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االف����ت����ت����اح����ي����ة

بور�صة الدم

التذب��ذب الم�شتمر في ا�شعار اال�شهم االأميركية منذ ان�شحاب قوات االحتالل من العراق، وبدء االن�شحابات 

المتتالي��ة لقوات دول الناتو من اأفغان�شتان. هذا التذبذب باأ�شعار اال�شهم بداًل من اأرتفاعها كما يحدث عادة 

عندم��ا تك��ون دولة ما في حرب اأو تدخل فيها، اأ�شقط ورقة التي��ن االأخيرة عن االهداف التي دفعت الواليات 

 ب��� “الربيع العربي” لتوظيف ال��دم العربي في 
ّ
المتح��دة وحلفائه��ا الغربيي��ن للوقوف وراء ث��ورات ما �شمي

بور�شة التنمية االقت�شادية التي اأ�شيبت بخلل حاد في اأميركا واأوروبا.

فه��ل نفه��م ان قواعد التنمية االقت�شادية وانم��اء المجتمعات انتقلت من المع��ادالت العلمية في توظيف 

ثروات ال�شعوب الطبيعية واالدمغة الب�شرية اإلى ا�شتعمال دماء ال�شعوب كمرتكز جديد لتغذية اقت�شادات الدول 

العمالق��ة واال�شتعماري��ة عادة، والتي لم تترك ثروة في العالم اإال وا�شتغلته��ا اأو و�شعت خططًا لالأنق�شا�س 

عليها تحت ذرائع مختلفة.

ف��اإذا كان ه��دف االإدارة االأميركية المدفوع ب�شغوط �شهيونية في دع��م “الربيع العربي” اأ�شبح وا�شحًا 

وي�شته��دف م�شاأل��ة م�شير �شعوب المنطقة عبر تحقيق مك�شبين الترابط بينهم��ا وثيق وهو اأواًل اعطاء ال�شوء 

االخ�ش��ر لتكري���س الدول��ة العن�شرية في فل�شطي��ن المحتلة بهدف ال�شيط��رة على المنطقة وف��ق ا�شتراتيجية 

تجزئ��ة الم�شرق العربي كمعادل��ة ا�شا�شية لتكري�س الكيان ال�شهيوني العن�ش��ري وحمايته، والثاني ال�شباع 

نه��م ال�ش��ركات العمالقة االأميركية التي ي�شيل لعابه��ا الدائم على ثروات المنطقة فت�شب��ع ج�شعها خ�شو�شًا 

واأنها تعاني من اأزمات في مواردها و�شواًل اإلى اأفال�شها.

واإذا كان��ت دم��اء ال�شعوب ا�شبح��ت هدفًا جديداً للخطط الت��ي ا�شقطت من ح�شاباته��ا كل القيم االإن�شانية 

ودا�ش��ت عل��ى كل المق��درات والقوانين الدولي��ة، فلماذا ال تعتمد ه��ذه الدول معادلة جدي��دة الحت�شاب كمية 

دماء هذه ال�شعوب التي يحتاجها االقت�شاد االأميركي حاليًا لمتابعة ا�شتمراره والمحافظة على نموه وابقاء 

�شركاته في موقع االحتكارات االقت�شادية على ح�شاب حق ال�شعوب بحياة كريمة في اأوطانها.

هل �شتحمل المرحلة المقبلة م�شاريع عدوانية جديدة �شتروج لها الواليات المتحدة وحلفائها تحت �شعار 

تقدي��م الم�شاع��دات الغذائي��ة لل�شعوب الم�شتهدفة 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 �شوري��ا بعد تهديمها )�شتكلف 

حت��ى االآن 50 ملي��ار دوالر(، وتقدي��م م�شاعدات غذائية لها بع��د منعها من ا�شتالم الب�شائ��ع التي ت�شتريها 

باأموالها )تعتبر �شوريا الدولة الوحيدة التي لديها اأكتفاء ذاتي في المنطقة(.

اإن م��ا نعه��ده م��ن اأيمان ال�شعوب في حقه��ا في تقرير م�شيره��ا �شي�شقط حتمًا ه��ذه المخطاطات وي�شع 

القائمين بها اأمام خيارين اأما الهزيمة اأو الوقوع في المجهول.     
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ال���������ح���������دث

بيروت ا�صت�صافت المنتدى االقت�صادي العربي- االوروبي

نحا�س: لتعزيز االمن على �صفتي المتو�صط

�صالمه: تجاوزنا الكثير من المراحل الخطرة

الق�صار: تحوالت عربية واأوروبية حافلة بالفر�س

عيتاني: من اأجل �صراكة فاعلية

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

والفعاليات االقتصادية اللبنانية، وعدد من السفراء األوروبيني.

الق�ّسار: للتفكير باالولويات

افتتح المنتدى رئي�س االتحاد العام للغرف عدنان 

��ار، ال��ذي اأمل اأن »تك��ون التط��ورات المحفوفة  الق�شّ

بالتحدي��ات والمخاطر، من ج��راء التحوالت الجذرية 

في العالم العربي ومرحلة اإعادة الهيكلة التي يمر بها 

االتحاد االأوروبي، حافلة اأي�شًا بالفر�س«، داعيا الأن 

يكون »المنت��دى منطلقا الإعادة بناء ال�شراكة العربية 

االأوروبي��ة وف��ق اأ�ش���س جدي��دة اأكث��ر تكاف��وؤاً وعدالة 

وتكامال لكال الجانبين«. كما دعا اإلى »اإعادة التفكير 

ف��ي االأولوي��ات وف��ي �شيا�ش��ات ال�شراك��ة، ف��ي �شوء 

الموؤ�ش��رات الت��ي حققها العالم العرب��ي رغم الظروف 

المحيط��ة، اإلى جانب الكثير من الم�شروعات التي هي 

ب�شدد التنفيذ في قطاعات اأ�شا�شية”.

نّحا�س: تقريب المفاهيم

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

ال��ذي مثل رئي���س مجل�س الوزراء نجي��ب ميقاتي »اأن 

المنطقتي��ن العربي��ة واالأوروبي��ة بحاج��ة ما�شة اإلى 

للتكامل والتعاون من اأجل تقريب المفاهيم واالأنظمة 

والقواني��ن وتقلي�س الفروق��ات وتحويلها اإلى فر�س 

تكام��ل وقي��م م�شاف��ة«. ودع��ا اإل��ى »فت��ح االأ�شواق 

االأوروبية للدول العربية ومنحها ترتيبات تفا�شلية، 

واإزالة العوائق الفنية والتقنية تجاه ان�شياب الب�شائع 

العربي��ة، كذلك رف��ع حج��م اال�شتثم��ارات الم�شتركة، 
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وت�شجي��ع اإن�ش��اء الموؤ�ش�ش��ات ال�شغي��رة والمتو�شط��ة 

المبتكرة والمبدعة، بما ي�شاعد على خلق فر�س العمل 

الجدي��دة، ويعزز االأمن واال�شتق��رار على �شفتي البحر 

االأبي�س المتو�شط”.

عيتاني: التعاون اال�ستثماري

الع��ام  المدي��ر  االإدارة  مجل���س  رئي���س  واأب��رز 

ل�»اإي��دال« نبي��ل عيتان��ي، »االأهمي��ة الخا�ش��ة الت��ي 

يكت�شبه��ا المنت��دى ف��ي مج��ال تفعي��ل اأط��ر التعاون 

اال�شتثم��اري والتجاري من اأجل �شراكة اأكثر فعالية«. 

واأ�ش��ار اإل��ى »نج��اح لبن��ان ف��ي تكري�س موقع��ه بين 

ال��دول الرئي�شي��ة الم�شتقطب��ة لال�شتثم��ار، حيث نمت 

اال�شتثمارات الخارجية المبا�ش��رة بين الفترة 2006 

2011 بمتو�ش��ط 15 ف��ي المئة، وبلغ��ت 4 مليارات 
دوالر ف��ي الع��ام 2011، بما ي��وازي �شعفي م�شتوى 

الع��ام 2006«. وتناول »الفر���س الحالية المتوافرة 

ف��ي مج��االت تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالت�ش��االت، 

وال�شياح��ة، وال�شناع��ة، والزراع��ة«، موؤك��دا ا�شتع��داد 

اإيدال لدعم وم�شاندة الم�شتثمرين في اإقامة الم�شاريع 

في لبنان وتقديم كل الت�شهيالت لهم.

�سالمة: النمو بين 2 واأقل من 3 %

واأ�شار حاكم »م�شرف لبنان« ريا�س �شالمة، اإلى 

»الجدوى الفعالة للنموذج اللبناني النقدي المتبع منذ 

�شن��وات، والذي �شاعد على تج��اوز الكثير من المراحل 

الخط��رة«. واعتبر اأن »الو�شع ف��ي لبنان يبقى مقبوال 

اقت�شاديا وجيدا نقديا مقارنة مع ما يجري حوله في 

ال��دول العربية وفي البحر المتو�شط، بدعم من ال�شيولة 

المرتفعة في م�شارفه وموجودات �شائلة في العمالت 

االأجنبي��ة ه��ي االأعل��ى ف��ي تاري��خ م�ش��رف لبنان«، 

متوقع��ا تحقيق نم��و حقيقي ما بين 2 واأقل من 3 في 

المئة«. وقال اإنه »برغم كل ما جرى منذ اأيار 2012، 

ا�شتم��رت الثق��ة باالقت�ش��اد اللبنان��ي وا�شتمر عر�س 

ال��دوالر، مما رف��ع موجودات الم�ش��رف المركزي اإلى 

اأكث��ر من 35 ملي��ار دوالر«. واإذ ثمن »دور المجموعة 

االأوروبية والبنك االأوروبي لال�شتثمار في مجال دعم 

التموي��ل المتو�ش��ط االأج��ل والمبادرات لتنمي��ة البيئة 

وللطاق��ة البديلة، دعا اإلى تو�شيع التقديمات منها اإلى 

لبنان، وباالأخ�س اأنه احترم ت�شديد م�شتحقاته”.

فيف: برنامج قرو�س

وركز نائ��ب رئي�س »البنك االأوروب��ي لال�شتثمار« 

فيلي��ب دو فونتي��ن في��ف عل��ى »طموح��ه لال�شتثمار 

والم�شاهم��ة في االزده��ار االقت�ش��ادي واالجتماعي 

ف��ي الدول العربية، وخ�شو�شًا ف��ي لبنان الذي يتمتع 

با�شتق��رار مميز«، بحيث »ال نبال��غ اإذا اعتبرناه واحة 

عل��ى �شفاف المتو�شط، وهو يعتبر البلد االأكثر فاعلية 

ا�شتثم��ارا ف��ي المنطقة العربي��ة«. واأعل��ن اأنهم ب�شدد 

»اإن�شاء برنام��ج قرو�س في لبنان لل�شركات ال�شغيرة 

والمتو�شطة، باالإ�شاف��ة اإلى قرو�س خا�شة بمجاالت 

الطاق��ة المتج��ددة«. ودع��ا كل ال��دول العربي��ة، بم��ا 

فيه��ا دول الخليج، »اإلى التع��اون الإيجاد حل لم�شكلة 

البطال��ة الم�شت�شرية ف��ي المنطقة من خالل اال�شتثمار 

في الم�شروعات االإنتاجية واالإنمائية”.

ايكهور�ست: تعزيز الربيع العربي

واأعربت رئي�شة »بعثة االتحاد االأوروبي في لبنان« 

اأنجيلينا اإيكهور�شت ع��ن »اأن الأوروبا والعالم العربي 

م�شال��ح را�شخة في اإيجاد حلول لتحديات كل منهما، 

كجيران و�شركاء تجاريين واأ�شدقاء«. واأملت »التمكن 

معًا من اتخاذ خطوات في اتجاه قيام اقت�شادات اأكثر 

انفتاحا وا�شتدامة واإن�شافا. واأ�شارت اإلى اأن »االتحاد 

يتطل��ع اإلى تعزيز الربيع العرب��ي والبناء على العالقة 

بي��ن البعدين االقت�شادي وال�شيا�شي«. كما اأعربت عن 

ثقتها بالحكومة اللبنانية في اال�شتمرار بتوفير البيئة 

الم�شتقطبة لال�شتثمار.

وا�شتم��ع الم�شارك��ون اإلى خطاب م�شج��ل لرئي�س 

»منت��دى الفكر العربي« االأمي��ر الح�شن بن طالل الذي 

اعتب��ر اأن التحدي االأ�شا�شي اأم��ام البالد العربية اليوم 

ه��و اإيجاد فر�س العمل، داعيا االتح��اد االأوروبي اإلى 

م�شارك��ة فاعلة ف��ي م�شار تكوي��ن الهوي��ة االإنتاجية 

للمنطق��ة. ودع��ا اإل��ى اإقامة موؤ�ش�ش��ة عربي��ة لالإنماء 

والتعمير بم�شاركة ثالثية من قبل القيادات ال�شيا�شية 

قاع��دة  لت�ش��كل  المدن��ي،  والمجتم��ع  واالقت�شادي��ة 

حقيقية لتكوين مجتمع المعرفة.

تكريم

وف��ي خت��ام الجل�ش��ة االفتتاحي��ة ق��دم الوزيران 

��ار ونحا���س دروعًا تكريمية اإل��ى كل من �شالمة  الق�شّ

وفيف واإيكهور�ش��ت، وعيتاني. ويرافق المنتدى ور�س 

عم��ل للق��اءات B2B، ومعر�س متخ�ش���س، وخم�س 

جل�شات تتن��اول مو�شوعات كل من »ال�شراكة العربية 

االأوروبي��ة الجديدة لنمو وتكام��ل اأف�شل«، و»التعاون 

والموؤ�ش�ش��ات  لال�شتثم��ار  االأوروب��ي  البن��ك  بي��ن 

المالي��ة والتنموي��ة العربية � اآفاق جدي��دة«، و»الربيع 

العرب��ي: خريطة الطري��ق لح�شاد اقت�ش��ادي اأف�شل«، 

للم�شتقب��ل«،  الم�شترك��ة  والم�شاري��ع  و»اال�شتثم��ار 

المح��اور  وت�شم��ل  للم�شتقب��ل«.  التع��اون  و»اآف��اق 

مو�شوع��ات حيوية للتعاون في مج��ال كل من البنى 

التحتي��ة، وال�شراك��ة بي��ن القطاعين الع��ام والخا�س، 

والموؤ�ش�ش��ات ال�شغي��رة والمتو�شط��ة، والتعلي��م وبناء 

المه��ارات واالإبداع، اإلى جانب تكنولوجيا ال�شناعات 

الخ�شراء، والتنمية الزراعي��ة الم�شتدامة، وتكنولوجيا 

المعلومات، والطاقة المتجددة. 

من الح�سور �سالمة يت�سلم درعًا تكريميًا
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هناك ارتفاع في االأ�صعار لكن ال اأزمة غذاء عالمية 

رئي�س جمعية مال القبان ار�صالن �صنو لـ«ال�صناعة واالقت�صاد«:

غالء أسعار املواد الغذائية األساسية لم يزل مثار قلق واستياء 

يعاني  التي  البلدان  في  وخصوصاً  العربية  األسواق  جميع  في 

الدول  وفي  الداخلية.  االضطرابات  بسبب  الركود  اقتصادها 

اجملاورة التي تشهد حراكاً أمنياً خطيراً. عدا عن األسباب اجلذرية 

لظاهرة ارتفاع األسعار عاملياً، الناجتة من ارتفاع أسعار منتجات 

سيما  وال  الغذائية  احملاصيل  على  والطلب  واألسمدة،  الطاقة 

العاملي  اخملزون  وانخفاض  “االيتانول”،  احليوي  الوقود  إلنتاج  الذرة 

من الغذاء في األمد املتوسط.

وق��د اأب��دى البنك الدول��ي ا�شتع��داده لم�شاعدة 

الحكوم��ات في مواجهة ارتف��اع �شامل في ا�شعار 

الحبوب ما يهدد من جديد اأفقر �شعوب العالم، وقد 

يمتد تاأثيره ال�شار ل�شنوات.

وق��د اأدت موجة الجفاف ال�شديدة التي �شربت 

الغ��رب االأو�ش��ط االأميركي ودول اأوروب��ا ال�شرقية 

)بح��ر البلطي��ق( اإلى خف���س االإنتاجي��ة المتوقعة 

للحبوب بدرجة كبي��رة. وقفزت اأ�شعار القمح اأكثر 

م��ن 50 % والذرة اأكثر م��ن 45 % منذ حزيران 

)يوني��و( الما�شي. كذلك ارتفع �شع��ر فول ال�شويا 

وه��و مخزون مهم للغ��ذاء واالأعالف بنحو 30 % 

ف��ي ال�شهرين الما�شيين وبنحو 60 % منذ نهاية 

العام 2011.

والأن ارتفاع اأ�شعار الغذاء يوؤدي اإلى ردات فعل 

اجتماعي��ة له اآث��ار �شعبة وبعيدة عل��ى االأو�شاع 

“ال�شناع��ة  حاول��ت  وال�شحي��ة  االجتماعي��ة 

واالقت�شاد” الوقوف مبا�شرة على اأ�شباب ارتفاع 

الم��واد الغذائية في العالم وتاأثيرها المبا�شر على 

ال�شوق اللبناني.

والأن المو�شوع يتعلق بتجار “مال القبان” كان 

ال بد من الوقوف على راأي رئي�س جمعية “تجار مال 

القب��ان” اإر�شالن �شنو العارف ب��كل دقائق الق�شية 

وت�شعباته��ا. ويع��رف بالتال��ي ظواهره��ا وباطنها 

وعلى دراية وا�شع��ة باأمورها فقد جالت “األ�شناعة 

واالقت�ش��اد” م��ع ار�ش��الن عل��ى “ح��دث” ال�شاع��ة 

وعادت به��ذه االإي�شاح��ات حول عدد م��ن اأ�شئلتها 

الت��ي بداأت باأثر االأحداث الجاري��ة في �شورية اليوم 

عل��ى الو�شع الغذائي في لبن��ان فاأو�شح اأن الو�شع 

القائ��م حاليًا في �شورية يوؤثر على لبنان من ناحية 

واح��دة اأ�شا�شي��ة وهي طريق النق��ل البرية للب�شائع 

المتوجهة اإلى الدول العربية واالأردن.

والواق��ع الغذائ��ي طبيع��ي وموؤم��ن وبكميات 

واف��رة ال بل م�شاعف��ة خ�شو�ش��ًا واأن العديد من 

التج��ار ال�شوريي��ن ال يتمكن��ون م��ن التوا�شل مع 

الخارج خ�شو�شًا واأن اال�شتيراد اإلى �شورية �شعب 

لذلك فهم يتوا�شلون ب�شكل مبا�شر مع لبنان االأمر 

ال��ذي حرك عملي��ة اال�شتيراد والت�شدي��ر من واإلى 

�شورية وا�شتفاد لبنان من هذا الو�شع .

ولف��ت �شنو اإل��ى اأن القطاع الزراع��ي الغذائي 

الرئي�س ميقاتي م�ستقباًل وفد من النقابات الغذائية 
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� ال�شناع��ي لم ي�شمل��ه الحظر الدول��ي. لذلك فاإن 

كل الم��واد الداخل��ة �شم��ن ه��ذا االإط��ار ال حظ��ر 

عليها وه��ي ت�شل اإلى �شورية ب�شكل طبيعي. وما 

يواجه��ه التاجر اللبناني �شعوب��ة الدفع من قبل 

التاجر ال�ش��وري والتي تعتمد عدة و�شائل �شرعية 

طبعًا.

ونف��ى �شنو اأي اعتماد عل��ى الب�شائع المهربة 

خ�شو�ش��ًا م��ع الو�ش��ع الحال��ي ومخاط��ر عب��ور 

الحدود بين البلدين.

و�ش��دد �شن��و عل��ى اأن كمي��ات الم��واد الغذائية 

الم�شت��وردة والت��ي تدخل ال�ش��وق ال�شورية ال توؤثر 

مطلقًا على حاجات ال�ش��وق اللبنانية. الأن التاجر 

اللبنان��ي يدر���س الواق��ع وياأخ��ذ بعي��ن االعتبار 

الكمي��ات الت��ي يمك��ن اأن تدخل اإل��ى �شورية لذلك 

يعمد اإلى اال�شتيراد ب�شكل م�شاعف.

ال�سعر العالمي

وع��ن م��دى تاأث��ر اأ�شع��ار الم��واد الم�شت��وردة 

بارتف��اع اأ�شعارها عالميًا وتاأثيرها المبا�شر على 

عملية اال�شتيراد ومدى تاأثر لبنان بها اأو�شح �شنو 

اأن هن��اك نظ��رة مختلفة اإل��ى هذا االأم��ر فالتاجر 

ال��ذي ي�شتورد مث��اًل كمي��ات معينة م��ن ال�شكر اأو 

االأرز اأو القمح ي�شطر عند ارتفاع اأ�شعارها عالميًا 

اإل��ى رف��ع ال�شعر محلي��ًا حتى يتمكن م��ن ا�شتيراد 

الكمية نف�شها في المرة المقبلة.

والنظ��رة االأخ��رى تق��وم بح�ش��ب الم�شوؤولي��ن 

وبع���س “المفكري��ن” ب��اأن على التاج��ر اأن ي�شع 

هام�شًا معينًا الأرباحه اأي بمعنى اإذا ا�شترى بقيمة 

مئة دوالر عليه اأن يبيع فقط ب�110 دوالرات. فمن 

اين �شياأتي التاجر بفارق االأ�شعار حتى يتمكن من 

ا�شتيراد الكمية نف�شها.

ولف��ت اإل��ى اأن التج��ارة الح��رة ال ت�شمح برفع 

يت��م  ولك��ن  واح��دة  دفع��ة  بخف�ش��ه  وال  ال�شع��ر 

ذل��ك تدريج��ًا. الأن التاج��ر يق��وم ب��دور “ممت�س 

ال�شدم��ات” فهو ال ي�شتطيع رفع ال�شعر اإال تدريجًا 

حت��ى يتمكن من تاأمي��ن المعدل ال��ذي يمكنه من 

ا�شتبدال الب�شائ��ع المباعة بالب�شائع الم�شتوردة. 

وبالتالي ال يمكن��ه خف�س ال�شعر اإال تدريجًا حتى 

ال ي�شجل خ�شارة كبيرة.

وخف��ف �شنو من ح��دة تاأثير ارتف��اع االأ�شعار 

عل��ى المواطن الذي ي�شتهلك كمية معينة من االأرز 

مث��اًل طوال العام. لكن االأث��ر المبا�شر على ارتفاع 

االأ�شعار يظهر وفقًا لحجم االأعمال الكبيرة.

واعتب��ر اأن عملي��ة االأ�شع��ار اأ�شبح��ت �شلع��ة 

ا�شتهالكية لل�شيا�شيين.

اأزمة غذائية

االأ�شب��اب  م��ن  جمل��ة  اأن  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 

الطبيعية منها كالجفاف وغير الطبيعية كارتفاع 

اأ�شع��ار منتج��ات الطاق��ة واالأ�شم��دة كان��ت وراء 

ارتفاع اأ�شعار المواد الغذائية اإال اأن رئي�س جمعية 

مال القبان اإر�شالن �شنو نفى اأن تكون هناك اأزمة 

كمثل تلك التي وقعت منذ ثالثة اأعوام.

و�ش��رح واق��ع الموا�ش��م العالمية فف��ي اأميركا 

مثاًل اأ�شيبت زراعة الذرة بالجفاف ما ق�شى على 

ج��زء كبير م��ن المو�شم م��ع العلم اأن اإنت��اج الذرة 

في الوالي��ات المتحدة يذه��ب 40 % منه الإنتاج 

“االيتان��ول” والباق��ي ي�شّنع كعل��ف للحيوانات 
وعند �شرب المو�شم �شترتفع بالتالي اأ�شعاره ومن 

ث��م �شترتفع اأ�شع��ار اللح��وم وم�شتق��ات الدواجن. 

لكن هن��اك بدائل كمو�ش��م القمح ال��ذي كان جيداً 

ه��ذه ال�شن��ة اإجم��ااًل م��ا مّكن م��ن ا�شتب��دال الذرة 

بالقم��ح واأ�شب��ح كاأع��الف للحيوان��ات م��ا رف��ع 

اأ�شع��اره والأن ال�شل�شل��ة مترابطة فم��ن الذرة تنتج 

الزيوت النباتية، ويذهب ق�شم من الزيوت النباتية 

ليدخ��ل في �شناعة مواد بترولية، فاإذا ارتفع �شعر 

البت��رول يت��م اللجوء اإلى ه��ذه الزي��وت وبالتالي 

ترتفع االأ�شعار. ومخت�شر القول: هناك ارتفاع في 

االأ�شعار لكن ال اأزمة غذائية.

وه��ل يتوق��ع مزيداً م��ن ارتف��اع االأ�شع��ار رد 

ذل��ك اإلى الم�شيئ��ة االإلهية التي توؤث��ر على المناخ 

وقال: لق��د اأثر الجفاف على مختل��ف الموا�شم في 

بلدان البحر االأ�شود وكذلك على الواليات المتحدة 

االأميركية باالإ�شافة اإلى االأرا�شي غير الم�شتخدمة 

في بل��دان االتح��اد االأوروبي. ناهيك ع��ن الرياح 

المو�شمية التي توؤثر على الموا�شم 

❍❍ مثلنا »ا�صتر 
بقر�س وبع بقر�س 

والبركة بين 

القر�صين«  ❍❍
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ف��ي اأمي��ركا الالتيني��ة كل هذه العوام��ل توؤثر 

على ارتفاع االأ�شعار.

لكن �شن��و المتفائل بطبعه دائمًا يرى اأن االأزمة 

االقت�شادي��ة العالمية خففت م��ن اال�شتهالك اأي اأن 

مقاب��ل تدن��ي االإنتاج ت��دِن في اال�شته��الك وبذلك 

توازنت االأ�شواق مع ميل نحو ارتفاع في اال�شعار.

تدابير ا�ستباقية

وعن التدابير اال�شتباقية لمواجهة ارتفاع االأ�شعار 

اعتبر �شنو اأنه ال يمكن اتخاذ مثل هذه التدابير اأواًل الأن 

الموردين ال يلتزمون باتفاقيات بيع طويلة االأمد فهم 

يلتزمون بم��دة �شهر فقط. وثانيًا اللجوء اإلى التخزين 

وه��و اأمر غير متوافر لنا في لبن��ان فال اأمكنة وا�شعة 

ت�شم��ح بتلك العملية. واإه��راءات مرفاأ بيروت ال يمكن 

التخزين فيه��ا واإال تعطلت عملية ان�شي��اب الب�شائع. 

لذل��ك ال يمك��ن �شراء كمي��ات ا�شتباقي��ة للتخزين الأن 

الكلف��ة ت�شبح م�شاعفة والفوائد الم�شرفية �شتتراكم، 

والتخزين الحالي ال يتجاوز ال�شهرين اأو الثالثة اأ�شهر 

وبكميات محدودة وباأ�شع��ار معتدلة تتنا�شب وحجم 

ال�ش��وق وق��درة المناف�ش��ة بي��ن التجار. ونح��ن اليوم 

نطب��ق المثل القائل “بع بقر�س وا�شتر بقر�س والبركة 

بين القر�شين”.

المواد واأ�سعارها

اأ�ش��اب  االأ�شع��ار  ارتف��اع  اأن  �شن��و  واأو�ش��ح 

الحبوب: كال��ذرة، والقمح، الزيوت النباتية، وذلك 

بالت��درج. وم��ع ذل��ك فاإنه��ا ال ت�شكل عل��ى ال�شلة 

الغذائي��ة الع��بء االأكبر. ولك��ن الع��بء يتاأتى من 

المحروق��ات والكهرباء والنق��ل والتعليم وال�شكن 

لك��ن المواط��ن ال ي��رى اأمام��ه �شيئ��ًا ملمو�ش��ًا اإال 

المواد الغذائية لذلك فهو يظهر تذمره.

❍❍ نتمنى اأال ت�صبح 

المواد الغذائية       

�صلعة تداول بين 

ال�صيا�صيين  ❍❍

هكذ� ��صتمر �رتفاع �لأ�صعار

�لفاو حتذر من �أزمة غذ�ئية

ح��ذرت منظم��ة االأمم المتحدة لالأغذية والزراعة )فاو( من اأن العالم يواج��ه اأزمة غذائية �شبيهة باأزمة 

عام��ي 2007 و2008 اإذا فر�ش��ت ال��دول قيودا عل��ى �شادرات زراعي��ة، واأ�شارت المنظمة اإل��ى اأن اأ�شعار 

الم��واد الغذائي��ة زادت ف��ي يوليو/تم��وز الما�شي بن�شبة 6 % بع��د انخفا�شها خالل ثالث��ة اأ�شهر، ويعزى 

ارتفاع ال�شهر الما�شي اأ�شا�شا ل�شعود �شعر الحبوب وال�شكر ح�شب بيانات الفاو.

عب��د  وق��ال 

عبا�شي��ان  الر�ش��ا 

كبي��ر االقت�شاديين 

الحب��وب  ومحل��ل 

في الف��او »االأ�شعار 

مر�شح��ة لمزي��د من 

االرتفاع، وبالتاأكيد 

ل��ن يك��ون مو�شم��ا 

في��ه  تنخف���س 

االأ�شعار عن م�شتوى 

العام ال�شابق«، غير 

نب��ه الختالف  اأن��ه 

بم��ا  االآن  الو�ش��ع 

كان علي��ه الو�ش��ع اإب��ان االأزمة الغذائي��ة العالمية، حيث كانت اأ�شع��ار النفط اآنذاك ف��ي م�شتويات قيا�شية 

ف�شال عن ارتفاع تكاليف الزراعة.

وكان��ت جملة من العوامل قد اأدت الرتفاع �شديد الأ�شعار المواد الغذائية، وبالتالي انفجار اأزمة غذائية 

عالمي��ة قب��ل �شنوات، واأب��رز هذه العوام��ل ارتفاع اأ�شعار النف��ط، واال�شتعم��ال المتزايد لالإيثان��ول، و�شوء 

الظروف المناخية، وت�شديد �شيا�شات الت�شدير، وارتفاع العقود االآجلة للحبوب.

اأ�سباب االرتفاع

وتاأثرت اأ�شواق الحبوب بما اأ�شيع حول اإنتاج منطقة البحر االأ�شود ال �شيما رو�شيا التي قد تفر�س حظرا 

عل��ى �ش��ادرات الحبوب جراء ت�شرر محا�شيلها من موجة جفاف، حيث زادت اأ�شعار الحبوب ب�19 % في 

ال�شهر الما�شي عقب توقعات بتقل�س االإنتاج الرو�شي.

وق��د طال��ت موجة الحرارة في المو�ش��م الجاري مناطق وا�شعة باأميركا ت�ش��ل اإلى اأكثر من 60 % من 

الواليات، واأدت لتقل�س كبير لمح�شول الذرة، ما زاد �شعرها عالميا ب�23 % في يوليو/تموز الما�شي.

واأدت الظ��روف المناخية غي��ر المنا�شبة في البرازيل والهند واأ�شتراليا اإل��ى ارتفاع اأ�شعار ال�شكر ح�شب 

منظمة الفاو، حيث بلغت ن�شبة االرتفاع 12 % في يونيو/حزيران الما�شي.

وح�ش��ب نتائ��ج موؤ�شر الف��او، الذي يقي�س التغي��رات ال�شهرية الأ�شع��ار المواد الغذائي��ة االأ�شا�شية، زادت 

اأ�شع��ار الحب��وب ب�17 % في يونيو/حزيران الما�ش��ي، واأ�شعار الزيوت والدهون ب���2 %، واأ�شعار اللحوم 

بن�شبة 1.7 %، فيما لم تتغير اأ�شعار االألبان في ال�شهر المذكور.

وال ي��زال م�شت��وى الموؤ�شر ف��ي يوليو/تموز الما�ش��ي اأقل من الم�شت��وى القيا�شي الذي و�ش��ل اإليه في 

فبراير/�شب��اط 2011 عن��د 238 نقط��ة تحت تاأثيرات ما يع��رف بثورات الربيع العربي، لك��ن الموؤ�شر في 

ال�شهر الما�شي اقترب من الم�شتوى الم�شجل في االأزمة الغذائية العالمية.
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ن�شاطات �شناعية

القاعدة ال�صناعية »ت�صتجوب« وزيرها وجمعية ال�صناعيين تن�صق 

برلمان �صناعي يطرح هموم القطاع

هل اآن االآوان ليعلو  �صوت االقت�صاد على �صوت ال�صيا�صة؟

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، 
يتماشى  ومبا  اللبنانية،  الصناعة  ايجابية ملصلحة  تغييرات  احداث  في  القطاع  هذا  عليه  يعول  برملان صناعي،  مشروع 
مع روحية النقاش الشفاف بني الصناعي والدولة، بهدف متكني هذا القطاع من أداء دور فاعل ومتميز في رفد االقتصاد 
اللبناني الذي يعاني خلالً مزمناً 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، خصوصاً 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 17 ٪ من 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 �سابونجيان
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التركي��ز  ت��م  الت��ي  اال�شا�شي��ة  الم�شكل��ة  كان��ت 

عليه��ا ه��ي الطاقة، حيث اع��اد افرام ط��رح ا�شتعداد 

ال�شناعيي��ن لتولي��د الطاق��ة وو�شعها عل��ى ال�شبكة 

بالموا�شف��ات واالكالف ذاته��ا الت��ي قدمها الجانب 

الترك��ي با�شتجرار الطاقة عب��ر البواخر، وتمنى على 

مجل���س ال��وزراء تبن��ي ه��ذه المب��ادرة. وفيم��ا اعلن 

�شابونجي��ان ع��ن لق��اء به��ذا الخ�شو�س م��ع وزير 

الطاق��ة والمي��اه جبران با�شي��ل، اكد رئي���س جمعية 

ال�شناعيي��ن اال�شتعداد للتوظيف ف��ي »انتاج الطاقة 

للم�شان��ع ولبيع الفائ�س الى موؤ�ش�شة كهرباء لبنان، 

فتتاأم��ن حاج��ة اللبنانيي��ن م��ن الطاق��ة وتنخف�س 

الكلف��ة«. وب��راأي افرام انه :»عندم��ا ي�شمح لل�شناعي 

بتولي��د الكهرباء وبيعها عل��ى ال�شبكة العامة �شيعمل 

تلقائي��ا على تحديث وتكبير حج��م مولداته، وعندما 

يتج��اوز 2 ميغاوات �شيتحول ال��ى توليد الطاقة عبر 

الفيول اويل بدل الديزل، بما يوفر حوالي 30 الى 50 

في المئة من كلفة االنتاج”.

مطالب النقابات 

قدم��ت جمعي��ة ال�شناعيي��ن، قب��ل ح��وار مطول 

م��ع �شابونجي��ان، ملف��ا بمطال��ب ال�شناعيين، كال 

عل��ى ح��دة، ، وم��ن كل قط��اع، وان كان��ت المطال��ب 

ه��ذه مت�شابهة: وفي م��ا يلي تف�شي��ال لعناوين هذه 

المطال��ب والجه��ة التي اعدته��ا: »نقاب��ة ال�شناعات 

الغذائي��ة اللبناني��ة«، تب��دي ا�شتياءه��ا م��ن الق��رار 

95 /1 والتعدي��ل ال��ذي لحقه، خ�شو�ش��ا ما يتعلق 
بزي��ادة المراقبي��ن ال��ى الم�شان��ع طالبي��ن تحدي��د 

وظيفته��م كل ح�ش��ب اخت�شا���س القط��اع ال�شناعي 

ال��ذي يزوره، منع ت�شدير بع���س المنتجات الزراعية 

كالزعت��ر اال بترخي���س م�شب��ق، زيادة كلف��ة االنتاج 

ج��راء كلف��ة المحروق��ات، كلف��ة معام��الت الت�شدير 

ف��ي مرفاأ بيروت، اجراء م�ش��ح �شناعي للوقوف على 

العدد الحقيق��ي للم�شانع خ�شو�ش��ا المكتومة منها 

وغي��ر المرخ�ش��ة. ت��ورد نقاب��ة ال�شناع��ات الورقية 

اهم المعوق��ات التي تواجه ال�شناعة الورقية، ومنها 

اكالف االنتاج نتيج��ة ارتفاع اكالف الطاقة، ودعت 

الى عدم تجميل ال�شناعي اللبناني اعباء النق�س في 

تح�شيل او جباية عائدات الطاقة الكهربائية، معتبرة 

ان ال�شع��ر ال��ذي يطبق على قطاع الكرت��ون الم�شّنع، 

بالن�شب��ة للقيمة الم�شافة بن�شب��ة 10 في المئة على 

ا�شا���س 600 دوالر للطن هو �شعر غير واقعي. وكذلك 

عل��ى ا�شع��ار ورق الخ��ام الم�شتورد للمح��ارم وورق 

التوالي��ت، وغيرها م��ن المطالب. وا�شاف��ة الى كلفة 

المحروق��ات الت��ي يثيره��ا تجم��ع �شناعي��ي زحلة، 

يدعو ال��ى اعتماد �شيا�شة حماية المنتجات اللبنانية 

وت�شحي��ح بع�س الثغ��رات ال�شريبي��ة. يطالب تجمع 

�شناعيي ال�شويف��ات وجوارها تاأمين الكهرباء، دعم 

المعار�س ال�شناعية، تعميم البطاقة ال�شحية، تعزيز 

دور التعلي��م المهني، تفعيل دور موؤ�ش�شة الموا�شفات 

والمقايي���س ودور المعهد الوطني للبحوث ال�شناعية 

االالت  واعف��اء  والبحري��ة  البري��ة  الح��دود  و�شب��ط 

ال�شناعية والمواد االولية من الر�شوم.

 الح�سور ال�سناعي

من اليمين نزارييت �سابونجيان، الوزير �سابونجيان، افرام، �سعد العويني واحمد الح�سين

❍❍ �صابونجيان:
لننطلق ونكت�صف بلدانا 

وا�صواقا جديدة

 ❏ �فر�م:�ل�صناعيون 

م�صتعدون لنتاج �لطاقة 

وبيعها للدولة  ❍❍

➠
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اما جمعية ال�شناعيين في المكل�س وجوارها، فدعت الى 

زي��ادة القدرة التناف�شية للمنتوج��ات الوطنية، حماية 

ال�شناع��ة الوطني��ة م��ن الممار�ش��ات غي��ر الم�شروعة 

وغي��ر المتكافئ��ة، كم��ا دع��ت ال��ى ا�ش��الح »ال�شمان 

االجتماع��ي، توفي��ر القرو���س المي�ش��رة لل�شناعيي��ن 

بالن�شب��ة للراأ�شمال الت�شغيلي وت�شهي��ل ان�شاء المناطق 

ال�شناعية مع بنية تحتية مالئمة وتوفير ار�س باأ�شعار 

معقول��ة. فيم��ا تن�شر نقاب��ة ا�شحاب م�شان��ع الرخام 

والغراني��ت وم�شبوب��ات اال�شمنت عدد ه��ذه الم�شانع 

ال��ذي يزي��د عل��ى 450 م�شنعا، وطلب��ت ت�شهيل مهمة 

اال�شتح�ش��ال عل��ى تراخي�س ال�شتثم��ار مقالع الحجر 

التزيين��ي لتاأمي��ن المواد االولية، فر���س ر�شوم نوعية 

عل��ى الب�شائ��ع الم�شت��وردة الم�شّنعة، تلزي��م م�شاريع 

الدول��ة ال��ى الم�شانع الوطني��ة، االعفاء م��ن ال�شريبة 

على القيمة الم�شافة ودعم �شعرالمحروقات ال�شناعية 

وتخفي���س �شع��ر الطاقة. وف��ي النهاي��ة عر�شت نقابة 

الدباغي��ن اللبنانيين م�شكالت �شناع��ة الجلود ومنها 

المناف�ش��ة غي��ر الم�شروع��ة عبر اال�شتيراد م��ن الخارج 

بطريق��ة غي��ر �شرعي��ة، اع��ادة ت�شدير بع���س االحذية 

الم�شت��وردة بعد طبع عبارة »�شنع ف��ي لبنان« عليها، 

اخ�ش��اع ت�شدير الجل��ود اللبنانية الى ر�شوم ا�شوة بما 

ه��و مطبق ف��ي الدول العربي��ة وغيره��ا، فر�س تحديد 

موا�شفات لالحذي��ة الم�شتوردة و�شبط عملية ا�شتيراد 

الجل��د الخال���س واعفاء بع���س الم��واد الكيميائية من 

الر�شوم الجمركية.

وكان المح��ور االول ف��ي اللق��اء ال�شناع��ي المو�ش��ع 

تقدي��م ناجي اب��و زيد منهجا جديدا م��ن »ال�شيم« وهو 

مرك��ز االبت��كار والتكنولوجيا، الذي م��ن مهماته ربط 

الباحثي��ن بال�شناع��ة لتقدي��م الخب��رات عب��ر معه��د 

البح��وث ال�شناعية، من خالل م�شروع ق�شيمة االبتكار 

الت��ي تتوج��ه ال��ى الموؤ�ش�ش��ات الخا�ش��ة والجامعات، 

مع تاأمي��ن �شرية البحث حيث تبق��ى العالقة مع لجنة 

خا�شة. بعدها قدمت من�شقة المركز اللبناني للو�شاطة 

�شرحا حول الو�شاطة التي تبقى �شرية بين المتنازعين 

والمركز، على عك�س التحكيم حيث ي�شبح الحكم مباحا 

بعد النطق به من قبل القا�شي.

�سابونجيان يرد

وف��ي رده على ت�شاوؤالت ال�شناعيين قال �شابونجيان 

ب�ش��وؤال »ه��ل ان ال�شناع��ة ف��ي لبن��ان بخي��ر، في ظل 

االعب��اء ال�شيا�شية واالقت�شادية الداخلية والخارجية؟ 

ان االت��ي من االيام واال�شهر ل��ن يكون �شهال علينا. ان 

المطلوب ان نت�ش��دى بحكمة التخاذ القرارات ال�شعبة 

والعملي��ة والنافعة ف��ي اآن«. م�شيرا ال��ى »تدني فر�س 

العمل، بطالة مرتفعة، مديونيات هائلة، زيادة �شرائب، 

تخفي�س المعا�ش��ات والتقديمات االجتماعية، كل ذلك 

كان من �شمة الدول الفقيرة التي �شميت بالعالم الثالث، 

هل �شمعن��ا قبل هذه ال�شنة عن هجرة االوروبي��ين الى 

خارج اوروبا ب�شبب االزم�ة االقت���شادية«؟

ا�ش��اف »من��ذ الي��وم �شنوا�ش��ل الم�شيرة مع��ا من اجل 

تحقي��ق المزي��د. ان �شعار لبن��ان المنتج ال��ذي اطلقته 

�شيبق��ى بف�ش��ل التع��اون. اآن االوان لننطل��ق ونكت�شف 

بلدان��ا جدي��دة وا�ش��واق جدي��دة حي��ث ت��دوي �شمع��ة 

نجاح��ات اللبنانيين، ناقلي��ن اليها خبراتن��ا المميزة 

ومنتوجاتنا الم�شهود لها”.

من اليمين افرام، الوزير �سابونجيان ومي�سال �ساهر

من الي�سار جاك �سراف والبزريدرد�سة بين �سابونجيان وفادي الجميل
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... وعرو�س �صناعية للجي�س اللبناني 
زار وزير ال�شناعة فريج �شابونجيان برفقة وفد من 

جمعي��ة ال�شناعيين، قائد الجي�س العم��اد جان قهوجي 

في مقر القيادة ف��ي اليرزة، وعر�شوا ما يمكن اأن توفره 

ال�شناعة اللبنانية للجي�س اللبناني من منتجات متنوعة 

عالي��ة الج��ودة يحت��اج اإليه��ا ويت��زّود به��ا م��ن طريق 

م�شتريات��ه، اآملي��ن اإعطاء العرو���س ال�شناعية اللبنانية 

االأف�شلية.

نجي��ب  الحكوم��ة  رئي���س  اإن  �شابونجي��ان  وق��ال 

ميقاتي اأ�شدر تعميمًا على االإدارات والموؤ�ش�شات العامة 

والبلدي��ات يطل��ب في��ه اإعط��اء العرو�س المقّدم��ة ل�شلع 

م�شنوع��ة ف��ي لبن��ان االأف�شلية عل��ى غيرها م��ن ال�شلع 

 في اإطار الت�شجيع على ت�شويق 
ّ
االأجنبية. وترك هذا التعميم ارتياحًا كبيراً لدى وزير ال�شناعة وال�شناعيين الذين يثّمنون جداً هذه الخطوة ويقّدرونها عاليًا؛ الأنها ت�شب

االإنتاج الوطني في ال�شوق المحلي، وال �شيما بعد االنت�شار الذي حققه في االأ�شواق العالمية

�سابونجيان ووفد جمعية ال�سناعيين مع قائد الجي�س العماد جان قهوجي

�صابونجيان و�صالمة بحثا في تطوير التمويل للقطاع ال�صناعي لتح�صينه
تطوي��ر تمويل القط��اع ال�شناع��ي، وتح�شين 

القطاع��ات االنتاجية في ه��ذه المرحلة موا�شيع 

ناق�شه��ا وزير ال�شناعة فريج �شابونجيان خالل 

ا�شتقباله حاكم م�شرف لبنان ريا�س �شالمة في 

مكتبه بالوزارة. 

اجتماعن��ا  �شابونجي��ان:  ق��ال  اللق��اء  اأث��ر 

تكمل��ة الجتماعات �شابقة بحثن��ا فيها موا�شيع 

اقت�شادي��ة وطنية، و�شبل تاأمي��ن اأف�شل الظروف 

الموؤاتي��ة لدع��م القط��اع ال�شناع��ي عب��ر تموي��ل 

اال�شتثم��ارات القائم��ة والجدي��دة. وم��ن المعلوم 

اأن م�ش��رف لبن��ان يب��ادر اإل��ى تموي��ل القرو�س 

كف��االت  بوا�شط��ة  مدعوم��ة  بفوائ��د  ال�شناعي��ة 

وقب��ل �شهر تقريب��ا اأطلقنا اأي�شا م��ع بنك بيروت 

وبالتع��اون مع م�ش��رف لبنان، قر�ش��ا �شناعيا 

مدعوم��ا. واأك��د �شابونجي��ان وعيه��م ف��ي ه��ذه 

المرحل��ة االقت�شادي��ة والمالية الدقيق��ة الأهمية 

تح�شي��ن القطاع��ات االنتاجي��ة وف��ي مقدمته��ا 

ال�شناعة الأنها الرك��ن االأ�شا�س والدعامة ال�شلبة 

لالقت�شاد الوطني.

حاكم المركزي

م��ن جهته اأك��د حاكم م�شرف لبن��ان اهتمام 

الم�ش��رف المركزي �شم��ن االمكان��ات المتاحة، 

بدع��م الم�شاري��ع ال�شناعي��ة م��ن حي��ث التمويل 

والت�شدي��د اأي�ش��ا عل��ى اهمي��ة تطوي��ر ال�شناع��ة 

في لبن��ان الأن تركيزنا ي�شب عل��ى ايجاد فر�س 

العمل وتح�شين ميزان المدفوعات ويمكن للقطاع 

ال�شناع��ي ان ي�شطل��ع ب��دور ايجاب��ي عل��ى هذا 

ال�شعيد.

ولف��ت �شالم��ة اإلى تداخ��ل »عنا�ش��ر عدة في 

اأ�شب��اب الرك��ود الحا�شل منها �شعوب��ة اال�شواق 

الت��ي ن�ش��در اليه��ا. واأن االمكان��ات التمويلي��ة 

متوفرة كما ندعم التحفي��زات للتمويل ال�شناعي 

ون�شعى ال��ى تطويرها وتح�شينه��ا. واأ�شار �شالمة 

اإل��ى ان البحث تطرق اإلى االأم��ور ال�شناعية التي 

يوليها الم�شرف المركزي االولوية«.

ورداً على �شوؤال ح��وا اأثر االزمة ال�شورية على 

الو�شع المالي في لبنان؟

اج��اب: »نحن نتبع الموؤ�شرات اال�شا�شية، اوال، 

هناك عر�س للدوالر و�شراء لليرة اللبنانية. ثانيا، 

ت�شجل الفوائد حالة م�شتقرة. ثالثا، ت�شهد الودائع 

نموا بين 7 و8 % �شنويا. هذه الموؤ�شرات الثالثة، 

توؤك��د ان الثق��ة موجودة ف��ي القط��اع الم�شرفي 

والو�شع النقدي اللبناني. من الموؤكد ان االحداث 

ال�شوري��ة لها تاأثير على الم�شارف اللبنانية التي 

تعم��ل ف��ي �شوري��ا او الت��ي تعمل م��ع ال�شوريين، 

ولكننا اتخذنا بالتن�شيق معها اجراءات ا�شتباقية 

وكونت الموؤونات الالزمة وبالتالي لن تعتر�شنا 

مفاج��اآت �شلبية من خ��الل نتائج مفاجئة تتاأتى 

من هذه الم�شارف العاملة في �شوريا«.

الوزير �سابونجيان مع حاكم م�سرف لبنان ريا�س �سالمة
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نحا�س يدافع عن �صناعة  المولدات الكهربائية

  بحث وزي��ر االقت�شاد والتج��ارة نقوال نحا�س مع 

م�شنع��ي مول��دات الكهرباء ف��ي لبنان، مل��ف �شناعة 

مجموع��ات التولي��د الكهربائي��ة بهدف ت�شهي��ل عملية 

ت�شديرها الى المملكة العربية ال�شعودية.

واأو�شح نحا�س: »ان �شناع��ة مولدات الكهرباء في 

االآون��ة االخيرة �شهدت تعقيدات كثيرة في الت�شدير الى 

بع�س الدول العربية والخليج، وبعد مراجعة الم�شوؤولين 

فيها تبين اأن هناك بع���س المتغيرات الجمركية، االمر 

الذي حتم علينا االجتماع بال�شناعيين المعنيين لنفهم 

منهم ما هي المعوقات الت��ي يواجهونها للمبا�شرة مع 

الجه��ات المخت�ش��ة في المملكة العربي��ة ال�شعودية في 

تذليله��ا الأننا نعتقد انه ال يجوز ان تكون هناك حواجز 

جمركية في الوطن العربي”. 

واعل��ن ع��ن ت�شكي��ل لجنة م��ن م�شنع��ي المولدات، 

والوزارة لتجتم��ع مع معهد البح��وث ال�شناعية لدر�س 

هذه ال�شناعة والتاأكيد على توفر الموا�شفات والعنا�شر اللبنانية مما يمكنها من الدخول ب�شهولة الى المملكة العربية ال�شعودية، واأكد ان لجنة متخ�ش�شة من ال�شعودية 

�شتتابع المو�شوع.  واأ�شار الى ان »�شروطا جمركية ومعوقات ا�شافية تواجه ت�شدير مولدات الكهرباء الى ال�شعودية، اأهمها ن�شبة القيمة الوطنية الم�شافة التي تتعدى 

40 في المئة”.  

 وزير االقت�ساد والتجارة نقوال نحا�س مع م�سنعي مولدات الكهرباء في لبنان

»ك�صارا« تكرم �صركائها

حافظ��ت »ك�ش��ارا« 

منذ اكثر من 150 �شنة، 

على اإرث لبنان العريق 

المتمّث��ل ف��ي �شناع��ة 

النبي��ذ  ان��واع  اأج��ود 

وو�شع��ت انت�شارها في 

العال��م  انح��اء  جمي��ع 

بل��دان  ف��ي  �شيم��ا  ال 

االغتراب التي تحت�شن 

اللبناني��ة.  الجالي��ات 

بف�ش��ل  وح�ش��دت 

نبيذه��ا الفاخر عدداً من الجوائ��ز العالمية التي اك�شبتها �شهرة ا�شتثنائية منها 

»الجائزة اللبنانية لالمتياز«. 

تقدي��راً منه��ا ل��والء �شركائها واإيمان��ًا منه��ا بم�شاهمتهم ف��ي النجاحات 

المتتالية التي ما زالت تحّققها ك�شارا« منذ عقود عدة، نظمت ك�شارا حفل ع�شاء 

تكري��م في حدائ��ق »�شاتو ك�شارا جم��ع القّيمين على ابرز الفن��ادق، والمطاعم، 

والمتاجر الكبرى في لبنان.  

ا�شُتهّلت االأم�شية بجولة لل�شيوف بجولة على المخمرة للتعرف الى خوابيها، 

وت��ال هذه الجول��ة جل�شة الحت�شاء اأج��ود نبيذ ك�شارا قبل االنتق��ال الى الع�شاء 

الفاخ��ر ال��ذي اأقيم حي��ث رّحب ظافر �ش��اوي بالموجوين و�شكره��م على تلبية 

الدع��وة واأ�ش��اد بالجهود الت��ي يبذلها كل منه��م الإنجاح ال�شراك��ة القّيمة التي 

تجمعه��م، وتمّنى في النهاية ان يدوم هذا التع��اون المثمر فيزيد من تاأّلق ا�شم 

ك�شارا محليًا وحول العالم. 

تمّي��زت ه��ذه االأم�شي��ة ال�شاحرة بغن��اء م��اري كري�شتين زّه��ار ومو�شيقى 

ايزابيل اإي�شيكي��ان كما تخّللتها بع�س المنّوعات الغربية المختارة. وفي ختام 

هذا الحدث تمّنى الجميع لك�شارا تحقيق المزيد من النجاحات على الم�شتو يين 

المحّلي والعالمي. 
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�شادرات �شناعية

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

ال�صعودية اأول الم�صتوردين و�صوريا ثالثهم

بلغ مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية، خالل االشهر الستة األولى من العام 2012 ملياراً و539 مليون دوالر 
أميركي ، مقابل مليار و620 مليون دوالر، خالل الفترة عينها من العام 2011 أي بانخفاض ونسبته 5 في املئة، مقارنة 

مع العام 2011 .

موؤ�س�سة جمال الدين لل�سناعة والتجارة را�سيا - �سهر االحمر  

موؤ�س�سة الفا لل�سناعة والتجارة 

من جه��ة اأخرى، بل��غ مجموع قيمة ال��واردات من 

االآالت والمعدات ال�شناعية خالل اال�شهر ال�شتة االأولى 

م��ن العام 2012 نح��و 145،1 ملي��ون دوالر، مقابل 

166،3 ملي��ون دوالر خ��الل الفت��رة عينها من العام 
2011 اأي بانخفا�س ن�شبته 12،8 في المئة، ح�شبما 
ج��اء ف��ي تقري��ر مف�ش��ل اأعدت��ه م�شلح��ة المعلومات 

ال�شناعية في وزارة ال�شناعة.

بل��غ مجم��وع ال�ش��ادرات ال�شناعية ف��ي حزيران 

2012 ما قيمته 252،9 مليون دوالر، مقابل 303،2 
مليون دوالر في حزيران 2011، اأي بانخفا�س قيمته 

50،3 ملي��ون دوالر ون�شبته 16،6 في المئة مقارنة 
مع حزيران 2011 .

المنتجات الم�سدرة

والمع��دات  واالأجه��زة  االآالت  �ش��ادرات  احتل��ت 

الكهربائي��ة خالل هذا ال�شهر المرتب��ة االأولى، اإذ بلغت 

قيمتها 43،2 مليون دوالر، وت�شدرت المملكة العربية 

ال�شعودي��ة الئح��ة البل��دان الم�شت��وردة له��ذا المنتج اإذ 

ا�شت��وردت ما قيمته 9 ماليي��ن دوالر، تليها �شادرات 

منتج��ات �شناعة االغذية بقيم��ة 38،6 مليون دوالر، 

واحتل��ت المملك��ة العربي��ة ال�شعودي��ة �ش��دارة ال��دول 

الم�شت��وردة له��ذا المنتج بقيمة 5،6 ملي��ون دوالر، ثم 

منتج��ات ال�شناع��ات الكيماوي��ة بقيم��ة 35 ملي��ون 

دوالر، وت�ش��درت بنغالد�س الئحة البل��دان الم�شتوردة 

له��ذا المنتج اإذ ا�شتوردت ما قيمته 7،4 ماليين دوالر، 

ومنتجات المعادن العادية وم�شنوعاتها بقيمة 31،9 

ملي��ون دوالر، واللوؤل��وؤ واالأحج��ار الكريم��ة والمعادن 

الثمين��ة بقيمة 23،4 مليون دوالر )دون الما�س الخام 

و�شبائ��ك الذهب والف�شة ب�شكله��ا الخامي والتي بلغت 

قيمتها خالل هذا ال�شهر 76،3 مليون دوالر(.

و�شجلت االإح�ش��اءات ارتفاعا ملحوظا لل�شادرات 

م��ن المنتج��ات التالي��ة: منتج��ات �شناع��ة االغذي��ة 

ارتفع��ت قيمتها من 31،7 مليون دوالر خالل حزيران 
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➠

�سركة النخيل للمواد الغذائية �س.م.م

باتي�سيري مارفاي للحلويات 

2011 الى 38،6 مليون دوالر خالل حزيران 2012. 
ارتفع��ت �ش��ادرات ه��ذا المنت��ج ال��ى كل م��ن بلغاريا 

و�شوريا واالردن وقطر مما ادى الى االرتفاع االجمالي 

والبالغ حوالي 6،9 مليون دوالر.

 2،6 المنتج��ات المعدني��ة ارتفع��ت قيمته��ا م��ن 

ملي��ون دوالر خالل حزي��ران 2011 ال��ى 7،4 مليون 

دوالر خ��الل حزي��ران 2012. ارتفع��ت �ش��ادرات هذا 

المنت��ج الى كل م��ن �شوريا واليون��ان وم�شر مما ادى 

ال��ى االرتف��اع االجمال��ي والبالغ حوال��ي 4،8 مليون 

ملحوظ��ا  انخفا�ش��ا  االإح�ش��اءات  و�شجل��ت  دوالر. 

لل�ش��ادرات من المنتج��ات التالية: ���� اللوؤلوؤ واالأحجار 

الكريمة والمعادن الثمينة )دون الما�س الخام و�شبائك 

الذه��ب والف�شة ب�شكلها الخامي( انخف�شت قيمتها من 

 23،4 2011 الى  55،6 مليون دوالر خالل حزيران 
ملي��ون دوالر خالل حزيران 2012. ارتفعت �شادرات 

ه��ذا المنت��ج ال��ى كل م��ن االم��ارات العربي��ة المتحدة 

والمملك��ة المتحدة فيما انخف�ش��ت الى كل من افريقيا 

الجنوبية و�شوي�شرا مما ادى الى االنخفا�س االجمالي 

والبالغ حوالي 32،2 مليون دوالر.

المعادن العادية وم�شنوعاته��ا انخف�شت قيمتها 

م��ن 58،3 ملي��ون دوالر خ��الل حزي��ران 2011 ال��ى 

31،9 ملي��ون دوالر خالل حزيران 2012. انخف�شت 
�ش��ادرات ه��ذا المنت��ج ال��ى كل م��ن تركي��ا وال�شي��ن 

و�شوري��ا واليابان مما ادى ال��ى االنخفا�س االجمالي 

والبالغ حوالي 26،4 مليون دوالر.

ال�سوق الرئي�سية لل�سادرات

�شكل��ت ال��دول العربي��ة خ��الل ه��ذا ال�شه��ر ال�شوق 

الرئي�شي��ة لل�ش��ادرات ال�شناعية اللبناني��ة، فقد بلغت 

قيم��ة ال�ش��ادرات اإليه��ا 154،2 ملي��ون دوالر، اأي ما 

ن�شبته 61 في المئة من مجموع ال�شادرات ال�شناعية، 

بينم��ا احتل��ت ال��دول االوروبي��ة المرتب��ة الثاني��ة اذ 

ا�شت��وردت م��ا ن�شبته 13،6 ف��ي المئة وم��ن ثم الدول 

االفريقية غي��ر العربية في المرتب��ة الثالثة بما ن�شبته 

10،8 في المئة تليها الدول االآ�شيوية غير العربية بما 
ن�شبته 10،7في المئة. ومن اب��رز المنتجات الم�شَدّرة 

والمع��دات  واالأجه��زة  االآالت  العربي��ة:  ال��دول  ال��ى 

منتج��ات  دوالر،  ملي��ون   28،1 بقيم��ة  الكهربائي��ة 

�شناع��ة االغذي��ة بقيم��ة 23 ملي��ون دوالر، منتجات 

ال�شناع��ة الكيماوي��ة بقيمة 19 ملي��ون دوالر واللوؤلوؤ 

واالأحج��ار الكريم��ة والمع��ادن الثمين��ة )دون الما�س 

الخام و�شبائك الذهب والف�شة ب�شكلها الخامي( بقيمة 

18،9 مليون دوالر.
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�شادرات �شناعية

ال�شناعة واالقت�شاد - العدد 118 كانون االول 2011 20

بالن�شبة للدول الم�شتوردة للمنتجات ال�شناعية اللبنانية فقد ت�شدرت 

المملك��ة العربية ال�شعودية الئحة هذه الدول حيث بلغت قيمة ال�شادرات 

اإليها خالل هذا ال�شهر 34،3 مليون دوالر، اأي ما يوازي 13،5 في المئة 

م��ن القيم��ة االإجمالي��ة لل�ش��ادرات واحتلت االم��ارات العربي��ة المتحدة 

المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة ال�شادرات اإليها 32،3 مليون دوالر اأي 

ما يوازي 12،8 في المئة، تليها �شوريا حيث بلغت قيمة ال�شادرات اإليها 

خالل هذا ال�شهر 26،4 مليون دوالر اأي ما يوازي 10،4في المئة. 

واردات االآالت والمعدات ال�سناعية

بلغ مجم��وع الواردات م��ن االآالت والمعدات ال�شناعي��ة في حزيران 

2012 نح��و 28،48 ملي��ون دوالر، مقاب��ل 28،53 ملي��ون دوالر في 
حزي��ران 2011، اأي بانخفا���س وق��دره 0،06 ملي��ون دوالر ون�شبت��ه 

0.20 في المئة.
احتل��ت واردات اآالت ال�شناع��ات الغذائي��ة المرتبة االول��ى، اإذ بلغت 

قيمتها 2،5 مليون دوالر، وت�شدرت ايطاليا الئحة البلدان الم�شدرة لهذا 

ت ما قيمته 0،7 ملي��ون دوالر، تليها واردات  المنت��ج ال��ى لبنان اإذ �شدَرّ

اآالت ومعدات ال�شناعات الطبية بقيمة 2،4 مليون دوالر، واحتلت تركيا 

�ش��دارة ال��دول الم�شِدّرة له��ذا المنتج بقيم��ة 1،2 ملي��ون دوالر، فاآالت 

�شناعة الورق والكرتون بقيمة 2،2 مليون د.اأ.
ال�سركة اللبنانية الإعادة الت�سنيع

�سركة اإيكو للتجارة وال�سناعة والمقاوالت مياه تنورين 
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�شناعية ���ش��ادرات 

خط بحري لت�صدير المنتجات الزراعية وال�صناعية

كلفة النقل تبداأ بـ 1500 دوالر وت�صل اإلى 3600 دوالر

يعيش لبنان وضعاً اقتصادياً واجتماعياً صعباً من أبرز مظاهره، أزمة الطرق البرية بني لبنان وسوريا 
التي لم تعد آمنة، وتنعكس أثارها على املنتجات اللبنانية.

وجتهد كل اجلهات املعنية وخصوصاً في القطاعني الصناعي والزراعي لتسويق منتجاتها عبر 
خطوط بديلة، بعد ان تراجع التصدير الزراعي بنسبة 80 %. واصبحت الصادرات الصناعية في 

منتصف دائرة اخلطر خصوصاً ان التراجع يتراوح بني 30 و50 % خالل 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�شاد والتج��ارة نقوال نحا���س يوؤكد اأن 

الخي��ارات المتاح��ة غي��ر وا�شح��ة بعد، واأن��ه بانتظار 

نتائ��ج الدرا�ش��ة الت��ي تعّدها اللجن��ة المخت�ش��ة، لكن 

وزارة الزراع��ة انف��ردت، باإعالن الخيار ال��ذي اتخذته 

اللجن��ة المعني��ة، م�شيرة اإل��ى اأن اأف�ش��ل الخيارات هو 

الت�شدير بالحاوي��ات المب��ّردة، اأي بالت�شدير البحري 

التقلي��دي، ال بوا�شط��ة البواخر الُمدحرج��ة التي ي�شّدر 

عبرها جماعيًا وتحتاج اإلى اتفاقيات دولية.

وكلف��ة،  م�ش��اراً  خي��ار  ل��كل  اأن  نحا���س  ويعتق��د 

وبالتال��ي »م��ن المبك��ر الحديث ع��ن دعم كلف��ة النقل 

البح��ري، بانتظ��ار انته��اء الدرا�ش��ات التي تق��وم بها 

االإدارات المعني��ة«. لكن وزارة الزراعة اأ�شارت اإلى اأنها 

نجحت ف��ي ت�شدير 200 م�شتوعب مب��ّرد من البطاطا 

عبر مرفاأ بيروت، موؤكدة اأن ت�شدير هذه الكميات جرى 

بالط��رق التقليدي��ة بعدما اأقّرت اللجن��ة الم�شتركة بين 

الوزارات واالإدارات المعنية �شل�شلة تدابير ت�شّهل حركة 

الت�شدي��ر. وم��ن اأب��رز الت�شهي��الت تاأخير موع��د اإقفال 

بوابات المرف��اأ حتى ال�شاد�شة م�ش��اًء لل�شماح باإدخال 

الم�شتوعبات وتحميله��ا على �شفن ال�شحن، بعدما كان 

دخ��ول ال�شاحن��ات اإلى المرفاأ يتوقف عن��د الثانية من 

بعد الظهر.

موقف وزارة الزراعة

وبح�ش��ب وزارة الزراع��ة، در�ش��ت اللجن��ة الجوانب 

الفني��ة واللوج�شتي��ة والمالي��ة، واتف��ق اأع�شاوؤها على 

اأن الحاوي��ات المبردة هي وا�شط��ة النقل االأف�شل بحراً 

ف��ي عملي��ة نق��ل المنتج��ات الزراعي��ة. وترى ال��وزارة 

اأن الج��دوى االقت�شادي��ة له��ذا الخيار ه��ي اأف�شل من 

الت�شدي��ر البحري بوا�شطة البواخ��ر المدحرجة )بواخر 

RORO( الت��ي ترتبط بتاأمين حمولة كاملة، م�شيرة 
اإل��ى اأن البواخ��ر التابع��ة ل�ش��ركات المالح��ة البحرية 

الت��ي توؤّم مرف��اأ بيروت كفيل��ة بنقل االإنت��اج الزراعي 

بالحاوي��ات المبردة مهم��ا كان عددها، بمعدل باخرة 

كل 36 �شاعة، اإلى مختل��ف المرافئ في الدول العربية 

ودول المنطقة.مع��روف اأن النق��ل بوا�شط��ة بواخ��ر ال���

RORO يك��ون عل��ى النح��و االآت��ي: تجمي��ع حمولة 
كاملة م��ن ال�شاحنات الت��ي تحمل م�شتوعب��ات معباأة 

بال�شل��ع والمنتج��ات، فُت�شَح��ن من مرفاأ اإل��ى اآخر وفق 

اتفاقي��ات دولي��ة ترعى ه��ذا االأم��ر وت�شّهل��ه، وعندما 

ت�ش��ل اإل��ى المرف��اأ المق�ش��ود ت�شتكمل الرحل��ة لتذهب 

ال�شاحنات ب��ّراً اإلى مق�شدها النهائ��ي. وبح�شب رئي�س 

مجل���س اإدارة »اإي��دال« نبيل عيتاني، يتع��ّذر نقل �شائر 

 ،RORO �شائق��ي ال�شاحنات المبّردة عل��ى بواخر ال�

م��ا يفر���س انتقالهم ج��واً اإل��ى مرف��اأ المق�ش��د لت�شّلم 

مركباتهم ال�شتكمال عملية النقل بوا�شطتهم، وبالتالي 

»لي�س لدينا القدرة على ت�شغيل هذه البواخر، فاأ�شطولنا 

البحري لي�س ق��ادراً على تلبية هذا الطلب ولي�س كافيًا 

بحجم��ه، ف�ش��اًل عن اأن الت�شدير بكمي��ات كبيرة يغرق 

االأ�ش��واق وهذا لي���س في م�شلحتنا، كذل��ك اإن الت�شدير 

عبر هذه البواخر يحتاج اإلى اتفاقيات دولية”.

وح��ددت وزارة الزراعة ج��دواًل عن كلف��ة االأ�شعار 

عب��ر بع�س �ش��ركات ال�شح��ن البحري بح�ش��ب المق�شد 

والفترة الزمنية للو�شول انطالقًا من مرفاأ بيروت على 

اأ�شا���س الحاويات المبردة مقا���س 40 قدمًا و�شعة 27 

طنًا. وقد راوحت الكلفة على النحو االآتي:

��� االإمارات العربي��ة المتحدة )اأبو ظبي، جبل علي، 

دبي(: 3000 دوالر و3 اأ�شابيع.

������ البحري��ن وقط��ر )البحري��ن، الدوح��ة(: 3300 

دوالر و3 اأ�شابيع.

���� الكويت وعم��ان )الكويت، م�شقط(: 3600 دوالر 

و3 اأ�شابيع.

���� ال�شعودية )جّدة(: 2400 دوالر واأ�شبوع واحد.

���� م�شر )بور�شعيد(: 1500 دوالر واأ�شبوع واحد.

������� ليبيا )بنغازي، م�شراتة، خم�س(: 3000 دوالر 

واأ�شبوعين.

������ االأردن )العقبة(: 3000 دوالر و3 اأ�شابيع.

تقرير جمعية المزارعين

ه��ذا الحّل الذي عّممت��ه وزارة الزراعة، يفتر�س اأن 

يعالج م�شكلة تقّل�س الت�شدير الزراعي. فبح�شب التقرير 

ن�شف ال�شنوي لجمعية المزارعين اللبنانيين عن حركة 

ال�ش��ادرات الزراعية، تبّين اأن هناك تراجعًا بن�شبة 19 

% ف��ي الن�ش��ف االول م��ن ع��ام 2012. فال�شادرات 
الزراعي��ة كان��ت 224 األف طن في اأول �شت��ة اأ�شهر من 

ع��ام 2010، لكنه��ا تراجع��ت اإل��ى 196 األ��ف طن في 

الفترة نف�شها من عام 2011، اأي بتراجع ن�شبته 12.5 

األف طن في عام 2012.  182 اإلى  %، ثم تراجعت 
وي�شي��ر التقري��ر اإل��ى اأن التراج��ع بل��غ 27 % في 

�شه��ر كان��ون الثان��ي 2012 مقارن��ة بالفت��رة نف�شها 

م��ن 2010، وتراج��ع بن�شبة30 % خ��الل �شهر �شباط 

و18.5 % ف��ي �شه��ر اآذار، لكنها ا�شتق��رت في ني�شان، 

لتع��ود وتنخف���س مج��دداً ف��ي اأي��ار اإل��ى 21 % ث��م 

تنخف�س 19 % في حزيران.

اأم��ا حرك��ة ال�ش��ادرات ن�شب��ة اإلى االأ�شن��اف، فقد 

ّبين��ت اأن �ش��ادرات البطاط��ا تراجع��ت بن�شب��ة 52 % 

ف��ي الن�شف االأول م��ن 2012، و�شادرات الحم�شيات 

بن�شبة 27 %، والتفاح 19 %، والموز 14 %.

و�شّجل��ت الجمعي��ة زيادة ف��ي �ش��ادرات الم�شم�س 

والك��رز واللوزيات بن�شبة 15 % رغ��م اأن التراجع في 

عام 2011 بلغ 42 %. وزادت �شادرات الخ�س بن�شبة 

5 %، و�شادرات الثوم زادت مرتين ون�شف من 2300 
طن �شنة 2010 اإلى 6100 طن �شنة 2012.

و�شّددت الجمعية على �شرورة تدخل الدولة الإيجاد 

البديل لخط النقل البري )اأي خط النقل عبر �شوريا( مع 

الحف��اظ على م�شالح قطاع �شاحنات النقل الخارجي، 

مطالبة باإن�شاء وتمويل خط عّبارات بين لبنان وم�شر 

اأو االردن اأو ج��ّدة ف��ي الفت��رة االولى لنق��ل ال�شاحنات 

بح��راً لم��ا �شيكون له��ذه الخطوة م��ن اإيجابي��ات على 

حرك��ة ال�ش��ادرات. اأما عدم اإن�شاء ه��ذا الخط وتمويله، 

فهو براأي الجمعية »تخّلي الدولة عن واجباتها”.

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 125.indd   23 10/18/12   2:58:46 PM



ال�شناعة واالقت�شاد - العدد 125 ت�شرين االول - ت�شرين الثاني 2012 24

من �شهر الى �شهر 

افطار بكدا�س

 عبور للطوائف... وحديث عن القطاع االقت�صادي
لالإفطار الرم�شاني في لبنان طعم جميل، موائد 

عاب��رة للطوائف، فغالبًا م��ا تجد فيها ا�شخا�شًا من 

طوائ��ف متعددة. وهن��ا لي�شت الم�شاأل��ة غريبة على 

لبنان وال تنم عن مجامالت، انما المجتمع اللبناني 

بطبعه متاآلف على م�شتوى العالقات االإن�شانية.

وهكذا يمكن الحديث عن االفطار الذي اأقامه ال�شيد 

زي��اد وجي��ه بكدا�س، ف��ي مطعم قمر الدي��ن )ميجانا 

�شابق��ا( ف��ي اال�شرفي��ة، وال��ذي �ش��كل حدث��ًا متميزاً 

م��ن حي��ث الفاعلي��ات الوا�شع��ة والمتع��ددة المواقع 

االقت�شادي��ة وال�شناعية واالجتماعي��ة واالإعالمية، 

مبينة فوائد هذا اللقاء الرم�شاني الكريم.

ولم تخُل النقا�شات التي دارت خالل هذا االفطار 

م��ن التركيز عل��ى الواق��ع االقت�ش��ادي وال�شناعي 

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�شي��د بكدا�س في كلمته ال�شاملة قبل االفطار، 

م�شدداً على اأهمية ايجاد الحلول الناجعة للقطاعات 

زياد بكدا�س متحدثًاال�شناعية واالقت�شادية واال�شتثمارية في البلد.  

الوزير نقوال نحا�س، محمد �سقير،الوزير عدنان الق�سار، الوزير �سابونجيان،وزياد بكدا�س

الوزير �سابونجيان، زياد بكدا�س و..... �سما�س 

روي بدارو، نظرييت �سابونجيان وفادي الجميل 

مالك ووليد بكدا�س ونبيل الجميل
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رمزي الحافظ، زياد �سما�س وحبيب غزيري

�سعد االزهري وروجيه ن�سنا�س

وليد �سفير، زياد بكدا�س وجورج ن�سراوي

زياد �سما�س، عمر حالب وزياد بكدا�س

عائلة بكدا�س

فاتح بكدا�س، �سعدالعويني وعمر الحالب

زياد �سما�س، الفون�س ديب وناجي مزنر

زياد بكدا�س فيوليت ومارون بلعة

كامل بكدا�س، ماهر �سقال وداني عبود

فوؤاد فليفل وب�سام الفرن

فار�س �سعد وخليل �سري

زياد بكدا�س وب�سام الفرن    

علي حمدان و�ساكر �سعب

ربيع �سبرا ورجا الهبر

خالد فر�سوخ
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من �شهر الى �شهر 

 

افتتاح المهرجان ال�صنوي في ميدان �صباق الخيل في بيروت

النبيذ اللبناني بين النوعية والقائمة العا�صرة

ي�ش��كل معر�س النبيذ هذا محطة �شنوية، يلتق��ي خاللها ال�شناعيون بالموؤ�ش�شات 

الم�شّدرة واأ�شحاب الموؤ�ش�شات ال�شياحية والم�شتهلك اللبناني وعدد كبير من ال�شفراء. 

وياأت��ي مع��ر �س النبيذ هذا العام الذي اأقيم بين 3 ت�شرين اأول اإلى 6 منه متما�شيًا مع 

تط��ور ال�شناع��ت في لبنان ووفق ال�ش��روط الدولية، وخ�شو�ش��ًا ان لبنان ي�شدر هذه 

ال�شلعة منذ ع�شرات ال�شنين، وهي �شكلت جزء اأ�شا�شي من حجم ال�شادرات اللبنانية.

وال��ذي يجع��ل من ه��ذه ال�شناع��ة ناجحة ه��و ق��درة اللبنانيين والتقني��ات التي 

ت�شتعم��ل ف��ي انتاج��ه، ما انعك�س زي��ادة على القط��اع الزراعي بحي��ث زادت م�شاحة 

زراع��ة الكروم ب�ش��كل بارز في ال�شوات الما�شي��ة، االأمر الذي يوؤ�ش��ر اإلى تحقيق فكرة 

التفاع��ل بي��ن القطاعين ال�شناع��ي والزراعي االأمر الذي اأهّل لبن��ان لكي يكون موقع 

للزراعات ال�شناعية في المنطقة.

ولطالما �شّكل النبيذ جزءاً من التراث اللبناني منذ قيام الح�شارة الفينيقية. ولي�س 

ه��ذا فح�شب، اإذ اأن منتجات النبيذ اللبنانية ق��د اأظهرت تمّيز نوعّيتها على الم�شتويين 

المحل��ي والدولي، والمعركة التجارية الت��ي يخو�شها النبيذ اللبناني عالميًا هي على 

�شعيد النوعية، لكي يكون لبنان في قائمة البلدان الع�شرة االوائل في �شناعة النبيذ. 

كما اإن �شناعة النبيذ ت�شاهم اليوم في تحفيز االقت�شاد، واالأرقام خير دليل على 

ذلك، فباالإ�شافة الى معدالت االإنتاج التي حّلقت )الى ما فوق 8 ماليين زجاجة عام 

2011، بما فيها مليوني معّدة للت�شدير، وهي تطمح اليوم اإلى 10 ماليين زجاجة( 
والمنتجون الذين بلغ عددهم اليوم خم�شة اأ�شعاف عددهم منذ 30 عامًا، فاإننا ن�شهد 

في هذا العقد من الزمن تم�شكًا حقيقيًا بقطاع النبيذ ونه�شة فعلية للقطاع مع اإن�شاء 

العديد من الكروم، وازدهاراً ديناميكيًا في مجال الت�شويق في جميع اأنحاء لبنان. 

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. 

�سعيد توما �ساحب كلو �سانت توما�س واأبنته ناتالي و اأبنه اأ�سعد مع 

بع�س االآ�سحاب

مدام �سنتيا اأبو �سليمان مديرة دجناح �ساتو اأم�سياتا م�سوؤولي جناح ك�ساره مع بع�س الزوار 

المهند�س اإيلي عي�س �ساحب دومان دي توريل واأبنه فوزي مع بع�س االأ�سحاب
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�سوره م�سوؤولة اأ�ستاند ك�ساره

الدكتور درغام اليا�س توما �ساحب �ساتو  اإريتاج

ناتالي �سعيد توما مديرة كلو�سانت توما�س

متزوفي النبيذ اللبناني في جناح كلو�سانت توما�س�ساحب �ساتو قنافار  مع زوار األ�ستاند

�ساتوكاف كروم وبدا بال�سوره م�سوولي اال�ستاند

  م�سوؤولي �ساتو قانا مع بع�س الزوار

م�سوؤولي �ساتو اأك�سير مع بع�س زائري الجناح
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من �شهر الى �شهر 

مدير �ساتو اديار مع بع�س الزوار 

فريق عمل �ساتو فقرا في جناح ال�سركه

م�سوؤولي �ساتو موزار مع بع�س الزائرين 

م�سوؤول �ستاند �سان جان مع بع�س الزوار

�سوره عامة لمعر�س النبذ اللبناني المقام ميدان �سباق الخيل لعام 2012   

 Unimarine Technical ServiceS l.l.c
Steel Fabrication & construction - Pipe Fabrication & erection - mechanical Works  
Thermal insulation & cladding - Ship repairs - Blasting & Painting - Scaffolding

P.o. Box: 3634. Ras Al khaimah. 
u.A.E. - Tel.: +971 7 2668241 
Fax: +971 7 2668682
P.o. Box: 112904. Abu Dhabi. 
u.A.E. - Tel.: +971 2 4419144  
Fax: +971 2 4419184
Email: unimarineadmin@ 
unionholding.com   
website: wwwustrak.com
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 Unimarine Technical ServiceS l.l.c
Steel Fabrication & construction - Pipe Fabrication & erection - mechanical Works  
Thermal insulation & cladding - Ship repairs - Blasting & Painting - Scaffolding

P.o. Box: 3634. Ras Al khaimah. 
u.A.E. - Tel.: +971 7 2668241 
Fax: +971 7 2668682
P.o. Box: 112904. Abu Dhabi. 
u.A.E. - Tel.: +971 2 4419144  
Fax: +971 2 4419184
Email: unimarineadmin@ 
unionholding.com   
website: wwwustrak.com
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من �شهر الى �شهر 

فرن�شبن��ك  مجموع��ة  رئي���س  الق��ى  وبداي��ة، 

عدن��ان الق�ش��ار كلم��ة مرحب��ا بالح�شورومهيبا 

م الذي تطلق��ه كال الموؤ�ش�شتين 
ّ
باأهمي��ة العمل القي

العريقتي��ن لخدم��ة االقت�ش��اد اللبنان��ي، وتاب��ع 

قائ��ال »نطم��ح م��ن خ��الل �شراكتن��ا م��ع جمعية 

تجار بي��روت الى توفير موؤ�شر عن ن�شاط اال�شواق 

التجاري��ة ف��ي لبن��ان، لتج��ار بي��روت وللقط��اع 

التج��اري عموم��ا، م�شتن��دا ال��ى درا�ش��ات علمية 

تت�ش��ل باالقت�ش��اد الجزئ��ي والكلي،ا�شاف��ة الى 

الدرا�ش��ات االقت�شادي��ة القطاعي��ة، وه��ي لي�ش��ت 

متواف��رة على النحو المطلوب، ونفتق��ر اليها كليًا 

بع���س القطاعات. وال �شك ان ه��ذا الم�شروع الذي 

�شيغط��ي الفجوة في جان��ب المعلوم��ات والبحث 

و�شي�شه��م ف��ي تح�شين مهارات التج��ار في اتخاذ 

الق��رارات المبني��ة على درا�شات علمي��ة وبالتالي 

تحفيز قدراتهم التناف�شية، بما يعود بالفائدة على 

االقت�ش��اد الوطني بمجموعه وعلى الم�شتهلكين«. 

ث��م اكد: »اننا نعمل على دعم جمعية تجار بيروت 

في تقوية مركزها في مجال البحوث والدرا�شات، 

والذي غدا مرجع��ا ذا �شاأن على م�شتوى العا�شمة 

واعتق��د، انن��ا اح��وج م��ا نحن الي��ه، ه��و تاأ�شي�س 

المرك��ز الوطني للدرا�شات ال��ذي ن�شعى في �شبيله 

منذ زمن، ليعهد الي��ه اعداد البيانات المعلوماتية 

باالقت�ش��اد  تعن��ى  الت��ي  والدرا�ش��ات  الدقيق��ة، 

اللبنان��ي وجميع قطاعاته، لم��د مجتمع االعمال 

والقط��اع الخا���س ب��كل م��ا يعوزهم��ا ف��ي ه��ذا 

المجال. 

بطرك االقت�ساد

وع��ن �شراك��ة جمعية تجار بيروت م��ع فرن�شبك 

اع��رب نقوال �شما�س: »من الطبيع��ي ان نفكر ب�شريك 

ا�شي��ل الط��الق ه��ذا البرنام��ج واع��داده، فاتجهت 

انظارن��ا تلقائي��ا نح��و فرن�شبن��ك، ه��ذه الموؤ�ش�ش��ة 

العريق��ة ال�شاه��رة من��ذ زم��ن طوي��ل عل��ى ال�ش��اأن 

التج��اري في لبنان، وا�شفًا رئي�شها عدنان الق�شار 

ببط��رك االقت�ش��اد، خ�شو�ش��ًا انه رئي���س الهيئات 

االقت�شادية، ناهيك عن عالقتنا المتميزة معه، كونه 

ابن ه��ذه الجمعية ول��ه اياد بي�شاء ف��ي نجاحاتها 

وانجازاته��ا«. واكد �شما�س: »ان ه��ذا الموؤ�شر �شوف 

يكون له م�شاهم��ة فعلية في تح�شين االو�شاع لدى 

القطاع التجاري واالقت�ش��ادي في البالد. واأ�شاف 

قائ��ال: »ان »موؤ�شر جمعية تجار بيروت - فرن�شبنك 

لتج��ارة التجزئة« ات��ى ح�شيلة ثم��رة م�شتركة بين 

هاتي��ن الموؤ�ش�شتي��ن العريقتي��ن، اللتي��ن تحتف��الن 

كالهم��ا هذه ال�شنة بيوبيلهم��ا الت�شعين، ب�شعارهما 

واألوانهم��ا، وكلنا ثقة باأن ه��ذا الموؤ�شر �شوف ياأخذ 

مكانته الطبيعية المتميزة كمنارة مرجعية للتجارة 

اللبنانية، حيث انه �شوف ي�شدر - ان�شاء اهلل، ب�شكل 

ف�شل��ي ابتداء م��ن اليوم، وي�شبح ج��زءاً من الم�شهد 

االقت�ش��ادي المحل��ي، الى جان��ب الموؤ�ش��رات التي 

ت�شدر عن جهات ر�شمية اخرى، لما �شوف يتميز به 

من ر�شانة في اعداده واعالنه”. 

»موؤ�صر جمعّية تجار بيروت ــ فرن�صبنك لتجارة التجزئة« 

الق�صار:يغطي فجوة في المعلومات ويح�صن مهارات التجار 

نقوال  االدارة  مجلس  برئيس  ممثلة  بيروت  جتار  جمعية  اعلنت 
االدارة  مجلس  برئيس  ممثلة  فرنسبنك  ومجموعة  شماس 
عدنان القصار عن اطالق »مؤشر جمعية جتار بيروت - فرنسبنك 
في  للمناسبة  اقيم  ذلك خالل حفل  وأتى  التجزئة«.  لتجارة 
وزير  بحضور  لفرنسبنك  الرئيسي  املركز  محاضرات  قاعة 
ادارة  مسؤولي  وكبار  ملكي  روجيه  بالدكتور  ممثال  االقتصاد 
االحصاء املركزي وحشد غفير من اهل املال واالعمال والهيئات 

االقتصادية والصحافة واالعالم ومسؤولي كال املؤسستني. 
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فاحت  عاطول

على كل �صناعة لبنان 

 و الدخول جماين .. !

اأكرب ح�صد للم�صانع اللبنانية،

ح�ايل 400 م�ؤ�ص�صة تقدم اإنتاجها قطاعيا" و  �صلعيا"

 H.S.CODE وفقا" للت�صنيف الدويل

www.industriallebaneseexhibition.com

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

تلفون:  370318 - 9611370452 + فاكس: 961370602 +
بريد الكتروني: www.lebanon-industry.com     info@lebanon-industry.com       ص.ب. 13/5838-1102-2070

معر�ض ال�صناعات اللبنانية الألكرتوين الدائم

جناع عر�س لكل موؤ�س�سةمدخل كل قطاعالمدخل الرئي�سي للمعر�س
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�لق�صـار وقع �أتفاقاً مع �ملفتي قباين لبناء مركز تاأهيل �لأطفال بـ3 ماليني دولر 

وق��ع مفتي الجمهورية اللبنانية ال�شيخ محم��د ر�شيد قباني ب�شفته الرئي�س 

االأعل��ى ل�»موؤ�ش�ش��ات محمد خال��د االجتماعية« ورئي�س اتح��اد الغرف العربية 

الوزي��ر ال�شابق عدنان الق�شار اتفاقًا يق�شي بمب��ادرة الق�شار وزوجته ال�شيدة 

رائ��دة اإل��ى بناء مركز لتاأهي��ل االأطف��ال الم�شابين بال�شلل الدماغ��ي تابع تلك 

الموؤ�ش�شات، يطلق عليه ا�شمهما في منطقة االوزاعي. 

وك�شف��ت م�شادر اقت�شادية مطلع��ة ان الم�شروع �شيكلف نحو ثالثة ماليين 

دوالر على ان يتاألف المبنى من خم�س طبقات وي�شاد على عقار محاٍز لموؤ�ش�شة 

الدكتور محمد خالد في االوزاعي، واأو�شحت اأن »هذا الم�شروع ياأتي بعد �شل�شلة 

ع لموؤ�ش�شة »العمر 
ّ
م��ن الم�شاري��ع االن�شانية التي قام به��ا الق�شار، منها التب��ر

المديد« التي تعنى بالم�شنين المن�شيين، وحملت ا�شم والد الق�شار ووالدته »رفيق 

و�شفيق��ة الق�ش��ار«، وم�شروع اآخر با�شم��ه وا�شم �شقيقه ع��ادل ويهتم باالأطفال 

دي��ن وغيرها من الم�شاري��ع.  واأكد الق�شار خالل حفل التوقيع ان »البناء 
ّ
الم�شر

الجديد �شيكون مركزاً ا�شتثنائيًا ممّيزاً وُيخ�ش�س لعالج االوالد الم�شابين بال�شلل 

 بها بلدنا لها 
ّ
الدماغي”.  وقال الق�شار: يعاني لبنان من �شغوطات وق�شايا كثيرة موؤ�شفة على كل الم�شتويات ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية. واالحداث التي يمر

انعكا�شاتها على الو�شعين االقت�شادي واالجتماعي، واأتمنى ان ننتهي منها واأطلب من الجميع وال �شيما المواطنون، ان يفكروا اأوال بم�شلحة وطنهم ال باالأمور الخا�شة.  

وذكر ان الق�شار بادر الى بناء مبنى “عدنان الق�شار لالإقت�شاد” في بئر ح�شن بمبلغ يتراوح بين 12 و16 مليون دوالر. 

المفتي قباني م�ستقباًل الق�سار  

�أول ق�صيمة �بتكار با�صتخد�م �لطاقة يف ت�صخني �ملياه

من �شهر الى �شهر 

�شلَّم مدير مركز االبتكار والتكنولوجيا في معهد البحوث ال�شناعية ناجي ابي زيد اأول ق�شيمة ابتكار �شمن »م�شروع ق�شيمة االإبتكار« الممول بدعم م�شترك من 

»االتحاد االوروبي ومعهد البحوث ال�شناعية«، الى جهاد ن�شراهلل الذي عمل على تطوير مفهوم تخزين المياه ال�شاخنة كهربائيا والذي �شيكون بديال عن القارورة 

الكهربائية.

ووج��دت اللجن��ة التقنية التابعة للمركز في م�شروع ن�ش��راهلل »�شمات تطويرية وابتكارية يجدر تبنيها كونها تقوم على توفي��ر ا�شتخدام الطاقة وتتمتع بقدرات 

لتلبي��ة حاج��ات �شعف العدد الم�شتخدم للمياه ال�شاخنة عم��ا كان يح�شل �شابقا«. و�شت�شتخدم القيمة المادية للق�شيمة في تمويل اقامة نموذج من الم�شروع تمهيدا 

لت�شويقه تجاريا .

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 125.indd   32 10/18/12   3:00:22 PM



33ال�شناعة واالقت�شاد - العدد 125 ت�شرين االول - ت�شرين الثاني 2012

فيا�ض غروب للرخام والغرانيت

  Fayad Group.For Marbbles & Granite 

Marbles & Graniteن�صر �لرخام و �لغر�نيت و �لحجر �لوطني

 العنــــــوان : البقاع  -  تعنايل - املنطقة الصناعية - هاتف : ٩١٥٩٧١)٣(٩٦١ - ٨٨٠٣٧٤)٣( ٩٦١- فاكس: ٥١٠٦٥٣ )٨( ٩٦١

ADDRESS: Bekaa - Taanayel - Industrial Area  Tel : 961 (3) 669207 - 961(3)915971- 961(3)880374 Fax : 961 (8) 510653
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من �شهر الى �شهر 

 Staybridge Suites Hotel  ز�ر

% عيتاين: ن�صبة �إ�صغال �لفنادق ز�دت 16 

لت�شجي��ع  العام��ة  الموؤ�ش�ش��ة  اإدارة   ج��ال رئي���س مجل���س 

اال�شتثم��ارات في لبن��ان المهند���س نبيل عيتاني ف��ي م�شروع 

Staybridge Suites Hotel الذي يتم اإن�شاوؤه في منطقة 
راأ���س بيروت العقاري��ة يرافقه رئي�س مجل���س اإدارة ومدير عام 

�شرك��ة Horizon Management s.a.l. ال�شي��د جوزيف 

الحلو وعدد من الم�شوؤولين عن اأعمال البناء والتجهيز. 

وق��ال عيتان��ي اإن ه��ذه الزي��ارة تاأت��ي من �شم��ن متابعة 

االأعمال في الم�شاري��ع التي ا�شتفادت من الحوافز والت�شهيالت 

الت��ي تقدمه��ا “اي��دال”، م�شي��را اإل��ى اأن افتتاح فن��ادق جديدة 

يوؤكد عل��ى الثقة ال�شلبة والثابتة بالقط��اع ال�شياحي من جهة 

وبالمقوم��ات اال�شتثماري��ة للبن��ان م��ن جهة اأخ��رى. واأو�شح 

االأكب��ر  الج��اذب  الي��وم  حت��ى  زال  ال  ال�شياح��ي  القط��اع  اأن 

لال�شتثم��ارات، معلن��ا اأن لبن��ان ح��ّل ثالث��ا بعد عّم��ان و�شرم 

ن حركة اإ�شغ��ال الفنادق وفق درا�شة الأرن�شت ان��د يونغ عن فنادق ال�شرق االأو�شط. ولف��ت عيتاني اإلى اأن ن�شبة االإ�شغال ه��ذه زادت بن�شبة 16 في 
ّ
ال�شي��خ م��ن حي��ث تح�ش

المئ��ة خ��الل االأ�شه��ر االأربع��ة االأولى م��ن العام 2012، م�شيرا اإل��ى اأن الفندق، بعد افتتاح��ه، �شيلبي جزءا من حاجة لبن��ان اإلى فنادق االأربعة نج��وم.  يت�شمن م�شروع                                      

Staybridge Suites Hotel مركزا للت�شوق، مبنى �شكنيا وفندقا. اأما حجم اال�شتثمار فيه، في�شل اإلى 45 مليون دوالر. وهو يوؤمن 170 فر�شة عمل. 

ّمع »�صمرلند« يف �جلناح  تفقد م�صروع جمجُ

عيتاين: �لقطاع �ل�صياحي ما ز�ل جاذباً لال�صتثمار 

راأى رئي�س مجل�س اإدارة الموؤ�ش�شة العامة لت�شجيع اال�شتثمارات في لبنان 

المهند���س نبي��ل عيتان��ي اأن القط��اع ال�شياحي ب�ش��كل عام والفندق��ي ب�شكل 

خا���س ي�شهدان فورة كبيرة ال�شيما م��ع افتتاح العديد من الم�شاريع الكبيرة، 

ومنه��ا م�شروع ال�شمرالند، م�شيرا اإلى اأن ذلك �شي�شاهم في تعزيز موقع لبنان 

على الخارطة ال�شياحية العالمية. 

وكان عيتان��ي ق��د جال على م�ش��روع �شمرالند لالطالع عل��ى �شير العمل 

خ�شو�ش��ا اأن االأعم��ال باتت في المرحلة النهائي��ة. ورافقه في الجولة رئي�س 

مجل���س اإدارة �شركة SGET  )�شاحب��ة الم�شروع( وليد �شعب ومدير ال�شركة 

الم�شّغل��ة للم�ش��روع SDC group �شتيف��ن مارت��ن، اإ�شاف��ة اإل��ى ع��دد من 

الم�شوؤولين والقيمين على الم�شروع. 

وتوقع عيتاني اإث��ر الجولة، اأن تنمو م�شاهمة قطاع ال�شياحة في اإجمالي 

الدخ��ل القومي بن�شب��ة 4،5 في المئة في الع��ام 2012 بح�شب اأرقام مجل�س 

ال�شياحة العالمي، واأعلن اأن هذه الن�شبة هي من االأعلى على ال�شعيد االإقليمي وتوؤكد على �شالبة االقت�شاد اللبناني وقدرته على مواجهة االأزمات. 

وهذا الم�شروع، يبلغ حجم اال�شتثمار فيه 155 مليون دوالر اأميركي، اأما الحوافز التي ا�شتفاد منها هذا الم�شروع بعد اإخ�شاعه لقانون ت�شجيع اال�شتثمارات في 

لبن��ان، فه��ي: تخفي���س على ر�شوم رخ�شة البناء بن�شبة 50 في المئة، اإعفاء كامل من ر�شوم االإفراز وال�شم والفرز والتاأمين العقاري ور�شم ت�شجيل عقود االإيجارات 

في ال�شجل العقاري، اإعفاء كامل من ال�شريبة على الدخل وعلى توزيع اأن�شبة االأرباح، تخفي�س ر�شوم اإجازات العمل واالإقامة بن�شبة 50 في المئة. 
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�إنفاق �ل�صوريني  يف لبنان 

ينمو 24 % 

األقت ا�شطرابات المنطقة وم�شاعب لبنان الداخلية بظّلها الثقيل على 

تدفق ال�شياح، فقد تقّل�س عددهم بن�شبة تفوق 12 % خالل االأ�شهر ال�شبعة 

االأول��ى. غير اأّن اإنفاقه��م يبقى قويًا ن�شبيًا، بفعل ارتف��اع اإنفاق القادمين 

من �شوريا.

 ،»Global Blue« ،وُت�شير �شركة ت�شوية مدفوعات ال�شرائب لل�شياح

اإلى اأّن االإنفاق ال�شياحي في لبنان - مقا�شًا بموؤ�شر ا�شترداد ال�شريبة على 

القيم��ة الم�شاف��ة دون الخدمات االأخ��رى التي ال ُتحت�شب فيه��ا _ تقّل�س 

بن�شبة 20 % خالل الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع االأّول.

ولكن لدى المقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012 يكون االإنفاق قد 

.% �شّجل نمواً بن�شبة 20 

وتو�ش��ح ال�شركة اأّن اإنف��اق ال�شوريين، �شياحًا كانوا اأو نازحين، ارتفع 

بن�شب��ة 24 % )اأي بمع��ّدل الرب��ع تقريب��ًا( عل��ى اأ�شا�س ف�شلي، نظ��راً اإلى 

ازدي��اد تدّفقه��م اإلى البلد الج��ار هربًا من النزاع القائم ف��ي وطنهم. واإلى 

ال�شوريي��ن كان االإنفاق االأردني الوحيد ال��ذي �شّجل ارتفاعًا )9 %(، فيما 

�ُشّجل��ت النتيجة االأ�شواأ في اأو�شاط ال�شعوديين الذين تقل�س اإنفاقهم بن�شبة 

% يليهم القطريون بتراجع ن�شبته 36 %.  38
وتلف��ت ال�شركة اإلى اأّن عدد معامالت ا�شترداد ال�شريبة لدى ال�شوريين 

�شّجل ارتفاعًا كبيراً بلغت ن�شبته 51 %، فيما ارتفع لدى االأردنيين بن�شبة 

17 %، وتقّل���س عموم��ًا بن�شبة 22 % نتيجة تراج��ع م�شّجل لدى جميع 
الجن�شيات االأخرى.

ولك��ن ف��ي االإجم��ال، يبق��ى ال�شي��اح ال�شعوديون عل��ى راأ���س االإنفاق 

.% ة 12  ة 20 %، يليهم االإماراتيون بح�شّ ال�شياحي في لبنان بح�شّ

اإل��ى ذل��ك، ا�شتح��وذت المو�ش��ة والثي��اب عل��ى 74 % م��ن االإنفاق 

ال�شياح��ي خ��الل الن�ش��ف االأول م��ن الع��ام الج��اري، تليه��ا ال�شاع��ات 

��ة 11 %. وفيم��ا بقي��ت بيروت في طليع��ة االإنفاق  والمجوه��رات بح�شّ

��ة 86 %، ارتف��ع االإنفاق ال�شياح��ي في بعبدا  ال�شياح��ي جغرافي��ًا بح�شّ

وجب��ل لبن��ان بن�شب��ة 45 % عل��ى اأ�شا���س �شن��وي و31 % عل��ى اأ�شا�س 

ف�شلي. 

ور�صة عمل تدريبية عن �آلية �حت�صاب 

�ل�صتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�صرة

�لدردري �صدد على �أهمية �ل�صيا�صة �ل�صتثمارية

 وعيتاين دعا لتوحيد �لقطاعني �لعام و�خلا�س 

افتتحت الموؤ�ش�شة العامة لت�شجيع اال�شتثمارات في لبنان “ايدال” ومنظمة االإ�شكوا 

ور�ش��ة عم��ل تدريبية حول “اآلي��ة احت�ش��اب اال�شتثم��ارات االأجنبية المبا�ش��رة” وذلك 

ف��ي 24 م��ن اأيلول في فندق كراون ب��الزا، في ح�شور مندوبين عن ع��دد من الوزارات 

والموؤ�ش�ش��ات اللبنانية الر�شمية وغ��رف التجارة وال�شناعة والزراع��ة اإ�شافة اإلى عدد 

من الم�شارف. 

بداي��ة، كانت كلم��ة لمدي��ر اإدارة التنمية والعولمة ف��ي االإ�شكوا عبد اهلل ال��دردري اأكد 

فيه��ا على اأهمية اإح�شاءات اال�شتثمار االأجنبي المبا�شر ف��ي ر�شم ال�شيا�شة اال�شتثمارية، 

لم��ا لهذه اال�شتثم��ارات من اأثر على االقت�شاد ب�شكل عام، وعلى ن�شب النمو ب�شكل خا�س. 

وق��ال اإن المنطقة العربية تتلقى اأق��ل ن�شب اال�شتثمارات في العالم، بحيث اأن هذه الن�شبة 

ال تتع��دى ال��� 20 ف��ي المئة من الدخل القومي ف��ي اأح�شن االقت�ش��ادات العربية في حين 

اأنه��ا ت�شج��ل ن�شب��ة 40 في المئة مثال في ال�شين. واأ�شار اإل��ى اأنه من دون هذه االأرقام، 

ل��ن تتمك��ن الحكومات من ر�ش��م ال�شيا�شة اال�شتثماري��ة من �شمن ال�شيا�ش��ة االقت�شادية 

العام��ة، وما ي�شتتب��ع ذلك من احت�شاب اآث��ار اال�شتثمار على النم��و والت�شغيل وا�شتحداث 

فر�س العمل. 

م��ن ناحيت��ه، اأكد رئي���س مجل�س اإدارة مدير ع��ام “ايدال” المهند�س نبي��ل عيتاني اأن 

اأرق��ام اال�شتثمارات ت�شكل اأحد اأهم الموؤ�شرات االقت�شادي��ة التي تعك�س �شحة ال�شيا�شات 

االقت�شادي��ة المتبعة وتوؤثر بالتالي على المن��اخ اال�شتثماري وبيئة االأعمال التي يتمتع 

، ما يمّكن 
ّ
به��ا كل بلد. واعتب��ر اأن اإ�شدار اإح�شاءات اال�شتثمار االأجنب��ي المبا�شر اأمر ملح

من توفير العن�شر االأ�شا�شي ل�شانعي القرار على المديين الق�شير والبعيد لتوجيه الموارد 

واال�شتثم��ارات نح��و القطاعات الواع��دة. كما تحدث عن دور ه��ذه المعطيات في �شياغة 

�شيا�ش��ات جدي��دة تمّك��ن الحكومة من معرف��ة مواردها وتحدي��د القطاع��ات التي تتمتع 

بمقوم��ات النم��و، واحت�ش��اب اال�شتثم��ارات وفق��ا للقطاع��ات، ف�شال عن ع��دد الوظائف 

الجديدة الناتجة عنها.

دردري وعيتاني خالل ور�سة العمل
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من �شهر الى �شهر 

حتول و��صح يف �لقطاع �لعقاري نحو بناء �ل�صقق �ل�صغرية 

�شّجل القطاع العقاري اللبناني اأداًء مبهراً خالل 

الن�ش��ف الثان��ي م��ن العق��د الما�شي، ح�ش��ب تقرير 

ل�»بن��ك االعتم��اد اللبنان��ي«، م��ع ارتف��اع االأ�شعار 

ارتفاع��ا الفت��ا، وذلك تزامن��ًا مع تباط��وؤ االقت�شاد 

العالمي وتدهور اأ�شعار العق��ارات اإقليمّيًا وعالمّيًا. 

وباالإ�شافة اإلى ذلك، �ش��ّكل القطاع العقاري قاطرة 

اأ�شا�شّي��ة لالقت�شاد اللبناني، م��ع جذبه ا�شتثمارات 

النم��ّو  وتحفي��زه  ال��دوالرات  بملي��ارات  خارجّي��ة 

االقت�شادي.

ف��ي ه��ذا ال�شي��اق، ارتف��ع حج��م اال�شتثم��ارات 

الخارجّي��ة المبا�شرة في القطاع العقاري من 1،65 

ملي��ار دوالر ف��ي الع��ام 2006 اإل��ى حوالي 3،47 

ملي��ارات دوالر في العام 2010. اإال اأّن بداية العام 

2011 �شه��دت تح��ّواًل ملحوظ��ًا ف��ي اأداء القط��اع 
العق��اري وذل��ك عل��ى اأث��ر مجموع��ة م��ن العوام��ل 

الحكوم��ي  الف��راغ  اأبرزه��ا  لال�شتق��رار  المزعزع��ة 

خ��الل الن�شف االأول من الع��ام، اإ�شافة اإلى الو�شع 

ال�شيا�ش��ي المتوّتر الناجم عن الربيع العربي، والذي 

م��ا زال��ت تداعيات��ه توؤّثر عل��ى االقت�ش��اد اللبناني 

حتى يومنا هذا.

نتيج��ة لذل��ك، تراجع الطلب عل��ى العقارات )مع 

��ط ن�شبة �شغ��ور بلغ 51،03 ف��ي المئة لل�شقق 
ّ
متو�ش

الجديدة في مناطق بيروت والمتن وبعبدا وك�شروان 

وعالي��ه( ترجم من خالل انخفا���س في المعامالت 

ة 
ّ
العقارّية ب�شكل ملحوظ، فيما بقيت االأ�شعار م�شتقر

عام��ة لتنهي بذلك فورة دامت لم��ّدة خم�س �شنوات. 

عالوة عل��ى ذلك، اأّدى االرتفاع الكبي��ر في االأ�شعار 

اإل��ى تحّوالت ف��ي اأذواق الم�شتهلكي��ن الذين اّتجهوا 

نح��و ال�شق��ق ال�شغي��رة والمتو�شط��ة الحج��م خارج 

نط��اق العا�شم��ة بي��روت. في ه��ذا ال�شي��اق احتّلت 

بيروت المرتب��ة الثامنة من اأ�شل 385 مدينة حول 

ط 
ّ
ط اأ�شع��ار المنازل م��ن متو�ش

ّ
العال��م لجه��ة متو�ش

الدخ��ل العائلي والذي بلغ 31،44 �شنة خالل العام 

.2012
كم��ا �شه��د ال�ش��وق العق��اري ف��ي لبن��ان تحوال 

تدريجّي��ًا م��ن قب��ل المطّورين العقاريي��ن نحو بناء 

�شق��ق اأ�شغ��ر حجم��ًا تلبي��ًة الأذواق الم�شتهلكين في 

ظ��ّل الغالء غي��ر الم�شب��وق ف��ي االأ�شع��ار العقارّية. 

ة رخ�س ال�شقق ال�شغيرة  وبالتفا�شيل، ارتفعت ح�شّ

الحج��م )م�شاح��ة م��ا بي��ن 100 متر مرّب��ع و150 

مترا مرّبع��ا( من اإجمالي رخ�س الوح��دات ال�شكنّية 

الجديدة من 26،31 في المئة في العام 2009 اإلى 

37،93 ف��ي المئة في الع��ام 2010 و45،98 في 

المئة في العام 2011.

ة رخ�س ال�شقق  م��ن ناحية اأخرى، تراجعت ح�شّ

طة الحجم )م�شاحة ما بين 151 مترا مرّبعا 
ّ
المتو�ش

و200 متر مرّبع( وال�شقق الكبيرة )م�شاحة اأكبر من 

200 مت��ر مرّبع( من 28،37 ف��ي المئة و23،15 
ف��ي المئة في الع��ام 2009 اإل��ى 27،17 في المئة 

و19،21 ف��ي المئ��ة ف��ي الع��ام 2010 و 22،79 

ف��ي المئ��ة و14،13 ف��ي المئ��ة ف��ي الع��ام 2011 

بالتتالي.

ويذكر ان االرتفاع الجنوني في اأ�شعار العقارات 

ل��م يواكب��ه اأي ارتفاع يذك��ر في اأ�شع��ار االإيجارات 

وذل��ك ب�شب��ب توافر مروحة م��ن القرو���س ال�شكنّية 

طة الدخل 
ّ
�ش��ة للعائ��الت الفقي��رة والمتو�ش المخ�شّ

و�شل�شلة التحفيزات التي اأطلقها م�شرف لبنان بهدف 

توظي��ف ال�شيول��ة العالي��ة ل��دى القط��اع الم�شرفي 

اللبناني. وينعك�س ذل��ك من خالل انخفا�س مردود 

االإيج��ارات )ن�شبة االإيجار ال�شنوي اإلى �شعر المنزل( 

م��ن 7،46 ف��ي المئة ف��ي الع��ام 2007 اإلى 3،30 

ف��ي المئة ف��ي الع��ام 2010 قبل اأن يرتف��ع مجّدداً 

اإل��ى 4،65 في المئة في العام 2011 في ظّل ركود 

اأ�شعار العقارات.

اأّم��ا بالن�شبة الآفاق القط��اع العقاري فال يتوّقع 

اأحد اأي هبوط في االأ�شعار عامة على المدى القريب، 

اإال اأّن هام���س المفاو�ش��ة عن��د الم�شتهلكي��ن اأ�شبح 

اأق��وى، االأم��ر ال��ذي يخّوله��م الح�شول عل��ى بع�س 

الح�شومات.

5000 مرت مرّبع لتحفيز �لقت�صاد �لرقمي 
اأطلـــق وزير االت�ساالت نقوال �سحناوي “منطقـــة بيروت الرقمية “ في بيروت، لتكون حيزاً 

محّفـــزاً لال�ستثمارات الرقمية ودعم المبادرات اللبنانية عبر مجموعة من الت�سهيالت، من كلفة 

العقار و�سواًل اإلى االت�ساالت. وخالل االإطالق الذي ُنّظم في حرم المنطقة في البا�سورة وح�سره 

رئي�ـــس الوزراء نجيب ميقاتي، �سّدد �سحناوي على اأّن »لبنان ُيمكن اأن يتفّوق على دبي خالل 

5 �سنـــوات في هذا القطاع«، مو�سحًا اأّنه اإلى هـــذا المبنى هناك مجموعة من المباني االأخرى 
التي يجري التجهيـــز الإطالقها، تكون من�ّسة الإبداع العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات 

واالت�ساالت في المنطقة.
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من �شهر الى �شهر 

�لحتاد �لعربي لل�صناعات �جللدية �أو�صى باإن�صاء مكتب �قليمي يف بريوت

العرب��ي  االتح��اد  ادارة  مجل���س  ناق���س 

لل�شناع��ات الجلدي��ة خ��الل الموؤتمر ال��ذي عقده 

اأخيراً في بيروت في فندق كورال بيت�س، الم�شاكل 

التي تعتر�س قط��اع ال�شناعات الجلدية العربية. 

بح�ش��ور روؤ�ش��اء مجال���س ادارات االتحاد في كل 

الدول العربية.

وبع��د ان عر���س رئي���س االتح��اد مم��دوح مكي 

خ�شو�شي��ة المرحلة.. اأكد اأهمي��ة و�شع برامج عمل 

تت�ش��م بم�شاركة الجميع. واأ�شاد باهمية اعادة النظر 

ببع���س مواد النظام اال�شا�شي بحكم التطورات التي 

طراأت على هذا النظام.

ث��م توال��ى على ال��كالم نائب رئي���س مجل�س 

رئي���س  ونائ��ب  غ��زاوي،  االتح��اد ط��الل  ادارة 

االتح��اد يحي��ى زل��ط، واالأمي��ن الع��ام لالتحاد 

يو�ش��ف �شعد. وكان��ت مداخالت ل��كل من جا�شم 

ال�شق��ر وم��روان عب��د اهلل واأحمد �شم��اخ ومحمد 

ك��زارة، ومجي��د عب��د النب��ي ر�شي��د. وق��د �شددت 

الكلم��ات عل��ى اأهمية و�ش��ع �شيا�ش��ات وبرامج 

دقيق��ة للعم��ل موؤكدي��ن اأهمي��ة التن�شي��ق ليقدم 

الجمي��ع اف�شل الجه��ود لالنتق��ال باالتحاد اإلى 

مرحلة الفاعلية الق�شوى.

كذل��ك ا�شارت الكلمات اإلى اأهمية بيروت كنقطة 

انعطاف ايجابي في العديد من ال�شوؤون االقت�شادية 

العربية.

ال�سناعة في لبنان

وقدم ب�شام فر�ش��وخ ع�شو مجل�س ادارة االتحاد 

�شرحًا عن واقع ال�شناعة الجلدية في لبنان. مطالبًا 

بدور ا�شتثنائي لالتحاد لدعم هذا القطاع.. خ�شو�شًا 

ان االتح��اد ي�ش��م حتى االآن اإح��دى وع�شرين �شركة 

م��ن اأهم ال�ش��ركات اللبنانية في مج��ال ال�شناعات 

الجلدية.

التو�سيات

وبعد التداول بكل مفا�شل الموا�شيع المطروحة 

عل��ى ج��دول اعم��ال االتح��اد، اتخ��ذت تو�شي��ات 

رك��زت على ت�شكيل لجنة ال�ش��وؤون المالية وتمويل 

ال�ش��ركات وت�شكي��ل لجن��ة التكنولوجي��ا وال�شوؤون 

الفني��ة، ولجنة للمعار���س والت�شويق وكذلك لجنة 

لالعالم.

اقليم��ي  اأن�ش��اء مكت��ب  الموافق��ة عل��ى  وتم��ت 

لالتحاد في بيروت برئا�شة ب�شام فر�شوخ.

و�شيعق��د االتح��اد موؤتمره المقبل ف��ي �شهر اآذار/

مار�س 2013. على ان يعقد بانتظام كل �شتة اأ�شهر.

خالل مناق�سة ال�سعوبات التي تعتر�س ال�سناعات الجلدية

�إطالق »جمل�س �لأعمال �للبناين - �لإيطايل« 

اأطل��ق رئي���س »اتح��اد غ��رف التج��ارة وال�شناع��ة 

والزراعة في لبنان« رئي�س »غرفة بيروت وجبل لبنان« 

محم��د �شقي��ر وال�شفير االيطال��ي في لبن��ان جيو�شيبي 

مورابيت��و مجل���س االأعم��ال اللبنان��ي - االإيطال��ي في 

فن��دق جفين��ور روتانا، بح�ش��ور وزي��ر ال�شناعة فريج 

اللبنانيي��ن ج��اك  �شابونجي��ان، وعمي��د ال�شناعيي��ن 

ال�ش��راف، ونائ��ب رئي���س »غرفة بيروت وجب��ل لبنان« 

غاب��ي تامر، وقن�شل ايطاليا الفخري في لبنان روفايل 

دبان��ة، ال�شكرتي��ر االأول في �شف��ارة اإيطالي��ا في لبنان 

بالم��ا دامبروزيو، الملحق التجاري ف��ي �شفارة اإيطاليا 

ف��ي لبن��ان فالنتين��ا غمبيالونغي، ع�شو مجل���س اإدارة 

غرفة بيروت وجبل لبنان ناجي مزنر. 

وتمت ت�شمية اأع�شاء مجل�س ادارة الجانب اللبناني للمجل�س برئا�شة  فادي مارتينو�س. وفيما ا�شار �شقير الى »ان ايطاليا تاأتي في مقدمة ال�شركاء التجاريين للبنان«، 

وراأى انه »�شحيح ان المجل�س �شيبداأ اعماله في فترة �شعبة للغاية في اأوروبا واأكثر �شعوبة في ال�شرق االأو�شط، انما يجب اأن نحاول بناء موانع اقت�شادية، بانتظار انتهاء 

ه��ذه االزم��ة«، �شدد مورابيتو على �ش��رورة ان ي�شكل المجل�س ار�شية ا�شا�شية لتفعيل التعاون بين ال�شركات االإيطالية ونظيراتها اللبنانية وتنمية تبادل ال�شلع والخدمات. 

واأبدى �شابونجيان ا�شتعداده لتقديم كل م�شاعدة ممكنة الإنجاح اأعمال المجل�س الذي باإمكانه ان يقوم بدور ريادي في تطوير العالقات بين لبنان وايطاليا.

 لقاء يجمع اع�ساء مجل�س االأعمال اللبناني - االإيطالي  
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»لبنان يف �ملرتبتني 42 و�لـ 15 بني �لبلد�ن �لنامية حيال حجم �لدين �خلارجي«

احت��ل لبن��ان المرتب��ة 42 عالميًا و15 بي��ن البل��دان النامية حيال حج��م الدين 

 Bank                        الخارجي بح�شب االأرقام المتوافرة لدى م�شرف الت�شويات الدولية

for International Settlements، فيم��ا بلغ حجم الدين الخارجي اللبناني 
 .2012 اآذار  28،7 مليار دوالر في نهاية 

�شّج��ل لبن��ان المرتب��ة ال�شابعة م��ن بين 15 مرك��ز “اأوف�ش��ور” والثالثة بين 23 

بل��داً ف��ي منطقة ال�شرق االأو�شط واأفريقيا. ويمثل رق��م الدين الخارجي مجموع الديون 

الخارجي��ة المترّتب��ة على القطاع الع��ام وموؤ�ّش�شات القطاع الخا���س المقيمة. و�شّكل 

الدي��ن الخارج��ي في لبنان 0،1 % من مجموع الدين الخارجي العالمي و2،1 % من 

مجم��وع الدي��ن الخارجي في البل��دان النامية. وبذلك تقدم عالمي��ًا على ال�شين وقطر 

وكولومبي��ا وتاأخر عن ماليزي��ا واندوني�شيا وجنوب اإفريقيا، وف��ق الن�شرة االأ�شبوعية 

. lebanon This Week لمجموعة بنك بيبلو�س

وكان ارتف��ع الدين الخارجي اللبناني المترّتب 7،2 % �شنويًا في الربع االأّول من  

2012 مقارن��ة بزي��ادة 10،4 % للدي��ن الخارجي للبل��دان النامية وزيادة 6،5 % 
للدي��ن الخارجي في مراك��ز “االوف�شور”. وكان حجم الدين الخارج��ي اللبناني اأعلى 

م��ن مع��دل الدي��ن الخارجي لل��دول النامية الذي بل��غ 20،1 ملي��ار دوالر لكل بلد في 

نهاية اآذار 2012.

و�ش��ّكل الدي��ن الخارج��ي اللبنان��ي 1،7 % من مجم��وع الدين الخارج��ي لمراكز 

“االوف�ش��ور”، متقدم��ًا مرتب��ة ع��ن بهاما�س ومتاأخ��راً مرتبة عن ج��زر الو�شت انديز 

)West Indies(. و�ش��ّكل لبن��ان اي�ش��ا 13،4 % من مجموع الدي��ن الخارجي في 

منطق��ة ال�ش��رق االأو�شط واأفريقيا، وبذلك حل بعد جن��وب اأفريقيا التي بلغ حجم دينها 

الخارج��ي 34،8 ملي��ار دوالر، ومتقدم��ًا عل��ى قطر الت��ي بلغ حجم دينه��ا الخارجي 

28،3 مليارا.  
 1،664،9 وكان مجموع الديون الخارجية المترّتبة على مراكز “االوف�شور” بلغ 

ملي��ار دوالر، بينم��ا بل��غ المجموع الخا���س بالبل��دان النامي��ة 1،343،4 مليار في 

نهاية اآذار 2012. 

واحتل��ت االإم��ارات اأعلى مرك��ز في الدي��ون الخارجية المرتبة ف��ي منطقة ال�شرق 

االأو�شط واأفريقيا 62 مليار دوالر في نهاية اآذار 2012.

وف��ي المقابل، بلغ �شافي اإ�شدارات الدين الخارجي في لبنان 0،6 مليار دوالر في 

الربع االأول من 2012، وبذلك احتل المرتبة ال�69 عالميا وال�43 بين البلدان النامية. 

عالمي��ًا، تقدم لبن��ان على رو�شيا، مالطا، وقطر، فيما تاأخر عن اأوكرانيا، البحرين 

والمجر. كذلك جاء �شافي اإ�شدارات دينه الخارجي في الربع االأّول من 2012 اأقّل من 

معدل �شافي االإ�شدارات العالمي الذي بلغ 6،7 مليارات دوالر واقل من معدل �شافي 

االإ�شدارات للبلدان النامية الذي بلغ مليارا واأقّل من معّدل �شافي االإ�شدارات لمنطقة 

ال�شرق االأو�شط واإفريقيا الّذي بلغ 0،42 مليار. 

واحتّل��ت اإ�شرائيل اأعلى مركز من حيث حجم �شافي اإ�شدارات الدين الخارجي في 

ال�شرق االأو�شط واإفريقيا ب�2،5 ملياري دوالر في الربع االأول من 2012.

حذر من �فال�صات ملوؤ�ص�صات �لقطاع �خلا�س

�صقري: �آلف �لعّمال مهددون بال�صرف

ح��ذر رئي���س »اتح��اد غ��رف التج��ارة وال�شناعة 

والزراعة في لبنان« رئي�س »غرفة بيروت وجبل لبنان« 

محم��د �شقير عن »افال�شات بداأت تدق اأبواب موؤ�ش�شات 

القطاع الخا���س«. ونّبه، من تمدد هذه الحركة لتطال 

الكثير من الموؤ�ش�شات في كل القطاعات، خ�شو�شا في 

قطاعي ال�شياحة والتجارة، موؤكدا اأن »هناك موؤ�ش�شات 

عريقة و�شعه��ا بات على المحك. كما اأن اآالف العمال 

مه��ددون بال�شرف من عملهم«. وبعدما دعا الحكومة 

اإل��ى اعالن حال الط��وارئ االقت�شادية، قال: »اأما وقد 

و�شلن��ا اإلى �شفير الهاوية، فلم يعد ينفعنا المعالجات 

واالج��راءات العادية، فالمطلوب منح��ى اآخر يتما�شى 

مع قوة االأزمة وحراجتها”.

واأو�ش��ح اأن »الجمي��ع كان ينتظر مو�ش��م ال�شيف 

لتحري��ك العجل��ة االقت�شادي��ة وتمكي��ن الموؤ�ش�ش��ات 

الخا�ش��ة من تعوي���س بع�س خ�شائره��ا، في حين اأن 

االأحداث التي �شبقت ه��ذا المو�شم كانت كفيلة ب�شرب 

انطالقت��ه. لكن برغ��م ذلك كان لدين��ا االأمل دائما في 

اأن تكون االأو�ش��اع اأف�شل، ونتمكن من اال�شتفادة من 

عي��د الفطر، اإال انه مرة جديدة تاأتي االأحداث وعمليات 

الخطف التي �شهدناه��ا، وقطع طريق المطار، لتق�شي 

على ما تبقى من اآمال معقودة”.

اأ�ش��اف »ان نظ��رة �شريع��ة عل��ى بع���س االأرق��ام 

الم�شجل��ة تظهر �ش��دة ال�شربة التي تلقاه��ا االقت�شاد، 

فالحج��وزات في الفنادق انخف�شت 90 في المئة، هذا 

باعت��راف وزير ال�شياحة، اإذ ل��م تتعد ن�شبة الحجوزات 

20 ف��ي المئ��ة في بي��روت لتنخف�س اإلى م��ا بين 10 
و15 ف��ي المئ��ة في المناط��ق. اأما االأ�ش��واق التجارية 

فحركته��ا انخف�شت في العا�شم��ة نحو 50 في المئة، 

وفي المناطق ن�شبة التراجع و�شلت اإلى 90 في المئة، 

فيم��ا الموا�شم الزراعية بقيت مكد�ش��ة لدى المزارعين 

بع��د تع��ذر ت�شديرها اإل��ى الخارج. وكذل��ك القطاعات 

االأخ��رى فو�شعها لي���س اأف�شل، ال�شيم��ا على م�شتوى 

اال�شتثم��ارات الت��ي تلقت هي اأي�شًا �شرب��ة كبيرة في 

ظل التراج��ع الكبير للتدفقات اال�شتثمارية الخارجية، 

خ�شو�شا العربية والخليجية منها”.

وراأى اأن »ه��ذا الو�شع لم يع��د يمكن ال�شكوت عنه، 

فم�شي��ر مئات الموؤ�ش�ش��ات واآالف العمال، ال بل م�شير 

االقت�شاد برمته بات على المحك«. وقال »دقة المرحلة 

ت�شتدع��ي من الجميع ق��ول الحقيقة م��ن دون مواربة، 

لت�شكي��ل قوة �شاغطة لت�شحيح م�شار العمل ال�شيا�شي، 

باتج��اه تحيي��د لبن��ان عن كل م��ا يجري م��ن حولنا، 

وو�شع م�شلحته وم�شلحة �شعبه فوق كل اعتبار”.

ووج��ه �شقي��ر دع��وة اإل��ى »كل القي��ادات لتحم��ل 

م�شوؤوليته��ا الوطنية والتاريخية في ظل هذه المرحلة 

الم�شيري��ة«، موؤك��داً اأن »عملي��ة االنق��اذ والنهو���س 

تتطل��ب ت�شافر جه��ود الجميع م��ن دون ا�شتثناء، الأن 

لبنان بلد نهائي لجميع اللبنانيين”.
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بدعوة من منتدى تحوالت، اأقيمت في البيت 

البل��دي في ب�شتفين – ق�ش��اء ال�شوف ندوة حول 

كت��اب د.  زهي��ر فيا���س الجدي��د  “التنمي��ة في 

اله��الل الخ�شي��ب”،  وتخلل الن��دوة حفل توقيع 

للكتاب. 

ح�ش��ر الن��دوة الوزي��ر ال�شابق محم��ود عبد 

الخال��ق، المق��دم �شري��ف فيا���س، مدي��ر ع��ام 

تعاوني��ة موظف��ي الدول��ة االأ�شت��اذ اأن��ور �ش��و، 

ا�شاف��ة ال��ى ح�ش��د م��ن الفعالي��ات ال�شيا�شي��ة 

وروؤ�ش��اء  واالجتماعي��ة،  والحزبي��ة  والثقافي��ة 

بلديات ومخاتير المنطقة. 

اأدار الندوة االأ�شتاذ �شوقي االأ�شقر وقد �شارك 

ف��ي الن��دوة  كل م��ن رئي�س المجل���س البلدي في 

ب�شتفي��ن د. ف��وؤاد جعف��ر ال��ذي رح��ب بالح�شور 

ودور  المحلي��ة  التنمي��ة  مو�شوع��ة  وتن��اول 

البلدي��ات عل��ى �شعي��د انم��اء الق��رى والمناطق 

والم��دن واالأري��اف، وتط��رق ف��ي مداخلت��ه الى 

�شرورة وجود وعي اجتماعي للتنمية واأهميتها 

ف��ي تط��ور المجتم��ع، بع��د ذل��ك كان��ت مداخلة 

للكاتب وال�شحاف��ي االأ�شتاذ ب�ش��ام �شو، تناول 

فيها ق��راءة معمقة للكت��اب ومقاربة لمو�شوعة 

التنمي��ة  ورب��ط  مختلف��ة،  زواي��ا  م��ن  التنمي��ة 

ونجاحها بجملة تحوالت ال بد من ح�شولها في بالدنا، وت�شمنت مداخلته نقداً لبع�س 

ما جاء في الكتاب. 

بع��د ذل��ك كانت مداخل��ة للكاتب ال�شيا�ش��ي االأ�شت��اذ �شركي�س اأبو زي��د، تناول فيها 

الكت��اب والقيمة التي اأ�شافه��ا في مو�شوع التنمية 

لجهة ربطها بالتكامل االقت�شادي في بالدنا. 

بعدها، كانت مداخلة لمدير المكتبة الوطنية في 

بعقلين االأ�شتاذ غازي �شعب

�شل��ط فيها ال�ش��وء على القيم��ة العلمية للكتاب 

ال��ذي اأ�ش��اء عل��ى جمل��ة م��ن المفاهي��م المرتبطة 

بالتنمي��ة والتخلف في بالدنا وعل��ى ال�شبل الكفيلة 

بنهو�س مجتمعاتنا اقت�شاديًا وثقافيًا واجتماعيًا. 

بع��د ذل��ك، كانت مداخل��ة للباح��ث االقت�شادي 

غالب ب��و م�شلح تن��اول فيها م�شائ��ل متنوعة ذات 

�شل��ة بمو�ش��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�شتعمارية واأط��راف عالمي��ة مختلفة تهيمن 

عل��ى االقت�ش��اد العالم��ي وتوجهه ب�ش��كل يتناق�س 

وم�شالح �شعوب العالم الفقيرة والم�شت�شعفة. 

ف��ي الخت��ام، كان��ت مداخل��ة للموؤل��ف د. زهير 

فيا���س تط��رق فيها ال��ى التنمية من زاوي��ة كونها 

عملي��ة م�شتم��رة ته��دف ال��ى اح��داث مجموع��ة من 

التغيي��رات الجذرية ف��ي المجتم��ع، الك�شابه القدرة 

الم�شتم��ر بمع��دالت ت�شم��ن  الذات��ي  التط��ور  عل��ى 

التح�ش��ن المتزاي��د ف��ي نوعية الحي��اة ل��كل اأفراده، 

واأ�ش��اء على عالق��ة التنمية بالتكام��ل االقت�شادي 

وم�شاأل��ة الت�شني��ع، بم��ا يفتح اآفاق��ًا هائلة ومرتك��زاً لقي��ادة عملية تنموي��ة تحديثية 

تطويرية لكامل البنى ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية بما يحقق االأهداف الكبرى 

في التقدم والرقي والبحبوحة واالزدهار.  

من �شهر الى �شهر 

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

نه�صة المجتمع في تنميته 

من اليمين محمود عبد الخالق، المقدم �سريف فيا�س، انور �سو ون�سيب ابو �سرخى
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خالل مناق�سة الكتاب

غالب ابو م�سلح زهير فيا�س�سركي�س ابو زيد

جانب من الح�سور

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

»Touch« تطلق خطة تربوية لفادة �أكرب عدد من �لطفال

مختل��ف  دع��م  ال��ى  منه��ا  �شعي��ًا 

الق�شاي��ا االجتماعي��ة، اأطلق��ت �شرك��ة 

touch، الرائدة في مجال االإت�شاالت 
المتنقلة والتابعة لمجموعة »زين« في 

 touch لبنان، مب��ادرة تعك�س، توّجه

ف��ي الم�شاهم��ة ف��ي تاأمي��ن مختل��ف 

و�شائ��ل ن�ش��ر المعرفة والعل��م لالأطفال 

االأقل حظًا في المجتمع اللبناني. 

فك��رة  »اأن  ال�شرك��ة،  واأو�شح��ت 

هذه المب��ادرة ترتكز عل��ى تجهيز عدد 

م��ن الموؤ�ش�ش��ات االأهلي��ة الت��ي تعن��ى 

باالأطف��ال بغ��رف خا�ش��ة ت�شم اأجهزة كمبيوت��ر وطابعات باالإ�شافة ال��ى الطاوالت والكرا�ش��ي المرافقة لها. 

واأول��ى الموؤ�ش�ش��ات التي جّهزت بهذه الغرف هي: موؤ�ش�شات الدكتور محمد خالد االجتماعية، قريتي SOS في 

ات”. 
ّ
منطقتي �شفراي وكفرحي، وجمعية المبر

وتعليقًا على اإطالق مبادرة touch التعليمية قالت مديرة العالقات العامة في ال�شركة غادة بركات: تلك 

لي�شت �شوى نقطة االنطالق الى خطة تربوية اأكبر تنوي ال�شركة التو�شع بها الإفادة اأكبر عدد ممكن من االأطفال، 

خ�شو�شًا اأن جهاز الكمبيوتر اأ�شبح االأداة االأ�شا�شية في الحياة اليومية لهم في تح�شيلهم المدر�شي”. 

واأ�شاف��ت: نظراً الى اأهمية هذا المو�ش��وع بالن�شبة الى االأطفال والمجتمع ب�شكل عام، �شتولي touch في 

الم�شتقبل القريب اأولوية ق�شوى للمبادرات التعيلمية”. 

وتاأت��ي خط��وة touch  لتلب��ي حاجة الموؤ�ش�ش��ات االأهلية التي تعنى باالأطف��ال للح�شول على المعدات 

المتط��ورة والحوا�شي��ب ب�شكٍل عام. كما تمثل هذه المب��ادرة الخطوة االأولى نحو تحقي��ق روؤية touch لعالٍم 

جديد ودعمها لن�شر و�شائل التعليم الع�شرية وتاأمينها لهوؤالء االأطفال تحديداً. 

�ندماج �ل�صركات �إقليمياً: 

4 مليار�ت دولر قطرّية
�شه��دت منطقة ال�ش��رق االأو�ش��ط ارتفاعًا في 

عملّي��ات الدم��ج واال�شتحواذ خ��الل �شهر اآب من 

الع��ام 2012 اإلى 6.79 مليار دوالر، مقارنًة مع 

0.84 مليار دوالر خالل �شهر اآب من العام 2011 
وذل��ك بح�شب تقري��ر �شركة »زفي��ر« البريطانية 

فق��ات المالّي��ة. اإذ �شه��د �شهر 
ّ

الت��ي تعن��ى بال�ش

اآب الما�ش��ي اأعل��ى م�شت��وى في عملّي��ات الدمج 

واال�شتح��واذ التي ا�شتهدفت �ش��ركات في منطقة 

ال�شرق االأو�شط من��ذ �شهر اأيلول من العام 2008. 

��ا على �شعيد �شهري فق��د زادت قيمة عملّيات 
ّ
اأم

الدم��ج واال�شتح��واذ ف��ي منطقة ال�ش��رق االأو�شط 

بن�شب��ة 008 ف��ي المئة خالل �شه��ر اآب الما�شي، 

وز الما�شي. 
ّ
م��ن 2.62 مليار دوالر في �شه��ر تم

وق��د نج��م االرتف��اع المذكور في قيم��ة عملّيات 

الدم��ج واال�شتح��واذ ف��ي منطقة ال�ش��رق االأو�شط 

ة االأقلية  )19 %(  عن بيع �شركة قط��ر للبترول ح�شّ

لديها في �شناعات قطر ل�شالح �شندوق التقاعد 

للتقاع��د  العام��ة  بالهيئ��ة  المع��روف  المحّل��ي 

والتاأمينات االجتماعية تحت اإطار �شفقة بلغت 

قيمتها 3.918 مليون دوالر.

��ا العملّية الثانية الت��ي �شاهمت في زيادة 
ّ
اأم

قيم��ة عملّي��ات الدم��ج واال�شتح��واذ ف��ي منطقة 

ال�ش��رق االأو�ش��ط فق��د تمح��ورت ح��ول ا�شتحواذ 

ة 47 في المئة من 
ّ

�شرك��ة قطر لالّت�شاالت لح�ش

ال�شركة الوطنية الكويتي��ة لالت�شاالت المتنقلة، 

لق��اء مبل��غ ق��دره 2،202 ملي��ون دوالر. واأ�شار 

التقري��ر اإلى اأّن منطقة ال�ش��رق االأو�شط ا�شتقطبت 

عل��ى �شعيٍد تراكم��ي، حوال��ي 173 عملّية دمج 

وا�شتح��واذ خ��الل االأ�شه��ر الثماني��ة االأولى من 

الع��ام 2012 بلغت قيمته��ا االإجمالّية 18.91 

الدم��ج  عملّي��ات  قيم��ة  لجّه��ة  دوالر.  ملي��ار 

واال�شتح��واذ خالل اآب، فقد احتّل��ت قطر المرتبة 

االأول��ى بحيث ا�شتقطبت حوال��ي 3.918 مليون 

دوالر، تلتها الكويت، االإمارات واالأردن.

على �شعيد محّلي، ل��م ي�شهد لبنان اأّية عملّية 

دمج اأو ا�شتحواذ خالل �شهر اآب 2012 ، في حين 

ت��ّم االإع��الن عن عملّية دم��ج اأو ا�شتح��واذ واحدة 

اأنجزت خالل �شهر تّموز 2012، وعملّيتين خالل 

�شهر اآب 2011 بلغت قيمتها 135 مليون دوالر.

»تريمينا�س هولدنغ« تفوز مبناق�صة 

�صر�ء 150 �ألف طن من زيت �لغاز

وزارة  اجرته��ا  مناق�ش��ة  ر�ش��ت    

الطاق��ة اللبناني��ة ال�شتي��راد 150 األف 

ط��ن من زيت الغاز م��ن ال�شوق الفورية 

بعالوة �شعري��ة اأعلى قلي��ال من �شفقة 

»تيرمينا���س  �شرك��ة  عل��ى  �شابق��ة. 

هولدن��غ« الت��ي قدمت اأق��ل عر�س بلغ 

متو�ش��ط  ف��وق  للط��ن  دوالراً   14.75
ا�شع��ار منطق��ة البح��ر المتو�ش��ط وهذا 

اأعل��ى بواقع 30 �شنت��ًا من مناق�شة �شابقة طرحها لبنان ل�شراء كمية مماثل��ة للت�شليم في الفترة من تموز 

اإل��ى اأيل��ول. وال�شركات االأخرى التي �شاركت في المناق�شة هي »بي.ب��ي اإنرجي« و«كورال اأويل« و«لبنفت 

ويونيترمينال��ز« و«ترافيجورا«. وقدمت »ترافيجورا« اأعلى عر�س بلغ 35 دوالرا للطن فوق متو�شط اأ�شعار 

منطق��ة البح��ر المتو�شط. ويذكر اإن »بي.بي اإنرجي« هي المورد المعتاد لزي��ت الغاز للبنان بينما ال يعرف 

الكثير عن �شركة »تيرمينا�س هولدنغ«. والظاهر اأنها �شركة جديدة.
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  CGM CMA حققت 

زيادة عائد�ت �إيجابية

 CMAمجموع��ة اإدارة  مجل���س  اجتم��ع 

CGM الفرن�شي��ة التي تحت��ل المرتبة الثالثة 
بوا�شط��ة  البح��ري  النق��ل  قط��اع  ف��ي  عالمي��ًا 

وتم��ت  �شع��اده  ر.  ج��اك  برئا�ش��ة  الحاوي��ات، 

مراجع��ة البيان��ات المالية لفترة الثالث��ة اأ�شهر 

المنتهي��ة ف��ي 30 حزي��ران 2012. واأ�ش��درت 

المجموعة بعد االإجتماع بيانًا جاء فيه: 

»خ��الل الف�ش��ل المذك��ور، ارتفع��ت عائدات

 4،149 % لتبلغ   12 CMA CGM بن�شبة 
مليار دوالر اأميرك��ي، عاك�شة ت�شارعًا الفتًا في 

نم��و الن�ش��اط. بوجه ع��ام، تم نق��ل 2.7 مليون 

حاوية نمطية خالل هذه الفترة، ما ي�شّكل زيادة 

بن�شب��ة 8 % مقارنة بالف�ش��ل الثاني من العام 

2011. وبعد الف�شل االأول الذي األقى بتحدياته 
عل��ى قطاع النق��ل البحري بوا�شط��ة الحاويات، 

نًا 
ّ
�شه��د الف�ش��ل الثاني م��ن الع��ام 2012 تح�ش

وا�شحًا في بيئ��ة ال�شوق مع ارتفاع ملحوظ في 

بدالت النقل. 

اإ�شافة اإل��ى ذلك، وا�شل��ت المجموعة تنفيذ 

خطة العمل التي و�شعتها والتي اأّمنت اّدخارات 

بقيم��ة 294 مليون دوالر اأميركي خالل االأ�شهر 

ال�شت��ة االأول��ى م��ن الع��ام 2012، م��ا يتجاوز 

باأ�ش��واط هدف ال�400 ملي��ون دوالر الذي حّدد 

ب�ش��ورة اأولي��ة بالن�شب��ة اإل��ى اّدخ��ارات الع��ام 

برمته. 

% مـن �ل�صـركـات ترغـب بالتوظيـف خـالل �ل�صنـة �ملقبلـة   36
اأظه��ر تقري��ر عن »موؤ�شر الوظائف في منطق��ة ال�شرق االأو�شط«، اأن اأداء التوظيف ف��ي �شوق العمل الّلبناني 

��ن ف��ي ال�شن��ة المقبلة، بحي��ث اإّن 36 في المئة من ال�ش��ركات التي �شملها اال�شتط��الع، اأكدت رغبتها 
ّ
»�شيتح�ش

بالتوظيف خالل فترة ال�شنة الممتّدة بين اآب 2012 واآب 2013 مقابل ن�شبة 26 في المئة كانوا قد اأعلنوا عن 

جزمه��م بالتوظي��ف خالل فترة ال�شنة الما�شية المنتهية في كانون الثان��ي 2013«. كما اأ�شار جدول »توجه 

�ش��وق العمل اللبناني« خ��الل الفترة نف�شه، اإلى اأن »احتمال التوظيف« بلغ 37 في المئة مقابل 42 في المئة، 

و»احتم��ال ع��دم التوظيف« 6 في المئة مقابل 7 في المئة، و»لن يوظف« 6 في المئة مقابل 1 في المئة، و»ال 

يع��رف« 14 ف��ي المئة مقابل 23 في المئة. ون�شر التقرير موقع »بي��ت. كوم«)Bayt.com( الرائد في مجال 

البح��ث ع��ن الوظائف في منطقة ال�شرق االأو�شط، في 9 اأيلول 2012، �شّلط من خالله ال�شوء على »�شوق العمل 

لة لدى اأرباب العمل”. في منطقة ال�شرق االأو�شط، اإ�شافة اإلى المجاالت االأكاديمّية والمهارات المف�شّ

ولح��ظ التقري��ر الذي اأعادت ن�شره »وحدة االأبح��اث االقت�شادية في بنك االعتم��اد اللبناني« في تقريرها 

االأ�شبوع��ي، اأن »22 ف��ي المئ��ة من اأرباب العمل في لبنان الذي �شملهم ا�شتط��الع، اأعلنوا عن حتمية التوظيف 

خالل االأ�شهر الثالثة )اآب، اأيلول، ت�شرين االأول(، مقارنًة مع 24 في المئة خالل الف�شل االأّول من العام الحالي، 

و»احتمال التوظيف« 32 في المئة مقابل 30 في المئة، و»احتمال عدم التوظيف« 10 في المئة مقابل 9 في 

المئة، و»لن يوظف« 14 في المئة مقابل 5 في المئة، و»ال يعرف« 22 في المئة مقابل 31 في المئة.

وك�ش��ف اال�شتط��الع اأّن »مج��ال اإدارة االأعمال ه��و االأكثر جاذبّية ل��دى اأرباب العمل في لبن��ان، حيث اّن 

جين في مج��ال اإدارة االأعمال، و24،74 في 
ّ
31،96 ف��ي المئة من الم�شتطلعي��ن يبحثون عن مر�ّشحين متخر

المئة عمن يتمتعون بمهارات اإدارية، و21،65 في المئة يف�شلون متخرجين في مجال الهند�شة، و18،56 في 

المئة في مجال المعلوماتية، و16،49 في المئة في علوم الكومبيوتر”.

اأّم��ا ف��ي ما يتعّلق بمه��ارات المر�ّشحي��ن، فك�شف اال�شتط��الع اأّن اأرباب العمل يبحثون ع��ن موّظفين ذوي 

ق��دراٍت ف��ي التوا�ش��ل �شمن فريق عمل 57،73 ف��ي المئة، ومه��ارات عالية في التوا�ش��ل 52،58 في المئة، 

وفعالية في العمل 49،48 في المئة، والنزاهة 47،42 في المئة، ومهارات قيادية 46،39 في المئة.

نًا طفيفًا عل��ى المدى الق�شير«، اإذ 
ّ
وتوق��ع التقري��ر اأن »ي�شه��د �شوق العمل في منطقة ال�ش��رق االأو�شط، تح�ش

اأعل��ن 28 ف��ي المئة من اأرب��اب العمل في المنطقة عن رغبته��م بالتوظيف خالل الف�ش��ل المنتهي في ت�شرين 

االأّول 2012. وم��ن المتوّق��ع اأي�ش��ًا اأن يوا�شل �شوق العمل في المنطقة، اأداءه ه��ذا على االأمد البعيد، حيث اأكد 

66 ف��ي المئ��ة من ال�شركات الم�شتطلعة عن نّيتها بالتوظيف خالل العام المقبل )30 في المئة منهم كانوا قد 
ح��وا بحتمّية قيامهم بالتوظي��ف(، مقارنًة مع ن�شبة 63 في المئة خالل اال�شتطالع ال�شابق. ومن المتوّقع 

ّ
�شر

اأن تتخّط��ى توظيف��ات القطاع الخا�س، ال �شّيم��ا توظيفات الموؤ�ش�شات المحلّية الكبي��رة والموؤ�ش�شات الدولّية، 

توّقعات التوظيف في القطاعات االأخرى.
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م�������������ش������ارف

االرباح ال�صافية للم�صارف اللبنانية في �صوريا  

و�صلت الى 1,9 مليار ل �س نهاية حزيران 

رغم التداعيات التي 
خلفتها احلوادث االمنية 
على االراضي السورية، 

بينت النتائج املالية الصادرة 
عن 7 مصارف سورية تابعة 
ملصارف لبنانية أن إجمالي 
أصولها بلغت 333,5 مليار 

ليرة سورية، أي 5,2 مليارات 
دوالر، في نهاية حزيران 
2012، بزيادة 2,8 % عن 

نهاية 2011.
تعود الزيادة في الدرجة 

األولى إلى ارتفاع بنسبة   
46,5 % في أصول بنك 

سوريا واخلليج التابع للبنك 
الوطني األول )10,4+ مليارات 

ليرة سورية(، يليها ارتفاع  
10,3%  في أصول بنك بيمو 

السعودي الفرنسي )7,8+ 
مليارات ليرة سورية( يليها 

ارتفاع   7,6 % في أصول 
بنك بيبلوس سوريا )3,5+ 
مليارات ليرة سورية(، ثم 

ارتفاع   8,2 % في أصول 
فرنسبنك سوريا )2,6+ 

ملياري ليرة سورية(. 
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وف��ي موازاة ذل��ك، انخف�شت اأ�ش��ول بنك عودة 

�شوري��ا 10،4 % )6،6- ملي��ارات لي��رة �شوري��ة(، 

كذلك انخف�شت اأ�شول بنك �شوريا والمهجر 9،2 % 

)6،4- ملي��ارات لي��رة �شوري��ة(، وانخف�شت اأ�شول 

بنك ال�ش��رق، التابع للبنك اللبناني الفرن�شي 13 % 

)2،1- ملي��اري لي��رة �شورية(، وذلك وف��ق النتائج 

المالي��ة ف��ي الن�ش��رة االأ�شبوعي��ة لمجموع��ة بن��ك 

 .lebanon This Week بيبلو�س

وبلغ مجم��وع الت�شليف��ات 119،1 ملي��ار ليرة 

�شوري��ة، اأي 1،9 ملي��ار دوالر ف��ي نهاي��ة حزيران 

2012، مما يعك�س انخفا�شا 13،4 % عن نهاية 
2011. وكان ال�شب��ب الرئي���س لخف�س الت�شليفات 
تراج��ع   19،4 % ف��ي ت�شليف��ات بنك ع��ودة �شوريا 

)5،7- مليارات ليرة �شوري��ة(، يليها تراجع بن�شبة 

19٫2 % في ت�شليفات بنك بيبلو�س �شوريا )4،6- 
% ف��ي   13،3 ملي��ارات لي��رة �شوري��ة(، وتراج��ع 

ت�شليفات بيمو ال�شع��ودي الفرن�شي )4،4- مليارات 

لي��رة �شوري��ة(، وتراج��ع    18،8 % ف��ي ت�شليف��ات 

بن��ك �شوريا والمهج��ر )4- مليارات لي��رة �شورية(، 

وتراج��ع 12،9 % في ت�شليفات بنك ال�شرق )0،8- 

مليار ليرة �شورية(. 

والخلي��ج  �شوري��ا  لبن��ك  الت�شليف��ات  وزادت 

وفرن�شبنك �شوريا 5،2 % )0،7+ مليار ليرة �شورية( 

و2،7 % )0،3+ مليار ليرة �شورية( تواليا. 

وحق��ق مجموع ودائ��ع العمالء ف��ي الم�شارف 

249،4 مليار ليرة �شورية، اأي 3،9 مليارات دوالر 
في نهاية حزيران 2012، بارتفاع 2،8 % عن نهاية 

2011. وكان الداف��ع لالرتفاع زيادة 14،1 % في 
ودائ��ع بنك بيمو ال�شع��ودي الفرن�شي )8،7+ مليارات 

ليرة �شوري��ة(، وارتفاعا بن�شبة 15،1 % في ودائع 

بنك بيبلو�س �شوري��ا )5،4+ مليارات ليرة �شورية(، 

وارتفاع��ا بلغ 24،6 % في ودائع فرن�شبنك �شوريا 

)3،2+ مليارات ليرة �شورية(، ونمّواً في ودائع بنك 

�شوري��ا والخلي��ج بل��غ 2،3 % )0،3+ ملي��اراً ليرة 

�شوري��ة(، وارتفاع��ا بن�شبة 0،5 % ف��ي ودائع بنك 

ال�شرق )0،05+ مليار ليرة �شورية(. 

وف��ي م��وازاة ذل��ك، تراجع��ت ودائع بن��ك عودة 

�شوري��ا وبن��ك �شوري��ا والمهج��ر 12،2 % )6،1+ 

ملي��ارات لي��رة �شوري��ة( و8،2 % )4،8+ مليارات 

لي��رة �شورية( توالي��ا. وبلغت ن�شب��ة الت�شليفات اإلى 

الودائع 47،8 % في نهاية حزيران 2012 مقارنة 

ب���56،7 % في نهاي��ة 2011. كذل��ك بلغ مجموع 

حق��وق الم�شاهمي��ن للم�ش��ارف 37،2 ملي��ار ليرة 

�شورية، اأي 582،5 مليون دوالر، في نهاية حزيران 

 .2011 % عن نهاية   5،7 2012، بارتفاع 
ف��ي م��وازاة ذل��ك، و�شل��ت االأرب��اح المجمع��ة 

ال�شافي��ة للم�ش��ارف ال�شبع��ة اإل��ى 1،9 مليار ليرة 

�شوري��ة، اأي 29،7 مليون دوالر ف��ي الن�شف االأول 

م��ن 2012، مم��ا ي�ش��كل زي��ادة 55،1 % من 1،2 

ملي��ار لي��رة �شوري��ة ف��ي الفت��رة عينها م��ن العام 

الما�شي. 

وُيع��زى االرتف��اع ف��ي االأرب��اح ال�شافي��ة اإلى 

ارتف��اع ملحوظ في االأرباح غي��ر المحققة الناجمة 

عن تقويم مرك��ز القطع البنيوي من 120،4 مليون 

ليرة �شوري��ة في الن�شف االأول من 2011 اإلى 3،7 

مليارات في الن�شف االأول من 2012. 

وعند عدم احت�ش��اب االأرباح الناتجة عن تقويم 

مركز القطع البنيوي هذه، تتحول االأرباح المجمعة 

ال�شافي��ة للم�ش��ارف ال�شبع��ة خ�شائ��ر بقيم��ة 1،8 

ملي��ار لي��رة �شوري��ة، اأو 28،2 ملي��ون دوالر، ف��ي 

الن�شف االأول من 2012. 

وارتفع��ت اأرباح بنك عودة �شوريا 99،3 % عن 

الفت��رة عينها من العام الما�شي، ا�شافة اإلى تحول 

خ�ش��ارة بنك ال�ش��رق اإلى رب��ح واإلى ارتف��اع اأرباح 

فرن�شبن��ك �شورية وبنك �شوري��ا والخليج من قاعدة 

مخفو�شة. 

وف��ي م��وازاة ذلك، تراجع��ت اأرباح بن��ك �شوريا 

والمهج��ر بنح��و 67،7 % ع��ن الفت��رة عينه��ا م��ن 

العام الما�ش��ي، وانخفا���س 58،8 % الأرباح بنك 

بيبلو�س �شوريا وتراجع 42،7 % الأرباح بنك بيمو 

ال�شعودي الفرن�شي.

وبل��غ �شافي االإي��رادات من الفوائ��د للم�شارف 

3،3 مليارات ليرة �شورية، اأي 51،9 مليون دوالر، 
ف��ي الن�شف االأول من 2012، اأي بتراجع 11،7 % 

عن الفترة عينها من العام الما�شي، في حين تراجع 

�شاف��ي االإيرادات من العم��والت 3،5 % اإلى مليار 

ليرة �شورية، اأو 15،5 مليون دوالر.

واظهر مجموع االإي��رادات الت�شغيلية للم�شارف 

ملي��ون   134،1 اأي  �شوري��ة،  لي��رة  ملي��ارات   8،6
دوالر، ف��ي الن�ش��ف االأول م��ن 2012، اأي بزي��ادة 

58،4 % عن العام الما�شي. في حين بلغ مجموع 
الم�شاري��ف الت�شغيلي��ة 6،6 مليار لي��رة �شورية، اأو 

103،7 ماليين دوالر، في الن�شف االأول من العام، 
اأي بزي��ادة 71،6 % ع��ن الفت��رة عينها م��ن العام 

الما�شي.
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ف��ي ه��ذا ال�شي��اق، ارتف��ع حج��م اال�شتثم��ارات 

الخارجّي��ة المبا�شرة في القطاع العقاري من 1،65 

ملي��ار دوالر ف��ي الع��ام 2006 اإل��ى حوالي 3،47 

ملي��ارات دوالر في العام 2010. اإال اأّن بداية العام 

2011 �شه��دت تح��ّواًل ملحوظ��ًا ف��ي اأداء القط��اع 
العق��اري وذل��ك عل��ى اأث��ر مجموع��ة م��ن العوام��ل 

الحكوم��ي  الف��راغ  اأبرزه��ا  لال�شتق��رار  المزعزع��ة 

خ��الل الن�شف االأول من الع��ام، اإ�شافة اإلى الو�شع 

ال�شيا�ش��ي المتوّتر الناجم عن الربيع العربي، والذي 

م��ا زال��ت تداعيات��ه توؤّثر عل��ى االقت�ش��اد اللبناني 

حتى يومنا هذا. 

نتيج��ة لذلك، تراج��ع الطلب على العق��ارات )مع 

متو�ّش��ط ن�شب��ة �شغور بل��غ 51،03 في المئ��ة لل�شقق 

الجدي��دة في مناطق بيروت والمتن وبعبدا وك�شروان 

وعالي��ه( ترجم من خ��الل انخفا�س ف��ي المعامالت 

ة 
ّ
العقارّي��ة ب�شكل ملحوظ، فيما بقيت االأ�شعار م�شتقر

عام��ة لتنهي بذلك ف��ورة دامت لمّدة خم���س �شنوات. 

عالوة عل��ى ذل��ك، اأّدى االرتفاع الكبير ف��ي االأ�شعار 

اإل��ى تح��ّوالت ف��ي اأذواق الم�شتهلكين الذي��ن اّتجهوا 

نحو ال�شقق ال�شغيرة والمتو�شطة الحجم خارج نطاق 

العا�شم��ة بي��روت. في ه��ذا ال�شي��اق احتّل��ت بيروت 

المرتب��ة الثامنة م��ن اأ�شل 385 مدين��ة حول العالم 

��ط الدخل 
ّ
��ط اأ�شع��ار المنازل م��ن متو�ش

ّ
لجه��ة متو�ش

العائلي والذي بلغ 31،44 �شنة خالل العام 2012. 

كم��ا �شه��د ال�ش��وق العق��اري ف��ي لبن��ان تحوال 

تدريجّي��ًا م��ن قب��ل المطّورين العقاريي��ن نحو بناء 

�شق��ق اأ�شغ��ر حجم��ًا تلبي��ًة الأذواق الم�شتهلكين في 

ظ��ّل الغالء غي��ر الم�شب��وق ف��ي االأ�شع��ار العقارّية. 

ة رخ�س ال�شقق ال�شغيرة  وبالتفا�شيل، ارتفعت ح�شّ

الحج��م )م�شاح��ة م��ا بي��ن 100 متر مرّب��ع و150 

مترا مرّبع��ا( من اإجمالي رخ�س الوح��دات ال�شكنّية 

الجديدة من 26،31 في المئة في العام 2009 اإلى 

37،93 ف��ي المئة في الع��ام 2010 و45،98 في 

المئة في العام 2011.

ة رخ�س ال�شقق  م��ن ناحية اأخرى، تراجعت ح�شّ

طة الحجم )م�شاحة ما بين 151 مترا مرّبعا 
ّ
المتو�ش

و200 متر مرّبع( وال�شقق الكبيرة )م�شاحة اأكبر من 

200 مت��ر مرّبع( من 28،37 ف��ي المئة و23،15 
ف��ي المئة في الع��ام 2009 اإل��ى 27،17 في المئة 

و19،21 ف��ي المئ��ة ف��ي الع��ام 2010 و 22،79 

ف��ي المئ��ة و14،13 ف��ي المئ��ة ف��ي الع��ام 2011 

بالتتالي. 

والجدي��ر ذكره ان االرتف��اع الجنوني في اأ�شعار 

العق��ارات ل��م يواكب��ه اأي ارتف��اع يذكر ف��ي اأ�شعار 

االإيجارات وذلك ب�شبب تواف��ر مروحة من القرو�س 

طة 
ّ
�شة للعائ��الت الفقيرة والمتو�ش ال�شكنّي��ة المخ�شّ

الدخ��ل و�شل�شل��ة التحفي��زات الت��ي اأطلقه��ا م�شرف 

لبن��ان بهدف توظيف ال�شيول��ة العالية لدى القطاع 

خ��الل  م��ن  ذل��ك  وينعك���س  اللبنان��ي.  الم�شرف��ي 

انخفا���س مردود االإيجارات )ن�شبة االإيجار ال�شنوي 

اإل��ى �شع��ر المنزل( م��ن 7،46 ف��ي المئة ف��ي العام 

2007 اإل��ى 3،30 في المئة في العام 2010 قبل 
اأن يرتف��ع مج��ّدداً اإل��ى 4،65 ف��ي المئة ف��ي العام 

اأ�شعار العقارات. 2011 في ظّل ركود 
اأّم��ا بالن�شب��ة الآفاق القط��اع العق��اري فاإّننا ال 

نتوّق��ع اأي هب��وط ف��ي االأ�شع��ار عامة عل��ى المدى 

القري��ب، اإال اأّن هام�س المفاو�شة عن��د الم�شتهلكين 

اأ�شب��ح اأق��وى، االأم��ر ال��ذي يخّولهم الح�ش��ول على 

بع�س الح�شومات.

م�������������ش������ارف

تقرير لـ»االعتماد اللبناني« حول القطاع العقاري:

تحّول نحو بناء �صقق �صغيرة تلبيًة الأذواق الم�صتهلكين 

الثاني من العقد املاضي، حسب تقرير لـ»بنك االعتماد  أداًء مبهراً خالل النصف  اللبناني  سّجل القطاع العقاري 
اللبناني«، مع ارتفاع األسعار ارتفاعا الفتا، وذلك تزامناً مع تباطؤ االقتصاد العاملي وتدهور أسعار العقارات إقليمّياً 
وعاملّياً. وباإلضافة إلى ذلك، شّكل القطاع العقاري قاطرة أساسّية لالقتصاد اللبناني، مع جذبه استثمارات خارجّية 

مبليارات الدوالرات وحتفيزه النمّو االقتصادي.
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اأثبت القط��اع الم�شرفي اللبناني �شالبته في 

وج��ه التغيي��رات ال�شيا�شي��ة واالإ�شطراب��ات التي 

تجتاح الدول العربية وترخي بظاللها على الواقع 

اللبناني منذ اأكثر من �شنة. انعك�س االأداء المر�شي 

للنم��وذج الم�شرفي المعتم��د في لبنان من خالل 

النتائج االيجابية التي حققها خالل الن�شف االول 

من الع��ام 2012، وال �شيما عبر الزيادة ال�شنوية 

عة 
ّ
بن�شب��ة 10،60 % في �شافي االرب��اح المجم

لخم�ش��ة م�شارف لبناني��ة مدرج��ة ا�شهمها على 

بور�شة بيروت، وهي »عودة«، »لبنان والمهجر«، 

»بيبلو�س«، وبنك بيروت، و”بيمو”.

االإعتم��اد  لبن��ك  المالي��ة  الن�ش��رة  فبح�ش��ب 

اللبنان��ي، بلغ��ت االرب��اح ال�شافي��ة للم�ش��ارف 

نهاي��ة  م��ع  دوالر  ملي��ون   528،40 المذك��ورة 

الن�ش��ف االول م��ن الع��ام الج��اري، ف��ي مقابل 

477،77 مليون��ًا خالل الفترة نف�شها من العام 
2011، مع ارتفاع �شافي االيرادات من الفوائد 
دوالر  ملي��ون   754،25 بن�شب��ة 3،31 % ال��ى 

مترافق��ًا م��ع زي��ادة ف��ي �شاف��ي االي��رادات من 

العموالت بن�شب��ة 6،39 % الى 237،71 مليون 

دوالر، االم��ر ال��ذي �شاه��م ف��ي ارتف��اع �شاف��ي 

االي��رادات الت�شغيلية بن�شبة 3،93 % الى حوالى 

869،05 مليون دوالر.
وحظ��ي بنك ع��ودة بح�شة اال�ش��د )43،54 %( 

لجه��ة االرب��اح ال�شافي��ة المجمع��ة، تبع��ه بن��ك 

%( وبن��ك بيبلو���س   31،28( لبن��ان والمهج��ر 

)15،21 %( وبنك بيروت )9،84 %( وبنك بيمو 

.)% 0،14(

اأما على �شعي��د الميزاني��ة المجمعة، فارتفع 

مجم��وع اأ�شول الم�ش��ارف المدرج��ة )با�شتثناء 

البن��ك اللبنان��ي للتج��ارة لع��دم توف��ر البيانات 

المالي��ة للن�شف االول من الع��ام 2012( بن�شبة 

1،02 % خالل الن�شف االول من العام 2012 
ال��ى 80،57 ملي��ار دوالر ف��ي مقاب��ل 79،76 

ملي��اراً خ��الل الع��ام 2011، ت�ش��كل ح�شة بنك 

ع��ودة منه��ا 35،73 % وبن��ك لبن��ان والمهجر 

% وبن��ك   20،59 وبن��ك بيبلو���س   %  29،57
بيروت 12،27 % وبنك بيمو 1،84 %.

وردت الن�ش��رة ه��ذا االرتف��اع ف��ي اإجمال��ي 

اال�ش��ول للم�ش��ارف الخم�ش��ة جزئي��ًا، ال��ى نمو 

محفظة الت�شليفات بن�شب��ة 3،92 % على �شعيد 

ن�شف �شنوي الى حوالى 23،09 مليارات دوالر. 

اأم��ا لجه��ة م�شادرالتموي��ل، فق��د زادت محفظة 

الودائع ل��دى الم�ش��ارف المدرجة بن�شب��ة 1،62 % 

خ��الل الن�ش��ف االول م��ن الع��ام 2012 حي��ث 

تخط��ت عتبة ال���67،61 ملي��ار دوالر مقارنة ب� 

66،53ملياراً في العام 2011. وفي ما يخت�س 
بتطور حركة الت�شليفات ال�شافية من الموؤونات، 

فقد حقق بنك عودة االرتفاع االكبر في محفظته 

الت�شليفي��ة حي��ث نم��ت 5،13 % خ��الل الن�شف 

االول م��ن 2012، تبع��ه بن��ك لبن��ان والمهج��ر 

)زي��ادة ن�ش��ف �شنوي��ة 3،89 %( وبن��ك بيروت 

)3،09 %( وبنك بيمو )2،93 %( وبنك بيبلو�س 

.)% 2،15(

في �شياق مت�ش��ل، ارتفعت ن�شب��ة الت�شليفات 

من ودائع الزبائن للم�ش��ارف الخم�شة اإلى 34،16 % 

م��ع نهاية الن�شف االول من الع��ام 2012، في مقابل 

33،40 % ف��ي العام 2011. وت�شّدر بنك بيمو 
توظيفات��ه  لجه��ة  الخم�ش��ة  الم�ش��ارف  الئح��ة 

ف��ي الت�شليف��ات كن�شبة من ودائ��ع الزبائن حيث 

بل��غ ه��ذا المع��دل 48،12 % ف��ي الن�شف االول 

م��ن الع��ام 2012 ف��ي مقاب��ل 44،54 % لبنك 

بي��روت و37،36 % لبن��ك ع��ودة و30،85 % 

لبنك بيبلو�س و27،87 % لبنك لبنان والمهجر. 

اأم��ا لجهة ر�شمل��ة الم�ش��ارف، فارتفعت االموال 

الخا�ش��ة المجمعة للم�ش��ارف الخم�شة المدرجة 

2،26 % خالل الن�شف االول من العام 2012 
الى حوالى 7،31 مليار دوالر.

اأرباح خم�صة م�صارف مدرجة على البور�صة

% مع نهاية الن�صف االأول من 2012 ارتفعت 10.60 
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نظم م�شرف لبنان بالتعاون مع »هيئة التحقيق 

الخا�شة« ندوة عن »التعديالت التي اأدخلت موؤخرا 

عل��ى المعايير الدولي��ة لمكافحة تبيي���س االموال 

وتمويل االإرهاب«، برعاية حاكم الم�شرف ريا�س 

�شالم��ة، وح�شور ممثلي��ن عن الجه��ات الق�شائية 

واالأمني��ة والرقابي��ة المعني��ة بمكافح��ة تبيي���س 

االم��وال وتمويل االإرهاب وم�شرفيي��ن. كما ح�شر 

اأي�ش��ا ممثلون عن بع���س وحدات االإخب��ار المالي 

ف��ي منطقة ال�شرق االأو�شط و�شم��ال اأفريقيا، وخبير 

 FATF »م��ن كل م��ن »مجموع��ة العم��ل المال��ي

و»مجموع��ة العم��ل المالي لمنطقة ال�ش��رق االأو�شط 

.MENAFATF »و�شمال اأفريقيا

وق��دم اأمي��ن ال�شر للهيئ��ة عبد الحفي��ظ من�شور 

لمحة تاريخي��ة عن ن�شاأة »مجموعة العمل المالي« 

FATF وتط��ور تو�شياته��ا من��ذ اإ�شدارها الأول 
م��رة عام 1990 وحتى تعديله��ا موؤخراً في �شباط 

2012، ت��اله الخبير البريطان��ي الدولي ريت�شارد 
ت�شالم��رز )Richard Chalmers( الذي عر�س 

اأهم التعدي��الت التي اأدخل��ت موؤخراعلى تو�شيات 

»المجموعة”.

�سالمة:

تن��اول �شالم��ة التدابي��ر الجدي��دة للن��اأي عم��ا 

ت�شهده المنطقة من تطورات بالقول:»ت�شهد المنطقة 

تط��ورات عدي��دة ونح��ن نتابعه��ا به��دف اإ�ش��دار 

التعامي��م الالزم��ة �شم��ن ال�شلط��ات المعط��اة لنا. 

ونح��ن اأي�شا نقترح على الحكوم��ة اإجراء تعديالت 

عل��ى القوانين ال�شارية وقواني��ن جديدة لكي يبقى 

لبنان مندمجا في النظام المالي العالمي. وفي هذا 

االإطار عر�شن��ا موؤخرا قوانين جديدة وافقت عليها 

الحكوم��ة واأر�شلته��ا اإل��ى مجل�س الن��واب. وتق�شي 

هذه القوانين بتعزيز مكافحة تمويل االإرهاب وفق 

الت�شريع اللبناني وبتنظيم حركة النقد عبر الحدود. 

ولبنان الي��وم، مثله مثل البلدان المجاورة، يخ�شع 

لمزي��د م��ن التدقي��ق من قب��ل المجتم��ع الدولي، ال 

�شيما االأميركي واالأوروبي”.

وتابع:»نظ��را لالأحداث الت��ي ت�شهدها المنطقة 

ولتدخ��ل المجتمع الدولي فيه��ا، اأ�شدرت الواليات 

المتح��دة واأوروب��ا وحت��ى بل��دان عربي��ة عقوبات 

مالي��ة �ش��د العديد م��ن الكيان��ات واالأ�شخا�س في 

البل��دان العربي��ة المج��اورة. ونحن نتخ��ذ التدابير 

المنا�شبة لتوفير المن��اخ المالئم الذي يتيح في اآن 

مع��ا التقيد به��ذه العقوبات والحفاظ عل��ى قرارنا 

الم�شتقل بخ�شو�س العمليات بالعملة اللبنانية”.

ف��ي  المب��داأ  ه��ذا  تج�ش��د  �شالمة:»وق��د  وق��ال 

تعمي��م اأ�شدرناه في �شهر ني�ش��ان، حيث طلبنا من 

الم�ش��ارف اللبنانية عدم التعامل م��ع الموؤ�ش�شات 

واالأ�شخا�س الخا�شعين لعقوبات في بلدان اأخرى، 

وذلك لدى تعامل الم�شارف اللبنانية بعمالت هذه 

البل��دان اأو ل��دى قيامه��ا بتحويالت عب��ر م�شارف 

ه��ذه البل��دان. ون�شير اإل��ى اأن الم�ش��ارف اللبنانية 

ملتزم��ة به��ذا التعميم، علم��ا اأن جمي��ع الم�شارف 

اللبناني��ة والم�ش��ارف العامل��ة ف��ي لبن��ان تدرك 

اأهمي��ة ه��ذه الم�شاألة، ال �شيما بالن�شب��ة اإلى لبنان، 

باعتب��ار اأن االقت�ش��اد اللبناني يرتكز على عمالت 

اأجنبي��ة عدي��دة، وخا�شة ال��دوالر االأميرك��ي. فاإن 

65 في المئة من الودائع الم�شرفية هي بالدوالر 
االأميرك��ي وبالتالي من الطبيع��ي اأن تتخذ التدابير 

الوقائي��ة الالزمة لئال يقال اإن الم�شارف اللبنانية 

يمك��ن اأن ت�شتعم��ل اأو ا�شتعمل��ت لتحوي��ل اأموال قد 

تعتب��ر غير �شرعية في الواليات المتحدة اأو اأوروبا. 

وهنا اي�شا، تجاوبت الم�شارف معنا”.

واكد �شالمة اأن »الم�شارف تحترم توجيهاتنا، 

مما يجعل تحويل االموال غير ال�شرعية عبر القطاع 

المال��ي اللبناني اأمرا في غاي��ة ال�شعوبة. وفي هذا 

االإط��ار، تلع��ب التوعية دورا في غاي��ة االأهمية، ما 

حثنا اإل��ى و�شع برامج لتدري��ب موظفي موؤ�ش�شات 

ليدرك��وا حج��م م�شوؤولياته��م ويطلع��وا  ال�شراف��ة 

عل��ى اأف�شل اأ�شاليب العمل، م��ع العلم اأنهم على اأتم 

اال�شتعداد للتجاوب معنا”.

وقال: »تجدر االإ�شارة اإلى اأن ثمة ا�شخا�شا ي�شعب 

عليه��م التميي��ز بين عملي��ة �شالحة وعملي��ة �شيئة. 

وبالتال��ي، فنح��ن ال ن�شع تدابي��ر تنظيمية فح�شب، 

ب��ل ن�شعى اي�شا اإلى خلق الوعي المنا�شب الذي بات 

ينت�ش��ر اأكث��ر فاأكث��ر في الم�ش��ارف حيث ت��م اإن�شاء 

وح��دات امتثال تطلق مب��ادرات خا�شة بها لحماية 

الم�ش��رف. وتندرج هذه المقاربة الهادفة اإلى تعزيز 

االإدارة الر�شيدة �شمن االأهداف الرئي�شية ل�شيا�شتنا، 

اإذ نتطلع اإلى تطبيق مبداأ االإدارة الر�شيدة على جميع 

الم�شتوي��ات، حت��ى مجال���س االإدارة واالإدارة العليا. 

وال بد لي م��ن التنويه بعمل هيئة التحقيق الخا�شة 

واأمي��ن �شرها ال�شيد من�شور، رغم ال�شغوطات الجمة 

الت��ي يواجهونها نظرا لتكاثر الن�شطات والتحقيقات 

الت��ي يقومون به��ا. ومن الطبيع��ي اأال تتمكن الهيئة 

من ك�ش��ف جميع العملي��ات غير الم�شروع��ة، لكن ال 

ريب اأنها ت�شطلع بم�شوؤولياتها على اأكمل وجه لدى 

ك�شف عملية ما”.

وختم �شالمة م�شددا »على دور الم�شارف كاأهم 

حلي��ف لهيئة التحقيق الخا�شة، باعتبار اأن معرفة 

العمي��ل ت�شاهم في الح��د من الم�ش��اكل والعمليات 

غير الم�شروعة.

ندوة عن »المعايير الدولية لمكافحة تبيي�س االأموال« 

�صالمة: اإجراءات عديدة لحماية النظام الم�صرفي 

هيئة  عن  املصرف مسؤول  أن   « رياض سالمة  لبنان  حاكم مصرف  اوضح 
التحقيق اخلاصة، رغم استقاللية الهيئة، وهو بالتالي ملزم مبساعدتها في 
الوسائل الكفيلة مبساعدتها  الـFATF وبتوفير  تطبيق توصيات مجموعة 

على القيام مبهامها بالطريقة الفضلى”.

م�������������ش������ارف
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االقت�صاد اللبناني �صعور باال�صتقرار وثقة الم�صتهلكين والم�صتثمرين مكبوتة

ُيقّدم الم�شرف البريطاني »HSBC« �شورة مختلفة عن االقت�شاد اللبناني عما هو �شائد، في تقرير 

ن�ش��ره اأخي��راً عن منطق��ة ال�شرق االأو�شط يقول فيه اإّن م�شتوى ا�شتقرار االقت�ش��اد ال يبدو اأنه زاد حّدة عما 

كان عليه في الفترة قبل انطالق �شرارة “الربيع العربي”. ومما جاء في التقرير:

-1 اإّن البالد ت�شتمر في اإدارة م�شاكلها على نحو مقبول، رغم بع�س االأحداث المتفرقة التي �شهدتها 

ف��ي الرب��ع الثاني من العام الجاري، ورغم ت�شاعد حّدة االأزمة التي يعي�شها الجوار؛ في اإ�شارة اإلى حركة 

االنفالت االأمني في �شوارع بع�س المناطق اأخيراً واإلى االأزمة الم�شتمرة في �شوريا.

وح�ش��ب التقري��ر، ي�شتمر اأداء لبنان في التف��وق على اأداء البلدان الم�شت��وردة للنفط في منطقة ال�شرق 

االأو�ش��ط و�شمال اأفريقيا. ويو�ش��ح اأّن ارتفاع االأ�شعار العالمية لل�شلع في الرب��ع االأّول اأثر على االقت�شاد 

هنا من دون �شك، حيث ارتفاع االإنفاق على ال�شلع الم�شتوردة بن�شبة 23 % خالل االأ�شهر االأربعة االأولى، 

مقارنة بالفترة نف�شها من عام 2011. 

لكن في المقابل، �شّجلت ال�شادرات نمواً بن�شبة تفوق 10 % رغم اأجواء الطلب ال�شعيف ال�شائدة عالميًا. كما ارتفعت قيمة القرو�س الم�شرفية الممنوحة للمقيمين بن�شبة 

اأ�شا�س �شنوي، حّتى نهاية ني�شان 2012. %، على   10
كم��ا اأّن اأداء المالي��ة العاّم��ة يبعث اأي�شًا على �شعور باال�شتقرار، حيث ارتفعت االإي��رادات الحكومية. وعلى وجه الخ�شو�س ارتفعت االإيرادات ال�شريبية بن�شبة 13 % على 

اأ�شا�س �شنوي في الربع االأّول.

-2 ثق��ة الم�شتثمري��ن والم�شتهلكي��ن مكبوت��ة اإلى حد ما، وهو و�ش��ع يوؤّثر على الحركة عمومًا. فالم�شرف يتوقع اأن ينمو االقت�ش��اد بن�شبة 2.4 % خالل العام الجاري، 

بع��د ن�شب��ة متوا�شع��ة بلغ��ت 1.7 % ف��ي عام 2011. وُي�شار اإلى اأّن القطاع ال�شياحي ي�شتمر بت�شجيل تراجع منذ اآذار الما�شي – واإن لي�س على م�شتوى عال من الحّدة – فيما 

اأزمة �شوريا ت�شتمر بال�شغط على الطلب في لبنان.

خدمة الكترونية جديدة 

من  بنك عوده 
 

 »Visa Business Debit« اأعل��ن »بن��ك ع��وده« ع��ن اإط��الق اأّول بطاق��ة

ف��ي لبنان، وه��ي بطاقة �شحب مبا�شر ته��دف اإلى خدمة قاع��دة زبائن الم�شرف 

�شاتّيين عبر تلبية حاجاتهم للدفع ومتطّلباتهم الم�شرفّية اليومّية المتعّلقة 
ّ
الموؤ�ش

بعملهم.

ت�ش��ّكل بطاقة »Visa Business Debit« حالًّ حديثًا وفّعااًل يتيح للتّجار 

وال�ش��ركات اإمكانّية اإدارة نفقات العمل ومعامالتهم المتعّلق��ة بال�شيولة النقدّية، 

م��ع متابع��ة كّل معامل��ة يق��وم به��ا كّل موّظف عبر الخل��وي اأو �شبك��ة االإنترنت، 

والتحّكم بها.

ف��ي هذه المنا�شبة، قالت مديرة ال�شيرفة االإلكترونّية وخدمات البطاقات في 

 Visa Business بنك عوده �س م ل مجموعة ع��وده �شرادار« رندة بدير: »بطاقة«

Debit هي المنتج الوحي��د في ال�شوق اللبنانّية الذي يوؤّهل ال�شركات الأن تمنح 
كّل موّظف لديها وجهة ا�شتعمال مختلفة ح�شب موا�شفات عمله. فقد بات بمقدور 

ال�شركات اأن تخّول كّل موّظف القيام بمجموعة عملّيات مختلفة على بطاقته، بما 

فيه��ا الحوؤول دون اّط��الع الغير على ح�شاب ال�شركة. كما يمكنها منح كّل موّظف 

�شق��ف��ًاً يومّي��ًا و�شهرّيًا مختلف��ًا للب�طاقة، قاب��اًل للتغيير بح�ش��ب حاجات العمل. 

ة ببنك 
ّ
اف االآلي الخا�ش��

ّ
ف�شاًل عن ذلك، يمكن ا�شتعمال البطاقة عبر اأجهزة ال�شر

ع��وده الإيداع االأم��وال النق��دّية و/اأو ال�شيكات ف��ي اأّي لحظة، ما يعطي ال�شركات 

االأداة االأف�ش�ل الإدارة اأموال�ها 24 �ش��اعة على 24”.

»لبنان والمهجر« يكّرم

 100 متفوق 

اق��ام »بنك لبن��ان والمهجر«، برعاي��ة وزير التربي��ة والتعليم العالي 

الدكت��ور ح�ش��ان دياب، ولل�شن��ة الثالثة على التوالي حف��ال تكريميا الأول 

100 متف��وق في �شهادة الثانوي��ة العامة للعام 2012، م�شاء االأربعاء 
2012 في ق�شر الموؤتمرات- �شبية.  اأيلول   12

رّح��ب رئي���س مجل���س اإدارة والمدير الع��ام ل�»بنك لبن��ان والمهجر«، 

�شع��د اأزهري ، بالح�شور، مهنئ��ًا الطالب على تفوقهم وتاألقهم هذا العام، 

متمني��ا« لهم مزيدا« من النجاح والتقدم في م�شيرتهم الدرا�شية والمهنية 

والحياتي��ة. وذكر اأن هذه »الخط��وة تاأتي من جملة اهتمامات بنك لبنان 

والمهج��ر بتطوي��ر راأ�س المال الب�ش��ري«. اأما المدير العام ل��وزارة التربية 

والتعلي��م العال��ي فادي يرق، ممّث��اًل دياب، فثّمن »برنام��ج بلوم �شباب« 

موؤّكداً اأّن اللقاء يحمل في طياته معاني كثيرة.

وف��ي خالل الحفل، ت��ّم التعريف ببرنام��ج »بلوم �شب��اب« الذي اأطلق 

ف��ي الع��ام 2010 . وعر���س فيلم وثائقي ع��ن �شهادات ط��الب واأ�شاتذة 

واخت�شا�شيي��ن �شّددوا فيها على مدى اأهمية »بلوم �شباب« في مجتمعنا 

اليوم. كما ت�شّمن الحفل توزيع جوائز مالية على المتفوقين المئة. 

وت��ّم خالل الحف��ل �شحب على منح جامعّية، فاز به��ا كل من كري�شتال 

كبول وريانا جعفر وداليا عبد اهلّل وريم قان�شو. وبذلك تكون قد بلغت قيمة 

المنح والجوائز التي وزعت في هذه المنا�شبة 100،000 دوالر اأميركي.
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م�������������ش������ارف

العجز التجاري في الف�صل الثاني من 2012

% وتحويالت اللبنانيين غير كافية  اأرتفع بن�صبة 22.6 

اشار تقرير بنك عودة عن الفصل 

العجز  تضخيم  ان  إلى  الثاني 

التجاري املسجل في الفصل االول 

والذي بلغ مستوى قياسياً جديداً 

االستيراد  فاتورة  ارتفاع  ظل  في 

االقتصادية  االوضاع  وصعوبة 

في  االزمة  واشتداد  العاملية 

البلدان اجملاورة، هذا العجز الكبير 

اخلارجية  لبنان  حسابات  يعرض 

ملزيد من الضغط.

اإذ ازداد العج��ز التج��اري بن�شب��ة 22،6 %عل��ى 

ا�شا���س �شنوي لي�شل اإل��ى 8،7 مليارات دوالر اميركي 

ف��ي الن�شف االول عق��ب ازدياده بن�شب��ة 9.9 %  في 

الفت��رة ذاته��ا من الع��ام 2011 في ظل نم��و اجمالي 

للواردات فاق نمو ال�شادرات.

ويلف��ت التقري��ر اإل��ى ان م��ع ان المي��زان التجاري 

فاإن��ه يعّو���س عموم��ًا بحج��م  كبي��راً  ي�شج��ل عج��زاً 

مه��م م��ن التدفق��ات المالي��ة الواف��دة مث��ل تحويالت 

اللبنانيي��ن العاملين في الخارج وااليرادات ال�شياحية 

واال�شتثم��ارات االجنبية المبا�شرة. غير ان المدفوعات 

المالي��ة الواف��دة التي بلغ��ت 7.7 ملي��ارات دوالر في 

ا�شا���س  عل��ى   %  +16( الع��ام  م��ن  االول.  الن�ش��ف 

�شن��وي( ظلت غير كافية للتعوي�س عن العجز التجاري 

المتنامي ومن جراء ذل��ك �شجل ميزان المدفوعات في 

الن�ش��ف االول من 2012 عج��زاً بقيمة 1021 مليون 

دوالر اميرك��ي. وي��رى تقري��ر بنك عودة عين��ه اإلى ان 

نتيج��ة النم��و الكبي��ر للعج��ز التج��اري اللبنان��ي في 

ال�شن��ة الما�شية ومنذ بداي��ة العام 2012 عاد ال�شغط 

الخارجي اإلى الظهور في لبنان. وفي الواقع قد ا�شتاأثر 

العج��ز التج��اري بحوال��ى 42 %م��ن النات��ج المحلي 

االجمال��ي خ�شو�ش��ًا ف��ي غي��اب تدابي��ر م��ن �شاأنه��ا 

ت�شجي��ع المنتج��ات البديل��ة لل��واردات وبخا�شة على 

�شعي��د الم�شتقات النفطية وتو�شي��ع ت�شكيلة المنتجات 

الم�شدرة ال �شيما ذات القيمة الم�شافة.

مخاطر المالية العامة

ولف��ت اإل��ى ان مخاط��ر المالي��ة العام��ة تاأتي في 

�شل��ب التحديات الماكرو اقت�شادية. وقال: اإن او�شاع 

المالي��ة العام��ة �شهدت مزي��داً من التردي ف��ي الف�شل 

الثان��ي وهو نمط  �شاد منذ بداية العام 2012  عاك�شًا 

التح�ش��ن الن�شب��ي الذي �شهدت��ه المالي��ة العامة خالل 

ال�شن��وات القليل��ة الما�شي��ة، واإذا ا�شتثنين��ا تحويالت 

اإيرادات قطاع االت�ش��االت يكون العجز العام قد ازداد 

1734 مليون دوالر  بن�شب��ة 42.7 % �شنوي��ًا ليبل��غ 

خالل االأ�شهر الخم�شة االأولى من العام 2012. ويبقى 

حجم العج��ز العام اإل��ى الناتج المحل��ي االإجمالي من 

بين االأعلى ف��ي المنطقة، مما ي�ش��ع �شغوطًا اإ�شافية 

على المديونية العام��ة التي بلغت 5501 مليار دوالر 

ف��ي نهاية اي��ار 2012، ما ي�ش��ّكل 136 %من الناتج 

المحل��ي االإجمالي. اأما الفائ���س االأولي، الذي ي�شتثني 

خدمة الدين من النفق��ات العامة فقد بلغ 491 مليون 

دوالر خالل االأ�شهر الخم�شة االأولى من العام 2012.

ويو�شح انه على �شعيد النفقات، وبما ان الحكومة 

ال ت��زال تنتظر الموافقة عل��ى موازنة العام 2012، لم 

ينف��ذ حتى االآن اأي برنامج اإنفاق��ي كبير، فقد ارتفعت 

النفقات العامة بن�شبة 9.7 % على ا�شا�س �شنوي لتبلغ 

5235 ملي��ون دوالر خ��الل االأ�شه��ر الخم�ش��ة االأولى 
م��ن الع��ام. علمًا اأن الق�ش��م االأكبر منها مع��زو لنفقات 

الموازن��ة. وهي في غالبيتها مرتبطة بالتحويالت اإلى 

موؤ�ش�ش��ة كهرب��اء لبن��ان وبخدمة الدي��ن الداخلي، فقد 

ارتفع��ت التحويالت اإلى موؤ�ش�ش��ة كهرباء لبنان بن�شبة 

48.9 % اإلى 935 مليون دوالر نتيجة ارتفاع �شعر 
النف��ط في حي��ن تراجعت خدمة الدي��ن الداخلي بن�شبة 

٪2،3 اإلى 950 مليون دوالر. اأما االإيرادات العامة ما 

  لوبي م�صريف  لبناين للرد  على             حمالت �لفرت�ء �صد �لقطاع

ف��ي مواجهة �شي��ل االتهام��ات الت��ي �شاقتها 

جمعي��ات ومنظم��ات وتقارير �شحافي��ة مختلفة 

رت الم�ش��ارف اللبنانية 
ّ
في االآون��ة االأخيرة، ق��ر

م��ن  ال�شهيوني��ة«  »الحمل��ة  لمواجه��ة  التح��رك 

خالل خلق لوب��ي لبناني م�شاد يرد على حمالت 

االفتراء.

ولفت��ت المعلوم��ات اإل��ى اأن ه��دف اللوبي هو 

اإي�ش��اح حقيقة الو�شع الم�شرفي اللبناني المتين 

والق��وي قطعًا للطريق عل��ى اأي محاوالت لت�شويه 

�شورته.

ياأتي هذا التطور بم��وازاة جوالت دولية يقوم 

بها حاكم م�ش��رف لبنان، ريا�س �شالمة، للهدف 

نف�ش��ه. فقد زار �شالم��ة اأخيراً عدداً م��ن الدول في 

مقدمه��ا الواليات المتحدة حي��ث عقد لقاءات مع 

كب��ار الم�شوؤولين في الدول��ة والخزانة، من بينهم 
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ع��دا تحويالت االت�ش��االت، فتراجع��ت بن�شبة 1،6 % 

�شنوي��ًا لتبل��غ 4094 ملي��ون دوالر، وه��ي تاأت��ت في 

معظمها عن اإيرادات الموازنة.

و�ش��دد اإل��ى ان الحكوم��ة ت��رى من خ��الل م�شروع 

قان��ون موازن��ة الع��ام 2012 الت��ي �شادق��ت علي��ه 

واأحالته اإلى المجل�س النيابي لدرا�شته والموافقة عليه، 

اإل��ى تحقيق عجز بقيمة 5900 مليار ليرة )3.9 مليار 

دوالر( م��ع نفقات تناه��ز 21000 مليار ليرة )13،9 

ملي��ار دوالر(. بحي��ث تغط��ي اإرتفاع��ًا ف��ي النفق��ات 

اال�شتثماري��ة بن�شب��ة 65 % مخ�ش�ش��ًاَ ب�ش��كل كبي��ر 

الإع��ادة هيكل��ة موؤ�ش�ش��ة كهرباء لبنان. ويج��در القول 

هن��ا اأن العج��ز المذكور ي�شكل زي��ادة الفتة بالمقارنة 

م��ع عجز بقيم��ة 3500 مليار ليرة )2،3 مليار دوالر( 

ف��ي العام 2011، االأم��ر الذي يلقي بثقله على المالية 

العامة.

ولفت اإلى ان بع��د ان �شهد لبنان تح�شنًا ن�شبيًا في 

العام 2011 نتيجة �شيا�شة التق�شف في االنفاق تواجه 

المالي��ة العامة تحديًا هذا العام في ظل بيئة ال نمطية 

الإطالق النفقات اال�شتثمارية، والتي ت�شهد بموازاة ذلك 

نق�شًا في االإيرادات لتمويل هذه الم�شاريع، باخت�شار، 

اإن لبنان يواجه تحدي��ات الحتواء االختالالت المالية 

واإع��ادة ن�ش��ب المديونية اإل��ى منحاه��ا التنازلي، وال 

�شيما في وقت ت�شكل فيه دينامكيات الدين واختالالت 

المالي��ة العام��ة تحدي��ًا محوري��ًا بال��غ االأهمي��ة على 

الم�شتوى العالمي.

  لوبي م�صريف  لبناين للرد  على             حمالت �لفرت�ء �صد �لقطاع

م�شاعدة وزي��ر الخارجية ل�ش��وؤون ال�شرق االدنى 

اليزابي��ت ديبل الت��ي كانت ق��د زارت بيروت في 

ني�شان الما�شي، ووزير الخزانة تيموني غايثنر.

وتمحورت اللق��اءات حول الحمل��ة الم�شتمرة 

ف��ي الوالي��ات المّتحدة �ش��د القط��اع الم�شرفي 

اللبناني، وخاللها اأكد �شالمة على مناعة النظام 

الم�شرفي وعمله �شمن القوانين الدولية المرعية 

االج��راء واحترام��ه الق��رارات الدولي��ة ف��ي ه��ذا 

ال�شدد، مفندا ا�شباب ا�شتهداف القطاع باعتباره 

الع�شب اال�شا�س للدولة اللبنانية.

مواكب��ة  »اأو�ش��اط  ع��ن  الم�ش��ادر  ونقل��ت 

للجوالت« اأّن الم�شوؤولين االأميركيين اأبدوا تفهمًا 

وا�شع��ًا لما يطرحه �شالمة. كم��ا اأ�شارت االأو�شاط 

نف�شها اإل��ى اأّن �شالمة و�ش��ع رئي�شي الجمهورية 

والحكومة في اأجواء لقاءاته ونتائجها.

ن�صرة »فرن�صبنك« عن �لن�صف �لول من  2012

�لدين �لعام بلغ 1،55 مليار دولر حتى نهاية حزير�ن

بن��ك« ن�شرت��ه الن�ش��رة االقت�شادية ع��ن الن�ش��ف االأول من الع��ام 2012، والتي 
َ
اأنج��ز »فرن�ش

ة 
ّ
ت�شمن��ت تقري��راً ع��ن اأداء االقت�شاد اللب��ناني له��ذه الف��ترة، ودرا�شة عن »الجريم��ة االلك�تروني

والقر�شنة والمخاطر االقت�شادية المتعلقة بها: واقع بع�س الدول العربية”.

واأ�ش��ار التقرير اإل��ى اأن االقت�شاد اللبناني �شج��ل تراجعًا في ن�شاطه الع��ام في الن�شف االأول 

من العام 2012 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الما�شي. وقد ظهر ذلك من خالل التراجع 

الملح��وظ ف��ي معظم موؤ�شرات القطاع الحقيقي، كم�شاحات البن��اء المرخ�شة )15،61في المئة(، 

وعدد عمليات البيع العقارية )8،02 في المئة(، وعدد ال�شياح )7،79 في المئة(، وعدد ال�شفن في 

مرفاأ بيروت )6،9 في المئة(، وقرو�س الموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شطة )11،4 في المئة(.

واأو�ش��ح التقري��ر اأن المالي��ة العامة �شهدت تح�شن��ًا طفيفًا في اأو�شاعها ف��ي االأ�شهر الخم�شة 

االأول��ى من العام 2012 بالمقارنة مع الفت��رة نف�شها من العام ال�شابق. اإذ بلغ اإنفاق الدولة نحو 

5،24 ملي��ارات دوالر، بزي��ادة ن�شبته��ا 9،85 ف��ي المئ��ة خالل الفترة قيد النظ��ر. هذا في الوقت 
ال��ذي ارتفعت في��ه اإيرادات الدولة بن�شبة 15،17 في المئة لت�ش��ل اإلى 4،1 مليارات دوالر خالل 

الفترة ذاتها، فترتب على ذلك انخفا�س في العجز المالي بن�شبة 5،78 في المئة اإلى 1،14 مليار 

دوالر. 

واأ�ش��ار التقري��ر اإل��ى اأن الدين العام االإجمالي بل��غ 55.1 مليار دوالر حت��ى نهاية حزيران 

)يوني��و( 2012، بزي��ادة ن�شبته��ا 4،91 ف��ي المئ��ة ع��ن الفترة ذاته��ا من الع��ام 2011. وبعد 

ا�شتبع��اد ودائع القطاع العام ف��ي الم�شرف المركزي والم�شارف التجاري��ة من اإجمالي الدين 

العام، يكون �شافي الدين العام قد حقق زيادة ن�شبتها 3،55 في المئة لي�شل اإلى 47،2 مليار 

دوالر.

كما اأ�شار التقرير اإلى اأن قيمة التدفقات المالية ال�شافية اإلى لبنان بلغت 7،7 مليارات دوالر 

في الن�شف االأول من العام 2012، بارتفاع ن�شبته 16،13 في المئة عن الفترة ذاتها من العام 

2011. ولك��ن مي��زان المدفوعات حقق عج��زاً بقيمة 1،021 مليون دوالر في الن�شف االأول من 
عام 2012، مقارنة مع عجز بلغ 479 مليون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام الما�شي. 

واأ�ش��ار التقرير اإلى اأن االقت�شاد اللبناني �شه��د تراجعًا في ن�شاطه العام مع توقعات بتحقيق 

ن�شب��ة نم��و حقيقي 2،5 في المئ��ة تقريبًا ح�شب »منظم��ة اال�شكوا« و3 في المئ��ة ح�شب توقعات 

»مريل لين�س”.
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تعك�س القوائم المالي��ة من مركز مالي وقوائم 

الدخل نتائج اأداء الم�شارف، وت�شمل قوائم الدخل 

4 مح��اور ا�شا���س ه��ي: �شاف��ي اي��رادات الفوائد 
الناج��م ع��ن حج��م الميزاني��ة وحرك��ة االقرا���س 

المرتبط��ة  غي��ر  االي��رادات  و�شاف��ي  والودائ��ع، 

بالفوائ��د وه��ي الخدمات الم�شرفي��ة، وم�شاريف 

الت�شغي��ل وموؤونة المخ�ش�ش��ات لتغطية القرو�س 

المتعثرة.

ف��ي اأداء BankMed وم��ا عك�شت��ه نتائ��ج 

الن�شف االول غي��ر المدققة، نما البند االول ب�شكل 

جي��د، اذ ارتف��ع �شاف��ي اي��رادات الفوائ��د 15 % 

قيا�ش��ا بالن�شف االول من 2011، م��ع ارتفاعها 

م��ن 102 الى 117 مليون دوالر. وبلغت ايرادات 

العم��والت 24 ملي��ون دوالر اي با�شتق��رار قيا�شا 

بالن�ش��ف االول من 2011. كذل��ك، زادت ايرادات 

عملي��ات الت��داول في العملي��ات المالية من 6 الى 

10 ماليي��ن دوالر، وارتفع��ت اي��رادات الت�شغي��ل 
االخرى من 70 الى 102 مليوني دوالر.

ف��ي المح�شل��ة، ارتف��ع اجمالي االي��رادات من 

203 ال��ى 253 ملي��ون دوالر ب�شب��ب نمو المركز 
المالي ل� BankMed، اذ زاد اجمالي الموجودات 

12 % من 11،8 الى 13،2 مليار دوالر، علما ان 
جزءا من الزيادة ناجم عن زيادة محفظة االقرا�س 

11 % م��ن 4،2 الى 4،6 مليارات دوالر، مقابل 
اإنخفا���س ف��ي محفظ��ة االإ�شتثم��ار م��ن 3،2 الى 

2،8 ملي��اري دوالر وزيادة ملحوظة في الودائع 
وال�شيول��ة لدى الم�ش��ارف المركزي��ة والم�شارف 

التجاري��ة العالمية من 3 اإلى 4،3 مليارات دوالر. 

ويعتب��ر م�شت��وى ال�شيولة ل��دى BankMed من 

اأعلى الم�شتويات في القط��اع الم�شرفي اللبناني، 

اذ بلغت ن�شبة االموال الجاهزة بالعمالت االأجنبية 

19 %، علما ان الن�شبة المحددة من م�شرف لبنان 
هي بحدود 10 %.

وف��ي مقابل نم��و الموج��ودات، ارتفعت ودائع 

الزبائ��ن بي��ن 2011/12/31 و2012/6/30 

بن�شب��ة 12 % من 9،5 الى 10،6 مليارات دوالر، 

ناجمة في ج��زء منها عن ودائع عمالء و�شناديق 

خارجي��ة )ودائ��ع ائتماني��ة( مما يعك���س ا�شتمرار 

الثق��ة بالم�شرف كجزء من قطاع م��ا زال يحافظ 

على ادائه ب�شفافية ومهنية رفيعتين. 

وبح�ش��ب المح��ور الثالث من قوائ��م الدخل اي 

م�شاري��ف الت�شغيل، تظه��ر النتائج غي��ر المدققة 

للن�ش��ف االول م��ن ال�شن��ة ارتفاعه��ا 23 % م��ن 

103 الى 126 مليون دوالر )بين حزيران 2011 
وحزي��ران 2012( نتيجة زيادة عدد الفروع )الى 

89 فرع��ا موزع��ا بين 57 فرعا في لبنان وفرع 
ف��ي قبر���س وفرعين ف��ي العراق )اربي��ل وبغداد( 

و�شرك��ة ا�شتثمارية ف��ي ال�شعودي��ة وم�شرف في 

�شوي�ش��را و27 فرعا في تركيا الت��ي دخلها كاأول 

م�ش��رف  لبناني مطل��ع ال���2007(، وزيادة عدد 

الموظفي��ن )م��ن 1807 في حزي��ران 2011 الى 

2046 موظف��ا( وتطبي��ق مفاعي��ل مر�شوم غالء 
المعي�شة.

وف��ي بن��د مخ�ش�ش��ات االإئتم��ان، معل��وم ان 

BankMed ه��و م��ن اكث��ر الم�ش��ارف التزام��ا 
بم�شتوى ع��ال للمخ�ش�شات. كذلك، تجدر االإ�شارة 

اإل��ى عدم تاأثر دخل الم�ش��رف ومحافظ االإ�شتثمار 

واالإقرا���س لديه بالح��وادث الت��ي ت�شهدها بع�س 

ال��دول العربي��ة اأو االأزم��ات المالية الت��ي تع�شف 

ببع���س ال��دول االأجنبي��ة. ورغ��م ذلك، اخ��ذ طوعا 

ا�شافي��ة  عام��ة  دوالر مخ�ش�ش��ات  ملي��ون   36
لتعزي��ز موقع��ه، وبلغت ن�شب��ة التغطي��ة للقرو�س 

بي��ن  االعل��ى  الن�شب��ة  % وه��ي   270 المتعث��رة 

الم�شارف اللبناني��ة.  كل تلك العوامل تعزز موقع 

BankMed الم�شرفي، وال �شيما انها ت�شير الى 
ارتفاع �شافي الدخل من 59 الى 64 مليون دوالر 

اي بن�شبة 8 % للن�شف االول من ال�شنة.  

نتائج م�صّجعة لـ BankMed في الن�صف االأول توؤّكد مناعته المالية:

 % % وتغطية القرو�س المتعثرة 270  % والودائع 12  ارتفاع الدخل 8 

 حافظ القطاع املصرفي اللبناني على مستويات جيدة في اداء شفاف حاز 
تنويها وال يزال، من ارفع املراجع املالية في العالم، بدليل النتائج االيجابية 
االول من  النصف  الدائه في  املالية  النتائج  وفق   BankMed التي حققها

السنة. 
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بلغ��ت قيم��ة موجودات بن��ك »�شويتي��ه جنرال« 

 10،1 )حوال��ى  لي��رة  ملي��ار   15221،8 حوال��ى 

مليارات دوالر( بزيادة ن�شبتها حوالى 64 في المئة 

عن الفترة ذاتها من العام 2011.

اأم��ا الودائع فق��د بلغت في نهاي��ة الف�شل االأول 

حوالى 12312،3 مليار ليرة )حوالى 8،2 مليارات 

دوالر( بزيادة 63 في المئة.

بالن�شب��ة لت�شليف��ات الزبائ��ن فق��د بلغ��ت حتى 

نهاية حزيران 2012 ما مجموعه 4333،3 مليار 

لي��رة بزيادة حوالى 84 في المئ��ة عن الفترة ذاتها 

من العام 2011.

اأموبلغت��ا االأرب��اح ال�شافي��ة خ��الل �شت��ة اأ�شهر 

حوال��ى 59 مليون دوالر بزي��ادة 29 في المئة عن 

العام 2011.

هيكلة الم�سرف 

وعن الزيادة ومعدالت النمو يو�شح المدير العام 

الم�شاعد في »�شو�شيتيه جنرال« جورج �شغبيني: اإنه 

بعد اال�شتحواذ على ج��زء من موجودات ومطلوبات 

»البن��ك اللبنان��ي الكن��دي« )ف��ي الرب��ع االأخير من 

2011( تمت اإعادة هيكلة بنك »�شو�شيتيه جنرال« 
على اأ�شا�س:

� تقلي���س الم�شافة بينه وبين الزبائن من خالل 

�شبك��ة فروع موؤلفة من 68 فرعًا على امتداد البالد، 

موزعة على حوالى 10 مراكز نقاط اإقليمية.

� تح�شي��ن الفاعلي��ة م��ن خالل هند�ش��ة عمليات 

البنك ودورات القرار.

� ي�ش��اف اإلى ذلك اأقدمت اإدارة البنك على زيادة 

راأ�شم��ال �شو�شيتي��ه جن��رال قبر�س بم��ا قيمته 20 

مليون يورو تنفيذاً لطلب ال�شلطات النقدية القبر�شية 

الت��ي طالبت بتطبيق بازل3- عل��ى البنوك العاملة 

ف��ي قبر���س. كذلك زي��ادة راأ�شم��ال بن��ك �شو�شيتيه 

جنرال االأردن بعدما فر�شت ال�شلطات االردنية على 

الم�شارف هناك م�شاعفة راأ�شمالها من 50 مليون 

اإلى 100 مليون دينار اأردني.

وتوق��ع �شغبين��ي »اال�شتمرار في منح��ى النمو 

عينه خالل الف�شل الثاني من 2012 وخالل 2013 

ب�شرف النظ��ر عن مرحلة ال�شع��ف االقت�شادي في 

لبن��ان والمنطق��ة انطالق��ًا م��ن التركيز عل��ى توليد 

مزيد من المداخيل من فروعنا في لبنان والمنطقة.

واأك��د �شغبين��ي اأن االأ�شواق الطبيعي��ة بالن�شبة 

ل�”�شو�شيتي��ه جن��رال � لبن��ان” هي منطق��ة ال�شرق 

االأو�ش��ط وال��دول المج��اورة. وف��ي الوق��ت الحا�شر 

نحن ف��ي االأردن وقبر�س )ال وج��ود في �شوريا وال 

انك�ش��اف على االقت�شاد ال�ش��وري(. ونوا�شل دعمنا 

القت�شادي��ات ال��دول الت��ي نحن فيها كم��ا نوا�شل 

التزامنا بت�شريعاتها.

وعبر ع��ن تفاوؤل��ه بمراجعة الحكوم��ة لم�شروع 

موازنة الع��ام 2012، وا�شعة الزي��ادات ال�شريبية 

جانب��ًا، النها كان��ت �شترتب عبئًا ثقي��اًل على النمو 

االقت�ش��ادي، وكان��ت �شت�شهم في اإبط��اء االقت�شاد 

اأكثر.

نتائج مجموعة »�صو�صيتيه جنرال« في 2012

% % والموجودات ترتفع 64  االأرباح نمت 29 

حقق��ت »مجموع��ة �شو�شيتيه جن��رال لبنان« 

نتيج��ة جي��دة م��ن حي��ث االأرب��اح والموجودات 

ون�شاط التو�شع في زيادة الراأ�شمال والت�شليفات، 

حي��ث جاءت الن�شب من حيث نمو االأرباح حوالي 

29 ف��ي المئ��ة، بعدم��ا تم احت�ش��اب �شم بع�س 
موجودات وا�شول البنك اللبناني الكندي.

»بنك �صو�صيته جرن�ل« يجُ�صارك يف »�إكت�صف �لأ�صرفية«

�شارك بنك �شو�شيته جنرال في لبنان في يوم »اإكت�شف االأ�شرفية« الذي نظمته لجنة م�شروع »االأ�شرفية 

2020«، ف��ي 2 ايل��ول 2012. تهدف ه��ذه المبادرة الح�شنة الى تحويل هذه المنطقة الى م�شاحة خ�شراء 
لحياة اف�شل بحلول العام 2020”!

ال �شي��ارات، ال دراج��ات ناري��ة، اأو زمامير خ��الل هذا النهار... فقد ج��اء اأبناء بيروت، كب��اراً و�شغاراً، 

باأع��داد كبي��رة، �شيراً عل��ى االأقدام، على دراج��ة هوائية او دراجة �شغي��رة لالأوالد، للم�شارك��ة في االجواء 

الودية لهذا اليوم، في حي تحّول بكامله للمنا�شبة الى منطقة للم�شاة. 

وكانت مختلف الن�شاطات الفنية، المو�شيقية، الريا�شية والبيئية مفتوحة في احياء عدة امام الجمهور، 

وقد ا�شتغل �شكان االأ�شرفية هذه الفر�شة للخروج كعائلة والتنزه بين المن�شات المختلفة. 

وف��ي الوقت عينه، نظمت خ��الل فترة ال�شباح �شباقات على االأقدام كما عل��ى الدراجات الهوائية حيث 

كان بن��ك �شو�شيت��ه جن��رال في لبنان حا�ش��را، ك�شريك للريا�شة، لدع��م الم�شاركين. وقد ن��ال كل فائز من 

الفئات الع�شر على �شيك قدمه SGBl امام فرعه على �شاحة �شا�شين. 

تكل��ل »اإكت�ش��ف االأ�شرفي��ة«، االأول م��ن نوع��ه، بنج��اح كبي��ر، ويفتخر بن��ك �شو�شيته جنرال ف��ي لبنان 

بم�شاركت��ه في هذا الم�شروع ال��ذي يعزز تجديد مدينة بيروت على المدى الطوي��ل واإحياء منطقة اال�شرفية 

لل�شماح ل�شكانها بالعي�س، يوما ما، في مكان اكثر �شحة! 
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حقق واحدًا من اأعلى م�صتويات ال�صيولة

اأرباح »بيبلو�س« بلغت 80 مليون دوالر في حزيران

وع��زز “بيبلو���س” نوعي��ة موجودات��ه فخ�ش�س 

ف��ي الن�شف االأول من الع��ام 2012 موؤونات لتغطية 

الديون بقيم��ة 23،1 ملي��ون دوالر اأميركي، علمًا اأن 

8،4 ماليين دوالر اأميركي منها هي موؤونات عامة. 
كما �شّكلت محفظة الديون الم�شكوك بتح�شيلها 3،94 

ف��ي المئة من اإجمالي ت�شليف��ات الزبائن كما في 30 

حزي��ران 2012، وهي مغّطاة بن�شبة 70،8 في المئة 

بموؤونات خا�شة وفوائد غير محققة. هذا مع االإ�شارة 

اإلى اأن ن�شبة التغطية ت�شل اإلى 111،7 في المئة لدى 

احت�شاب الموؤونات العامة التي �شكّلت 1،69 في المئة 

من �شافي محفظة الديون. اأما �شافي محفظة الديون 

الم�شكوك بتح�شيلها )�شاٍف من الفوائد غير المحققة 

والموؤون��ات الخا�شة(، فقد �ش��ّكل 1،20 في المئة من 

 �شاف��ي محفظة الديون كم��ا في 30 حزيران 2012.

وحاف��ظ “بيبلو���س” عل��ى م�شتوى عال م��ن الر�شملة 

حي��ث و�شلت ن�شبة الم��الءة وفق بازل 3 اإلى 13،30 

ف��ي المئة، وذلك مقارنة م��ع الن�شبة االأدنى المطلوبة 

والت��ي تق��ف عن��د ح��دود 12 ف��ي المئة عل��ى اأن يتم 

 تطبيقه��ا بحل��ول كان��ون االأول م��ن الع��ام 2015.

م��ن جه��ة اأخ��رى، ا�شتمر “بن��ك بيبلو�س” ف��ي اتباع 

�شيا�ش��ة مالءم��ة اآج��ال الموج��ودات الطويل��ة االأجل 

بالعم��الت االأجنبي��ة عبر تاأمين م��وارد طويلة االأجل 

ال�شيا�ش��ة  ه��ذه  تجل��ت  وق��د  االأجنبي��ة.  بالعم��الت 

خ�شو�شًا عب��ر اإ�شدار الم�شرف خ��الل العام 2011 

اأميرك��ي  دوالر  ملي��ون   300 بقيم��ة  دي��ن  �شن��دات 

المئ��ة. ف��ي   7 بفائ��دة  �شن��وات   10 بع��د   ت�شتح��ق 

وف��ي النتائ��ج المالية الت��ي اأ�شدره��ا الم�شرف، بلغ 

اإجمال��ي موجودات “بن��ك بيبلو���س” المجّمعة وغير 

المدقق��ة 16،6 ملي��ار دوالر اأميرك��ي كم��ا ف��ي 30 

حزيران 2012. ونم��ت ودائع الزبائن خالل الن�شف 

االأول م��ن الع��ام 2012 بن�شب��ة 3،5 ف��ي المئ��ة )+ 

0،5 ملي��ار دوالر اأميركي( لتبلغ 13،3 مليار دوالر 
اأميركي في 30 حزي��ران 2012 بينما ارتفع �شافي 

الت�شليف��ات للزبائ��ن بن�شب��ة 2،1 ف��ي المئ��ة )+ 0،1 

مليار دوالر اأميرك��ي( بحيث بلغ 4،1 مليارات دوالر 

اأميركي في 30 حزيران 2012.

حافظت أرباح “بنك بيبلوس” على املستوى نفسه املسجل في النصف األول من العام املاضي، حيث بلغ 80 مليون 
دوالر كما في 30 حزيران 2012. وحقق البنك، خالل النصف األول من العام 2012 واحداً من أعلى مستويات السيولة 
في القطاع املصرفي، إذ بلغت السيولة األولية املودعة لدى املصارف املركزية واملصارف 9,1 مليارات دوالر أميركي أي 

ما يعادل 68,7 في املئة من مجموع الودائع كما في 30 حزيران 2012”.

% يف مّتوز  ة تهوي 10  �ل�صيّكات �ملتقا�صّ

بح�ســـب اأرقام جمعية الم�سارف، بلغت قيمة ال�سيـــكات المتقا�سة في تّموز الما�سي 6.46 

مليارات دوالر، مقارنة بـ 7.16 مليارات دوالر في ال�سهر نف�سه من عام 2011، ما يعني تراجعًا 

بن�سبـــة %9.69. وياأتي هذا التراجع نتيجة تدهور االأو�ساع االأمنية اأخيراً، والخ�سية من انتقال 

االأزمة ال�سورية اإلى لبنان.

وعلـــى اأ�سا�س تراكمي، بلغ عدد ال�سيكات خالل االأ�سهـــر ال�سبعة االأولى 7.55 ماليين �سيك، 

قيمتهـــا 41.26 مليار دوالر، مقارنة بـ 7.5 ماليين �سيك بقيمة 41.28 مليار دوالر في الفترة 

المقابلة من العام الما�سي.

وخـــالل هذه الفترة، بلـــغ معّدل دولرة ال�سيكات %79.31، فيمـــا بلغت ال�سيكات المحررة 

بالعمـــالت االأجنبية 32.72 مليار دوالر. اأما ال�سيكات المحـــررة بالليرة، فقد تراجعت قيمتها 

%2.12 اإلى 8.53 مليارات ليرة.
اأمـــا الالفت فهو تراجع ن�سبـــة ال�سيكات المرتجعة من اإجمالي ال�سيـــكات المتقا�سة بن�سبة 

%8.15 من حيـــث القيمة، حيث بلغت 889 مليون دوالر ممثلة %2.12 من االإجمالي. ُي�سار 
اإلـــى اأن ارتفاع ن�سبة ال�سيكات المرتجعة ُيعـــّد عمومًا دلياًل على تباطوؤ الحركة التجارية وعدم 

وفاء الموؤ�س�سات بالتزاماتها. 

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 125.indd   54 10/18/12   3:00:56 PM



55ال�شناعة واالقت�شاد - العدد 125 ت�شرين االول - ت�شرين الثاني 2012

تط��ورت الموؤ�شرات االقت�شادية المتوافرة ب�شكل متفاوت 

في الن�شف االأول من العام 2012، قيا�شًا بالفترة ذاتها من 

الع��ام 2011. وارتفع بع�شها باعت��دال ، وتح�شنت موؤ�شرات 

اأخرى ، وتراجع بع�شها االآخر.

وفي نهاية حزي��ران 2012، بلغ الدي��ن العام االجمالي 

8384 ملي��ار لي��رة )اي ما ي��وازي 55،2 مليار دوالر( في 
مقاب��ل 83100 ملي��ار لي��رة ف��ي نهاي��ة ال�شهر ال��ذي �شبق 

و80887 ملي��ار ليرة في نهاية العام 2011. وعليه، يكون 

الدي��ن العام االجمالي قد ارتفع بقيمة 2397 مليار ليرة في 

الن�شف االأول من العام 2012.

وجاء في الن�شرة ال�شهرية ال�شادرة عن جمعية الم�شارف 

اأن عج��ز الميزان التج��اري بلغ 1368 ملي��ون دوالر مقابل 

عج��ز قدره 1290 مليون دوالر ف��ي ال�شهر الذي �شبق وعجز 

بقيم��ة 1160 ملي��ون دوالر في حزي��ران 2011. وفي اأيار 

2012، انخف�س العجز العام الى 75 مليار ليرة في مقابل 
عج��ز اعل��ى ق��دره 636 مليار لي��رة ف��ي ال�شهر ال��ذي �شبق. 

اأم��ا على �شعي��د المدفوعات الخارجية، فق��ارب عجز ميزان 

المدفوعات المليار دوالر في فترة كانون الثاني �� حزيران من العام 2012 وهو تقريبًا �شعف العجز الم�شجل في الن�شف االأول من العام 2011.

على �شعيد القطاع الم�شرفي، تباطاأ قلياًل معدل نمو اجمالي الموجودات/المطلوبات لدى الم�شارف التجارية بالمقارنة مع الن�شف االأول من العام 2011 

وبل��غ مع��دل دول��رة الودائع 65 % في نهاية حزيران 2012. وبلغ��ت الموجودات/ المطلوبات االجمالية والمجمعة للم�شارف التجارية العاملة في لبنان ما 

يع��ادل 219940 ملي��ار لي��رة )ما يوازي 145،9 مليار دوالر(، في مقابل 218385 ملي��ار ليرة في نهاية ال�شهر الذي �شبق و211918 مليار ليرة في نهاية العام 

.2011

حما�صرة يف »جمعية �مل�صارف«: �إجر�ء�ت �لوقاية من �ل�صطو �مل�صلح 

 نظمت »جمعية م�شارف لبنان« بالتعاون مع قيادة �شرطة بيروت في قوى االأمن الداخلي 

محا�ش��رة ح��ول »االإج��راءات الوقائي��ة من ح��وادث ال�شطو الم�شّل��ح على الم�ش��ارف« األقاها 

المق��دم اإيلي كال�س، بح�شور عدد من �شباط قوى االأم��ن والمديرين والم�شوؤولين المخت�شين 

ف��ي الم�ش��ارف اللبنانية.  افتتح االأمي��ن العام ل�»جمعي��ة الم�شارف« الدكت��ور مكرم �شادر 

اللق��اء �شاكراً المديرية العامة لقوى االأمن الداخلي وقيادة �شرطة بيروت والمقّدم كال�س على 

»التج��اوب مع حاجة الم�ش��ارف الى تعزيز االإجراءات االأمنية واأ�ش��كال التعاون مع االأجهزة 

�س لها فروع الم�ش��ارف العاملة في لبنان«، 
ّ
المخت�ش��ة للحّد م��ن عمليات ال�شطو الت��ي تتعر

مثني��ًا على »االإنجاز االأمني المتمثل باإلقاء القب�س على الق�شم االأكبر من اأفراد الع�شابة التي 

نفذت عمليات ال�شطو على الم�شارف في الفترة االأخيرة”.

ثم األقى قائد �شرطة بيروت العميد ديب الطبيلي كلمة موؤكداً فيها اأن »اأهمية ق�شوى اأُعطيت لهذا القطاع كون االعتداء على مكّوناته يوؤدي الى زعزعة في االإطار 

االأمني العام للبالد ف�شاًل عن مفاعيله ال�شلبية على اأ�شعدة عدة، وال �شيما االقت�شادية منها”.

اأم��ا المق��ّدم كال���س، فعر�س اأهم االإجراءات الوقائية التي اتخذتها قوى االأمن، ال �شيما �شرطة بيروت، في محي��ط الم�شارف، خ�شو�شًا اإثر ازدياد عمليات ال�شطو 

واالعت��داء عل��ى الموؤ�ش�شات الم�شرفية، مرّكزاً عل��ى محورين اثنين: االإجراءات الالزمة لتحديث المن�شاآت والتجهيزات ف��ي الم�شارف وفروعها واالإجراءات العمالنية 

المطلوبة لتعزيز الحماية والمتابعة والمالحقة وح�شن التن�شيق مع قوى االأمن، عار�شًا عدداً من اال�شتمارات التي ينبغي اأن تعّممها اإدارات الم�شارف على موظفيها 

�س لعملية �شط��و م�شّلح، وا�شتعان في محا�شرت��ه ببع�س ال�شور 
ّ
م��ن اأج��ل اإ�شراكه��م في اإنج��اح عمليتي الوقاية من االعت��داءات والمالحقة المجدية في ح��ال التعر

التو�شيحية والر�شوم البيانية والجداول االإح�شائية.

ن�صرة جمعية �مل�صارف: �لدين �لعام و�صل �ىل 55،2 مليار دولر 
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م�������������ش������ارف

فرعان جديد�ن لـ »بنك م�صر لبنان«

�لنفي: �صن�صتمر يف تو�صيع �صبكة فروعنا

احتفل »بنك م�شر لبنان �س م ل » بافتتاح فرعين جديدين له، االول في عمارة �شلهوب في الزلقا والثاني 

ف��ي �ش��ارع ف��ردان في بي��روت، وذلك باإقامة حفل��ي ا�شتقبال ي��وم 30 اآب / اغ�شط�س 2012 ف��ي فرع الزلقا 

الجديد ويوم 31 اآب / اغ�شط�س 2012 في فرع فردان.

وق��د اأقي��م الحفالن بح�شور القائم باأعمال �شفارة جمهورية م�شر العربي��ة اأحمد ال�شماوي ك�شيف �شرف، 

رئي���س مجل���س ادارة بن��ك م�ش��ر لبن��ان محمد كم��ال الدين ب��ركات واع�ش��اء مجل���س االدارة والمدي��ر العام 

التنفي��ذي للبن��ك هادي النفي. كما �شارك في الحفلين االدارة العليا للبنك وقيادات االعمال والم�شارف وعدد 

م��ن ال�شخ�شي��ات ال�شيا�شي��ة واالقت�شادية، وفعاليات منطقت��ي الزلقا وفردان من ا�شحاب وم��دراء ال�شركات 

والموؤ�ش�شات التجارية، وممثلو الموؤ�ش�شات االجتماعية والثقافية، والمودعون، وح�شد من �شكان المحلتين.

او�ش��ح المدي��ر العام التنفيذي للبنك هادي النفي ف��ي كلمته الترحيبية ان »افتت��اح فرعي الزلقا وفردان 

ياأت��ي ف��ي �شياق الروؤية والخطة اال�شتراتيجية التي و�شعتها ادارة البنك، والتي تق�شي باال�شتمرار في تو�شيع 

وجود ون�شاط »بنك م�شر لبنان« في جميع المناطق اللبنانية، وبتوفير اأحدث المنتجات والخدمات الم�شرفية 

الم�شممة لاليفاء باحتياجات عمالء البنك”.

واأو�ش��ح النف��ي ان »بنك م�شر لبنان �شي�شتمر في تو�شيع �شبكة فروع��ه بناء على تقييم دقيق الحتياجات 

ال�شوق واأهداف تطوير ن�شاط البنك”.

بروتوكول »�صكني« 

بني �لأمن �لعام 

و »جمعية �مل�صارف«

    وقع رئي�س جمعية م�شارف لبنان جوزف 

طربي��ه والمدير العام لالمن العام اللواء عبا�س 

ابراهيم ف��ي مقر الجمعي��ة ، بروتوكول تعاون 

لتاأمي��ن قرو�س �شكني��ة لعنا�شراالأم��ن العام، 

بح�شور م�شوؤولين في االمن العام والجمعية.

او�ش��ح طربيه »ان ما توفره الم�شارف من 

قرو�س وت�شليفات لالقت�شاد اللبناني بمختلف 

من��ه  هدفه��ا  واف��رادا،  موؤ�ش�ش��ات  مكونات��ه، 

الم�شاهم��ة الفعلية في انم��اء االقت�شاد و�شوق 

العم��ل والم�شاهم��ة ف��ي رف��ع م�شت��وى االفراد 

واال�ش��ر اللب��ناني��ة من خالل دع��م ا�شتهالكها 

والتعليمي��ة  ال�شكني��ة  حاجاته��ا  وتوف��ي��ر 

وال�شح��ية”.

ولف��ت ال��ى ان »محفظة االقرا���س ال�شكني 

التي تخطت حالي��ا 6،6 مليارات دوالر، ت�شكل 

14 ف��ي المئ��ة من اجمال��ي االقرا�س للقطاع 
الخا���س ل��دى الم�ش��ارف العاملة ف��ي لبنان، 

وهي تمث��ل 54 في المئة من محفظة القرو�س 

اال�شتهالكية وال�شخ�شية”.

واو�ش��ح ان القرو�س مو�شوع البروتوكول 

مع االم��ن العام هي »الآج��ال طويلة ت�شل الى 

25 عام��ا وبفوائ��د فعلي��ة ف��ي ح��دود 1،63 
ف��ي المئ��ة، اي م��ا يعادل نح��و متو�ش��ط كلفة 

الت�شغي��ل لدى الم�شارف، وهي قرو�س بالليرة 

اللبنانية”. 

واذ ا�ش��ار ال��ى »ان الم�ش��ارف ت�شتعمل في 

ه��ذه القرو�س »مبالغ مح��ددة من االحتياطي 

باللي��رة  ودائعه��ا  عل��ى  المتوج��ب  االلزام��ي 

اللبنانية«، �شكر ل�»حاكم م�شرف لبنان ريا�س 

�شالمة تعاونه المنفتح في هذا ال�شاأن”. 

المدي��ر الع��ام لالم��ن الع��ام الل��واء عبا�س 

ابراهيم �شكر ل�»الجمعية وحاكم م�شرف لبنان 

م�شاهمتهما في والدة ه��ذا البروتوكول بعدما 

�شدر القانون الخا�س المتعلق بهذه الخ��طوة«، 

اآم��ال في ان »يكون لكل عن�شر في االمن العام 

منزل”.
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اظه��ر تقري��ر م�ش��ارف المجموع��ة »األف��ا« اأداء 

وتمو�شع الم�شارف االثن��ي ع�شر االأولى المن�شوية 

تح��ت المجموع��ة »األف��ا«، اأي الم�ش��ارف اللبناني��ة 

الكبرى التي تتجاوز ودائعها الملياري دوالر والذي 

ن�شرت��ه �شركة بنكداتا للخدم��ات المالية عن الف�شل 

الثاني من العام 2012.

وبي��ن التقريران��ه   خ��الل الن�ش��ف االأول م��ن 

الع��ام، ظل��ت م�ش��ارف المجموع��ة »األف��ا« ت�شه��د 

ظروف��ًا ت�شغيلي��ة �شعبة لكنها ا�شتطاع��ت اأن تحقق 

نتائ��ج مر�شي��ة. اإن المن��اخ االقت�ش��ادي المتباطئ 

عل��ى الم�شت��وى العالم��ي بقي ي�شغط عل��ى معدالت 

الفوائد التي ا�شتقرت عل��ى اأدنى م�شتوياتها في ظل 

الحاجة اإل��ى الحفاظ على �شيا�ش��ات نقدية متكيفة. 

وقد ا�شتتبع ذلك ا�شتمراراً للعائد ال�شلبي على �شيولة 

الم�ش��ارف اللبناني��ة الت��ي ت�شه��د توظيف��ات الفتة 

مرتبطة بمعدل الليبور في الم�شارف االأجنبية.

وا�ش��ار التقري��ر ال��ى  اإن المن��اخ الت�شغيلي الذي 

اأعق��ب اال�شطرابات  اقليميا ، فر�س على الم�شارف 

اللبناني��ة الموجودة اقليمي��ا، متطلبات متزايدة من 

الموؤون��ات لمواجه��ة المخاط��ر المختلف��ة.و محلي��ًا 

فالتباط��وؤ االقت�شادي قد ترك اأثراً معاك�شًا على نمو 

ميزانية الم�شارف واأ�شاف اإلى ال�شغوط المتنامية 

عل��ى هوام���س الفوائ��د ومداخي��ل العم��والت لل�شنة 

الثاني��ة، م��ا اأدى اإلى توقف زخم نم��و االأرباح الذي 

�شهدته الم�شارف في ال�شنوات الت�شع الفائتة.

م�ش��ارف  ن�ش��اط  �شج��ل  ال�شي��اق،  ه��ذا  ف��ي 

المجموعة األفا نمواً معتداًل في الموجودات والودائع 

والت�شليف��ات بن�شب 2.3 % و2.8 % و4.8 % على 

التوال��ي، وهي اأقل م��ن معدالت النم��و الم�شجلة في 

ال�شتة ا�شهر ال�شابقة. اإال اأنه وبغ�س النظر عن تراجع 

نم��و الن�شاط، ف��اإن المكانة المالي��ة لتلك الم�شارف 

ق��د حافظ��ت عل��ى م�شتوياته��ا الجيدة لتبل��غ ن�شبة 

الت�شليفات اإل��ى الودائع 34.70 %، ون�شبة ال�شيولة 

االأولي��ة اإل��ى الودائ��ع 36.31 %، ون�شب��ة االأم��وال 

% ف��ي نهاي��ة   8.25 اإل��ى الموج��ودات  الخا�ش��ة 

حزيران 2012.

في موازاة ذلك، �شجلت م�شارف المجموعة األفا 

تح�شنًا في نوعية الموجودات في ظل تغطية متاأنية 

واإدارة مخاطر �شارمة. فقد تراجعت ن�شبة الت�شليفات 

الم�شك��وك بتح�شيله��ا اإل��ى اإجمال��ي الت�شليفات من 

6.04 % ف��ي حزي��ران 2011 اإل��ى 5.85 % في 
حزي��ران 2012، في حين تراجعت ن�شبة الت�شليفات 

دون العادي��ة اإلى اإجمال��ي الت�شليفات من 0.82 % 

اإل��ى 0.75 %. وف��ي ظ��ل المن��اخ ال�شاغ��ط، داأبت 

الم�ش��ارف األفا عل��ى تغطية �شارم��ة للمخاطر من 

خالل تعزيز تخ�شي�س الموؤونات بحيث بلغت تغطية 

الموؤون��ات للت�شليف��ات الم�شك��وك بتح�شيله��ا ن�شبة 

84.21 % ف��ي نهاية حزيران 2012. في موازاة 
ذلك، خ�ش�ش��ت الم�شارف موؤون��ات اإجمالية الفتة 

كتدابي��ر احترازية لمواجهة تداعي��ات اال�شطرابات 

االإقليمي��ة، م��ع ارتفاع ن�شب��ة الموؤون��ات االإجمالية 

اإل��ى الت�شليفات ال�شافية م��ن 0.89 % في حزيران 

.2012 % في حزيران   1.20 اإلى   2011
عل��ى الرغ��م م��ن الظ��روف الت�شغيلي��ة ال�شعب��ة، 

�شجل��ت م�ش��ارف المجموعة األف��ا نم��واً اإيجابيًا في 

الربحي��ة اإنم��ا بن�شب��ة مح��دودة بلغ��ت 7.7 % ف��ي 

الن�ش��ف االأول من العام 2012 بالمقارنة مع الفترة 

المماثل��ة من الع��ام ال�شابق. وعند ت�شحي��ح االأرباح 

م��ن عائدات عملي��ة بيع �شرك��ة تاأمين م��ن قبل اأحد 

الم�ش��ارف الكب��رى، ف��اإن نمو االأرب��اح ال�شافية من 

الن�شاط��ات الت�شغيلي��ة يتراج��ع اإل��ى ن�شب��ة 2.5 %. 

ه��ذا وحافظ��ت هوام���س الفوائد على م�شت��وى 1.96 

%، ول��م ت�شتطع بالتالي توليد مفعول �شعر اإيجابي 
بموازاة تقل�س مفعول الحج��م. اإ�شافًة اإلى ذلك، فاإن 

تخ�شي���س المزي��د م��ن الموؤون��ات نتيج��ة متطلبات 

تغطية المخاطر االإقليمية، قد حدت من نمو االإيرادات 

الت�شغيلي��ة ال�شافي��ة الذي �شجل ن�شب��ة 8.4 % على 

اأ�شا���س �شن��وي. في م��وازاة ذل��ك، اإن نم��و الدخل من 

العموالت واالإيرادات االأخ��رى والذي ارتفعت ح�شته 

اإلى اإجمالي المردود من ن�شبة 34.8 % في حزيران 

2011 اإل��ى ن�شب��ة 37.0 % ف��ي حزي��ران 2012، 
لم يك��ن كافيًا ليعو�س المفاعي��ل ال�شلبية لمتطلبات 

عل��ى  الم�شتم��رة  وال�شغ��وط  جه��ة  م��ن  الموؤون��ات 

الهوام�س من جهة اأخرى.

تج��در االإ�شارة اإل��ى اأن اإجراءات تحفي��ز الفعالية 

المتخذة من قبل الم�ش��ارف في ظل ظروف ت�شغيلية 

�شعب��ة ن�شبيًا قد �شاهمت في تح�شن ن�شبة الكلفة اإلى 

المردود التي تراجعت من 48.3 % في الن�شف االأول 

من العام 2011 اإلى 46.7 % في الن�شف االأول من 

الع��ام 2012. اإال اأن هذه التدابير ترافقت مع التاأثير 

ال�شلب��ي لكلف��ة االئتم��ان، ما اأثق��ل �شاف��ي الهام�س 

الت�شغيل��ي الذي تراجع م��ن 39.3 % اإلى 35.0 %، 

متج��اوزاً التح�شن ف��ي ن�شب��ة ا�شتخ��دام الموجودات 

م��ن 2.99 % اإل��ى 3.12 %. ف��ي هذا االإط��ار، فاإن 

 تنازلي��ًا فتراجع 
ً
ن�ش��ب المردودية ق��د اأخذت منح��ى

الم��ردود عل��ى متو�شط الموجودات م��ن 1.17 % في 

الن�ش��ف االأول م��ن الع��ام 2011 اإل��ى 1.09 % في 

الن�ش��ف االأول م��ن الع��ام 2012، وانخف�س المردود 

عل��ى متو�ش��ط االأم��وال الخا�شة م��ن 12.83 % اإلى   

12.38 %، اإال اأن ه��ذه الن�ش��ب ما زالت تعتبر وافية 
بالمقارنة مع المتو�شطات العالمية ب�شكل عام.

حملة ترويجية وجو�ئز لـ »بنك بريوت و�لبالد �لعربية« 

 اأطل��ق »بن��ك بيروت والبالد العربية« حمل��ة خا�شة تهدف الى مكافاأة حامل��ي بطاقاته االئتمانية 

بجوائز عديدة يح�شلون عليها في مقابل ا�شتخدامهم لبطاقاتهم في الفترة الممتدة من 8 اآب لغاية 21 

ايلول 2012.

وف��ي تفا�شي��ل الحملة بح�ش��ب بيان الم�شرف، »عن��د كل عملية ا�شتخدام للبطاقة ف��ي اأي من نقاط 

البيع في لبنان اأو في الخارج، ُيدرج ا�شم حاملها تلقائيًا في ال�شحب للفوز بواحدة من ثالث جوائز قّيمة 

ه��ي عب��ارة عن عطلة ا�شبوع مريحة ف��ي احد المجّمعات ال�شياحية البحري��ة الراقية في لبنان وبجائزة 

كبرى مميزة هي عبارة عن رحلة ل�شخ�شين الى اي وجهة في اوروبا”.

�أد�ء م�صارف �ملجموعة »�ألفا« يف �لن�صف �لأول من �لعام 2012
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�شناعات لبنانية

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة
تتابع "الصناعة واالقتصاد" تسليط الضوء على صناعات لبنانية متّيزت بجودة انتاجها، ومتّكنت من منافسة السلع 

العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.
 وستتناول في هذا العدد شركة »يونيفرسال« وشركة »شويري مولتي باكينجغ« وشركة  »سالم أنترناشيونال تانيري«

تاأ�ش�ش��ت �شركة “يونيفر�ش��ال” للدهانات في بداية الثماني��ات على يد االإخوة 

دري��د ولوؤي وجمال حاطوم في المدين��ة ال�شناعية في منطقة عاليه، وذلك باآالت 

مح��دودة وعدد متوا�شع، بهدف در�س و�شع ال�ش��وق، ولكن بعد فترة ق�شيرة بداأت 

ال�شرك��ة بالتو�ش��ع والتم��دد في المناطق اللبناني��ة كافة، واالنفت��اح على االأ�شواق 

الخارجية، خ�شو�شًا وان الجودة في االنتاج التي تعتمدها ال�شركة وبالموا�شفات 

االأوروبية العالية، مكنتها من احتالل مكانة جيدة في االأ�شواق.

 ه��ذه المعطي��ات دفعت االأخوة اآل حاط��وم اإلى ان�شاء مبنى جدي��د لل�شركة في 

المنطق��ة ال�شناعية في عاليه، وتجهيزه بخطوط اأنتاج حديثه وماكينات متطورة 

في �شناعة الدهانات ودواء الن�س وم�شتقاته.

 ه��ذا النمو ف��ي ال�شناع��ة اللبنانية واال�شتثم��ارات التي قام به��ا ال�شناعيون 

كان��ت قد تزامنت مع نهاية االأحداث اللبنانية في بداية الت�شعينيات وما �شاحبها 

من فورة عمرانية �شهدها لبنان في العا�شمة بيروت ومختلف المناطق.

وخ��الل لقاء مجلة “ال�شناعة واالأقت�شاد” م��ع المهند�س دريد حاطوم، تطرق 

االأخي��ر اإلى اأو�شاع ال�شناعة ب�شكل عام، و�شناع��ة الدهانات ب�شكل خا�س، حيث 

اأك��د اأن ال�شناع��ة الي��وم واالأقت�شاد ب�شكل ع��ام، يمران باأ�شواأ حاالتهم��ا نظراًُ اإلى 

االأو�ش��اع االأمنية التي ت�شهدها البالد، اأ�شف اإل��ى ذلك غالء المحروقات واأنقطاع 

الكهرباء وعدم اأنتظامها ما جعلنا نعي�س في ظروف �شعبه للغايه.

اإعداد عبداهلل حداد

�صركة »يونيفر�صال« للدهانات

 ريادة في ال�صنــــاعة وجودة في االنتاج
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�صركة �صويري مولتي باكينجغ:

 دقه في العمل و�صرعة في الت�صليم

 اأك��د مدي��ر ال�شرك��ة مي�شال �شوي��ري اأن �شوي��ري مولتي 

باكينج��غ عمل��ت من��ذ تاأ�شي�شه��ا ف��ي مج��ال اإ�شتي��رار االآت 

التعبئ��ة والتغليف والتو�شيب ل��زوم ال�شناعات والمنتجات 

اللبنانية � وكالء فبارك.

وجوابًا عل��ى �شوؤال حول بدايات تاأ�شي�س ال�شركة، قال ال�شيد 

�شوي��ري ان ال�شرك��ة الت��ي تاأ�ش�شت من��ذ حوالي 17 عام��ًا، بداأت 

باأ�شتي��راد اأح��دث االآالت والم��اركات العالمي��ة واأف�شلها جودة 

ونوعية. واأكد �شويري وجود �شركته القوي في االأ�شواق اللبنانية، 

بحي��ث ان معظ��م المنتجي��ن ب��داأوا ف��ي االعتماد عليه��ا لتاأمين 

خدماتهم، من اآالت تعبئة وتغليف وتو�شيب مع م�شتلزماتها.

 وي�شي��ر �شويري اإلى اأن �شركت��ه تعتمد اخت�شا�شيين في 

تاأمي��ن خدمات الزبائن ما بعد البي��ع، وهم م�شتعدون دائمًا 

لتلبية حاجات زبائن ال�شركة في االآ�شواق.

وح��ول تحدي��ث ال�شرك��ة وعم��ا اإذا كان له��ا ف��روع ف��ي 

المناط��ق اللبناني��ة. تح��دث �شوي��ري ع��ن تاأ�شي���س معمل 

واأ�شتي��راد اأحدث االآالت والمعدات الخا�شة ل�شناعة �شريط 

التطوي��ق )PP Strapping Band( ول�شناعة ال�شريط 

الال�شق  )Adhesive Tape( الذي تحتاجه الم�شانع، 

 )Cling Stretch Film( واأفران بويا ال�شيارات، ولف رولو

الإ�شتعمال المطاعم وتو�شيب الدجاج واللحوم وم�شتقاتها 

بنايل��ون للف الطبالي لزوم الب�شائ��ع، وطباعة على رولو 

التلزيق.

وتوجه �شويري في كلمة اأخيرة اإلى الدولة طالبًا منها 

االأهتم��ام بال�شناع��ه اللبناني��ه، والتخفي��ف م��ن االأعباء 

الت��ي تتحملها من جم��ارك وطاقة وفلتان اال�ش��واق اأمام 

ال�شناعات االأجنبية بدون رقيب اأو ح�شيب.

واأخي��راً �شيبقى �شعارن��ا في ال�شركة: الدق��ه في العمل 

و�شرعة في الت�شليم.

Flow Pack

مي�سال �سويري
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�شناعات لبنانية

خبرة مائة عام في �صناعة الجلود وتلوينها

»�صالم اأنترنا�صيونال تانيري«:ال�صناعة في خطر كبير

تاأ�ش�ش��ت �شرك��ة �شالم اأنترنا�شيون��ال تانيري 

ف��ي الع��ام 1925، على يد نجيب �شال��م واأخوانه 

في منطقة وادي �شحرور العليا � بعبدا وهي تعمل 

في مجال الجلود والدباغه وال�شياغ.

ب��داأت ال�شركة العم��ل بمعدات يدوي��ه وبع�س 

العم��ال وكان��ت ت�شت��ورد الجل��ود م��ن مختل��ف 

المناط��ق اللبنانية والم�شال��خ العاملة، ولكن بعد 

مرور فترة من الزمن عمل الموؤ�ش�شون على تطوير 

الم�شن��ع عب��ر  اإدخال مع��دات متط��ورة وحديثة 

وخط��وط اأنتاج جدي��دة لل�شب��اغ ومخلتف اأنواع 

الدباغة.

زاد الطلب على منتوجات ال�شركة اأبان الحرب 

التي ع�شفت بلبنان وتوقف غالبية الدباغات عن 

العمل.

وال�شرك��ة تعتمد في اإنتاجه��ا على موا�شفات 

وتلوينه��ا  الجل��ود  دباغ��ة  ف��ي  وتقني��ة  عالي��ة 

وذلك لتتما�ش��ى مع المنتوج��ات االأوروبية وهي 

ت�شاهيها جودة ونوعي��ة. ويوجد للم�شنع �شالة 

عر�س وبيع في منطقة الدورة � برج حمود � �شنتر 

مقري.

وك�شف��ت اإدارة ال�شركة في لقاء مع “ال�شناعة 

واالأقت�شاد”، عن الم�شاكل التي تعانيها ال�شناعة 

ب�ش��كل ع��ام و�شناع��ة الدباغات والجل��ود ب�شكل 

خا���س. ومن اأهم هذه الم�ش��اكل غياب الدعم من 

قبل الدولة والنظرة الى ال�شناعة على اأ�شا�س اأنها 

قطاع ثانوي مع العلم اأن ال�شناعة هي التي تحد 

من الهجرة وت�شغل اأكبر ن�شبة من اليد العاملة في 

لبنان، وتعود على االأقت�شاد بالعملة االآجنبية. 

وطال��ب ال�شيد �شال��م وزارة ال�شناعة وجمعية 

ال�شناعيي��ن بالعمل ال��دوؤوب على تاأمي��ن اأ�شعار 

منخف�ش��ه للكهرباء واأن تك��ون لل�شناعيين كوتا 

م��ن المحروق��ات باأ�شعار منخف�ش��ه كي ن�شتطيع 

االأ�شتمرار والمناف�شه واال اإذا بقي الو�شع على هذا 

المن��وال فال�شناعة وال�شناعي��ون في خطر كبير 

وربما ن�شل بعد فترة الى التوقف عن العمل.

عبداهلل حداد
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�صركة ميتز اكويبمانت ولو جي�صتك�س )اوف �صور( �س.م.ل.

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2011/12/31

�ملطلوبات ل.ل.          ل.ل.    �ملوجود�ت    

راأ�س المال اال�شول الثابتة     12259879   30000000   

الب�شائع     475113635     1500000         االحتياطات

نتائج �شابقة مدورة        

المجموع العام     1877238174       1877238174

مجل�س االدارة 

        

 كارل ميتز                   ع�سو          حبيب حاتم

ميتز هولدينغ                  ع�سو 

بولين ميتز                  رئي�س مجل�س االدارة      المراقب اال�سا�سي

850250614 664628620

272754194

77647895

860625

النتيجة ال�شافية 

للدورة المالية

ح�شابات الت�شوية

الموؤونات لمواجة اعباء

256318597

4974750
670231846 463942693

993000

ذمم مدينة

ذمم اال�شت ثمار المدنية االخرى

ح�شابات الت�شوية

ذمم دائنةم�شارف وموؤ�ش�شات مالية

�شرائب متوجبة 

على اال�شتثمار

�صركة ميرومار )اوف �صور( �س.م.ل.    

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2011/12/31

�ملطلوبات ل.ل.          ل.ل.    �ملوجود�ت    

راأ�س المال اال�شول الثابتة     2226450765   3000000   

االحتياطات ذمم مدينة     3549031827    1500000        

نتائج �شابقة مدورة        

المجموع العام     6971464777       6971464777 

مجل�س االدارة 

        

انطوان ج. حداد                   ع�سو          حبيب حاتم

ماري تريز حداد                  ع�سو 

جان بول ميتز                 رئي�س مجل�س االدارة      المراقب اال�سا�سي

2834654251 807619086

462220942

4242542

956896539

13237142

النتيجة ال�شافية 

للدورة المالية

�شرائب متوجبة على 

اال�شتثمار

ذمم اال�شتثمار 

الدائنة االخرى

الموؤونات لمواجة اعباء

388363099

2680027690
7149771

  8535900

الم�شارف والموؤ�ش�شات المالية 

ح�شابات الت�شوية 

ذمم دائنة

ال�شمان االجتماعي

ح�شابات الت�شوية
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�صركة �صونومار ترا�صت �صيبينغ كومباني �س.م.ل.

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2011/12/31

�ملطلوبات ل.ل.          ل.ل.    �ملوجود�ت    

اال�شول الثابتة المادية    194455301   1000000               راأ�س المال

ذمم مدينة     231665167     40190529                  االحتياطات

                نتائج �شابقة مدورة

المجموع العام     735414148     735414148

مجل�س االدارة 

        

�سركة ميتز هولدنغ �س.م.ل.           ع�سو          فواز اإخوان

بيتر جان ميتز                  ع�سو 

             المراقب اال�سافي

             جورج عكر

بولين جان ميتز         رئي�س مجل�س االدارة      المراقب اال�سا�سي

157424874   309293680
2540380-

4265725
754100

15446648

النتيجة ال�شافية 

للدورة المالية

ال�شمان االجتماعي

�شرائب متوجبة على 

اال�شتثمار

موؤونات لمواجهة اعباء

360559475

 6381000

1627515

ذمم دائنة150304662

الم�شارف وال�شندوق 

ح�شابات ال�شركاء الدائنة

ح�شابات الت�شوية

�شرائب متوجبة خارج 

اال�شتثمار
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�صركة اورابيا)اوف �صور( �س.م.ل.

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2011/12/31

�ملطلوبات ل.ل.          ل.ل.    �ملوجود�ت    

راأ�س المال ذمم اال�شتثمار المدينة    309984256   30000000   

ح�شاب الت�شوية     94882050     -6468872         نتائج �شابقة مدورة

النتيجة ال�شافية        

للدورة المالية             

المجموع العام     619198544     619198544

مجل�س االدارة 

        

رمزي العويني                   ع�سو          حبيب حاتم

انترانيك كالوكيان                  ع�سو 

�سيلوانا غازاريان         رئي�س مجل�س االدارة      المراقب اال�سا�سي

83970805 185665761

274205206

8978670

1389750
  ذمم دائنة

ح�شابات الت�شوية

ال�شمان االجتماعي

2065765
26600712

224915985

2207000

الم�شارف

ال�شندوق

ح�شابات ال�شركاء

ذمم اال�شتثمار 

الدائنة االخرى

�شرائب متوجبة 

على اال�شتثمار

�صركة ميتز كونتينر الين )اوف �صور( �س.م.ل.

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2011/12/31

�ملطلوبات ل.ل.          ل.ل.    �ملوجود�ت    

راأ�س المال اال�شول الثابتة     51619394   150000000   

ذمم مدينة     377698177     75000000         االحتياطات

نتائج �شابقة مدورة        

المجموع العام     440067874       440067874

مجل�س االدارة 

        

 ميتز هولدينغ �س.م.ل                 ع�سو          حبيب حاتم

انطوان ج. حداد                  ع�سو 

بولين ميتز                  رئي�س مجل�س االدارة      المراقب اال�سا�سي

269547545- 2262000

17417004-

118801100

16731512

النتيجة ال�شافية 

للدورة المالية

ح�شابات الت�شوية

الموؤونات لمواجة اعباء

999997

5578950
365499811 1909356

1000000

ال�شمان االجتماعي

ح�شابات الت�شوية 

الم�شارف

ذمم دائنةال�شندوق

�شرائب متوجبة 

على اال�شتثمار
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�صركة ميتز هولدنغ �س.م.ل.

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2011/12/31

�ملطلوبات ل.ل.          ل.ل.    �ملوجود�ت    

راأ�س المال اال�شول الثابتة المادية    6195830   30000000   

اال�شول الثابتة المالية    188672100     15000000       االحتياطات

نتائج �شابقة مدورة        

المجموع العام     11350860122     11350860122

مجل�س االدارة 

        

بولين جان ميتز                    ع�سو          حبيب حاتم

بيتر جان ميتز                  ع�سو 

�سيلين جان ميتز          ع�سو

�سونا ميتز                    ع�سو

بول ميتز                     ع�سو

جان بول ميتز         رئي�س مجل�س االدارة      المراقب اال�سا�سي

12247495- 9359809825
182155194-

2700000

9761905612

5218159

النتيجة ال�شافية 

للدورة المالية

�شرائب متوجبة 

على اال�شتثمار

ذمم دائنة خارج 

اال�شتثمار

الموؤونات لمواجهة اعباء

1796182367

1727341665

2500000

ال�شمان االجتماعي597375

ذمم مدينة

الم�شارف وال�شندوق

ح�شابات ال�شركاء الدائنة

ح�شابات الت�شوية الدائنة
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�صركة ميغا ماريتييم )اوف �صور( �س.م.ل.

�ملطلوبات ل.ل.          ل.ل.    �ملوجود�ت    

راأ�س المال ذمم اال�شتثمار المدينة االخرى   312427717   30000000   

الم�شارف     12245088     -13452808        نتائج �شابقة مدورة

النتيجة ال�شافية        

للدورة المالية            

�شرائب متوجبة        

على اال�شتثمار       

المجموع العام     324672805     324672805

مجل�س االدارة 

        

طانيو�س يو�سف عبدو الخوري            ع�سو          حبيب حاتم

غرا�سيا يو�سف االبي�س         ع�سو 

مي فوؤاد معيكي         رئي�س مجل�س االدارة      المراقب اال�سا�سي

307125613

1000000

�صركة ميغا ماريتييم )اوف �صور( �س.م.ل.

�ملطلوبات ل.ل.          ل.ل.    �ملوجود�ت    

راأ�س المال ذمم اال�شتثمار المدينة االخرى   699002786   30000000   

الم�شارف     38520063     293672805        نتائج �شابقة مدورة

النتيجة ال�شافية        

للدورة المالية             

ال�شمان االجتماعي       

المجموع العام     737523849     737523849

مجل�س االدارة 

        

طانيو�س يو�سف عبدو الخوري            ع�سو          حبيب حاتم

غرا�سيا يو�سف االبي�س         ع�سو 

مي فوؤاد معيكي         رئي�س مجل�س االدارة      المراقب اال�سا�سي

411611294 1000

1146750

         1093000

ال�شندوق

�شرائب متوجبة 

علىاال�شتثمار
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متاشياً مع نهج مجلة “ الصناعة واألقتصاد » القائم 
من رسالة  أنطالقاً  اللبنانية  بالصناعة  األهتمام  على 

اجمللة في خدمة القضية الصناعية.
األنترنت                      على  اجمللة  موقع  أطالق  ومبناسبة 
خالله  من  يشكل  والذي   www.sinaaiktisad.com
بوصول  يساهم  حقيقياً  منطاً  لبنان(  في  صنع  )باب 
السلعة اللبنانية الى األسواق احمللية والعربية، وقفزة 
نوعية وجادة على طريق فتح أسواق جديدة أمام اإلنتاج 

الصناعي اللبناني.
العربية  اإلنطالقة اجلديدة للمجلة في األسواق  ومع 
واحمللية بحيث باتت مرجعاً معتمداً للتعرف إلى صناعة 
)باب  تعزيز  على  العمل  اجمللة  إدارة  باشرت  فقد  لبنان، 
صنع في لبنان( الذي تفردت به منذ صدورها في مطلع 
التسعينات كخطوة فاعلة وبكلفة مخفضًة جداً في 
من  مستفيدة  لبنان  في  الوطنية  للصناعة  الترويج 
األنتشار اجلديد للمجلة، مضافاً إليها اإلنتشارالواسع 
في   www.sinaaiktisad.com االلكتروني  املوقع  على 

جميع األسواق احمللية والعربية .
أن  اجمللة  إدارة  تأمل  اخلطوة،  هذه  جلدية  ونظراً  لذلك 
يجد الصناعيون اللبنانيون فيها فرصة سانحة لترويج 
للنموذج  وفقاً  االعالنية  املشاركة  عبر  منتجاتهم 
املوحد الذي مت أعتماده بأسلوب سهل وفعال وبكلفة 
عدد  أكبر  أمام  اجملال  في  يفسح  مبا  رمزية  تكون  تكاد 
بأنتاجها  للتعريف  الصناعية  املؤسسات  من  ممكن 

بأقصر الطرق وبأقلها كلفه.
وتقنياً  بشرياً  جهازاً  اجمللة  أنشأت  ذلك  من  أنطالقاً 
خاصاً إلجناح هذه اخلطوة مبا يحقق املصالح املشتركة 
الوطني  واإلقتصاد  خاص  بشكل  اللبنانية  للصناعة 

بشكل عام.

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 125.indd   67 10/18/12   3:01:28 PM



ال�شناعة واالقت�شاد - العدد 125 ت�شرين االول - ت�شرين الثاني 2012 68

 

�صناعات غذائية

�صركة حمام�ش االمني لل�صناعة واللتجارة �ش.م.م
�سناعة وتجارة كافة انواع المك�سرات والبن وال�سوكوال وال�سكاكر

E- mail : contact@api.com.lb

 العنوان: عكار - العبدة - مقابل مشتل الزراعة -بناية االمني - هاتف : 471117 )6( 961 - 471114 )6(961 
فروع الشركة  - طرابلس 1- طريق 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 
اململكة العربية السعودية  - الرياض - اخلالدية - 00966555201698

 معامل الفلوك�ش ال�صناعية

- احمد عطايا

USINE LAVELUXE INDUSTRIELLE
�سناعات غذائية

الناعمة ـ احلارة ملك احمد عطايا 
هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -٢١٥٨٨٨ ٣ ٩٦١ 

فاكس : ٦٠٠٣٤٦ ٥ ٩٦١
ص.ب : ١٤/٥٤٤٥ بيروت

www.yamama-lb.com  
info@yamama-lb.com

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

�صركة اخلبز امللكي
�سناعة الخبز العربي واالفرنجي �سناعة 

الحلويات العربية واالفرنجية

طحينة - راحة حلقوم - حالوة - سمسمية - دبس خروب
Tahini - loukoum - Halawa -  Semsmia - Carob’s Rolases

بيروت - هاتف :545331- 01/273649 - فاكس :  01/545331 - ص.ب.: 114720 بيروت
E-mail: ghandour.lb@gmail.com 

AbdUl KAdEr ghAndoUr & sons s.A.l
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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 : 680680 )1( 961 -  ص.ب : 66  
    فاكس: 685090 )1( 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

�صـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
تو�سيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات )ا�ستيراد وت�سدير(

E-mail : helbawi@helbawibros.com

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

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

�صركة اخلبز امللكي
�سناعة الخبز العربي واالفرنجي �سناعة 

الحلويات العربية واالفرنجية

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

البان واجبان جابر ابناء جابر

م�شوار اجلودة منذ 1951

طحينة - راحة حلقوم - حالوة - سمسمية - دبس خروب
Tahini - loukoum - Halawa -  Semsmia - Carob’s Rolases

بيروت - هاتف :545331- 01/273649 - فاكس :  01/545331 - ص.ب.: 114720 بيروت
E-mail: ghandour.lb@gmail.com 

AbdUl KAdEr ghAndoUr & sons s.A.l

 �صركة �صدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�ستيراد وت�سدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - شارع اقسيس - بيروت لبنان - تلفون: 278248-01/542542 961  فاكس: 01/543030 961  
www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com 
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موؤ�ص�صة موري�ش ب�صري م�صعالين

Maurice B. Mechelany
مو�د غذ�ئية : كبي�س - مربيات - ورق عنب - زيت وزيتون

 العنــــــوان : سن الفيل - شارع عازار - هاتف : ٥١٠٩٧٦ )١( -٥١٠٩٧٧ )١( ٩٦١       
املصنع : زحلة - املدينة الصناعية - هاتف : ٩٣١٣٥٧ )٨( ٩٦١  - ص.ب: ٥٥٥٣١ بيروت
E-mail : mechelanyfoods@hotmail.com - www.mechelanyfoods.com

�صناعات غذائية

 العنــوان :

املعمل

 كفرشيما -  

املنطقة الصناعية 

هاتف :

١١٤ /٤٣٦١١٥ - )٥( ٩٦١ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاكس:

 ٥٥٧٥٢٣)١( ٩٦١ 

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

 �صركة ايكو للتجارة وال�صناعة 

واملقاوالت �ش.م.م

E-Mail: echo_painting@hotmail.com     echo.paint@gmail.com     www.echopaint.com

 Ftouh Mills-Ghbayra Group
 مطاحن الفتوح - غبرية غروب �ش.م.م

برغل، حبوب وبهارات    

Email: joseph@ftouhmills.com         Web Site: www. ftouhmills.com

جبل لبنان - كسروان - جديدة غزير - الشارع العام  هاتف : 925965 )9( 961 
643502 )3( 961 - فاكس: 925361 )9( 961

وكالء ح�سريــون لل�سرق االأو�سط �سوكوال �سوي�سري/على ا�ستعداد لتلبية طلبات الجملة للخارج - تاأمين 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

Manufacturing & Trading 
of all Kind of Sweets

العنــوان : جبل لبنان - املنت - مزرعة يشوع - املنطقة الصناعية - بناية الشركة 
 هاتف :  ٩٢٦٣٨١ )٤( ٩٦١ - ٩٢٨٧٥٩ )٤( ٩٦١ - فاكس:٩٢٠١٩٠ )٤( ٩٦١ 

Email: info@aounfood.com            Web site:www.aounfood.com

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

�سناعة وتجارة مواد غذائية: حبوب - بهارات  - كبي�س - حالوة و طحينة - �سناعة مختلف اأدوات التنظيف

�صركة الكار �ش.م.ل  

العنوان:  املتني - الشارع العام -هاتف: ٢٩٦١٧٦  )٤( ٩٦١-٨٦٦٢٧٧ )٣( ٩٦١ 

�سناعة الم�سروبات الروحية والكحولية

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

  AL CART S.A.l 
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيك

 العنــوان : بيروت - ساقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام - هاتف: ٠١/٨٠٩٤٥٤ 
خليوي : ٠٣/٢٨٤٦٩٠ - فاكس: ٠١/٨١٠٤٥٤

E mail : info@plastiban-lb.com،  www.plastiban-lb.com 

Plastiban�صركة بال�صتيبون 
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

 صناعة
 وجتارة مواد
التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - شارع القسيس 
هاتف : 926830)3( 961 - 279314 )1( 961 - فاكس : 279314 )1( 961  

     ل�صناعة وجتارة مواد التنظيف الفتى كو

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

صناعة وطباعة كافة انواع البالستيك

العنــــــوان : بيروت - لبنان - هاتف : 851409 )1( 961 خلوي : 849700 )3( 961
E-mail : abbasmiski@gmail.com      E-mail : abbasmiski@hotmail.com

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

موؤ�ص�صة ع.م. للبال�صتيك 
A.M. PlAstic Est. 

      

 العنــوان :

املعمل

 كفرشيما -  

املنطقة الصناعية 

هاتف :

١١٤ /٤٣٦١١٥ - )٥( ٩٦١ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاكس:

 ٥٥٧٥٢٣)١( ٩٦١ 

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

 �صركة ايكو للتجارة وال�صناعة 

واملقاوالت �ش.م.م

E-Mail: echo_painting@hotmail.com     echo.paint@gmail.com     www.echopaint.com
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اآالالت واالجهزة الكهربائية

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

�صركة الي�صا 

لل�صناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�س �لبن و�لبهار�ت

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: ٧٣٠٢٥٣)٧(٠٠٩٦١ -  ٧٢٢٢٥٣)٧(٠٠٩٦١ - ص ب: ٣٧١ صيدا

E-mail :amacosal.com    amacosal@yahoo.com

�صركة اماكو     
�سناعة اآالت لتحويل الورق ال�سحي 

على مختلف اأنواعه

AMACO COMPANy 

cHOUEiRY MUlti PAckAging s.A.R.l

استيراد آالت ومواد التغليف والتوضيب والتعبئة 
Import Machinery & Packaging Materials، Packaging& Packing 

 العنوان: لبنان - منصورية املنت - شارع سامي الصلح - بناية سانت ايلي - بلوك»د«  
هاتف : 401777 )4( 961 - 401077 )4( 961 - فاكس: 532399 )4( 961  
خليوي :286252 )3( 961 - 808077 )3( 961 ص.ب.: 0162 - منصورية املنت
info@chouerymultipack.com  www. chouerymultipack.com

 Stretch Film & Adhesive TapeFlow Pack

حريري رادياتور  �صويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

صيدا - عني الدلب 
ملك محمد احلريري  

هاتف : 
   ٧٢٣٠٠٧ )٧( ٩٦١

 ٢٤٧٨٤٧ )٣( ٩٦١
ص.ب : ٤٩٩

Saida - Ain Al 
Deleb - Mohammad 
Hariri Bldg.

Tel : 961 (7) 723007 
- 961 (3) 247847  
P.O.Box : 499 

HARIRI 
RADIATOR

�سناعة رادياتورات واك�س�سواراتها لكافة

ال�سيارات واملولدات واملعدات 

 �صركة اك�صرتافور  ل�صناعة االفران االآلية �ش.م.م

Manufacturing of Bakery          سناعة وتجارة االفران االآلية�

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

http://www.ExtraFourCo.com/    contact@extrafourco.com
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�صناعات مختلفة 

�صـركـة 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 - هاتف:   )5(961 619681)3(961 
 خليوي: 671265)3(961- ص.ب. 1503-33
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb

 

Modern Industries For Concrete sal (MIC)
  Ready Mix Concrete - Laboratory      مجبل باطون جاهز - مختبر لفح�س الباطون

العنــوان : جبل لبنان - املنت - ابو ميزان - الطريق العام - هاتف : ٩٨٢٦٣٣-٤- ٩٦١         
فاكس: -٩٨٢٦٣٣ -٤- ٩٦١ 

 Email: mic-concrete@kahy-holding.com

�صركة امل�صانع احلديثة للباطون اجلاهز �ش.م.ل
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�صناعات مختلفة 

جديد
 مطعم

 فخر الدين

 

صناعة االحزمة اجللدية
Leather Belts

العنوان:  احلدث - وهبي سنتر 
هاتف: ٤٦٦٠٢ ٠ )٥(٩٦١ - 
فاكس : ٤٦١٦٨٦ )٥( ٩٦١

Adresse: Hadath - Wehbi 
Center Tel : 961 (5) 466020 

- Fax : 961 (5) 461686

Email : info samobelt.com
 Website : www.samobelt.com

 �صـامـو بلــت
SAMO BELT

 العنوان: بيروت - فردان - رشيد كرامي - سنتر كونكورد - هاتف :٣٤٨٠٨١ - 
٣٤٨٠٨٠ )١( ٩٦١  فاكس :٣٥٤٥٣٣ )١( ٩٦١ - ص.ب : ٥٠١٩-١٤

E-mail : gm@saccal.com

�صقال ال�صناعات  �ش.م.ل �سناعة مولدات وكواتم �سوت

Saccal Industries S.A.L 
Generators & Sound Proof Canopies

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

 العنوان: البقاع - تعنايل  املنطقة الصناعية -  هاتف : ٥١٣٢٠١ - ٥١٣٢٠٢ )٨( ٩٦١ 
 فاكس  : ٥١٣٢٠٠ )٨( ٩٦١ خلوي : ٨٣٣٦٢١ )٣( ٩٦١

E-mail : info@loriginecos.com - Website : www.loriginecos.com

فاك�س: 545933 )5( 961    ال�سويفات الأمراء - �سارع التريو - مفرق البيب�سي - تلفون: 886979 )3( 961 

Website: www.pitabreadnme.com    Email:info@ pitabreadnme.com

املكل�س - بناية بارودي - - تلفون:   8/ 7 /6 /  486395 )1( 961  فاك�س:   486399 )1( 961  

Email: info@baroudigroup.com   
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جديد
 مطعم

 فخر الدين
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وياأت��ي اإط��الق المنت��دى والمعر�س ف��ي اإطار 

جه��ود اقت�شادي��ة دب��ي الرامي��ة نح��و خل��ق بيئة 

اقت�شادي��ة م�شتدامة تتبع اأف�شل المعايير واللوائح 

االقت�شادية الخا�شة بحماية الم�شتهلك والعالمات 

التجارية، مم��ا يعزز من ال�شفافي��ة والحيادية في 

قطاع التجزئة باإمارة دبي.

يركز “موؤتمر دبي العالم��ي لحماية الم�شتهلك 

2013”، ال��ذي يق��ام لم��دة 3 اأي��ام بالتزامن مع 
حماي��ة  تقوي��ة  عل��ى  بران��دز”،  “ب��اور  معر���س 

والتعري��ف  بحقوق��ه  وعي��ه  وزي��ادة  الم�شتهل��ك 

باالآلي��ات والقواني��ن المتبعة، وال��دور الذي يقدمه 

الم�شتهل��ك  وحماي��ة  التجاري��ة  الرقاب��ة  قط��اع 

بالدائ��رة والعائ��د االقت�ش��ادي م��ن وراء الحف��اظ 

عل��ى حق��وق الم�شتهل��ك والثق��ة المكت�شب��ة لل�شوق 

المحل��ي من خالله. وي�شت�شي��ف الموؤتمر نخبة من 

ال�شخ�شي��ات العالمية والمحلي��ة واأ�شحاب القرار، 

م��ن بينهم م��دراء تنفيذيي��ن وم�شوؤولين حكوميين 

بالقط��اع  والعاملي��ن  اقت�شاديي��ن  وباحثي��ن 

ال�شناع��ي والمحامي��ن ع��ن العم��الء وغيرهم من 

المهنيين والمهتمين في �شوؤون حماية الم�شتهلكين 

والعالمات التجارية العالمية.

“ب��اور بران��دز” كب��رى  �شي�شتقط��ب معر���س 

العالم��ات التجارية عل��ى م�شتوى دول��ة االإمارات 

والعالم لتقريب وجهات النظر، والحديث حول اأبرز 

مفاهي��م القطاع وتبادل الخب��رات ووجهات النظر 

اإل��ى جانب التروي��ج للعالمة التجاري��ة. وباإمكان 

ال�ش��ركات العار�ش��ة ف��ي الح��دث الح�ش��ول عل��ى 

اعتم��اد واإج��ازة منتجاتها كعالم��ة تجارية قوية 

في دبي، والوقوف في طليعة ما يهتم به الم�شتهلك 

واغتن��ام الفر�شة الإظه��ار �شيا�شات الج��ودة التي 

لديه��ا، وعق��د االجتماعات م��ع الزوار م��ن التجار 

والم�شتثمري��ن، وزيادة م�شاح��ة العالمة التجارية 

وو�شوحه��ا وم�شداقيته��ا ف��ي ال�ش��وق م��ن خالل 

الم�شاركة في الحدث.

وبهذه المنا�شب��ة، قال �شع��ادة �شامي القمزي، 

مدير عام دائرة التنمية االقت�شادية: “ياأتي اإطالق 

’موؤتم��ر دبي العالمي لحماي��ة الم�شتهلك 2013’ 
ومعر���س ’ب��اور بران��ذز’ �شمن جه��ود ومبادرات 

اقت�شادي��ة دب��ي الت��ي تتب��ع توجيه��ات الحكومة 

الر�شيدة الرامية اإلى تنمية القطاع االقت�شادي عبر 

تنمي��ة ال�شيا�شات واللوائح االقت�شادية، والتعريف 

بالقطاع��ات الت��ي تحظ��ى بالنم��و اال�شتراتيج��ي. 

وتعم��ل اقت�شادية دبي على تقدي��م اأف�شل الحلول 

والخدم��ات للتج��ار والم�شتثمرين �ش��واًء المحليين 

اأو العالم��ي لت�شهي��ل الحرك��ة التجاري��ة ومزاول��ة 

االأعمال في االإمارة”. 

“لع��ب قط��اع التجزئ��ة دوراً  وق��ال القم��زي: 

رئي�شيًا في التنمية االقت�شادية الإمارة دبي، حيث 

�شاهم ب�ش��كل مبا�شر في نمو الناتج المحلي بن�شبة 

م��ا يزيد ع��ن 12 % �شنوي��ًا خالل االأع��وام الع�شر 

الما�شي��ة، م�ش��كاًل في الع��ام 2011 ما ال يقل عن 

15 ملي��ار دره��م. ومن هن��ا نرى اأن ذل��ك موؤ�شر 
عل��ى اأن م�شتقبل قطاع التجزئة واعد ومن المتوقع 

اأن يتج��اوز معدل النمو ال�شن��وي له 5.5 % خالل 

الفت��رة ما بي��ن العام 2012 اإل��ى 2015. وتكثف 

حكوم��ة دب��ي جهوده��ا ف��ي �شبي��ل تعزي��ز القدرة 

التناف�شي��ة لالإمارة عب��ر كافة قطاع��ات االأعمال، 

العالم��ي لحماي��ة  ’موؤتم��ر دب��ي  اإط��الق  وياأت��ي 

الجه��ود  تل��ك  نج��اح  لتكل��ل   ’2013 الم�شتهل��ك 

ولتكون مبادرة اأخ��رى تعزز من مكانة اإمارة دبي 

كبيئة جاذب��ة ومنا�شبة لتطوير االأعمال، والحفاظ 

عل��ى القطاع��ات االقت�شادي��ة ناب�ش��ًا بالحيوي��ة 

واالزدهار في دبي”. 

وق��ال عمر بو�شه��اب، المدي��ر التنفيذي لقطاع 

الرقاب��ة التجاري��ة وحماية الم�شتهلك ف��ي الدائرة: 

“توؤكد دائرة التنمية االقت�شادية متمثلة في قطاع 
الرقاب��ة التجاري��ة وحماي��ة الم�شتهل��ك التزامه��ا 

الدائ��م ف��ي تنظي��م وتوطي��د العالق��ة بي��ن التاجر 

والم�شتهل��ك والو�ش��ول باأرقى م�شتوي��ات الخدمة 

المقدمة للعمالء، وال�شراكة مع مجتمع االأعمال في 

تنمية اقت�ش��اد دبي. وتعد هذه المبادرة من �شمن 

م�شاع��ي القط��اع اإل��ى تعزي��ز دور قط��اع التجارة 

والتجزئ��ة ال��ذي يحظى باأهمية خا�ش��ة في اإمارة 

ر���ش��ال��ة االإم�����ارات

معر�س »باور براندز« للعالمات التجارية مطلع اأبريل 2013

اطالق »موؤتمر دبي العالمي لحماية الم�صتهلك«

بالتزامن مع إطالق مؤمتر “مؤمتر دبي العاملي حلماية املستهلك” في نيسان     
إبريل العام 2013، الذي 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 1 إلى 

3 أبريل املقبل.
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دبي، اإذ ت�شعى دائ��رة االقت�شادية بدبي اإلى تقديم 

اأف�شل المبادرات ب�شكل دوري والعمل على تحقيق 

اأهدافه��ا الت��ي تتمثل ف��ي رفع التوعي��ة والتعريف 

بدوره��ا المتكام��ل ف��ي تنظيم ري��ادة االأعمال في 

اإمارة دبي”. 

واأ�ش��اف عم��ر بو�شه��اب: “يع��د تنظي��م ه��ذا 

الموؤتم��ر والمعر�س �شرورة لتقريب وجهات النظر 

مع مختلف القطاع��ات وتطبيق اأف�شل الممار�شات 

في مزاولة الن�شاطات التجارية واالأعمال والتعامل 

بكل �شفافية في عملي��ات البيع وال�شراء، وبالتالي 

�شمان حق��وق الم�شتهلكين م��ن مختلف الثقافات 

والجن�شي��ات، والحف��اظ عل��ى حق��وق التج��ار من 

اأ�شح��اب العالم��ات التجاري��ة. و�شي�شتم��ر قط��اع 

الرقاب��ة التجاري��ة وحماي��ة الم�شتهل��ك ف��ي طرح 

المبادرات الت��ي من �شاأنها تطبي��ق اأعلى المعايير 

الدولية، وتوفير العديد م��ن الخدمات المتخ�ش�شة 

لتعزيز مجتمع االأعمال والنهو�س بتجارة التجزئة، 

والتي تعد ركنًا اأ�شا�شيًا في اقت�شاد االإمارة”. 

ومن جانب��ه قال �شاتي���س كانا، المدي��ر العام 

ل�شركة الفجر للمعلوم��ات والخدمات: “ي�شرنا عقد 

هذه ال�شراكة مع دائرة التنمية االقت�شادية في دبي 

الإط��الق هذين الحدثي��ن الهامين اللذين نهدف من 

اطالقهما اإلى تعزي��ز موقع الم�شتهلك في المعادلة 

ال�شرائية في منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا 

وم�شاعدته على اتخاذ القرارات المالئمة والر�شيدة 

فيما يخ���س العالمات والم��اركات التجارية التي 

يرغ��ب ف��ي �شرائها. كم��ا �شي�شلط الحدث��ان ال�شوء 

على اح��دث االتجاهات التي تتعل��ق بالم�شتهلكين 

والعالمات التجارية على حد �شواء”. 

واأ�شاف كانا: “نفخر في الفجر باإ�شافة هذين 

الحدثي��ن الى قائمة المنا�شب��ات التي ننظمها على 

مدار الع��ام. وقمنا على مدى ثالث��ة عقود باإطالق 

�ش�شل�ش��ة م��ن المعار���س والموؤتم��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�شاع��د في �شرك��ة دبي للمرطب��ات: “ي�شر �شركة 

لهذي��ن  رئي�ش��ي  راع  تك��ون  اأن  للمرطب��ات  دب��ي 

الحدثين الهامي��ن. ويتما�شى هدف هذين الحدثين 

مع روؤي��ة �شركتنا في اأن حق��وق الم�شتهلكين فوق 

كل اعتب��ار. و�شاهم��ت ه��ذه الروؤي��ة ف��ي تحقي��ق 

�شركتن��ا لموقع ري��ادي في االإم��ارات، اإ�شافة الى 

تمتعها بدرجة والء عالية ومميزة”. 

�لتنمية �لقت�صادية يف دبي

اإن دائ��رة التنمي��ة االقت�شادية في دبي هي هيئة حكومية تخت���س بو�شع واإدارة االأجندة االقت�شادية 

الإم��ارة دبي بدولة االإم��ارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمي��ة االقت�شادية كل الدعم لعملية التحول 

الهيكلي التي ت�شهدها اإمارة دبي اإلى اقت�شاد متنوع ومبدع هدفه االرتقاء ببيئة االأعمال وتعزيز م�شتويات 

النمو في االإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية االقت�شادية مع الموؤ�ش�شات التابعة لها على و�شع الخطط وال�شيا�شات االقت�شادية، 

وتعزيز نمو القطاعات اال�شتراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال االعمال وال�شركات المحلية والدولية.

�لتجارة �لإير�نية ـ �لإمار�تية 25 مليار�ً

ك�ش��ف ال�شفي��ر االإيراني ف��ي اأبو ظبي محم��د ر�شا فيا�س اإن قيم��ة ال�شفقات التجاري��ة بين اإيران 

واالإمارات ناهزت العام الما�شي 25 مليار دوالر في 2011، م�شيفا اأنه مرتاح للم�شتوى الذي و�شلت 

اإليه التبادالت بين البلدين.

واأ�شاف فيا�س اأن بع�س البلدان »قد تكون قلقة على روابط االألفة التي تجمع بين طهران ودبي«، 

م�شددا على اأهمية اإعطاء االأولوية لم�شلحة االإمارات واإيران.

وكان وزي��ر االقت�ش��اد االإماراتي �شلط��ان بن �شعيد المن�ش��وري قد قال في اأوائ��ل يونيو/حزيران 

الما�ش��ي اإن العقوب��ات المالي��ة الدولي��ة المفرو�شة على اإيران اأ�ش��رت بتجارة االأخيرة م��ع االإمارات، 

م�شي��را اإل��ى اأن بالده كانت دائما تتاجر مع اإيران فيما يخ�س الم��واد اال�شتهالكية، وينبغي اأال تتوقف 

هذه المبادالت، اإال اأنه اأ�شاف »اإذا اأردنا ت�شدير 20 طنا من االأرز فاإن النظام المالي العالمي ال ي�شمح 

بذلك«.

وق��د جعل��ت العقوبات البنكية - التي قادت الوالياُت المتح��دة فر�شها على اإيران - من المخاطرة 

اأن تق��دم بن��وك عبر العالم بما فيها الموجودة باالإمارات على اإجراء معامالت مع اإيران، وهو ما و�شع 

عراقيل كبيرة اأمام طهران لتمويل تجارتها الخارجية.

وتع��د دب��ي مرك��زا تجاريا رئي�شي��ا مع اإي��ران، حيث ق��درت عمليات اإع��ادة ت�شدي��ر الب�شائع بين 

الجانبي��ن بنح��و 31.9 ملي��ار درهم اإمارات��ي )8.7 ملي��ارات دوالر( خالل االأ�شهر الت�شع��ة االأولى من 

2011، ح�شب بيانات �شلطة الجمارك في االإمارات.
ويقول �شندوق النقد الدولي اإن العقوبات الدولية على طهران قد تكلف االإمارات خ�شارة تعادل ما 

قيمته 0.7 % من الناتج المحلي االإجمالي اإذا توقفت المبادالت التجارية بين البلدين.
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ر���ش��ال��ة االإم�����ارات

تكريم �صعراء

اأقام��ت جمعي��ة ال�شداق��ة اللبناني��ة اأم�شي��ة �شعرية         

وحف��ل تكري��م لل�شع��راء ال�ش��ادة ال�شي��خ عل��ي العطار- 

الدكتور اليا�س خلي��ل - �شمير �شرف الدين رئي�س جوقة 

المحبة - جري�س ابو رجيلي - المحامي يو�شف لحود - 

�شعيد حم��ادة رئي�س منتدى ال�شعر في بعقلين - ريمون 

�شع��د - �شمير نخل��ة عميد االدب و ال�شع��ر - محمود ابو 

ا�شماعي��ل - نعيم اأب��و كروم - و اأنط��وان �شعادة رئي�س 

جوق��ة الم�ش��رح و�شيف الحف��ل ف�شيلة ال�شي��خ الدكتور 

�شامي اأبو المنى امين عام موؤ�ش�شة العرفان التوحيدية.

ح�ش��ر الحف��ل ح�ش��د م��ن رج��ال الدي��ن و روؤ�ش��اء 

البلدي��ات والمخت��ارون و فاعلي��ات المجتم��ع المدن��ي 

وح�شد من اأهالي بلدة كفرنبرخ حيث اقيمت االم�شية.

وبع��د ان الق��ى المكرمون كلماته��م، اأعتلى المن�شة 

ال�شع��راء �شمي��ر �ش��رف الدي��ن - عل��ي العط��ار واأليا�س 

خلي��ل، حيث اأمتعو الحا�شري��ن بمجموعة من الق�شائد 

الوجداني��ة والوطني��ة والعاطفي��ة. وفي الخت��ام قدمت 

دروع تذكارية لل�شعراء المكرمين جميعًا.

كما برز ح�شور اال�شت��اذ فار�س �شعد رئي�س مجل�س 

ادارة مجلة » ال�شناعة واالقت�شاد« وقدم درعًا تكريمية 

لالعالمي فادي ال�شامي بح�شور مجل�س بلدية كفرنبرخ  

وكافة فاعليات المنطقة.

الهيئة االدارية مع ال�سعراء المكرمين

فار�س �سعد يقدم درعًا تقديريًا لفادي ال�سامي

الهيئة االدارية لجمعية ال�سداقة العطار و�سرف الدين وابو ا�سماعيل

وقوفًا للن�سيد الوطني اللبنانيم�سايخ موؤ�س�سة العرفان التوحيدية وجانب من الح�سور
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انتخب مجل�س العمل اللبناني في اأبو ظبي مجل�س ادارته الجديد وذلك عماَل بن�س المادة )16( من نظامه 

 وبا�شراف �شعادة القائ��م باالعمال ال�شفارة اللبنانية ال�شيدة فرح الخطيب الحريري،   وقد بلغ العدد 
ً
الداخل��ي،

الر�شمي للمر�شحين 12 مر�شحَا على 12 مقعداَ لمجل�س االدارة مجل�س العمل اللبناني  وبذالك يعتبر المر�شحين 

ال�  12 فائزين بالتزكية.

وعق��د ال�ش��ادة اأع�شاء المجل���س االإداري الجديد ، اإجتماعه��م االول في مقر المجل�س ف��ي اأبو ظبي بتاريخ 

اإنتخاب المنا�شب ح�شب المراكز التالية باالجماع. 2012/10/04 وتم 

رحيل رجل االعمال جورج ملحم فواز :ح�صور فاعل ومميز في االإمارات

بمزيـــد من االأ�سى والحـــزن �سيعت بلدة جون رجل االعمـــال جورج ملحم          

فواز، بعد حياة حافلة بالعطاء كر�سها في خدمة النا�س.

خبر وفاته �سلط ال�سوء من جديد على انجازاته في ت�سكيل �سورة اللبناني 

المغتـــرب في بلده الثاني االإمارات، وقد و�ســـل بطموحه وخدماته، اإلى قلوب 

النا�س قبل اأن ي�سل اإلى تكوين ا�سمه في عالم رجال االأعمال، ما كان له عظيم 

االأثر في تر�سيخ ترابط الجالية اللبنانية في االإمارات عامة وال�سارقة التي كر�س 

فيهـــا اأعماله خا�سة، وهي االإمارة التي افتتح بها ملحمته الكبيرة، و�سهدت له 

�سعيه الـــدوؤوب لتمتين اأوا�سر االأخوة والتعاون بيـــن اللبنانيين واالإماراتيين 

بكفـــاءة عالية. كان الفقيد نموذجـــًا للتوا�سع في عطاءاته، بل قل انك لن تجد 

فرقـــًا بين اليـــوم االأول واليوم االأخير من حياته وفي مـــدى التزامه برفع اأ�سم 

لبنـــان عاليًا حيث ال�سم�س ت�سع بنورها على بلده، وعائلته، واأهله، ومواطنيه 

وبلدتـــه جون، التي احت�سنت جثمانه الطاهر كحبة القمح التي �ستينع مع كل 

ربيـــع �سنابل حياة لكل اأهالي جون، وهي توؤكـــد، اأنه يغيب عنا ج�سداً لكن ال 

يغيب عنا ح�سوره الفاعل والمميز.   

مجل�س ادارة جديد لمجل�س 

العمل اللبناني في اأبوظبي

جمل�س �لد�رة 

�جلديد

�سفيـــان ال�سالـــح - رئي�ـــس مجل�س 

االدارة

نديم �سري الدين - نائب الرئي�س

�سامي اأبي اإ�سبر: - نائب الرئي�س

هاني ال�سلح - اأمين ال�سر

�سربل ابي عقل - اأمين ال�سندوق

ال�ســـوؤون  اأميـــن   - حـــرب  ه�ســـام 

االإقت�سادية

بهاء حرب - اأمين ال�سوؤون الع�سوية

عزالديـــن فيا�ـــس - اأميـــن ال�سوؤون 

الثقافية واالإعالمية

لوي�س غالب - اأمين العالقات المحلية 

والخارجية

كريكور م�ســـره جيان - اأمين ال�سوؤون 

االإجتماعية

نعيم ا�سطفان - ع�سو تنفيذي

د.ح�سان الح�سيني - ع�سو تنفيذي

من ن�ساطات مجل�س العمل�سفيان ال�سالح
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م�شيراً اإلى اأن اأهم التعديالت تتعلق بالدفعة االأولى 

م��ن قيم��ة المق�شم حيث كان��ت 33 % وانخف�شت اإلى 

15 %، وكذلك فاإن االأق�شاط كانت ن�شف �شنوية لمدة 
5 �شنوات و�شارت ن�شف �شنوية لمدة 10 �شنوات، مع 
ت��رك الخيار للم�شتثم��ر اأي�شًا للت�شديد اإم��ا خالل 5 اأو 

10 �شنوات، وبالن�شبة للفوائد لقاء الخدمات االإدارية 
انخف�ش��ت م��ن 5 % اإل��ى 3 % لم��ن ي�ش��دد خالل 5 

�شنوات، و6 % لمن ي�شدد خالل 10 �شنوات.

واأو�ش��ح ب��اأن النظ��ام الجدي��د اأعط��ى ت�شهي��الت 

اأخرى بمج��ال االكتتاب والتخ�شي���س، وارتفعت مدة 

الترخي���س اإلى 3 �شن��وات بداًل من �شنتي��ن باالإ�شافة 

الإمكاني��ة التجديد حتى 5 �شن��وات وت�شهيل الح�شول 

عل��ى الترخي�س االإداري خالل 48 �شاعة، مع �شرورة 

اإبراز تعهد من المكتتب باأن يلتزم بالترخي�س بالبناء 

للطابق االأر�شي بن�شبة ال تقل عن 75 % من الم�شاحة 

الم�شم��وح به��ا للطاب��ق االأر�ش��ي، واأن يبن��ي من�شاأته 

للطابق االأر�شي بن�شبة ال تقل عن 55 % من الم�شاحة 

المرخ�شة بالبناء كمرحلة اأولى على اأن يتم ا�شتكمال 

بن��اء الم�شاحة الم�شم��وح بها الحقًا. موؤك��داً باأن هذه 

التعديالت منحت العديد من الت�شهيالت والمزايا اأمام 

الم�شتثمرين، اأما م�شاألة جذبها لال�شتثمارات فهو عائد 

وخا�شة في الظ��روف الحالية للم�شتثمر نف�شه، م�شيراً 

اإلى اأن ه��ذه التعديالت انطلقت من المدينة ال�شناعية 

في ع��درا و�شتعمم على باقي الم��دن ال�شناعية قريبًا 

حيث يجري حاليًا اإعداد اأنظمة ا�شتثمار لها.

م��ن جانب��ه ق��ال مدي��ر ع��ام المدين��ة ال�شناعية 

ف��ي ع��درا زي��اد ب��دور: اإن اإدارة المدين��ة ال�شناعي��ة 

عدل��ت نظ��ام اال�شتثم��ار بالتع��اون م��ع الم�شتثمرين 

اأنف�شه��م بحيث ق��دم المزيد من الت�شهي��الت للتجاوب 

م��ع متطلب��ات المرحل��ة الحالي��ة، فال�شناع��ي اليوم 

بحاج��ة لم��ن ي�شاع��ده، م��ا ي�شتدع��ي درا�ش��ة ظروف 

عمل��ه والوقوف لجانب��ه، وخا�شة اأن��ه ال يمكن اليوم 

الحدي��ث عن ا�شته��داف الم�شتثمر العرب��ي اأو االأجنبي. 

م�شي��راً اإلى �ش��رورة درا�ش��ة تناف�شية قط��اع االأعمال 

في �شورية ومعرفة ظروف عمله البيئية واالجتماعية 

واالقت�شادي��ة مقارن��ة م��ع دول الج��وار م��ن حي��ث 

الت�شريع��ات واالإعفاءات بما يبني قط��اع اأعمال قوي 

وم�شتدام.

واأ�ش��اف: نحن معت��ادون على العم��ل في ظروف 

�شعب��ة لكن الب��د من تقدي��م مكونات العم��ل في هذه 

الظ��روف ليرب��ح الم�شتثم��ر ال ليدف��ع م��ن جيب��ه واإال 

ف�شيغل��ق وي�ش��رح عمالته، علم��ًا باأن ربح��ه لن يكون 

كبي��راً وهذا ما يج��ب اأن يقدره. و�شّدد عل��ى اأهمية اأن 

يك��ون هناك مرونة في اأنظم��ة اال�شتثمار بحيث تعدل 

ب��اأي وق��ت دون الحاج��ة لتغيي��ر مرا�شي��م وقواني��ن 

الإعط��اء بع���س المي��زات واالإعفاءات، حي��ث اإن نظام 

اال�شتثم��ار الجديد يجي��ز لمجل�س ال�مدين��ة ال�شناعية 

اقت��راح تعديل مواد هذا النظام عن��د ال�شرورة وبقرار 

من وزير االإدارة المحلية.

وت�شي��ر االإح�شائي��ات اإلى اأن حج��م اال�شتثمارات 

في المدينة ال�شناعية و�شل حتى بداية ال�شهر الجاري 

اإل��ى 245 ملي��ار لي��رة، 46 % منها عربي��ة واأجنبية 

و54 % محلية، اإ�شافة لتاأمين 460 األف فر�شة عمل 

لغاية الن�شف االأول من العام الفائت.

يذك��ر اأن المدينة ال�شناعية بع��درا اتخذت موؤخراً 

وقب��ل تعديل نظ��ام اال�شتثم��ار حزمة م��ن االإجراءات 

تتعل��ق باإعط��اء ت�شهي��الت للم�شتثمري��ن مث��ل المهل 

االإ�شافي��ة الذين لم ي�ش��ددوا االأق�ش��اط المترتبة علهم 

الم�شتحقة، والذين لم ي�شتطيعوا بناء من�شاأتهم وتاأخروا 

في اإنجازها، اإ�شاف��ة لتق�شيط المبالغ الم�شتحقة على 

فواتير الكهرباء على مدى �شنتين.

ر�شالة �شوريا

تعديل نظام اال�صتثمار في عدرا ال�صناعية 

هل تعمم التجربة على بقية المدن ال�صورية؟ 

قال مدير املدن واملناطق الصناعية 
تعديل  جرى  إنه  احلسن:  أكرم 
نظام االستثمار القدمي في املدينة 
يوفر  بحيث  بعدرا،  الصناعية 
املزيد من التسهيالت واملرونة أمام 

املستثمر

  الجليالتي: ال توجد                 مخاطر من �صحوبات المودعين 
ت��دل �شيول��ة الم�شارف اإل��ى القدرة عل��ى مواجهة 

االلتزام��ات الطارئ��ة، وتعتبر عن�شر االأم��ان والحماية 

للم�ش��ارف وتعتب��ر ن�شبته��ا موؤ�ش��راً ومقيا�ش��ًا لق��درة 

الم�شارف على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.

ه��ذا م��ا اأّك��ده الخبي��ر المال��ي والم�شرف��ي فادي 

الجليالت��ي ال��ذي اأ�ش��اف: “اإن ن�شب��ة ال�شيول��ة ل��دى 

حدوده��ا  �شم��ن  فق��ط  لي�ش��ت  الخا�ش��ة  الم�ش��ارف 

القانونية التي حددها م�شرف �شورية المركزي بن�شبة 

ال تق��ل ع��ن 30 % بكل العمالت، لك��ن ن�شبتها الفعلية 

تفوق ذلك بكثير في معظم الم�شارف الخا�شة”.

وبّي��ن الجليالت��ي اأن ن�شب��ة ال�شيول��ة ع��ززت الثقة 

ف��ي الم�ش��ارف حيث قوبل��ت كل �شحوب��ات المودعين 

بتلبية تامة ودون اأي تاأجيل ما خلق �شعور االطمئنان 

لديه��م باأن الم�شارف الخا�شة هي المالذ االآمن لحفظ 

اإيداعاتهم لديها، مبين��ًا اأن ن�شبة ال�شيولة المرتفعة في 

ن الم�شارف  ظل الظ��روف اال�شتثنائية واالأزم��ات ُتمكِّ
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جملة من الطروحات واالأفكار اعتبرها التجار 

حل��واًل �شريع��ة يجب العمل عليها خ��الل المرحلة 

العقوب��ات االقت�شادي��ة  اآث��ار  لتف��ادي  الراهن��ة 

المفرو�ش��ة عل��ى �شوري��ة عربي��ًا ودولي��ًا تجل��ى 

اأبرزه��ا بما قاله نائب رئي�س غرفة تجارة دم�شق 

به��اء الدين ح�ش��ن ل�»الوطن« داعي��ًا اإلى �شرورة 

اإيجاد حلول �شريعة ب�شبب العقوبات االقت�شادية 

المفرو�ش��ة علين��ا وخا�ش��ة اأن الحكومة وحدها 

غي��ر قادرة عل��ى تاأمين كل الم�شتلزم��ات.. مبديًا 

ا�شتع��داد جميع التجار للتعاون مع الحكومة لكن 

بالمقاب��ل يجب اأن يكون هن��اك تاأمين وتو�شيح 

ال�ش��رق الأن  اإل��ى  للتوج��ه  الالزم��ة  للت�شريع��ات 

المعاق��ب الحقيق��ي اليوم من الدول ه��و المواطن 

ال�شوري.

واأ�ش��ار ح�شن اإلى اأن الحكومات ال�شابقة كانت 

تغ��رد لالأ�شف خارج ال�ش��رب وال يوجد تناغم بين 

الفري��ق االقت�ش��ادي والتج��ار وال�شناعيي��ن الأن 

جمي��ع القائمي��ن عل��ى الحكوم��ة ال�شابق��ة كانوا 

يتن�شل��ون م��ن الم�شوؤولية وهذا يتطل��ب م�شاركة 

القطاع الخا�س بالقرار االقت�شادي علمًا اأن هناك 

�شعوب��ات جمة تواجهها خ��الل المرحلة القادمة 

داعيًا اإلى �ش��رورة وجود حوار وهذا الحوار يجب 

اأن يكون حواراً مو�شوعيًا ولي�س حواراً من منطلق 

�شخ�ش��ي الأنه لالأ�شف معظ��م حواراتنا في �شورية 

تنطلق من مبداأ �شخ�شي.

وفي ال�شي��اق ذاته قالت ع�ش��و تجارة دم�شق 

�شوني��ا خانج��ي اإن �شوري��ة تم��ر بحال��ة ح��رب 

ودور الحكوم��ة اليوم يجب اأن يتجان�س الأحيائها 

واإنعا�شه��ا من جديد موؤك��دة اأن جميع ال�شيا�شات 

ل��ن تفي��د بالخروج م��ن االأزمة الأن الي��وم اأ�شبح 

لدين��ا بطال��ة و�ش��ركات واأماكن اأغلق��ت و30 % 

من المن�شاآت ال�شغي��رة والمتو�شطة اأغلقت ونحن 

نطالب بالق�شاء على الف�شاد.

واأ�ش��ارت اإلى اأن ما هو مطل��وب من الحكومة 

هو اأن تقوم بدور الدفاع عن التجار حتى ال ن�شل 

اإل��ى مرحل��ة الح��رب وجه��ًا لوجه م��ع العائالت 

الفقي��رة ب��ل اإيجاد �شيغ��ة مالئمة ليك��ون هناك 

تناغم بين التاجر والم�شتهلك من اأ�شحاب الدخل 

المحدود.

الم�سكلة بتوافر ال�سلع

وفي �شي��اق مت�شل ت�شاءل ع�شو غرفة تجارة 

دم�شق اأبو الهدى اللحام عن مهمة وزارة التموين 

خ��الل المرحلة القادم��ة الأن الم�شكل��ة االأ�شا�شية 

بات��ت بتوافر ال�شلع ومن ث��م التوجه اإلى معالجة 

مو�ش��وع االأ�شع��ار لتحقي��ق التوازن عب��ر زيادة 

العر���س وزيادة االإنتاج مع الدع��وة اإلى �شرورة 

التن�شيق بين ال�شيا�شة المالية واالقت�شادية.

التجار وال�سناعيون 

وف��ي ال�شياق ذات��ه انتقد ع�شو غرف��ة تجارة 

دم�ش��ق برهان الدين االأ�شقر التجار الذين ا�شتغلوا 

االأزم��ة واأ�شبحوا اليوم خ��ارج �شورية في الوقت 

ال��ذي يجب عل��ى التجار وال�شناعيي��ن اأن يكونوا 

�شنداً للدولة موؤكداً على �شرورة التوجه اإلى اإقامة 

توازن في ال�شوق بين ال�شلع.

م�ش��دداً على �ش��رورة االبتعاد ع��ن مقولة اإن 

التاج��ر م�شتغ��ل الأن هذه المقولة ح��رام بل يجب 

اإعطاء التاجر الدور االأكبر لخدمة المواطن والعمل 

على الق�شاء على المح�شوبيات والو�شاطات الأنها 

هي من بحاج��ة اإلى حل جذري. وبالمقابل يجب 

العم��ل على و�شع خط��ة مع ال�شرفاء م��ن التجار 

بع�س التجار ا�صتغلوا االأزمة وهربوا اإلى الخارج

30 %  من المن�صاآت ال�صغيرة والمتو�صطة اأغلقت

�سونيا خانجي

  الجليالتي: ال توجد                 مخاطر من �صحوبات المودعين 
من مواجهة هذه الظ��روف الخا�شة على غرار ما ي�شهده 

بلدنا الغالي حاليًا.

وبّين الجليالتي اأن ارتفاع ن�شبة ال�شيولة حاليًا لدى 

القطاع الم�شرفي الخا�س عن المطلوب قانونًا والناجم 

ع��ن تراج��ع ف��ي نم��و عملي��ة االإقرا���س ب�شب��ب تبع��ات 

االأزم��ة والح�ش��ار االقت�ش��ادي �شمن وي�شم��ن االإيفاء 

باحتياجات العمالء الفورية.

واأ�ش��اف الجليالت��ي: “ال يوج��د اأي مخاط��ر عل��ى 

االإط��الق ب�شبب اأي �شحوبات نقدي��ة من المودعين مهما 

كان حجمه��ا لك��ون الم�شارف متحّوطة ف��ي المحافظة 

على ن�شب �شيولة مرتفعة وحقوق ملكية كافية”.

واأ�ش��ار الجليالت��ي اإلى اأنه لدى الم�ش��ارف الخا�شة 

خط��ط وبدائ��ل لمواجه��ة اأي مخاط��ر �شواء فيم��ا يتعلق 

بتقلب��ات اأ�شع��ار ال�ش��رف اأو بالتراج��ع ف��ي التح�شي��ل 

حيث يتم اأخذ مخ�ش�ش��ات كافية لمواجهة كل التعثرات 

القائمة في المحافظ االئتمانية.

واأّكد اأن القطاع الم�شرفي الخا�س في �شورية قطاع 

متي��ن وقوي ا�شتطاع خالل عام ون�ش��ف العام مواجهة 

االأزم��ة عل��ى الرغ��م م��ن تداعياته��ا الكبيرة، وم��ا زالت 

الم�ش��ارف رغم ه��ذه الظروف تحقق اأرباح��ًا وتملك من 

االحتياطيات والمخ�ش�ش��ات ما ي�شمن لها مواجهة اأي 

تبعات اأخرى.

وتوجه الجليالتي اإلى المودعين باأن يكونوا متاأكدين 

ولديهم اإيمان مطلق بقطاعنا الم�شرفي واأن يعملوا بثقة 

عل��ى زج مدخراتهم واإبق��اء اإيداعاتهم بالم�شارف الأنها 

الم��كان االآمن في ظ��ل الظروف اال�شتثنائي��ة واالأزمات، 

وال�شيما اأن القطاع الم�شرفي الخا�س هو قطاع مدعوم 

من م�شرف �شورية المركزي ومن موؤ�ش�شات اأم م�شرفية 

كبيرة لها باع طويل في العمل الم�شرفي واجهت ظروفًا 

ا�شتثنائية واأزمات عديدة ما خلق لديها الخبرة والحنكة 

ف��ي التعامل مع م��ا يجري حاليًا عل��ى اأر�س الواقع في 

�شورية.
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ر�شالة العراق

5 اقت�صاديين عراقيين �صمن اأف�صل 500 �صخ�صية اقت�صادية عربية
المعمارية حديد في ال�صدارة والم�صرفي ال�صبيبي الخام�س

وكان موق��ع اأريبي��ان بزن�س ق��د ا�شدر قائمة 

ت�شمنت اأقوى 500 �شخ�شية عربية لعام 2012 

�شم��ت القائمة اأ�شم��اء 15 �شخ�شية عراقية منهم 

5 �شخ�شي��ات يعملون في مجال المال واالأعمال،  
حيث ح�شلت المعماري��ة العراقية زها حديد على 

المرتب��ة 79 فيما ح�شل �شليم زيلكا رئي�س �شركة 

زيل��كا للطاق��ة الحيوي��ة على المرتب��ة 211 تاله 

البريطان��ي من اأ�ش��ل عراقي نظم��ي اوجي مالك 

موؤ�ش�س جي اإم اإت�س على المرتبة 241 فيما ح�شل 

عم��اد مكية المدي��ر التنفيذي ل�شرك��ة زين العراق 

عل��ى المرتبة 358 وتاله �شن��ان ال�شبيبي محافظ 

البن��ك المرك��زي العراق��ي وح�ش��ل عل��ى المرتبة 

383. واعتب��ر الخبي��ر االقت�ش��ادي با�شم جميل 
انطون اختي��ار ال�شخ�شي��ات االقت�شادية مو�شع 

فخر لكل العراقيين جميع��ًا واالقت�شاديين ب�شكل 

خا�س، مح��ذراً بع�س ال�شيا�شيين من مغبة تقديم 

م�شالحهم ال�شخ�شية على م�شلحة العراق .

ال�شخ�شي��ات  اختي��ار  ان  انط��ون:  وق��ال 

االقت�شادي��ة بالع��راق دليل وا�شح عل��ى اأن العالم 

ي�شير نحو اختيار الطاقات والكفاءات القادرة على 

الم�شاهمة الفعلية في بناء واإعمار العراق .

ال�شع��ودي  االأعم��ال  رج��ل  القائم��ة  وت�ش��در 

االأمير الوليد بن طالل يليه االإماراتي ال�شيخ احمد 

ب��ن �شعي��د اآل مكت��وم وكالهم��ا م��ن ال�شخ�شيات 

االقت�شادي��ة في العال��م العربي. وق��ال االإعالمي 

�ش��الح الن�ش��راوي اإنه “لم ن�شتغ��رب من وجود 5 

�شخ�شي��ات اقت�شادية عراقية �شم��ن القائمة ولم 

تحت��وي عل��ى اي �شيا�ش��ي عراقي”، وذل��ك ب�شبب 

اأهمي��ة االقت�ش��اد الذي اأ�شب��ح االأكث��ر تاأثيرا من 

ال�شيا�ش��ة. واأ�شار الى اأن “هن��اك لوبيات موجودة 

وموؤثرة في اختي��ار ال�شخ�شيات للجوائز العالمية 

او م��ا ت�شم��ى المن��ح، فدائما ما يت��م االختيار من 

قب��ل الغ��رب ح�ش��ب المع��روف لديه��م ولي���س م��ا 

معروف لدينا من تل��ك ال�شخ�شيات وهي معروفة 

غربي��ا واإذا م��ا ا�شرنا اإلى �شن��ان ال�شبيبي محافظ 

البن��ك المركزي مثال تجد ان��ه �شخ�شية اقت�شادية 

عراقي��ة معروفة لدى الغرب كون��ه الم�شوؤول االأول 

ع��ن العملة ف��ي العراق الن البن��ك المركزي يرتبط 

ببنوك عالمية لها ثقلها.

وج��اء ت�شل�شل ال��� 15 عراقيا كالتالي، 79 زها 

حدي��د، 211 �شليم زيلكا، 237 كاظم ال�شاهر 241 

نظم��ي اأوج��ي،  327 لح��اظ الغزال��ي، 358 عماد 

مكي��ة، 383 �شن��ان ال�شبيب��ي، 387 مديحة ح�شن 

عذيب، 411 �شن��ان اأنطون، 435 منال عمر، 451 

ط��ه جابر العلواني، 479 دي��زي االأمير، 480 �شيد 

ح�شي��ن القزوين��ي، 488 اأمي��ر �شلم��ى، 492 خالد 

محمود.

يذك��ر ان موقع “اأريبيان بزن���س” يعد من اكبر 

المواق��ع المعنية باالقت�ش��اد والمجتمع في الوطن 

العربي وي�شدر �شنويا قوائم باأقوى 500 �شخ�شية 

عربية واأغنى 50 �شخ�شية عربية .

عماد مكية

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

نظمي اوجي

شخصية   500 أقوى  قائمة  ضمن  اقتصادية  شخصيات  خمس  برزت 
عربية أصدرها موقع إخباري عاملي بينهم محافظ البنك املركزي العراقي 

سنان الشبيبي. 
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ويقدر اتحاد ال�شناعات العراقية اأن حوالي 40 

األف م�شروع واأكثر من 80 % من الم�شانع متوقفة 

ب�شبب االنقطاع الم�شتمر للكهرباء، مما يعر�س البلد 

اإل��ى خ�شائ��ر مادية كبي��رة، ويقول رئي���س االتحاد 

قي���س الخفاجي اإن الح�شار الذي فر�س على العراق 

عام 1990 منع دخ��ول المواد االأولية لت�شغيل هذه 

الم�شان��ع وا�شتم��رت الحال��ة اإلى ما بع��د االحتالل 

عام 2003.

وي�شير الخفاجي اإل��ى اأن اأكثر الم�شانع المتوقفة 

كان��ت موجودة قب��ل االحتالل االأميرك��ي، واأن ق�شمًا 

منه��ا توق��ف ب�شب��ب الح�ش��ار، وق�ش��م اآخر ب��داأ يعيد 

ن�شاط��ه بعد االحتالل، اإال اأن هناك قرابة ع�شرين األف 

م�ش��روع متوق��ف ب�شبب حاجت��ه اإلى تاأهي��ل االآليات 

وتوف��ر المواد االأولي��ة والعمالة الفني��ة، هذه االأخيرة 

هاج��ر اأغلبه��ا بع��د االحت��الل نتيجة تده��ور الو�شع 

االأمني.

وعن اأعداد العاملين المت�شررين من هذا التوقف، 

يق��ول الخفاج��ي ال توج��د اإح�شائي��ة حكومي��ة ع��ن 

عدده��م، وه��م دون �ش��ك يق��درون بالماليي��ن حي��ث 

ت�شير تقدي��رات ل�شندوق النقد الدول��ي اإلى اأن العراق 

يحتل المرتبة الخام�شة عربًيا من حيث ارتفاع معدل 

البطال��ة، وبح�ش��ب التقاري��ر ف��اإن مع��دل البطالة في 

الع��راق بل��غ 18 % اأي اأن ما يربو عن خم�شة ماليين 

واأربعمائة األف عراقي.

وي�شي��ف الخفاجي اأن اأهم القطاع��ات المت�شررة 

واالإن�ش��اءات  والخياط��ة  الن�شيجي��ة  ال�شناع��ة  ه��ي 

ال��ورق  الغذائي��ة والكيماوي��ة ومج��ال  وال�شناع��ات 

والطباعة.

اأ�سباب االإغالق

ويقول ع�ش��و لجنة االقت�شاد واال�شتثمار بمجل�س 

الن��واب العراق��ي �شلمان مح�ش��ن المو�ش��وي اإن هناك 

مجموع��ة م��ن االأ�شب��اب الت��ي تق��ف وراء توق��ف تلك 

الم�شان��ع و�ش��ل القط��اع ال�شناعي في الب��الد، منها 

انقط��اع الكهرب��اء وانع��دام القوانين الت��ي تنظم عمل 

القط��اع ال�شناعي، ورغ��م اأن ق�شمًا منها موجود فاإنه 

بحاج��ة اإل��ى تفعي��ل وق�ش��م اآخ��ر بحاجة اإل��ى ت�شريع 

جديد.

الما�ش��ي  ال�شه��ر  “حاولن��ا  المو�ش��وي  وي�شي��ف 

تفعيل قانون التعريفة الجمركية الذي من �شاأنه توفير 

الحماي��ة لل�شناع��ات العراقي��ة، اإال اأن مجل�س الوزراء 

طل��ب تاأجي��ل تطبيق القان��ون الأن المناف��ذ الحدودية 

غي��ر مهي��اأة وال يوج��د كادر متخ�ش���س لتنفي��ذ ه��ذا 

القانون”.

ويوؤك��د النائ��ب العراق��ي اأن الموؤ�ش�ش��ة الت�شريعية 

طالب��ت بتخ�شي���س دعم مالي للقطاع��ات المت�شررة 

ومنه��ا القط��اع ال�شناع��ي، وذل��ك م��ن خ��الل تقديم 

قرو���س دون فائدة لت�شجع القطاع ال�شناعي وتفعيل 

القوانين المعطلة التي تحمي هذا القطاع.

ف��ي حين ترى االقت�شادية �ش��الم �شمي�شم اأن هذه 

الق�شي��ة لي�شت جدي��دة وهي موجودة قب��ل االحتالل، 

م�شيرة اإلى اأن ظروف الح�شار االقت�شادي عطلت ق�شما 

كبيرا م��ن الم�شان��ع، وتفاقمت االأزم��ة بعد االحتالل 

حيث جرى “تغييب متعمد” لل�شناعة العراقية.

ثروة �سائعة

وتطالب �شمي�شم باأن تمن��ح هذه المعامل �شاعات 

كهرب��اء اأكثر خ��الل فترة النه��ار، معتب��رة اأن ت�شغيل 

ه��ذه الم�شان��ع �شي�شاع��د ف��ي ح��ل اأكثر م��ن م�شكلة، 

وامت�شا���س اأعداد كبي��رة من العاطلي��ن خا�شة، كما 

اأن توق��ف عجل��ة ه��ذه الم�شان��ع يه��دد ث��روة وطنية 

ه��ي االأجه��زة والمع��دات المتوفرة فيه��ا، ففي العرف 

المحا�شب��ي ف��اإن ه��ذه االأخي��رة تفقد بعد م��رور ع�شر 

�شن��وات على تعطيلها كامل قيمتها، وبالتالي �شيكون 

هناك هدر بمليارات الدنانير.

وتوؤك��د االقت�شادي��ة اأن االآالف م��ن العمالة التي 

غ��ادرت الم�شانع خ�ش��ر معها الع��راق خبرتها، وكان 

م��ن الممك��ن اأن تتطور ه��ذه العمالة وتج��ري دورات 

لمالحق��ة تط��ور التكنولوجي��ا ف��ي العال��م بع��د رف��ع 

الح�شار عن البالد، وت�شير اإلى اأن هذا الخلل من وجهة 

نظر ال�شيا�ش��ات االقت�شادية هو “خل��ل مق�شود لقتل 

ال�شناعة العراقية وتدمير القاعدة االإنتاجية”.

وتطال��ب �شمي�ش��م الحكومة العراقي��ة بو�شع اإطار 

قانون��ي للعمل ال�شناعي وتنظيم��ه، و�شن الت�شريعات 

والقواني��ن الكفيل��ة بدعمه ابتداء م��ن العمالة وانتهاء 

التحتي��ة  البن��ى  وتوفي��ر  النهائي��ة،  بالمخرج��ات 

وم�شتلزم��ات االإنتاج الحديث��ة، واالإ�شراع في عمليات 

اإعادة االإعمار وتذليل ال�شعوبات القائمة.

لالإ�ش��ارة ف��اإن القط��اع ال�شناعي ي�ش��كل 60 % 

م��ن الناتج المحل��ي االإجمالي ح�شب تقدي��رات للعام 

الما�شي، وي�شغل 18.7 % م��ن اإجمالي اليد العاملة 

والمج��االت  النف��ط  �شناع��ة  وت�ش��كل  الع��راق،  ف��ي 

الفق��ري  العم��ود  كالبتروكيماوي��ات  ب��ه  المرتبط��ة 

لل�شناعة العراقية.

غياب مدخالت االإنتاج والعمالة واالأمن

توقف 40 األف م�صروع �صناعي بالعراق

يواجه قطاع الصناعة في العراق حالة من التدهور منذ االحتالل األميركي 
للعراق عام 2003، مما 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.

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 125.indd   89 10/18/12   3:03:27 PM



ال�شناعة واالقت�شاد - العدد 125 ت�شرين االول - ت�شرين الثاني 2012 9090
هاتف متحرك : 0506414370  - 0506228951

 هاتف ار�شي : 026335567

فاك�س: 026673778

adso@emirates.net.ae  : البريد االلكتروني

 �س.ب. : 746 ابو ظبي

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 125.indd   90 10/18/12   3:03:33 PM



91ال�شناعة واالقت�شاد - العدد 125 ت�شرين االول - ت�شرين الثاني 2012

المكتب الرئي�سي م�سفح:

 هاتف: 02/5543311  فاك�س:02/5543312 �س.ب.: 348 االمارات العربية المتحدة 

المكتب الفرعي: ابو ظبي:  هاتف: 02/62767761 فاك�س: 02/6276691

 فرع العين: هاتف:7217919 /03 فاك�س: 03/7217918
90

هاتف متحرك : 0506414370  - 0506228951

 هاتف ار�شي : 026335567

فاك�س: 026673778

adso@emirates.net.ae  : البريد االلكتروني

 �س.ب. : 746 ابو ظبي

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 125.indd   91 10/18/12   3:03:37 PM



ال�شناعة واالقت�شاد - العدد 125 ت�شرين االول - ت�شرين الثاني 2012 92

اقت�شاد عربي

مجموعة الحريري ت�صعى لنقل االإدارة العامة من عمان اإلى بيروت

هل تهز اأزمة البنك العربي االقت�صاد االأردني؟

شكلت االستقالة املفاجئة لرئيس مجلس إدارة البنك العربي 
البنك عام  التي أسست   - وأبناء عائلته  عبد احلميد شومان 
أدت  الثقيل  العيار  من  مفاجئة  املديرين  من  وعدد   1930
بنسبة  عمان  بورصة  في  البنك  لسهم  مفاجئ  النخفاض 
3.38 % خاصة وأنه يشكل 30 % من تداوالت األسهم داخل 

البورصة.
االقتصاد  على  األزمة  هذه  تأثير  مدى  عن  مراقبون  ويتساءل 
يعتبر  البنك  وأن  السيما  عدة  أزمات  يعاني  الذي  األردني 
من  عدد  في  رئيسيا  ومساهما  احمللي  االقتصاد  أعمدة  أحد 

القطاعات احليوية باململكة.

وج��اءت اال�شتقالة اإثر خالفات ح��ادة بين عائلة 

اأ�شه��م البن��ك-  م��ن   %  6 �شوم��ان - الت��ي تمتل��ك 

 % ومجموع��ة الحري��ري الت��ي بات��ت تمتل��ك 21.5 

وع��ززت قوته��ا موؤخ��را بتحالفها م��ع مجموعة رجل 

االأعمال المعروف ونائب رئي�س مجل�س االإدارة �شبيح 

% من االأ�شهم. الم�شري الذي يمتلك 11 

وبع��د اال�شتقال��ة انخف�ش��ت قيمة �شه��م البنك في 

بور�ش��ة عمان للحد االأعلى الم�شم��وح به )5 %( قبل 

اأن يع��ود ال�شهم ويحق��ق بع�شا من مكا�شب��ه اإثر قيام 

موؤ�ش�ش��ة ال�شم��ان االجتماع��ي االأردنية الت��ي تمتلك 

%15 م��ن االأ�شه��م ب�ش��راء 100 األ��ف �شه��م فقلل��ت 
الخ�شائر.وب��رر �شوم��ان ا�شتقالت��ه ف��ي الر�شال��ة التي 

وجهها لعاملي��ن في البنك باأن المدير العام التنفيذي 

م�شوؤولياته��م  اأعب��اء  يتحمل��وا  ل��م  االإدارة  ومجل���س 

القانوني��ة بم��ا يحم��ي ويحق��ق م�شلح��ة البن��ك، ولم 

يعيروا مالحظات نقلها عن عدد من مديري وم�شوؤولي 

البن��ك حول اأمور وق�شاي��ا هامة قد تنجم عنها نتائج 

ال ت�شب في م�شلحة البنك وال في نتائجه المالية.

واته��م �شوم��ان في ن���س اال�شتقال��ة المدير العام 

واأع�ش��اء مجل���س االإدارة باأنه��م “خيبوا اآم��ال البنك، 

وخيبوا اآمالي، وخيبوا اآمالكم”.

وق��ال �شومان اإنه اأ�شي��ب بخيبة اأمل كبيرة “حين 

تبي��ن ل��ي اأن االأ�شخا���س المناط بهم حماي��ة م�شالح 

البنك وم�شوؤولية المحافظة عليه من خالل �شالحيات 

و�شلط��ات منحت لهم ل�شم��ان ازدهاره كانوا هم نف�س 

االأ�شخا���س الذين لم يعيروا هذا االأمر اأي اهتمام حيث 

لم يقم المدير العام التنفيذي بمناق�شة هذه المالحظات 

اأو بي��ان وجهة نظ��ره تجاهها االأمر ال��ذي دعاني اإلى 

دع��وة المجل���س لالجتم��اع لتدار�س ه��ذه المالحظات 

وموقف المدير الع��ام التنفيذي منها، اإال اأنني جوبهت 

بردة الفعل ذاتها من نائب الرئي�س ومجل�س االإدارة”.

خالفات

وك�شفت م�شادر مطلعة على االأو�شاع داخل البنك 

اأن خالف��ات �شهده��ا البنك من��ذ �شنوات بي��ن �شومان 

ومجموع��ة الحريري التي ع��ززت نفوذها داخل البنك 

من��ذ اأن ب��داأت التمل��ك في��ه ع��ام 2000 حي��ث راجت 

معلومات عن اأن المجموعة ت�شعى لنقل االإدارة العامة 

للبنك من عمان اإلى بيروت.

وقال��ت الم�ش��ادر اإن مجموع��ة الحري��ري تمكنت 

من تعيي��ن القيادات الموؤثرة في البنك واآخرها المدير 

العام الحالي.

● البنـــك العربي �سهـــد منذ �سنـــوات خالفات بين مجموعـــة �سومان 
ومجموعة الحريري التي عززت نفوذها داخل البنك منذ اأن بداأت التملك 

فيه عام 2000

● البنك العربي اأحد اأهم مرتكزات االقت�ساد االأردني وهو ما يجعل تاأثير 
اأي اهتزاز فيه كبيرا على االقت�ساد االأردني ب�سكل عام

يق��ول الموقع المخت�س بعالم المال واالأعمال، 

بن��اًء عل��ى درا�ش��ة   ،»Gulfbusiness.com«

منطق��ة  ف��ي  الموظفي��ن  روات��ب  اإّن  اإح�شائي��ة، 

الخليج ل��م تتاأّث��ر بالتراجع االقت�ش��ادي العالمي 

وباال�شطراب��ات الت��ي �شهدها العال��م العربي منذ 

بداية عام 2011. وقام الم�شح على درا�شة متو�شط 

الروات��ب الت��ي يتقا�شاه��ا الموظف��ون الغربيون، 

االآ�شيويون والعرب العاملون في مختلف قطاعات 

ل من عام 
ّ
االقت�ش��ادات الخليجي��ة ف��ي الرب��ع االأو

.2012
ووفق��ًا للم�شح، فاإّن اأعلى الروات��ب ُت�شّجل لدى 

مديري الت�شوي��ق والمبيعات، ويبلغ معّدل الرواتب 

ل��دى ه��ذه الفئ��ة 11560 دوالراً �شهري��ًا. وف��ي 

المرتب��ة الثانية، يح��ّل المديرون في مج��ال اإدارة 

الم��وارد الب�شري��ة )HR( بمع��ّدل يبل��غ 11468 

  رو�تب �خلليج �صامدة يف وجه �ل�صعاب
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وبراأي الخبير االقت�ش��ادي �شالمة الدرعاوي فاإن 

مجموع��ة الحري��ري حاولت الح�شول عل��ى ت�شهيالت 

م�شرفي��ة لحل اأزمة مجموعته��ا التي تعاني م�شكالت 

مالية ج��راء االأزمة المالي��ة العالمية مم��ا اأدى لتعثر 

م�شاريع تقيمها في االأردن ودول االإقليم العربي.

وق��ال “مع��روف ع��ن اإدارة عائلة �شوم��ان للبنك 

ت�شدده��ا في منح الت�شهي��الت وهو ما ميزها عن بقية 

البن��وك و�شاهم في عدم تعري���س البنك الهتزازات مر 

بها القطاع الم�شرفي االأردني”.

وتاب��ع اأن مجموع��ة الحري��ري ع��ززت موؤخرا من 

تحالفاته��ا وتمكنت م��ن ال�شغط للح�ش��ول على هذه 

الت�شهيالت لحل اأزمات تمر بها م�شاريع لها في االأردن 

والخارج، وهو ما ل��م يوافق عليه �شومان الذي �شكلت 

ا�شتقالته مفاجئة غير �شارة لالقت�شاد المحلي.

وانتق��د الدرع��اوي ب�شدة البنك المرك��زي االأردني 

ال��ذي قال اإن��ه على عل��م باالأزمة داخل اأه��م م�شرف 

اأردن��ي واأقوى م�ش��رف عربي اإال اأنه ل��م يتدخل وفقا 

لقانونه الذي ي�شمح له بالتدخل.

تاأثيرات

وع��ن تاأثي��ر التغيي��ر ف��ي البن��ك عل��ى االقت�شاد 

الوطن��ي، قال الدرع��اوي اإن البنك العربي هو اأحد اأهم 

مرتك��زات االقت�ش��اد االأردن��ي وكان ل��ه دور هام في 

ح��ل االأزم��ات التي م��ر به��ا االقت�شاد اإ�شاف��ة لكونه 

م�شاهما فاعال ف��ي العديد من القطاعات االقت�شادية 

الرئي�شي��ة وه��و ما يجع��ل تاأثير اأي اهت��زاز فيه كبيرا 

على االقت�شاد االأردني ب�شكل عام.

واأ�شاف اأي�شا “هناك تخوفات اأي�شا من اأن تذهب 

الت�شهي��الت البنكية لخارج االأردن وخا�شة ال�شعودية 

ولبن��ان وه��و م��ا �شي�ش��كل �شرب��ة قوي��ة لالقت�ش��اد 

االأردني”.

وق��ال الدرع��اوي اإن تخوفات الخب��راء تتجه نحو 

تاأثي��ر ه��ذه االأزم��ة عل��ى الودائع ف��ي البن��ك، اإ�شافة 

لتاأثيرها على فائ�س ال�شيولة النقدية التي تبلغ حاليا 

نح��و اأربع��ة ملي��ارات دوالر، م�شاهمة بنك��ي العربي 

.% واالإ�شكان فيها تبلغ نحو 70 

لك��ن الخبي��ر االقت�شادي م��ازن ار�شي��د اعتبر اأن 

خروج عائلة �شومان من اإدارة البنك العربي غير موؤثر 

% من اأ�شهمه. في م�شار البنك كونها تمتلك 6 

وقال اإن ح�شم ال�شراع داخل اأي موؤ�ش�شة م�شرفية 

ل�شال��ح طرف من االأط��راف �شيوؤدي ال�شتق��رار القرار 

بداخله��ا، متوقع��ا ع��دم تاأثي��ر اال�شتقالة عل��ى م�شار 

البنك ب�شكل كبير.

  رو�تب �خلليج �صامدة يف وجه �ل�صعاب

دوالراً. ولكن في المقاب��ل، تو�شل الم�شح اإلى اأّن 

الروات��ب في مجال الموارد الب�شرية هي الوحيدة 

التي �شّجل��ت تراجعًا ملحوظًا في معّدل الرواتب، 

ل من 
ّ
على اأ�شا���س �شنوي، اأي مقارنة بالربع االأو

ع��ام 2011، ويعود ذلك اإلى �شعي ال�شركات اإلى 

تقلي���س اأدوار و�شالحيات اأق�ش��ام اإدارة الموارد 

الب�شرية.

وبم��وازاة ذلك، وج��د الم�شح اأن قط��ر �شّجلت 

اأعل��ى زيادات ف��ي الرواتب على �شعي��د الخليج، 

البن��اء  قطاع��ي  ف��ي  الوظائ��ف  ف��ي  وتحدي��داً 

والهند�شة الداخلية.

ُي�ش��ار اإل��ى اأّن منطق��ة الخلي��ج العرب��ي ُتع��ّد 

مق�ش��داً اأ�شا�شي��ًا للي��د العاملة اللبناني��ة. وجزء 

مه��ّم من االأموال التي يح�شلها اللبنانيون هناك 

ُت�شبح تحويالت اإلى عائالتهم.

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 125.indd   93 10/18/12   3:03:41 PM



ال�شناعة واالقت�شاد - العدد 125 ت�شرين االول - ت�شرين الثاني 2012 94

500 مليار دولر فائ�س جتاري للخليج

يتوق��ع »بي��ت التموي��ل الكويت��ي« في تقري��ر ن�ش��ره اأخي��راً اأن يبلغ حجم 

الفائ���س التجاري لبل��دان مجل�س التع��اون الخليجي ال�شتة م�شت��وى قيا�شيًا 

هائ��اًل ف��ي عام 2012 ي��راوح بين 400 ملي��ار و500 ملي��ار دوالر نتيجة 

ارتفاع ال�شادرات النفطية.

و�شت�شتفي��د البل��دان المعنية اأي�شًا م��ن اإعادة توجيه الطل��ب في تجارتها 

الخارجية من البل��دان ال�شناعية الغربية باتج��اه االقت�شادات النا�شئة التي 

ل معدالت نمو عالية.
ّ
ت�شج

وم��ن المتوقع اأن يبقى طلب بلدان منطقة اليورو )17 بلداً( على �شادرات 

الخلي��ج �شعيف��ًا خالل ه��ذا العام ب�شبب ا�شتم��رار اأزمة الدي��ون ال�شيادية في 

ة؛ مع العلم ب��اأن مجموعة اليورور هي ال�شري��ك التجاري االأول لمجل�س 
ّ
الق��ار

التعاون تاريخيًا.

وفي المقاب��ل، �شتكون اآ�شيا ال�شوق النا�شئة االأكثر اأهمية للبلدان النفطية، 

حيث يتوقع التقرير اأن ا�شتهالكها للنفط �شيرتفع بمعّدل 4.4 % �شنويًا خالل 

االأعوام الخم�شة المقبلة.

وي�ش��م مجل���س التع��اون: ال�شعودية، االإم��ارات، البحري��ن، الكويت وقطر، 

ة 
ّ
ل المالية العام

ّ
اإ�شافة اإلى �شلطنة عمان. ويتوقع الم�شرف الكويتي اأن ُت�شج

ف��ي هذه البل��دان فائ�شًا قيا�شي��ًا يبلغ معّدل��ه اإلى الناتج المحل��ي االإجمالي 

��ل ه��ذا 
ّ
15.3 % بعدم��ا كان المع��ّدل 12.9 % ف��ي ع��ام 2011. و�شُي�شج

الفائ�س رغم الزيادة المرتقبة في النفقات الحكومية، حيث تنوي الحكومات 

الخليجي��ة رف��ع اإعاناته��ا وتحويالته��ا ورواتب القط��اع العام به��دف تلبية 

المطالب االجتماعية وخف�س معّدالت البطالة، وبالتالي احتواء اال�شطرابات 

التي ُيمكن اأن تن�شاأ عنها.

والالف��ت ه��و اأّن التقري��ر يتوق��ع نم��و اال�شتثم��ارات االأجنبي��ة المبا�شرة 

المتدفق��ة اإل��ى المنطقة )FDI( وزي��ادة م�شتوى االإنتاجية ف��ي اقت�شاداتها، 

حيث تعمد الحكومات اإلى تطبيق اإ�شالحات متعددة لتح�شين بيئة االأعمال.

ميزانية

ك�شف��ت الحكوم��ة العراقي��ة ع��ن 

ميزاني��ة بقيم��ة 118 ملي��ار دوالر 

لع��ام 2013 عل��ى اأ�شا���س �شعر 90 

دوالرا لبرمي��ل النف��ط متوقعة عجزا 

قدره 15.5 مليار دوالر.

ا�صتثمار

اأ�ش��ار وزير اال�شتثم��ار الم�شري 

قيم��ة  اأن  اإل��ى  �شال��ح  اأ�شام��ة 

اال�شتثم��ارات المتوقع��ة ف��ي البالد 

من القط��اع الخا�س �شت�شل اإلى 30 

مليار دوالر خالل العام الجاري. 

اتفاقية

وقع��ت الحكوم��ة االأردني��ة على 

اتفاقي��ة قر�س فرن�ش��ي مي�شر بقيمة 

150 مليون يورو لغايات تقديم دعم 
مبا�شر للموازنة العام��ة. واالتفاقية 

تم توقيعها في �شياق مذكرة التفاهم 

الأعوام 2011 – 2013.

تعليق

ق��ررت بور�ش��ة عم��ان تعلي��ق تداول 

التجاري��ة  ال�شناعي��ة  ال�شرك��ة  اأ�شه��م 

الزراعية/االإنتاج و�شركة ال�شلفوكيماويات 

تعلي��ق  ان  البور�ش��ة  وبين��ت  االأردني��ة. 

االأ�شهم جاء ا�شتنادا لقرار دائرة مراقبة.  

اأزمة

ح��ذر بيان للبن��ك الدول��ي �شدر 

من االأزمة المالي��ة الفل�شطينية التي 

و�شفها بالمتفاقمة، داعيًا المانحين 

اإلى التحرك الفوري لحلها.

ناتج

االإح�شاءات  م�شلحة  اأعلنت 

العام��ة والمعلوم��ات ال�شعودية 

للمملك��ة  المحل��ي  النات��ج  اأن 

ري��ال  تريلي��ون   2.2 تج��اوز 

الع��ام  دوالر(  ملي��ار   586.6(

.2011

كون�صورتيوم

ف��از “كون�شورتي��وم” مكون 

م��ن �شركت��ي “ اأك��وا” ال�شعودية 

واالإ�شباني��ة “ اأك�شيون��ا” بح��ق 

تنفي��ذ المرحل��ة االأولى م��ن اأول 

ف��ي  �شخم��ة  �شم�شي��ة  محط��ة 

ورززات جن��وب المغرب، وبقيمة 

700 مليون يورو. 

�صكوك

البحري��ن  م�ش��رف  اأعل��ن 

االإ�ش��دار  تغطي��ة  المرك��زي 

رق��م 137 م��ن �شك��وك ال�شل��م 

الت��ي  ال�شهري��ة  الحكومي��ة 

ي�شدره��ا الم�ش��رف نياب��ة عن 

حكومة مملك��ة البحرين. وتبلغ 

قيم��ة ه��ذا االإ�ش��دار 18 مليون 

دينار.

توقيع

وقع اليم��ن ومنظمة االأغذية 

ف��ي  )الف��او(  المتح��دة  لالأم��م 

�شنع��اء، اتفاقي��ة م�ش��روع بناء 

الق��درات للك��وادر ب��دول مجل�س 

التع��اون ل��دول الخلي��ج العربية 

تقيي��م  مج��ال  ف��ي  واليم��ن 

 399 المخزون ال�شمك��ي بتكلفة 

األف دوالر.
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    يحث العرب على زيادة ال�صفافية

بح�ش��ب موؤ�ش�شة التمويل الدولي��ة )IFC( – وهي الذراع الخا�شة بتمويل 

القط��اع الخا�س مجموعة البن��ك الدولي، التي انتخب جيم يون��غ كيم رئي�شًا 

له��ا اأخي��راً – ال ي��زال المب��ادرون اإلى االأعمال ف��ي العالم العرب��ي يواجهون 

االإج��راءات المعق��دة والمكلفة لبدء االأعمال وممار�شته��ا. كما يعانون �شعف 

حماي��ة الملكي��ة الفكري��ة، مقارن��ة بنظرائه��م ف��ي المناطق االأخ��رى. ووفقًا 

ل��ت م�ش��ر وال�شعودية والمغ��رب اأكبر تقّدم بين بل��دان ال�شاد 
ّ
للموؤ�ش�ش��ة، �شج

ف��ي هذا المج��ال، حيث �شعت اإلى تح�شين بيئة االأعم��ال خالل ال�شنوات ال�شت 

الما�شية. 

وتو�ش��ح الموؤ�ش�ش��ة اأن تل��ك البل��دان الثالثة كان��ت تعان��ي البيروقراطية 

و�شع��ف حماي��ة الملكي��ة الفكري��ة، غي��ر اأن م�شر مث��اًل طبق��ت 23 اإ�شالحًا 

لت ال�شعودية والمغرب 18 
ّ
لتح�شين مناخ االأعمال منذ عام 2005، فيما �شج

اإ�شالحًا و14 اإ�شالحًا على التوالي.

ولك��ن ال ي��زال هناك �ش��وط كبير تقطع��ه البلدان، وخ�شو�ش��ًا على �شعيد 

موؤ�ش�شاته��ا الت�شريعية والقانونية التي تبقى اإل��ى حدود كبيرة متاأّخرة وفقًا 

��ل اأي بلد عرب��ي اإ�شالحات 
ّ
للموؤ�ش�ش��ة نف�شه��ا. فعل��ى �شبيل المث��ال، لم ي�شج

ف��ي مجال ت�شجي��ل الملكية العقارية، وفر���س تطبيق العق��ود اأو حّل م�شاكل 

والدع��اوى الت��ي تنج��م عن ع��دم القدرة عل��ى ال�ش��داد )االإفال���س( بين عامي 

2010 و2011.
ق��ال المدي��ر االقليم��ي لموؤ�ش�شة التموي��ل الدولي��ة التابعة للبن��ك الدولي 

ان الموؤ�ش�ش��ة تن��وي ا�شتثم��ار ملي��ار دوالر في دول من بينه��ا م�شر والعراق 

واالردن وليبيا بنهاية يونيو حزيران.

وق��ال موؤي��د مخل��وف المدي��ر االقليم��ي لمنطقة ال�ش��رق االو�ش��ط و�شمال 

افريقي��ا ف��ي الموؤ�ش�شة على هام���س موؤتمر في دبي "ا�شتثمرن��ا حتى االآن ما 

يزي��د على مليار دوالر منذ يولي��و 2011 وننوي ا�شتثمار مليار اخر." وتابع 

"بكل تاأكيد �شنبداأ بدرا�شة ليبيا وال�شيما تمويل التجارة."

ت�صخم

اأظه��رت بيان��ات االإدارة المركزية 

اأن الت�شخ��م ف��ي الكوي��ت  لالإح�ش��اء 

ارتف��ع بمعدل 2.8 ف��ي المئة في �شهر 

اأغ�شط�س الما�شي مقارنة بال�شهر ذاته 

من العام 2011 )على اأ�شا�س �شنوي(.

عودة

قال رئي���س الهيئة العامة للرقابة 

المالي��ة بم�ش��ر اإنه تقرر ع��ودة العمل 

بنظام البيع وال�ش��راء في ذات الجل�شة 

بالبور�ش��ة الم�شري��ة خ��الل اكتوب��ر 

ت�شرين االأول المقبل.

م�صاريع

م�شروعًا  اأطلق��ت بلدي��ة غ��زة 18 

وقطاع��ات  مناط��ق  تخ��دم  جدي��داً 

متعددة ف��ي المدينة بتكلف��ة اإجمالية 

بلغت ما يقارب 11 مليون دوالر.

تقرير

العربي��ة  العم��ل  منظم��ة  تطل��ق 

تقريرها الثالث حول ق�شايا الت�شغيل 

والبطالة في البل��دان العربية، مواكبة 

اجتاح��ت  الت��ي  الكب��رى  للتغي��رات 

المنطقة العربية خالل العام 2011.

تبادل

قارب حجم التبادل التجاري بين 

الهن��د والكوي��ت 500 ملي��ون دين��ار 

كويتي )1.78 مليار دوالر( في العام 

تطوي��ر  اإل��ى  �شع��ي  وهن��اك   ،2010
التعاون التجاري بين البلدين.

�صراكة

اأك��د الدكت��ور ريا���س �شالمة حاكم 

م�شرف لبن��ان المركزي اأهمية ال�شراكة 

بي��ن القطاعي��ن الع��ام والخا���س ف��ي 

تمويل الم�شاريع اال�شتثمارية.

تزوير

نف��ى بنك الكوي��ت المرك��زي وجود 

كمي��ات �شخمة من االأموال المزورة من 

فئة الع�شرين ديناراً، يجري تداولها واأن 

تعليمات قد �شدرت بوقف �شخ االأوراق 

النقدية من تلك الفئة.

ف�صاد

راأى م�شوؤول��ون عراقيون محليون اأن 

البيروقراطي��ة والف�ش��اد اللذي��ن يطبعان 

عمل وزارات الحكومة االتحادية يعرقالن 

اإتمام الم�شاريع الخدمية في العراق.

فائ�س

حقق��ت قط��ر فائ�ش��ًا قيا�شي��ًا ف��ي 

 -  2011 المالي��ة  لل�شن��ة  ميزانيته��ا 

ري��ال قط��ري  54 ملي��ار  بل��غ   2012
)14.8 ملي��ار دوالر(، اأي 8.6 في المئة 

من الناتج المحلي االإجمالي.

تعزيز

بح��ث االأردن والع��راق �شب��ل تعزيز 

التع��اون بي��ن البلدي��ن ف��ي المج��االت 

وتفعي��ل  والتجاري��ة،  االقت�شادي��ة 

االتفاقات الموقعة بينهما، وذلك خالل 

اأعم��ال ال��دورة ال���26 للجن��ة االأردنية 

العراقية الم�شتركة.
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اأولويات هوالند

ف��ي افتتاحية ل�شحيفة ليبرا�شيون اعتبر الكاتب فين�شان جيريه اأن الرئي�س الفرن�شي 

فران�ش��وا هوالن��د يواج��ه االآن على روزنامت��ه ثالث��ة ا�شتحقاقات ذات مواعي��د �شاغطة 

�شيتعي��ن علي��ه اال�شتجاب��ة لتحدياتها الكثي��رة، دون تاأخير. والتح��دي االأول اقت�شادي، 

كم��ا يمكن اأن نتوقع، فق��د ذهب هوالند في اإجازته ال�شنوية وعل��ى طاولته رزمة ملفات 

كثي��رة ظلت في االنتظار، وه��ا هو يعود االآن دون اأن يجد تل��ك الملفات والم�شكالت وقد 

حل��ت نف�شه��ا، بل اإن بع�س اأوجه المعاناة االقت�شادي��ة تفاقم خالل هذه الفترة، وهنالك 

توقع��ات واأخب��ار غير �شارة عن اأف��ق التراجع والك�شاد االقت�شادي م��ن هنا وحتى العام 

المقب��ل، فيما تاآكلت القدرة ال�شرائية ب�شكل حاد، و�شربت البطالة اأرقامًا قيا�شية جديدة. 

ولذا فاإن طريق “اإعادة االإ�شالح” الذي وعد به طيلة حملته االنتخابية الما�شية ال يبدو 

ممه��داً، اأو مفرو�ش��ًا بالورود. والظروف كلها �شاغطة وال مجال معها طبعًا الأية مجازفة 

اقت�شادية. اأما اال�شتحقاق الثاني الذي يواجه هوالند فهو اأوروبي حيث لم تتمكن جميع 

الجه��ود الماراثوني��ة التي بذلت حتى االآن م��ن احتواء اأزمة اليون��ان اأو تحديد م�شيرها 

ب�شكل قاطع، كما اأن اأحوال وم�شاكل بنوك بع�س ال�شركاء االأوروبيين الكبار ما زالت على 

حالها، في وقت يبدو فيه الت�شامن المالي بين الدول االأوروبية نظريًا ولفظيًا باالأ�شا�س، 

فيم��ا يبدو م�شتقب��ل “اليورو” نف�ش��ه مفتوحًا على اأكث��ر من احتم��ال. وتتراجع في هذه 

االأثناء مبادرات القوى الكبرى الرافعة للم�شروع االأوروبي، التي تعد في االأ�شل هي ال�شد 

االأخي��ر الذي ي�شد طوفان الكارثة. ومن جانبها ناق�شت اأي�شًا افتتاحية ل�شحيفة لوموند 

ما �شّمته في عنوانها “لحظة لحقيقة بالن�شبة لوهالند”، م�شيرة اإلى اأن الحكومة الجديدة 

م��ا زال��ت لم ت�شتجب بع��د لبواعث قل��ق الفرن�شيين ب�ش��اأن الحالة االقت�شادي��ة والمالية، 

مت�شائل��ة اإن كان��ت لدى الرئي���س حقًا فكرة وا�شحة عن كيفية تحقي��ق التغيير الذي وعد 

ب��ه. هذا مع العلم اأن مجرد التعبير ع��ن النوايا والتطلعات ال ي�شنع �شيا�شة فعالة، تمامًا 

كم��ا هي حال الحديث الف�شفا�س عن الخطوط العري�شة لوجهة عامة للم�شتقبل. ومثلما 

يقال، فاإن لكل حادث حديثًا، وقد اأزفت االآن �شاعة الحديث عن �شيا�شات وتدابير محددة، 

الإخ��راج الب��الد من ماأزقها االقت�ش��ادي االجتماعي المزدوج. �شحي��ح اأن برنامجًاَ بهذا 

الحج��م ال تكف��ي المئة يوم التي مرت الإنج��ازه، ولكن البدء في اإنج��ازه ال يقت�شي اأي�شًا 

خم���س �شن��وات، فالفرن�شيون ينتظرون اإجاب��ات على اأ�شئلتهم ودواع��ي قلقهم االآن. اإنها 

لحظة االختيار اإذن وقد حلت، ولنعتبر مر حتى االآن من الزمن وقتًا �شائعًا.

محور باري�س- برلين

الكاتب بيير رو�شلين خ�ش�س افتتاحية في �شحيفة لوفيغارو لر�شد موؤ�شرات تقارب 

متن��اٍم بين هوالند وميركل، ب�شاأن كيفية احتواء االأزمة اليونانية وتداعياتها االأوروبية، 

وق��د ظهر ذلك التقارب ب�شكل مح�شو�س خالل لقاء هوالند والم�شت�شارة االألمانية ميركل، 

ويب��دو اأن هوالن��د ق��د فه��م اأخي��راً اأن العالقات م��ع األماني��ا لي�ش��ت اآلية قابل��ة للتجيير 

والتوظيف لخدمة المواقف ال�شيا�شية والحزبية الداخلية. وللتذكير فقد واظب طيلة حملته 

االنتخابية خالل الرئا�شيات االأخيرة على رفع قفاز التحدي في وجه ميركل وتوجهاتها، 

الأغرا�س انتخابية، ربما اأكثر من كون ذلك بال�شرورة تعبيراً عن توجهاته الحقيقية.

وم��ن المعروف عن ميركل �شرامتها و�شالبة موقفها حين يتعلق االأمر بالدعوة اإلى 

�شيا�شات التق�شف االقت�شادي و�شد االأحزمة �شبياًل للخروج من االأزمة، في مقابل مرونة 

هوالند ودعوته لالكتفاء بفر�س �شرائب على االأغنياء وحدهم لتحفيز عودة النمو. ولكن 

خ��الل ماأدبة م�ش��اء الخمي�س الما�ش��ي ببرلين ب��داأ هوالند يعطي اإ�ش��ارات وا�شحة على 

تعلم��ه واكت�شابه قناعات جديدة. فقد بدا الم�شوؤوالن االأوروبيان االأهم وكاأنهما قد وجدا 

اأخيراً لغة موحدة تحدثا بها اإلى اليونان، وهو ما كان مفقوداً طيلة االأ�شهر الما�شية. وقد 

عبرت ميركل عن دعمها لبقاء اليونان في منطقة “اليورو”. وذّكر هوالند اأثينا ب�شرورة 

الوفاء بالتزاماتها. وبين هذين الخطابين تكامل ال تخطئه المالحظة.

وف��ي االأخي��ر يذه��ب الكات��ب اإلى اأن ه��ذا المنع��رج االإيجاب��ي في تجاذب��ات محور 

باري���س- برلي��ن يمك��ن تف�شيره ب�شغ��وط اللحظة على هوالن��د نف�شه، وبداي��ة تكيفه مع 

مقت�شيات هذه ال�شغوط.

اق��ت�����ش��اد دول��ي

طريق »اإعادة االإ�صالح« التبدو مفرو�صة بالورود

ال�صحافة الفرن�صية: بين ا�صتحقاقات االأزمة المالية

االستحقاقات السياسية واالقتصادية الضاغطة اآلن على روزنامة الرئيس الفرنسي، وبداية ذوبان الثلج بينه وبني 
املستشارة األملانية، موضوعان استقطبا اهتمام الصحافة الفرنسية.

ومع جوليو تير�سيهوالند وميركل
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�لقت�صاد �لفرن�صي �ل�صحية �لتالية 

يف �أزمة �لدين �لأوروبية

ح��ذر تقري��ر ُن�شر اأخي��ًرا من اأن “االقت�ش��اد الفرن�شي يعتب��ر واحًدا من بين 

اأكثر االقت�شادات االأوروبية المري�شة، كما اأنه من المتوقع اأن يكون االقت�شاد 

التال��ي ال��ذي �شي�شقط �شمن اأزم��ة الدين الطاحن��ة، التي يعي���س فيها االتحاد 

االأوروبي حالًيا”. واعتبر بنك برينبيغ االألماني اأن “االقت�شاد الفرن�شي يحتل 

المرك��ز ال��� 13 م��ن بين 17 دول��ة اأوروبية، وفي ه��ذا المركز ه��و متقدم على 

االقت�شاد االإيطالي المنهار، وتحت االقت�شاد االإ�شباني المنهار بدرجة”.

    وقال التقرير االأخير اإن “االقت�شاد الفرن�شي الذي كان يعتبر ثاني اأف�شل 

اقت�ش��اد في االتحاد االأوروبي بعد األمانيا، من المتوقع اأن ت�شربه اأزمة الدين 

نف�شه��ا التي �شرب��ت كاًل من البرتغال واأيرلندا واإيطالي��ا واليونان واإ�شبانيا”. 

وقال��ت رئي�ش��ة البنك االألماني الذي اأ�شدر التقري��ر “اإن ناقو�س الخطر بداأ يرن 

في فرن�شا االآن”.

    وح�ش��ب اآخ��ر اإح�شائي��ات لالقت�ش��اد االأوروب��ي فقد حقق نم��ًوا بن�شبة 

ا اإن  0.2 % فق��ط خ��الل الرب��ع الثالث من ال�شن��ة المالية االأخيرة. وق��ال اأي�شً
“االقت�شاد الفرن�شي حقق نمًوا 0.4 % و االألماني 0.5 %”.

    وتوؤك��د الموؤ�ش��رات اأن “االأزم��ة في طريقه��ا اإلى فرن�ش��ا ال محالة، اإذ اإن 

“ن�شبة الدين العام في اإ�شبانيا ارتفعت اإلى 6.3 %، اأما الدين الفرن�شي فارتفع 
بن�شبة 3.6 %. في حين اأن الن�شبة في األمانيا ا�شتقرت عند 1.75 %”.

    وعلق��ت الم�شت�ش��ارة االألماني��ة اأنجي��ال مي��ركل على تلك االأزم��ة بقولها 

اإن “االتح��اد االأوروب��ي يمر باأ�شعب �شاعات في تاريخه من��ذ تاأ�شي�شه، بل اإن 

اأوروبا تمر باأ�شعب اأوقاتها منذ الحرب العالمية الثانية”.

واأ�شاف��ت مي��ركل اأن��ه “اإذا م��ا �شقطت عملة الي��ورو فاإن اأوروب��ا �شتنهار، 

ويج��ب على زعم��اء اأوروبا اأن يتحدوا م��ن اأجل منع ذل��ك، الأن ا�شتخدام عملة 

اليورو الموحدة يعتبر اإنجاًزا تاريخًيا”.

كم��ا اآث��ار انخفا�س الجني��ه االإ�شترلين��ي بن�شبة 2.13 % القل��ق ال�شديد، 

الأن تل��ك الن�شب��ة تعتب��ر االأعلى منذ الع��ام 1898. وقال خب��راء االقت�شاد اإن 

“اأزم��ة الدين االأوروبي��ة اأثرت ب�شكل �شلبي على االقت�ش��اد البريطاني”. وفي 
المقابل قال اأحد التقارير اإن “االقت�شاد في اأ�شتونيا يعتبر االأكثر ا�شتقراًرا في 

اأوروبا ب�شبب نمو حركة اال�شتيراد والت�شدير هناك، وجاء في المرتبة الثانية، 

والثالثة لوك�شمبورغ واألمانيا، واحتلت اليونان المركز االأخير”. 

�قت�صاد �إيطاليا ينكم�س 0.7 %

انكم���س االقت�شاد االإيطالي في الرب��ع الثاني من 2012 ب�0.7 % مقارنة بالربع 

االأول وبن�شب��ة 2.5 % مقارن��ة بالفترة نف�شها م��ن 2011، وهو ما يهدد جهود رئي�س 

ال��وزراء ماريو مونتي ل�شبط اأزمة ديون روما والتي تلقي بتوترات على مجمل منطقة 

اليورو، وال �شيما مع ارتفاع كلفة ا�شتدانة اإيطاليا في الفترة االأخيرة.

وكان بن��ك يوني كريديت توقع اأن ينكم���س االقت�شاد االإيطالي بن�شبة 0.5 % في 

الرب��ع الثان��ي بحيث تتباطاأ وتي��رة الركود، وتظ��ل الن�شبة الم�شجلة اأ�ش��واأ من توقعات 

محللين، حيث اأ�شاروا اإلى احتمال ت�شجيل انكما�س بحدود 0.6 % في الربع الثاني.

وق��ال المعهد الوطني االإيطالي لالإح�شاء - ال��ذي اأورد البيانات الر�شمية ال�شابقة 

- اإن االإنت��اج ال�شناعي للب��الد تقهقر في يونيو/حزيران الما�ش��ي ب�1.4 % مقارنة 

بال�شهر الذي �شبقه، وبن�شبة 8.2 % مقارنة ب�شهر يونيو/حزيران 2011.

ويوؤ�ش��ر انكما�س اقت�شاد اإيطالي��ا بن�شبة 0.7 % على اأن االأخير انحدر لركود لمدة 

ع��ام عل��ى االأقل، وه��و ما يعن��ي �شعف االإي��رادات ال�شريبي��ة وتراجعا ف��ي التوظيف 

واالإنفاق اال�شتهالكي وهي مكونات لحلقة اقت�شادية م�شمومة تجعل من ال�شعب على 

مونت��ي تحقي��ق هدفه الرام��ي لتقلي�س عجز الميزانية اإل��ى 0.1 % من الناتج المحلي 

االإجمالي في 2014.

واأ�شب��ح الم�شتثم��رون قلقي��ن اأكث��ر على قدرة اإيطالي��ا على تقلي���س حجم ديونها 

ال�شيادي��ة التي ت�ش��كل 123 % من ناتجه��ا المحلي االإجمالي، ولتحقي��ق هذه الغاية 

عمدت الحكومة االإيطالية اإلى اإقرار حزمة اإجراءات تق�شفية تفوق قيمتها ع�شرين مليار 

يورو )24 مليار دوالر( نهاية العام الما�شي، وتعتمد في جزء كبير منها على زيادات 

�شريبي��ة، غير اأن تلك االإج��راءات اأ�شرت بمعنويات الم�شتهلكي��ن وعمقت الركود الذي 

يوجد فيه االقت�شاد المحلي.

ويرى فينت�شيرو بوفا -من موؤ�ش�شة اإم بي اإ�س كابيتال �شيرف�شيز- اأنه من الوا�شح 

اأن تاأثي��ر تدابير التق�شف ظاهرة على االقت�ش��اد، حيث اأ�شرت باال�شتثمار واال�شتهالك 

ف��ي القطاعين الع��ام والخا�س، وقال جوليانو نو�شي -من كلي��ة االقت�شاد بميالنو- 

“اإننا في مرحلة انكما�س حقيقية فاإيطاليا عالجت االأزمة من خالل التق�شف غير اأنها 
اأخفق��ت ف��ي و�شع اإج��راءات لحفز النمو االقت�ش��ادي وبالتالي فالنتيج��ة اليوم كانت 

منتظرة”.
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خ�صارة

خ�ش��ر بن��ك �شتان��درد ت�شارت��رد 

ال�شوقية  16 مليار دوالر من قيمته 
بعدما هددت هيئة الخدمات المالية 

ف��ي نيوي��ورك بالغاء رخ�ش��ة البنك 

للعمل في الوالية.

مخاطر 

ك�شفت وزارة االقت�شاد االألمانية 

اإن االقت�ش��اد من المتوق��ع اأن يكون 

نما ب�ش��كل معتدل في الرب��ع الثاني 

م��ن الع��ام لكن��ه يواج��ه »مخاط��ر 

كبيرة« ترتبط باأزمة منطقة اليورو.

تراجع

ال��ت وكال��ة الطاق��ة الدولي��ة اإن 

الطل��ب العالمي عل��ى النف��ط �شينمو 

اأبط��اأ م��ن المتوقع في الع��ام المقبل 

ب�شب��ب »تراج��ع مقلق« ف��ي الن�شاط 

االقت�شادي العالمي.

معجزة

تجت��ذب تركيا ع��ددا متزايدا من 

ال�ش��ركات االلماني��ة وم��ن االلم��ان 

ذوي اال�ش��ول التركية الباحثين عن 

عم��ل بينما تتخبط اوروب��ا في ازمة 

مالية واقت�شادية.

اإنقاذ

اقترب��ت ا�شبانيا م��ن طلب خطة 

انق��اذ �شيادي��ة اإذ فت��ح الب��اب اأمام 

تقدي��م الطل��ب، ولك��ن يج��ب معرفة 

ال�ش��روط المطلوب��ة ال��ذي �شتتخ��ذه 

خطة االنقاذ.

تحذير

ح��ذرت منظم��ة االأم��م المتح��دة 

اأن  م��ن  )ف��او(  والزراع��ة  لالأغذي��ة 

العال��م يواجه اأزم��ة غذائي��ة �شبيهة 

باأزمة عامي 2007 و2008. 

تباطوؤ

الإنت��اج  ال�شن��وي  النم��و  تباط��اأ 

الم�شانع في ال�شين اإلى 9.2 % في 

تم��وز )يولي��و( وهو اأ�شع��ف م�شتوى 

ف��ي نح��و ث��الث �شن��وات واأق��ل م��ن 

توقعات ال�شوق.

اإنهاك

بوادر اإنه��اك االقت�شاد االإيراني 

ب��داأت تطفو عل��ى ال�شطح بع��د مرور 

اأكث��ر من ثماني��ة اأ�شهر عل��ى الحظر 

الذي فر�شته الواليات المتحدة على 

التعامالت الم�شرفية. 

ت�صريح

خط��ة  اإحي��اء  اليون��ان  �شتعي��د 

لت�شري��ح العمال��ة، ت�شتهدف 40 األف 

موظ��ف ف��ي القط��اع الع��ام به��دف 

تحقيق وف��ورات قدرها 11.5 مليار 

يورو. 

عجز

العج��ز  اأن  بيان��ات  اأظه��رت 

اإل��ى  ت�شاع��ف  لتركي��ا  التج��اري 

 9.811 لي�شج��ل  تقريب��ا  المثلي��ن 

مليار دوالر في مار�س اآذار متجاوزا 

التوقعات.

انخفا�س غير متوقع للناتج ال�صناعي الياباني

اأظه��رت بيان��ات جديدة �شادرة ع��ن وزارة االقت�ش��اد والتج��ارة وال�شناعة 

الياباني��ة اأن الناتج ال�شناعي في البالد قد �شجل انخفا�شا “غير متوقع”، وذلك 

لل�شهر الثالث على التوالي، مما جدد المخاوف من اأن النمو االقت�شادي في البالد 

قد يفقد زخمه خالل الفترة المقبلة.

فق��د انخف�س اإنت��اج الم�شانع اليابانية خالل �شه��ر يونيو/حزيران الما�شي 

بن�شب��ة 0.1 ف��ي المئ��ة مقارن��ة بناتجه��ا خ��الل ال�شه��ر ال��ذي �شبق��ه، واإن كان 

االنخفا���س خالل �شهر مايو/ اأيار الما�شي ق��د �شجل ن�شبة كبيرة بلغت 3.4 في 

المئة.

وج��اء في بي��ان �شادر عن ال��وزارة: “يب��دو اأن النات��ج ال�شناع��ي يميل اإلى 

االنخفا���س”، االأم��ر ال��ذي ي�شير اإلى تراج��ع التوقعات التي كان��ت قد �شجلت في 

�شهر مايو/ اأيار الما�شي في �شاأن تحقيق انتعا�س في االإنتاج.

واأ�ش��ارت المعلوم��ات اإلى اأن االنخفا���س ناجم ب�شكل اأ�شا�س ع��ن تراجع اأداء 

قطاعات الحديد وال�شلب واالآالت. كما اأ�شارت المعلومات اأي�شا اإلى �شعف الطلب 

الخارجي على المنتجات ال�شناعية اليابانية، االأمر الذي قد يكون بحد ذاته لعب 

دورا في انخفا�س الناتج ال�شناعي للبالد.

وكان��ت الحكوم��ة اليابانية قد اأعلنت موؤخ��را اأن اقت�شاد الب��الد بداأ يتعافى، 

وج��اء اإ�شدار البيان��ات الجديدة في اأعقاب اإعالن الم�ش��رف المركزي والحكومة 

اء 
َّ
في اليابان اأن االقت�شاد بداأ يتعافى بعد ال�شرر الكبير الذي كان قد لحق به جر

الزلزال والت�شونامي اللذين �شربا البالد العام الما�شي.

اإال اأن االأزم��ة المالية التي تع�شف بالقارة االأوروبية تظل هي الخطر الرئي�س 

ال��ذي يهدد الناتج ال�شناعي الياباني، لطالما ت�شبب��ت تلك االأزمة بتراجع القدرة 

ال�شرائي��ة ل��دى االأوروبيي��ن، ومن ث��م تراجع الطلب عل��ى ا�شتي��راد المنتجات من 

الخارج، بما فيها ال�شناعات اليابانية.

وق��ال �شاتو�شي اأو�شاناي من معهد داي��وا للبحوث: “اإن النمو االقت�شادي هو 

اأ�شعف مما تبلغنا به الحكومة والم�شرف المركزي، ومما تريداننا اأن ن�شدقه”.

واأ�ش��اف: “اأي تعاٍف �شيكون موؤقتا، و�شيوا�ش��ل االقت�شاد معاناته من فترة 

الوهن الأ�شهر عدة قادمة، فال�شادرات اإلى الواليات المتحدة حاليا في م�شتويات 

عالية، وال مجال، ولو كان �شغيرا، لزيادة نمو تلك ال�شادرات”. 

كم��ا اأن الين الياباني القوي هو عقب��ة اأخرى بالن�شبة للم�شدرين اليابانيين، 

اإذ اأن ذلك يجعل ب�شائعهم الم�شدرة اإلى الخارجة اأكثر كلفة.

اق��ت�����ش��اد دول��ي
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قرو�س

�شتق��دم  اإنه��ا  ال�شي��ن  اأعلن��ت 

قرو�شا بقيم��ة ت�شعة مليارات دوالر 

لدع��م تنمي��ة البني��ة االأ�شا�شي��ة في 

اندوني�شي��ا وع�ش��رة ملي��ارات دوالر 

كائتمانات للت�شدير.

اأرباح

اأعلن��ت �شرك��ة �شيف��رون ثان��ي 

اأكب��ر �شركة نفط اأميركي��ة ارتفاعا 

بن�شب��ة 36 بالمئ��ة ف��ي ارباحه��ا 

ف��ي الرب��ع االأول ب�شب��ب االنتعا�س 

االقت�شادي.

قفزة

اأك��د بن��ك »دي ب��ي اإ���س ج��روب 

هولدنج��ز« ال�شنغاف��وري، اإنه �شجل 

اأرباح��ا قيا�شية ف��ي الربع االأول من 

ه��ذا الع��ام ب�شب��ب تراج��ع تكالي��ف 

الديون.

تعدين

اأن  اإخباري��ة  تقاري��ر  ذك��رت 

�شناع��ة التعدي��ن في الو���س �شهدت 

قفزة ف��ي ايراداتها بلغت 58 بالمئة 

في ال�شتة اأ�شهر الما�شية. 

انتعا�س

ع��ودة  مالي��ون  خب��راء  ع��زا 

االنتعا�س لقط��اع الملكية الفكرية 

ف��ي  اقترن��ت  ع��دة،  عوام��ل  اإل��ى 

الدرجة االأول��ى بموؤ�شرات التعافي 

الت��ي الح��ت ف��ي �شم��اء االقت�شاد 

العالمي.

انتفا�صة

الفرن�شي��ة  توت��ال  �شرك��ة  �شجل��ت 

ارتفاع��ا بن�شب��ة 35 بالمئة في االأرباح 

ال�شافي��ة ف��ي الرب��ع االأول م��ن الع��ام 

ب�شبب االنتفا�شة في ليبيا.

وطني

ال�شوي�ش��ري  الوطن��ي  البن��ك  اأعل��ن 

)المركزي( عن تحقي��ق اأرباح في الربع 

االأول بلغت 1.9 ملي��ار فرنك �شوي�شري 

)2.18 مليار دوالر(.

ت�صخم

�شع��د الي��وان ال�شيني م��ع تراجعه 

للمرة االولى عن الم�شتوى النف�شي المهم 

ال��دوالر مثي��را توقعات  6.50 مقاب��ل 
باالرتفاع ال�شريع لمكافحة الت�شخم.

دعم

قالت �شركة كيا موتورز اإنها حققت 

قف��زة بلغ��ت 91 بالمئ��ة ف��ي ارباحه��ا 

الف�شلية في الواليات المتحدة وال�شين 

وكوريا الجنوبية.

هيئة

لهيئ��ة  ال�شافي��ة  الخ�شائ��ر  زادت 

البري��د االأمريكية اإل��ى 5.2 مليار دوالر 

في االأ�شهر الثالث��ة حتى نهاية حزيران 

)يونيو(....

قواعد

قواع��د  ال�شيني��ة  االأ�ش��واق  ن�ش��رت 

جدي��دة يت��م بموجبه��ا تخفي��ف القي��ود 

التي كان��ت مفرو�شة عل��ى الم�شتثمرين 

االأجانب. 

اأظهرت م�شوح ك�شف عنها اأن اأكبر اقت�شادات في اأوروبا وا�شلت مواجهتها 

لل�شعوبات، حيث عانت ال�شركات تباطوؤا في الطلب وهو ما �شيوؤدي اإلى تقل�س 

االآم��ال في تعاف��ي المنطقة قريبا م��ن ال�شعوبات التي فجرته��ا اأزمة الديون 

ال�شيادية في المنطقة.

وبينت موؤ�شرات مديري الم�شتريات التي تقي�س الن�شاط االقت�شادي والنمو 

تراج��ع الطلبي��ات ل�شركات منطقة الي��ورو، بعد اأن اأ�شبح التباط��وؤ في األمانيا 

وفرن�شا - اأكبر اقت�شادين في المنطقة - اأكثر ر�شوخا.

وخ��ارج منطقة اليورو تباطاأ النمو في قطاع الخدمات البريطاني ب�شورة 

كبي��رة في يوليو/تم��وز الما�شي، مما يثي��ر �شكوكا جديدة ب�ش��اأن ما اإذا كان 

بو�ش��ع اقت�شادها اأن يتعافى م��ن االنكما�س الذي عاناه في الن�شف االأول من 

العام.

وب�ش��كل ع��ام توقع��ت موؤ�شرات مدي��ري المبيع��ات اأن معظ��م االقت�شادات 

االأوروبي��ة الكبي��رة �شتعاني م��ن الركود في الن�شف الثاني م��ن العام، بعك�س 

توقعاتها بنمو مطرد اأو �شعيف في اآ�شيا والواليات المتحدة.

وارتف��ع الموؤ�ش��ر المجمع لمدي��ري الم�شتريات في منطق��ة اليورو قليال في 

يوليو/تم��وز اإلى 46.5 نقطة م��ن 46.4 نقطة الذي �شجل في يونيو/حزيران 

الما�شي، اأي اأنه ال يزال اأقل من م�شتوى خم�شين نقطة الذي ي�شير اإلى النمو.

وتاأت��ي نتائج ه��ذه الم�شوح رغ��م اأن بيان��ات لمكتب االإح�ش��اء االأوروبي 

)يورو�شتات( التي �شدرت اأظهرت اأن اإنفاق الم�شتهلكين في منطقة اليورو �شجل 

زيادة �شهرية في يونيو/حزيران الما�شي بما يتجاوز توقعات المحللين.

وق��ال “يورو�شتات” اإن تجارة التجزئة في يونيو/حزيران ارتفعت بن�شبة 

�شهرية بلغت %0.1 عقب زيادة ن�شبتها 0.8 % في مايو/اأيار الما�شي. غير 

اأن��ه بالمقارن��ة مع ال�شهر نف�شه م��ن العام الما�شي فقد تراج��ع الموؤ�شر بن�شبة 

.%  1.2
وكان محلل��ون يتوقعون انخفا�شا في المبيع��ات بن�شبة �شهرية تبلغ 0.1 

.%  1.9 % وبن�شبة �شنوية تبلغ 

االقت�صادات االأوروبية توا�صل التباطوؤ

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 125.indd   103 10/18/12   3:04:10 PM



ال�شناعة واالقت�شاد - العدد 125 ت�شرين االول - ت�شرين الثاني 2012 104

                     

وموؤتمرات معار�س 
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معار�س عامة 

معر�س �سنع في لبنان

يق��ام في فن��دق كواليتي اإن ف��ي طرابل�س من 

تنظي��م �شركة اإك�شبو رايز م��ن 12 اإلى 14 ت�شرين 

االأول 2012.

معر�س اإن �سايب

يق��ام في بي��ال من تنظي��م اإي �شكوير من 19 

اإلى 22 ت�شرين االأول 2012.

الفرن�ســـي                     الكتـــاب  منتـــدى 

في بيروت

يق��ام في بيال من تنظيم �شركة بروموفير من 

4 ت�شرين الثاني 2012. اإلى  26 ت�شرين االأول 

معر�س اأعرا�س بيروت

يق��ام ف��ي فن��دق هيلت��ون حبت��ور غران��د من 

تنظي��م �شرك��ة بروموتي��م م��ن 9 اإل��ى 11 ت�شرين 

الثاني 2012.

معر�س ال�سيارات في لبنان

يق��ام في بيال من تنظيم �شركة بروموفير من 

.2012 25 ت�شرين الثاني  اإلى   15

الملتقى الدولـــي للتعليم العالي 

والتدريب

يق��ام ف��ي ق�ش��ر االأوني�شكو من تنظي��م �شركة 

غلوب��ل كون�شلتنت، م�شر م��ن 19 اإلى 21 ت�شرين 

الثاني 2012.

موؤتمر البيئة

يق��ام في فن��دق فيني�شيا من تنظي��م المنتدى 

العرب��ي للبيئ��ة والتنمية من 29 اإل��ى 30 ت�شرين 

الثاني 2012.

معر�س فرن�سا في لبنان

يق��ام معر�س فرن�شا في لبن��ان في مقر بيال 

للمعار�س من 11 اإل��ى 14 ت�شرين االأول 2012. 

تنظم المعر�س �شرك��ة بروموفير المتخ�ش�شة في 

تنظي��م المعار���س المتمرك��زة في بي��روت، وذلك 

بالتن�شيق مع غرفة التجارة وال�شناعة في باري�س 

وغرف��ة التج��ارة وال�شناعة والزراع��ة في بيروت 

وجبل لبن��ان وغرفة التج��ارة الفرن�شية اللبنانية 

التجاري��ة  والدائ��رة   ubifrance و�شرك��ة 

االإقليمية في ال�شفارة الفرن�شية في لبنان.

اأطعمة وم�سروبات

ليون، فرن�سا

معر�س متخ�ش�س ب�شناعة النبيذ وفن الطهو 

من تنظيم �شركة جي األ اإفنت�س للمعار�س من 11 

اإلى 14 ت�شرين االأول 2012.

الدوحة ـ قطر

الغذائي��ة  للمنتج��ات  مخ�ش���س  معر���س 

والم�شروب��ات من تنظيم �شركة اأي اأف بي قطر من 

.2012 18 ت�شرين االأول  اإلى   16

اأزياء وم�ستح�سرات تجميل

لندن ـ بريطانيا

معر�س لالأعرا�س يت�شمن مالب�س ومجوهرات 

م��ن تنظيم �شركة اأو�شن ميديا ج��ي اأم بي اأ�س من 

.2012 21 ت�شرين االأول  اإلى   20

اإلكترونيات

هونغ كونغ: ال�سين

معر�س ال�شين المتخ�ش�س لالإلكترونيات من 

تنظي��م �شرك��ة غلوب��ال �شور�شيز م��ن 12 اإلى 15 

ت�شرين االأول 2012.

جلود ومن�سوجات

لندن ـ بريطانيا

معر���س للمن�شوج��ات والتح��ف م��ن تنظي��م 

�شركة هارفي المحدودة من 2 اإلى 7 ت�شرين االأول 

.2012
نقل

دبي ـ االإمارات

معر�س مخ�ش�س للنقل البحري والموانئ من 

تنظي��م �شركة تي اأو �ش��ي اإفنت�س وورلد وايد من 2 

اإلى 4 ت�شرين االأول 2012.

طهران ـ اإيران

معر�س للمبتكرات العلمية المتعلقة بالموانئ 

من 19 اإلى 21 ت�شرين الثاني 2012.

اأطعمة وم�سروبات

بروك�سيل ـ بلجيكا

معر���س مخ�ش�س لتج��ارة المنتجات الحالل 
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م��ن تنظيم �شرك��ة جد للن�شر م��ن 29 ت�شرين الثاني 

اإلى 1 كانون االأول 2012.

الكويت ـ الكويت

موؤتم��ر ومعر�س الكويت لت�شميم وبناء الج�شور 

م��ن تنظيم �شركة بروميديا م��ن 10 اإلى 11 ت�شرين 

االأول 2012.

تكنولوجيا

دبي ـ االإمارات

موؤتم��ر االت�ش��االت ال�شلكي��ة والال�شلكي��ة م��ن 

تنظيم �شركة تيرابين المحدودة من 2 اإلى 3 ت�شرين 

االأول 2012.

دبي ـ االإمارات

المعر�س التجاري الدول��ي ل�شناعة تكنولوجيا 

المعلوم��ات واالت�ش��االت م��ن تنظي��م مرك��ز دب��ي 

التج��اري العالم��ي م��ن 14 اإل��ى 18 ت�شري��ن االأول 

.2012

عقارات وبناء

دبي ـ االإمارات

معر���س مخ�ش�س للتطوير واال�شتثمار العقاري 

م��ن تنظي��م اأي اأي اآر ال�ش��رق االأو�ش��ط م��ن 2 اإلى 4 

ت�شرين االأول 2012.

انطاليا ـ تركيا

معر�س مخ�ش�س لتكنولوجي��ا البناء ولوازمها 

م��ن تنظيم �شركة يابك�س للمعار�س من 18 اإلى 21 

ت�شرين االأول 2012.

اأبو ظبي ـ االإمارات

معر���س مخ�ش�س لمع��دات وتقني��ات الهند�شة 

المدنية والبناء من تنظيم �شركة كومك�شبوزيوم من 

10 ت�شرين االأول 2012. اإلى   8

مجوهرات

ال�سارقة ـ االإمارات

ال�شاع��ات  ت�شامي��م  الأح��داث  مخ�ش���س  معر���س 

والمجوه��رات والذه��ب واالأحجار الكريم��ة واالألما�س من 

تنظيم اإك�شبو ال�شارقة من 2 اإلى 6 ت�شرين االأول 2012.

طاقة وبيئة

لندن ـ بريطانيا

معر���س مخ�ش���س لحل��ول الطاق��ة الخ�ش��راء 

االأحف��وري  الوق��ود  ا�شته��الك  خف���س  والأ�شالي��ب 

باعتماد الطاقة النظيفة والفعالة والم�شتدامة داخل 

ال�شركات. م��ن تنظيم يونايتد بزني�س ميديا من 10 

اإلى 11 ت�شرين االأول 2012.

ال�سارقة ـ االإمارات

معر�س مخ�ش�س لالإدارة البيئية والتكنولوجيا 

م��ن تنظيم مرك��ز اإك�شب��و ال�شارقة م��ن 15 اإلى 18 

ت�شرين االأول 2012.

بولونيا ـ ايطاليا

معر�س مخ�ش�س لم�شادر الطاقة المتجددة من 

تنظي��م �شرك��ة بولوني��ا للمعار�س م��ن 18 اإلى 21 

ت�شرين االأول 2012.

تجارة

اأربيل ـ العراق

معر�س تجاري ي�شمل الهند�ش��ة واالإلكترونيات 

والبن��اء والطاق��ة والمفرو�شات وتقني��ة المعلومات 

واالت�ش��االت والتعلي��م واالأزي��اء والم�ش��ارف م��ن 

تنظي��م �شرك��ة اأي اأف ب��ي م��ن 15 اإل��ى 18 ت�شرين 

االأول 2012.

�سناعة

الجزائر ـ الجزائر

معر�س مخ�ش�س للتعرف على واقع المعلومات 

ال�شناعي��ة ف��ي ال��دول العربية من تنظي��م المنظمة 

العربي��ة للتنمي��ة ال�شناعية والتعدين م��ن 4 اإلى 6 

كانون االأول 2012.

تبادا تجاري

معر�س كانتون الدولي

ال��واردات  ل�شل��ع  ال�شين��ي  المعر���س  ينظ��م 

وال�ش��ادرات معر���س كانت��ون الدول��ي ف��ي مدينة 

غوانزو من 15 اإلى 19 ت�شرين االأول 2012.
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