في الأ�سعار عامة على المدى القريب،
�إال � ّأن هام���ش المفاو�ض��ة عن��د الم�ستهلكي��ن �أ�صبح
يخوله��م الح�صول عل��ى بع�ض
�أق��وى ،الأم��ر ال��ذي ّ
الح�سومات.
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االحتاد العربي لل�صناعات اجللدية �أو�صى ب�إن�شاء مكتب اقليمي يف بريوت

انعطاف ايجابي في العديد من ال�ش�ؤون االقت�صادية
العربية.

ال�صناعة في لبنان

خالل مناق�شة ال�صعوبات التي تعتر�ض ال�صناعات الجلدية
ث��م توال��ى على ال��كالم نائب رئي���س مجل�س
ناق���ش مجل���س ادارة االتح��اد العرب��ي
ادارة االتح��اد ط�لال غ��زاوي ،ونائ��ب رئي���س
لل�صناع��ات الجلدي��ة خ�لال الم�ؤتمر ال��ذي عقده
االتح��اد يحي��ى زل��ط ،والأمي��ن الع��ام لالتحاد
�أخيراً في بيروت في فندق كورال بيت�ش ،الم�شاكل
يو�س��ف �سعد .وكان��ت مداخالت ل��كل من جا�سم
التي تعتر�ض قط��اع ال�صناعات الجلدية العربية.
ال�صق��ر وم��روان عب��د اهلل و�أحمد �شم��اخ ومحمد
بح�ض��ور ر�ؤ�س��اء مجال���س ادارات االتحاد في كل
ك��زارة ،ومجي��د عب��د النب��ي ر�شي��د .وق��د �شددت
الدول العربية.
الكلم��ات عل��ى �أهمية و�ض��ع �سيا�س��ات وبرامج
وبع��د ان عر���ض رئي���س االتح��اد مم��دوح مكي
دقيق��ة للعم��ل م�ؤكدي��ن �أهمي��ة التن�سي��ق ليقدم
خ�صو�صي��ة المرحلة� ..أكد �أهمي��ة و�ضع برامج عمل
الجمي��ع اف�ضل الجه��ود لالنتق��ال باالتحاد �إلى
تت�س��م بم�شاركة الجميع .و�أ�شاد باهمية اعادة النظر
مرحلة الفاعلية الق�صوى.
ببع���ض مواد النظام اال�سا�سي بحكم التطورات التي
كذل��ك ا�شارت الكلمات �إلى �أهمية بيروت كنقطة
طر�أت على هذا النظام.

وقدم ب�سام فر�ش��وخ ع�ضو مجل�س ادارة االتحاد
�شرح ًا عن واقع ال�صناعة الجلدية في لبنان .مطالب ًا
بدور ا�ستثنائي لالتحاد لدعم هذا القطاع ..خ�صو�ص ًا
ان االتح��اد ي�ض��م حتى الآن �إح��دى وع�شرين �شركة
م��ن �أهم ال�ش��ركات اللبنانية في مج��ال ال�صناعات
الجلدية.

التو�صيات

وبعد التداول بكل مفا�صل الموا�ضيع المطروحة
عل��ى ج��دول اعم��ال االتح��اد ،اتخ��ذت تو�صي��ات
رك��زت على ت�شكيل لجنة ال�ش���ؤون المالية وتمويل
ال�ش��ركات وت�شكي��ل لجن��ة التكنولوجي��ا وال�ش�ؤون
الفني��ة ،ولجنة للمعار���ض والت�سويق وكذلك لجنة
لالعالم.
وتم��ت الموافق��ة عل��ى �أن�ش��اء مكت��ب اقليم��ي
لالتحاد في بيروت برئا�سة ب�سام فر�شوخ.
و�سيعق��د االتح��اد م�ؤتمره المقبل ف��ي �شهر �آذار/
مار�س  .2013على ان يعقد بانتظام كل �ستة �أ�شهر.

�إطالق «جمل�س الأعمال اللبناين  -الإيطايل»

�أطل��ق رئي���س «اتح��اد غ��رف التج��ارة وال�صناع��ة
والزراعة في لبنان» رئي�س «غرفة بيروت وجبل لبنان»
محم��د �شقي��ر وال�سفير االيطال��ي في لبن��ان جيو�سيبي
مورابيت��و مجل���س الأعم��ال اللبنان��ي  -الإيطال��ي في
فن��دق جفين��ور روتانا ،بح�ض��ور وزي��ر ال�صناعة فريج
�صابونجي��ان ،وعمي��د ال�صناعيي��ن اللبنانيي��ن ج��اك
ال�ص��راف ،ونائ��ب رئي���س «غرفة بيروت وجب��ل لبنان»
غاب��ي تامر ،وقن�صل ايطاليا الفخري في لبنان روفايل
دبان��ة ،ال�سكرتي��ر الأول في �سف��ارة �إيطالي��ا في لبنان
بالم��ا دامبروزيو ،الملحق التجاري ف��ي �سفارة �إيطاليا
ف��ي لبن��ان فالنتين��ا غمبيالونغي ،ع�ضو مجل���س �إدارة
لقاء يجمع اع�ضاء مجل�س الأعمال اللبناني  -الإيطالي
غرفة بيروت وجبل لبنان ناجي مزنر.
وتمت ت�سمية �أع�ضاء مجل�س ادارة الجانب اللبناني للمجل�س برئا�سة فادي مارتينو�س .وفيما ا�شار �شقير الى «ان ايطاليا ت�أتي في مقدمة ال�شركاء التجاريين للبنان»،
ور�أى انه «�صحيح ان المجل�س �سيبد�أ اعماله في فترة �صعبة للغاية في �أوروبا و�أكثر �صعوبة في ال�شرق الأو�سط ،انما يجب �أن نحاول بناء موانع اقت�صادية ،بانتظار انتهاء
ه��ذه االزم��ة»� ،شدد مورابيتو على �ض��رورة ان ي�شكل المجل�س ار�ضية ا�سا�سية لتفعيل التعاون بين ال�شركات الإيطالية ونظيراتها اللبنانية وتنمية تبادل ال�سلع والخدمات.
و�أبدى �صابونجيان ا�ستعداده لتقديم كل م�ساعدة ممكنة لإنجاح �أعمال المجل�س الذي ب�إمكانه ان يقوم بدور ريادي في تطوير العالقات بين لبنان وايطاليا.
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حذر من افال�سات مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
�شقري� :آالف الع ّمال مهددون بال�صرف

ح��ذر رئي���س «اتح��اد غ��رف التج��ارة وال�صناعة
والزراعة في لبنان» رئي�س «غرفة بيروت وجبل لبنان»
محم��د �شقير عن «افال�سات بد�أت تدق �أبواب م�ؤ�س�سات
القطاع الخا���ص» .ون ّبه ،من تمدد هذه الحركة لتطال
الكثير من الم�ؤ�س�سات في كل القطاعات ،خ�صو�صا في
قطاعي ال�سياحة والتجارة ،م�ؤكدا �أن «هناك م�ؤ�س�سات
عريقة و�ضعه��ا بات على المحك .كما �أن �آالف العمال
مه��ددون بال�صرف من عملهم» .وبعدما دعا الحكومة
�إل��ى اعالن حال الط��وارئ االقت�صادية ،قال�« :أما وقد
و�صلن��ا �إلى �شفير الهاوية ،فلم يعد ينفعنا المعالجات
واالج��راءات العادية ،فالمطلوب منح��ى �آخر يتما�شى
مع قوة الأزمة وحراجتها”.
و�أو�ض��ح �أن «الجمي��ع كان ينتظر مو�س��م ال�صيف
لتحري��ك العجل��ة االقت�صادي��ة وتمكي��ن الم�ؤ�س�س��ات
الخا�ص��ة من تعوي���ض بع�ض خ�سائره��ا ،في حين �أن
الأحداث التي �سبقت ه��ذا المو�سم كانت كفيلة ب�ضرب
انطالقت��ه .لكن برغ��م ذلك كان لدين��ا الأمل دائما في
�أن تكون الأو�ض��اع �أف�ضل ،ونتمكن من اال�ستفادة من
عي��د الفطر� ،إال انه مرة جديدة ت�أتي الأحداث وعمليات

الخطف التي �شهدناه��ا ،وقطع طريق المطار ،لتق�ضي
على ما تبقى من �آمال معقودة”.
�أ�ض��اف «ان نظ��رة �سريع��ة عل��ى بع���ض الأرق��ام
الم�سجل��ة تظهر �ش��دة ال�ضربة التي تلقاه��ا االقت�صاد،
فالحج��وزات في الفنادق انخف�ضت  90في المئة ،هذا
باعت��راف وزير ال�سياحة� ،إذ ل��م تتعد ن�سبة الحجوزات
 20ف��ي المئ��ة في بي��روت لتنخف�ض �إلى م��ا بين 10
و 15ف��ي المئ��ة في المناط��ق� .أما الأ�س��واق التجارية
فحركته��ا انخف�ضت في العا�صم��ة نحو  50في المئة،

وفي المناطق ن�سبة التراجع و�صلت �إلى  90في المئة،
فيم��ا الموا�سم الزراعية بقيت مكد�س��ة لدى المزارعين
بع��د تع��ذر ت�صديرها �إل��ى الخارج .وكذل��ك القطاعات
الأخ��رى فو�ضعها لي���س �أف�ضل ،ال�سيم��ا على م�ستوى
اال�ستثم��ارات الت��ي تلقت هي �أي�ض ًا �ضرب��ة كبيرة في
ظل التراج��ع الكبير للتدفقات اال�ستثمارية الخارجية،
خ�صو�صا العربية والخليجية منها”.
ور�أى �أن «ه��ذا الو�ضع لم يع��د يمكن ال�سكوت عنه،
فم�صي��ر مئات الم�ؤ�س�س��ات و�آالف العمال ،ال بل م�صير
االقت�صاد برمته بات على المحك» .وقال «دقة المرحلة
ت�ستدع��ي من الجميع ق��ول الحقيقة م��ن دون مواربة،
لت�شكي��ل قوة �ضاغطة لت�صحيح م�سار العمل ال�سيا�سي،
باتج��اه تحيي��د لبن��ان عن كل م��ا يجري م��ن حولنا،
وو�ضع م�صلحته وم�صلحة �شعبه فوق كل اعتبار”.
ووج��ه �شقي��ر دع��وة �إل��ى «كل القي��ادات لتحم��ل
م�س�ؤوليته��ا الوطنية والتاريخية في ظل هذه المرحلة
الم�صيري��ة» ،م�ؤك��داً �أن «عملي��ة االنق��اذ والنهو���ض
تتطل��ب ت�ضافر جه��ود الجميع م��ن دون ا�ستثناء ،لأن
لبنان بلد نهائي لجميع اللبنانيين”.

«لبنان يف املرتبتني  42والـ  15بني البلدان النامية حيال حجم الدين اخلارجي»

احت��ل لبن��ان المرتب��ة  42عالمي ًا و 15بي��ن البل��دان النامية حيال حج��م الدين
الخارجي بح�سب الأرقام المتوافرة لدى م�صرف الت�سويات الدولية
Bank
 ،for International Settlementsفيم��ا بلغ حجم الدين الخارجي اللبناني
 28,7مليار دوالر في نهاية �آذار .2012
�سج��ل لبن��ان المرتب��ة ال�سابعة م��ن بين  15مرك��ز “�أوف�ش��ور” والثالثة بين 23
ّ
بل��داً ف��ي منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا .ويمثل رق��م الدين الخارجي مجموع الديون
الخارجي��ة المتر ّتب��ة على القطاع الع��ام وم� ّؤ�س�سات القطاع الخا���ص المقيمة .و�شكّل
الدي��ن الخارج��ي في لبنان  % 0,1من مجموع الدين الخارجي العالمي و % 2,1من
مجم��وع الدي��ن الخارجي في البل��دان النامية .وبذلك تقدم عالمي�� ًا على ال�صين وقطر
وكولومبي��ا وت�أخر عن ماليزي��ا واندوني�سيا وجنوب �إفريقيا ،وف��ق الن�شرة الأ�سبوعية
لمجموعة بنك بيبلو�س . Lebanon This Week
وكان ارتف��ع الدين الخارجي اللبناني المتر ّتب � % 7,2سنوي ًا في الربع الأ ّول من
 2012مقارن��ة بزي��ادة  % 10,4للدي��ن الخارجي للبل��دان النامية وزيادة % 6,5
للدي��ن الخارجي في مراك��ز “االوف�شور” .وكان حجم الدين الخارج��ي اللبناني �أعلى
م��ن مع��دل الدي��ن الخارجي لل��دول النامية الذي بل��غ  20,1ملي��ار دوالر لكل بلد في
نهاية �آذار .2012
و�ش��كّل الدي��ن الخارج��ي اللبنان��ي  % 1,7من مجم��وع الدين الخارج��ي لمراكز
“االوف�ش��ور” ،متقدم�� ًا مرتب��ة ع��ن بهاما�س ومت�أخ��راً مرتبة عن ج��زر الو�ست انديز

( .)West Indiesو�ش��كّل لبن��ان اي�ض��ا  % 13,4من مجموع الدي��ن الخارجي في
منطق��ة ال�ش��رق الأو�سط و�أفريقيا ،وبذلك حل بعد جن��وب �أفريقيا التي بلغ حجم دينها
الخارج��ي  34,8ملي��ار دوالر ،ومتقدم�� ًا عل��ى قطر الت��ي بلغ حجم دينه��ا الخارجي
 28,3مليارا.
وكان مجموع الديون الخارجية المتر ّتبة على مراكز “االوف�شور” بلغ 1,664,9
ملي��ار دوالر ،بينم��ا بل��غ المجموع الخا���ص بالبل��دان النامي��ة  1,343,4مليار في
نهاية �آذار .2012
واحتل��ت الإم��ارات �أعلى مرك��ز في الدي��ون الخارجية المرتبة ف��ي منطقة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا  62مليار دوالر في نهاية �آذار .2012
وف��ي المقابل ،بلغ �صافي �إ�صدارات الدين الخارجي في لبنان  0,6مليار دوالر في
الربع الأول من  ،2012وبذلك احتل المرتبة الـ 69عالميا والـ 43بين البلدان النامية.
عالمي�� ًا ،تقدم لبن��ان على رو�سيا ،مالطا ،وقطر ،فيما ت�أخر عن �أوكرانيا ،البحرين
والمجر .كذلك جاء �صافي �إ�صدارات دينه الخارجي في الربع الأ ّول من � 2012أق ّل من
معدل �صافي الإ�صدارات العالمي الذي بلغ  6,7مليارات دوالر واقل من معدل �صافي
الإ�صدارات للبلدان النامية الذي بلغ مليارا و�أق ّل من مع ّدل �صافي الإ�صدارات لمنطقة
ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا الذّي بلغ  0,42مليار.
واحتلّ��ت �إ�سرائيل �أعلى مركز من حيث حجم �صافي �إ�صدارات الدين الخارجي في
ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا بـ 2,5ملياري دوالر في الربع الأول من .2012
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من �شهر الى �شهر

«التنمية في الهالل الخ�صيب» للباحث زهير فيا�ض

نه�ضة المجتمع في تنميته

بدعوة من منتدى تحوالت� ،أقيمت في البيت
البل��دي في ب�شتفين – ق�ض��اء ال�شوف ندوة حول
كت��اب د .زهي��ر فيا���ض الجدي��د “التنمي��ة في
اله�لال الخ�صي��ب” ،وتخلل الن��دوة حفل توقيع
للكتاب.
ح�ض��ر الن��دوة الوزي��ر ال�سابق محم��ود عبد
الخال��ق ،المق��دم �شري��ف فيا���ض ،مدي��ر ع��ام
تعاوني��ة موظف��ي الدول��ة الأ�ست��اذ �أن��ور �ض��و،
ا�ضاف��ة ال��ى ح�ش��د م��ن الفعالي��ات ال�سيا�سي��ة
والثقافي��ة والحزبي��ة واالجتماعي��ة ،ور�ؤ�س��اء
بلديات ومخاتير المنطقة.
�أدار الندوة الأ�ستاذ �شوقي الأ�شقر وقد �شارك
ف��ي الن��دوة كل م��ن رئي�س المجل���س البلدي في
ب�شتفي��ن د .ف���ؤاد جعف��ر ال��ذي رح��ب بالح�ضور
وتن��اول مو�ضوع��ة التنمي��ة المحلي��ة ودور
البلدي��ات عل��ى �صعي��د انم��اء الق��رى والمناطق
والم��دن والأري��اف ،وتط��رق ف��ي مداخلت��ه الى
�ضرورة وجود وعي اجتماعي للتنمية و�أهميتها
ف��ي تط��ور المجتم��ع ،بع��د ذل��ك كان��ت مداخلة
للكاتب وال�صحاف��ي الأ�ستاذ ب�س��ام �ضو ،تناول
فيها ق��راءة معمقة للكت��اب ومقاربة لمو�ضوعة
التنمي��ة م��ن زواي��ا مختلف��ة ،ورب��ط التنمي��ة
ونجاحها بجملة تحوالت ال بد من ح�صولها في بالدنا ،وت�ضمنت مداخلته نقداً لبع�ض
ما جاء في الكتاب.
بع��د ذل��ك كانت مداخل��ة للكاتب ال�سيا�س��ي الأ�ست��اذ �سركي�س �أبو زي��د ،تناول فيها

الكت��اب والقيمة التي �أ�ضافه��ا في مو�ضوع التنمية
لجهة ربطها بالتكامل االقت�صادي في بالدنا.
بعدها ،كانت مداخلة لمدير المكتبة الوطنية في
بعقلين الأ�ستاذ غازي �صعب
�سل��ط فيها ال�ض��وء على القيم��ة العلمية للكتاب
ال��ذي �أ�ض��اء عل��ى جمل��ة م��ن المفاهي��م المرتبطة
بالتنمي��ة والتخلف في بالدنا وعل��ى ال�سبل الكفيلة
بنهو�ض مجتمعاتنا اقت�صادي ًا وثقافي ًا واجتماعي ًا.
بع��د ذل��ك ،كانت مداخل��ة للباح��ث االقت�صادي
غالب ب��و م�صلح تن��اول فيها م�سائ��ل متنوعة ذات
�صل��ة بمو�ض��وع التنمية ،وق��د قدم مقارب��ة معمقة
للمعوق��ات الت��ي تق��ف ف��ي وج��ه التنمية م��ن قبل
ق��وى ا�ستعمارية و�أط��راف عالمي��ة مختلفة تهيمن
عل��ى االقت�ص��اد العالم��ي وتوجهه ب�ش��كل يتناق�ض
وم�صالح �شعوب العالم الفقيرة والم�ست�ضعفة.
ف��ي الخت��ام ،كان��ت مداخل��ة للم�ؤل��ف د .زهير
فيا���ض تط��رق فيها ال��ى التنمية من زاوي��ة كونها
عملي��ة م�ستم��رة ته��دف ال��ى اح��داث مجموع��ة من
التغيي��رات الجذرية ف��ي المجتم��ع ،الك�سابه القدرة
عل��ى التط��ور الذات��ي الم�ستم��ر بمع��دالت ت�ضم��ن
التح�س��ن المتزاي��د ف��ي نوعية الحي��اة ل��كل �أفراده،
و�أ�ض��اء على عالق��ة التنمية بالتكام��ل االقت�صادي
وم�س�أل��ة الت�صني��ع ،بم��ا يفتح �آفاق�� ًا هائلة ومرتك��زاً لقي��ادة عملية تنموي��ة تحديثية
تطويرية لكامل البنى ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية بما يحقق الأهداف الكبرى
في التقدم والرقي والبحبوحة واالزدهار.

من اليمين محمود عبد الخالق ،المقدم �شريف فيا�ض ،انور �ضو ون�سيب ابو �ضرخى
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خالل مناق�شة الكتاب

غالب ابو م�صلح

�سركي�س ابو زيد

زهير فيا�ض

جانب من الح�ضور

جميل راجح ومحمود ابراهيم
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��������ش�������رك�������ات

« »Touchتطلق خطة تربوية الفادة �أكرب عدد من االطفال
�سعي�� ًا منه��ا ال��ى دع��م مختل��ف
الق�ضاي��ا االجتماعي��ة� ،أطلق��ت �شرك��ة
 ،touchالرائدة في مجال الإت�صاالت
المتنقلة والتابعة لمجموعة «زين» في
توجه touch
لبنان ،مب��ادرة تعك�سّ ،
ف��ي الم�ساهم��ة ف��ي ت�أمي��ن مختل��ف
و�سائ��ل ن�ش��ر المعرفة والعل��م للأطفال
الأقل حظ ًا في المجتمع اللبناني.
و�أو�ضح��ت ال�شرك��ة�« ،أن فك��رة
هذه المب��ادرة ترتكز عل��ى تجهيز عدد
م��ن الم�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة الت��ي تعن��ى
بالأطف��ال بغ��رف خا�ص��ة ت�ضم �أجهزة كمبيوت��ر وطابعات بالإ�ضافة ال��ى الطاوالت والكرا�س��ي المرافقة لها.
و�أول��ى الم�ؤ�س�س��ات التي ج ّهزت بهذه الغرف هي :م�ؤ�س�سات الدكتور محمد خالد االجتماعية ،قريتي  SOSفي
المبرات”.
منطقتي �صفراي وكفرحي ،وجمعية ّ
وتعليق ًا على �إطالق مبادرة  touchالتعليمية قالت مديرة العالقات العامة في ال�شركة غادة بركات :تلك
لي�ست �سوى نقطة االنطالق الى خطة تربوية �أكبر تنوي ال�شركة التو�سع بها لإفادة �أكبر عدد ممكن من الأطفال،
خ�صو�ص ًا �أن جهاز الكمبيوتر �أ�صبح الأداة الأ�سا�سية في الحياة اليومية لهم في تح�صيلهم المدر�سي”.
و�أ�ضاف��ت :نظراً الى �أهمية هذا المو�ض��وع بالن�سبة الى الأطفال والمجتمع ب�شكل عام� ،ستولي  touchفي
الم�ستقبل القريب �أولوية ق�صوى للمبادرات التعيلمية”.
وت�أت��ي خط��وة  touchلتلب��ي حاجة الم�ؤ�س�س��ات الأهلية التي تعنى بالأطف��ال للح�صول على المعدات
لعالم
المتط��ورة والحوا�سي��ب ب�شكلٍ عام .كما تمثل هذه المب��ادرة الخطوة الأولى نحو تحقي��ق ر�ؤية touch
ٍ
جديد ودعمها لن�شر و�سائل التعليم الع�صرية وت�أمينها له�ؤالء الأطفال تحديداً.

«تريمينا�س هولدنغ» تفوز مبناق�صة
�شراء � 150ألف طن من زيت الغاز
ر�س��ت مناق�ص��ة اجرته��ا وزارة
الطاق��ة اللبناني��ة ال�ستي��راد � 150ألف
ط��ن من زيت الغاز م��ن ال�سوق الفورية
بعالوة �سعري��ة �أعلى قلي�لا من �صفقة
�سابق��ة .عل��ى �شرك��ة «تيرمينا���س
هولدن��غ» الت��ي قدمت �أق��ل عر�ض بلغ
 14.75دوالراً للط��ن ف��وق متو�س��ط
ا�سع��ار منطق��ة البح��ر المتو�س��ط وهذا
�أعل��ى بواقع � 30سنت�� ًا من مناق�صة �سابقة طرحها لبنان ل�شراء كمية مماثل��ة للت�سليم في الفترة من تموز
�إل��ى �أيل��ول .وال�شركات الأخرى التي �شاركت في المناق�صة هي «بي.ب��ي �إنرجي» و»كورال �أويل» و»لبنفت
ويونيترمينال��ز» و»ترافيجورا» .وقدمت «ترافيجورا» �أعلى عر�ض بلغ  35دوالرا للطن فوق متو�سط �أ�سعار
منطق��ة البح��ر المتو�سط .ويذكر �إن «بي.بي �إنرجي» هي المورد المعتاد لزي��ت الغاز للبنان بينما ال يعرف
الكثير عن �شركة «تيرمينا�س هولدنغ» .والظاهر �أنها �شركة جديدة.
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اندماج ال�شركات �إقليمياً:
 4مليارات دوالر قطر ّية
�شه��دت منطقة ال�ش��رق الأو�س��ط ارتفاع ًا في
عملي��ات الدم��ج واال�ستحواذ خ�لال �شهر �آب من
ّ
الع��ام � 2012إلى  6.79مليار دوالر ،مقارن ًة مع
 0.84مليار دوالر خالل �شهر �آب من العام 2011
وذل��ك بح�سب تقري��ر �شركة «زفي��ر» البريطانية
المالي��ة� .إذ �شه��د �شهر
بال�صفق��ات
ّ
الت��ي تعن��ى ّ
عملي��ات الدمج
في
م�ست��وى
أعل��ى
�آب الما�ض��ي �
ّ
واال�ستح��واذ التي ا�ستهدفت �ش��ركات في منطقة
ال�شرق الأو�سط من��ذ �شهر �أيلول من العام .2008
عمليات
� ّأم��ا على �صعيد �شهري فق��د زادت قيمة ّ
الدم��ج واال�ستح��واذ ف��ي منطقة ال�ش��رق الأو�سط
بن�سب��ة  008ف��ي المئة خالل �شه��ر �آب الما�ضي،
تموز الما�ضي.
م��ن  2.62مليار دوالر في �شه��ر ّ
عمليات
وق��د نج��م االرتف��اع المذكور في قيم��ة ّ
الدم��ج واال�ستح��واذ ف��ي منطقة ال�ش��رق الأو�سط
ح�صة الأقلية ()% 19
عن بيع �شركة قط��ر للبترول ّ
لديها في �صناعات قطر ل�صالح �صندوق التقاعد
المحلّ��ي المع��روف بالهيئ��ة العام��ة للتقاع��د
والت�أمينات االجتماعية تحت �إطار �صفقة بلغت
قيمتها  3.918مليون دوالر.
العملية الثانية الت��ي �ساهمت في زيادة
� ّأم��ا
ّ
عملي��ات الدم��ج واال�ستح��واذ ف��ي منطقة
قيم��ة ّ
ال�ش��رق الأو�س��ط فق��د تمح��ورت ح��ول ا�ستحواذ
لح�صة  47في المئة من
�شرك��ة قطر لال ّت�صاالت ّ
ال�شركة الوطنية الكويتي��ة لالت�صاالت المتنقلة،
لق��اء مبل��غ ق��دره  2،202ملي��ون دوالر .و�أ�شار
التقري��ر �إلى � ّأن منطقة ال�ش��رق الأو�سط ا�ستقطبت
عملية دمج
عل��ى �صعي ٍد تراكم��ي ،حوال��ي ّ 173
وا�ستح��واذ خ�لال الأ�شه��ر الثماني��ة الأولى من
إجمالية 18.91
الع��ام  2012بلغت قيمته��ا ال
ّ
لجه��ة قيم��ة
عملي��ات الدم��ج
ملي��ار دوالرّ .
ّ
واال�ستح��واذ خالل �آب ،فقد احتلّ��ت قطر المرتبة
الأول��ى بحيث ا�ستقطبت حوال��ي  3.918مليون
دوالر ،تلتها الكويت ،الإمارات والأردن.
عملية
ة
أي
ّ
على �صعيد محلّي ،ل��م ي�شهد لبنان � ّ
دمج �أو ا�ستحواذ خالل �شهر �آب  ، 2012في حين
عملية دم��ج �أو ا�ستح��واذ واحدة
ت��م الإع�لان عن ّ
ّ
وعمليتين خالل
تموز ،2012
ّ
�أنجزت خالل �شهر ّ
�شهر �آب  2011بلغت قيمتها  135مليون دوالر.
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 % 36مـن ال�شـركـات ترغـب بالتوظيـف خـالل ال�سنـة املقبلـة
�أظه��ر تقري��ر عن «م�ؤ�شر الوظائف في منطق��ة ال�شرق الأو�سط»� ،أن �أداء التوظيف ف��ي �سوق العمل اللّبناني
«�سيتح�س��ن ف��ي ال�سن��ة المقبلة ،بحي��ث � ّإن  36في المئة من ال�ش��ركات التي �شملها اال�ستط�لاع� ،أكدت رغبتها
ّ
بالتوظيف خالل فترة ال�سنة الممت ّدة بين �آب  2012و�آب  2013مقابل ن�سبة  26في المئة كانوا قد �أعلنوا عن
جزمه��م بالتوظي��ف خالل فترة ال�سنة الما�ضية المنتهية في كانون الثان��ي  .»2013كما �أ�شار جدول «توجه
�س��وق العمل اللبناني» خ�لال الفترة نف�سه� ،إلى �أن «احتمال التوظيف» بلغ  37في المئة مقابل  42في المئة،
و«احتم��ال ع��دم التوظيف»  6في المئة مقابل  7في المئة ،و«لن يوظف»  6في المئة مقابل  1في المئة ،و«ال
يع��رف»  14ف��ي المئة مقابل  23في المئة .ون�شر التقرير موقع «بي��ت .كوم»( )Bayt.comالرائد في مجال
البح��ث ع��ن الوظائف في منطقة ال�شرق الأو�سط ،في � 9أيلول � ،2012سلّط من خالله ال�ضوء على «�سوق العمل
المف�ضلة لدى �أرباب العمل”.
أكاديمية والمهارات
في منطقة ال�شرق الأو�سط� ،إ�ضافة �إلى المجاالت ال
ّ
ّ
ولح��ظ التقري��ر الذي �أعادت ن�شره «وحدة الأبح��اث االقت�صادية في بنك االعتم��اد اللبناني» في تقريرها
الأ�سبوع��ي� ،أن « 22ف��ي المئ��ة من �أرباب العمل في لبنان الذي �شملهم ا�ستط�لاع� ،أعلنوا عن حتمية التوظيف
خالل الأ�شهر الثالثة (�آب� ،أيلول ،ت�شرين الأول) ،مقارن ًة مع  24في المئة خالل الف�صل ال ّأول من العام الحالي،
و«احتمال التوظيف»  32في المئة مقابل  30في المئة ،و«احتمال عدم التوظيف»  10في المئة مقابل  9في
المئة ،و«لن يوظف»  14في المئة مقابل  5في المئة ،و«ال يعرف»  22في المئة مقابل  31في المئة.
ان
وك�ش��ف اال�ستط�لاع � ّأن «مج��ال �إدارة الأعمال ه��و الأكثر
جاذبية ل��دى �أرباب العمل في لبن��ان ،حيث ّ
ّ
متخرجين في مج��ال �إدارة الأعمال ،و 24,74في
مر�شحين
 31,96ف��ي المئة من الم�ستطلعي��ن يبحثون عن ّ
ّ
المئة عمن يتمتعون بمهارات �إدارية ،و 21,65في المئة يف�ضلون متخرجين في مجال الهند�سة ،و 18,56في
المئة في مجال المعلوماتية ،و 16,49في المئة في علوم الكومبيوتر”.
المر�شحي��ن ،فك�شف اال�ستط�لاع � ّأن �أرباب العمل يبحثون ع��ن موظّ فين ذوي
� ّأم��ا ف��ي ما يتعلّق بمه��ارات
ّ
ق��درات ف��ي التوا�ص��ل �ضمن فريق عمل  57,73ف��ي المئة ،ومه��ارات عالية في التوا�ص��ل  52,58في المئة،
ٍ
وفعالية في العمل  49,48في المئة ،والنزاهة  47,42في المئة ،ومهارات قيادية  46,39في المئة.
تح�سن ًا طفيف ًا عل��ى المدى الق�صير»� ،إذ
وتوق��ع التقري��ر �أن «ي�شه��د �سوق العمل في منطقة ال�ش��رق الأو�سطّ ،
�أعل��ن  28ف��ي المئة من �أرب��اب العمل في المنطقة عن رغبته��م بالتوظيف خالل الف�ص��ل المنتهي في ت�شرين
ال ّأول  .2012وم��ن المتو ّق��ع �أي�ض�� ًا �أن يوا�صل �سوق العمل في المنطقة� ،أداءه ه��ذا على الأمد البعيد ،حيث �أكد
نيتها بالتوظيف خالل العام المقبل ( 30في المئة منهم كانوا قد
 66ف��ي المئ��ة من ال�شركات الم�ستطلعة عن ّ
بحتمية قيامهم بالتوظي��ف) ،مقارن ًة مع ن�سبة  63في المئة خالل اال�ستطالع ال�سابق .ومن المتو ّقع
�صرح��وا
ّ
ّ
الدولية،
ؤ�س�سات
�
والم
الكبي��رة
ة
المحلي
ؤ�س�سات
�
الم
توظيفات
م��ا
�سي
ال
الخا�ص،
القطاع
توظيف��ات
��ى
�أن
تتخطّ
ّ
ّ
ّ
تو ّقعات التوظيف في القطاعات الأخرى.
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 CGM CMAحققت
زيادة عائدات �إيجابية

اجتم��ع مجل���س �إدارة مجموع��ةCMA
 CGMالفرن�سي��ة التي تحت��ل المرتبة الثالثة
عالمي�� ًا ف��ي قط��اع النق��ل البح��ري بوا�سط��ة
الحاوي��ات ،برئا�س��ة ج��اك ر� .سع��اده وتم��ت
مراجع��ة البيان��ات المالية لفترة الثالث��ة �أ�شهر
المنتهي��ة ف��ي  30حزي��ران  .2012و�أ�ص��درت
المجموعة بعد الإجتماع بيان ًا جاء فيه:
«خ�لال الف�ص��ل المذك��ور ،ارتفع��ت عائدات
 CMA CGMبن�سبة  % 12لتبلغ 4,149
مليار دوالر �أميرك��ي ،عاك�سة ت�سارع ًا الفت ًا في
نم��و الن�ش��اط .بوجه ع��ام ،تم نق��ل  2.7مليون
حاوية نمطية خالل هذه الفترة ،ما ي�شكّل زيادة
بن�سب��ة  % 8مقارنة بالف�ص��ل الثاني من العام
 .2011وبعد الف�صل الأول الذي �ألقى بتحدياته
عل��ى قطاع النق��ل البحري بوا�سط��ة الحاويات،
تح�سن ًا
�شه��د الف�ص��ل الثاني م��ن الع��ام ّ 2012
وا�ضح ًا في بيئ��ة ال�سوق مع ارتفاع ملحوظ في
بدالت النقل.
�إ�ضافة �إل��ى ذلك ،وا�صل��ت المجموعة تنفيذ
خطة العمل التي و�ضعتها والتي � ّأمنت ا ّدخارات
بقيم��ة  294مليون دوالر �أميركي خالل الأ�شهر
ال�ست��ة الأول��ى م��ن الع��ام  ،2012م��ا يتجاوز
ب�أ�ش��واط هدف الـ 400ملي��ون دوالر الذي ح ّدد
ب�ص��ورة �أولي��ة بالن�سب��ة �إل��ى ا ّدخ��ارات الع��ام
برمته.
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االرباح ال�صافية للم�صارف اللبنانية في �سوريا
و�صلت الى  1,9مليار ل �س نهاية حزيران
رغم التداعيات التي
خلفتها احلوادث االمنية
على االراضي السورية،
بينت النتائج املالية الصادرة
عن  7مصارف سورية تابعة
ملصارف لبنانية أن إجمالي
أصولها بلغت  333,5مليار
ليرة سورية ،أي  5,2مليارات
دوالر ،في نهاية حزيران
 ،2012بزيادة  % 2,8عن
نهاية .2011
تعود الزيادة في الدرجة
األولى إلى ارتفاع بنسبة
 % 46,5في أصول بنك
سوريا واخلليج التابع للبنك
الوطني األول ( +10,4مليارات
ليرة سورية) ،يليها ارتفاع
 %10,3في أصول بنك بيمو
السعودي الفرنسي (+7,8
مليارات ليرة سورية) يليها
ارتفاع % 7,6في أصول
بنك بيبلوس سوريا (+3,5
مليارات ليرة سورية) ،ثم
ارتفاع % 8,2في أصول
فرنسبنك سوريا (+2,6
ملياري ليرة سورية).
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وف��ي موازاة ذل��ك ،انخف�ضت �أ�ص��ول بنك عودة
�سوري��ا  -6,6( % 10,4ملي��ارات لي��رة �سوري��ة)،
كذلك انخف�ضت �أ�صول بنك �سوريا والمهجر % 9,2
( -6,4ملي��ارات لي��رة �سوري��ة) ،وانخف�ضت �أ�صول
بنك ال�ش��رق ،التابع للبنك اللبناني الفرن�سي % 13
( -2,1ملي��اري لي��رة �سورية) ،وذلك وف��ق النتائج
المالي��ة ف��ي الن�ش��رة الأ�سبوعي��ة لمجموع��ة بن��ك
بيبلو�س .Lebanon This Week
وبلغ مجم��وع الت�سليف��ات  119,1ملي��ار ليرة
�سوري��ة� ،أي  1,9ملي��ار دوالر ف��ي نهاي��ة حزيران
 ،2012مما يعك�س انخفا�ضا  % 13,4عن نهاية
 .2011وكان ال�سب��ب الرئي���س لخف�ض الت�سليفات
تراج��ع % 19,4ف��ي ت�سليف��ات بنك ع��ودة �سوريا
( -5,7مليارات ليرة �سوري��ة) ،يليها تراجع بن�سبة
 % 19٫2في ت�سليفات بنك بيبلو�س �سوريا (-4,6
ملي��ارات لي��رة �سوري��ة) ،وتراج��ع  % 13,3ف��ي
ت�سليفات بيمو ال�سع��ودي الفرن�سي ( -4,4مليارات
لي��رة �سوري��ة) ،وتراج��ع  % 18,8ف��ي ت�سليف��ات
بن��ك �سوريا والمهج��ر ( -4مليارات لي��رة �سورية)،
وتراج��ع  % 12,9في ت�سليفات بنك ال�شرق (-0,8
مليار ليرة �سورية).
وزادت الت�سليف��ات لبن��ك �سوري��ا والخلي��ج
وفرن�سبنك �سوريا  +0,7( % 5,2مليار ليرة �سورية)
و +0,3( % 2,7مليار ليرة �سورية) تواليا.
وحق��ق مجموع ودائ��ع العمالء ف��ي الم�صارف
 249,4مليار ليرة �سورية� ،أي  3,9مليارات دوالر
في نهاية حزيران  ،2012بارتفاع  % 2,8عن نهاية
 .2011وكان الداف��ع لالرتفاع زيادة  % 14,1في
ودائ��ع بنك بيمو ال�سع��ودي الفرن�سي ( +8,7مليارات
ليرة �سوري��ة) ،وارتفاعا بن�سبة  % 15,1في ودائع
بنك بيبلو�س �سوري��ا ( +5,4مليارات ليرة �سورية)،
وارتفاع��ا بلغ  % 24,6في ودائع فرن�سبنك �سوريا
ونمواً في ودائع بنك
( +3,2مليارات ليرة �سورية)ّ ،
�سوري��ا والخلي��ج بل��غ  +0,3( % 2,3ملي��اراً ليرة
�سوري��ة) ،وارتفاع��ا بن�سبة  % 0,5ف��ي ودائع بنك
ال�شرق ( +0,05مليار ليرة �سورية).
وف��ي م��وازاة ذل��ك ،تراجع��ت ودائع بن��ك عودة
�سوري��ا وبن��ك �سوري��ا والمهج��ر +6,1( % 12,2
ملي��ارات لي��رة �سوري��ة) و +4,8( % 8,2مليارات
لي��رة �سورية) توالي��ا .وبلغت ن�سب��ة الت�سليفات �إلى
الودائع  % 47,8في نهاية حزيران  2012مقارنة

ب��ـ % 56,7في نهاي��ة  .2011كذل��ك بلغ مجموع
حق��وق الم�ساهمي��ن للم�ص��ارف  37,2ملي��ار ليرة
�سورية� ،أي  582,5مليون دوالر ،في نهاية حزيران
 ،2012بارتفاع  % 5,7عن نهاية .2011
ف��ي م��وازاة ذل��ك ،و�صل��ت الأرب��اح المجمع��ة
ال�صافي��ة للم�ص��ارف ال�سبع��ة �إل��ى  1,9مليار ليرة
�سوري��ة� ،أي  29,7مليون دوالر ف��ي الن�صف الأول
م��ن  ،2012مم��ا ي�ش��كل زي��ادة  % 55,1من 1,2
ملي��ار لي��رة �سوري��ة ف��ي الفت��رة عينها م��ن العام
الما�ضي.
و ُيع��زى االرتف��اع ف��ي الأرب��اح ال�صافي��ة �إلى
ارتف��اع ملحوظ في الأرباح غي��ر المحققة الناجمة
عن تقويم مرك��ز القطع البنيوي من  120,4مليون
ليرة �سوري��ة في الن�صف الأول من � 2011إلى 3,7
مليارات في الن�صف الأول من .2012
وعند عدم احت�س��اب الأرباح الناتجة عن تقويم
مركز القطع البنيوي هذه ،تتحول الأرباح المجمعة
ال�صافي��ة للم�ص��ارف ال�سبع��ة خ�سائ��ر بقيم��ة 1,8
ملي��ار لي��رة �سوري��ة� ،أو  28,2ملي��ون دوالر ،ف��ي
الن�صف الأول من .2012
وارتفع��ت �أرباح بنك عودة �سوريا  % 99,3عن
الفت��رة عينها من العام الما�ضي ،ا�ضافة �إلى تحول
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خ�س��ارة بنك ال�ش��رق �إلى رب��ح و�إلى ارتف��اع �أرباح
فرن�سبن��ك �سورية وبنك �سوري��ا والخليج من قاعدة
مخفو�ضة.
وف��ي م��وازاة ذلك ،تراجع��ت �أرباح بن��ك �سوريا
والمهج��ر بنح��و  % 67,7ع��ن الفت��رة عينه��ا م��ن
العام الما�ض��ي ،وانخفا���ض  % 58,8لأرباح بنك
بيبلو�س �سوريا وتراجع  % 42,7لأرباح بنك بيمو
ال�سعودي الفرن�سي.
وبل��غ �صافي الإي��رادات من الفوائ��د للم�صارف
 3,3مليارات ليرة �سورية� ،أي  51,9مليون دوالر،
ف��ي الن�صف الأول من � ،2012أي بتراجع % 11,7
عن الفترة عينها من العام الما�ضي ،في حين تراجع
�صاف��ي الإيرادات من العم��والت � % 3,5إلى مليار
ليرة �سورية� ،أو  15,5مليون دوالر.
واظهر مجموع الإي��رادات الت�شغيلية للم�صارف
 8,6ملي��ارات لي��رة �سوري��ة� ،أي  134,1ملي��ون
دوالر ،ف��ي الن�ص��ف الأول م��ن � ،2012أي بزي��ادة
 % 58,4عن العام الما�ضي .في حين بلغ مجموع
الم�صاري��ف الت�شغيلي��ة  6,6مليار لي��رة �سورية� ،أو
 103,7ماليين دوالر ،في الن�صف الأول من العام،
�أي بزي��ادة  % 71,6ع��ن الفت��رة عينها م��ن العام
الما�ضي.
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تقرير لـ«االعتماد اللبناني» حول القطاع العقاري:

ً
تلبية لأذواق الم�ستهلكين
تح ّول نحو بناء �شقق �صغيرة
سجل القطاع العقاري اللبناني أدا ًء مبهرا ً خالل النصف الثاني من العقد املاضي ،حسب تقرير لـ«بنك االعتماد
ّ
اللبناني» ،مع ارتفاع األسعار ارتفاعا الفتا ،وذلك تزامنا ً مع تباطؤ االقتصاد العاملي وتدهور أسعار العقارات إقليم ّيا ً
وعامل ّياً .وباإلضافة إلى ذلكّ ،
شكل القطاع العقاري قاطرة أساس ّية لالقتصاد اللبناني ،مع جذبه استثمارات خارج ّية
مبليارات الدوالرات وحتفيزه النم ّو االقتصادي.
ف��ي ه��ذا ال�سي��اق ،ارتف��ع حج��م اال�ستثم��ارات
الخارجي��ة المبا�شرة في القطاع العقاري من 1,65
ّ
ملي��ار دوالر ف��ي الع��ام � 2006إل��ى حوالي 3,47
ملي��ارات دوالر في العام � .2010إال � ّأن بداية العام
تح��و ًال ملحوظ�� ًا ف��ي �أداء القط��اع
� 2011شه��دت
ّ
العق��اري وذل��ك عل��ى �أث��ر مجموع��ة م��ن العوام��ل
المزعزع��ة لال�ستق��رار �أبرزه��ا الف��راغ الحكوم��ي
خ�لال الن�صف الأول من الع��ام� ،إ�ضافة �إلى الو�ضع
ال�سيا�س��ي المتو ّتر الناجم عن الربيع العربي ،والذي
م��ا زال��ت تداعيات��ه ت�ؤ ّثر عل��ى االقت�ص��اد اللبناني
حتى يومنا هذا.
نتيج��ة لذلك ،تراج��ع الطلب على العق��ارات (مع
متو�س��ط ن�سب��ة �شغور بل��غ  51,03في المئ��ة لل�شقق
ّ
الجدي��دة في مناطق بيروت والمتن وبعبدا وك�سروان
وعالي��ه) ترجم من خ�لال انخفا�ض ف��ي المعامالت
م�ستقرة
العقاري��ة ب�شكل ملحوظ ،فيما بقيت الأ�سعار
ّ
ّ
عام��ة لتنهي بذلك ف��ورة دامت لم ّدة خم���س �سنوات.
عالوة عل��ى ذل��ك� ،أ ّدى االرتفاع الكبير ف��ي الأ�سعار
تح��والت ف��ي �أذواق الم�ستهلكين الذي��ن ا ّتجهوا
�إل��ى ّ
نحو ال�شقق ال�صغيرة والمتو�سطة الحجم خارج نطاق
العا�صم��ة بي��روت .في ه��ذا ال�سي��اق احتلّ��ت بيروت
المرتب��ة الثامنة م��ن �أ�صل  385مدين��ة حول العالم
متو�س��ط الدخل
متو�س��ط �أ�سع��ار المنازل م��ن
لجه��ة
ّ
ّ
العائلي والذي بلغ � 31,44سنة خالل العام .2012
كم��ا �شه��د ال�س��وق العق��اري ف��ي لبن��ان تحوال
المطورين العقاريي��ن نحو بناء
تدريجي�� ًا م��ن قب��ل
ّ
ّ
�شق��ق �أ�صغ��ر حجم�� ًا تلبي�� ًة لأذواق الم�ستهلكين في
العقارية.
ظ�� ّل الغالء غي��ر الم�سب��وق ف��ي الأ�سع��ار
ّ
ح�صة رخ�ص ال�شقق ال�صغيرة
وبالتفا�صيل ،ارتفعت ّ
مرب��ع و150
الحج��م (م�ساح��ة م��ا بي��ن  100متر ّ
ال�سكنية
الوح��دات
مربع��ا) من �إجمالي رخ�ص
ّ
مترا ّ
الجديدة من  26,31في المئة في العام � 2009إلى
 37,93ف��ي المئة في الع��ام  2010و 45,98في
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المئة في العام .2011
ح�صة رخ�ص ال�شقق
م��ن ناحية �أخرى ،تراجعت ّ
مربعا
مترا
151
المتو�سطة الحجم (م�ساحة ما بين
ّ
ّ
مربع) وال�شقق الكبيرة (م�ساحة �أكبر من
و 200متر ّ
مربع) من  28,37ف��ي المئة و23,15
 200مت��ر ّ
ف��ي المئة في الع��ام � 2009إل��ى  27,17في المئة
و 19,21ف��ي المئ��ة ف��ي الع��ام  2010و 22,79
ف��ي المئ��ة و 14,13ف��ي المئ��ة ف��ي الع��ام 2011
بالتتالي.
والجدي��ر ذكره ان االرتف��اع الجنوني في �أ�سعار
العق��ارات ل��م يواكب��ه �أي ارتف��اع يذكر ف��ي �أ�سعار
الإيجارات وذلك ب�سبب تواف��ر مروحة من القرو�ض
والمتو�سطة
المخ�ص�صة للعائ�لات الفقيرة
ال�سكني��ة
ّ
ّ
ّ

الدخ��ل و�سل�سل��ة التحفي��زات الت��ي �أطلقه��ا م�صرف
لبن��ان بهدف توظيف ال�سيول��ة العالية لدى القطاع
الم�صرف��ي اللبنان��ي .وينعك���س ذل��ك م��ن خ�لال
انخفا���ض مردود الإيجارات (ن�سبة الإيجار ال�سنوي
�إل��ى �سع��ر المنزل) م��ن  7,46ف��ي المئة ف��ي العام
� 2007إل��ى  3,30في المئة في العام  2010قبل
�أن يرتف��ع مج�� ّدداً �إل��ى  4,65ف��ي المئة ف��ي العام
 2011في ظ ّل ركود �أ�سعار العقارات.
� ّأم��ا بالن�سب��ة لآفاق القط��اع العق��اري ف�إ ّننا ال
نتو ّق��ع �أي هب��وط ف��ي الأ�سع��ار عامة عل��ى المدى
القري��ب� ،إال � ّأن هام�ش المفاو�ضة عن��د الم�ستهلكين
يخولهم الح�ص��ول على
�أ�صب��ح �أق��وى ،الأم��ر ال��ذي ّ
بع�ض الح�سومات.
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�أرباح خم�سة م�صارف مدرجة على البور�صة
ارتفعت  % 10.60مع نهاية الن�صف الأول من 2012

�أثبت القط��اع الم�صرفي اللبناني �صالبته في
وج��ه التغيي��رات ال�سيا�سي��ة والإ�ضطراب��ات التي
تجتاح الدول العربية وترخي بظاللها على الواقع
اللبناني منذ �أكثر من �سنة .انعك�س الأداء المر�ضي
للنم��وذج الم�صرفي المعتم��د في لبنان من خالل
النتائج االيجابية التي حققها خالل الن�صف االول
من الع��ام  ،2012وال �سيما عبر الزيادة ال�سنوية
المجمعة
بن�سب��ة  % 10،60في �صافي االرب��اح
ّ
لخم�س��ة م�صارف لبناني��ة مدرج��ة ا�سهمها على
بور�صة بيروت ،وهي «عودة»« ،لبنان والمهجر»،
«بيبلو�س» ،وبنك بيروت ،و”بيمو”.
فبح�س��ب الن�ش��رة المالي��ة لبن��ك الإعتم��اد
اللبنان��ي ،بلغ��ت االرب��اح ال�صافي��ة للم�ص��ارف
المذك��ورة  528،40ملي��ون دوالر م��ع نهاي��ة
الن�ص��ف االول م��ن الع��ام الج��اري ،ف��ي مقابل
 477،77مليون�� ًا خالل الفترة نف�سها من العام
 ،2011مع ارتفاع �صافي االيرادات من الفوائد
بن�سب��ة  % 3،31ال��ى  754،25ملي��ون دوالر
مترافق�� ًا م��ع زي��ادة ف��ي �صاف��ي االي��رادات من
العموالت بن�سب��ة  % 6،39الى  237،71مليون
دوالر ،االم��ر ال��ذي �ساه��م ف��ي ارتف��اع �صاف��ي
االي��رادات الت�شغيلية بن�سبة  % 3،93الى حوالى
 869،05مليون دوالر.
وحظ��ي بنك ع��ودة بح�صة اال�س��د ()% 43،54
لجه��ة االرب��اح ال�صافي��ة المجمع��ة ،تبع��ه بن��ك
لبن��ان والمهج��ر ( )% 31،28وبن��ك بيبلو���س
( )% 15،21وبنك بيروت ( )% 9،84وبنك بيمو
(.)% 0،14
�أما على �صعي��د الميزاني��ة المجمعة ،فارتفع
مجم��وع �أ�صول الم�ص��ارف المدرج��ة (با�ستثناء
البن��ك اللبنان��ي للتج��ارة لع��دم توف��ر البيانات
المالي��ة للن�صف االول من الع��ام  )2012بن�سبة
 % 1،02خالل الن�صف االول من العام 2012
ال��ى  80،57ملي��ار دوالر ف��ي مقاب��ل 79،76
ملي��اراً خ�لال الع��ام  ،2011ت�ش��كل ح�صة بنك
ع��ودة منه��ا  % 35،73وبن��ك لبن��ان والمهجر

 % 29،57وبن��ك بيبلو���س  % 20،59وبن��ك
بيروت  % 12،27وبنك بيمو .% 1،84
وردت الن�ش��رة ه��ذا االرتف��اع ف��ي �إجمال��ي
اال�ص��ول للم�ص��ارف الخم�س��ة جزئي��اً ،ال��ى نمو
محفظة الت�سليفات بن�سب��ة  % 3،92على �صعيد
ن�صف �سنوي الى حوالى  23،09مليارات دوالر.
�أم��ا لجه��ة م�صادرالتموي��ل ،فق��د زادت محفظة
الودائع ل��دى الم�ص��ارف المدرجة بن�سب��ة % 1،62
خ�لال الن�ص��ف االول م��ن الع��ام  2012حي��ث
تخط��ت عتبة ال��ـ 67،61ملي��ار دوالر مقارنة بـ
66،53ملياراً في العام  .2011وفي ما يخت�ص
بتطور حركة الت�سليفات ال�صافية من الم�ؤونات،
فقد حقق بنك عودة االرتفاع االكبر في محفظته
الت�سليفي��ة حي��ث نم��ت  % 5،13خ�لال الن�صف
االول م��ن  ،2012تبع��ه بن��ك لبن��ان والمهج��ر
(زي��ادة ن�ص��ف �سنوي��ة  )% 3،89وبن��ك بيروت
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  125ت�شرين االول  -ت�شرين الثاني 2012

10/18/12 3:00:50 PM

( )% 3،09وبنك بيمو ( )% 2،93وبنك بيبلو�س
(.)% 2،15
في �سياق مت�ص��ل ،ارتفعت ن�سب��ة الت�سليفات
من ودائع الزبائن للم�ص��ارف الخم�سة �إلى % 34،16
م��ع نهاية الن�صف االول من الع��ام  ،2012في مقابل
وت�صدر بنك بيمو
 % 33،40ف��ي العام .2011
ّ
الئح��ة الم�ص��ارف الخم�س��ة لجه��ة توظيفات��ه
ف��ي الت�سليف��ات كن�سبة من ودائ��ع الزبائن حيث
بل��غ ه��ذا المع��دل  % 48،12ف��ي الن�صف االول
م��ن الع��ام  2012ف��ي مقاب��ل  % 44،54لبنك
بي��روت و % 37،36لبن��ك ع��ودة و% 30،85
لبنك بيبلو�س و % 27،87لبنك لبنان والمهجر.
�أم��ا لجهة ر�سمل��ة الم�ص��ارف ،فارتفعت االموال
الخا�ص��ة المجمعة للم�ص��ارف الخم�سة المدرجة
 % 2،26خالل الن�صف االول من العام 2012
الى حوالى  7،31مليار دوالر.
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م�������������ص������ارف

ندوة عن «المعايير الدولية لمكافحة تبيي�ض الأموال»

�سالمة� :إجراءات عديدة لحماية النظام الم�صرفي
اوضح حاكم مصرف لبنان رياض سالمة « أن املصرف مسؤول عن هيئة
التحقيق اخلاصة ،رغم استقاللية الهيئة ،وهو بالتالي ملزم مبساعدتها في
تطبيق توصيات مجموعة الـ FATFوبتوفير الوسائل الكفيلة مبساعدتها
على القيام مبهامها بالطريقة الفضلى”.
نظم م�صرف لبنان بالتعاون مع «هيئة التحقيق
الخا�صة» ندوة عن «التعديالت التي �أدخلت م�ؤخرا
عل��ى المعايير الدولي��ة لمكافحة تبيي���ض االموال
وتمويل الإرهاب» ،برعاية حاكم الم�صرف ريا�ض
�سالم��ة ،وح�ضور ممثلي��ن عن الجه��ات الق�ضائية
والأمني��ة والرقابي��ة المعني��ة بمكافح��ة تبيي���ض
االم��وال وتمويل الإرهاب وم�صرفيي��ن .كما ح�ضر
�أي�ض��ا ممثلون عن بع���ض وحدات الإخب��ار المالي
ف��ي منطقة ال�شرق الأو�سط و�شم��ال �أفريقيا ،وخبير
م��ن كل م��ن «مجموع��ة العم��ل المال��ي» FATF
و«مجموع��ة العم��ل المالي لمنطقة ال�ش��رق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا» .MENAFATF
وق��دم �أمي��ن ال�سر للهيئ��ة عبد الحفي��ظ من�صور
لمحة تاريخي��ة عن ن�ش�أة «مجموعة العمل المالي»
 FATFوتط��ور تو�صياته��ا من��ذ �إ�صدارها لأول
م��رة عام  1990وحتى تعديله��ا م�ؤخراً في �شباط
 ،2012ت�لاه الخبير البريطان��ي الدولي ريت�شارد
ت�شالم��رز ( )Richard Chalmersالذي عر�ض
�أهم التعدي�لات التي �أدخل��ت م�ؤخراعلى تو�صيات
«المجموعة”.

�سالمة:

تن��اول �سالم��ة التدابي��ر الجدي��دة للن���أي عم��ا
ت�شهده المنطقة من تطورات بالقول«:ت�شهد المنطقة
تط��ورات عدي��دة ونح��ن نتابعه��ا به��دف �إ�ص��دار
التعامي��م الالزم��ة �ضم��ن ال�سلط��ات المعط��اة لنا.
ونح��ن �أي�ضا نقترح على الحكوم��ة �إجراء تعديالت
عل��ى القوانين ال�سارية وقواني��ن جديدة لكي يبقى
لبنان مندمجا في النظام المالي العالمي .وفي هذا
الإطار عر�ضن��ا م�ؤخرا قوانين جديدة وافقت عليها
الحكوم��ة و�أر�سلته��ا �إل��ى مجل�س الن��واب .وتق�ضي
هذه القوانين بتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب وفق
الت�شريع اللبناني وبتنظيم حركة النقد عبر الحدود.
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ولبنان الي��وم ،مثله مثل البلدان المجاورة ،يخ�ضع
لمزي��د م��ن التدقي��ق من قب��ل المجتم��ع الدولي ،ال
�سيما الأميركي والأوروبي”.
وتابع«:نظ��را للأحداث الت��ي ت�شهدها المنطقة
ولتدخ��ل المجتمع الدولي فيه��ا� ،أ�صدرت الواليات
المتح��دة و�أوروب��ا وحت��ى بل��دان عربي��ة عقوبات
مالي��ة �ض��د العديد م��ن الكيان��ات والأ�شخا�ص في
البل��دان العربي��ة المج��اورة .ونحن نتخ��ذ التدابير
المنا�سبة لتوفير المن��اخ المالئم الذي يتيح في �آن
مع��ا التقيد به��ذه العقوبات والحفاظ عل��ى قرارنا
الم�ستقل بخ�صو�ص العمليات بالعملة اللبنانية”.
وق��ال �سالمة«:وق��د تج�س��د ه��ذا المب��د�أ ف��ي
تعمي��م �أ�صدرناه في �شهر ني�س��ان ،حيث طلبنا من
الم�ص��ارف اللبنانية عدم التعامل م��ع الم�ؤ�س�سات
والأ�شخا�ص الخا�ضعين لعقوبات في بلدان �أخرى،
وذلك لدى تعامل الم�صارف اللبنانية بعمالت هذه
البل��دان �أو ل��دى قيامه��ا بتحويالت عب��ر م�صارف
ه��ذه البل��دان .ون�شير �إل��ى �أن الم�ص��ارف اللبنانية
ملتزم��ة به��ذا التعميم ،علم��ا �أن جمي��ع الم�صارف

اللبناني��ة والم�ص��ارف العامل��ة ف��ي لبن��ان تدرك
�أهمي��ة ه��ذه الم�س�ألة ،ال �سيما بالن�سب��ة �إلى لبنان،
باعتب��ار �أن االقت�ص��اد اللبناني يرتكز على عمالت
�أجنبي��ة عدي��دة ،وخا�صة ال��دوالر الأميرك��ي .ف�إن
 65في المئة من الودائع الم�صرفية هي بالدوالر
الأميرك��ي وبالتالي من الطبيع��ي �أن تتخذ التدابير
الوقائي��ة الالزمة لئال يقال �إن الم�صارف اللبنانية
يمك��ن �أن ت�ستعم��ل �أو ا�ستعمل��ت لتحوي��ل �أموال قد
تعتب��ر غير �شرعية في الواليات المتحدة �أو �أوروبا.
وهنا اي�ضا ،تجاوبت الم�صارف معنا”.
واكد �سالمة �أن «الم�صارف تحترم توجيهاتنا،
مما يجعل تحويل االموال غير ال�شرعية عبر القطاع
المال��ي اللبناني �أمرا في غاي��ة ال�صعوبة .وفي هذا
الإط��ار ،تلع��ب التوعية دورا في غاي��ة الأهمية ،ما
حثنا �إل��ى و�ضع برامج لتدري��ب موظفي م�ؤ�س�سات
ال�صراف��ة ليدرك��وا حج��م م�س�ؤولياته��م ويطلع��وا
عل��ى �أف�ضل �أ�ساليب العمل ،م��ع العلم �أنهم على �أتم
اال�ستعداد للتجاوب معنا”.
وقال« :تجدر الإ�شارة �إلى �أن ثمة ا�شخا�صا ي�صعب
عليه��م التميي��ز بين عملي��ة �صالحة وعملي��ة �سيئة.
وبالتال��ي ،فنح��ن ال ن�ضع تدابي��ر تنظيمية فح�سب،
ب��ل ن�سعى اي�ضا �إلى خلق الوعي المنا�سب الذي بات
ينت�ش��ر �أكث��ر ف�أكث��ر في الم�ص��ارف حيث ت��م �إن�شاء
وح��دات امتثال تطلق مب��ادرات خا�صة بها لحماية
الم�ص��رف .وتندرج هذه المقاربة الهادفة �إلى تعزيز
الإدارة الر�شيدة �ضمن الأهداف الرئي�سية ل�سيا�ستنا،
�إذ نتطلع �إلى تطبيق مبد�أ الإدارة الر�شيدة على جميع
الم�ستوي��ات ،حت��ى مجال���س الإدارة والإدارة العليا.
وال بد لي م��ن التنويه بعمل هيئة التحقيق الخا�صة
و�أمي��ن �سرها ال�سيد من�صور ،رغم ال�ضغوطات الجمة
الت��ي يواجهونها نظرا لتكاثر الن�شطات والتحقيقات
الت��ي يقومون به��ا .ومن الطبيع��ي �أال تتمكن الهيئة
من ك�ش��ف جميع العملي��ات غير الم�شروع��ة ،لكن ال
ريب �أنها ت�ضطلع بم�س�ؤولياتها على �أكمل وجه لدى
ك�شف عملية ما”.
وختم �سالمة م�شددا «على دور الم�صارف ك�أهم
حلي��ف لهيئة التحقيق الخا�صة ،باعتبار �أن معرفة
العمي��ل ت�ساهم في الح��د من الم�ش��اكل والعمليات
غير الم�شروعة.
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االقت�صاد اللبناني �شعور باال�ستقرار وثقة الم�ستهلكين والم�ستثمرين مكبوتة
ُيق ّدم الم�صرف البريطاني «� »HSBCصورة مختلفة عن االقت�صاد اللبناني عما هو �سائد ،في تقرير
ن�ش��ره �أخي��راً عن منطق��ة ال�شرق الأو�سط يقول فيه � ّإن م�ستوى ا�ستقرار االقت�ص��اد ال يبدو �أنه زاد ح ّدة عما
كان عليه في الفترة قبل انطالق �شرارة “الربيع العربي” .ومما جاء في التقرير:
ّ � 1إن البالد ت�ستمر في �إدارة م�شاكلها على نحو مقبول ،رغم بع�ض الأحداث المتفرقة التي �شهدتهاف��ي الرب��ع الثاني من العام الجاري ،ورغم ت�صاعد ح ّدة الأزمة التي يعي�شها الجوار؛ في �إ�شارة �إلى حركة
االنفالت الأمني في �شوارع بع�ض المناطق �أخيراً و�إلى الأزمة الم�ستمرة في �سوريا.
وح�س��ب التقري��ر ،ي�ستمر �أداء لبنان في التف��وق على �أداء البلدان الم�ست��وردة للنفط في منطقة ال�شرق
الأو�س��ط و�شمال �أفريقيا .ويو�ض��ح � ّأن ارتفاع الأ�سعار العالمية لل�سلع في الرب��ع ال ّأول �أثر على االقت�صاد
هنا من دون �شك ،حيث ارتفاع الإنفاق على ال�سلع الم�ستوردة بن�سبة  % 23خالل الأ�شهر الأربعة الأولى،
مقارنة بالفترة نف�سها من عام .2011
�سجلت ال�صادرات نمواً بن�سبة تفوق  % 10رغم �أجواء الطلب ال�ضعيف ال�سائدة عالمياً .كما ارتفعت قيمة القرو�ض الم�صرفية الممنوحة للمقيمين بن�سبة
لكن في المقابلّ ،
 ،% 10على �أ�سا�س �سنوي ،ح ّتى نهاية ني�سان .2012
العام��ة يبعث �أي�ض ًا على �شعور باال�ستقرار ،حيث ارتفعت الإي��رادات الحكومية .وعلى وجه الخ�صو�ص ارتفعت الإيرادات ال�ضريبية بن�سبة  % 13على
كم��ا � ّأن �أداء المالي��ة ّ
�أ�سا�س �سنوي في الربع ال ّأول.
 2ثق��ة الم�ستثمري��ن والم�ستهلكي��ن مكبوت��ة �إلى حد ما ،وهو و�ض��ع ي�ؤثّر على الحركة عموماً .فالم�صرف يتوقع �أن ينمو االقت�ص��اد بن�سبة  % 2.4خالل العام الجاري،بع��د ن�سب��ة متوا�ضع��ة بلغ��ت  % 1.7ف��ي عام  .2011و ُي�شار �إلى � ّأن القطاع ال�سياحي ي�ستمر بت�سجيل تراجع منذ �آذار الما�ضي – و�إن لي�س على م�ستوى عال من الح ّدة – فيما
�أزمة �سوريا ت�ستمر بال�ضغط على الطلب في لبنان.

خدمة الكترونية جديدة
من بنك عوده

«لبنان والمهجر» يك ّرم
 100متفوق

�أعل��ن «بن��ك ع��وده» ع��ن �إط�لاق � ّأول بطاق��ة «»Visa Business Debit
ف��ي لبنان ،وه��ي بطاقة �سحب مبا�شر ته��دف �إلى خدمة قاع��دة زبائن الم�صرف
اليومية المتعلّقة
الم�صرفية
�ساتيين عبر تلبية حاجاتهم للدفع ومتطلّباتهم
ّ
ّ
الم� ّؤ�س ّ
بعملهم.
للتجار
ت�ش��كّل بطاقة « »Visa Business Debitح ًّال حديث ًا ّ
وفعا ًال يتيح ّ
النقدية،
بال�سيولة
إمكانية �إدارة نفقات العمل ومعامالتهم المتعلّق��ة
وال�ش��ركات �
ّ
ّ
م��ع متابع��ة ك ّل معامل��ة يق��وم به��ا ك ّل موظّ ف عبر الخل��وي �أو �شبك��ة الإنترنت،
والتحكّم بها.
إلكترونية وخدمات البطاقات في
ف��ي هذه المنا�سبة ،قالت مديرة ال�صيرفة ال
ّ
«بنك عوده �ش م ل مجموعة عــوده �سرادار» رندة بدير« :بطاقة Visa Business
اللبنانية الذي ي� ّؤهل ال�شركات لأن تمنح
 Debitهي المنتج الوحيــد في ال�سوق
ّ
ك ّل موظّ ف لديها وجهة ا�ستعمال مختلفة ح�سب موا�صفات عمله .فقد بات بمقدور
عمليات مختلفة على بطاقته ،بما
تخول ك ّل موظّ ف القيام بمجموعة ّ
ال�شركات �أن ّ
فيه��ا الح�ؤول دون اطّ �لاع الغير على ح�ساب ال�شركة .كما يمكنها منح ك ّل موظّ ف
لا للتغيير بح�س��ب حاجات العمل.
يومي�� ًا
و�شهري ًا مختلف�� ًا للبـطاقة ،قاب� ً
ّ
�سقــف�� ًا ّ
ال�صراف الآلي الخا�صــّة ببنك
أجهزة
�
عبر
البطاقة
ا�ستعمال
يمكن
ذلك،
ف�ض ًال عن
ّ
النقــدية و�/أو ال�شيكات ف��ي � ّأي لحظة ،ما يعطي ال�شركات
ع��وده لإيداع الأمــوال
ّ
الأداة الأف�ضـل لإدارة �أموالـها � 24ســاعة على .”24

اق��ام «بنك لبن��ان والمهجر» ،برعاي��ة وزير التربي��ة والتعليم العالي
الدكت��ور ح�س��ان دياب ،ولل�سن��ة الثالثة على التوالي حف�لا تكريميا لأول
 100متف��وق في �شهادة الثانوي��ة العامة للعام  ،2012م�ساء الأربعاء
� 12أيلول  2012في ق�صر الم�ؤتمرات� -ضبية.
رح��ب رئي���س مجل���س �إدارة والمدير الع��ام لـ«بنك لبن��ان والمهجر»،
ّ
�سع��د �أزهري  ،بالح�ضور ،مهنئ�� ًا الطالب على تفوقهم وت�ألقهم هذا العام،
متمني��ا» لهم مزيدا» من النجاح والتقدم في م�سيرتهم الدرا�سية والمهنية
والحياتي��ة .وذكر �أن هذه «الخط��وة ت�أتي من جملة اهتمامات بنك لبنان
والمهج��ر بتطوي��ر ر�أ�س المال الب�ش��ري»� .أما المدير العام ل��وزارة التربية
فثمن «برنام��ج بلوم �شباب»
والتعلي��م العال��ي فادي يرق ،مم ّث� ً
لا ديابّ ،
م�ؤكّ داً � ّأن اللقاء يحمل في طياته معاني كثيرة.
ت��م التعريف ببرنام��ج «بلوم �شب��اب» الذي �أطلق
وف��ي خالل الحفلّ ،
ف��ي الع��ام  . 2010وعر���ض فيلم وثائقي ع��ن �شهادات ط�لاب و�أ�ساتذة
واخت�صا�صيي��ن �ش ّددوا فيها على مدى �أهمية «بلوم �شباب» في مجتمعنا
ت�ضمن الحفل توزيع جوائز مالية على المتفوقين المئة.
اليوم .كما ّ
جامعية ،فاز به��ا كل من كري�ستال
منح
على
�سحب
الحف��ل
وت��م خالل
ّ
ّ
للهّ
كبول وريانا جعفر وداليا عبد ا وريم قان�صو .وبذلك تكون قد بلغت قيمة
المنح والجوائز التي وزعت في هذه المنا�سبة  100,000دوالر �أميركي.
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العجز التجاري في الف�صل الثاني من 2012
�أرتفع بن�سبة  % 22.6وتحويالت اللبنانيين غير كافية
اشار تقرير بنك عودة عن الفصل
الثاني إلى ان تضخيم العجز
التجاري املسجل في الفصل االول
والذي بلغ مستوى قياسيا ً جديدا ً
في ظل ارتفاع فاتورة االستيراد
وصعوبة االوضاع االقتصادية
العاملية واشتداد االزمة في
البلدان اجملاورة ،هذا العجز الكبير
يعرض حسابات لبنان اخلارجية
ملزيد من الضغط.
�إذ ازداد العج��ز التج��اري بن�سب��ة % 22،6عل��ى
ا�سا���س �سنوي لي�صل �إل��ى  8،7مليارات دوالر اميركي
ف��ي الن�صف االول عق��ب ازدياده بن�سب��ة  % 9.9في
الفت��رة ذاته��ا من الع��ام  2011في ظل نم��و اجمالي
للواردات فاق نمو ال�صادرات.
ويلف��ت التقري��ر �إل��ى ان م��ع ان المي��زان التجاري
يعو���ض عموم�� ًا بحج��م
ي�سج��ل عج��زاً كبي��راً ف�إن��ه ّ
مه��م م��ن التدفق��ات المالي��ة الواف��دة مث��ل تحويالت
اللبنانيي��ن العاملين في الخارج وااليرادات ال�سياحية
واال�ستثم��ارات االجنبية المبا�شرة .غير ان المدفوعات
المالي��ة الواف��دة التي بلغ��ت  7.7ملي��ارات دوالر في
الن�ص��ف االول .م��ن الع��ام ( % +16عل��ى ا�سا���س
�سن��وي) ظلت غير كافية للتعوي�ض عن العجز التجاري
المتنامي ومن جراء ذل��ك �سجل ميزان المدفوعات في
الن�ص��ف االول من  2012عج��زاً بقيمة  1021مليون
دوالر اميرك��ي .وي��رى تقري��ر بنك عودة عين��ه �إلى ان
نتيج��ة النم��و الكبي��ر للعج��ز التج��اري اللبنان��ي في
ال�سن��ة الما�ضية ومنذ بداي��ة العام  2012عاد ال�ضغط
الخارجي �إلى الظهور في لبنان .وفي الواقع قد ا�ست�أثر
العج��ز التج��اري بحوال��ى % 42م��ن النات��ج المحلي
االجمال��ي خ�صو�ص�� ًا ف��ي غي��اب تدابي��ر م��ن �ش�أنه��ا
ت�شجي��ع المنتج��ات البديل��ة لل��واردات وبخا�صة على
�صعي��د الم�شتقات النفطية وتو�سي��ع ت�شكيلة المنتجات
الم�صدرة ال �سيما ذات القيمة الم�ضافة.
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مخاطر المالية العامة

ولف��ت �إل��ى ان مخاط��ر المالي��ة العام��ة ت�أتي في
�صل��ب التحديات الماكرو اقت�صادية .وقال� :إن او�ضاع
المالي��ة العام��ة �شهدت مزي��داً من التردي ف��ي الف�صل
الثان��ي وهو نمط �ساد منذ بداية العام  2012عاك�س ًا
التح�س��ن الن�سب��ي الذي �شهدت��ه المالي��ة العامة خالل
ال�سن��وات القليل��ة الما�ضي��ة ،و�إذا ا�ستثنين��ا تحويالت
�إيرادات قطاع االت�ص��االت يكون العجز العام قد ازداد
بن�سب��ة � % 42.7سنوي�� ًا ليبل��غ  1734مليون دوالر
خالل الأ�شهر الخم�سة الأولى من العام  .2012ويبقى
حجم العج��ز العام �إل��ى الناتج المحل��ي الإجمالي من
بين الأعلى ف��ي المنطقة ،مما ي�ض��ع �ضغوط ًا �إ�ضافية
على المديونية العام��ة التي بلغت  5501مليار دوالر
ف��ي نهاية اي��ار  ،2012ما ي�ش��كّل % 136من الناتج
المحل��ي الإجمالي� .أما الفائ���ض الأولي ،الذي ي�ستثني
خدمة الدين من النفق��ات العامة فقد بلغ  491مليون
دوالر خالل الأ�شهر الخم�سة الأولى من العام .2012
ويو�ضح انه على �صعيد النفقات ،وبما ان الحكومة
ال ت��زال تنتظر الموافقة عل��ى موازنة العام  ،2012لم
ينف��ذ حتى الآن �أي برنامج �إنفاق��ي كبير ،فقد ارتفعت
النفقات العامة بن�سبة  % 9.7على ا�سا�س �سنوي لتبلغ
 5235ملي��ون دوالر خ�لال الأ�شه��ر الخم�س��ة الأولى
م��ن الع��ام .علم ًا �أن الق�س��م الأكبر منها مع��زو لنفقات
الموازن��ة .وهي في غالبيتها مرتبطة بالتحويالت �إلى

م�ؤ�س�س��ة كهرب��اء لبن��ان وبخدمة الدي��ن الداخلي ،فقد
ارتفع��ت التحويالت �إلى م�ؤ�س�س��ة كهرباء لبنان بن�سبة
� % 48.9إلى  935مليون دوالر نتيجة ارتفاع �سعر
النف��ط في حي��ن تراجعت خدمة الدي��ن الداخلي بن�سبة
� 2،3٪إلى  950مليون دوالر� .أما الإيرادات العامة ما

لوبي م�صريف لبناين للرد على
ف��ي مواجهة �سي��ل االتهام��ات الت��ي �ساقتها
جمعي��ات ومنظم��ات وتقارير �صحافي��ة مختلفة
ق��ررت الم�ص��ارف اللبنانية
في الآون��ة الأخيرةّ ،
التح��رك لمواجه��ة «الحمل��ة ال�صهيوني��ة» م��ن
خالل خلق لوب��ي لبناني م�ضاد يرد على حمالت
االفتراء.
ولفت��ت المعلوم��ات �إل��ى �أن ه��دف اللوبي هو
�إي�ض��اح حقيقة الو�ضع الم�صرفي اللبناني المتين
والق��وي قطع ًا للطريق عل��ى �أي محاوالت لت�شويه
�صورته.
ي�أتي هذا التطور بم��وازاة جوالت دولية يقوم
بها حاكم م�ص��رف لبنان ،ريا�ض �سالمة ،للهدف
نف�س��ه .فقد زار �سالم��ة �أخيراً عدداً م��ن الدول في
مقدمه��ا الواليات المتحدة حي��ث عقد لقاءات مع
كب��ار الم�س�ؤولين في الدول��ة والخزانة ،من بينهم
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ع��دا تحويالت االت�ص��االت ،فتراجع��ت بن�سبة % 1،6
�سنوي�� ًا لتبل��غ  4094ملي��ون دوالر ،وه��ي ت�أت��ت في
معظمها عن �إيرادات الموازنة.
و�ش��دد �إل��ى ان الحكوم��ة ت��رى من خ�لال م�شروع
قان��ون موازن��ة الع��ام  2012الت��ي �صادق��ت علي��ه
و�أحالته �إلى المجل�س النيابي لدرا�سته والموافقة عليه،
�إل��ى تحقيق عجز بقيمة  5900مليار ليرة ( 3.9مليار
دوالر) م��ع نفقات تناه��ز  21000مليار ليرة (13،9
ملي��ار دوالر) .بحي��ث تغط��ي �إرتفاع�� ًا ف��ي النفق��ات
اال�ستثماري��ة بن�سب��ة  % 65مخ�ص�ص�� ًَا ب�ش��كل كبي��ر
لإع��ادة هيكل��ة م�ؤ�س�س��ة كهرباء لبنان .ويج��در القول
هن��ا �أن العج��ز المذكور ي�شكل زي��ادة الفتة بالمقارنة
م��ع عجز بقيم��ة  3500مليار ليرة ( 2،3مليار دوالر)
ف��ي العام  ،2011الأم��ر الذي يلقي بثقله على المالية
العامة.
ولفت �إلى ان بع��د ان �شهد لبنان تح�سن ًا ن�سبي ًا في
العام  2011نتيجة �سيا�سة التق�شف في االنفاق تواجه
المالي��ة العامة تحدي ًا هذا العام في ظل بيئة ال نمطية
لإطالق النفقات اال�ستثمارية ،والتي ت�شهد بموازاة ذلك
نق�ص ًا في الإيرادات لتمويل هذه الم�شاريع ،باخت�صار،
�إن لبنان يواجه تحدي��ات الحتواء االختالالت المالية
و�إع��ادة ن�س��ب المديونية �إل��ى منحاه��ا التنازلي ،وال
�سيما في وقت ت�شكل فيه دينامكيات الدين واختالالت
المالي��ة العام��ة تحدي�� ًا محوري�� ًا بال��غ الأهمي��ة على
الم�ستوى العالمي.

ى

حمالت االفرتاء �ضد القطاع

م�ساعدة وزي��ر الخارجية ل�ش���ؤون ال�شرق االدنى
اليزابي��ت ديبل الت��ي كانت ق��د زارت بيروت في
ني�سان الما�ضي ،ووزير الخزانة تيموني غايثنر.
وتمحورت اللق��اءات حول الحمل��ة الم�ستمرة
ف��ي الوالي��ات الم ّتحدة �ض��د القط��اع الم�صرفي
اللبناني ،وخاللها �أكد �سالمة على مناعة النظام
الم�صرفي وعمله �ضمن القوانين الدولية المرعية
االج��راء واحترام��ه الق��رارات الدولي��ة ف��ي ه��ذا
ال�صدد ،مفندا ا�سباب ا�ستهداف القطاع باعتباره
الع�صب اال�سا�س للدولة اللبنانية.
ونقل��ت الم�ص��ادر ع��ن «�أو�س��اط مواكب��ة
للجوالت» � ّأن الم�س�ؤولين الأميركيين �أبدوا تفهم ًا
وا�سع�� ًا لما يطرحه �سالمة .كم��ا �أ�شارت الأو�ساط
نف�سها �إل��ى � ّأن �سالمة و�ض��ع رئي�سي الجمهورية
والحكومة في �أجواء لقاءاته ونتائجها.

ن�شرة «فرن�سبنك» عن الن�صف االول من 2012
الدين العام بلغ  1،55مليار دوالر حتى نهاية حزيران

«فرن�سبن��ك» ن�شرت��ه الن�ش��رة االقت�صادية ع��ن الن�ص��ف الأول من الع��ام  ،2012والتي
�أنج��ز
َ
االلكـترونية
ت�ضمن��ت تقري��راً ع��ن �أداء االقت�صاد اللبــناني له��ذه الفــترة ،ودرا�سة عن «الجريم��ة
ّ
والقر�صنة والمخاطر االقت�صادية المتعلقة بها :واقع بع�ض الدول العربية”.
و�أ�ش��ار التقرير �إل��ى �أن االقت�صاد اللبناني �سج��ل تراجع ًا في ن�شاطه الع��ام في الن�صف الأول
من العام  2012بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الما�ضي .وقد ظهر ذلك من خالل التراجع
الملح��وظ ف��ي معظم م�ؤ�شرات القطاع الحقيقي ،كم�ساحات البن��اء المرخ�صة (15,61في المئة)،
وعدد عمليات البيع العقارية ( 8,02في المئة) ،وعدد ال�سياح ( 7,79في المئة) ،وعدد ال�سفن في
مرف�أ بيروت ( 6,9في المئة) ،وقرو�ض الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة ( 11,4في المئة).
و�أو�ض��ح التقري��ر �أن المالي��ة العامة �شهدت تح�سن�� ًا طفيف ًا في �أو�ضاعها ف��ي الأ�شهر الخم�سة
الأول��ى من العام  2012بالمقارنة مع الفت��رة نف�سها من العام ال�سابق� .إذ بلغ �إنفاق الدولة نحو
 5,24ملي��ارات دوالر ،بزي��ادة ن�سبته��ا  9,85ف��ي المئ��ة خالل الفترة قيد النظ��ر .هذا في الوقت
ال��ذي ارتفعت في��ه �إيرادات الدولة بن�سبة  15,17في المئة لت�ص��ل �إلى  4,1مليارات دوالر خالل
الفترة ذاتها ،فترتب على ذلك انخفا�ض في العجز المالي بن�سبة  5,78في المئة �إلى  1,14مليار
دوالر.
و�أ�ش��ار التقري��ر �إل��ى �أن الدين العام الإجمالي بل��غ  55.1مليار دوالر حت��ى نهاية حزيران
(يوني��و)  ،2012بزي��ادة ن�سبته��ا  4,91ف��ي المئ��ة ع��ن الفترة ذاته��ا من الع��ام  .2011وبعد
ا�ستبع��اد ودائع القطاع العام ف��ي الم�صرف المركزي والم�صارف التجاري��ة من �إجمالي الدين
العام ،يكون �صافي الدين العام قد حقق زيادة ن�سبتها  3,55في المئة لي�صل �إلى  47,2مليار
دوالر.
كما �أ�شار التقرير �إلى �أن قيمة التدفقات المالية ال�صافية �إلى لبنان بلغت  7,7مليارات دوالر
في الن�صف الأول من العام  ،2012بارتفاع ن�سبته  16,13في المئة عن الفترة ذاتها من العام
 .2011ولك��ن مي��زان المدفوعات حقق عج��زاً بقيمة  1,021مليون دوالر في الن�صف الأول من
عام  ،2012مقارنة مع عجز بلغ  479مليون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام الما�ضي.
و�أ�ش��ار التقرير �إلى �أن االقت�صاد اللبناني �شه��د تراجع ًا في ن�شاطه العام مع توقعات بتحقيق
ن�سب��ة نم��و حقيقي  2,5في المئ��ة تقريب ًا ح�سب «منظم��ة اال�سكوا» و 3في المئ��ة ح�سب توقعات
«مريل لين�ش”.
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م�شجعة لـ  BankMedفي الن�صف الأول ت�ؤ ّكد مناعته المالية:
نتائج ّ
ارتفاع الدخل  % 8والودائع  % 12وتغطية القرو�ض المتعثرة % 270
حافظ القطاع املصرفي اللبناني على مستويات جيدة في اداء شفاف حاز
تنويها وال يزال ،من ارفع املراجع املالية في العالم ،بدليل النتائج االيجابية
التي حققها  BankMedوفق النتائج املالية الدائه في النصف االول من
السنة.
تعك�س القوائم المالي��ة من مركز مالي وقوائم
الدخل نتائج �أداء الم�صارف ،وت�شمل قوائم الدخل
 4مح��اور ا�سا���س ه��ي� :صاف��ي اي��رادات الفوائد
الناج��م ع��ن حج��م الميزاني��ة وحرك��ة االقرا���ض
والودائ��ع ،و�صاف��ي االي��رادات غي��ر المرتبط��ة
بالفوائ��د وه��ي الخدمات الم�صرفي��ة ،وم�صاريف
الت�شغي��ل وم�ؤونة المخ�ص�ص��ات لتغطية القرو�ض
المتعثرة.
ف��ي �أداء  BankMedوم��ا عك�ست��ه نتائ��ج
الن�صف االول غي��ر المدققة ،نما البند االول ب�شكل
جي��د ،اذ ارتف��ع �صاف��ي اي��رادات الفوائ��د % 15
قيا�س��ا بالن�صف االول من  ،2011م��ع ارتفاعها
م��ن  102الى  117مليون دوالر .وبلغت ايرادات
العم��والت  24ملي��ون دوالر اي با�ستق��رار قيا�سا
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بالن�ص��ف االول من  .2011كذل��ك ،زادت ايرادات
عملي��ات الت��داول في العملي��ات المالية من  6الى
 10ماليي��ن دوالر ،وارتفع��ت اي��رادات الت�شغي��ل
االخرى من  70الى  102مليوني دوالر.
ف��ي المح�صل��ة ،ارتف��ع اجمالي االي��رادات من
 203ال��ى  253ملي��ون دوالر ب�سب��ب نمو المركز
المالي لـ  ،BankMedاذ زاد اجمالي الموجودات
 % 12من  11,8الى  13,2مليار دوالر ،علما ان
جزءا من الزيادة ناجم عن زيادة محفظة االقرا�ض
 % 11م��ن  4,2الى  4,6مليارات دوالر ،مقابل
�إنخفا���ض ف��ي محفظ��ة الإ�ستثم��ار م��ن  3,2الى
 2,8ملي��اري دوالر وزيادة ملحوظة في الودائع
وال�سيول��ة لدى الم�ص��ارف المركزي��ة والم�صارف
التجاري��ة العالمية من � 3إلى  4,3مليارات دوالر.

ويعتب��ر م�ست��وى ال�سيولة ل��دى  BankMedمن
�أعلى الم�ستويات في القط��اع الم�صرفي اللبناني،
اذ بلغت ن�سبة االموال الجاهزة بالعمالت الأجنبية
 ،% 19علما ان الن�سبة المحددة من م�صرف لبنان
هي بحدود .% 10
وف��ي مقابل نم��و الموج��ودات ،ارتفعت ودائع
الزبائ��ن بي��ن  2011/12/31و2012/6/30
بن�سب��ة  % 12من  9,5الى  10,6مليارات دوالر،
ناجمة في ج��زء منها عن ودائع عمالء و�صناديق
خارجي��ة (ودائ��ع ائتماني��ة) مما يعك���س ا�ستمرار
الثق��ة بالم�صرف كجزء من قطاع م��ا زال يحافظ
على ادائه ب�شفافية ومهنية رفيعتين.
وبح�س��ب المح��ور الثالث من قوائ��م الدخل اي
م�صاري��ف الت�شغيل ،تظه��ر النتائج غي��ر المدققة
للن�ص��ف االول م��ن ال�سن��ة ارتفاعه��ا  % 23م��ن
 103الى  126مليون دوالر (بين حزيران 2011
وحزي��ران  )2012نتيجة زيادة عدد الفروع (الى
 89فرع��ا موزع��ا بين  57فرعا في لبنان وفرع
ف��ي قبر���ص وفرعين ف��ي العراق (اربي��ل وبغداد)
و�شرك��ة ا�ستثمارية ف��ي ال�سعودي��ة وم�صرف في
�سوي�س��را و 27فرعا في تركيا الت��ي دخلها ك�أول
م�ص��رف لبناني مطل��ع ال��ـ ،)2007وزيادة عدد
الموظفي��ن (م��ن  1807في حزي��ران  2011الى
 2046موظف��ا) وتطبي��ق مفاعي��ل مر�سوم غالء
المعي�شة.
وف��ي بن��د مخ�ص�ص��ات الإئتم��ان ،معل��وم ان
 BankMedه��و م��ن اكث��ر الم�ص��ارف التزام��ا
بم�ستوى ع��ال للمخ�ص�صات .كذلك ،تجدر الإ�شارة
�إل��ى عدم ت�أثر دخل الم�ص��رف ومحافظ الإ�ستثمار
والإقرا���ض لديه بالح��وادث الت��ي ت�شهدها بع�ض
ال��دول العربي��ة �أو الأزم��ات المالية الت��ي تع�صف
ببع���ض ال��دول الأجنبي��ة .ورغ��م ذلك ،اخ��ذ طوعا
 36ملي��ون دوالر مخ�ص�ص��ات عام��ة ا�ضافي��ة
لتعزي��ز موقع��ه ،وبلغت ن�سب��ة التغطي��ة للقرو�ض
المتعث��رة  % 270وه��ي الن�سب��ة االعل��ى بي��ن
الم�صارف اللبناني��ة .كل تلك العوامل تعزز موقع
 BankMedالم�صرفي ،وال �سيما انها ت�شير الى
ارتفاع �صافي الدخل من  59الى  64مليون دوالر
اي بن�سبة  % 8للن�صف االول من ال�سنة.
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نتائج مجموعة «�سو�سيتيه جنرال» في 2012
الأرباح نمت  % 29والموجودات ترتفع % 64
حقق��ت «مجموع��ة �سو�سيتيه جن��رال لبنان»
نتيج��ة جي��دة م��ن حي��ث الأرب��اح والموجودات
ون�شاط التو�سع في زيادة الر�أ�سمال والت�سليفات،
حي��ث جاءت الن�سب من حيث نمو الأرباح حوالي
 29ف��ي المئ��ة ،بعدم��ا تم احت�س��اب �ضم بع�ض
موجودات وا�صول البنك اللبناني الكندي.
بلغ��ت قيم��ة موجودات بن��ك «�سويتي��ه جنرال»
حوال��ى  15221,8ملي��ار لي��رة (حوال��ى 10,1
مليارات دوالر) بزيادة ن�سبتها حوالى  64في المئة
عن الفترة ذاتها من العام .2011
�أم��ا الودائع فق��د بلغت في نهاي��ة الف�صل الأول
حوالى  12312,3مليار ليرة (حوالى  8,2مليارات
دوالر) بزيادة  63في المئة.
بالن�سب��ة لت�سليف��ات الزبائ��ن فق��د بلغ��ت حتى
نهاية حزيران  2012ما مجموعه  4333,3مليار
لي��رة بزيادة حوالى  84في المئ��ة عن الفترة ذاتها
من العام .2011
�أموبلغت��ا الأرب��اح ال�صافي��ة خ�لال �ست��ة �أ�شهر
حوال��ى  59مليون دوالر بزي��ادة  29في المئة عن
العام .2011

هيكلة الم�صرف

وعن الزيادة ومعدالت النمو يو�ضح المدير العام
الم�ساعد في «�سو�سيتيه جنرال» جورج �صغبيني� :إنه
بعد اال�ستحواذ على ج��زء من موجودات ومطلوبات
«البن��ك اللبنان��ي الكن��دي» (ف��ي الرب��ع الأخير من
 )2011تمت �إعادة هيكلة بنك «�سو�سيتيه جنرال»
على �أ�سا�س:
ـ تقلي���ص الم�سافة بينه وبين الزبائن من خالل
�شبك��ة فروع م�ؤلفة من  68فرع ًا على امتداد البالد،
موزعة على حوالى  10مراكز نقاط �إقليمية.

«بنك �سو�سيته جرنال» ُي�شارك يف «�إكت�شف الأ�شرفية»

�شارك بنك �سو�سيته جنرال في لبنان في يوم «�إكت�شف الأ�شرفية» الذي نظمته لجنة م�شروع «الأ�شرفية
 ،»2020ف��ي  2ايل��ول  .2012تهدف ه��ذه المبادرة الح�سنة الى تحويل هذه المنطقة الى م�ساحة خ�ضراء
لحياة اف�ضل بحلول العام !”2020
ال �سي��ارات ،ال دراج��ات ناري��ة� ،أو زمامير خ�لال هذا النهار ...فقد ج��اء �أبناء بيروت ،كب��اراً و�صغاراً،
ب�أع��داد كبي��رة� ،سيراً عل��ى الأقدام ،على دراج��ة هوائية او دراجة �صغي��رة للأوالد ،للم�شارك��ة في االجواء
تحول بكامله للمنا�سبة الى منطقة للم�شاة.
الودية لهذا اليوم ،في حي ّ
وكانت مختلف الن�شاطات الفنية ،المو�سيقية ،الريا�ضية والبيئية مفتوحة في احياء عدة امام الجمهور،
وقد ا�ستغل �سكان الأ�شرفية هذه الفر�صة للخروج كعائلة والتنزه بين المن�صات المختلفة.
وف��ي الوقت عينه ،نظمت خ�لال فترة ال�صباح �سباقات على الأقدام كما عل��ى الدراجات الهوائية حيث
كان بن��ك �سو�سيت��ه جن��رال في لبنان حا�ض��را ،ك�شريك للريا�ضة ،لدع��م الم�شاركين .وقد ن��ال كل فائز من
الفئات الع�شر على �شيك قدمه  SGBLامام فرعه على �ساحة �سا�سين.
تكل��ل «�إكت�ش��ف الأ�شرفي��ة» ،الأول م��ن نوع��ه ،بنج��اح كبي��ر ،ويفتخر بن��ك �سو�سيته جنرال ف��ي لبنان
بم�شاركت��ه في هذا الم�شروع ال��ذي يعزز تجديد مدينة بيروت على المدى الطوي��ل و�إحياء منطقة اال�شرفية
لل�سماح ل�سكانها بالعي�ش ،يوما ما ،في مكان اكثر �صحة!
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ـ تح�سي��ن الفاعلي��ة م��ن خالل هند�س��ة عمليات
البنك ودورات القرار.
ـ ي�ض��اف �إلى ذلك �أقدمت �إدارة البنك على زيادة
ر�أ�سم��ال �سو�سيتي��ه جن��رال قبر�ص بم��ا قيمته 20
مليون يورو تنفيذاً لطلب ال�سلطات النقدية القبر�صية
الت��ي طالبت بتطبيق بازل -3عل��ى البنوك العاملة
ف��ي قبر���ص .كذلك زي��ادة ر�أ�سم��ال بن��ك �سو�سيتيه
جنرال الأردن بعدما فر�ضت ال�سلطات االردنية على
الم�صارف هناك م�ضاعفة ر�أ�سمالها من  50مليون
�إلى  100مليون دينار �أردني.
وتوق��ع �صغبين��ي «اال�ستمرار في منح��ى النمو
عينه خالل الف�صل الثاني من  2012وخالل 2013
ب�صرف النظ��ر عن مرحلة ال�ضع��ف االقت�صادي في
لبن��ان والمنطق��ة انطالق�� ًا م��ن التركيز عل��ى توليد
مزيد من المداخيل من فروعنا في لبنان والمنطقة.
و�أك��د �صغبين��ي �أن الأ�سواق الطبيعي��ة بالن�سبة
لـ”�سو�سيتي��ه جن��رال ـ لبن��ان” هي منطق��ة ال�شرق
الأو�س��ط وال��دول المج��اورة .وف��ي الوق��ت الحا�ضر
نحن ف��ي الأردن وقبر�ص (ال وج��ود في �سوريا وال
انك�ش��اف على االقت�صاد ال�س��وري) .ونوا�صل دعمنا
القت�صادي��ات ال��دول الت��ي نحن فيها كم��ا نوا�صل
التزامنا بت�شريعاتها.
وعبر ع��ن تفا�ؤل��ه بمراجعة الحكوم��ة لم�شروع
موازنة الع��ام  ،2012وا�ضعة الزي��ادات ال�ضريبية
لا على النمو
جانب��اً ،النها كان��ت �سترتب عبئ ًا ثقي� ً
االقت�ص��ادي ،وكان��ت �ست�سهم في �إبط��اء االقت�صاد
�أكثر.
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حقق واحد ًا من �أعلى م�ستويات ال�سيولة
�أرباح «بيبلو�س» بلغت  80مليون دوالر في حزيران
حافظت أرباح “بنك بيبلوس” على املستوى نفسه املسجل في النصف األول من العام املاضي ،حيث بلغ  80مليون
دوالر كما في  30حزيران  .2012وحقق البنك ،خالل النصف األول من العام  2012واحدا ً من أعلى مستويات السيولة
في القطاع املصرفي ،إذ بلغت السيولة األولية املودعة لدى املصارف املركزية واملصارف  9,1مليارات دوالر أميركي أي
ما يعادل  68,7في املئة من مجموع الودائع كما في  30حزيران .”2012
وع��زز “بيبلو���س” نوعي��ة موجودات��ه فخ�ص�ص
ف��ي الن�صف الأول من الع��ام  2012م�ؤونات لتغطية
الديون بقيم��ة  23,1ملي��ون دوالر �أميركي ،علم ًا �أن
 8,4ماليين دوالر �أميركي منها هي م�ؤونات عامة.
كما �شكّلت محفظة الديون الم�شكوك بتح�صيلها 3,94
ف��ي المئة من �إجمالي ت�سليف��ات الزبائن كما في 30
حزي��ران  ،2012وهي مغطّ اة بن�سبة  70,8في المئة
بم�ؤونات خا�صة وفوائد غير محققة .هذا مع الإ�شارة
�إلى �أن ن�سبة التغطية ت�صل �إلى  111,7في المئة لدى
احت�ساب الم�ؤونات العامة التي �شكلّت  1,69في المئة
من �صافي محفظة الديون� .أما �صافي محفظة الديون
(�صاف من الفوائد غير المحققة
الم�شكوك بتح�صيلها
ٍ
والم�ؤون��ات الخا�صة) ،فقد �ش��كّل  1,20في المئة من
�صاف��ي محفظة الديون كم��ا في  30حزيران .2012
وحاف��ظ “بيبلو���س” عل��ى م�ستوى عال م��ن الر�سملة
حي��ث و�صلت ن�سبة الم�لاءة وفق بازل � 3إلى 13,30
ف��ي المئة ،وذلك مقارنة م��ع الن�سبة الأدنى المطلوبة
والت��ي تق��ف عن��د ح��دود  12ف��ي المئة عل��ى �أن يتم
تطبيقه��ا بحل��ول كان��ون الأول م��ن الع��ام .2015
م��ن جه��ة �أخ��رى ،ا�ستمر “بن��ك بيبلو�س” ف��ي اتباع
�سيا�س��ة مالءم��ة �آج��ال الموج��ودات الطويل��ة الأجل
بالعم�لات الأجنبي��ة عبر ت�أمين م��وارد طويلة الأجل
بالعم�لات الأجنبي��ة .وق��د تجل��ت ه��ذه ال�سيا�س��ة
خ�صو�ص ًا عب��ر �إ�صدار الم�صرف خ�لال العام 2011
�سن��دات دي��ن بقيم��ة  300ملي��ون دوالر �أميرك��ي
ت�ستح��ق بع��د � 10سن��وات بفائ��دة  7ف��ي المئ��ة.
وف��ي النتائ��ج المالية الت��ي �أ�صدره��ا الم�صرف ،بلغ
المجمعة وغير
�إجمال��ي موجودات “بن��ك بيبلو���س”
ّ
المدقق��ة  16,6ملي��ار دوالر �أميرك��ي كم��ا ف��ي 30
حزيران  .2012ونم��ت ودائع الزبائن خالل الن�صف
الأول م��ن الع��ام  2012بن�سب��ة  3,5ف��ي المئ��ة (+
 0,5ملي��ار دوالر �أميركي) لتبلغ  13,3مليار دوالر
�أميركي في  30حزي��ران  2012بينما ارتفع �صافي
الت�سليف��ات للزبائ��ن بن�سب��ة  2,1ف��ي المئ��ة (0,1 +
مليار دوالر �أميرك��ي) بحيث بلغ  4,1مليارات دوالر
�أميركي في  30حزيران .2012
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املتقا�صة تهوي  % 10يف ّ
متوز
ال�شي ّكات
ّ
بح�س���ب �أرقام جمعية الم�صارف ،بلغت قيمة ال�شي���كات المتقا�صة في ت ّموز الما�ضي 6.46
مليارات دوالر ،مقارنة بـ  7.16مليارات دوالر في ال�شهر نف�سه من عام  ،2011ما يعني تراجع ًا
بن�سب���ة  .9.69%وي�أتي هذا التراجع نتيجة تدهور الأو�ضاع الأمنية �أخيراً ،والخ�شية من انتقال
الأزمة ال�سورية �إلى لبنان.
وعل���ى �أ�سا�س تراكمي ،بلغ عدد ال�شيكات خالل الأ�شه���ر ال�سبعة الأولى  7.55ماليين �شيك،
قيمته���ا  41.26مليار دوالر ،مقارنة بـ  7.5ماليين �شيك بقيمة  41.28مليار دوالر في الفترة
المقابلة من العام الما�ضي.
وخ�ل�ال هذه الفترة ،بل���غ مع ّدل دولرة ال�شيكات  ،79.31%فيم���ا بلغت ال�شيكات المحررة
بالعم�ل�ات الأجنبية  32.72مليار دوالر� .أما ال�شيكات المح���ررة بالليرة ،فقد تراجعت قيمتها
� 2.12%إلى  8.53مليارات ليرة.
�أم���ا الالفت فهو تراجع ن�سب���ة ال�شيكات المرتجعة من �إجمالي ال�شي���كات المتقا�صة بن�سبة
 8.15%من حي���ث القيمة ،حيث بلغت  889مليون دوالر ممثلة  2.12%من الإجماليُ .ي�شار
�إل���ى �أن ارتفاع ن�سبة ال�شيكات المرتجعة ُيع��� ّد عموم ًا دلي ًال على تباط�ؤ الحركة التجارية وعدم
وفاء الم�ؤ�س�سات بالتزاماتها.
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ن�شرة جمعية امل�صارف :الدين العام و�صل اىل  55,2مليار دوالر

تط��ورت الم�ؤ�شرات االقت�صادية المتوافرة ب�شكل متفاوت
في الن�صف الأول من العام  ،2012قيا�س ًا بالفترة ذاتها من
الع��ام  .2011وارتفع بع�ضها باعت��دال  ،وتح�سنت م�ؤ�شرات
�أخرى  ،وتراجع بع�ضها الآخر.
وفي نهاية حزي��ران  ،2012بلغ الدي��ن العام االجمالي
 8384ملي��ار لي��رة (اي ما ي��وازي  55,2مليار دوالر) في
مقاب��ل  83100ملي��ار لي��رة ف��ي نهاي��ة ال�شهر ال��ذي �سبق
و 80887ملي��ار ليرة في نهاية العام  .2011وعليه ،يكون
الدي��ن العام االجمالي قد ارتفع بقيمة  2397مليار ليرة في
الن�صف الأول من العام .2012
وجاء في الن�شرة ال�شهرية ال�صادرة عن جمعية الم�صارف
�أن عج��ز الميزان التج��اري بلغ  1368ملي��ون دوالر مقابل
عج��ز قدره  1290مليون دوالر ف��ي ال�شهر الذي �سبق وعجز
بقيم��ة  1160ملي��ون دوالر في حزي��ران  .2011وفي �أيار
 ،2012انخف�ض العجز العام الى  75مليار ليرة في مقابل
عج��ز اعل��ى ق��دره  636مليار لي��رة ف��ي ال�شهر ال��ذي �سبق.
�أم��ا على �صعي��د المدفوعات الخارجية ،فق��ارب عجز ميزان
المدفوعات المليار دوالر في فترة كانون الثاني ــ حزيران من العام  2012وهو تقريب ًا �ضعف العجز الم�سجل في الن�صف الأول من العام .2011
ال معدل نمو اجمالي الموجودات/المطلوبات لدى الم�صارف التجارية بالمقارنة مع الن�صف الأول من العام 2011
على �صعيد القطاع الم�صرفي ،تباط�أ قلي ً
وبل��غ مع��دل دول��رة الودائع  % 65في نهاية حزيران  .2012وبلغ��ت الموجودات /المطلوبات االجمالية والمجمعة للم�صارف التجارية العاملة في لبنان ما
يع��ادل  219940ملي��ار لي��رة (ما يوازي  145,9مليار دوالر) ،في مقابل  218385ملي��ار ليرة في نهاية ال�شهر الذي �سبق و 211918مليار ليرة في نهاية العام
.2011

حما�ضرة يف «جمعية امل�صارف»� :إجراءات الوقاية من ال�سطو امل�سلح
نظمت «جمعية م�صارف لبنان» بالتعاون مع قيادة �شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي
محا�ض��رة ح��ول «الإج��راءات الوقائي��ة من ح��وادث ال�سطو الم�سلّ��ح على الم�ص��ارف» �ألقاها
المق��دم �إيلي كال�س ،بح�ضور عدد من �ضباط قوى الأم��ن والمديرين والم�س�ؤولين المخت�صين
ف��ي الم�ص��ارف اللبنانية .افتتح الأمي��ن العام لـ«جمعي��ة الم�صارف» الدكت��ور مكرم �صادر
اللق��اء �شاكراً المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وقيادة �شرطة بيروت والمق ّدم كال�س على
«التج��اوب مع حاجة الم�ص��ارف الى تعزيز الإجراءات الأمنية و�أ�ش��كال التعاون مع الأجهزة
تتعر�ض لها فروع الم�ص��ارف العاملة في لبنان»،
المخت�ص��ة للح ّد م��ن عمليات ال�سطو الت��ي ّ
مثني�� ًا على «الإنجاز الأمني المتمثل ب�إلقاء القب�ض على الق�سم الأكبر من �أفراد الع�صابة التي
نفذت عمليات ال�سطو على الم�صارف في الفترة الأخيرة”.
مكوناته ي�ؤدي الى زعزعة في الإطار
ثم �ألقى قائد �شرطة بيروت العميد ديب الطبيلي كلمة م�ؤكداً فيها �أن «�أهمية ق�صوى �أُعطيت لهذا القطاع كون االعتداء على ّ
الأمني العام للبالد ف�ض ًال عن مفاعيله ال�سلبية على �أ�صعدة عدة ،وال �سيما االقت�صادية منها”.
�أم��ا المق�� ّدم كال���س ،فعر�ض �أهم الإجراءات الوقائية التي اتخذتها قوى الأمن ،ال �سيما �شرطة بيروت ،في محي��ط الم�صارف ،خ�صو�ص ًا �إثر ازدياد عمليات ال�سطو
واالعت��داء عل��ى الم�ؤ�س�سات الم�صرفية ،مركّ زاً عل��ى محورين اثنين :الإجراءات الالزمة لتحديث المن�ش�آت والتجهيزات ف��ي الم�صارف وفروعها والإجراءات العمالنية
تعممها �إدارات الم�صارف على موظفيها
المطلوبة لتعزيز الحماية والمتابعة والمالحقة وح�سن التن�سيق مع قوى الأمن ،عار�ض ًا عدداً من اال�ستمارات التي ينبغي �أن ّ
التعر�ض لعملية �سط��و م�سلّح ،وا�ستعان في محا�ضرت��ه ببع�ض ال�صور
م��ن �أج��ل �إ�شراكه��م في �إنج��اح عمليتي الوقاية من االعت��داءات والمالحقة المجدية في ح��ال ّ
التو�ضيحية والر�سوم البيانية والجداول الإح�صائية.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  125ت�شرين االول  -ت�شرين الثاني 2012

10/18/12 3:00:56 PM

55

Magazine Assinaa Wal'iktisad N. 125.indd 55

م�������������ص������ارف

فرعان جديدان لـ «بنك م�صر لبنان»
النفي� :سن�ستمر يف تو�سيع �شبكة فروعنا

احتفل «بنك م�صر لبنان �ش م ل « بافتتاح فرعين جديدين له ،االول في عمارة �شلهوب في الزلقا والثاني
ف��ي �ش��ارع ف��ردان في بي��روت ،وذلك ب�إقامة حفل��ي ا�ستقبال ي��وم � 30آب  /اغ�سط�س  2012ف��ي فرع الزلقا
الجديد ويوم � 31آب  /اغ�سط�س  2012في فرع فردان.
وق��د �أقي��م الحفالن بح�ضور القائم ب�أعمال �سفارة جمهورية م�صر العربي��ة �أحمد ال�سماوي ك�ضيف �شرف،
رئي���س مجل���س ادارة بن��ك م�ص��ر لبن��ان محمد كم��ال الدين ب��ركات واع�ض��اء مجل���س االدارة والمدي��ر العام
التنفي��ذي للبن��ك هادي النفي .كما �شارك في الحفلين االدارة العليا للبنك وقيادات االعمال والم�صارف وعدد
م��ن ال�شخ�صي��ات ال�سيا�سي��ة واالقت�صادية ،وفعاليات منطقت��ي الزلقا وفردان من ا�صحاب وم��دراء ال�شركات
والم�ؤ�س�سات التجارية ،وممثلو الم�ؤ�س�سات االجتماعية والثقافية ،والمودعون ،وح�شد من �سكان المحلتين.
او�ض��ح المدي��ر العام التنفيذي للبنك هادي النفي ف��ي كلمته الترحيبية ان «افتت��اح فرعي الزلقا وفردان
ي�أت��ي ف��ي �سياق الر�ؤية والخطة اال�ستراتيجية التي و�ضعتها ادارة البنك ،والتي تق�ضي باال�ستمرار في تو�سيع
وجود ون�شاط «بنك م�صر لبنان» في جميع المناطق اللبنانية ،وبتوفير �أحدث المنتجات والخدمات الم�صرفية
الم�صممة لاليفاء باحتياجات عمالء البنك”.
و�أو�ض��ح النف��ي ان «بنك م�صر لبنان �سي�ستمر في تو�سيع �شبكة فروع��ه بناء على تقييم دقيق الحتياجات
ال�سوق و�أهداف تطوير ن�شاط البنك”.
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بروتوكول «�سكني»
بني الأمن العام
و «جمعية امل�صارف»
وقع رئي�س جمعية م�صارف لبنان جوزف
طربي��ه والمدير العام لالمن العام اللواء عبا�س
ابراهيم ف��ي مقر الجمعي��ة  ،بروتوكول تعاون
لت�أمي��ن قرو�ض �سكني��ة لعنا�صرالأم��ن العام،
بح�ضور م�س�ؤولين في االمن العام والجمعية.
او�ض��ح طربيه «ان ما توفره الم�صارف من
قرو�ض وت�سليفات لالقت�صاد اللبناني بمختلف
مكونات��ه ،م�ؤ�س�س��ات واف��رادا ،هدفه��ا من��ه
الم�ساهم��ة الفعلية في انم��اء االقت�صاد و�سوق
العم��ل والم�ساهم��ة ف��ي رف��ع م�ست��وى االفراد
واال�س��ر اللبــناني��ة من خالل دع��م ا�ستهالكها
وتوفــي��ر حاجاته��ا ال�سكني��ة والتعليمي��ة
وال�صحــية”.
ولف��ت ال��ى ان «محفظة االقرا���ض ال�سكني
التي تخطت حالي��ا  6,6مليارات دوالر ،ت�شكل
 14ف��ي المئ��ة من اجمال��ي االقرا�ض للقطاع
الخا���ص ل��دى الم�ص��ارف العاملة ف��ي لبنان،
وهي تمث��ل  54في المئة من محفظة القرو�ض
اال�ستهالكية وال�شخ�صية”.
واو�ض��ح ان القرو�ض مو�ضوع البروتوكول
مع االم��ن العام هي «لآج��ال طويلة ت�صل الى
 25عام��ا وبفوائ��د فعلي��ة ف��ي ح��دود 1,63
ف��ي المئ��ة ،اي م��ا يعادل نح��و متو�س��ط كلفة
الت�شغي��ل لدى الم�صارف ،وهي قرو�ض بالليرة
اللبنانية”.
واذ ا�ش��ار ال��ى «ان الم�ص��ارف ت�ستعمل في
ه��ذه القرو�ض «مبالغ مح��ددة من االحتياطي
االلزام��ي المتوج��ب عل��ى ودائعه��ا باللي��رة
اللبنانية»� ،شكر لـ«حاكم م�صرف لبنان ريا�ض
�سالمة تعاونه المنفتح في هذا ال�ش�أن”.
المدي��ر الع��ام لالم��ن الع��ام الل��واء عبا�س
ابراهيم �شكر لـ«الجمعية وحاكم م�صرف لبنان
م�ساهمتهما في والدة ه��ذا البروتوكول بعدما
�صدر القانون الخا�ص المتعلق بهذه الخــطوة»،
�آمــال في ان «يكون لكل عن�صر في االمن العام
منزل”.
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�أداء م�صارف املجموعة «�ألفا» يف الن�صف الأول من العام 2012

اظه��ر تقري��ر م�ص��ارف المجموع��ة «�ألف��ا» �أداء
وتمو�ضع الم�صارف االثن��ي ع�شر الأولى المن�ضوية
تح��ت المجموع��ة «�ألف��ا»� ،أي الم�ص��ارف اللبناني��ة
الكبرى التي تتجاوز ودائعها الملياري دوالر والذي
ن�شرت��ه �شركة بنكداتا للخدم��ات المالية عن الف�صل
الثاني من العام .2012
وبي��ن التقريران��ه خ�لال الن�ص��ف الأول م��ن
الع��ام ،ظل��ت م�ص��ارف المجموع��ة «�ألف��ا» ت�شه��د
ظروف�� ًا ت�شغيلي��ة �صعبة لكنها ا�ستطاع��ت �أن تحقق
نتائ��ج مر�ضي��ة� .إن المن��اخ االقت�ص��ادي المتباطئ
عل��ى الم�ست��وى العالم��ي بقي ي�ضغط عل��ى معدالت
الفوائد التي ا�ستقرت عل��ى �أدنى م�ستوياتها في ظل
الحاجة �إل��ى الحفاظ على �سيا�س��ات نقدية متكيفة.
وقد ا�ستتبع ذلك ا�ستمراراً للعائد ال�سلبي على �سيولة
الم�ص��ارف اللبناني��ة الت��ي ت�شه��د توظيف��ات الفتة
مرتبطة بمعدل الليبور في الم�صارف الأجنبية.
وا�ش��ار التقري��ر ال��ى �إن المن��اخ الت�شغيلي الذي
�أعق��ب اال�ضطرابات اقليميا  ،فر�ض على الم�صارف
اللبناني��ة الموجودة اقليمي��ا ،متطلبات متزايدة من
الم�ؤون��ات لمواجه��ة المخاط��ر المختلف��ة.و محلي�� ًا
فالتباط���ؤ االقت�صادي قد ترك �أثراً معاك�س ًا على نمو
ميزانية الم�صارف و�أ�ضاف �إلى ال�ضغوط المتنامية
عل��ى هوام���ش الفوائ��د ومداخي��ل العم��والت لل�سنة
الثاني��ة ،م��ا �أدى �إلى توقف زخم نم��و الأرباح الذي
�شهدته الم�صارف في ال�سنوات الت�سع الفائتة.

ف��ي ه��ذا ال�سي��اق� ،سج��ل ن�ش��اط م�ص��ارف
المجموعة �ألفا نمواً معتد ًال في الموجودات والودائع
والت�سليف��ات بن�سب  % 2.3و % 2.8و % 4.8على
التوال��ي ،وهي �أقل م��ن معدالت النم��و الم�سجلة في
ال�ستة ا�شهر ال�سابقة� .إال �أنه وبغ�ض النظر عن تراجع
نم��و الن�شاط ،ف���إن المكانة المالي��ة لتلك الم�صارف
ق��د حافظ��ت عل��ى م�ستوياته��ا الجيدة لتبل��غ ن�سبة
الت�سليفات �إل��ى الودائع  ،% 34.70ون�سبة ال�سيولة
الأولي��ة �إل��ى الودائ��ع  ،% 36.31ون�سب��ة الأم��وال
الخا�ص��ة �إل��ى الموج��ودات  % 8.25ف��ي نهاي��ة
حزيران .2012
في موازاة ذلك� ،سجلت م�صارف المجموعة �ألفا
تح�سن ًا في نوعية الموجودات في ظل تغطية مت�أنية
و�إدارة مخاطر �صارمة .فقد تراجعت ن�سبة الت�سليفات
الم�شك��وك بتح�صيله��ا �إل��ى �إجمال��ي الت�سليفات من
 % 6.04ف��ي حزي��ران � 2011إل��ى  % 5.85في
حزي��ران  ،2012في حين تراجعت ن�سبة الت�سليفات
دون العادي��ة �إلى �إجمال��ي الت�سليفات من % 0.82
�إل��ى  .% 0.75وف��ي ظ��ل المن��اخ ال�ضاغ��ط ،د�أبت
الم�ص��ارف �ألفا عل��ى تغطية �صارم��ة للمخاطر من
خالل تعزيز تخ�صي�ص الم�ؤونات بحيث بلغت تغطية
الم�ؤون��ات للت�سليف��ات الم�شك��وك بتح�صيله��ا ن�سبة
 % 84.21ف��ي نهاية حزيران  .2012في موازاة
ذلك ،خ�ص�ص��ت الم�صارف م�ؤون��ات �إجمالية الفتة
كتدابي��ر احترازية لمواجهة تداعي��ات اال�ضطرابات

حملة ترويجية وجوائز لـ «بنك بريوت والبالد العربية»

�أطل��ق «بن��ك بيروت والبالد العربية» حمل��ة خا�صة تهدف الى مكاف�أة حامل��ي بطاقاته االئتمانية
بجوائز عديدة يح�صلون عليها في مقابل ا�ستخدامهم لبطاقاتهم في الفترة الممتدة من � 8آب لغاية 21
ايلول .2012
وف��ي تفا�صي��ل الحملة بح�س��ب بيان الم�صرف« ،عن��د كل عملية ا�ستخدام للبطاقة ف��ي �أي من نقاط
قيمة
البيع في لبنان �أو في الخارجُ ،يدرج ا�سم حاملها تلقائي ًا في ال�سحب للفوز بواحدة من ثالث جوائز ّ
المجمعات ال�سياحية البحري��ة الراقية في لبنان وبجائزة
ه��ي عب��ارة عن عطلة ا�سبوع مريحة ف��ي احد
ّ
كبرى مميزة هي عبارة عن رحلة ل�شخ�صين الى اي وجهة في اوروبا”.
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الإقليمي��ة ،م��ع ارتفاع ن�سب��ة الم�ؤون��ات الإجمالية
�إل��ى الت�سليفات ال�صافية م��ن  % 0.89في حزيران
� 2011إلى  % 1.20في حزيران .2012
عل��ى الرغ��م م��ن الظ��روف الت�شغيلي��ة ال�صعب��ة،
�سجل��ت م�ص��ارف المجموعة �ألف��ا نم��واً �إيجابي ًا في
الربحي��ة �إنم��ا بن�سب��ة مح��دودة بلغ��ت  % 7.7ف��ي
الن�ص��ف الأول من العام  2012بالمقارنة مع الفترة
المماثل��ة من الع��ام ال�سابق .وعند ت�صحي��ح الأرباح
م��ن عائدات عملي��ة بيع �شرك��ة ت�أمين م��ن قبل �أحد
الم�ص��ارف الكب��رى ،ف���إن نمو الأرب��اح ال�صافية من
الن�شاط��ات الت�شغيلي��ة يتراج��ع �إل��ى ن�سب��ة .% 2.5
ه��ذا وحافظ��ت هوام���ش الفوائد على م�ست��وى 1.96
 ،%ول��م ت�ستطع بالتالي توليد مفعول �سعر �إيجابي
بموازاة تقل�ص مفعول الحج��م� .إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ف�إن
تخ�صي���ص المزي��د م��ن الم�ؤون��ات نتيج��ة متطلبات
تغطية المخاطر الإقليمية ،قد حدت من نمو الإيرادات
الت�شغيلي��ة ال�صافي��ة الذي �سجل ن�سب��ة  % 8.4على
�أ�سا���س �سن��وي .في م��وازاة ذل��ك� ،إن نم��و الدخل من
العموالت والإيرادات الأخ��رى والذي ارتفعت ح�صته
�إلى �إجمالي المردود من ن�سبة  % 34.8في حزيران
� 2011إل��ى ن�سب��ة  % 37.0ف��ي حزي��ران ،2012
لم يك��ن كافي ًا ليعو�ض المفاعي��ل ال�سلبية لمتطلبات
الم�ؤون��ات م��ن جه��ة وال�ضغ��وط الم�ستم��رة عل��ى
الهوام�ش من جهة �أخرى.
تج��در الإ�شارة �إل��ى �أن �إجراءات تحفي��ز الفعالية
المتخذة من قبل الم�ص��ارف في ظل ظروف ت�شغيلية
�صعب��ة ن�سبي ًا قد �ساهمت في تح�سن ن�سبة الكلفة �إلى
المردود التي تراجعت من  % 48.3في الن�صف الأول
من العام � 2011إلى  % 46.7في الن�صف الأول من
الع��ام � .2012إال �أن هذه التدابير ترافقت مع الت�أثير
ال�سلب��ي لكلف��ة االئتم��ان ،ما �أثق��ل �صاف��ي الهام�ش
الت�شغيل��ي الذي تراجع م��ن � % 39.3إلى ،% 35.0
متج��اوزاً التح�سن ف��ي ن�سب��ة ا�ستخ��دام الموجودات
م��ن � % 2.99إل��ى  .% 3.12ف��ي هذا الإط��ار ،ف�إن
منح��ى تنازلي�� ًا فتراجع
ن�س��ب المردودية ق��د �أخذت
ً
الم��ردود عل��ى متو�سط الموجودات م��ن  % 1.17في
الن�ص��ف الأول م��ن الع��ام � 2011إل��ى  % 1.09في
الن�ص��ف الأول م��ن الع��ام  ،2012وانخف�ض المردود
عل��ى متو�س��ط الأم��وال الخا�صة م��ن � % 12.83إلى
� ،% 12.38إال �أن ه��ذه الن�س��ب ما زالت تعتبر وافية
بالمقارنة مع المتو�سطات العالمية ب�شكل عام.

57

Magazine Assinaa Wal'iktisad N. 125.indd 57

�صناعات لبنانية

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة

تتابع "الصناعة واالقتصاد" تسليط الضوء على صناعات لبنانية مت ّيزت بجودة انتاجهاّ ،
ومتكنت من منافسة السلع
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.
وستتناول في هذا العدد شركة «يونيفرسال» وشركة «شويري مولتي باكينجغ» وشركة «سالم أنترناشيونال تانيري»

�شركة «يونيفر�سال» للدهانات
ريادة في ال�صنــــاعة وجودة في االنتاج
ت�أ�س�س��ت �شركة “يونيفر�س��ال” للدهانات في بداية الثماني��ات على يد الإخوة
دري��د ول�ؤي وجمال حاطوم في المدين��ة ال�صناعية في منطقة عاليه ،وذلك ب�آالت
مح��دودة وعدد متوا�ضع ،بهدف در�س و�ضع ال�س��وق ،ولكن بعد فترة ق�صيرة بد�أت
ال�شرك��ة بالتو�س��ع والتم��دد في المناطق اللبناني��ة كافة ،واالنفت��اح على الأ�سواق
الخارجية ،خ�صو�ص ًا وان الجودة في االنتاج التي تعتمدها ال�شركة وبالموا�صفات
الأوروبية العالية ،مكنتها من احتالل مكانة جيدة في الأ�سواق.
ه��ذه المعطي��ات دفعت الأخوة �آل حاط��وم �إلى ان�شاء مبنى جدي��د لل�شركة في
المنطق��ة ال�صناعية في عاليه ،وتجهيزه بخطوط �أنتاج حديثه وماكينات متطورة
في �صناعة الدهانات ودواء الن�ش وم�شتقاته.
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ه��ذا النمو ف��ي ال�صناع��ة اللبنانية واال�ستثم��ارات التي قام به��ا ال�صناعيون
كان��ت قد تزامنت مع نهاية الأحداث اللبنانية في بداية الت�سعينيات وما �صاحبها
من فورة عمرانية �شهدها لبنان في العا�صمة بيروت ومختلف المناطق.
وخ�لال لقاء مجلة “ال�صناعة والأقت�صاد” م��ع المهند�س دريد حاطوم ،تطرق
الأخي��ر �إلى �أو�ضاع ال�صناعة ب�شكل عام ،و�صناع��ة الدهانات ب�شكل خا�ص ،حيث
�أك��د �أن ال�صناع��ة الي��وم والأقت�صاد ب�شكل ع��ام ،يمران ب�أ�سو�أ حاالتهم��ا نظراًُ �إلى
الأو�ض��اع الأمنية التي ت�شهدها البالد� ،أ�ضف �إل��ى ذلك غالء المحروقات و�أنقطاع
الكهرباء وعدم �أنتظامها ما جعلنا نعي�ش في ظروف �صعبه للغايه.

�إعداد عبداهلل حداد

الثاني 2012
االول 2011
كانونت�شرين
االول -
ت�شرين118
واالقت�صاد -125العدد
واالقت�صاد  -العدد
ال�صناعة ال�صناعة
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�شركة �شويري مولتي باكينجغ:
دقه في العمل و�سرعة في الت�سليم
�أك��د مدي��ر ال�شرك��ة مي�شال �شوي��ري �أن �شوي��ري مولتي
باكينج��غ عمل��ت من��ذ ت�أ�سي�سه��ا ف��ي مج��ال �إ�ستي��رار الآت
التعبئ��ة والتغليف والتو�ضيب ل��زوم ال�صناعات والمنتجات
اللبنانية ـ وكالء فبارك.
وجواب ًا عل��ى �س�ؤال حول بدايات ت�أ�سي�س ال�شركة ،قال ال�سيد
�شوي��ري ان ال�شرك��ة الت��ي ت�أ�س�ست من��ذ حوالي  17عام��اً ،بد�أت
ب�أ�ستي��راد �أح��دث الآالت والم��اركات العالمي��ة و�أف�ضلها جودة
ونوعية .و�أكد �شويري وجود �شركته القوي في الأ�سواق اللبنانية،
بحي��ث ان معظ��م المنتجي��ن ب��د�أوا ف��ي االعتماد عليه��ا لت�أمين
خدماتهم ،من �آالت تعبئة وتغليف وتو�ضيب مع م�ستلزماتها.
وي�شي��ر �شويري �إلى �أن �شركت��ه تعتمد اخت�صا�صيين في
ت�أمي��ن خدمات الزبائن ما بعد البي��ع ،وهم م�ستعدون دائم ًا
لتلبية حاجات زبائن ال�شركة في الآ�سواق.
وح��ول تحدي��ث ال�شرك��ة وعم��ا �إذا كان له��ا ف��روع ف��ي

مي�شال �شويري

المناط��ق اللبناني��ة .تح��دث �شوي��ري ع��ن ت�أ�سي���س معمل
و�أ�ستي��راد �أحدث الآالت والمعدات الخا�صة ل�صناعة �شريط
التطوي��ق ( )PP Strapping Bandول�صناعة ال�شريط
الال�صق ( )Adhesive Tapeالذي تحتاجه الم�صانع،
و�أفران بويا ال�سيارات ،ولف رولو ()Cling Stretch Film
لإ�ستعمال المطاعم وتو�ضيب الدجاج واللحوم وم�شتقاتها
بنايل��ون للف الطبالي لزوم الب�ضائ��ع ،وطباعة على رولو
التلزيق.
وتوجه �شويري في كلمة �أخيرة �إلى الدولة طالب ًا منها
الأهتم��ام بال�صناع��ه اللبناني��ه ،والتخفي��ف م��ن الأعباء
الت��ي تتحملها من جم��ارك وطاقة وفلتان اال�س��واق �أمام
ال�صناعات الأجنبية بدون رقيب �أو ح�سيب.
و�أخي��راً �سيبقى �شعارن��ا في ال�شركة :الدق��ه في العمل
و�سرعة في الت�سليم.

Flow Pack
 2011الثاني 2012
االولت�شرين
االول -
كانون
ت�شرين
118 125
العددالعدد
واالقت�صاد -
واالقت�صاد -
ال�صناعة
ال�صناعة
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�صناعات لبنانية

خبرة مائة عام في �صناعة الجلود وتلوينها

«�سالم �أنترنا�شيونال تانيري»:ال�صناعة في خطر كبير
ت�أ�س�س��ت �شرك��ة �سالم �أنترنا�شيون��ال تانيري
ف��ي الع��ام  ،1925على يد نجيب �سال��م و�أخوانه
في منطقة وادي �شحرور العليا ـ بعبدا وهي تعمل
في مجال الجلود والدباغه وال�صياغ.
ب��د�أت ال�شركة العم��ل بمعدات يدوي��ه وبع�ض
العم��ال وكان��ت ت�ست��ورد الجل��ود م��ن مختل��ف
المناط��ق اللبنانية والم�سال��خ العاملة ،ولكن بعد
مرور فترة من الزمن عمل الم�ؤ�س�سون على تطوير
الم�صن��ع عب��ر �إدخال مع��دات متط��ورة وحديثة
وخط��وط �أنتاج جدي��دة لل�صب��اغ ومخلتف �أنواع
الدباغة.
زاد الطلب على منتوجات ال�شركة �أبان الحرب
التي ع�صفت بلبنان وتوقف غالبية الدباغات عن
العمل.
وال�شرك��ة تعتمد في �إنتاجه��ا على موا�صفات
عالي��ة وتقني��ة ف��ي دباغ��ة الجل��ود وتلوينه��ا
وذلك لتتما�ش��ى مع المنتوج��ات الأوروبية وهي
ت�ضاهيها جودة ونوعي��ة .ويوجد للم�صنع �صالة
عر�ض وبيع في منطقة الدورة ـ برج حمود ـ �سنتر
مقري.
وك�شف��ت �إدارة ال�شركة في لقاء مع “ال�صناعة
والأقت�صاد” ،عن الم�شاكل التي تعانيها ال�صناعة
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ب�ش��كل ع��ام و�صناع��ة الدباغات والجل��ود ب�شكل
خا���ص .ومن �أهم هذه الم�ش��اكل غياب الدعم من
قبل الدولة والنظرة الى ال�صناعة على �أ�سا�س �أنها
قطاع ثانوي مع العلم �أن ال�صناعة هي التي تحد
من الهجرة وت�شغل �أكبر ن�سبة من اليد العاملة في
لبنان ،وتعود على الأقت�صاد بالعملة الآجنبية.
وطال��ب ال�سيد �سال��م وزارة ال�صناعة وجمعية

ال�صناعيي��ن بالعمل ال��د�ؤوب على ت�أمي��ن �أ�سعار
منخف�ض��ه للكهرباء و�أن تك��ون لل�صناعيين كوتا
م��ن المحروق��ات ب�أ�سعار منخف�ض��ه كي ن�ستطيع
الأ�ستمرار والمناف�سه واال �إذا بقي الو�ضع على هذا
المن��وال فال�صناعة وال�صناعي��ون في خطر كبير
وربما ن�صل بعد فترة الى التوقف عن العمل.

عبداهلل حداد

الثاني 2012
االول 2011
كانونت�شرين
االول -
ت�شرين118
واالقت�صاد -125العدد
واالقت�صاد  -العدد
ال�صناعة ال�صناعة
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 2011الثاني 2012
االولت�شرين
االول -
كانون
ت�شرين
118 125
العددالعدد
واالقت�صاد -
واالقت�صاد -
ال�صناعة
ال�صناعة
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�شركة ميتز اكويبمانت ولو جي�ستك�س (اوف �شور) �ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2011/12/31
ل.ل		.املطلوبات
		
ل.ل.
املوجودات			
		
30000000
1500000
850250614
		

				
اال�صول الثابتة
				
الب�ضائع
ذمم مدينة

		
12259879
		
475113635
664628620

ذمم اال�ست ثمار المدنية االخرى

256318597

272754194

ح�سابات الت�سوية
م�صارف وم�ؤ�س�سات مالية

4974750
463942693

860625
670231846
993000

المجموع العام			

مجل�س االدارة
		
			
بولين ميتز
		
كارل ميتز
		
ميتز هولدينغ

1877238174

77647895
1877238174

رئي�س مجل�س االدارة
			
ع�ضو
ع�ضو

ر�أ�س المال
االحتياطات
نتائج �سابقة مدورة
النتيجة ال�صافية
للدورة المالية
الم�ؤونات لمواجة اعباء
ذمم دائنة
�ضرائب متوجبة
على اال�ستثمار
ح�سابات الت�سوية

المراقب اال�سا�سي
حبيب حاتم

�شركة ميرومار (اوف �شور) �ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2011/12/31
ل.ل		.املطلوبات
		
ل.ل.
املوجودات			
				
اال�صول الثابتة
				
ذمم مدينة
الم�صارف والم�ؤ�س�سات المالية

		
2226450765
3549031827
807619086

ح�سابات الت�سوية

388363099

		
3000000
1500000
2834654251
		
462220942
13237142
2680027690
7149771
4242542
956896539

المجموع العام			

مجل�س االدارة
		
		بول ميتز
جان
انطوان ج .حداد 		
		
 62ماري تريز حداد
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6971464777

8535900
6971464777

رئي�س مجل�س االدارة
			
ع�ضو
ع�ضو  -العدد ت�شرين االول  -ت�شرين الثاني
ال�صناعة واالقت�صاد
125

ر�أ�س المال
االحتياطات
نتائج �سابقة مدورة
النتيجة ال�صافية
للدورة المالية
الم�ؤونات لمواجة اعباء
ذمم دائنة
ال�ضمان االجتماعي
�ضرائب متوجبة على
اال�ستثمار
ذمم اال�ستثمار
الدائنة االخرى
ح�سابات الت�سوية

المراقب اال�سا�سي
حبيب حاتم
2012
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�شركة �صونومار ترا�ست �شيبينغ كومباني �ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2011/12/31
املوجودات			

		
ل.ل.

		
194455301
		
231665167

			
اال�صول الثابتة المادية
				
ذمم مدينة
الم�صارف وال�صندوق

309293680

المجموع العام			

735414148

ل.ل		.املطلوبات

1000000
40190529
		
157424874
2540380-

15446648
360559475
150304662
4265725
754100
1627515
6381000
735414148

مجل�س االدارة
رئي�س مجل�س االدارة
			
بولين جان ميتز
		
			
ع�ضو
�شركة ميتز هولدنغ �ش.م.ل.
ع�ضو
		
بيتر جان ميتز
									
									
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  125ت�شرين االول  -ت�شرين الثاني 2012
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ر�أ�س المال
االحتياطات
نتائج �سابقة مدورة
النتيجة ال�صافية
للدورة المالية
م�ؤونات لمواجهة اعباء
ح�سابات ال�شركاء الدائنة
ذمم دائنة
ال�ضمان االجتماعي
�ضرائب متوجبة على
اال�ستثمار
�ضرائب متوجبة خارج
اال�ستثمار
ح�سابات الت�سوية

المراقب اال�سا�سي
فواز �إخوان
المراقب اال�ضافي
جورج عكر
63
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�شركة اورابيا(اوف �شور) �ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2011/12/31
ل.ل		.املطلوبات
		
ل.ل.
املوجودات			

		
30000000
		
309984256
			
ذمم اال�ستثمار المدينة
6468872		
94882050
				
ح�ساب الت�سوية
		
الم�صارف
83970805
185665761
											
ال�صندوق
274205206
2065765
ح�سابات ال�شركاء
1389750
26600712
224915985
2207000

المجموع العام			

مجل�س االدارة
		
			
�سيلوانا غازاريان
		
رمزي العويني
		
انترانيك كالوكيان

619198544

8978670
619198544

رئي�س مجل�س االدارة
			
ع�ضو
ع�ضو

ر�أ�س المال
نتائج �سابقة مدورة
النتيجة ال�صافية
للدورة المالية
ذمم دائنة
ال�ضمان االجتماعي
ذمم اال�ستثمار
الدائنة االخرى
�ضرائب متوجبة
على اال�ستثمار
ح�سابات الت�سوية

المراقب اال�سا�سي
حبيب حاتم

�شركة ميتز كونتينر الين (اوف �شور) �ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2011/12/31
ل.ل		.املطلوبات
		
ل.ل.
املوجودات			
		
150000000
75000000
269547545		

				
اال�صول الثابتة
				
ذمم مدينة
ال�ضمان االجتماعي

		
51619394
		
377698177
2262000

ح�سابات الت�سوية

999997

17417004-

الم�صارف
ال�صندوق

5578950
1909356

16731512
365499811
1000000

المجموع العام			

مجل�س االدارة
		
			
بولين ميتز
ميتز هولدينغ �ش.م.ل
		
انطوان ج .حداد
64

10/18/12 3:01:24 PM

440067874

118801100
440067874

رئي�س مجل�س االدارة
			
ع�ضو
ع�ضو

ر�أ�س المال
االحتياطات
نتائج �سابقة مدورة
النتيجة ال�صافية
للدورة المالية
الم�ؤونات لمواجة اعباء
ذمم دائنة
�ضرائب متوجبة
على اال�ستثمار
ح�سابات الت�سوية

المراقب اال�سا�سي
حبيب حاتم
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�شركة ميتز هولدنغ �ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2011/12/31
ل.ل		.املطلوبات
		
املوجودات			 ل.ل.
			
اال�صول الثابتة المادية
			
اال�صول الثابتة المالية
ذمم مدينة

		
6195830
		
188672100
9359809825

		
30000000
		
15000000
		
12247495-

الم�صارف وال�صندوق

1796182367

1821551945218159
1727341665
597375
2700000
9761905612

المجموع العام			

مجل�س االدارة
			
		بول ميتز
جان
بولين جان ميتز 		
		
بيتر جان ميتز
		
�سيلين جان ميتز
�سونا ميتز 		
		
بول ميتز

11350860122

2500000
11350860122

رئي�س مجل�س االدارة
			
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
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ر�أ�س المال
االحتياطات
نتائج �سابقة مدورة
النتيجة ال�صافية
للدورة المالية
الم�ؤونات لمواجهة اعباء
ح�سابات ال�شركاء الدائنة
ال�ضمان االجتماعي
�ضرائب متوجبة
على اال�ستثمار
ذمم دائنة خارج
اال�ستثمار
ح�سابات الت�سوية الدائنة

المراقب اال�سا�سي
حبيب حاتم
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�شركة ميغا ماريتييم (اوف �شور) �ش.م.ل.
املوجودات			

		
ل.ل.

ل.ل		.املطلوبات

		
ذمم اال�ستثمار المدينة االخرى

		
312427717

		
30000000

ر�أ�س المال

				
الم�صارف

		
12245088

13452808-

نتائج �سابقة مدورة

		
307125613
											

النتيجة ال�صافية
للدورة المالية

			
1000000
						

�ضرائب متوجبة
على اال�ستثمار

المجموع العام			

مجل�س االدارة
			
		ف�ؤاد معيكي
مي
طانيو�س يو�سف عبدو الخوري
		
غرا�سيا يو�سف االبي�ض

324672805

324672805

رئي�س مجل�س االدارة
			
ع�ضو
ع�ضو

المراقب اال�سا�سي
حبيب حاتم

�شركة ميغا ماريتييم (اوف �شور) �ش.م.ل.
املوجودات			

		
ل.ل.

ل.ل		.املطلوبات

		
ذمم اال�ستثمار المدينة االخرى

		
699002786

		
30000000

ر�أ�س المال

				
الم�صارف

		
38520063

293672805

نتائج �سابقة مدورة

		
ال�صندوق
411611294
1000
											
1146750
			

المجموع العام			

مجل�س االدارة
			
		ف�ؤاد معيكي
مي
طانيو�س يو�سف عبدو الخوري
		
غرا�سيا يو�سف االبي�ض
66
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ال�ضمان االجتماعي
�ضرائب متوجبة
علىاال�ستثمار

1093000
737523849

النتيجة ال�صافية
للدورة المالية

737523849

رئي�س مجل�س االدارة
			
ع�ضو
ع�ضو

المراقب اال�سا�سي
حبيب حاتم
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متاشيا ً مع نهج مجلة “ الصناعة واألقتصاد « القائم
على األهتمام بالصناعة اللبنانية أنطالقا ً من رسالة
اجمللة في خدمة القضية الصناعية.
ومبناسبة أطالق موقع اجمللة على األنترنت
 www.sinaaiktisad.comوالذي يشكل من خالله
(باب صنع في لبنان) منطا ً حقيقيا ً يساهم بوصول
السلعة اللبنانية الى األسواق احمللية والعربية ،وقفزة
نوعية وجادة على طريق فتح أسواق جديدة أمام اإلنتاج
الصناعي اللبناني.
ومع اإلنطالقة اجلديدة للمجلة في األسواق العربية
واحمللية بحيث باتت مرجعا ً معتمدا ً للتعرف إلى صناعة
لبنان ،فقد باشرت إدارة اجمللة العمل على تعزيز (باب
صنع في لبنان) الذي تفردت به منذ صدورها في مطلع
التسعينات كخطوة فاعلة وبكلفة مخفض ًة جدا ً في
الترويج للصناعة الوطنية في لبنان مستفيدة من
األنتشار اجلديد للمجلة ،مضافا ً إليها اإلنتشارالواسع
على املوقع االلكتروني  www.sinaaiktisad.comفي
جميع األسواق احمللية والعربية .
لذلك ونظرا ً جلدية هذه اخلطوة ،تأمل إدارة اجمللة أن
يجد الصناعيون اللبنانيون فيها فرصة سانحة لترويج
منتجاتهم عبر املشاركة االعالنية وفقا ً للنموذج
املوحد الذي مت أعتماده بأسلوب سهل وفعال وبكلفة
تكاد تكون رمزية مبا يفسح في اجملال أمام أكبر عدد
ممكن من املؤسسات الصناعية للتعريف بأنتاجها
بأقصر الطرق وبأقلها كلفه.
أنطالقا ً من ذلك أنشأت اجمللة جهازا ً بشريا ً وتقنيا ً
خاصا ً إلجناح هذه اخلطوة مبا يحقق املصالح املشتركة
للصناعة اللبنانية بشكل خاص واإلقتصاد الوطني
بشكل عام.
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  125ت�شرين االول  -ت�شرين الثاني 2012
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�صناعات غذائية

�شركة حمام�ص االمني لل�صناعة واللتجارة �ش.م.م
�صناعة وتجارة كافة انواع المك�سرات والبن وال�شوكوال وال�سكاكر

العنوان :عكار  -العبدة  -مقابل مشتل الزراعة -بناية االمني  -هاتف 961)6( 471114 - 961 )6( 471117 :
فروع الشركة  -طرابلس  -1طريق املعرض  -2 -مستديرة ابو علي  -3-القبة  -4 -ابو سمرا  -عكار  -5- :العبدة -6 -
احملمرة  -7 -حلبا  -الضنية  -8 -مرياطة - 9 -سير الضنية  10 -زغرتا  -الكورة -11 -عابا
E- mail : contact@api.com.lb
اململكة العربية السعودية  -الرياض  -اخلالدية 00966555201698 -

معامل الفلوك�س ال�صناعية
 -احمد عطايا

USINE LAVELUXE INDUSTRIELLE
�صناعات غذائية

الناعمة ـ احلارة ملك احمد عطايا
هاتف ٩٦١ ٣ ٢١٥٨٨٨- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٠٠٦ :
فاكس ٩٦١ ٥ ٦٠٠٣٤٦ :
ص.ب  ١٤/٥٤٤٥ :بيروت
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info@yamama-lb.com
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�صناعات غذائية
Super Brasil Co. S.A.L
بن  -حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

منصورية املنت /املكلس/بيروت /لبنان  -هاتف  - ٩٦١ )١( ٦٨٠٦٨٠ :ص.ب ٦٦ :
فاكس٩٦١ )١( ٦٨٥٠٩٠ :
info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

�شركة اخلبز امللكي

�شـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.

تو�ضيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات (ا�ستيراد وت�صدير)

العنوان :حارة حريك  -شارع الرويس الرئيسي  -ص.ب  - ٢٤/١٧١ :برج البراجنة
هاتف  - ٩٦١ )١( ٥٥٦٠٥٨ :تلفاكس  ٩٦١ )١( ٥٥٦٠٥٩ :خلوي )٣( ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ :
E-mail : helbawi@helbawibros.com

البان واجبان جابر ابناء جابر

�صناعة الخبز العربي واالفرنجي �صناعة
الحلويات العربية واالفرنجية

م�شوار اجلودة منذ 1951

العنــوان  :مكسة  -طريق قب الياس  -البقاع
هاتف  - ٩٦١ )٨( ٥٤٤١٥١ :فاكس ٩٦١ )٨( ٥٤٤٨٠٧ :

العنوان :املريجات  -طريق بيروت الشام  -هاتف 08/544836 - 03 /636105 :بيروت  -جسر املطار
 -سنتر بزي  -هاتف - 01/834222 - 03/895395 :خلدة  -اوتستراد بيروت اجلنوب 71/894898 -

�شركة �صدقة
للمعجنات واحللويات Sadaka

صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها (ا�ستيراد وت�صدير)

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

Abdul Kader ghandour & sons s.a.l
طحينة  -راحة حلقوم  -حالوة  -سمسمية  -دبس خروب

Tahini - Loukoum - Halawa - Semsmia - Carob’s Rolases
بيروت  -هاتف  - ٠١/٢٧٣٦٤٩ -٥٤٥٣٣١:فاكس  - ٠١/٥٤٥٣٣١ :ص.ب ١١٤٧٢٠ :.بيروت
E-mail: ghandour.lb@gmail.com

10/18/12 3:01:52 PM

بئر العبد  -شارع اقسيس  -بيروت لبنان  -تلفون 961 01/542542-278248 :فاكس961 01/543030 :
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�صناعات غذائية

�شركة الكار �ش.م.ل

AL CART S.A.l

�صناعة الم�شروبات الروحية والكحولية

العنوان :املتني  -الشارع العام -هاتف961 )3( 866277-961 )4( 296176 :

E-mail:bousleiman@hotmail.com - chateauvictor@hotmail.com - alcartsal@hotmail.com

Manufacturing & Trading
of all Kind of Sweets

وكالء ح�صريــون لل�شرق الأو�سط �شوكوال �سوي�سري/على ا�ستعداد لتلبية طلبات الجملة للخارج  -ت�أمين والئم
Fax : 961 (1) 304855 - P.O.Box: 14 / 6627 2nd Branch Corniche
Al Mazraa - near Refaai Roastery Tel : 961 (1) 706701
E-mail: chopin@chopin.com.lb - Website: www.chopin.com

م�ؤ�س�سة موري�س ب�شري م�شعالين
Maurice B. Mechelany

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

مطاحن الفتوح  -غبرية غروب �ش.م.م

برغل ،حبوب وبهارات

Ftouh Mills-Ghbayra Group

جبل لبنان  -كسروان  -جديدة غزير  -الشارع العام هاتف ٩٦١ )9( 925965 :
 - ٩٦١ )3( 643502فاكس٩٦١ )9( 925361 :

Web Site: www. ftouhmills.com

Email: joseph@ftouhmills.com

عون فود كومباين عون �ش.م.م
Aoun Food Co. Aoun S.A.R.L

�صناعة وتجارة مواد غذائية :حبوب  -بهارات  -كبي�س  -حالوة و طحينة � -صناعة مختلف �أدوات التنظيف

العنــــــوان  :سن الفيل  -شارع عازار  -هاتف ٩٦١ )١( ٥١٠٩٧٧- )١( ٥١٠٩٧٦ :
العنــوان  :جبل لبنان  -املنت  -مزرعة يشوع  -املنطقة الصناعية  -بناية الشركة
املصنع  :زحلة  -املدينة الصناعية  -هاتف  - ٩٦١ )٨( ٩٣١٣٥٧ :ص.ب ٥٥٥٣١ :بيروت
 - ٩٦١ )٤( ٩٢٨٧٥٩ - ٩٦١ )٤( ٩٢٦٣٨١فاكس٩٦١ )٤( ٩٢٠١٩٠:
هاتف :
الثاني 2012
ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  125ت�شرين االول  -ت�شرين
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيك

الفتى كو

ل�صناعة وجتارة مواد التنظيف

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

صناعة
وجتارة مواد
التنظيف

Manufacture
and Trade
of Cleaning
Materials

العنوان :جبل لبنان  -بعبدا  -حارة حريك  -شارع القسيس
هاتف  - ٩٦١ )1( 279314 - ٩٦١ )3(926830 :فاكس ٩٦١ )1( 279314 :

�شركة ايكو للتجارة وال�صناعة
واملقاوالت �ش.م.م

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة

العنــوان :
املعمل
كفرشيما -
املنطقة الصناعية
هاتف :
961 )5( - 436115/ 114
املكتب:
حارة حريك
تلفاكس:
961 )1(557523

www.echopaint.com

E-Mail: echo_painting@hotmail.com

echo.paint@gmail.com

م�ؤ�س�سة ع.م .للبال�ستيك
A.M. Plastic EST.

صناعة وطباعة كافة انواع البالستيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic

العنــــــوان  :بيروت  -لبنان  -هاتف  ٩٦١ )١( ٨٥١٤٠٩ :خلوي ٩٦١ )٣( ٨٤٩٧٠٠ :

E-mail : abbasmiski@hotmail.com

10/18/12 3:02:21 PM

�شركة بال�ستيبون

Plastiban

صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

العنــوان  :بيروت  -ساقية اجلنزير  -عني التينة  -الطريق العام  -هاتف01/809454 :
خليوي  - 03/284690 :فاكس01/810454 :

ال�صناعة واالقت�صاد  -العدد  125ت�شرين االول  -ت�شرين الثاني 2012
E mail : info@plastiban-lb.com, www.plastiban-lb.com
E-mail : abbasmiski@gmail.com
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�آالالت واالجهزة الكهربائية

�شركة اماكو

�شركة الي�سا
لل�صناعة والتجارة

AMACO Company

�صناعة �آالت لتحويل الورق ال�صحي
على مختلف �أنواعه

�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

املركز الرئيسي :صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د .نزيه البزري ـ بناية حمود
تلفاكس - 009٦١)٧(722253 - 009٦١)٧(٧30253 :ص ب ٣٧١ :صيدا
E-mail :amacosal.com amacosal@yahoo.com

العنوان :االوزاعي مدينة ناصر الصناعية  -هاتف وفاكس +٩٦١( ١) ٤٥٥٠٠١ :
خلوي +٩٦١(٣ )٢٨٨٣٤٤ :
E.Mail: elissaco@live.com

حريري رادياتور

�شويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.r.L

استيراد آالت ومواد التغليف والتوضيب والتعبئة

Import Machinery & Packaging Materials, Packaging& Packing

Stretch Film & Adhesive Tape
Flow Pack
العنوان :لبنان  -منصورية املنت  -شارع سامي الصلح  -بناية سانت ايلي  -بلوك«د»
هاتف  - ٩٦١ )٤( ٤٠١٠٧٧ - ٩٦١ )٤( ٤٠١٧٧٧ :فاكس٩٦١ )٤( ٥٣٢٣٩٩ :
خليوي  ٩٦١ )٣( ٨٠٨٠٧٧ - ٩٦١ )٣( ٢٨٦٢٥٢:ص.ب - ٠١٦٢ :.منصورية املنت
info@chouerymultipack.com www. chouerymultipack.com

HARIRI
RADIATOR
�صناعة رادياتورات واك�س�سواراتها لكافة
ال�سيارات واملولدات واملعدات

صيدا  -عني الدلب
ملك محمد احلريري
هاتف :
٩٦١ )٧( 723007
٩٦١ )٣( ٢٤7847
ص.ب ٤٩٩ :
Saida - Ain Al
Deleb - Mohammad
Hariri Bldg.
Tel : 961 (7) 723007
- 961 (3) 247847
P.O.Box : 499

�شركة اك�سرتافور ل�صناعة االفران الآلية �ش.م.م

�صناعة وتجارة االفران الآلية

Manufacturing of Bakery

العنــوان  :كفرشيما  -شارع الغدير  -ملك سميون وباسيل
هاتف  ٩٦١ )٥( ٤٣٥٤٣٣ :فاكس ٩٦١ )٥( ٤٣٢٨٥٦ :

http://www.ExtraFourCo.com/ contact@extrafourco.com 72
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�صناعات مختلفة
�شـركـة زيـاد بـو عـز لل�صنـاعـة والتـجـارة �ش.م.م
ziad bou ezz co.for Ind.& Commerce sarl

صناعة كافة امللبوسات القطنية

Manufacturing All Kind of Under Wear - Linens - Baby Set - Blanket

العنوان :بتلون-الشوف -الطريق العام  -هاتف961)3(619681 961)5( :
خليوي -961)3(671265 :ص.ب1503-33 .
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb

�شركة امل�صانع احلديثة للباطون اجلاهز �ش.م.ل
)Modern Industries For Concrete sal (MIC

مجبل باطون جاهز  -مختبر لفح�ص الباطون Ready Mix Concrete - Laboratory

العنــوان  :جبل لبنان  -املنت  -ابو ميزان  -الطريق العام  -هاتف ٩٦١ -4-982633 :
فاكس٩٦١ -4- 982633- :
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Email: mic-concrete@kahy-holding.com
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�صناعات مختلفة

�سـامـو بلــت
SAMO BELT
صناعة االحزمة اجللدية

Leather Belts

العنوان :احلدث  -وهبي سنتر
هاتف- ٩٦١)٥( ٠ ٤٦٦٠٢ :
فاكس ٩٦١ )٥( ٤٦١٦٨٦ :
Adresse: Hadath - Wehbi
Center Tel : 961 (5) 466020
- Fax : 961 (5) 461686
Email : info samobelt.com
Website : www.samobelt.com

املكل�س  -بناية بارودي  - -تلفون 961 )1( 486395 / 6/ 7 /8 :فاك�س961 )1( 486399 :
Email: info@baroudigroup.com

لـوريجين �ش.م.ل
م�ستح�ضرات التجميــل والعطــورات والمنظفــات

�صقال ال�صناعات �ش.م.ل

�صناعة مولدات وكواتم �صوت

Saccal Industries S.A.L

Generators & Sound Proof Canopies

العنوان :بيروت  -فردان  -رشيد كرامي  -سنتر كونكورد  -هاتف - ٣٤٨٠٨١:
 ٩٦١ )١( ٣٤٨٠٨٠فاكس  - ٩٦١ )١( ٣٥٤٥٣٣:ص.ب ١٤-٥٠١٩ :
E-mail : gm@saccal.com
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العنوان :البقاع  -تعنايل املنطقة الصناعية  -هاتف ٩٦١ )٨( ٥١٣٢٠٢ - ٥١٣٢٠١ :
فاكس  ٩٦١ )٨( ٥١٣٢٠٠ :خلوي ٩٦١ )٣( ٨٣٣٦٢١ :
E-mail : info@loriginecos.com - Website : www.loriginecos.com

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

معر�ض «باور براندز» للعالمات التجارية مطلع �أبريل 2013

اطالق «م�ؤتمر دبي العالمي لحماية الم�ستهلك»

بالتزامن مع إطالق مؤمتر “مؤمتر دبي العاملي حلماية املستهلك” في نيسان
إبريل العام  ،2013الذي سيركز على التعريف باآلليات والقوانني املتبعة في
قطاع الرقابة التجارية حلماية املستهلك ،مت اإلعالن عن معرض “باور براندز”
الستقطاب كبرى العالمات التجارية في دولة اإلمارات والعالم ،من  1إلى
 3أبريل املقبل.

وي�أت��ي �إط�لاق المنت��دى والمعر�ض ف��ي �إطار
جه��ود اقت�صادي��ة دب��ي الرامي��ة نح��و خل��ق بيئة
اقت�صادي��ة م�ستدامة تتبع �أف�ضل المعايير واللوائح
االقت�صادية الخا�صة بحماية الم�ستهلك والعالمات
التجارية ،مم��ا يعزز من ال�شفافي��ة والحيادية في
قطاع التجزئة ب�إمارة دبي.
يركز “م�ؤتمر دبي العالم��ي لحماية الم�ستهلك
 ،”2013ال��ذي يق��ام لم��دة � 3أي��ام بالتزامن مع
معر���ض “ب��اور بران��دز” ،عل��ى تقوي��ة حماي��ة
الم�ستهل��ك وزي��ادة وعي��ه بحقوق��ه والتعري��ف
بالآلي��ات والقواني��ن المتبعة ،وال��دور الذي يقدمه
قط��اع الرقاب��ة التجاري��ة وحماي��ة الم�ستهل��ك
بالدائ��رة والعائ��د االقت�ص��ادي م��ن وراء الحف��اظ
عل��ى حق��وق الم�ستهل��ك والثق��ة المكت�سب��ة لل�سوق
المحل��ي من خالله .وي�ست�ضي��ف الم�ؤتمر نخبة من
ال�شخ�صي��ات العالمية والمحلي��ة و�أ�صحاب القرار،
م��ن بينهم م��دراء تنفيذيي��ن وم�س�ؤولين حكوميين
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وباحثي��ن اقت�صاديي��ن والعاملي��ن بالقط��اع
ال�صناع��ي والمحامي��ن ع��ن العم�لاء وغيرهم من
المهنيين والمهتمين في �ش�ؤون حماية الم�ستهلكين
والعالمات التجارية العالمية.
�سي�ستقط��ب معر���ض “ب��اور بران��دز” كب��رى
العالم��ات التجارية عل��ى م�ستوى دول��ة الإمارات
والعالم لتقريب وجهات النظر ،والحديث حول �أبرز
مفاهي��م القطاع وتبادل الخب��رات ووجهات النظر
�إل��ى جانب التروي��ج للعالمة التجاري��ة .وب�إمكان
ال�ش��ركات العار�ض��ة ف��ي الح��دث الح�ص��ول عل��ى
اعتم��اد و�إج��ازة منتجاتها كعالم��ة تجارية قوية
في دبي ،والوقوف في طليعة ما يهتم به الم�ستهلك
واغتن��ام الفر�صة لإظه��ار �سيا�سات الج��ودة التي
لديه��ا ،وعق��د االجتماعات م��ع الزوار م��ن التجار
والم�ستثمري��ن ،وزيادة م�ساح��ة العالمة التجارية
وو�ضوحه��ا وم�صداقيته��ا ف��ي ال�س��وق م��ن خالل
الم�شاركة في الحدث.

وبهذه المنا�سب��ة ،قال �سع��ادة �سامي القمزي،
مدير عام دائرة التنمية االقت�صادية“ :ي�أتي �إطالق
’م�ؤتم��ر دبي العالمي لحماي��ة الم�ستهلك ‘2013
ومعر���ض ’ب��اور بران��ذز‘ �ضمن جه��ود ومبادرات
اقت�صادي��ة دب��ي الت��ي تتب��ع توجيه��ات الحكومة
الر�شيدة الرامية �إلى تنمية القطاع االقت�صادي عبر
تنمي��ة ال�سيا�سات واللوائح االقت�صادية ،والتعريف
بالقطاع��ات الت��ي تحظ��ى بالنم��و اال�ستراتيج��ي.
وتعم��ل اقت�صادية دبي على تقدي��م �أف�ضل الحلول
�س��واء المحليين
والخدم��ات للتج��ار والم�ستثمرين
ً
�أو العالم��ي لت�سهي��ل الحرك��ة التجاري��ة ومزاول��ة
الأعمال في الإمارة”.
وق��ال القم��زي“ :لع��ب قط��اع التجزئ��ة دوراً
رئي�سي ًا في التنمية االقت�صادية لإمارة دبي ،حيث
�ساهم ب�ش��كل مبا�شر في نمو الناتج المحلي بن�سبة
م��ا يزيد ع��ن � % 12سنوي�� ًا خالل الأع��وام الع�شر
الما�ضي��ة ،م�ش��ك ًال في الع��ام  2011ما ال يقل عن
 15ملي��ار دره��م .ومن هن��ا نرى �أن ذل��ك م�ؤ�شر
عل��ى �أن م�ستقبل قطاع التجزئة واعد ومن المتوقع
�أن يتج��اوز معدل النمو ال�سن��وي له  % 5.5خالل
الفت��رة ما بي��ن العام � 2012إل��ى  .2015وتكثف
حكوم��ة دب��ي جهوده��ا ف��ي �سبي��ل تعزي��ز القدرة
التناف�سي��ة للإمارة عب��ر كافة قطاع��ات الأعمال،
وي�أت��ي �إط�لاق ’م�ؤتم��ر دب��ي العالم��ي لحماي��ة
الم�ستهل��ك  ‘2013لتكل��ل نج��اح تل��ك الجه��ود
ولتكون مبادرة �أخ��رى تعزز من مكانة �إمارة دبي
كبيئة جاذب��ة ومنا�سبة لتطوير الأعمال ،والحفاظ
عل��ى القطاع��ات االقت�صادي��ة ناب�ض�� ًا بالحيوي��ة
واالزدهار في دبي”.
وق��ال عمر بو�شه��اب ،المدي��ر التنفيذي لقطاع
الرقاب��ة التجاري��ة وحماية الم�ستهلك ف��ي الدائرة:
“ت�ؤكد دائرة التنمية االقت�صادية متمثلة في قطاع
الرقاب��ة التجاري��ة وحماي��ة الم�ستهل��ك التزامه��ا
الدائ��م ف��ي تنظي��م وتوطي��د العالق��ة بي��ن التاجر
والم�ستهل��ك والو�ص��ول ب�أرقى م�ستوي��ات الخدمة
المقدمة للعمالء ،وال�شراكة مع مجتمع الأعمال في
تنمية اقت�ص��اد دبي .وتعد هذه المبادرة من �ضمن
م�ساع��ي القط��اع �إل��ى تعزي��ز دور قط��اع التجارة
والتجزئ��ة ال��ذي يحظى ب�أهمية خا�ص��ة في �إمارة
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دبي� ،إذ ت�سعى دائ��رة االقت�صادية بدبي �إلى تقديم
�أف�ضل المبادرات ب�شكل دوري والعمل على تحقيق
�أهدافه��ا الت��ي تتمثل ف��ي رفع التوعي��ة والتعريف
بدوره��ا المتكام��ل ف��ي تنظيم ري��ادة الأعمال في
�إمارة دبي”.
و�أ�ض��اف عم��ر بو�شه��اب“ :يع��د تنظي��م ه��ذا
الم�ؤتم��ر والمعر�ض �ضرورة لتقريب وجهات النظر
مع مختلف القطاع��ات وتطبيق �أف�ضل الممار�سات
في مزاولة الن�شاطات التجارية والأعمال والتعامل
بكل �شفافية في عملي��ات البيع وال�شراء ،وبالتالي
�ضمان حق��وق الم�ستهلكين م��ن مختلف الثقافات
والجن�سي��ات ،والحف��اظ عل��ى حق��وق التج��ار من
�أ�صح��اب العالم��ات التجاري��ة .و�سي�ستم��ر قط��اع
الرقاب��ة التجاري��ة وحماي��ة الم�ستهل��ك ف��ي طرح
المبادرات الت��ي من �ش�أنها تطبي��ق �أعلى المعايير
الدولية ،وتوفير العديد م��ن الخدمات المتخ�ص�صة
لتعزيز مجتمع الأعمال والنهو�ض بتجارة التجزئة،
والتي تعد ركن ًا �أ�سا�سي ًا في اقت�صاد الإمارة”.
ومن جانب��ه قال �ساتي���ش كانا ،المدي��ر العام
ل�شركة الفجر للمعلوم��ات والخدمات“ :ي�سرنا عقد
هذه ال�شراكة مع دائرة التنمية االقت�صادية في دبي
لإط�لاق هذين الحدثي��ن الهامين اللذين نهدف من
اطالقهما �إلى تعزي��ز موقع الم�ستهلك في المعادلة
ال�شرائية في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وم�ساعدته على اتخاذ القرارات المالئمة والر�شيدة
فيما يخ���ص العالمات والم��اركات التجارية التي
يرغ��ب ف��ي �شرائها .كم��ا �سي�سلط الحدث��ان ال�ضوء
على اح��دث االتجاهات التي تتعل��ق بالم�ستهلكين
والعالمات التجارية على حد �سواء”.
و�أ�ضاف كانا“ :نفخر في الفجر ب�إ�ضافة هذين
الحدثي��ن الى قائمة المنا�سب��ات التي ننظمها على
مدار الع��ام .وقمنا على مدى ثالث��ة عقود ب�إطالق
�س�سل�س��ة م��ن المعار���ض والم�ؤتم��رات الت��ي تبل��غ
قيم��ة عالمته��ا التجاري��ة ع�ش��رات الماليي��ن م��ن
الدوالرات”.
من جهته ،قال محم��ود المليجي ،المدير العام
الم�ساع��د في �شرك��ة دبي للمرطب��ات“ :ي�سر �شركة
دب��ي للمرطب��ات �أن تك��ون راع رئي�س��ي لهذي��ن
الحدثين الهامي��ن .ويتما�شى هدف هذين الحدثين
مع ر�ؤي��ة �شركتنا في �أن حق��وق الم�ستهلكين فوق
كل اعتب��ار .و�ساهم��ت ه��ذه الر�ؤي��ة ف��ي تحقي��ق
�شركتن��ا لموقع ري��ادي في الإم��ارات� ،إ�ضافة الى
تمتعها بدرجة والء عالية ومميزة”.

التجارة الإيرانية ـ الإماراتية  25ملياراً

ك�ش��ف ال�سفي��ر الإيراني ف��ي �أبو ظبي محم��د ر�ضا فيا�ض �إن قيم��ة ال�صفقات التجاري��ة بين �إيران
والإمارات ناهزت العام الما�ضي  25مليار دوالر في  ،2011م�ضيفا �أنه مرتاح للم�ستوى الذي و�صلت
�إليه التبادالت بين البلدين.
و�أ�ضاف فيا�ض �أن بع�ض البلدان «قد تكون قلقة على روابط الألفة التي تجمع بين طهران ودبي»،
م�شددا على �أهمية �إعطاء الأولوية لم�صلحة الإمارات و�إيران.
وكان وزي��ر االقت�ص��اد الإماراتي �سلط��ان بن �سعيد المن�ص��وري قد قال في �أوائ��ل يونيو/حزيران
الما�ض��ي �إن العقوب��ات المالي��ة الدولي��ة المفرو�ضة على �إيران �أ�ض��رت بتجارة الأخيرة م��ع الإمارات،
م�شي��را �إل��ى �أن بالده كانت دائما تتاجر مع �إيران فيما يخ�ص الم��واد اال�ستهالكية ،وينبغي �أال تتوقف
هذه المبادالت� ،إال �أنه �أ�ضاف «�إذا �أردنا ت�صدير  20طنا من الأرز ف�إن النظام المالي العالمي ال ي�سمح
بذلك».
الواليات المتح��دة فر�ضها على �إيران  -من المخاطرة
وق��د جعل��ت العقوبات البنكية  -التي قادت
ُ
�أن تق��دم بن��وك عبر العالم بما فيها الموجودة بالإمارات على �إجراء معامالت مع �إيران ،وهو ما و�ضع
عراقيل كبيرة �أمام طهران لتمويل تجارتها الخارجية.
وتع��د دب��ي مرك��زا تجاريا رئي�سي��ا مع �إي��ران ،حيث ق��درت عمليات �إع��ادة ت�صدي��ر الب�ضائع بين
الجانبي��ن بنح��و  31.9ملي��ار درهم �إمارات��ي ( 8.7ملي��ارات دوالر) خالل الأ�شهر الت�سع��ة الأولى من
 ،2011ح�سب بيانات �سلطة الجمارك في الإمارات.
ويقول �صندوق النقد الدولي �إن العقوبات الدولية على طهران قد تكلف الإمارات خ�سارة تعادل ما
قيمته  % 0.7من الناتج المحلي الإجمالي �إذا توقفت المبادالت التجارية بين البلدين.

التنمية االقت�صادية يف دبي

�إن دائ��رة التنمي��ة االقت�صادية في دبي هي هيئة حكومية تخت���ص بو�ضع و�إدارة الأجندة االقت�صادية
لإم��ارة دبي بدولة الإم��ارات العربية المتحدة .وتقدم دائرة التنمي��ة االقت�صادية كل الدعم لعملية التحول
الهيكلي التي ت�شهدها �إمارة دبي �إلى اقت�صاد متنوع ومبدع هدفه االرتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز م�ستويات
النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية االقت�صادية مع الم�ؤ�س�سات التابعة لها على و�ضع الخطط وال�سيا�سات االقت�صادية،
وتعزيز نمو القطاعات اال�ستراتيجية ،وتوفير الخدمات لكافة رجال االعمال وال�شركات المحلية والدولية.
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تكريم �شعراء
�أقام��ت جمعي��ة ال�صداق��ة اللبناني��ة �أم�سي��ة �شعرية
وحف��ل تكري��م لل�شع��راء ال�س��ادة ال�شي��خ عل��ي العطار-
الدكتور اليا�س خلي��ل � -سمير �شرف الدين رئي�س جوقة
المحبة  -جري�س ابو رجيلي  -المحامي يو�سف لحود -
�سعيد حم��ادة رئي�س منتدى ال�شعر في بعقلين  -ريمون
�سع��د � -سمير نخل��ة عميد االدب و ال�شع��ر  -محمود ابو
ا�سماعي��ل  -نعيم �أب��و كروم  -و �أنط��وان �سعادة رئي�س
جوق��ة الم�س��رح و�ضيف الحف��ل ف�ضيلة ال�شي��خ الدكتور
�سامي �أبو المنى امين عام م�ؤ�س�سة العرفان التوحيدية.
ح�ض��ر الحف��ل ح�ش��د م��ن رج��ال الدي��ن و ر�ؤ�س��اء
البلدي��ات والمخت��ارون و فاعلي��ات المجتم��ع المدن��ي
وح�شد من �أهالي بلدة كفرنبرخ حيث اقيمت االم�سية.
وبع��د ان الق��ى المكرمون كلماته��م� ،أعتلى المن�صة
ال�شع��راء �سمي��ر �ش��رف الدي��ن  -عل��ي العط��ار و�أليا�س
خلي��ل ،حيث �أمتعو الحا�ضري��ن بمجموعة من الق�صائد
الوجداني��ة والوطني��ة والعاطفي��ة .وفي الخت��ام قدمت
دروع تذكارية لل�شعراء المكرمين جميعاً.
كما برز ح�ضور اال�ست��اذ فار�س �سعد رئي�س مجل�س
ادارة مجلة « ال�صناعة واالقت�صاد» وقدم درع ًا تكريمية
لالعالمي فادي ال�شامي بح�ضور مجل�س بلدية كفرنبرخ
وكافة فاعليات المنطقة.

الهيئة االدارية مع ال�شعراء المكرمين

فار�س �سعد يقدم درع ًا تقديري ًا لفادي ال�شامي

الهيئة االدارية لجمعية ال�صداقة

العطار و�شرف الدين وابو ا�سماعيل

م�شايخ م�ؤ�س�سة العرفان التوحيدية وجانب من الح�ضور
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مجل�س ادارة جديد لمجل�س
العمل اللبناني في �أبوظبي

من ن�شاطات مجل�س العمل
�سفيان ال�صالح
انتخب مجل�س العمل اللبناني في �أبو ظبي مجل�س ادارته الجديد وذلك عم َال بن�ص المادة ( )16من نظامه
الداخل��ي ً،وبا�شراف �سعادة القائ��م باالعمال ال�سفارة اللبنانية ال�سيدة فرح الخطيب الحريري ،وقد بلغ العدد
الر�سمي للمر�شحين  12مر�شح َا على  12مقعداَ لمجل�س االدارة مجل�س العمل اللبناني وبذالك يعتبر المر�شحين
الـ  12فائزين بالتزكية.
وعق��د ال�س��ادة �أع�ضاء المجل���س الإداري الجديد � ،إجتماعه��م االول في مقر المجل�س ف��ي �أبو ظبي بتاريخ
 2012/10/04وتم �إنتخاب المنا�صب ح�سب المراكز التالية باالجماع.

جمل�س االدارة
اجلديد
�سفي���ان ال�صال���ح  -رئي����س مجل�س
االدارة
نديم �سري الدين  -نائب الرئي�س
�سامي �أبي �إ�سبر - :نائب الرئي�س
هاني ال�صلح � -أمين ال�سر
�شربل ابي عقل � -أمين ال�صندوق
ه�ش���ام ح���رب � -أمي���ن ال�ش����ؤون
الإقت�صادية
بهاء حرب � -أمين ال�ش�ؤون الع�ضوية
عزالدي���ن فيا����ض � -أمي���ن ال�ش�ؤون
الثقافية والإعالمية
لوي�س غالب � -أمين العالقات المحلية
والخارجية
كريكور م�س���ره جيان � -أمين ال�ش�ؤون
الإجتماعية
نعيم ا�سطفان  -ع�ضو تنفيذي
د.ح�سان الح�سيني  -ع�ضو تنفيذي

رحيل رجل االعمال جورج ملحم فواز :ح�ضور فاعل ومميز في الإمارات

بمزي���د من الأ�سى والح���زن �شيعت بلدة جون رجل االعم���ال جورج ملحم
فواز ،بعد حياة حافلة بالعطاء كر�سها في خدمة النا�س.
خبر وفاته �سلط ال�ضوء من جديد على انجازاته في ت�شكيل �صورة اللبناني
المغت���رب في بلده الثاني الإمارات ،وقد و�ص���ل بطموحه وخدماته� ،إلى قلوب
النا�س قبل �أن ي�صل �إلى تكوين ا�سمه في عالم رجال الأعمال ،ما كان له عظيم
الأثر في تر�سيخ ترابط الجالية اللبنانية في الإمارات عامة وال�شارقة التي كر�س
فيه���ا �أعماله خا�صة ،وهي الإمارة التي افتتح بها ملحمته الكبيرة ،و�شهدت له
�سعيه ال���د�ؤوب لتمتين �أوا�صر الأخوة والتعاون بي���ن اللبنانيين والإماراتيين
بكف���اءة عالية .كان الفقيد نموذج��� ًا للتوا�ضع في عطاءاته ،بل قل انك لن تجد
فرق��� ًا بين الي���وم الأول واليوم الأخير من حياته وفي م���دى التزامه برفع �أ�سم
لبن���ان عالي ًا حيث ال�شم�س ت�شع بنورها على بلده ،وعائلته ،و�أهله ،ومواطنيه
وبلدت���ه جون ،التي احت�ضنت جثمانه الطاهر كحبة القمح التي �ستينع مع كل
ربي���ع �سنابل حياة لكل �أهالي جون ،وهي ت�ؤك���د� ،أنه يغيب عنا ج�سداً لكن ال
يغيب عنا ح�ضوره الفاعل والمميز.
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ر�سالة �سوريا

تعديل نظام اال�ستثمار في عدرا ال�صناعية

هل تعمم التجربة على بقية المدن ال�سورية؟
قال مدير املدن واملناطق الصناعية
أكرم احلسن :إنه جرى تعديل
نظام االستثمار القدمي في املدينة
الصناعية بعدرا ،بحيث يوفر
املزيد من التسهيالت واملرونة أمام
املستثمر
م�شيراً �إلى �أن �أهم التعديالت تتعلق بالدفعة الأولى
م��ن قيم��ة المق�سم حيث كان��ت  % 33وانخف�ضت �إلى
 ،% 15وكذلك ف�إن الأق�ساط كانت ن�صف �سنوية لمدة
� 5سنوات و�صارت ن�صف �سنوية لمدة � 10سنوات ،مع
ت��رك الخيار للم�ستثم��ر �أي�ض ًا للت�سديد �إم��ا خالل � 5أو
� 10سنوات ،وبالن�سبة للفوائد لقاء الخدمات الإدارية
انخف�ض��ت م��ن � % 5إل��ى  % 3لم��ن ي�س��دد خالل 5
�سنوات ،و % 6لمن ي�سدد خالل � 10سنوات.
و�أو�ض��ح ب���أن النظ��ام الجدي��د �أعط��ى ت�سهي�لات
�أخرى بمج��ال االكتتاب والتخ�صي���ص ،وارتفعت مدة
الترخي���ص �إلى � 3سن��وات بد ًال من �سنتي��ن بالإ�ضافة
لإمكاني��ة التجديد حتى � 5سن��وات وت�سهيل الح�صول
عل��ى الترخي�ص الإداري خالل � 48ساعة ،مع �ضرورة
�إبراز تعهد من المكتتب ب�أن يلتزم بالترخي�ص بالبناء
للطابق الأر�ضي بن�سبة ال تقل عن  % 75من الم�ساحة
الم�سم��وح به��ا للطاب��ق الأر�ض��ي ،و�أن يبن��ي من�ش�أته
للطابق الأر�ضي بن�سبة ال تقل عن  % 55من الم�ساحة
المرخ�صة بالبناء كمرحلة �أولى على �أن يتم ا�ستكمال
بن��اء الم�ساحة الم�سم��وح بها الحقاً .م�ؤك��داً ب�أن هذه
التعديالت منحت العديد من الت�سهيالت والمزايا �أمام
الم�ستثمرين� ،أما م�س�ألة جذبها لال�ستثمارات فهو عائد
وخا�صة في الظ��روف الحالية للم�ستثمر نف�سه ،م�شيراً
�إلى �أن ه��ذه التعديالت انطلقت من المدينة ال�صناعية
في ع��درا و�ستعمم على باقي الم��دن ال�صناعية قريب ًا
حيث يجري حالي ًا �إعداد �أنظمة ا�ستثمار لها.
م��ن جانب��ه ق��ال مدي��ر ع��ام المدين��ة ال�صناعية
ف��ي ع��درا زي��اد ب��دور� :إن �إدارة المدين��ة ال�صناعي��ة
عدل��ت نظ��ام اال�ستثم��ار بالتع��اون م��ع الم�ستثمرين
�أنف�سه��م بحيث ق��دم المزيد من الت�سهي�لات للتجاوب
م��ع متطلب��ات المرحل��ة الحالي��ة ،فال�صناع��ي اليوم
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بحاج��ة لم��ن ي�ساع��ده ،م��ا ي�ستدع��ي درا�س��ة ظروف
عمل��ه والوقوف لجانب��ه ،وخا�صة �أن��ه ال يمكن اليوم
الحدي��ث عن ا�سته��داف الم�ستثمر العرب��ي �أو الأجنبي.
م�شي��راً �إلى �ض��رورة درا�س��ة تناف�سية قط��اع الأعمال
في �سورية ومعرفة ظروف عمله البيئية واالجتماعية
واالقت�صادي��ة مقارن��ة م��ع دول الج��وار م��ن حي��ث
الت�شريع��ات والإعفاءات بما يبني قط��اع �أعمال قوي
وم�ستدام.
و�أ�ض��اف :نحن معت��ادون على العم��ل في ظروف
�صعب��ة لكن الب��د من تقدي��م مكونات العم��ل في هذه
الظ��روف ليرب��ح الم�ستثم��ر ال ليدف��ع م��ن جيب��ه و�إال
ف�سيغل��ق وي�س��رح عمالته ،علم�� ًا ب�أن ربح��ه لن يكون
كبي��راً وهذا ما يج��ب �أن يقدره .و�ش ّدد عل��ى �أهمية �أن
يك��ون هناك مرونة في �أنظم��ة اال�ستثمار بحيث تعدل
ب���أي وق��ت دون الحاج��ة لتغيي��ر مرا�سي��م وقواني��ن
لإعط��اء بع���ض المي��زات والإعفاءات ،حي��ث �إن نظام
اال�ستثم��ار الجديد يجي��ز لمجل�س الـمدين��ة ال�صناعية
اقت��راح تعديل مواد هذا النظام عن��د ال�ضرورة وبقرار
من وزير الإدارة المحلية.
وت�شي��ر الإح�صائي��ات �إلى �أن حج��م اال�ستثمارات
في المدينة ال�صناعية و�صل حتى بداية ال�شهر الجاري
�إل��ى  245ملي��ار لي��رة % 46 ،منها عربي��ة و�أجنبية
و % 54محلية� ،إ�ضافة لت�أمين � 460ألف فر�صة عمل
لغاية الن�صف الأول من العام الفائت.
يذك��ر �أن المدينة ال�صناعية بع��درا اتخذت م�ؤخراً

وقب��ل تعديل نظ��ام اال�ستثم��ار حزمة م��ن الإجراءات
تتعل��ق ب�إعط��اء ت�سهي�لات للم�ستثمري��ن مث��ل المهل
الإ�ضافي��ة الذين لم ي�س��ددوا الأق�س��اط المترتبة علهم
الم�ستحقة ،والذين لم ي�ستطيعوا بناء من�ش�أتهم وت�أخروا
في �إنجازها� ،إ�ضاف��ة لتق�سيط المبالغ الم�ستحقة على
فواتير الكهرباء على مدى �سنتين.

الجليالتي :ال توجد

ت��دل �سيول��ة الم�صارف �إل��ى القدرة عل��ى مواجهة
االلتزام��ات الطارئ��ة ،وتعتبر عن�صر الأم��ان والحماية
للم�ص��ارف وتعتب��ر ن�سبته��ا م�ؤ�ش��راً ومقيا�س�� ًا لق��درة
الم�صارف على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.
ه��ذا م��ا �أكّ ��ده الخبي��ر المال��ي والم�صرف��ي فادي
الجليالت��ي ال��ذي �أ�ض��اف�“ :إن ن�سب��ة ال�سيول��ة ل��دى
الم�ص��ارف الخا�ص��ة لي�س��ت فق��ط �ضم��ن حدوده��ا
القانونية التي حددها م�صرف �سورية المركزي بن�سبة
ال تق��ل ع��ن  % 30بكل العمالت ،لك��ن ن�سبتها الفعلية
تفوق ذلك بكثير في معظم الم�صارف الخا�صة”.
وب ّي��ن الجليالت��ي �أن ن�سب��ة ال�سيول��ة ع��ززت الثقة
ف��ي الم�ص��ارف حيث قوبل��ت كل �سحوب��ات المودعين
بتلبية تامة ودون �أي ت�أجيل ما خلق �شعور االطمئنان
لديه��م ب�أن الم�صارف الخا�صة هي المالذ الآمن لحفظ
�إيداعاتهم لديها ،مبين�� ًا �أن ن�سبة ال�سيولة المرتفعة في
ظل الظ��روف اال�ستثنائية والأزم��ات تُمكِّن الم�صارف
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بع�ض التجار ا�ستغلوا الأزمة وهربوا �إلى الخارج
 % 30من المن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة �أغلقت

جملة من الطروحات والأفكار اعتبرها التجار
حل��و ًال �سريع��ة يجب العمل عليها خ�لال المرحلة
الراهن��ة لتف��ادي �آث��ار العقوب��ات االقت�صادي��ة
المفرو�ض��ة عل��ى �سوري��ة عربي�� ًا ودولي�� ًا تجل��ى
�أبرزه��ا بما قاله نائب رئي�س غرفة تجارة دم�شق
به��اء الدين ح�س��ن لـ«الوطن» داعي�� ًا �إلى �ضرورة
�إيجاد حلول �سريعة ب�سبب العقوبات االقت�صادية
المفرو�ض��ة علين��ا وخا�ص��ة �أن الحكومة وحدها
غي��ر قادرة عل��ى ت�أمين كل الم�ستلزم��ات ..مبدي ًا
ا�ستع��داد جميع التجار للتعاون مع الحكومة لكن
بالمقاب��ل يجب �أن يكون هن��اك ت�أمين وتو�ضيح
للت�شريع��ات الالزم��ة للتوج��ه �إل��ى ال�ش��رق لأن
المعاق��ب الحقيق��ي اليوم من الدول ه��و المواطن
ال�سوري.
و�أ�ش��ار ح�سن �إلى �أن الحكومات ال�سابقة كانت
تغ��رد للأ�سف خارج ال�س��رب وال يوجد تناغم بين
الفري��ق االقت�ص��ادي والتج��ار وال�صناعيي��ن لأن
جمي��ع القائمي��ن عل��ى الحكوم��ة ال�سابق��ة كانوا
يتن�صل��ون م��ن الم�س�ؤولية وهذا يتطل��ب م�شاركة
القطاع الخا�ص بالقرار االقت�صادي علم ًا �أن هناك

�صونيا خانجي
�صعوب��ات جمة تواجهها خ�لال المرحلة القادمة
داعي ًا �إلى �ض��رورة وجود حوار وهذا الحوار يجب
�أن يكون حواراً مو�ضوعي ًا ولي�س حواراً من منطلق
�شخ�ص��ي لأنه للأ�سف معظ��م حواراتنا في �سورية
تنطلق من مبد�أ �شخ�صي.

مخاطر من �سحوبات المودعين
من مواجهة هذه الظ��روف الخا�صة على غرار ما ي�شهده
بلدنا الغالي حالي ًا.
وب ّين الجليالتي �أن ارتفاع ن�سبة ال�سيولة حالي ًا لدى
القطاع الم�صرفي الخا�ص عن المطلوب قانون ًا والناجم
ع��ن تراج��ع ف��ي نم��و عملي��ة الإقرا���ض ب�سب��ب تبع��ات
الأزم��ة والح�ص��ار االقت�ص��ادي �ضمن وي�ضم��ن الإيفاء
باحتياجات العمالء الفورية.
و�أ�ض��اف الجليالت��ي“ :ال يوج��د �أي مخاط��ر عل��ى
الإط�لاق ب�سبب �أي �سحوبات نقدي��ة من المودعين مهما
كان حجمه��ا لك��ون الم�صارف متح ّوطة ف��ي المحافظة
على ن�سب �سيولة مرتفعة وحقوق ملكية كافية”.
و�أ�ش��ار الجليالت��ي �إلى �أنه لدى الم�ص��ارف الخا�صة
خط��ط وبدائ��ل لمواجه��ة �أي مخاط��ر �سواء فيم��ا يتعلق
بتقلب��ات �أ�سع��ار ال�ص��رف �أو بالتراج��ع ف��ي التح�صي��ل
حيث يتم �أخذ مخ�ص�ص��ات كافية لمواجهة كل التعثرات
القائمة في المحافظ االئتمانية.

و�أكّد �أن القطاع الم�صرفي الخا�ص في �سورية قطاع
متي��ن وقوي ا�ستطاع خالل عام ون�ص��ف العام مواجهة
الأزم��ة عل��ى الرغ��م م��ن تداعياته��ا الكبيرة ،وم��ا زالت
الم�ص��ارف رغم ه��ذه الظروف تحقق �أرباح�� ًا وتملك من
االحتياطيات والمخ�ص�ص��ات ما ي�ضمن لها مواجهة �أي
تبعات �أخرى.
وتوجه الجليالتي �إلى المودعين ب�أن يكونوا مت�أكدين
ولديهم �إيمان مطلق بقطاعنا الم�صرفي و�أن يعملوا بثقة
عل��ى زج مدخراتهم و�إبق��اء �إيداعاتهم بالم�صارف لأنها
الم��كان الآمن في ظ��ل الظروف اال�ستثنائي��ة والأزمات،
وال�سيما �أن القطاع الم�صرفي الخا�ص هو قطاع مدعوم
من م�صرف �سورية المركزي ومن م�ؤ�س�سات �أم م�صرفية
كبيرة لها باع طويل في العمل الم�صرفي واجهت ظروف ًا
ا�ستثنائية و�أزمات عديدة ما خلق لديها الخبرة والحنكة
ف��ي التعامل مع م��ا يجري حالي ًا عل��ى �أر�ض الواقع في
�سورية.
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وفي ال�سي��اق ذاته قالت ع�ض��و تجارة دم�شق
�صوني��ا خانج��ي �إن �سوري��ة تم��ر بحال��ة ح��رب
ودور الحكوم��ة اليوم يجب �أن يتجان�س لأحيائها
و�إنعا�شه��ا من جديد م�ؤك��دة �أن جميع ال�سيا�سات
ل��ن تفي��د بالخروج م��ن الأزمة لأن الي��وم �أ�صبح
لدين��ا بطال��ة و�ش��ركات و�أماكن �أغلق��ت و% 30
من المن�ش�آت ال�صغي��رة والمتو�سطة �أغلقت ونحن
نطالب بالق�ضاء على الف�ساد.
و�أ�ش��ارت �إلى �أن ما هو مطل��وب من الحكومة
هو �أن تقوم بدور الدفاع عن التجار حتى ال ن�صل
�إل��ى مرحل��ة الح��رب وجه�� ًا لوجه م��ع العائالت
الفقي��رة ب��ل �إيجاد �صيغ��ة مالئمة ليك��ون هناك
تناغم بين التاجر والم�ستهلك من �أ�صحاب الدخل
المحدود.

الم�شكلة بتوافر ال�سلع
وفي �سي��اق مت�صل ت�ساءل ع�ضو غرفة تجارة
دم�شق �أبو الهدى اللحام عن مهمة وزارة التموين
خ�لال المرحلة القادم��ة لأن الم�شكل��ة الأ�سا�سية
بات��ت بتوافر ال�سلع ومن ث��م التوجه �إلى معالجة
مو�ض��وع الأ�سع��ار لتحقي��ق التوازن عب��ر زيادة
العر���ض وزيادة الإنتاج مع الدع��وة �إلى �ضرورة
التن�سيق بين ال�سيا�سة المالية واالقت�صادية.

التجار وال�صناعيون
وف��ي ال�سياق ذات��ه انتقد ع�ضو غرف��ة تجارة
دم�ش��ق برهان الدين الأ�شقر التجار الذين ا�ستغلوا
الأزم��ة و�أ�صبحوا اليوم خ��ارج �سورية في الوقت
ال��ذي يجب عل��ى التجار وال�صناعيي��ن �أن يكونوا
�سنداً للدولة م�ؤكداً على �ضرورة التوجه �إلى �إقامة
توازن في ال�سوق بين ال�سلع.
م�ش��دداً على �ض��رورة االبتعاد ع��ن مقولة �إن
التاج��ر م�ستغ��ل لأن هذه المقولة ح��رام بل يجب
�إعطاء التاجر الدور الأكبر لخدمة المواطن والعمل
على الق�ضاء على المح�سوبيات والو�ساطات لأنها
هي من بحاج��ة �إلى حل جذري .وبالمقابل يجب
العم��ل على و�ضع خط��ة مع ال�شرفاء م��ن التجار
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ر�سالة العراق

 5اقت�صاديين عراقيين �ضمن �أف�ضل � 500شخ�صية اقت�صادية عربية

المعمارية حديد في ال�صدارة والم�صرفي ال�شبيبي الخام�س

عماد مكية
االولى في الهند�سة المعمارية في العالم المهند�سة زها حديد

برزت خمس شخصيات اقتصادية ضمن قائمة أقوى  500شخصية
عربية أصدرها موقع إخباري عاملي بينهم محافظ البنك املركزي العراقي
سنان الشبيبي.
وكان موق��ع �أريبي��ان بزن�س ق��د ا�صدر قائمة
ت�ضمنت �أقوى � 500شخ�صية عربية لعام 2012
�ضم��ت القائمة �أ�سم��اء � 15شخ�صية عراقية منهم
� 5شخ�صي��ات يعملون في مجال المال والأعمال،
حيث ح�صلت المعماري��ة العراقية زها حديد على
المرتب��ة  79فيما ح�صل �سليم زيلكا رئي�س �شركة
زيل��كا للطاق��ة الحيوي��ة على المرتب��ة  211تاله
البريطان��ي من �أ�ص��ل عراقي نظم��ي اوجي مالك
م�ؤ�س�س جي �إم �إت�ش على المرتبة  241فيما ح�صل
عم��اد مكية المدي��ر التنفيذي ل�شرك��ة زين العراق
عل��ى المرتبة  358وتاله �سن��ان ال�شبيبي محافظ
البن��ك المرك��زي العراق��ي وح�ص��ل عل��ى المرتبة
 .383واعتب��ر الخبي��ر االقت�ص��ادي با�سم جميل
انطون اختي��ار ال�شخ�صي��ات االقت�صادية مو�ضع
فخر لكل العراقيين جميع�� ًا واالقت�صاديين ب�شكل
خا�ص ،مح��ذراً بع�ض ال�سيا�سيين من مغبة تقديم
م�صالحهم ال�شخ�صية على م�صلحة العراق .
وق��ال انط��ون :ان اختي��ار ال�شخ�صي��ات
االقت�صادي��ة بالع��راق دليل وا�ضح عل��ى �أن العالم
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ي�سير نحو اختيار الطاقات والكفاءات القادرة على
الم�ساهمة الفعلية في بناء و�إعمار العراق .
وت�ص��در القائم��ة رج��ل الأعم��ال ال�سع��ودي
الأمير الوليد بن طالل يليه الإماراتي ال�شيخ احمد
ب��ن �سعي��د �آل مكت��وم وكالهم��ا م��ن ال�شخ�صيات
االقت�صادي��ة في العال��م العربي .وق��ال الإعالمي
�ص�لاح الن�ص��راوي �إنه “لم ن�ستغ��رب من وجود 5
�شخ�صي��ات اقت�صادية عراقية �ضم��ن القائمة ولم
تحت��وي عل��ى اي �سيا�س��ي عراقي” ،وذل��ك ب�سبب
�أهمي��ة االقت�ص��اد الذي �أ�صب��ح الأكث��ر ت�أثيرا من
ال�سيا�س��ة .و�أ�شار الى �أن “هن��اك لوبيات موجودة
وم�ؤثرة في اختي��ار ال�شخ�صيات للجوائز العالمية
او م��ا ت�سم��ى المن��ح ،فدائما ما يت��م االختيار من
قب��ل الغ��رب ح�س��ب المع��روف لديه��م ولي���س م��ا
معروف لدينا من تل��ك ال�شخ�صيات وهي معروفة
غربي��ا و�إذا م��ا ا�شرنا �إلى �سن��ان ال�شبيبي محافظ
البن��ك المركزي مثال تجد ان��ه �شخ�صية اقت�صادية
عراقي��ة معروفة لدى الغرب كون��ه الم�س�ؤول الأول
ع��ن العملة ف��ي العراق الن البن��ك المركزي يرتبط

نظمي اوجي
ببنوك عالمية لها ثقلها.
وج��اء ت�سل�سل ال��ـ  15عراقيا كالتالي 79 ،زها
حدي��د� 211 ،سليم زيلكا 237 ،كاظم ال�ساهر 241
نظم��ي �أوج��ي 327 ،لح��اظ الغزال��ي 358 ،عماد
مكي��ة� 383 ،سن��ان ال�شبيب��ي 387 ،مديحة ح�سن
عذيب� 411 ،سن��ان �أنطون 435 ،منال عمر451 ،
ط��ه جابر العلواني 479 ،دي��زي الأمير� 480 ،سيد
ح�سي��ن القزوين��ي� 488 ،أمي��ر �سلم��ى 492 ،خالد
محمود.
يذك��ر ان موقع “�أريبيان بزن���س” يعد من اكبر
المواق��ع المعنية باالقت�ص��اد والمجتمع في الوطن
العربي وي�صدر �سنويا قوائم ب�أقوى � 500شخ�صية
عربية و�أغنى � 50شخ�صية عربية .
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غياب مدخالت الإنتاج والعمالة والأمن

توقف � 40ألف م�شروع �صناعي بالعراق
يواجه قطاع الصناعة في العراق حالة من التدهور منذ االحتالل األميركي
للعراق عام  ،2003مما أدى إلى تراجع آلة الصناعة العراقية بشكل كبير في
مختلف مجاالت اإلنتاج والتوزيع والتصدير ،باإلضافة إلى عمليات النهب
والتخريب التي رافقت االحتالل ،والتي أدت إلى تدمير كل مقومات الصناعة
احمللية والبنية التحتية ومستلزمات اإلنتاج.
ويقدر اتحاد ال�صناعات العراقية �أن حوالي 40
�ألف م�شروع و�أكثر من  % 80من الم�صانع متوقفة
ب�سبب االنقطاع الم�ستمر للكهرباء ،مما يعر�ض البلد
�إل��ى خ�سائ��ر مادية كبي��رة ،ويقول رئي���س االتحاد
قي���س الخفاجي �إن الح�صار الذي فر�ض على العراق
عام  1990منع دخ��ول المواد الأولية لت�شغيل هذه
الم�صان��ع وا�ستم��رت الحال��ة �إلى ما بع��د االحتالل
عام .2003
وي�شير الخفاجي �إل��ى �أن �أكثر الم�صانع المتوقفة
كان��ت موجودة قب��ل االحتالل الأميرك��ي ،و�أن ق�سم ًا
منه��ا توق��ف ب�سب��ب الح�ص��ار ،وق�س��م �آخر ب��د�أ يعيد
ن�شاط��ه بعد االحتالل� ،إال �أن هناك قرابة ع�شرين �ألف
م�ش��روع متوق��ف ب�سبب حاجت��ه �إلى ت�أهي��ل الآليات
وتوف��ر المواد الأولي��ة والعمالة الفني��ة ،هذه الأخيرة
هاج��ر �أغلبه��ا بع��د االحت�لال نتيجة تده��ور الو�ضع
الأمني.
وعن �أعداد العاملين المت�ضررين من هذا التوقف،
يق��ول الخفاج��ي ال توج��د �إح�صائي��ة حكومي��ة ع��ن
عدده��م ،وه��م دون �ش��ك يق��درون بالماليي��ن حي��ث
ت�شير تقدي��رات ل�صندوق النقد الدول��ي �إلى �أن العراق

يحتل المرتبة الخام�سة عرب ًيا من حيث ارتفاع معدل
البطال��ة ،وبح�س��ب التقاري��ر ف���إن مع��دل البطالة في
الع��راق بل��غ � % 18أي �أن ما يربو عن خم�سة ماليين
و�أربعمائة �ألف عراقي.
وي�ضي��ف الخفاجي �أن �أهم القطاع��ات المت�ضررة
ه��ي ال�صناع��ة الن�سيجي��ة والخياط��ة والإن�ش��اءات
وال�صناع��ات الغذائي��ة والكيماوي��ة ومج��ال ال��ورق
والطباعة.

�أ�سباب الإغالق

ويقول ع�ض��و لجنة االقت�صاد واال�ستثمار بمجل�س
الن��واب العراق��ي �سلمان مح�س��ن المو�س��وي �إن هناك
مجموع��ة م��ن الأ�سب��اب الت��ي تق��ف وراء توق��ف تلك
الم�صان��ع و�ش��ل القط��اع ال�صناعي في الب�لاد ،منها
انقط��اع الكهرب��اء وانع��دام القوانين الت��ي تنظم عمل
القط��اع ال�صناعي ،ورغ��م �أن ق�سم ًا منها موجود ف�إنه
بحاج��ة �إل��ى تفعي��ل وق�س��م �آخ��ر بحاجة �إل��ى ت�شريع
جديد.
وي�ضي��ف المو�س��وي “حاولن��ا ال�شه��ر الما�ض��ي
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تفعيل قانون التعريفة الجمركية الذي من �ش�أنه توفير
الحماي��ة لل�صناع��ات العراقي��ة� ،إال �أن مجل�س الوزراء
طل��ب ت�أجي��ل تطبيق القان��ون لأن المناف��ذ الحدودية
غي��ر مهي���أة وال يوج��د كادر متخ�ص���ص لتنفي��ذ ه��ذا
القانون”.
وي�ؤك��د النائ��ب العراق��ي �أن الم�ؤ�س�س��ة الت�شريعية
طالب��ت بتخ�صي���ص دعم مالي للقطاع��ات المت�ضررة
ومنه��ا القط��اع ال�صناع��ي ،وذل��ك م��ن خ�لال تقديم
قرو���ض دون فائدة لت�شجع القطاع ال�صناعي وتفعيل
القوانين المعطلة التي تحمي هذا القطاع.
ف��ي حين ترى االقت�صادية �س�لام �سمي�سم �أن هذه
الق�ضي��ة لي�ست جدي��دة وهي موجودة قب��ل االحتالل،
م�شيرة �إلى �أن ظروف الح�صار االقت�صادي عطلت ق�سما
كبيرا م��ن الم�صان��ع ،وتفاقمت الأزم��ة بعد االحتالل
حيث جرى “تغييب متعمد” لل�صناعة العراقية.

ثروة �ضائعة

وتطالب �سمي�سم ب�أن تمن��ح هذه المعامل �ساعات
كهرب��اء �أكثر خ�لال فترة النه��ار ،معتب��رة �أن ت�شغيل
ه��ذه الم�صان��ع �سي�ساع��د ف��ي ح��ل �أكثر م��ن م�شكلة،
وامت�صا���ص �أعداد كبي��رة من العاطلي��ن خا�صة ،كما
�أن توق��ف عجل��ة ه��ذه الم�صان��ع يه��دد ث��روة وطنية
ه��ي الأجه��زة والمع��دات المتوفرة فيه��ا ،ففي العرف
المحا�سب��ي ف���إن ه��ذه الأخي��رة تفقد بعد م��رور ع�شر
�سن��وات على تعطيلها كامل قيمتها ،وبالتالي �سيكون
هناك هدر بمليارات الدنانير.
وت�ؤك��د االقت�صادي��ة �أن الآالف م��ن العمالة التي
غ��ادرت الم�صانع خ�س��ر معها الع��راق خبرتها ،وكان
م��ن الممك��ن �أن تتطور ه��ذه العمالة وتج��ري دورات
لمالحق��ة تط��ور التكنولوجي��ا ف��ي العال��م بع��د رف��ع
الح�صار عن البالد ،وت�شير �إلى �أن هذا الخلل من وجهة
نظر ال�سيا�س��ات االقت�صادية هو “خل��ل مق�صود لقتل
ال�صناعة العراقية وتدمير القاعدة الإنتاجية”.
وتطال��ب �سمي�س��م الحكومة العراقي��ة بو�ضع �إطار
قانون��ي للعمل ال�صناعي وتنظيم��ه ،و�سن الت�شريعات
والقواني��ن الكفيل��ة بدعمه ابتداء م��ن العمالة وانتهاء
بالمخرج��ات النهائي��ة ،وتوفي��ر البن��ى التحتي��ة
وم�ستلزم��ات الإنتاج الحديث��ة ،والإ�سراع في عمليات
�إعادة الإعمار وتذليل ال�صعوبات القائمة.
للإ�ش��ارة ف���إن القط��اع ال�صناعي ي�ش��كل % 60
م��ن الناتج المحل��ي الإجمالي ح�سب تقدي��رات للعام
الما�ضي ،وي�شغل  % 18.7م��ن �إجمالي اليد العاملة
ف��ي الع��راق ،وت�ش��كل �صناع��ة النف��ط والمج��االت
المرتبط��ة ب��ه كالبتروكيماوي��ات العم��ود الفق��ري
لل�صناعة العراقية.
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اقت�صاد عربي

مجموعة الحريري ت�سعى لنقل الإدارة العامة من عمان �إلى بيروت

هل تهز �أزمة البنك العربي االقت�صاد الأردني؟

شكلت االستقالة املفاجئة لرئيس مجلس إدارة البنك العربي
عبد احلميد شومان وأبناء عائلته  -التي أسست البنك عام
 1930وعدد من املديرين مفاجئة من العيار الثقيل أدت
النخفاض مفاجئ لسهم البنك في بورصة عمان بنسبة
 % 3.38خاصة وأنه يشكل  % 30من تداوالت األسهم داخل
البورصة.
ويتساءل مراقبون عن مدى تأثير هذه األزمة على االقتصاد
األردني الذي يعاني أزمات عدة السيما وأن البنك يعتبر
أحد أعمدة االقتصاد احمللي ومساهما رئيسيا في عدد من
القطاعات احليوية باململكة.
وج��اءت اال�ستقالة �إثر خالفات ح��ادة بين عائلة
�شوم��ان  -الت��ي تمتل��ك  % 6م��ن �أ�سه��م البن��ك-
ومجموع��ة الحري��ري الت��ي بات��ت تمتل��ك % 21.5
وع��ززت قوته��ا م�ؤخ��را بتحالفها م��ع مجموعة رجل
الأعمال المعروف ونائب رئي�س مجل�س الإدارة �صبيح
الم�صري الذي يمتلك  % 11من الأ�سهم.
وبع��د اال�ستقال��ة انخف�ض��ت قيمة �سه��م البنك في
بور�ص��ة عمان للحد الأعلى الم�سم��وح به ( )% 5قبل
�أن يع��ود ال�سهم ويحق��ق بع�ضا من مكا�سب��ه �إثر قيام
م�ؤ�س�س��ة ال�ضم��ان االجتماع��ي الأردنية الت��ي تمتلك
 15%م��ن الأ�سه��م ب�ش��راء � 100أل��ف �سه��م فقلل��ت
الخ�سائر.وب��رر �شوم��ان ا�ستقالت��ه ف��ي الر�سال��ة التي
وجهها لعاملي��ن في البنك ب�أن المدير العام التنفيذي
ومجل���س الإدارة ل��م يتحمل��وا �أعب��اء م�س�ؤولياته��م
القانوني��ة بم��ا يحم��ي ويحق��ق م�صلح��ة البن��ك ،ولم
يعيروا مالحظات نقلها عن عدد من مديري وم�س�ؤولي
البن��ك حول �أمور وق�ضاي��ا هامة قد تنجم عنها نتائج
ال ت�صب في م�صلحة البنك وال في نتائجه المالية.

واته��م �شوم��ان في ن���ص اال�ستقال��ة المدير العام
و�أع�ض��اء مجل���س الإدارة ب�أنه��م “خيبوا �آم��ال البنك،
وخيبوا �آمالي ،وخيبوا �آمالكم”.
وق��ال �شومان �إنه �أ�صي��ب بخيبة �أمل كبيرة “حين
تبي��ن ل��ي �أن الأ�شخا���ص المناط بهم حماي��ة م�صالح
البنك وم�س�ؤولية المحافظة عليه من خالل �صالحيات
و�سلط��ات منحت لهم ل�ضم��ان ازدهاره كانوا هم نف�س
الأ�شخا���ص الذين لم يعيروا هذا الأمر �أي اهتمام حيث
لم يقم المدير العام التنفيذي بمناق�شة هذه المالحظات
�أو بي��ان وجهة نظ��ره تجاهها الأمر ال��ذي دعاني �إلى
دع��وة المجل���س لالجتم��اع لتدار�س ه��ذه المالحظات
وموقف المدير الع��ام التنفيذي منها� ،إال �أنني جوبهت
بردة الفعل ذاتها من نائب الرئي�س ومجل�س الإدارة”.

خالفات
وك�شفت م�صادر مطلعة على الأو�ضاع داخل البنك
�أن خالف��ات �شهده��ا البنك من��ذ �سنوات بي��ن �شومان

● البن���ك العربي �شه���د منذ �سن���وات خالفات بين مجموع���ة �شومان
ومجموعة الحريري التي عززت نفوذها داخل البنك منذ �أن بد�أت التملك
فيه عام 2000
● البنك العربي �أحد �أهم مرتكزات االقت�صاد الأردني وهو ما يجعل ت�أثير
�أي اهتزاز فيه كبيرا على االقت�صاد الأردني ب�شكل عام
92

10/18/12 3:03:38 PM

ومجموع��ة الحريري التي ع��ززت نفوذها داخل البنك
من��ذ �أن ب��د�أت التمل��ك في��ه ع��ام  2000حي��ث راجت
معلومات عن �أن المجموعة ت�سعى لنقل الإدارة العامة
للبنك من عمان �إلى بيروت.
وقال��ت الم�ص��ادر �إن مجموع��ة الحري��ري تمكنت
من تعيي��ن القيادات الم�ؤثرة في البنك و�آخرها المدير
العام الحالي.

رواتب اخلليج �صامدة يف وجه ال�صعاب
يق��ول الموقع المخت�ص بعالم المال والأعمال،
بن��اء عل��ى درا�س��ة
«،»Gulfbusiness.com
ً
�إح�صائي��ةّ � ،إن روات��ب الموظفي��ن ف��ي منطق��ة
الخليج ل��م تت�أ ّث��ر بالتراجع االقت�ص��ادي العالمي
وباال�ضطراب��ات الت��ي �شهدها العال��م العربي منذ
بداية عام  .2011وقام الم�سح على درا�سة متو�سط
الروات��ب الت��ي يتقا�ضاه��ا الموظف��ون الغربيون،
الآ�سيويون والعرب العاملون في مختلف قطاعات
االقت�ص��ادات الخليجي��ة ف��ي الرب��ع ال ّأول من عام
.2012
�سجل لدى
ت
الروات��ب
أعلى
�
إن
�
ف
للم�سح،
ا
ووفق��
ً
ّ
ُ ّ
مديري الت�سوي��ق والمبيعات ،ويبلغ مع ّدل الرواتب
ل��دى ه��ذه الفئ��ة  11560دوالراً �شهري��اً .وف��ي
المرتب��ة الثانية ،يح�� ّل المديرون في مج��ال �إدارة
الم��وارد الب�شري��ة ( )HRبمع�� ّدل يبل��غ 11468
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وبر�أي الخبير االقت�ص��ادي �سالمة الدرعاوي ف�إن
مجموع��ة الحري��ري حاولت الح�صول عل��ى ت�سهيالت
م�صرفي��ة لحل �أزمة مجموعته��ا التي تعاني م�شكالت
مالية ج��راء الأزمة المالي��ة العالمية مم��ا �أدى لتعثر
م�شاريع تقيمها في الأردن ودول الإقليم العربي.
وق��ال “مع��روف ع��ن �إدارة عائلة �شوم��ان للبنك
ت�شدده��ا في منح الت�سهي�لات وهو ما ميزها عن بقية
البن��وك و�ساهم في عدم تعري���ض البنك الهتزازات مر
بها القطاع الم�صرفي الأردني”.
وتاب��ع �أن مجموع��ة الحري��ري ع��ززت م�ؤخرا من
تحالفاته��ا وتمكنت م��ن ال�ضغط للح�ص��ول على هذه
الت�سهيالت لحل �أزمات تمر بها م�شاريع لها في الأردن
والخارج ،وهو ما ل��م يوافق عليه �شومان الذي �شكلت
ا�ستقالته مفاجئة غير �سارة لالقت�صاد المحلي.
وانتق��د الدرع��اوي ب�شدة البنك المرك��زي الأردني
ال��ذي قال �إن��ه على عل��م بالأزمة داخل �أه��م م�صرف
�أردن��ي و�أقوى م�ص��رف عربي �إال �أنه ل��م يتدخل وفقا
لقانونه الذي ي�سمح له بالتدخل.

ت�أثيرات
وع��ن ت�أثي��ر التغيي��ر ف��ي البن��ك عل��ى االقت�صاد
الوطن��ي ،قال الدرع��اوي �إن البنك العربي هو �أحد �أهم
مرتك��زات االقت�ص��اد الأردن��ي وكان ل��ه دور هام في

ح��ل الأزم��ات التي م��ر به��ا االقت�صاد �إ�ضاف��ة لكونه
م�ساهما فاعال ف��ي العديد من القطاعات االقت�صادية
الرئي�سي��ة وه��و ما يجع��ل ت�أثير �أي اهت��زاز فيه كبيرا
على االقت�صاد الأردني ب�شكل عام.
و�أ�ضاف �أي�ضا “هناك تخوفات �أي�ضا من �أن تذهب
الت�سهي�لات البنكية لخارج الأردن وخا�صة ال�سعودية
ولبن��ان وه��و م��ا �سي�ش��كل �ضرب��ة قوي��ة لالقت�ص��اد
الأردني”.
وق��ال الدرع��اوي �إن تخوفات الخب��راء تتجه نحو
ت�أثي��ر ه��ذه الأزم��ة عل��ى الودائع ف��ي البن��ك� ،إ�ضافة

لت�أثيرها على فائ�ض ال�سيولة النقدية التي تبلغ حاليا
نح��و �أربع��ة ملي��ارات دوالر ،م�ساهمة بنك��ي العربي
والإ�سكان فيها تبلغ نحو .% 70
لك��ن الخبي��ر االقت�صادي م��ازن ار�شي��د اعتبر �أن
خروج عائلة �شومان من �إدارة البنك العربي غير م�ؤثر
في م�سار البنك كونها تمتلك  % 6من �أ�سهمه.
وقال �إن ح�سم ال�صراع داخل �أي م�ؤ�س�سة م�صرفية
ل�صال��ح طرف من الأط��راف �سي�ؤدي ال�ستق��رار القرار
بداخله��ا ،متوقع��ا ع��دم ت�أثي��ر اال�ستقالة عل��ى م�سار
البنك ب�شكل كبير.

اب
دوالراً .ولكن في المقاب��ل ،تو�صل الم�سح �إلى � ّأن
الروات��ب في مجال الموارد الب�شرية هي الوحيدة
�سجل��ت تراجع ًا ملحوظ ًا في مع ّدل الرواتب،
التي ّ
على �أ�سا���س �سنوي� ،أي مقارنة بالربع ال ّأول من
ع��ام  ،2011ويعود ذلك �إلى �سعي ال�شركات �إلى
تقلي���ص �أدوار و�صالحيات �أق�س��ام �إدارة الموارد
الب�شرية.
�سجلت
وبم��وازاة ذلك ،وج��د الم�سح �أن قط��ر ّ
�أعل��ى زيادات ف��ي الرواتب على �صعي��د الخليج،
وتحدي��داً ف��ي الوظائ��ف ف��ي قطاع��ي البن��اء
والهند�سة الداخلية.
ُي�ش��ار �إل��ى � ّأن منطق��ة الخلي��ج العرب��ي ُتع�� ّد
مق�ص��داً �أ�سا�سي�� ًا للي��د العاملة اللبناني��ة .وجزء
مه��م من الأموال التي يح�صلها اللبنانيون هناك
ّ
ُت�صبح تحويالت �إلى عائالتهم.
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اقت�صاد عربي

ميزانية
ك�شف��ت الحكوم��ة العراقي��ة ع��ن
ميزاني��ة بقيم��ة  118ملي��ار دوالر
لع��ام  2013عل��ى �أ�سا���س �سعر 90
دوالرا لبرمي��ل النف��ط متوقعة عجزا
قدره  15.5مليار دوالر.

 500مليار دوالر فائ�ض جتاري للخليج

ا�ستثمار
�أ�ش��ار وزير اال�ستثم��ار الم�صري
�أ�سام��ة �صال��ح �إل��ى �أن قيم��ة
اال�ستثم��ارات المتوقع��ة ف��ي البالد
من القط��اع الخا�ص �ست�صل �إلى 30
مليار دوالر خالل العام الجاري.

اتفاقية
وقع��ت الحكوم��ة الأردني��ة على
اتفاقي��ة قر�ض فرن�س��ي مي�سر بقيمة
 150مليون يورو لغايات تقديم دعم
مبا�شر للموازنة العام��ة .واالتفاقية
تم توقيعها في �سياق مذكرة التفاهم
لأعوام .2013 – 2011

تعليق
ق��ررت بور�ص��ة عم��ان تعلي��ق تداول
�أ�سه��م ال�شرك��ة ال�صناعي��ة التجاري��ة
الزراعية/الإنتاج و�شركة ال�سلفوكيماويات
الأردني��ة .وبين��ت البور�ص��ة ان تعلي��ق
الأ�سهم جاء ا�ستنادا لقرار دائرة مراقبة.

�أزمة
ح��ذر بيان للبن��ك الدول��ي �صدر
من الأزمة المالي��ة الفل�سطينية التي
و�صفها بالمتفاقمة ،داعي ًا المانحين
�إلى التحرك الفوري لحلها.
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ناتج
�أعلنت م�صلحة الإح�صاءات
العام��ة والمعلوم��ات ال�سعودية
�أن النات��ج المحل��ي للمملك��ة
تج��اوز  2.2تريلي��ون ري��ال
( 586.6ملي��ار دوالر) الع��ام
.2011

كون�سورتيوم

يتوق��ع «بي��ت التموي��ل الكويت��ي» في تقري��ر ن�ش��ره �أخي��راً �أن يبلغ حجم
الفائ���ض التجاري لبل��دان مجل�س التع��اون الخليجي ال�ستة م�ست��وى قيا�سي ًا
لا ف��ي عام  2012ي��راوح بين  400ملي��ار و 500ملي��ار دوالر نتيجة
هائ� ً
ارتفاع ال�صادرات النفطية.
و�ست�ستفي��د البل��دان المعنية �أي�ض ًا م��ن �إعادة توجيه الطل��ب في تجارتها
الخارجية من البل��دان ال�صناعية الغربية باتج��اه االقت�صادات النا�شئة التي
ت�سجل معدالت نمو عالية.
ّ
وم��ن المتوقع �أن يبقى طلب بلدان منطقة اليورو ( 17بلداً) على �صادرات
الخلي��ج �ضعيف�� ًا خالل ه��ذا العام ب�سبب ا�ستم��رار �أزمة الدي��ون ال�سيادية في
الق��ارة؛ مع العلم ب���أن مجموعة اليورور هي ال�شري��ك التجاري الأول لمجل�س
ّ
التعاون تاريخياً.
وفي المقاب��ل� ،ستكون �آ�سيا ال�سوق النا�شئة الأكثر �أهمية للبلدان النفطية،
حيث يتوقع التقرير �أن ا�ستهالكها للنفط �سيرتفع بمع ّدل � % 4.4سنوي ًا خالل
الأعوام الخم�سة المقبلة.
وي�ض��م مجل���س التع��اون :ال�سعودية ،الإم��ارات ،البحري��ن ،الكويت وقطر،
العامة
�سجل المالية
�إ�ضافة �إلى �سلطنة عمان .ويتوقع الم�صرف الكويتي �أن ُت ّ
ّ
ف��ي هذه البل��دان فائ�ض ًا قيا�سي�� ًا يبلغ مع ّدل��ه �إلى الناتج المحل��ي الإجمالي
�سج��ل ه��ذا
 % 15.3بعدم��ا كان المع�� ّدل  % 12.9ف��ي ع��ام ُ .2011
و�سي ّ
الفائ�ض رغم الزيادة المرتقبة في النفقات الحكومية ،حيث تنوي الحكومات
الخليجي��ة رف��ع �إعاناته��ا وتحويالته��ا ورواتب القط��اع العام به��دف تلبية
المطالب االجتماعية وخف�ض مع ّدالت البطالة ،وبالتالي احتواء اال�ضطرابات
التي ُيمكن �أن تن�ش�أ عنها.
والالف��ت ه��و � ّأن التقري��ر يتوق��ع نم��و اال�ستثم��ارات الأجنبي��ة المبا�شرة
المتدفق��ة �إل��ى المنطقة ( )FDIوزي��ادة م�ستوى الإنتاجية ف��ي اقت�صاداتها،
حيث تعمد الحكومات �إلى تطبيق �إ�صالحات متعددة لتح�سين بيئة الأعمال.

ف��از “كون�سورتي��وم” مكون
م��ن �شركت��ي “ �أك��وا” ال�سعودية
والإ�سباني��ة “ �أك�سيون��ا” بح��ق
تنفي��ذ المرحل��ة الأولى م��ن �أول
محط��ة �شم�سي��ة �ضخم��ة ف��ي
ورززات جن��وب المغرب ،وبقيمة
 700مليون يورو.

�صكوك
�أعل��ن م�ص��رف البحري��ن
المرك��زي تغطي��ة الإ�ص��دار
رق��م  137م��ن �صك��وك ال�سل��م
الحكومي��ة ال�شهري��ة الت��ي
ي�صدره��ا الم�ص��رف نياب��ة عن
حكومة مملك��ة البحرين .وتبلغ
قيم��ة ه��ذا الإ�ص��دار  18مليون
دينار.

توقيع
وقع اليم��ن ومنظمة الأغذية
للأم��م المتح��دة (الف��او) ف��ي
�صنع��اء ،اتفاقي��ة م�ش��روع بناء
الق��درات للك��وادر ب��دول مجل�س
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربية
واليم��ن ف��ي مج��ال تقيي��م
المخزون ال�سمك��ي بتكلفة 399
�ألف دوالر.

الثاني 2012
االول 2011
كانونت�شرين
االول -
ت�شرين118
واالقت�صاد -125العدد
واالقت�صاد  -العدد
ال�صناعة ال�صناعة
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ت�ضخم
�أظه��رت بيان��ات الإدارة المركزية
للإح�ص��اء �أن الت�ضخ��م ف��ي الكوي��ت
ارتف��ع بمعدل  2.8ف��ي المئة في �شهر
�أغ�سط�س الما�ضي مقارنة بال�شهر ذاته
من العام ( 2011على �أ�سا�س �سنوي).

يحث العرب على زيادة ال�شفافية

�شراكة
�أك��د الدكت��ور ريا���ض �سالمة حاكم
م�صرف لبن��ان المركزي �أهمية ال�شراكة
بي��ن القطاعي��ن الع��ام والخا���ص ف��ي
تمويل الم�شاريع اال�ستثمارية.

عودة

تزوير

قال رئي���س الهيئة العامة للرقابة
المالي��ة بم�ص��ر �إنه تقرر ع��ودة العمل
بنظام البيع وال�ش��راء في ذات الجل�سة
بالبور�ص��ة الم�صري��ة خ�لال اكتوب��ر
ت�شرين الأول المقبل.

نف��ى بنك الكوي��ت المرك��زي وجود
كمي��ات �ضخمة من الأموال المزورة من
فئة الع�شرين ديناراً ،يجري تداولها و�أن
تعليمات قد �صدرت بوقف �ضخ الأوراق
النقدية من تلك الفئة.

م�شاريع
�أطلق��ت بلدي��ة غ��زة  18م�شروع ًا
جدي��داً تخ��دم مناط��ق وقطاع��ات
متعددة ف��ي المدينة بتكلف��ة �إجمالية
بلغت ما يقارب  11مليون دوالر.

تقرير
تطل��ق منظم��ة العم��ل العربي��ة
تقريرها الثالث حول ق�ضايا الت�شغيل
والبطالة في البل��دان العربية ،مواكبة
للتغي��رات الكب��رى الت��ي اجتاح��ت
المنطقة العربية خالل العام .2011

تبادل
قارب حجم التبادل التجاري بين
الهن��د والكوي��ت  500ملي��ون دين��ار
كويتي ( 1.78مليار دوالر) في العام
 ،2010وهن��اك �سع��ي �إل��ى تطوي��ر
التعاون التجاري بين البلدين.

بح�س��ب م�ؤ�س�سة التمويل الدولي��ة ( – )IFCوهي الذراع الخا�صة بتمويل
القط��اع الخا�ص مجموعة البن��ك الدولي ،التي انتخب جيم يون��غ كيم رئي�س ًا
له��ا �أخي��راً – ال ي��زال المب��ادرون �إلى الأعمال ف��ي العالم العرب��ي يواجهون
الإج��راءات المعق��دة والمكلفة لبدء الأعمال وممار�سته��ا .كما يعانون �ضعف
حماي��ة الملكي��ة الفكري��ة ،مقارن��ة بنظرائه��م ف��ي المناطق الأخ��رى .ووفق ًا
�سجل��ت م�ص��ر وال�سعودية والمغ��رب �أكبر تق ّدم بين بل��دان ال�ضاد
للم�ؤ�س�س��ةّ ،
ف��ي هذا المج��ال ،حيث �سعت �إلى تح�سين بيئة الأعم��ال خالل ال�سنوات ال�ست
الما�ضية.
وتو�ض��ح الم�ؤ�س�س��ة �أن تل��ك البل��دان الثالثة كان��ت تعان��ي البيروقراطية
لا طبق��ت � 23إ�صالح ًا
و�ضع��ف حماي��ة الملكي��ة الفكري��ة ،غي��ر �أن م�صر مث� ً
�سجلت ال�سعودية والمغرب 18
لتح�سين مناخ الأعمال منذ عام  ،2005فيما ّ
�إ�صالح ًا و� 14إ�صالح ًا على التوالي.
ولك��ن ال ي��زال هناك �ش��وط كبير تقطع��ه البلدان ،وخ�صو�ص�� ًا على �صعيد
م�ؤ�س�ساته��ا الت�شريعية والقانونية التي تبقى �إل��ى حدود كبيرة مت� ّأخرة وفق ًا
ي�سج��ل �أي بلد عرب��ي �إ�صالحات
للم�ؤ�س�س��ة نف�سه��ا .فعل��ى �سبيل المث��ال ،لم ّ
ف��ي مجال ت�سجي��ل الملكية العقارية ،وفر���ض تطبيق العق��ود �أو ح ّل م�شاكل
والدع��اوى الت��ي تنج��م عن ع��دم القدرة عل��ى ال�س��داد (الإفال���س) بين عامي
 2010و.2011
ق��ال المدي��ر االقليم��ي لم�ؤ�س�سة التموي��ل الدولي��ة التابعة للبن��ك الدولي
ان الم�ؤ�س�س��ة تن��وي ا�ستثم��ار ملي��ار دوالر في دول من بينه��ا م�صر والعراق
واالردن وليبيا بنهاية يونيو حزيران.
وق��ال م�ؤي��د مخل��وف المدي��ر االقليم��ي لمنطقة ال�ش��رق االو�س��ط و�شمال
افريقي��ا ف��ي الم�ؤ�س�سة على هام���ش م�ؤتمر في دبي "ا�ستثمرن��ا حتى الآن ما
يزي��د على مليار دوالر منذ يولي��و  2011وننوي ا�ستثمار مليار اخر ".وتابع
"بكل ت�أكيد �سنبد�أ بدرا�سة ليبيا وال�سيما تمويل التجارة".
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ف�ساد
ر�أى م�س�ؤول��ون عراقيون محليون �أن
البيروقراطي��ة والف�س��اد اللذي��ن يطبعان
عمل وزارات الحكومة االتحادية يعرقالن
�إتمام الم�شاريع الخدمية في العراق.

فائ�ض
حقق��ت قط��ر فائ�ض�� ًا قيا�سي�� ًا ف��ي
ميزانيته��ا لل�سن��ة المالي��ة - 2011
 2012بل��غ  54ملي��ار ري��ال قط��ري
( 14.8ملي��ار دوالر)� ،أي  8.6في المئة
من الناتج المحلي الإجمالي.

تعزيز
بح��ث الأردن والع��راق �سب��ل تعزيز
التع��اون بي��ن البلدي��ن ف��ي المج��االت
االقت�صادي��ة والتجاري��ة ،وتفعي��ل
االتفاقات الموقعة بينهما ،وذلك خالل
�أعم��ال ال��دورة ال��ـ 26للجن��ة الأردنية
العراقية الم�شتركة.
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اق��ت�����ص��اد دول��ي

طريق «�إعادة الإ�صالح» التبدو مفرو�شة بالورود
ال�صحافة الفرن�سية :بين ا�ستحقاقات الأزمة المالية
االستحقاقات السياسية واالقتصادية الضاغطة اآلن على روزنامة الرئيس الفرنسي ،وبداية ذوبان الثلج بينه وبني
املستشارة األملانية ،موضوعان استقطبا اهتمام الصحافة الفرنسية.

هوالند وميركل

�أولويات هوالند

ومع جوليو تير�سي

ف��ي افتتاحية ل�صحيفة ليبرا�سيون اعتبر الكاتب فين�سان جيريه �أن الرئي�س الفرن�سي
فران�س��وا هوالن��د يواج��ه الآن على روزنامت��ه ثالث��ة ا�ستحقاقات ذات مواعي��د �ضاغطة
�سيتعي��ن علي��ه اال�ستجاب��ة لتحدياتها الكثي��رة ،دون ت�أخير .والتح��دي الأول اقت�صادي،
كم��ا يمكن �أن نتوقع ،فق��د ذهب هوالند في �إجازته ال�سنوية وعل��ى طاولته رزمة ملفات
كثي��رة ظلت في االنتظار ،وه��ا هو يعود الآن دون �أن يجد تل��ك الملفات والم�شكالت وقد
حل��ت نف�سه��ا ،بل �إن بع�ض �أوجه المعاناة االقت�صادي��ة تفاقم خالل هذه الفترة ،وهنالك
توقع��ات و�أخب��ار غير �سارة عن �أف��ق التراجع والك�ساد االقت�صادي م��ن هنا وحتى العام
المقب��ل ،فيما ت�آكلت القدرة ال�شرائية ب�شكل حاد ،و�ضربت البطالة �أرقام ًا قيا�سية جديدة.
ولذا ف�إن طريق “�إعادة الإ�صالح” الذي وعد به طيلة حملته االنتخابية الما�ضية ال يبدو
ممه��داً� ،أو مفرو�ش�� ًا بالورود .والظروف كلها �ضاغطة وال مجال معها طبع ًا لأية مجازفة
اقت�صادية� .أما اال�ستحقاق الثاني الذي يواجه هوالند فهو �أوروبي حيث لم تتمكن جميع
الجه��ود الماراثوني��ة التي بذلت حتى الآن م��ن احتواء �أزمة اليون��ان �أو تحديد م�صيرها
ب�شكل قاطع ،كما �أن �أحوال وم�شاكل بنوك بع�ض ال�شركاء الأوروبيين الكبار ما زالت على
حالها ،في وقت يبدو فيه الت�ضامن المالي بين الدول الأوروبية نظري ًا ولفظي ًا بالأ�سا�س،
فيم��ا يبدو م�ستقب��ل “اليورو” نف�س��ه مفتوح ًا على �أكث��ر من احتم��ال .وتتراجع في هذه
الأثناء مبادرات القوى الكبرى الرافعة للم�شروع الأوروبي ،التي تعد في الأ�صل هي ال�سد
الأخي��ر الذي ي�صد طوفان الكارثة .ومن جانبها ناق�شت �أي�ض ًا افتتاحية ل�صحيفة لوموند
ما �س ّمته في عنوانها “لحظة لحقيقة بالن�سبة لوهالند” ،م�شيرة �إلى �أن الحكومة الجديدة
م��ا زال��ت لم ت�ستجب بع��د لبواعث قل��ق الفرن�سيين ب�ش���أن الحالة االقت�صادي��ة والمالية،
مت�سائل��ة �إن كان��ت لدى الرئي���س حق ًا فكرة وا�ضحة عن كيفية تحقي��ق التغيير الذي وعد
ب��ه .هذا مع العلم �أن مجرد التعبير ع��ن النوايا والتطلعات ال ي�صنع �سيا�سة فعالة ،تمام ًا
كم��ا هي حال الحديث الف�ضفا�ض عن الخطوط العري�ضة لوجهة عامة للم�ستقبل .ومثلما
يقال ،ف�إن لكل حادث حديثاً ،وقد �أزفت الآن �ساعة الحديث عن �سيا�سات وتدابير محددة،
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لإخ��راج الب�لاد من م�أزقها االقت�ص��ادي االجتماعي المزدوج� .صحي��ح �أن برنامج ًَا بهذا
الحج��م ال تكف��ي المئة يوم التي مرت لإنج��ازه ،ولكن البدء في �إنج��ازه ال يقت�ضي �أي�ض ًا
خم���س �سن��وات ،فالفرن�سيون ينتظرون �إجاب��ات على �أ�سئلتهم ودواع��ي قلقهم الآن� .إنها
لحظة االختيار �إذن وقد حلت ،ولنعتبر مر حتى الآن من الزمن وقت ًا �ضائعاً.

محور باري�س -برلين

الكاتب بيير رو�سلين خ�ص�ص افتتاحية في �صحيفة لوفيغارو لر�صد م�ؤ�شرات تقارب
متن��ام بين هوالند وميركل ،ب�ش�أن كيفية احتواء الأزمة اليونانية وتداعياتها الأوروبية،
ٍ
وق��د ظهر ذلك التقارب ب�شكل مح�سو�س خالل لقاء هوالند والم�ست�شارة الألمانية ميركل،
ويب��دو �أن هوالن��د ق��د فه��م �أخي��راً �أن العالقات م��ع �ألماني��ا لي�س��ت �آلية قابل��ة للتجيير
والتوظيف لخدمة المواقف ال�سيا�سية والحزبية الداخلية .وللتذكير فقد واظب طيلة حملته
االنتخابية خالل الرئا�سيات الأخيرة على رفع قفاز التحدي في وجه ميركل وتوجهاتها،
لأغرا�ض انتخابية ،ربما �أكثر من كون ذلك بال�ضرورة تعبيراً عن توجهاته الحقيقية.
وم��ن المعروف عن ميركل �صرامتها و�صالبة موقفها حين يتعلق الأمر بالدعوة �إلى
�سيا�سات التق�شف االقت�صادي و�شد الأحزمة �سبي ًال للخروج من الأزمة ،في مقابل مرونة
هوالند ودعوته لالكتفاء بفر�ض �ضرائب على الأغنياء وحدهم لتحفيز عودة النمو .ولكن
خ�لال م�أدبة م�س��اء الخمي�س الما�ض��ي ببرلين ب��د�أ هوالند يعطي �إ�ش��ارات وا�ضحة على
تعلم��ه واكت�سابه قناعات جديدة .فقد بدا الم�س�ؤوالن الأوروبيان الأهم وك�أنهما قد وجدا
�أخيراً لغة موحدة تحدثا بها �إلى اليونان ،وهو ما كان مفقوداً طيلة الأ�شهر الما�ضية .وقد
عبرت ميركل عن دعمها لبقاء اليونان في منطقة “اليورو” .وذكّ ر هوالند �أثينا ب�ضرورة
الوفاء بالتزاماتها .وبين هذين الخطابين تكامل ال تخطئه المالحظة.
وف��ي الأخي��ر يذه��ب الكات��ب �إلى �أن ه��ذا المنع��رج الإيجاب��ي في تجاذب��ات محور
باري���س -برلي��ن يمك��ن تف�سيره ب�ضغ��وط اللحظة على هوالن��د نف�سه ،وبداي��ة تكيفه مع
مقت�ضيات هذه ال�ضغوط.
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االقت�صاد الفرن�سي ال�ضحية التالية
يف �أزمة الدين الأوروبية
أخي��را من �أن “االقت�ص��اد الفرن�سي يعتب��ر واح ًدا من بين
ح��ذر تقري��ر نُ�شر � ً
�أكثر االقت�صادات الأوروبية المري�ضة ،كما �أنه من المتوقع �أن يكون االقت�صاد
التال��ي ال��ذي �سي�سقط �ضمن �أزم��ة الدين الطاحن��ة ،التي يعي���ش فيها االتحاد
الأوروبي حال ًيا” .واعتبر بنك برينبيغ الألماني �أن “االقت�صاد الفرن�سي يحتل
المرك��ز ال��ـ  13م��ن بين  17دول��ة �أوروبية ،وفي ه��ذا المركز ه��و متقدم على
االقت�صاد الإيطالي المنهار ،وتحت االقت�صاد الإ�سباني المنهار بدرجة”.
وقال التقرير الأخير �إن “االقت�صاد الفرن�سي الذي كان يعتبر ثاني �أف�ضل
اقت�ص��اد في االتحاد الأوروبي بعد �ألمانيا ،من المتوقع �أن ت�ضربه �أزمة الدين
نف�سه��ا التي �ضرب��ت كلاً من البرتغال و�أيرلندا و�إيطالي��ا واليونان و�إ�سبانيا”.
وقال��ت رئي�س��ة البنك الألماني الذي �أ�صدر التقري��ر “�إن ناقو�س الخطر بد�أ يرن
في فرن�سا الآن”.
وح�س��ب �آخ��ر �إح�صائي��ات لالقت�ص��اد الأوروب��ي فقد حقق نم�� ًوا بن�سبة
أي�ضا �إن
 % 0.2فق��ط خ�لال الرب��ع الثالث من ال�سن��ة المالية الأخيرة .وق��ال � ً
“االقت�صاد الفرن�سي حقق نم ًوا  % 0.4و الألماني .”% 0.5
وت�ؤك��د الم�ؤ�ش��رات �أن “الأزم��ة في طريقه��ا �إلى فرن�س��ا ال محالة� ،إذ �إن
“ن�سبة الدين العام في �إ�سبانيا ارتفعت �إلى � ،% 6.3أما الدين الفرن�سي فارتفع
بن�سبة  .% 3.6في حين �أن الن�سبة في �ألمانيا ا�ستقرت عند .”% 1.75
وعلق��ت الم�ست�ش��ارة الألماني��ة �أنجي�لا مي��ركل على تلك الأزم��ة بقولها
�إن “االتح��اد الأوروب��ي يمر ب�أ�صعب �ساعات في تاريخه من��ذ ت�أ�سي�سه ،بل �إن
�أوروبا تمر ب�أ�صعب �أوقاتها منذ الحرب العالمية الثانية”.
و�أ�ضاف��ت مي��ركل �أن��ه “�إذا م��ا �سقطت عملة الي��ورو ف�إن �أوروب��ا �ستنهار،
ويج��ب على زعم��اء �أوروبا �أن يتحدوا م��ن �أجل منع ذل��ك ،لأن ا�ستخدام عملة
اليورو الموحدة يعتبر �إنجا ًزا تاريخ ًيا”.
كم��ا �آث��ار انخفا�ض الجني��ه الإ�سترلين��ي بن�سبة  % 2.13القل��ق ال�شديد،
لأن تل��ك الن�سب��ة تعتب��ر الأعلى منذ الع��ام  .1898وقال خب��راء االقت�صاد �إن
“�أزم��ة الدين الأوروبي��ة �أثرت ب�شكل �سلبي على االقت�ص��اد البريطاني” .وفي
ا�ستقرارا في
المقابل قال �أحد التقارير �إن “االقت�صاد في �أ�ستونيا يعتبر الأكثر
ً
�أوروبا ب�سبب نمو حركة اال�ستيراد والت�صدير هناك ،وجاء في المرتبة الثانية،
والثالثة لوك�سمبورغ و�ألمانيا ،واحتلت اليونان المركز الأخير”.

اقت�صاد �إيطاليا ينكم�ش % 0.7

انكم���ش االقت�صاد الإيطالي في الرب��ع الثاني من  2012بـ % 0.7مقارنة بالربع
الأول وبن�سب��ة  % 2.5مقارن��ة بالفترة نف�سها م��ن  ،2011وهو ما يهدد جهود رئي�س
ال��وزراء ماريو مونتي ل�ضبط �أزمة ديون روما والتي تلقي بتوترات على مجمل منطقة
اليورو ،وال �سيما مع ارتفاع كلفة ا�ستدانة �إيطاليا في الفترة الأخيرة.
وكان بن��ك يوني كريديت توقع �أن ينكم���ش االقت�صاد الإيطالي بن�سبة  % 0.5في
الرب��ع الثان��ي بحيث تتباط�أ وتي��رة الركود ،وتظ��ل الن�سبة الم�سجلة �أ�س��و�أ من توقعات
محللين ،حيث �أ�شاروا �إلى احتمال ت�سجيل انكما�ش بحدود  % 0.6في الربع الثاني.
وق��ال المعهد الوطني الإيطالي للإح�صاء  -ال��ذي �أورد البيانات الر�سمية ال�سابقة
 �إن الإنت��اج ال�صناعي للب�لاد تقهقر في يونيو/حزيران الما�ض��ي بـ % 1.4مقارنةبال�شهر الذي �سبقه ،وبن�سبة  % 8.2مقارنة ب�شهر يونيو/حزيران .2011
وي�ؤ�ش��ر انكما�ش اقت�صاد �إيطالي��ا بن�سبة  % 0.7على �أن الأخير انحدر لركود لمدة
ع��ام عل��ى الأقل ،وه��و ما يعن��ي �ضعف الإي��رادات ال�ضريبي��ة وتراجعا ف��ي التوظيف
والإنفاق اال�ستهالكي وهي مكونات لحلقة اقت�صادية م�سمومة تجعل من ال�صعب على
مونت��ي تحقي��ق هدفه الرام��ي لتقلي�ص عجز الميزانية �إل��ى  % 0.1من الناتج المحلي
الإجمالي في .2014
و�أ�صب��ح الم�ستثم��رون قلقي��ن �أكث��ر على قدرة �إيطالي��ا على تقلي���ص حجم ديونها
ال�سيادي��ة التي ت�ش��كل  % 123من ناتجه��ا المحلي الإجمالي ،ولتحقي��ق هذه الغاية
عمدت الحكومة الإيطالية �إلى �إقرار حزمة �إجراءات تق�شفية تفوق قيمتها ع�شرين مليار
يورو ( 24مليار دوالر) نهاية العام الما�ضي ،وتعتمد في جزء كبير منها على زيادات
�ضريبي��ة ،غير �أن تلك الإج��راءات �أ�ضرت بمعنويات الم�ستهلكي��ن وعمقت الركود الذي
يوجد فيه االقت�صاد المحلي.
ويرى فينت�شيرو بوفا -من م�ؤ�س�سة �إم بي �إ�س كابيتال �سيرف�سيز� -أنه من الوا�ضح
�أن ت�أثي��ر تدابير التق�شف ظاهرة على االقت�ص��اد ،حيث �أ�ضرت باال�ستثمار واال�ستهالك
ف��ي القطاعين الع��ام والخا�ص ،وقال جوليانو نو�شي -من كلي��ة االقت�صاد بميالنو-
“�إننا في مرحلة انكما�ش حقيقية ف�إيطاليا عالجت الأزمة من خالل التق�شف غير �أنها
�أخفق��ت ف��ي و�ضع �إج��راءات لحفز النمو االقت�ص��ادي وبالتالي فالنتيج��ة اليوم كانت
منتظرة”.
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اق��ت�����ص��اد دول��ي

خ�سارة

انخفا�ض غير متوقع للناتج ال�صناعي الياباني

تحذير

خ�س��ر بن��ك �ستان��درد ت�شارت��رد
 16مليار دوالر من قيمته ال�سوقية
بعدما هددت هيئة الخدمات المالية
ف��ي نيوي��ورك بالغاء رخ�ص��ة البنك
للعمل في الوالية.

ح��ذرت منظم��ة الأم��م المتح��دة
للأغذي��ة والزراع��ة (ف��او) م��ن �أن
العال��م يواجه �أزم��ة غذائي��ة �شبيهة
ب�أزمة عامي  2007و.2008

مخاطر

تباط�ؤ

ك�شفت وزارة االقت�صاد الألمانية
�إن االقت�ص��اد من المتوق��ع �أن يكون
نما ب�ش��كل معتدل في الرب��ع الثاني
م��ن الع��ام لكن��ه يواج��ه «مخاط��ر
كبيرة» ترتبط ب�أزمة منطقة اليورو.

تباط���أ النم��و ال�سن��وي لإنت��اج
الم�صانع في ال�صين �إلى  % 9.2في
تم��وز (يولي��و) وهو �أ�ضع��ف م�ستوى
ف��ي نح��و ث�لاث �سن��وات و�أق��ل م��ن
توقعات ال�سوق.

تراجع
ال��ت وكال��ة الطاق��ة الدولي��ة �إن
الطل��ب العالمي عل��ى النف��ط �سينمو
�أبط���أ م��ن المتوقع في الع��ام المقبل
ب�سب��ب «تراج��ع مقلق» ف��ي الن�شاط
االقت�صادي العالمي.

معجزة
تجت��ذب تركيا ع��ددا متزايدا من
ال�ش��ركات االلماني��ة وم��ن االلم��ان
ذوي اال�ص��ول التركية الباحثين عن
عم��ل بينما تتخبط اوروب��ا في ازمة
مالية واقت�صادية.

�إنقاذ
اقترب��ت ا�سبانيا م��ن طلب خطة
انق��اذ �سيادي��ة �إذ فت��ح الب��اب �أمام
تقدي��م الطل��ب ،ولك��ن يج��ب معرفة
ال�ش��روط المطلوب��ة ال��ذي �ستتخ��ذه
خطة االنقاذ.
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�أظه��رت بيان��ات جديدة �صادرة ع��ن وزارة االقت�ص��اد والتج��ارة وال�صناعة
الياباني��ة �أن الناتج ال�صناعي في البالد قد �سجل انخفا�ضا “غير متوقع” ،وذلك
لل�شهر الثالث على التوالي ،مما جدد المخاوف من �أن النمو االقت�صادي في البالد
قد يفقد زخمه خالل الفترة المقبلة.
فق��د انخف�ض �إنت��اج الم�صانع اليابانية خالل �شه��ر يونيو/حزيران الما�ضي
بن�سب��ة  0.1ف��ي المئ��ة مقارن��ة بناتجه��ا خ�لال ال�شه��ر ال��ذي �سبق��ه ،و�إن كان
االنخفا���ض خالل �شهر مايو� /أيار الما�ضي ق��د �سجل ن�سبة كبيرة بلغت  3.4في
المئة.
وج��اء في بي��ان �صادر عن ال��وزارة“ :يب��دو �أن النات��ج ال�صناع��ي يميل �إلى
االنخفا���ض” ،الأم��ر ال��ذي ي�شير �إلى تراج��ع التوقعات التي كان��ت قد �سجلت في
�شهر مايو� /أيار الما�ضي في �ش�أن تحقيق انتعا�ش في الإنتاج.
و�أ�ش��ارت المعلوم��ات �إلى �أن االنخفا���ض ناجم ب�شكل �أ�سا�س ع��ن تراجع �أداء
قطاعات الحديد وال�صلب والآالت .كما �أ�شارت المعلومات �أي�ضا �إلى �ضعف الطلب
الخارجي على المنتجات ال�صناعية اليابانية ،الأمر الذي قد يكون بحد ذاته لعب
دورا في انخفا�ض الناتج ال�صناعي للبالد.
وكان��ت الحكوم��ة اليابانية قد �أعلنت م�ؤخ��را �أن اقت�صاد الب�لاد بد�أ يتعافى،
وج��اء �إ�صدار البيان��ات الجديدة في �أعقاب �إعالن الم�ص��رف المركزي والحكومة
جراء
في اليابان �أن االقت�صاد بد�أ يتعافى بعد ال�ضرر الكبير الذي كان قد لحق به َّ
الزلزال والت�سونامي اللذين �ضربا البالد العام الما�ضي.
�إال �أن الأزم��ة المالية التي تع�صف بالقارة الأوروبية تظل هي الخطر الرئي�س
ال��ذي يهدد الناتج ال�صناعي الياباني ،لطالما ت�سبب��ت تلك الأزمة بتراجع القدرة
ال�شرائي��ة ل��دى الأوروبيي��ن ،ومن ث��م تراجع الطلب عل��ى ا�ستي��راد المنتجات من
الخارج ،بما فيها ال�صناعات اليابانية.
وق��ال �ساتو�شي �أو�ساناي من معهد داي��وا للبحوث�“ :إن النمو االقت�صادي هو
�أ�ضعف مما تبلغنا به الحكومة والم�صرف المركزي ،ومما تريداننا �أن ن�صدقه”.
تعاف �سيكون م�ؤقتا ،و�سيوا�ص��ل االقت�صاد معاناته من فترة
و�أ�ض��اف�“ :أي
ٍ
الوهن لأ�شهر عدة قادمة ،فال�صادرات �إلى الواليات المتحدة حاليا في م�ستويات
عالية ،وال مجال ،ولو كان �صغيرا ،لزيادة نمو تلك ال�صادرات”.
كم��ا �أن الين الياباني القوي هو عقب��ة �أخرى بالن�سبة للم�صدرين اليابانيين،
�إذ �أن ذلك يجعل ب�ضائعهم الم�صدرة �إلى الخارجة �أكثر كلفة.

�إنهاك
بوادر �إنه��اك االقت�صاد الإيراني
ب��د�أت تطفو عل��ى ال�سطح بع��د مرور
�أكث��ر من ثماني��ة �أ�شهر عل��ى الحظر
الذي فر�ضته الواليات المتحدة على
التعامالت الم�صرفية.

ت�سريح
�ستعي��د اليون��ان �إحي��اء خط��ة
لت�سري��ح العمال��ة ،ت�ستهدف � 40ألف
موظ��ف ف��ي القط��اع الع��ام به��دف
تحقيق وف��ورات قدرها  11.5مليار
يورو.

عجز
�أظه��رت بيان��ات �أن العج��ز
التج��اري لتركي��ا ت�ضاع��ف �إل��ى
المثلي��ن تقريب��ا لي�سج��ل 9.811
مليار دوالر في مار�س �آذار متجاوزا
التوقعات.
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قرو�ض

االقت�صادات الأوروبية توا�صل التباط�ؤ

�أعلن��ت ال�صي��ن �إنه��ا �ستق��دم
قرو�ضا بقيم��ة ت�سعة مليارات دوالر
لدع��م تنمي��ة البني��ة الأ�سا�سي��ة في
اندوني�سي��ا وع�ش��رة ملي��ارات دوالر
كائتمانات للت�صدير.

�سجل��ت �شرك��ة توت��ال الفرن�سي��ة
ارتفاع��ا بن�سب��ة  35بالمئة في الأرباح
ال�صافي��ة ف��ي الرب��ع الأول م��ن الع��ام
ب�سبب االنتفا�ضة في ليبيا.

وطني

�أرباح

�أعل��ن البن��ك الوطن��ي ال�سوي�س��ري
(المركزي) عن تحقي��ق �أرباح في الربع
الأول بلغت  1.9ملي��ار فرنك �سوي�سري
( 2.18مليار دوالر).

�أعلن��ت �شرك��ة �شيف��رون ثان��ي
�أكب��ر �شركة نفط �أميركي��ة ارتفاعا
بن�سب��ة  36بالمئ��ة ف��ي ارباحه��ا
ف��ي الرب��ع الأول ب�سب��ب االنتعا�ش
االقت�صادي.

قفزة
�أك��د بن��ك «دي ب��ي �إ���س ج��روب
هولدنج��ز» ال�سنغاف��وري� ،إنه �سجل
�أرباح��ا قيا�سية ف��ي الربع الأول من
ه��ذا الع��ام ب�سب��ب تراج��ع تكالي��ف
الديون.

تعدين
ذك��رت تقاري��ر �إخباري��ة �أن
�صناع��ة التعدي��ن في الو���س �شهدت
قفزة ف��ي ايراداتها بلغت  58بالمئة
في ال�ستة �أ�شهر الما�ضية.

انتعا�ش
ع��زا خب��راء مالي��ون ع��ودة
االنتعا�ش لقط��اع الملكية الفكرية
�إل��ى عوام��ل ع��دة ،اقترن��ت ف��ي
الدرجة الأول��ى بم�ؤ�شرات التعافي
الت��ي الح��ت ف��ي �سم��اء االقت�صاد
العالمي.

�أظهرت م�سوح ك�شف عنها �أن �أكبر اقت�صادات في �أوروبا وا�صلت مواجهتها
لل�صعوبات ،حيث عانت ال�شركات تباط�ؤا في الطلب وهو ما �سي�ؤدي �إلى تقل�ص
الآم��ال في تعاف��ي المنطقة قريبا م��ن ال�صعوبات التي فجرته��ا �أزمة الديون
ال�سيادية في المنطقة.
وبينت م�ؤ�شرات مديري الم�شتريات التي تقي�س الن�شاط االقت�صادي والنمو
تراج��ع الطلبي��ات ل�شركات منطقة الي��ورو ،بعد �أن �أ�صبح التباط���ؤ في �ألمانيا
وفرن�سا � -أكبر اقت�صادين في المنطقة � -أكثر ر�سوخا.
وخ��ارج منطقة اليورو تباط�أ النمو في قطاع الخدمات البريطاني ب�صورة
كبي��رة في يوليو/تم��وز الما�ضي ،مما يثي��ر �شكوكا جديدة ب�ش���أن ما �إذا كان
بو�س��ع اقت�صادها �أن يتعافى م��ن االنكما�ش الذي عاناه في الن�صف الأول من
العام.
وب�ش��كل ع��ام توقع��ت م�ؤ�شرات مدي��ري المبيع��ات �أن معظ��م االقت�صادات
الأوروبي��ة الكبي��رة �ستعاني م��ن الركود في الن�صف الثاني م��ن العام ،بعك�س
توقعاتها بنمو مطرد �أو �ضعيف في �آ�سيا والواليات المتحدة.
وارتف��ع الم�ؤ�ش��ر المجمع لمدي��ري الم�شتريات في منطق��ة اليورو قليال في
يوليو/تم��وز �إلى  46.5نقطة م��ن  46.4نقطة الذي �سجل في يونيو/حزيران
الما�ضي� ،أي �أنه ال يزال �أقل من م�ستوى خم�سين نقطة الذي ي�شير �إلى النمو.
وت�أت��ي نتائج ه��ذه الم�سوح رغ��م �أن بيان��ات لمكتب الإح�ص��اء الأوروبي
(يورو�ستات) التي �صدرت �أظهرت �أن �إنفاق الم�ستهلكين في منطقة اليورو �سجل
زيادة �شهرية في يونيو/حزيران الما�ضي بما يتجاوز توقعات المحللين.
وق��ال “يورو�ستات” �إن تجارة التجزئة في يونيو/حزيران ارتفعت بن�سبة
�شهرية بلغت  0.1%عقب زيادة ن�سبتها  % 0.8في مايو�/أيار الما�ضي .غير
�أن��ه بالمقارن��ة مع ال�شهر نف�سه م��ن العام الما�ضي فقد تراج��ع الم�ؤ�شر بن�سبة
.% 1.2
وكان محلل��ون يتوقعون انخفا�ضا في المبيع��ات بن�سبة �شهرية تبلغ 0.1
 %وبن�سبة �سنوية تبلغ .% 1.9
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انتفا�ضة

ت�ضخم
�صع��د الي��وان ال�صيني م��ع تراجعه
للمرة االولى عن الم�ستوى النف�سي المهم
 6.50مقاب��ل ال��دوالر مثي��را توقعات
باالرتفاع ال�سريع لمكافحة الت�ضخم.

دعم
قالت �شركة كيا موتورز �إنها حققت
قف��زة بلغ��ت  91بالمئ��ة ف��ي ارباحه��ا
الف�صلية في الواليات المتحدة وال�صين
وكوريا الجنوبية.

هيئة
زادت الخ�سائ��ر ال�صافي��ة لهيئ��ة
البري��د الأمريكية �إل��ى  5.2مليار دوالر
في الأ�شهر الثالث��ة حتى نهاية حزيران
(يونيو)....

قواعد
ن�ش��رت الأ�س��واق ال�صيني��ة قواع��د
جدي��دة يت��م بموجبه��ا تخفي��ف القي��ود
التي كان��ت مفرو�ضة عل��ى الم�ستثمرين
الأجانب.
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معار�ض وم�ؤتمرات

معار�ض عامة
معر�ض �صنع في لبنان

يق��ام في فن��دق كواليتي �إن ف��ي طرابل�س من
تنظي��م �شركة �إك�سبو رايز م��ن � 12إلى  14ت�شرين
الأول .2012

معر�ض �إن �شايب

يق��ام في بي��ال من تنظي��م �إي �سكوير من 19
�إلى  22ت�شرين الأول .2012

منت���دى الكت���اب الفرن�س���ي
في بيروت

تنظم المعر�ض �شرك��ة بروموفير المتخ�ص�صة في
تنظي��م المعار���ض المتمرك��زة في بي��روت ،وذلك
بالتن�سيق مع غرفة التجارة وال�صناعة في باري�س
وغرف��ة التج��ارة وال�صناعة والزراع��ة في بيروت
وجبل لبن��ان وغرفة التج��ارة الفرن�سية اللبنانية
و�شرك��ة  Ubifranceوالدائ��رة التجاري��ة
الإقليمية في ال�سفارة الفرن�سية في لبنان.

�أطعمة وم�شروبات
ليون ،فرن�سا

يق��ام في بيال من تنظيم �شركة بروموفير من
 26ت�شرين الأول �إلى  4ت�شرين الثاني .2012

معر�ض متخ�ص�ص ب�صناعة النبيذ وفن الطهو
من تنظيم �شركة جي �أل �إفنت�س للمعار�ض من 11
�إلى  14ت�شرين الأول .2012

معر�ض �أعرا�س بيروت

الدوحة ـ قطر

يق��ام ف��ي فن��دق هيلت��ون حبت��ور غران��د من
تنظي��م �شرك��ة بروموتي��م م��ن � 9إل��ى  11ت�شرين
الثاني .2012

معر���ض مخ�ص���ص للمنتج��ات الغذائي��ة
والم�شروب��ات من تنظيم �شركة �أي �أف بي قطر من
� 16إلى  18ت�شرين الأول .2012

يق��ام في بيال من تنظيم �شركة بروموفير من
� 15إلى  25ت�شرين الثاني .2012

�أزياء وم�ستح�ضرات تجميل
لندن ـ بريطانيا

معر�ض ال�سيارات في لبنان

الملتقى الدول���ي للتعليم العالي
والتدريب

معر�ض للأعرا�س يت�ضمن مالب�س ومجوهرات
م��ن تنظيم �شركة �أو�شن ميديا ج��ي �أم بي �أ�ش من
� 20إلى  21ت�شرين الأول .2012

�إلكترونيات
هونغ كونغ :ال�صين

معر�ض ال�صين المتخ�ص�ص للإلكترونيات من
تنظي��م �شرك��ة غلوب��ال �سور�سيز م��ن � 12إلى 15
ت�شرين الأول .2012

جلود ومن�سوجات
لندن ـ بريطانيا

معر���ض للمن�سوج��ات والتح��ف م��ن تنظي��م
�شركة هارفي المحدودة من � 2إلى  7ت�شرين الأول
.2012

نقل

دبي ـ الإمارات

معر�ض مخ�ص�ص للنقل البحري والموانئ من
تنظي��م �شركة تي �أو �س��ي �إفنت�س وورلد وايد من 2
�إلى  4ت�شرين الأول .2012

طهران ـ �إيران

معر�ض للمبتكرات العلمية المتعلقة بالموانئ
من � 19إلى  21ت�شرين الثاني .2012

�أطعمة وم�شروبات
بروك�سيل ـ بلجيكا

معر���ض مخ�ص�ص لتج��ارة المنتجات الحالل

يق��ام ف��ي ق�ص��ر الأوني�سكو من تنظي��م �شركة
غلوب��ل كون�سلتنت ،م�صر م��ن � 19إلى  21ت�شرين
الثاني .2012

م�ؤتمر البيئة

يق��ام في فن��دق فيني�سيا من تنظي��م المنتدى
العرب��ي للبيئ��ة والتنمية من � 29إل��ى  30ت�شرين
الثاني .2012

معر�ض فرن�سا في لبنان

يق��ام معر�ض فرن�سا في لبن��ان في مقر بيال
للمعار�ض من � 11إل��ى  14ت�شرين الأول .2012
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م��ن تنظيم �شرك��ة جد للن�شر م��ن  29ت�شرين الثاني
�إلى  1كانون الأول .2012

الكويت ـ الكويت

م�ؤتم��ر ومعر�ض الكويت لت�صميم وبناء الج�سور
م��ن تنظيم �شركة بروميديا م��ن � 10إلى  11ت�شرين
الأول .2012

تكنولوجيا
دبي ـ الإمارات

م�ؤتم��ر االت�ص��االت ال�سلكي��ة والال�سلكي��ة م��ن
تنظيم �شركة تيرابين المحدودة من � 2إلى  3ت�شرين
الأول .2012

دبي ـ الإمارات

المعر�ض التجاري الدول��ي ل�صناعة تكنولوجيا
المعلوم��ات واالت�ص��االت م��ن تنظي��م مرك��ز دب��ي
التج��اري العالم��ي م��ن � 14إل��ى  18ت�شري��ن الأول
.2012

عقارات وبناء
دبي ـ الإمارات

معر���ض مخ�ص�ص للتطوير واال�ستثمار العقاري
م��ن تنظي��م �أي �أي �آر ال�ش��رق الأو�س��ط م��ن � 2إلى 4
ت�شرين الأول .2012

انطاليا ـ تركيا

مجوهرات
ال�شارقة ـ الإمارات

معر���ض مخ�ص���ص لأح��داث ت�صامي��م ال�ساع��ات
والمجوه��رات والذه��ب والأحجار الكريم��ة والألما�س من
تنظيم �إك�سبو ال�شارقة من � 2إلى  6ت�شرين الأول .2012

معر���ض مخ�ص���ص لحل��ول الطاق��ة الخ�ض��راء
ولأ�سالي��ب خف���ض ا�سته�لاك الوق��ود الأحف��وري
باعتماد الطاقة النظيفة والفعالة والم�ستدامة داخل
ال�شركات .م��ن تنظيم يونايتد بزني�س ميديا من 10
�إلى  11ت�شرين الأول .2012

�صناعة

طاقة وبيئة
لندن ـ بريطانيا

ال�شارقة ـ الإمارات

معر�ض مخ�ص�ص للإدارة البيئية والتكنولوجيا
م��ن تنظيم مرك��ز �إك�سب��و ال�شارقة م��ن � 15إلى 18
ت�شرين الأول .2012

�أبو ظبي ـ الإمارات

بولونيا ـ ايطاليا

معر�ض مخ�ص�ص لم�صادر الطاقة المتجددة من
تنظي��م �شرك��ة بولوني��ا للمعار�ض م��ن � 18إلى 21
ت�شرين الأول .2012
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�أربيل ـ العراق

معر�ض تجاري ي�شمل الهند�س��ة والإلكترونيات
والبن��اء والطاق��ة والمفرو�شات وتقني��ة المعلومات
واالت�ص��االت والتعلي��م والأزي��اء والم�ص��ارف م��ن
تنظي��م �شرك��ة �أي �أف ب��ي م��ن � 15إل��ى  18ت�شرين
الأول .2012

معر�ض مخ�ص�ص لتكنولوجي��ا البناء ولوازمها
م��ن تنظيم �شركة يابك�س للمعار�ض من � 18إلى 21
ت�شرين الأول .2012

معر���ض مخ�ص�ص لمع��دات وتقني��ات الهند�سة
المدنية والبناء من تنظيم �شركة كومك�سبوزيوم من
� 8إلى  10ت�شرين الأول .2012

تجارة

الجزائر ـ الجزائر

معر�ض مخ�ص�ص للتعرف على واقع المعلومات
ال�صناعي��ة ف��ي ال��دول العربية من تنظي��م المنظمة
العربي��ة للتنمي��ة ال�صناعية والتعدين م��ن � 4إلى 6
كانون الأول .2012

تبادا تجاري
معر�ض كانتون الدولي

ينظ��م المعر���ض ال�صين��ي ل�سل��ع ال��واردات
وال�ص��ادرات معر���ض كانت��ون الدول��ي ف��ي مدينة
غوانزو من � 15إلى  19ت�شرين الأول .2012
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