العدد  - 130حزيران No.130 - JuNe - 2013 - 2013 -

العدد  130تمـــوز 2013
الحدث

5

44

�صناعات لبنانية

48

من �شهر الى �شهر

54

�شركات

64

م�صارف

70

�صنع في لبنان

ر�سالة االمارات
ر�سالة العراق

االقت�صاد العربي

االقت�صاد الدولي

م�ؤتمرات ومعار�ض

� صالمة :و�صعنا دعائم
متينة لال�صتقرار المالي

�صراكة بين

ن�صاط بارز لتجمع �صناعيي ال�صوف
نعمت اإفرام..
يجول على منطقة المكل�س

AIR FRANCE-KLM

والبنك اللبناني الفرن�صي


ال�ص
� ..ص ادرا
ور
ت ال
يا في �صنا
المق عية
دمة

 جوزف �صالمة:
التخطيط الر�صيد
طريق النجاح االأكيد

نزاريت �صابونجيان:
لدينا قوانين ال ت�صجع على االإ�صتثمار ال�صناعي

«المنتدى االقت�صادي
العالمي» :النمو وت�صغيل
ال�صباب وم�صاركة المراأة

افتتاح معر�س  Project Lebanonفي دورته الثامنة ع�صر
اطالق تجمع رجال االأعمال اللبنانيين  -االأوكرانيين

الوليد بن طالل ..

الخالف النفطي بين بغداد

يطلق «أعلى برج في العالم» في جدة

واأربيل :عام  ..2014عام الح�صم

مجلة اقت�صادية ت�صدر �شهري ًا عن ال�شركة المتحدة
لم�شاريع الت�سويق واالعالم واالبحاث �ش.م.ل.
Published By United Marketing, Information And
Research Projects S.A.L.
""UMIP

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

134
140
146

نائب رئي�س التحرير  /المدير التنفيذي
و�سام �سعد

150

Wissam Saad

156

مدير التحرير
نظام مارديني

المكتب الرئي�سي
االدارة والتحرير  -لبنان  -بيروت كليمن�صو � -شارع االمير عمر  -بناية ت�سبحجي
هاتف - 00961 1 370318 - 370452-370604 :فاك�س00961 1 370602 :
�ص.ب� - 13/8385 - 2070 - 1102 :شوران -بيروت-لبنان
مكاتب في الخارج
الإمارات العربية المتحدة :موبايل00971 502147686 :
Head Office:

Admin & Editor - Lebanon-Beirut-Clemenceau - Emir Omar Str.-Tasbahji Bldg.
Tel: 00961 1 370452-370318-370604 - Fax: 00961 1 370602
P.O.Box: 13/5838-2070-1102 - Chourane- Beirut-Lebanon

Branches

UAE: Mobile: 00971 50 2147686 - Infouae@Sinaaiktisad.Com

Chairman Of The Board / G. Manager
Responsible Editor-In-Chief

Deputy Editor / Executive Director

Editorial Manager

Nizam Mardini

�سكرتير تحرير
هناء حاج

Editorial Secretary

Hanaa Hajj

مدير العالقات العامة
طارق معنّا

P.R & Marketing Manager

Tarek Maana

الم�ست�شار القانوني
المحامي نبيل �شم�ص
Legal Advisor

Info@Sinaaiktisad.Com - www.Sinaaiktisad.Com

Mr. Nabil Chamas

�سعر الن�سخة :داخل لبنان  6000ليرة لبنانية ،وخارج لبنان  6دوالرات �أو ما يعادلها
اال�شتراك ال�سنوي في لبنان 100 :دوالر اميركي خارج لبنان 150 :دوالر اميركي �أو ما يعادلها (ي�شمل البريد)

المدير الفني
علــي خــزام

The Annual Subscription In Lebanon: 100 U.S.D.
)Outside Lebanon: 150 U.S.D. (Or Equivalent

7/11/13 1:18 PM

MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

Fares Saad

154

فر�ص عمل

العدد  129اأيار  -حزيران 2013

ASSINAA WAL' IKTISSAD

101
128

ر�سالة �سوريا

المصارف

رئي�س مجل�س الإدارة  /المدير العام
رئي�س التحرير الم�س�ؤول
فار�س �سعد

85

ملف الم�صارف

مجلة اقت�سادية �سهرية ت�سدر عن ال�سركة المتحدة لم�ساريع الت�سويق والإعالم والأبحاث �ش.م.ل.

MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

ملف خاص:

يوم ال�صناعة اللبنانية..
تكريم مبتهج لمختلف القطاعات ال�صناعية

28

ال�صادرات ال�صناعية

ASSINAA WAL' IKTISSAD

99

6

ن�شاطات �صناعية

MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

�صفحة 99

محتـــويــــــات الـعــــدد

االفتتاحية

ASSINAA WAL' IKTISSAD

Art Director

Ali Khouzam

Assinaa130.indd 3

Assinaa130.indd 4

7/11/13 1:18 PM

الإفتتاحية

صناعة األمل
كثرية هي املنا�سبات والت�رصيحات التي تطغى عليها النظرة ال�سوداوية والت�شا�ؤم و«النق» يف هذه الظروف
االقت�صادية ال�صعبة ،وقليلة هي املنا�سبات الفرحة اخلالقة املبتكرة.
ت�أتي �رصخة الهيئات االقت�صادية يف «البيال» يف وقت تبدو م�شكلة االقت�صاد الأوىل يف لبنان ،احلرب يف اجلوار
واال�ضطرابات الأمنية والتجاذبات ال�سيا�سية يف الداخل جتعل املواطن يدخر ،وال ي�ستثمر ،ويف حالة �شبيهة بـ
«اختناق» مينع �أو يعرقل اندفاعة اال�ستثمار ،فتزداد البطالة ويزداد اال�ضطراب االجتماعي ،مبا ي�شكل �أ�سباب ًا
ا�ضافية لعدم اال�ستثمار.
ً
وم�شكلة االقت�صاد الثانية ،ان «الباب املفتوح»  EXITللخروج من االختناق يبدو غالبا يف العقار الذي ي�شغل
عدداً حمدوداً من القوى العاملة (عك�س اخلدمات والزراعة والتجارة) وت�صب عائداته يف «حلقة �ضيقة» من
امل�ستثمرين واملطورين ،ومبا ال يكفي للخروج من حالة االختناق اىل حال «التنف�س».
وم�شكلة االقت�صاد الثالثة هي نفاد قدرة الدولة على ا�ستخدام موارد ـ مل تعد موجودة لديها ـ لتحريك م�شاريع
كربى من نوع البنية التحتية من كهرباء كاملة وطرقات �شاملة وانرتنت ال يبطىء وهاتف ال يخطىء.
�إذاً ،الهيئات االقت�صادية تطلق �رصخة الغ�ضب من البيال اىل جانب  15هيئة اقت�صادية ،وال�صناعيون يطلقون الأمل يف
�رصخة فرح وعزمية وا�رصار على حب البقاء والتطور والتقدم من جممع اميل حلود يف �ضبية .واذا كان العدد قليال
يف البيال ال يتنا�سب مع ح�ضور  16هيئة اقت�صادية ،فان العدد امل�ضاعف يف �ضبية جاء لي�ؤكد ان ال�صناعيني وجميع
االقت�صاديني لي�س هدفهم «النق» ولكنهم يريدون الأنتاج .وهذا �رس ت�ألقهم لي�س يف لبنان فح�سب ،بل يف كل ارجاء العامل.
واذا كان وجود هذا العدد الكبري �شكل حدث ًا حيث امتلأت ال�صالة كلها بال�صناعيني وعمالهم وموظفيهم .ف�إن وزير
ال�صناعة فريج �صابوجنيان كان املتفاجئ االول من هذا احل�ضور ،الذي دعت �إليه جمعية ال�صناعيني التي �أكدت
�أهمية �شعور ال�صناعي مب�س�ؤوليته و�رضورة االهتمام مب�صاحله ال�صناعية والتطلع ب�أمل اىل م�ستقبل بلده.
لقد �أكد العر�س ال�صناعي يف �ضبية ان الهدف من اقامة يوم ال�صناعة اللبنانية هو ابعاد الت�شنجات واالخبار
ال�سلبية اليومية املتداولة ،اىل الرتكيز على ان احلياة م�ستمرة وان ال�صناعي �سي�ستمر يف عمله مهما كانت
الظروف ،وان يكون مبادرا باجتاه اال�سواق املجاورة كالعراق واالردن و�سوريا من خالل زيادة ا�ستثماراته ال ان يبقى
مركزا على اال�سواق اخلليجية املهمة ،لي�شكل م�ضاربة ومناف�سة ا�سا�سية لالنتاج اللبناين.
ال �شك ان االو�ضاع يف املنطقة ت�شهد تغيريات جذرية ،واذا مل يكن للبنان اي دور على هذا ال�صعيد فيجب ان ي�ؤدي
الدور االقت�صادي الذي جنحنا فيه وقد �شاهدنا يف عر�س «يوم ال�صناعة اللبنانية» ،وجود �صناعيني يعملون يف
ال�صناعة منذ اكرث من � 100سنة.
كان الت�ألق ال�صناعي بارزا من خالل الذين كرموا يف خمتلف القطاعات :الطباعة ،الدهانات ،املن�سوجات ،التجهيزات
الكهربائية ،ال�صناعات البال�ستيكية� ،صناعة االحذية ،ال�صناعات الغذائية ،ال�صناعات الكيمائية� ،صناعة الورق
والكرتون� ،صناعة الرخام والغرانيت واال�سمنت� ،صناعة املجوهرات ،املفرو�شات الدباغية ،الكحول واخلمور
وامل�رشوبات الروحية.
�إذن ،كان يوم ال�صناعة اللبنانية يوم الفرح بامتياز ،حيث مل ن�سمع «نقا» بل ابداعا ،واذا كان هناك من تق�صري
فان الرعاية خلت من اي رعاية �صناعية حيث كانت لت�سعة م�صارف لبنانية ،مثل العادة ،دخلت امل�شاركة يف اي
ح�ضور دبلوما�سي اجنبي ملزيد من الت�أكيد ان يوم ال�صناعة كان بحق �صنع يف لبنان.
على �أي حال ،ال بد من احلديث عن االرقام التي ذكرها الوزير ال�سابق عدنان الق�صار يف «يوم ال�صناعة اللبنانية»،
طالبا اجراءات فاعلة و�رسيعة ملواكبة احتياجات ال�صناعي اللبناين وتو�سيع االفاق امامه من خالل املزيد من
احلوافز والإعفاءات ال�رضيبية.
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الحدث
الصناعة اللبنانية غير مدعومة رسمي ًا

أمين المال في جمعية الصناعيين نزاريت صابونجيان:
لدينا قوانين ال تشجع على اإلستثمار الصناعي
مل تتمكن ال�صناعة اللبنانية يف ال�سنوات الأخرية من دفع اجلهات
الر�سمية اىل االعرتاف ب�أهميتها ،واعتبارها �إحدى ركائز االقت�صاد
الوطني ،بدليل �أن ميزانية وزارة ال�صناعة هي �أ�صغر ميزانية
من بني وزارات الدولة ،حيث �أ�شار �إليها وزي��ر ال�صناعة فريج
�صابوجنيان التي و�صفها «بامليزانية املخجلة» على الرغم من
املداخيل املرتفعة التي ت�ؤمنها للدولة من خالل الت�صدير وحتى
الت�سويق الداخلي ،خ�صو�ص ًا �أن ال�صناعة اللبنانية باتت من بني
اهم ال�صناعات وت�ضاهي بجودتها ال�صناعات العاملية الكبرية.
وللوقوف على ما قد يعانيه القطاع ال�صناعي يف لبنان التقت
«ال�صناعة واالق��ت�����ص��اد» �أم�ين امل��ال يف جمعية ال�صناعيني
اللبنانيني نزاريت �صابوجنيان» ،الذي يعترب من كبار ال�صناعيني
اللبنانيني ،حيث ذكر تاريخ معاناة ال�صناعة اللبنانية ،وجتاهل �أو
وجدية هذا القطاع يف تغيري ميزان
تغافل بع�ض اجلهات لأهميتها ّ
امل�ؤ�رش االقت�صادي اللبناين.
�إن الأزم��ة املحيطة باملنطقة انعك�ست على لبنان ،هل �أثرت
اقت�صادي ًا وب�أي حجم ،وما هو بر�أيك العالج الالزم ليبقى لبنان
حمافظ ًا على اقت�صاده؟
يرى �صابوجنيان �أن الو�ضع االقت�صادي العام يرجع اىل الأ�صول،
نعاين منذ �سنتني من توقف حركة االقت�صاد اللبناين ومنها ال�صناعة
وال�سياحة والتجارة� ،رضبت منذ �سنتني ال�سياحة التي ت�شكل
جزءاً لي�س بقليل من االقت�صاد اللبناين ،ب�سبب �أزمة �سورية منعت
احلكومات العربية جميء ال�سواح من اخلليج ،وحتى اللبنانيون يف
املهجر مل ي�أتوا ب�سبب الت�أزم الأمني ،وهذا �أثر يف التجارة عامة
واملطاعم والفنادق ،وهذا ما �أ�رض باالقت�صاد اللبناين.

الدولة وموظفيها ،ف�إذا �أراد التنف�س لكل �شيء ثمنه ،بينما �إذا �أراد
�أي �شخ�ص يف اخلارج �إن�شاء م�صنع او م�شغل واراد ت�شغيل خم�سة
موظفني ،ت�ساعده الدولة يف �أمور كثرية وتفتح �أمامه �آفاق ًا مهنية
كبرية بينما عندنا يح�صل العك�س �إذ بهم يوجهون عليه املالية
وال�ضمان وال�رضائب و�أ�شياء كثرية ،وعالقتنا ك�صناعيني لي�س مع
�أب يرعى عائلة ،بل مع دولة ال ت�أبه ،فلي�س لدينا خطة �صناعية �أو
مراعاة �إذا تطور البلد �صناعي ًا يفيد البلد ال �أحد يعنيه الأمر ،ويف
النهاية �سن�صل اىل مكان نقول ال يوجد دولة.

ال خطة صناعية لدينا

كذلك ت�أثر االقت�صاد بجمود العقارات ،وبوجود بع�ض املتمولني
ال�سوريني الذي ا�شرتوا بع�ض ال�شقق ولكن بن�سب قليلة مل حترك
قطاع البناء قلي ًال ،املعروف ان �أي ن�شاط اقت�صادي يتحرك من
قطاع البناء ،لأنه ي�شغل ال�صناعة والتجارة واليد العامل� ،أي
�أنه ي�شغل �أكرث من ن�صف الن�شاط االقت�صادي ،وقطاع البناء
تراجع كثرياً.
�أما ال�صناعة فهي يف الأ�صل «م�رضوبة» يف لبنان ،مث ًال عندما
تعطلت ال�صناعة يف �سورية كان من املفرت�ض �أن يتحرك هذا
القطاع يف لبنان ،لأن ال�صناعيني ال�سوريني �سيجلبون �آالتهم الينا
ويكثفون انتاجهم يف لبنان لأنه الأقرب �إليهم ،ولكن هذا مل يحدث.
ال�سبب �أن ال�صناعي اللبناين غري موجود ومدعوم ال من دولته وال
من ال�سيا�سة ،فالدولة لي�س لديها خطة �صناعية وال تراعي ق�ضية
ال�صناعة �أو ت�ستوعبها ،و�إذا �أراد ال�صناعي فعالقته غري جيدة مع
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عزوف الصناعي السوري
ال يوجد مناخ ا�ستثماري مريح جللب ال�صناعة ال�سورية اىل لبنان،
�ألي�ست فر�صة فاتتنا؟
توجه ال�صناعي ال�سوري اىل م�رص والأردن وتركيا وهناك ي�سهلون
الأمور عليهم ،بينما عندما جا�ؤوا اىل لبنان وجدوا �صعوبة الن
لدينا قوانني ال ت�سهل �أمور النا�س ،ال توجد �أر�ض �صناعية وال
تقدمها الدولة وال يوجد حماية جمركية وال يوجد �سيا�سة �سد
الثغرات للخلل املوجود وال يوجد �سيا�سة ت�شغيل ،وعندما ذهبوا
اىل م�رص والأردن �سهلت الأمور عليهم.
حتركت وزارة ال�صناعة و�أعلن وزير ال�صناعة �أنه �سيقدم حمققني
مل�ساعدة ال�صناعيني ودعمهم� ،أال ي�ساهم هذا يف خلق مناخ
6
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ا�ستثنائي لدعم ال�صناعة؟
جمعية ال�صناعيني ووزي��ر ال�صناعة ووزي��ر االقت�صاد كلهم مع
ال�صناعة ولكن يف تركيبة الدولة ال يتمكن الوزير من فعل �شيء،
وال ي�ستطيع الدعم وتغيري القوانني ،فهناك امكانيات ولكن ال ميكن
تنفيذها .نعرف �أين العلة ولكن ال ميكننا معاجلتها.
هل ت�أمل خرياً من حترك ال�صناعي لأنه �أول مرة تقام منا�سبة
لتفعيل وزارة ال�صناعة؟
منذ ت�أ�سي�س الدولة اللبنانية معظم ال�سيا�سني من ا�صحاب ال�ش�أن
بعيدون عن ال�صناعة وال ي�ؤمنون بها ،لذا نرى ان  % 90من الطبقة
ال�سيا�سية �شكلت نواب ًا ووزراء وعائالت �سيا�سية لبنانية ال �أحد
منهم �صناعي ،فهم �إما �أ�صحاب �أمالك او جتار او ورثة �سيا�سي من
�آبائهم و�أجدادهم ،ولي�س لهم عالقة بال�صناعة وال تهمهم ،ولي�س
لديهم �إميان ب�أن ال�صناعة تفيد لبنان ،و�أقنعوا النا�س بالفكرة
الليربالية ب�إزالة احلماية منذ �سنة  2001عن ال�صناعة وفتحوا
احلدود التجارية لي�أتي �أي كان ويدخل ب�ضائعه بكل �سهولة اىل
الأ�سواق اللبنانية ،لأنهم ال ي�ؤمنون بال�صناعة ،ويريدون البلد
مفتوحة جتاري ًا و�سياحي ًا.

قروض ميسرة للصناعيين

�أال ي�ستطيع �أن يكون البلد �سياحي ًا ويفيد ال�صناعة؟
ال ميكن �أن يكون لبنان بلداً �صناعي ًا لأن م�ساحته �صغرية ،وال
ميكننا ت�أ�سي�س �صناعة �ضخمة ،وعلى �أقل تقدير �إذا �أردنا ت�أ�سي�س
�صناعة تفيد البلد نحتاج على الأق��ل للحماية� ،أي��ام زم��ان كنا
نقول �إننا ن�ستورد ب  8مليارات ونبيع ال�صادرات مبليار ون�صف،
الآن �رصنا ن�ستورد ب 20مليار وال نزال نبيع مبليارين ون�صف،
لو و�ضعت الدولة خطة لتن�شيط ال�صناعة ملا كان هناك فرق بني
اال�سترياد والت�صدير ،ولكنهم يعتمدون على ميزان املدفوعات
وطاملا هو مل�صلحة لبنان فالدنيا ب�ألف خري.
وكيف ي�سري ميزان املدفوعات؟
كان ي�أتي ال�سواح وي�شرتون عقارات مبنية وغري مبنية ،باال�ضافة
للمغرتبني اللبنانيني ،وكان هذا امليزان التجاري مل�صلحة لبنان،
ولكن ال يوجد دولة يف العامل ت�شرتط ال��دول ال�سبع ال�صناعية
الكربى ،فالبلد الذي لي�س لديه �صناعة ال ي�ستطيع النهو�ض،
فا�صل قوة البلد �صناعته ،ال يقال ال��دول الكربى التجارية او
ال�سياحية بل ال�صناعية.
كيف حتدد كم خطوة �أ�سا�سية ممكن �أن ت�أخذها الدولة لت�شجيع
ال�صناعة؟
منذ � 25سنة ومنذ دخويل اىل الهيئات االقت�صادية االمر الوحيد
الذي ح�صل هي خطوة البنك املركزي الذي اعطى قرو�ض ًا مدعومة
مي�سرّ ة لل�صناعيني ،ومل يح�صل غريها طيلة هذه امل��دة� .أي يف
م�سرية الظالم ال�صناعي مل يكن هناك �سوى نور �ساطع واحد هي
خطوة البنك املركزي.
وهنا ال بد �أن تقوم الدولة بخطة لرتى ما هي ال�صناعات املنا�سبة
للبنان ،وكل بلد ح�سب موقعه والقوة الب�رشية وامل��واد الأولية
ت�ستطيع حتديد نوعية ال�صناعة الذي ت�ستطيع هذه املنطقة من
القيام به.
�إذا �أخذنا مث ًال كوريا �أو تايوان وهي بلدان غري �صناعية وكانوا
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يزرعون الأرز والبندورة والفطر ،قامت الدولة بخطة حولت البلد
اىل �صناعي ،فا�شتهرت ب�صناعة الآالت ويكون وزن الآلة  2طن من
احلديد والبال�ستيك ونحا�س ووزنه يكون ب�ألف دوالر وتباع مبئة
�ألف دوالر هي ن�سبة القيمة امل�ضافة ،وما هو قدر القيمة امل�ضافة،
لتفكر الدولة بهذا الأمر وت�ؤ�س�س ل�صناعات ،ف�إذا عملنا يف الزراعة
ما الذي �سنزرعه ليعطينا مئة �ألف دوالر؟
لن�أخذ مث ًال �سنغافورة جزيرة �صغرية فيها �صناعات �ضخمة وهي
من �أكرب البلدان املتقدمة ب�سبب ان�شاء م�صانع فوق بع�ضها البع�ض،
وهذا التقدم ب�سبب ال�شعب الن�شيط والدولة التي تخطط وتدبر ،ونحن
يف لبنان �أكرب من �سنغافورة  20مرة وعندنا �شعب متعلم فلما ال
يكون لدينا �صناعة متقدمة� .أود �أن �أقول �إنه يجب �أن يكون لدينا
خطة �صناعية.

ال تشريعات تجدد الصناعة
هل ت�ستطيع الدولة بتدابري معينة �أن تقوم بحمايات لل�صناعات
الدائمة؟
يوم ًا بعد يوم تغلق امل�صانع اللبنانية �أبوابها ،و�آخر مثل موجود
معمل ال�شيك�س �آدامز� ،أغلق املعمل يف لبنان وحتول اىل م�رص لي�س
لأن اليد العاملة ارخ�ص فقط ،بل لأنه ال يوجد ت�رشيعات ت�شجع
النا�س لتجديد ال�صناعة ،الت�رشيعات ال تكلف ما ًال بل تطلب جهداً
ل�سن قوانني ،ولكن الدولة ال تريد �أو تقوم بعمل تتعب فيه.
�أي �أننا نحتاج اىل خطة �صناعية جديدة ،لأن ال�صناعة الآن برتاجع
وكان من املفرت�ض ان يتح�سن لبنان مع التطور التكنولوجي لأن
العامل �صار قرية واحدة.
تقوم و�ضع امل�شاركة باملعار�ض ،وهل هي كافية؟
كيف ّ
يف املا�ضي كان لها ت�أثري �أكرب ولكن الآن �صار هناك توا�صل
الكرتوين �رسيع ،ومل تعد مثل املا�ضي كانت تن�شط ال�صناعة،
والآن كنا جند كل �شيء يف املعار�ض ومل يكن هناك �سهولة يف
البحث عن ال�صناعة ،بالإ�ضافة اىل النقل �صار ا�سهل وا�رسع
بكثري من املا�ضي.
امل�شكلة االن باتت يف ال�شحن البحري الذي ندفع فيه الكثري من
املال .مث ًال يف ال�صني وتركيا تدعم الدولة الت�صدير بتخفيف او ازالة
الر�سوم ،اما يف دولة متخلفة مثل احلب�شة لديهم ر�سوم و�رضائب
على الت�صدير كونهم بلداً غري �صناعي ،فيما ال��دول املتح�رضة
تخفف ال�رضائب على ال�شحن لت�ساعد وت�شجع ال�صناعات ،ونحن
ال نطلب هذا من الدولة بل نطالب بو�ضع ت�رشيعات ونريد الرد
على �س�ؤالنا ملاذا يعترب مرف�أنا �أغلى مرف أ� بحري يف العامل؟ الن
دولتنا لي�س فيها مداخيل وال يوجد لديها قانون �رضائب فتح�صل
من ال�رضائب املبا�رشة ،فكيف �سنكون بلداً متقدم ًا �صناعي ًا ولدينا
�رضائب كبرية .و�إذا اغلقت احلدود ملاذا ال ت�أخذ الدولة املبادرة
وت�أتي ببواخر للنقل ال�صناعي (�آخر همها).
�إذا رجعنا اىل الوراء� ،أيام احلرب كانت �أحلى �أيام لل�صناعيني لأن
الدولة كانت تدعمهم رغم احلرب ،ولكن عندما �صارت عندنا دولة
مل ت�ساعد ال�صناعيني بل عرقلت م�سريتهم ومل تخفزهم للتطوير بل
�صار امل�صانع تغلق �أبوابها ،والبع�ض يعمل على تطوير �صناعته
ليكوتن لديهم انتاج مناف�س بعيداً من الدولة ،بدل من �أن تكون
الدولة �صديقة لل�صناعة.
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الحدث

افتتاح معرض  Project Lebanonفي دورته الثامنة عشر
افتتحت الدورة الثامنة ع�رشة من معر�ض
َ
«ب��روج��ك��ت لبنان  »2013يف مركز
«بيال» للمعار�ض ال��ذي يهتم بعر�ض
مواد ومعدات وتقنيات البناء يف لبنان
وال�رشق االو�سط .وق�ص �رشيط االفتتاح
وزير ال�صناعة فريج �صابوجنيان ،ممث ًال
رئي�س جمل�س الوزراء ،املعر�ض التجاري
ال���دويل ال��ث��ام��ن ع�رش مل���واد وم��ع��دات
وتقنيات ال��ب��ن��اء يف لبنان وال����شرق
الأو�سط ،بح�ضور �سفراء الدول امل�شاركة
وعدد من امل�س�ؤولني والديبلوما�سيني
وك���ب���ار ال�����ش��خ�����ص��ي��ات ،وح�����ش��د من
ال�صحافيني وممثلي و�سائل الإع�لام.
واعتربت الدورة الثامنة للمعر�ض واحدة
من �أ�ضخم الدورات يف تاريخ املعر�ض،
يف ظل م�شاركة �أك�ثر من � 700رشكة
عار�ضة من  26دولة حول العامل ،فوق
م�ساحة عر�ض فاقت � 25ألف مرت مربع.
تال ذلك قيام معاليه بجولة على �أرجاء
املعر�ض �أعرب يف ختامها عن �أمله يف
�أن تفتح هذه املنا�سبة الباب وا�سع ًا
�أم��ام ال�رشكات الأجنبية للدخول يف
�رشاكات جمزية مع ال�رشكات اللبنانية
والعربية ،خ�صو�ص ًا � ّأن املعر�ض يفرد
م�ساحة وا�سعة �أمام خمتلف الأطراف
للقاء والتوا�صل املبا�رشين لبحث فر�ص
الأعمال يف �أ�سواق املنطقة العربية التي
ي�شهد قطاع البناء فيها منواً مت�سارع ًا.
متيز ال��ي��وم الأول م��ن املعر�ض
وق��د ّ
مب�ستوى الوفود الرفيعة التي جابت
�أن��ح��اءه ،متو ّقفة ب�شكل خا�ص عند
الأج��ن��ح��ة ال��دول��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة التي
بلغ ع��دده��ا يف دورة ه��ذا ال��ع��ام 10
اج��ن��ح��ة ل���دول �أمل��ان��ي��ا ،و�إي��ط��ال��ي��ا،
وفرن�سا ،وبلجيكا ،والربازيل ،وبولندا،
وت��رك��ي��ا ،و�إي������ران ،ول��وك�����س��م��ب��ورغ،
وم����صر .فيما ت�شارك دول �أ�سبانيا،
و�أ�سرتاليا ،والإمارات العربية املتحدة،
وال��ب��ح��ري��ن ،وال�برت��غ��ال ،وت��اي�لان��دا،
وج��م��ه��وري��ة ال��ت�����ش��ي��ك ،و���س��وي����سرا،
والكويت ،ولبنان ،واململكة العربية
ال�سعودية ،واململكة املتحدة ،والنم�سا،
واليونان من خالل �رشكاتها الوطنية.
ويف هذا الإطار ،ر�أى �ألبري عون ،رئي�س
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الوزير صابونجيان يقص شريط االفتتاح

جولة في المعرض

جمل�س �إدارة ال����شرك��ة � ّأن «معر�ض
ب��روج��ك��ت لبنان ق��د �أر���س��ى دعائمه
مف�ضلة ملجتمع
ب�شكل ثابت كوجهة
ّ
الأعمال يف لبنان واملنطقة» ،معترباً � ّأن
مبر ال�سنني من�صة
«املعر�ض قد �أم�سى ّ
دولية تنطلق منها ال�رشكات �إىل �أ�سواق
املنطقة قاطب ًة� ،سواء ك��ان ذل��ك من
خالل الإحتكاك املبا�رش مع اجلمهور
العربي ال��ذي ي�ستقطبه املعر�ض� ،أو
من خالل الإنت�شار اللبناين لل�رشكات
ورجال االعمال الذين يتمتعون بن�شاط
جتاري وا�سع يف دول اخلليج العربي،

و�شمال �أفريقيا ،و�أوروب���ا ال�رشقية».
وي�شار �إىل � ّأن معر�ض «بروجكت لبنان»
ميتاز بكونه جزءاً من �سل�سلة معار�ض
البناء ال�سنوية التي تنظمها املجموعة
الدولية للمعار�ض ( )IFP Groupيف
كل من لبنان ،وقطر ،واململكة العربية
ال�سعودية ،والعراق ،والتي ت�ست�ضيف
جمتمعة �أك�ث�ر م��ن � 5آالف ��شرك��ة،
وت�ستقطب ما يفوق املئة �أل��ف زائ��ر،
مو ّلدة بذلك �صفقات و�إتفاقيات بني
�أطراف ال�سوق ت�صل قيمتها �إىل مئات
املاليني من الدوالرات.
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جالت جملة «ال�صناعة والأقت�صاد» على بع�ض ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات حيث ا�ستطلعت �آراء البع�ض
حول املعر�ض لهذا العام وحركة الن�شاط فيه ،والإطالع على بع�ض املنتجات احلديثة التي طرحت
يف املعر�ض.

جان بيار سبعلي
(السبعلي غروب)

قيصر علم
(العلم للمقاوالت
والتجارة العامة)
ال �أرى تفا ؤ� ًال هذا العام بحركة املعر�ض
لأن الكثري من ال�رشكات غابت عنه ،ومل
نر �صناعات �أجنبية كما كانت يف ال�سابق،
َ
وبكل �أ�سف الو�ضع �سيء جداً ،مث ًال الباحة
اخلارجية للمعر�ض ن�صفها ف��ارغ فهناك
العديد من �رشكات الإعمار ومعدات البناء.
بكل �أ�سف ال جند نحن ال�صناعيني دعم ًا
ر�سمي ًا وال اهتمام ًا من الدولة علم ًا اننا
�أك�ثر قطاع يدخل امل��ال وي��ح� ّ�رك العجلة
الإقت�صادية .وحتى يف معر�ض بروجكت
نر من التواجد الر�سمي
لبنانون هذا العام مل َ
�سوى الوزير يف االفتتاح.
وعلى الرغم من كل الت�شا�ؤم الذي نحن فيه
�إال �أننا ن�سعى لنبقى على توا�صل مع النا�س
ونتواجد يف املعار�ض لإث��ب��ات وجودنا
حتى لو تك ّلفنا .فامل�ساحة التي نغطيها
لعر�ض معداتنا كبرية بحجم �أعمالنا ،فنحن
لدينا زبائننا و�أ�سواقنا ونريد �أن نبقى على
توا�صل معهم من خالل هذا املعر�ض فهم
ي��زورون جناحنا وه��ذا ما يعطينا بع�ض
الراحة.
وق��ط��اع الإع���م���ار وم��ع��دات ال��ب��ن��اء �أك�ثر
القطاعات حركة يف لبنان يف معظم املوا�سم،
مع �أن حركة الإعمار هذا العام تراجعت عن
ال�سنوات ال�سابقة ب�سبب الأو�ضاع املحلية
وال��ظ��روف املتوترة �إقليمي ًا �إال �أن هناك
حركة ن�سبية قد تدعو البع�ض اىل التفا�ؤل
مع �أنني ال �أرى يف الأفق �أي تفا�ؤل يذكر.

ال يوجد دعم لل�صناعات اللبنانية وال يوجد
اهتمام بال�صناعي اللبناين من قبل امل�ؤ�س�سات
الر�سمية خ�صو�ص ًا قطاع �صناعة البناء ،فنحن
نعتمد على الأ�سواق املحلية وبع�ض الأ�سواق
العربية ،ونركز على تطوير �صناعتنا يف كل
مرحلة ،وه��ذا العام عملنا على تطوير احلجر
الداعم للأ�سا�سات ب�إ�ضافة مواد �صلبة ومتينة،
ولكن اىل متى �سنبقى يف حالة تراجع طاملا �أننا ال نتلقى الدعم املبا�رش من الدولة.
�صحيح �أن اجلمارك انخف�ضت ن�سبتها علينا ولكن الر�سوم زادت على ا�سترياد املواد
الأولية ،وال�شحن ارتفعت ن�سبته وال�رضائب يف حالة �صعود ،فيما مطلوب منا عدم
الزيادة على الكلفة ،وهذه كلها �أعباء يتحملها ال�صناعي اللبناين وحده.
�أما بالن�سبة مل�شاركتنا يف املعر�ض فهي �رضورية مع �أنني ال ارى ن�سبة كبرية من
الرواد واملتخ�ص�صني كما توقعنا رمبا لأن الو�ضع متوتر وهناك خوف من الإقدام على
�أي م�رشوع كبري قد يتوقف الحق ًا.

د .عز الدين عز الدين ()Group four
ال بد من امل�شاركة
لنبقى على توا�صل
م��ع زبائننا ولكي
ال نغيب عن ال�سوق،
فامل�شاركة يف هذا
املعر�ض هي �إثبات
وج������ود �أك���ث��ر م��ن
البحث ع��ن �أ���س��واق
ج��دي��دة .خ�صو�ص ًا
�أن ه��ن��اك ع��وام��ل
ع��دة ت����ؤدي دوره��ا
يف ح��رك��ة امل��ع��ار���ض ،فالو�ضع
ال�سيا�سي واالقت�صادي يف البلد غري
مريحني ما يجعل البع�ض يت�أنون
بخطواتهم واعمالهم ،هذا باال�ضافة
اىل �أن ت�سعرية امل�شاركة يف املعر�ض
ارتفعت ه��ذا ال��ع��ام �إذ حت��ول��ت اىل
عملية جتارية حم�ض مئة يف املئة
حتى يف طريقة التنظيم ،وال يوجد
موا�صالت مقبولة ،ف ��أول مرة �أحد
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يدفع مقابل الوقوف
يف املعر�ض ،وهذا
�أم�����ر م��ع��ي��ب بحق
معر�ض بهذا احلجم,
�أم������ا اي��ج��اب��ي��ات
امل���������ش����ارك����ة يف
املعر�ض فهي مهمة
للإعالن عن امل��واد
وامل��ن��ت��ج��ات ،ف��أن��ا
ا�ستاذ جامعي ملادة
ال��ت�����س��وي��ق و�أع���رف
�أهمية الت�سويق للمنتجات ،فاملعر�ض
عامة وب�شكل ع��ام �إيجابي ي�شكل
تعريف ًا مبا�رشاً لعملنا ولقاءات مع
النا�س واملتخ�ص�صني واملهند�سني،
ومن املفرو�ض �أن نبقى متواجدين
رت �أحد منا �إال �أنه من
حتى لو مل ي�ش ِ
ال�رضوري �أن نبقى متواجدين وعندما
يكون لدى من يعرفنا م�رشوع يفكر
بنا ويق�صدنا.
العدد  130تموز 2013

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

Assinaa130.indd 9

الحدث
جاد وهبي () ITEC
خالل فرتة املعر�ض ازداد عدد الزوار كل يوم
تقريب ًا مع �أن الو�ضع اخلارجي ال يحم�س،
ومثل كل �سنة تعر�ض ال�رشكات ما لديها
من ابتكارات ،وهذه ال�سنة ف�ضلنا �أن تعر�ض
ال�رشكات معنا ك��ل م��ا لديها م��ن �أنظمة
وابتكارات ،وبينها �أكرب م�ساحة البتكارنا
احلديث بعر�ضنا �سيارة ال�سباق الكهربائية،
وه��ذا ما اعطى ق�سمنا حيوية كبرية من
الزائرين.
�أما املعار�ض ب�شكل عام فهي فر�صة لعر�ض
احلديث ،و�سيظهر الأف�ضل وتظهر نتائجه
بعد املعر�ض ولي�س خالله وب�شكل مبا�رش.
فاي م�ؤ�س�سة �شاركت من زبائننا حتى عر�ضوا منتجاتهم لأن كل واحد منهم لديه �أفكار
وهي تالقي ترحيب ًا من قبل النا�س.

يوسف لمع ()NewGaz
كنا نتوقع �أن تكون احلركة �أقل من هذا اىل درجة �أ�شعر �أنه �أكرث ق�سم يجذب النا�س،
ولكن بعد املتابعة ر�أينا �أن حركة النا�س مهمة يف بروجكت ليبانون .وعما �إذا كان
ق�سمهم مق�صوداً ب�سبب قرب التنقيب عن الغاز يف لبنان قال :اجلميع يبحث عن حلول
نظيفة للطاقة ،ونحن نقدم هذا املبتغى بطريقة متطورة وحديثة ،وال�شعب اللبناين
يتقبل �أح�سن من غريه التطورات لأنه متطلع اىل ما ينتج يف اخلارج.
واجلديد الذي عر�ضته ال�رشكة التي تعترب �أنها �رشكة غاز باملعنى الكال�سيكي اجلميل
�أننا ال نرتك معر�ض ًا عاملي ًا �إال ونح�رضه ،ونبحث عن املنتجات اجلديدة التي ال يوجد
مثلها يف البلد وتفيده وميزانيتها مقبولة ،و�أ�صدرنا هذا العام مولدات كهرباء على
الغاز حجمها �صغرية و�صوتها ناعم ونوعية عالية ،ونظري ًا ال يحتاج ل�صيانة كبرية
بل قليلة ،فنحن نبحث عن حلول ال تو�سخ البيئة ،لأنه ب�رصاحة كلفة �إ�صالح ما تخربه
البيئة كبرية ،لهذا جربنا �أن نطرح منتجات مقبولة و�أقل ثمن ًا من احللول الو�سخة.
و�أي�ض ًا نريد ن�رش هذا املنتج اجلديد لهذا يف الفرتة احلالية نبيع هذه املولدات اىل
الأفراد �أي�ض ًا اىل �أن ي�صري لدينا وكالء يهتمون بها ونحن نهتم بامل�شاريع.
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مريم لبابيدي
(الدولية لخدمات الجودة)
بروجكت ليبانون جتربة جديدة لنا
مل نركز عليها ،لأن تركيزنا كان �أكرث
يف معار�ض ال��غ��ذاء يف ظ��ل الأزم��ة
الغذائية و�سالمة ال��غ��ذاء التي مرت
على البلد ،ولكن بروجكت ليبانون
زبائن مغايرون ومنتجات خمتلفة
وبالن�سبة لنا هم زبائن مهمني ،فبعد
�أن عرفنا جمهوراً ورواداً وامل�شاركني
يف معار�ض امل ��أك��والت ح��ان وقت
ال�صناعات الآخ����رى ،ومب��ا �أن��ن��ا يف
جمال امل�أكوالت معروفون ال بد �أن
يعرفنا ال�صناعيون ،خ�صو�ص ًا ان لدينا
عدة �شهادات لي�س فقط الإداء (الأيزو)
بل لدينا �أي�ض ًا �شهادات لي�ست موجودة
عند غرينا ،و�أ�سا�س ًا كل م�ؤ�س�سة تعر�ض
منتجاتها بحاجة اىل �شهاداتنا.
��شرك��ات��ن��ا ت��ط��ور �أداء ال�صناعيني
وامل ��ؤ���س�����س��ات ،ول��دي��ن��ا توجهينا،
الأول نهتم بالتدريبات على �صعيد
الأ�شخا�ص ليكون هذا م�ساعداً �أومديراً،
ومن املفرو�ض بعد التح�ضري �أن يح�سن
�أداءه.
وعندما ت�صري ال�رشكة مبوا�صفات
عاملية نقوم نحن بالتدقيق و�إذا ر�أينا
�أن اداء تلك ال�رشكة مطابق للموا�صفات
نتابع معها.
وب��ع��د جولتنا يف امل��ع��ر���ض وجدنا
�أن النا�س هنا بحاجة ل�شهاداتنا
خ�صو�ص ًا �أنه ال توجد �أ�سا�س ًا �رشكات
ولي�س لدينا مناف�سة يف هذا املجال.
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طارق ناجي
()BEY TRADE
نحن ن�شارك يف معر�ض بروجكت ليبانون
لأننا نرى فيه �أهمية لنا كم�ؤ�س�سة �صناعية،
مع �أن ال�سنوات ال�سابقة كانت �أف�ضل ،وما
�أعطانا الطم�أنينة لأن النا�س ال يزالون
يرغبون بالبحث عن كل جديد ومتطور.
ويف ه��ذا اخل�صو�ص عملنا على تطوير
�صناعتنا بتح�سني نظام ال�صوت وتوليد
ال��ط��اق��ة ،وعملنا على تطوير �آالت توليد
الكهرباء ،خ�صو�ص ًا �أننا يف لبنان على رغم
كل الظروف ال تزال امل�شاريع قائمة ،خ�صو�ص ًا �أن م�رشوع نهر بريوت يجرى العمل
عليه ،ونحن نعمل بجد لنتمكن من الدخول يف مناق�صة هذا امل�رشوع.
تخ�ص�صنا ا�سترياد كل املنتجات من بولندا ولدينا م�شاريع ب�أن نحول �صناعتنا اىل
لبنان اذا حت�سن الو�ضع لأن كل اخلربات موجودة ولكن تنق�صنا الثقة بالأو�ضاع فقط.

وليد خنيصر ()UNIC
�أريد ال�شكوى من �أن لي�س هناك حماية
من احلكومة لل�صناعات اللبنانية،
هناك قانون ولكن ال �أح��د يحرتمه،
وهناك �أي�ضا اتفاقية التي�سري العربية
التي ت�صبح عدمية الفائدة خ�صو�ص ًا �أن
بع�ض ًا من هذه البلدان ت�صبح �صناعة
حقيقية ولديهم امل��واد اخل��ام ،وبدعم
من حكومتهم والعمل واملالية وال�سوق.
كيف ميكننا مناف�ستهم؟ كيف ميكننا
�أن نحمي �صناعاتنا بينما هم ي�سعون
اىل زيادة الن�سبة املئوية للمواد اخلام؟

روال السبع (الخطيب
للمعدات)
�شهدنا حركة زوار ارتفعت بالتدريج
خالل �أي��ام املعر�ض والنا�س بحثوا
كثرياً الكت�شاف �أح��دث ال�صناعات
واالبتكارات التي تقدمها ال�رشكة،
م��ع ه��ذا ك��ان ع��دد امل�شاركني من
ال�صناعيني �أقل من ال�سنوات املا�ضية،
ونحن حتدينا الو�ضع ةا�رصرنا على
ح�ضورنا لأن اخلطيب ي�رص على
امل�شاركة يف هذا املعر�ض ،خ�صو�ص ًا
�أن هذا العام لدينا منتج جديد نطرحه،
فنحن الوكالء احل�رصيون scania
التي ح�صلنا عليها منذ �سنة ،واكرث
و�سيلة عرب املعار�ض ،ولدينا منتجني
هم  hybridااليطايل وscania
ال�سويدي ،يتعرف عليهم الزبائن
ليكت�شفوا خ�صائ�صهما.

جول فرج اهلل (فرج اهلل غروب)
�شهدنا منذ انطالقة املعر�ض حركة تطور تدريجية فقد ق�صدنا
زائرو املعر�ض ليتعرفوا اىل �أحدث التقنيات التي عر�ضناها ،فقد
طرحنا يف بروجكت لبنانون منتج ًا جديداً و�س�أل عنه النا�س كثرياً،
ودورنا ال يتوقف عند �رشحنا لتقنيات التربيد اجلديدة التي تتمثل
لنعرفه �أكرث اىل كل
بتوفري الطاقة للزائرين بل نتابعه ونلحق به ّ
�إنتاجاتنا ،وهذا بر�أيي �أهم دور نقوم به للرتويج ل�صناعتنا.
مع كل حما�سنا ال �أرى تفا�ؤ ًال يف م�ستقبل ال�صناعة اللبنانية يف
املدى القريب ،ومع هذا ال نتوقف عن التطور �إذ �إننا نطرح كل
�سنتني �أو ثالث �سنوات �صناعة جديدة فنختار الوقت املنا�سب
لنا لعر�ض ما لدينا .وهذا العام كان لنا دور يف معر�ض امل�شاريع
اللبنانية.
11

7/11/13 1:18 PM

العدد  130تموز 2013

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

Assinaa130.indd 11

الحدث
طوني سعد ()Prometal
�شاركنا ل�سنوات طويلة يف املعر�ض
ولكن هذه ال�سنة �شارك فيه خم�سون
ب��امل��ئ��ة ،ولكننا ن�����ش��ارك لنبقى يف
ال�سوق ونعر�ض للنا�س املنتج اجلديد
اال�ستمرارية التي لدينا ،وه��ذه ال�سنة
لدينا بيوت جاهزة نلب�سها باخل�شب
ولدينا تلبي�س البيوت اجلاهزة ولدينا
�صيانة للحديد واخل�شب.
وع��ن تقبل اللبناين للبيوت اجلاهزة
قال� :إن النا�س يعتادون ب�شكل ب�سيط،
خ�صو�ص ًا �أن��ن��ا ن��ق��دم ل��ه��م اجل���ودة،
واللبنانيون يقبلون ك��ل ج��دي��د يف
البيوت اجلاهزة التي ت�ضم الكهرباء

والطاقة وكل م�ستلزمات احلياة.
عما ينق�ص امل��ع��ر���ض ليكون �أجن��ح
و�أ�شمل قال �إن الإ�ستقرار والر�ؤية البعيدة
يدفعان النا�س اىل البحث عن االنت�شار،
باال�ضافة اىل عدم وجود الأجانب لأن
بع�ضهم مل يتمكن من الدخول وبع�ضهم
خائف من احل�ضور وبع�ضهم توجه اىل
دبي وغريها.
للأ�سف نحن ف��ارغ��ون ،ح�رضت عدة
معار�ض يف اخل��ارج وكانت �شيئ ًا ال
ي�صدق ،وبكل �أ�سف النا�س تعمل بجهد
ونحن ال ن��زال بعيدين عنهم والعامل
يعمل ونحن ال نزل مكاننا.

محمد عيتاني
()ARISSON

المهندس باسم عطار المدير العام
( ) POWERMET LEBANON
ن�شارك يف معر�ض PROJECT 2013
 LEBANONبهدف عر�ض منتجات
ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة ال��ت��ي مت ت��ط��وي��ره��ا
لتنا�سب ال��ب��ي��ئ��ة ،وع��ل��ى ال��رغ��م من
الأو���ض��اع املحيطة يف البلد ن��رى �أن
املعر�ض ممتاز ،وت�أتي م�شاركتنا هذا
العام ليتعرف النا�س اىل ما تقوم به
 POWERMET LEBANONمن
بيع وخ��دم��ات بعد البيع من �صيانة
دوري��ة وت�صليحات ملولدات الكهرباء
كذلك ت�أجري امل��ول��دات ح�سب الطلب،
فنحن الوكالء احل�رصيون للمنتج الذي
ت�صنعه  ،METS ENERGYوتباع يف
 12فرع تابعة للمجموعة يف خمتلف
�أنحاء العامل.
وعلى �صعيد حركة الق�سم يف املعر�ض
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نحن مرتاحون حلركته ،حيث ا�ستقبلنا
زب��ائ��ن��ن��ا امل��دع��وي��ن م��ن مهند�سني
�أخ�صائيني ،ا�ست�شاريني ومقاولني
ف�ضال» عن �أ�شخا�ص جدد تعرفوا على
منتجاتنا و�س�ألوا عن اجلودة والنوعية
ملولداتنا وكذلك الأ�سعار ،وبع�ضهم جاء
ل»يتفرج» ،وهذا بالإجمال �أمر ممتاز.
�أم��ا املنتج اجلديد ال��ذي عر�ضناه يف
 ،ENERGY LEBANON 2013فهو
عبارة عن كامت لل�صوت ع��ادي جدا»
متميز بطالء البودرة ،كما كان معظم
احلديث املتداول عن �أن��واع املولدات
اجلديدة .GENMET
وم��ا مييزنا عن غرينا يف ال�سوق هو
ال�صدق يف التعامل ،اهتمامنا بالزبون،
وال�شفافية املتبعة يف التعاطي.

تعترب حركة املعر�ض جيدة قيا�س ًا
اىل بقية الأي��ام التي توقعناها �أقل،
ب��االج��م��ال امل��ع��ر���ض جيد ونوعية
الزائرين �أنف�سهم تقريب ًا والوجوه
اجل��دي��دة ه��ي م��ن املتخرجني ال��ذي
يبحثون عن معرفة �أحدث التقنيات.
�أم���ا ال�سبب فيعود اىل ع��دم وج��ود
�أنا�س يف لبنان عدم ت�شجيع لل�صناعة
اللبنانية بكل �أ�سف .مع هذا ال نزال
نعمل على تطوير �إنتاجنا ،ويف هذا
املعر�ض قدمنا �أجهزتنا اجلديدة وهي
عبارة نظام جديد يف مولدات الكهرباء
وي�سمى (لو ام�شن ) Low Emeshion
والذي ي�ساعد يف احلفاظ على البيئة
ملولدات الديزل ،ووجدنا �إقبا ًال من
النا�س لالطالع عليها ،ولكن بكل �أ�سف
ال يوجد اهتمام بالبيئة ب�شكل �سليم.
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أندريه كردي SIDEM

عالم جردي ()DOCULAND
هذه ال�سنة وجدنا �إقبا ًال كبرياً على ق�سمنا يف املعر�ض �أكرث من العام املا�ضي،
ونحن ن�شارك يف املعر�ض لنلتقي زبائننا الذين نتعامل معهم خ�صو�ص ًا امل�شاركون
يف بروجكت ليبانون �أكرث من الرتويج ،ويف الوقت نف�سه نتعرف اىل زبائن ٍ
جدد
لنعرفهم اىل منتجاتنا اجلديدة.
وهذا العام لدينا ثالث و�سائل جديدة ن�ستعملها ،منها برامج جديدة لها عالقة
باملنا�سبات ،ولدينا �شخ�ص متخ�ص�ص يهتم بها ،باال�ضافة اىل �آلة حديثة ت�ساعد
املهند�سني على ر�سم خرائطهم البيانية ولت�صميم �إعالناتهم بالإ�ضافة اىل �إ�ضافة
�أي فيديو يريدونه.
والآلة اجلديدة ير�سم عليها ب�شكل مبا�رش وحتفظ الر�سومات وميكن و�ضعها على
 USBوطبعها وميكن �أي�ض ًا �أن تو�صل اىل جهاز تايبل وتو�صل اىل الطابعة.

وج��دن��ا ح��رك��ة امل��ع��ر���ض قوية
لأن ن���وع���ي���ة ال���ن���ا����س ال��ت��ي
ت����زور امل��ع��ر���ض وق�����س��م��ن��ا من
املحرتفني ،وق�سمنا كانت فيه
ح��رك��ة ك��ب�يرة ،خ�صو�ص ًا �أن��ن��ا
عر�ضنا ه��ذا العام �أح��دث نظام
ل�صناعة الأملنيوم  ،2013وقدمنا
هذا النظام قبل �أوروبا وكل �شيء
تقني عملنا على ال�شبابيك الكبرية
وه��ذا هو املطلوب حالي ًا ،عملنا
على الألوان وال�صوت وكل �شيء،
فكل امل�شاريع الكبرية �صارت 24
طابق ًا وه��ذا ما يتطلب �صناعة
متينة تتحمل الهواء وال�ضغط يف
الطوابق العالية ،لهذا نركز على
الأملينيوم لأنه يتحمل العوا�صف
وع��وام��ل البيئة امل��ت��غ�يرة ،لأن
احلديد بات ملغى يف لبنان.
نحن �رشكة عريقة واكرب �رشكة يف
ال�رشق الأو�سط ت�أ�س�سنا �سنة 1960
ومل يكن يعرف النا�س كثرياً �أهمية
الأملينيوم ،والآن باتت تعطي
نتيجة باجلودة واخلربة والنوعية،
وهذا العام كوننا قدمنا كل �شيء
جديد �أحببنا امل�شاركة يف هذا
املعر�ض.

فادي حجار Span
الحظنا �أنه يف معر�ض هذه ال�سنة ميزة كون معظم زواره من املحرتفني ويعرفون
ماذا يريدون وي�س�ألون �أ�سئلة يجب �أن ي�س�ألوها عن اهتماماتهم ،و�رشكتنا كانت
فاعلة لأننا عر�ضنا منتجات جديدة �أحدثت �ضجة وا�ستقطبت الكثري من النا�س،
خ�صو�ص ًا على �صعيد الرفوف العالية جداً والتي تتحمل �أوزان ًا ثقيلة ،وكان لدى
النا�س ف�ضول ليعرفوا كل منتج نقدمه .بالإ�ضافة اىل الآالت االملانية املهمة
ويجدونها عندنا.
احلديث الذي قدمناه يف �رشكتنا �آلة حتمل � 3أطنان فيها طاقة مهولة يف العمل
وجذبت النا�س املتخ�ص�صني.
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الحدث

Al Diwan

معهد البحوث الصناعية

أسرة دليل الصادرات ومجلة الصناعة واالقتصاد

Alakso

Al Salem Co

Al Nasr

Aquasafe

AlGeco

Alexco

Cesar Group

Bemtc

ARISON

14

Assinaa130.indd 14

2013  تموز130 العدد

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

7/11/13 1:18 PM

Elements

Doculand

Demco Steel

G. Ayanian & Sons

Faremco

Fantoni Lebanon

Hajj Art Stone

Guardia Systems

Green Mind

House Tile N.A.D.

Holcim

Hardwood Flooring Co.
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الحدث

Advanced Building Tcgnologies ABT

Ijazi Investment Co.

ICC Holding

Kettaneh

Kappa

Intermed Ceramica

MAS Trading

Maliks

Maison et Parquets

Mets

Metron

Meico
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National Plast

Nasrallah Engineering

Moazin Group

Phoenix Machinery

Panoramic

Newgaz

Prometal

Prazia

Power Pro

SMS

SIDEM

Rousse Trading Co.
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الحدث

Span

Sodamco

Societe Acsons sarl- GREE

Teletrade

TECMO

TechTrade

الدولية لخدمات الجودة

البير مسعد

Unigaz

KMCO-شركة الخطيب للمعدات

جورجي صابونجيان-جي اس

ايتك اندستريز تكنولوجي

18
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شركة العلم

شركة فرج اهلل للتجارة

صقال

صقر باور سيستم

طبارة الكتروميكانيك

كونتوار الكهرباء العامة

أحمد كنيعو

مفروشات اسعد ضاوي

KIMMCO

ميدل ايست غرانيت

هيكل بالست

يونيك
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الحدث
«النقل البحري» ..حضور حاشد و 40جناح ًا

العريضي :التنافس يعدد فرص النجاح

مل يكن «امل�ؤمتر التا�سع للنقل البحري والتجارة البحرية يف
املتو�سط» الذي افتتحه وزير الأ�شغال العامة والنقل غازي
العري�ضي ،يف «فندق فيني�سيا» يف بريوت ،بحجم التوقعات من
الناحية التنظيمية ،فامل�ؤمتر الذي ترافق مع معر�ض �ضم حوايل
 40جناح ًا ل�رشكات نقل حول العامل ،مل ي ّت�سع للح�ضور احلا�شد
الذي �شمل �أكرث من � 30شخ�صية لبنانية وعربية متخ�ص�صة يف
النقل ،و 300من كبار التنفيذيني يف هذا القطاع حول العامل� ،إذ
مل تكن املقاعد كافية جلميع امل�شاركني ،ما ا�ضطر عدد كبري
منهم �إىل ح�ضور امل�ؤمتر واقفني.
ح�رض االفتتاح املدير العام لـ»النقل الربي والبحري» عبد احلفيظ
القي�سي ،املدير العام لـ»�إدارة وا�ستثمار مرف�أ بريوت» ح�سن
قريطم ،رئي�س «جمل�س �إدارة ال�رشكة امل�شغلة ملحطة احلاويات»
عمار كنعان ،رئي�سة املكتب التمثيلي الإقليمي لـ»احتاد املوانئ
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البحرية العربية» فاتن مرعب �سلهب.
ركز العري�ضي يف حفل االفتتاح ،على مرف�أ بريوت،
يف كلمتهّ ،
م�شرياً �إىل �أن «الرهان كان على املرف�أ يف فرتة معينة� ،أنه غري
قادر على ا�ستيعاب �أكرث من � 270ألف كونتيرن ،و�شكوك حول
�إمكانية النجاح يف تلزمي ت�شغيل املرف�أ يف فرتة معينة» ،م�ؤكداً
�أننا «و�صلنا منذ �أ�شهر �إىل مرحلة ن�شكو فيها عدم وجود مكان
لر�صد امل�ستوعبات».
ولفت االنتباه �إىل «ا�ستالم املرحلة الأوىل من م�رشوع تو�سيع
مرف أ� بريوت منذ �أ�سابيع» ،معترباً � ّأن «الأمور انفرجت مبعنى
�أننا ما عدنا نرى كونتينريات تر�صف فوق بع�ضها ،لأننا �أمام
م�ساحة جديدة بـ� 80ألف مرت مربع».
و�أ�شار �إىل قيام مرف�أ طرابل�س« ،برغم ما كان يقال عن �أن لبنان
بلد �صغري ،وهناك تناف�س كبري يف املنطقة وال نحتمل �أكرث من
22
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مرف�أ واحد» ،معتربا �أن «التناف�س �إيجابي ،ويعدد فر�ص النجاح،
و�إذا قام مرف أ� طرابل�س فلن يكون على ح�ساب مرف أ� بريوت».
من جانبه� ،أ�شار القي�سي �إىل �أن «الإدارة تقوم بتطوير قطاع
النقل البحري ،من خالل الإجراءات التي تتخذ على �صعيد
تنفيذ �سيا�سة قطاع النقل البحري واخلطط وامل�شاريع التنفيذية
املنبثقة عنها» ،م�ؤكدا «�أن الإدارة البحرية تتابع ب�شكل حثيث
االتفاقات الدولية ،ال�صادرة عن املنظمة البحرية الدولية،
وت�ضع اخلطوات الالزمة لأجل تطبيقها».
و�شدد على �أهمية «ت�أهيل وتدريب املالحني والعاملني يف البحر،
وفق االتفاقات الدولية».
ونوه قريطم «بالإجنازات التي �شهدها مرف�أ بريوت واملرافئ
ّ
يف لبنان» ،م�شريا �إىل «و�ضع نظام موحد يجمع كل اجلهات
املعنية يف املرف�أ ،لتبادل املعلومات الإلكرتونية يف عمليات
23
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النقل البحري� ،ضمن �إطار ت�صوير �أ�ساليب العمل ،التي متت يف
مرف�أ بريوت واخلطط امل�ستقبلية لتطوير هذا العمل �إىل الأح�سن».
�أما �سلهب ف�شددت على «�أهمية التعاون العربي ،وق�ضية الت�أمني
البحري والق�ضاء على معوقات النقل ،ما ي�ساعد على جذب
امل�ستثمرين الأجانب �إىل هذا القطاع ،ودعم �إن�شاء خطوط بحرية
و�شبكة معلومات �شاملة للنقل البحري العربي ،وتطوير منظومة
نقل متعددة الو�سائط».

رحالت جوية إلى أرمينيا

من جهة ثانية� ،أعلن العري�ضي ورئي�س «جمل�س �إدارة طريان
ال�رشق الأو�سط» حممد احلوت يف م�ؤمتر �صحايف ،عن «بدء ت�سيري
رحالت جوية مبا�رشة بني بريوت ويريفان يف �أرمينيا ،ابتداء
من متوز املقبل ،مبعدل رحلتني �أ�سبوعيا :االثنني واجلمعة».
العدد  130تموز 2013
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الحدث
صرخة غضب تحذيرية أطلقها لقاء «الهيئات االقتصادية» الثالث

القصار :آن للبنان أن ّ
يتنفس الصعداء
افرام :نرفض الموت السريري للوطن واالقتصاد

عدنان القصار

اخ��ت��ل��ف م�����ش��ه��د ل���ق���اء «ال��ه��ي��ئ��ات
االق��ت�����ص��ادي��ة» ال��ث��ال��ث ،يف «بافيون
روي���ال» يف «ال��ب��ي��ال» ،ع��ن اللقاءين
ال�سابقني� ،إذ ان «��صرخ��ة الغ�ضب
التحذيرية ...ليبقى بلد واقت�صاد» ،كانت
مدوية يف القاعة الكربى للفندق ،علها
ت�صل �إىل �آذان امل�س�ؤولني الر�سميني،
وامل�س�ؤولني الآخرين الذين يتحملون
تبعة ما و�صلت �إليه الأو�ضاع ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية ،و�أخ�يرا
االمنية.
الالفت لالنتباه يف م�شهد اللقاء متثل يف
انخفا�ض ن�سبة احل�ضور يف القاعة عما
�سبقه من لقاءات ،على الرغم من ا�شتداد
الأزمة االقت�صادية يف الظروف الراهنة،
وجمود �شبه كلي للقطاعات االنتاجية
وغري االنتاجية .وقد �أعاد رئي�س «احتاد
الغرف اللبنانية» حممد �شقري ذلك �إىل
هجرة �أ�صحاب العمل وامل�ستثمرين
ورج���ال الأع��م��ال اىل اخل����ارج ،و�إىل
م�ؤ�س�سات �أقفلت و�أخ���رى على طريق
االقفال ،يف القطاع ال�سياحي مث ًال.
وع��ب�ر امل��ت��ح��دث��ون ع���ن ال��ك��ث�ير من
الهواج�س ،ومن االنتقادات خ�صو�صا
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نعمت افرام

ما �سماه رئي�س «الهيئات االقت�صادية»
الوزير ال�سابق عدنان الق�صار»اجلنوح
عن تطبيق �سيا�سة ال��ن��أي بالنف�س»،
مبديا تخوفه من «ق��رار دول جمل�س
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي» ،داع��ي��ا ال��ق��وى
ال�سيا�سية على اختالفها�« ،إىل الكف
عن هدر املكونات الأ�سا�سية لالقت�صاد
وال�سياح
اللبناين ،وعن تهجري �أجيالنا
ّ
وال�ستثمرين» ،ق��ائ�لا« :كفى تالعبا
ومب��ق��درات البالد
مب�صري امل��واط��ن�ين
ّ
والعباد .وان هذا التحرك لي�س الأول ولن
يكون االخ�ير» .مل تنفع كل التحذيرات
التي �أطلقتها الهيئات يف ال�سابق� ،إىل
�أن دخل البلد يف املحظور ،ومل تعد تنفع
العبارات الديبلوما�سية واملنا�شدات.
نحن ال نتحدث عن تباط�ؤ اقت�صادي
وتراجع معدالت النمو ،نحن اليوم �أمام
انهيار كامل وك�ساد غري م�سبوق ،كما
قال �شقري .ال يكاد مير يوم �إال ون�سمع
ع��ن �إغ�ل�اق م�صنع و�إف�لا���س م�ؤ�س�سة
وهجرة رجال االعمال .اننا �أمام تهديد
حقيقي ل��رك��ائ��ز االقت�صاد الوطني،
فالأزمة احلالية تطال جميع القطاعات،
وبالتايل جميع اللبنانيني.

محمد شقير

كان لقطاع امل�صارف ب�شخ�ص رئي�س
جمعيتها ال��دك��ت��ور ج���وزف طربيه،
م�شاركة يف �رصخة الغ�ضب التحذيرية
يف �ضوء االنزالق التدريجي الذي ي�شهده
لبنان نحو الفو�ضى نتيجة الأح��داث
يف املنطقة التي بد�أت تدق باب لبنان
معر�ضة اقت�صاده و�أمنه ومعي�شة
بقوة ّ
اللبنانيني للخطر .كما كانت دعوة اىل
وق��ف االن��زالق نحو الهاوية .لإيقاف
ه��ذا االن����زالق ب���د�أ ال�صناعيون زمن
االتكال على الذات ،لأننا رمز املقاومة
االقت�صادية .داعيا القطاع العام اىل عدم
العرقلة يف «معامالت النقل الربي �أو
البحري �أو يف اجلمارك ،وال تعرقل حقنا
يف ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة ...وال
مبادراتنا اخلالقة لت�سيري �أمورنا».
واخريا هل تبقى �رصخة التحذير داخل
اجل����دران ،ام ان��ه��ا تلقى ���ص��دى لدى
امل�س�ؤولني؟ واذا كان اجلواب �سلبيا ،فما
هي اخلطوات املقبلة للهيئات النقاذ
الوطن واقت�صاده من املوت ال�رسيري؟

القصار :فلتان أمني غير مسبوق
ّ

ب��د�أ اللقاء بكلمة للق�صار ،ال��ذي حيا
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�صمود االقت�صاديني ،و�أ�شار �إىل ان النمو
الذي قارب  2يف املئة العام املا�ضي هو
منوه ،واىل
دون ما يحتاجه لبنان لأمور ّ
� ّأن «التحذير اجلديد الذي �أطلقته دول
جمل�س التعاون اخلليجي �إىل رعاياها
بعدم ال�سفر �إىل لبنان نتيجة انعدام
اال�ستقرار� ،أمر بالغ اخلطورة واحل�سا�سية
جراء
و�سيفاقم الأو�ضاع االقت�صادية من ّ
غياب الأ�شقاء ال��ع��رب ،و�سط الرتاجع
امل�ستمر يف �أداء االقت�صاد اللبناين،
وه��ذا �أم��ر مقلق ومو�ضع مراقبة من
م�ؤ�س�سات الت�صنيف العاملية ،وغريها
من امل�ؤ�س�سات املالية الدولية».

شقير :إغالق الماكينات
التحريضية

�أم��ا �شقري فاعترب �أن «هناك ما يكفي
من �أدلة وت�رصفات جتعلنا ن�ؤمن ب�أن
ما يح�صل هو خمطط مربمج ل�رضب
االقت�صاد و�إفقار النا�س .حن ال نتحدث
عن تباط�ؤ اقت�صادي وتراجع معدالت
النمو نحن اليوم �أم��ام انهيار كامل
وك�ساد غري م�سبوق .ان م�صالح النا�س
متطابقة مع م�صالح القطاع اخلا�ص
والتجار ،فالتحدي واحد واخل�صم واحد.
�أدع���و اجلميع �إىل نبذ اال�صطفافات
املذهبية والفئوية واالحتاد خلف مطلب
واح��د :حماية الأرزاق ولقمة العي�ش.
فليغلقوا ماكيناتهم التحري�ضية حتى ال
تقفل م�ؤ�س�ساتنا».
ودعا �إىل «�إطالق حوار اقت�صدي لإنقاذ
االق��ت�����ص��اد ف�لا ي�شهد ع��ه��ده انهيار
االقت�صاد».

طربيه :فوضى تدق أبوابنا

من جهته اعترب طربيه ان االجتماع مع
الهيئات «لنطلق �رصخة حتذيرية على
�ضوء االن��زالق التدريجي الذي ي�شهده
لبنان نحو الفو�ضى نتيجة الأح��داث
يف املنطقة التي بد�أت تدق باب لبنان
معر�ضة اقت�صاده و�أمنه ومعي�شة
بقوة ّ
اللبنانيني للخطر».

افرام :نرفض الموت

�رشح رئي�س «جمعية ال�صناعيني» نعمة
اف��رام الهدف من الدعوة للقاء «لأننا
نرف�ض املوت ال�رسيري لوطن .ولأننا،
على الرغم من التحلل الكامل يف ج�سد
دولتنا وروحها ،نعلنها بالفم امللآن:
نحن �أبناء رجاء .نحن �أبناء قيامة .لن
ينفع معنا ال�شلل العام .لن يردعنا �إطفاء
حمركات الدولة ،وانهيار م�ؤ�س�ساتها
الواحدة تلو الأخ��رى .فنحن �صناعيي
لبنان ،ي��زداد ت�صميمنا على التحدي
والنجاح كلما ا�شتدت ال�صعاب .ونحن
�صناعيي لبنان� ،سنقاتل ب�أ�سناننا
و�أظافرنا لنحافظ على ر�سالة الإنتاج
والوفاء بفتح فر�ص العمل».
توجه افرام اىل القطاع العام بالقول :لقد
�أعلنت ا�ست�سالمك ،وما دمت يف تخبط
و�شلل وال ت�ستطيع �أن متد يد امل�ساعدة،
فرجاء ا�سرتح .كف عن عرقلة عملنا.
ال تعاقب التوظيف يف خلق فر�ص
العمل .لقد تخاذلت طويال يف �إطالق
م�رشوع الت�رشكة بني القطاعني العام
واخل��ا���ص .ومل تتفق على تنفيذ خطة
وا�ضحة لإ���ص�لاح ال�صندوق الوطني
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لل�ضمان االجتماعي .ومل تنفذ قانون
�إعادة الهيكلة يف قطاع الكهرباء .ومل
ت�رشع قوانني حتد من اال�سترياد وتزيد
من الت�صدير .ومل حتم �إنتاجنا الوطني
من الإغراقات .مل نر �شيئا من ذلك كله
على الأر�ض».
كما ت��وج��ه اىل ال�سيا�سيني بالقول:
«�أ�سقطوا التبعية لدول وحماور �إقليمية
ودولية ،والتزموا نداء بعبدا .فما من �أحد
يريد م�صلحة �شعبنا� ،إال �إذا متا�شت مع
م�صاحله� .شكلوا حكومة تر�سي الأمن
وحتمل هموم النا�س� .أنتجوا قانونا
يكر�س املنا�صفة
انتخابيا ع�رصيا
ّ
ويحمي ال����شراك��ة .وال��ت��زم��وا ح�رصية
ال��ق��رارات يف امل�ؤ�س�سات الد�ستورية،
وبعدها اذهبوا اىل االنتخابات� .أوقفوا
االنزالق نحو الهاوية� .آن الأوان لو�ضع
خطة ط���وارئ ت��ع��زز وت��دع��م ال�صمود
ال�صناعي وتنقذ االقت�صاد الوطني .لقد
�آن الأوان لتدركوا �أن �أولوية �شعبنا هي
العي�ش بفرح وكرامة».

األشقر :خريطة طريق

وبعدما ا�ستعاد نقيب «�أ�صحاب الفنادق»
بيار الأ�شقر ،قول جربان« :ويل لأمة ال
ترفع �إال اذا م�شت يف جنازة وال تثور
�إال وعنقها بني ال�سيف والنطح» ،قال:
«مطلبنا الوحيد هو اال�ستقرار لنتمكن
من اعادة النهو�ض ،والدليل على ذلك
مت االتفاق على ا�سم رئي�س
انه عندما ّ
للحكومة �شعرنا ب�أن لبنان ينه�ض من
جديد و�أ�صبح هناك وعود عدة ب�صيف
مثمر من �سفراء دول عدة ،وخ�صو�ص ًا
من قبل ال�سفري ال�سعودي».

شماس :األمر االقتصادي لنا

ر�أى رئي�س «جمعية جتار بريوت» نقوال
يتم تنظيمه
�شما�س �أن «ك��ل م�ؤمتر ّ
التحرك
�سبقه!
يكون �أخطر من ال��ذى
ّ
ا�ستمر
له طابع م�صريي ووجودي� :إذا
ّ
النزف االقت�صادي على ه��ذا النحو،
ف�سي�أتي يوم �ألتقي فيه التجار البيارتة
يف بالد املهجر ،ونحن موجودون يف
�ضوء تخاذل الطبقة ال�سيا�سية لنقول
�إن الهيئات االقت�صادية �ست�أخذ بيدها
امل��ب��ادرة وتقول «الأم��ر االقت�صادي
لنا»!
العدد  130تموز 2013

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

Assinaa130.indd 25

Assinaa130.indd 26

7/11/13 1:19 PM

Assinaa130.indd 27

7/11/13 1:19 PM

ن�شاطات �صناعية

«الطاقة المستدامة» و«السالمة العامة» في «البيال»
باسيل :كوارث بيئية يشهدها لبنان

لفت وزير الطاقة واملياه املهند�س
جربان با�سيل ،خالل رعايته «امل�ؤمتر
الدويل للتقنيات البيئية واال�ستدامة
وتقنية املياه والطاقة النظيفة» الذي
�أقامته «ال�رشكة الدولية للمعار�ض»
يف «البيال»� ،إىل �أن «لدينا كوارث
بيئية كبرية ،ما دام لبنان يعتمد على
الفيول �أويل لتوليد الكهرباء ،مما ي�شكل
�أكرب جرمية بيئية ،وقد قمنا بواجباتنا
يف هذا ال�صدد بعد �إجراء الدرا�سات
والقوانني الالزمة كي يتكل لبنان على
الغاز الذي هو �أقل تلويثا ،وهي ما زالت
متوقفة يف املجل�س النيابي».
�أ�ضاف« :ي�شهد عام  2013يف وزارة
الطاقة �إطالق ثالثة م�شاريع �أ�سا�سية:
الأول م�رشوع مزرعة الهواء بني 50
و 100ميغاوات .يتم ف�ض العرو�ض
بخ�صو�صه يف  25حزيران ،وت�شارك
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فيه � 23رشكة عاملية و�أجنبية ،وهو
م�رشوع �أويل كبري ي�ؤ�رش �إىل ا�ستلحاقه
مب�شاريع �أخرى� .أما امل�رشوع الآخر
فهو انتاج �أول ميغاوات على الطاقة
ال�شم�سية وهو م�رشوع نهر بريوت� ،أما
امل�رشوع الثالث والأخري ،فهو �إطالق �أول
ميغاوات عائد مل�ؤ�س�سة كهرباء لبنان
من خالل �أول مروحة هواء يتم �إعالن
النيات بخ�صو�صها الأ�سبوع املقبل؛ مما
يفتح الباب �أمام هبات وي�ؤ�رش �إىل ثقة
بلبنان ب�أنه �سيلتزم بوعوده لي�صل عام
� 2020إىل  12يف املئة وفراً من الطاقة
املتجددة ،وبذلك يكون لبنان يف �صدد
دخول ع�رص الطاقة املتجددة كما دخل
ع�رص الغاز لأنهما ال يتعار�ضان �سويا
ال بل بالعك�س ،الواحدة تلزم الأخرى
وخا�صة �إذا مت العمل من �ضمن املعايري
البيئية املطلوبة».

و�أ�شار نقيب املهند�سني �أيلي ب�صيب�ص
يف كلمته �إىل �أن «الوقت ال يعمل
مل�صلحتنا ،لأن موا�ضيع البيئة والغذاء
وم�صادر املياه النظيفة هي من
املوا�ضيع الأ�سا�سية يف �سلم �أولويات
الدول املتقدمة جميعها».
ور�أى النائب الأول لرئي�س غرفة التجارة
وال�صناعة يف باري�س جان بول فريمي�س
�أن «لبنان يتمتع ب�إمكانات كبرية كي
يطور م�صادر للطاقة النظيفة» ،معتربا
�أن «ال�سوق اللبنانية تعد مثالية لدفع
النمو قدما يف هذا املجال على ال�صعيد
الإقليمي».
و�أكد رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام
لـ»ال�رشكة الدولية للمعار�ض» �أن «العامل
يتفق اليوم على �رضورة اتخاذ خطوات
حا�سمة ملواجهة املخاطر املحدقة
بالبيئة».
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التجارة والصناعة اللبنان ّية األوسترال ّية
ّ
كرمت المطران طربية في جامعة الكسليك
�أقام رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة
اللبنانية  -االو�سرتالية فادي الزوقي
ع�شاء تكرميي ًا على �رشف املطران
ً
انطوان طربيه يف جامعة الروح القد�س
ـ الك�سليك ،احتفاال ب�سيامته راعي ًا على
�أبر�شية او�سرتاليا ،يف ح�ضور ممثل
رئي�س اجلمهورية وزير البيئة ناظم
خوري ،ممثل رئي�سي جمل�س النواب
واحلكومة النائب نعمةاهلل ابي ن�رص،
ممثل الرئي�س املكلف متام �سالم مروان
�سالم ،وح�شد من الوزراء والنواب،
وفاعليات دينية ور�سمية و�سيا�سية
وع�سكرية واجتماعية واعالمية.
والقى الزوقي كلمة يف املنا�سبة «حني
عينتني االمم املتحدة �سفريا للنوايا
احل�سنة لربنامج «عي�ش لبنان» �س�ألت

نف�سي ترى �أي لبنان ادعو لنعي�شه
ولنعي�ش فيه؟ لكن مل يطل البحث عن
جواب .عي�ش لبنان يعني عي�ش البلد الذي
ي�شبه كل واحد منكم .لبنان الذي ينادي
به رئى�س اجلمهورية حتت �سقف اعالن
بعبدا .لبنان الذي نحمله ارثا من الآباء
ونرتكه و�صية للأبناء .عي�ش لبنان
ال�سالم واحلرية والدميوقراطية وحقوق

االن�سان .لبنان احل�ضارة والثقافة
واملطبعة واجلامعة وامل�ست�شفى .عي�ش
لبنان ج�رس التوا�صل واالنفتاح على
العامل».
والقت رئي�سة «جمعية بيت لبنان العامل»
باتي هندي كلمة �أ�شادت فيها باملزايا
التي يتمتع بها املطران طربيه.
والقى املطران طربيه كلمة �شكر فيها
جميع اللبنانيني ،وكل من كرمه من
لبنانيني وا�سرتاليني ،م�ؤكداً على �شعار
ا�سقفيته الذي هو «�أمانة وانفتاح» .ودعا
اللبنانيني اىل اخلروج من طوائفهم
والدخول اىل املواطنية واالنتماء اىل
لبنان ،قائال «لن تكون اف�ضل من
زمانك ،لكن كن اف�ضل ما ميكن يف
زمانك».

«غرفة تجارة طرابلس» تعرض صناعات المنطقة
افتتح يف املبنى الزجاجي لغرفة التجارة والزراعة وال�صناعة
يف طرابل�س وال�شمال معر�ض �صناعات من طرابل�س وال�شمال،
بح�ضور ممثل وزير املال يف حكومة ت�رصيف االعمال حممد
ال�صفدي الدكتور م�صطفى احللوة ،الأمني العام لـ»احتاد الغرف
اللبنانية» توفيق دبو�سي ،رئي�س بلدية طرابل�س نادر غزال،
وح�شد من ال�صناعيني واالقت�صاديني ورجال الأعمال ومهتمني.
بعد ق�ص ال�رشيط التقليدي� ،ألقى الزميل غ�سان حلواين كلمة �أكد
فيها عدم اال�ستكانة لواقع طرابل�س ،داعي ًا اجلميع اىل العمل
والتنوع الذي
الد�ؤوب من �أجل �إظهار وجه املدينة احل�ضاري
ّ
تختزنه.
ف�شدد على ان غرفة طرابل�س م�ستعدة دائم ًا
دبو�سي
حتدث
ثم
ّ
الحت�ضان اقت�صاد طرابل�س وال�شمال بكل قطـــــاعاته« ،لأننا مع
كل عمل مثمر ي�صب يف م�صلحــــة النــــا�س ،وطرابل�س ب�أمـــ�س
احلاجة لال�ستثـــمار فيهـــا ت�أكـيداً على الرغبة بر�ؤيتها متطورة».
وا�ضاف« :ان معر�ضنا اليوم ثمرة تعاون و�رشاكة مع احتاد
بلديات الفيحاء ،ونحن جاهزون للتعاون ويدنا ممدودة لكل
من يريد اخلري لطرابل�س واالزدهار للفيحاء ،وقد قلنا كمجل�س
مدين لطرابل�س لفخامة رئي�س اجلمهورية مطالبنا الأمنية وعلينا
ان نعلن مطالبنا االقت�صادية االمنائية لأن لال�ستقرار �شقني
اقت�صادي و�أمني».
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ثم حتدث غزال ف�أ�شاد بكل من �ساهم يف هذا املعر�ض م�شاركة
او تنظيم ًا او ا�ست�ضافة« ،الن يف افتتاحه ت�أكيداً على متك�سنا
باالمل وب�أن �صباح ًا �سينبلج بعد الظالم� ،صباح ًا �أرى وهجه يف
وجوهكم الطيبة ،امل�رشقة بحبكم للعمل» .بعد ذلك جال اجلميع
يف ارجاء املعر�ض الذي �ضم اجنحة معرو�ضات �صناعية
متنوعة تراوحت بني الزجاج والورق واخل�شب واحللويات ،اىل
�صناعة ال�صابون والعطورات وال�سكاكر وغريها اىل جانب
اجنحة للمراكز ال�صحية واجلامعية والبلدية واملنتوجات
احلرفية واملنزلية يف طرابل�س وال�شمال.
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ن�شاطات �صناعية
في يوم الصناعة اللبنانية تكريم مبتهج لمختلف القطاعات الصناعية في لبنان

صابونجيان :مطلوب من الصناعي المبادرة واالبتكار
أفرام :الصناعة منقذ لالقتصاد وخط دفاع أول
القصار :لوقف التدهور الحاصل في المؤشرات االقتصادية
غندور :أدعو إلى خارطة طريق للقطاع الصناعي

الوزير فريج صابونجيان

قليلة هي �أ�شهر ال�سنة التي تعطيك بع�ض
الأم����ل ،غ�ير �أن �شهري �أي���ار وح��زي��ران
املن�رصمني� ،شكال �شهرين �صناعيني
بامتياز بن�شاطاتهما التي ج��اءت على
خمتلف امل�����س��ت��وي��ات ،ب����دءاً م��ن وزارة
ال�صناعة ،وم���روراً بجمعية ال�صناعيني
وانتهاء بالتجمعات ال�صناعية.
اللبنانيني،
ً
وما �أ�ضفى على هذين ال�شهرين التميز
�أنهما تزامنا مع الذكرى ال�ساد�سة ع�رشة
لإح��داث وزارة ال�صناعة (العام ،)1997
التي تعاقب على �إدارتها عدد من الوزراء،
�إال �أن احل��راك ال��ذي �أطلقه ال��وزي��ر فريج
���ص��اب��وجن��ي��ان ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية
ال�صناعيني وال��ت��ج��م��ع��ات ال�صناعية،
ون�شاطاتهم املتتالية يف ك��ل املناطق
اللبنانية ،ومبادرتهم التي �أطلقوها يف
منا�سبات عديدة ،و�أهمها بناء معار�ض
دائمة لل�صناعيني يف خمتلف املناطق،
للم�ساهمة يف تنمية ال�صناعات املناطقية.
ك��ل ذل��ك اعطى ب��ارق��ة �أم��ل لل�صناعيني
وللقطاع ال�صناعي الذي ي�شكل  % 18من
الدخل القومي حالياً ،وي��ؤم��ل �أن ي�صل
�إىل م��ا يزيد ع��ن � % 25إذا حظي بدعم
من اجلهات الر�سمية التي بقيت ،وال تزال
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نعمت افرام

عدنان القصار

تعتمد على �سيا�سة «الن�أي بالنف�س» جتاه
هذا القطاع الذي يبلغ عدد م�صانعه �أكرث
من  3600م�صنع بح�سب دليل ال�صادرات
وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية ،وي�ؤمن 130000
�ألف وظيفة ب�شكل مبا�رش ،باال�ضافة �إىل
ام��ت��دادات��ه االمنائية على �صعيد ال��دورة
االقت�صادية يف لبنان.
�إن اتباع �سيا�سة خجولة يف دعم القطاعات
االقت�صادية املنتجة يف لبنان ب�شكل عام
والقطاع ال�صناعي ب�شكل خا�ص ،كان له
انعكا�س �سلبي جتاه هذا القطاع املنتج،
وهو ما ك�شفه وزير ال�صناعة �صابوجنيان
الذي ر�أى �أنه من املخجل �أن تكون ميزانية
وزارة ال�صناعة هي الأ�صغر بني ميزانيات
ال��وزارت جميع ًا بالرغم من �أن ال�صناعة
اللبنانية ت�شكل خم�س ال��دخ��ل القومي
اللبناين.
فهل �سي�ؤدي الن�شاط الذي �أطلق �صناعي ًا
حافزاً ال�ستنها�ض القطاع ال�صناعي� ،إىل
انهيار ال�سيا�سة التي اتبعتها الدولة بالن�أي
عن النف�س عن هذا القطاع وينع�ش �سوق
ال�صادرات ال�صناعية التي تعاين من خلل
نتيجة الأزمات التي تعي�شها املنطقة وكان
لها تداعيات على ال�سوق اللبنانية؟

علي غندور

وه���ل �سيف�ضي حت���رك ال��دول��ة يف دع��م
القطاعات االنتاجبة �إىل خلق �سيا�سة
�صناعية طاملا مل تنتهجها يف ال�سابق؟
وهل �سينجح هذا التحرك يف نقل ال�صناعة
�إىل مرحلة جديدة حتقق �رشاكة فعلية بني
هذا القطاع واجلهات الر�سمية؟
كثرية هي املنا�سبات والت�رصيحات التي
تطغى عليها النظرة ال�سوداوية والت�شا�ؤم
و«ال��ن��ق» يف ه��ذه ال��ظ��روف االقت�صادية
ال�صعبة ،وقليلة هي املنا�سبات الفرحة
اخلالقة املبتكرة.
�أطلق ال�صناعيون �رصخة الفرح والعزمية
واال�رصار على حب البقاء والتطور والتقدم
من جممع اميل حلود يف �ضبية ،الذي امتلأ
بال�صناعيني وعمالهم وموظفيهم ،كما
بح�ضور حا�شد من ال�شخ�صيات االقت�صادية
ورج��ال الأعمال .ج��ا�ؤوا جميع ًا لي�ؤكدوا
�أن هدفهم لي�س «النق» ،ولكنهم يريدون
االنتاج .وهذا �رس ت�ألقهم لي�س يف لبنان
فح�سب ،بل يف كل ارجاء العامل.
ان ال��ه��دف م��ن اق��ام��ة «ي���وم ال�صناعة
اللبنانية» الرتكيز على ان احلياة م�ستمرة
وان ال�صناعي �سي�ستمر يف عمله مهما
كانت الظروف.
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جانب من الحضور

صابونجيان :الصناعيون ناجحون

فقد ر�أى الوزير �صابوجنيان خالل احتفال
«ي���وم ال�صناعة اللبنانية» ،بالتعاون
مع «جمعية ال�صناعيني اللبنانيني»� ،أن
«ال�صناعة يف لبنان م��وج��ودة وقابلة
للتو�سع واالنت�شار ،و�أن وزارة ال�صناعة
مت ا�ستحداثها ،تعنى ب�ش�ؤون القطاع
التي ّ
وتطوره،
وحتميه
وتعززه
يه
وتنم
ال�صناعي
ّ
ّ
من خالل اتباع �سيا�سة عامة حتفظ التوازن
االقت�صادي».
و�أكد �صابوجنبان �أن «ال�صناعيني قد جنحوا
يف ا�ستثماراتهم الب�رشية واملالية يف
حتقيق م�شاريع مثرية للإعجاب� ،أ�صبحت
معروفة لدى الر�أي العام ،فتيقن هذا الأخري
م��ن �أن ال�صناعة يف لبنان ف��ن ورق��ي،
و�إنتاج وخدمة ،وتقنية ،ومهارة ،وجودة،
وموا�صفات ،وذوق» .واعترب �أن «ال�صناعة
�إىل جانب ال��زراع��ة والتجارة وال�سياحة
واخل��دم��ات وال��ع��ق��ارات ،ت�ؤمن االقت�صاد
امل���ت���وازن» ،داع��ي � ًا «ال�صناعي اللبناين
ليكون مبادراً يف اجتاه الأ�سواق املجاورة
ال�شقيقة ،من خ�لال زي��ادة اال�ستثمارات
وحتقيق الدمج بني امل�ؤ�س�سات».

القصار :مفارقة فادحة

بدوره ،دعا رئي�س «الهيئات االقت�صادية»
عدنان الق�صار اجلهات املعنية� ،إىل «الإ�رساع

تتحمل امل�س�ؤوليات يف
يف ت�شكيل حكومة
ّ
تعزيز اال�ستقرار ووقف التدهور احلا�صل
يف امل ��ؤ��شرات االقت�صادية ،واىل و�ضع
خطة لإنقاذ ال�صناعة اللبنانية» ،مطالب ًا
«بتو�سيع الآفاق �أمام ال�صناعيني وال�سيما
يف جم����االت ال�����ص��ن��اع��ات امل�ستقبلية
وال�صناعات ال�صديقة للبيئة ،وحتفيز
ودع��م دمج امل�صانع و�إقامة ال�صناعات
العنقودية املرتابطة».

المكرمون في صورة تذكارية

واع��ت�بر الق�صار �أن «القطاع ال�صناعي
ي�شهد حالي ًا مفارقة ف��ادح��ة ،يف حني
ميتلك االقت�صاد اللبناين طاقات ب�رشية
ومالية ت�سمح له ب�إطالق نه�ضة �صناعية
م�ستدامة» ،م�شرياً �إىل �أن «هذا القطاع الذي
ي�شكل حالي ًا  18يف املئة من الناجت املحلي
الإجمايل ،كان ميثل يف العام  1999ما
يقارب  27يف املئة منه» .ولفت االنتباه
�إىل �أن «ال�صادرات ال�صناعية مت�ضي على
املنوال ذاته من الرتاجع ،بحيث خ�رست
ن�سبة  12يف املئة من قيمتها العام ،2012
لتبلغ  2مليار و 950مليون دوالر ،فيما
ي�سجل مزيد من الرتاجع يف العام احلايل».

أفرام :الصناعة منقذ لالقتصاد

من جانبه ،لفت رئي�س «جمعية ال�صناعيني»
نعمت �أف����رام ،اىل �أن���ه «مت �إن�����ش��اء امل��دن

ال�����ص��ن��اع��ي��ة يف ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات وزادت
التوظيفات يف الت�سعينيات مع الدخول
يف الأ�سواق جديدة» ،م�ضيف ًا �أن «ال�صناعة
حافظت يف حينها على منو ال يقل عن 20
يف املئة» .واعترب �أن «اللقاء ي�أتي يف �أ�صعب
الأوق��ات و�أكرثها خطورة على القطاعات
يعول اليوم على
االقت�صادية كافةً ،بحيث ّ
ال�صناعة كمنقذ لالقت�صاد وخط دفاع اول»،
معدل ا�ستهالك ال�سوق املحلية
م�شرياً �إىل �أن « ّ
من الإنتاج ال�صناعي اللبناين يبلغ  70يف
املئة ،والناجت ال�صناعي يبلغ  11مليار
دوالر 4 ،مليارات منها تذهب للت�صدير».

غندور :كلفة الصناعة

�شدد رئي�س جمل�س �إدارة «�رشكة
ال�صناعية على �أهمية «اال�ستثمار املعريف
يف املجال ال�صناعي» ،معترباً �أن «التكافل
بني اال�ستثمار املعريف واملادي يرفع قيمة
اال�ستثمار» .ور�أى � ّأن «الكثري من الأ�سواق
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غندور»

واال�ستثمارات اخلارجية تعاين من ارتفاع
كلفة ال�صناعة� ،إ�ضاف ًة �إىل افتقادها جزءاً
تتميز بها ال�صناعة
م��ن املعرفة التي
ّ
اللبنانية» ،داعي ًا �صابوجنيان �إىل «قيادة
خارطة طريق بالتعاون مع الوزارة لتقدمي
الدعم الذي حتتاجه ال�صناعة».

تكريم

�أجمع احل�ضور يف نهاية االحتفال ،على �أن
«يوم ال�صناعة اللبنانية» ،كان فيه الت�ألق
ال�صناعي ب��ارزا من خ�لال الذين كرموا
يف خمتلف القطاعات :الطباعة جوزف
�صادر ،م�صنعي الدهانات� :سامي ع�ساف،
املن�سوجات :مي�شال خمباط ،التجهيزات
الكهربائية غ�سان بلبل ،ال�صناعات
البال�ستيكية ج��ان اب��و ن��ع��وم� ،صناعة
الأح���ذي���ة :جن��ي��ب اخل��ط��ي��ب ،ال�صناعات
الغذائية علي غندور ،ال�صناعات الكيميائية:
غابي تامر ،الورق والكرتون :فادي اجلميل،
ال��ورق :ب�شري تذكرجي ،م�صانع الرخام،
الغرانيت ،والأ�سمنت :نخله �شامات ،م�صانع
الكل�سات :قا�سم حمفوظ ،املجوهرات :نبيل
ط��ب��اع  ،املفرو�شات م�صطفى بح�سون،
الدباغني :فات�شي هيماتادجيان والكحول
واخل��م��ور وامل����شروب��ات ال��روح��ي��ة :ظافر
ال�شاوي ,وكان م�سك اخلتام تكرمي كل من
الوزيرين� ،صابوجنيان والق�صار.

وتك ّريم اإلعالميين

وك��ان وزي��ر ال�صناعة ق��د �أق��ام��ة م�أدبة
غ���داء تكرميية على ��شرف الإع�لام��ي�ين
يف مطعم Mandaloun sur mer
نظمه بالتعاون مع جمعية ال�صناعيني
اللبنانيني .ورح��ب ال��وزي��ر �صابوجنيان
مبمثلي ال�سلطة ال��راب��ع��ة ،مثمن ًا الكلمة
الر�صينة والهادفة لبناء الوطن.
العدد  130تموز 2013
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ن�شاطات �صناعية

نشاط بارز لتجمع صناعيي الشوف في حزيران
صابونجيان :سنقيم معارض دائمة للصناعة
افرام :الصناعي رمز المقاومة االقتصادية
الغصيني :سنتخذ مواقف مشجعة لالستثمار
اللحام :االقتصاد المتين يحصن بالصناعة

الوزير فريج صابونجيان

نعمت افرام

متيزت الن�شاطات التي قام بها جتمع
�صناعيي ال�شوف يف �شهر حزيران
مبحطتني مهمتني ،الأوىل يف زيارة
وزي��ر ال�صناعة فريج �صابوجنيان
برفقة التجمع �إىل م�صانع ال�شوف
الأعلى ،ومنطقة االقليم .،حيث جال
على امل�صانع واط��ل��ع على طبيعة
عملها ،مبديا �إعجابه باليد العاملة
اللبنانية و�أهميتها ،داعيا اللبنانيني
اىل االهتمام بال�صناعات الوطنية،
م�ؤكداً على قدرة ال�صناعة اللبنانية
التناف�سية يف اال�سواق العاملية .ثم اطلع
على مطالب ال�صناعيني وم�شاكلهم.
وزار �صابوجنيان يف ختام جولته
رئي�س جبهة الن�ضال الوطني النائب
وليد جنبالط يف املختارة.

العشاء السنوي

واملحطة الثانية يف ن�شاطات جتمع
�صناعيي ال�شوف ،جاءت بعد ا�سبوع
حيث �أق��ام التجمع ع�شاءه ال�سنوي
بح�ضور فعاليات املنطقة ،ورئي�س
جمعية ال�صناعيني اللبنانيني نعمة
اف��رام ،ورئي�س جتمع �رشكات النفط
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طوني نهرا

بهيج ابو حمزة ،ورئي�س جتمع جتار
ال�شوف طلعت اللحام ،ور�ؤ�ساء بلديات
و�صناعيني ،و�أطلق من خالله الوزير
�صابوجنيان «م��ب��ادرة تق�ضي ببناء
معار�ض دائمة لل�صناعيني يف خمتلف
املناطق اللبنانية ،وت�ساهم يف تنمية
ال�صناعات املناطقية» ،مو�ضح ًا يف
لـ»جتمع �صناعيي
الع�شاء ال�سنوي
ّ
ال�����ش��وف» يف م��ط��ع��م «ال�����ش�لاالت»
يف ال���ب���اروك� ،أن «ت���أم�ين الأر����ض
التي يحتاجها بناء ه��ذا امل����شروع،
يتم بتن�سيق م�شرتك ب�ين البلديات
ّ
واملتربعني فتكون هذه املراكز م�صدراً
ّ
للمعلومات عن امل�ؤ�س�سات ال�صناعية
والتجارية وحتى ال�سياحية».
و�أ���ض��اف �أن��ه «م��ن بني الأدوار التي
���س��ت ��ؤدي��ه��ا امل���ع���ار����ض� ،أن جتمع
يف م��ك��ان واح���د �أ���ص��ح��اب ��شرك��ات
متخ�ص�صة وم��ت��ن��وع��ة يف ميادين
وقطاعات خمتلفة ،قد يجدون حاجة
�إىل التوا�صل والتكامل يف ما بينهم.
كما �ستكون مق�صداً من �أبناء املنطقة
والزوار وال�سياح»،
واملناطق املجاورة
ّ
معترباً «�أنها و�سيلة جديدة وناجحة

طلعت اللحام

نبيل الغصيني

ومبتكرة للرتويج لل�صناعة اللبنانية
املناطقية».
من جهته �أكد اف��رام «�أهمية اللقاءات
ال�صناعية لت�أكيد موا�صلة ال�صناعيني
�صمودهم» .وقال« :كل مرة ت�شتد فيها
ال�صعاب ،يزداد ت�صميمنا على التحدي
والنجاح .فال�صناعي هو رمز املقاومة
االقت�صادية .ولقد �أمن القطاع ال�صناعي
�أكرث من غريه من القطاعات فر�ص عمل
للبنانيني يف املناطق اجلبلية والريفية،
لرتكيز املواطن يف ار�ضه.
ال :ر�سالتنا للقيمني
وتابع اف��رام قائ ً
عليها �أن نحافظ على لبنان وعلى
اقت�صادنا قوي ًا .وختم� :سنبقى �أوفياء
لهذه الر�سالة.
وك����ان ال��ع�����ش��اء ال�����س��ن��وي لتجمع
ال�صناعيني يف ال�شوف قد بد�أ بكلمة
لنائب رئي�س التجمع طوين نهرا الذي
��رف باملنا�سبة .ث��م �أل��ق��ى رئي�س
ع� ّ
التجمع نبيل الغ�صيني كلمة ترحيبية
ب��ال��وزي��ر �صابوجنيان و�شكره على
جهوده .م�شرياً �إىل بدء التجمع التن�سيق
مع البلديات لإيجاد م�ساحات �أرا�ض
القامة مناطق �صناعية واتخاذ مواقف
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فارس سعد وأحمدحسين

جوزف المتني والعميد وسيم سمعان

رؤوف غانم ونجيب الدويك

جمعية الصناعيين مع تجار الشوف

تقديم درع للوزير صابونجيان

االستاذ وليد ضو وعقيلته

طاولة أعضاء بلدية الباروك

جانب من الحضور

زياد ضو ونبيل الغصيني وسامي نصر وجهاد الزهيري وهشام األشقر
وطوني نهرا

ميرنا الغصيني
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الوزير صابونجيان وبهيج ابو حمزة ونعمة فرام
ويبدو في الصورة رئيس التجمع

رئيس التجمع مع عائلته
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ن�شاطات �صناعية
م�شجعة لال�ستثمار ال�صناعي.
و�أكد الغ�صيني �إىل ان التجمع منفتح
للتعاون مع الهيئات املعنية من اجل
الو�صول �إىل خلق مناخ �صناعي مفيد
يف املرحلة املقبلة.
ثم �ألقى رئي�س جتمع جت��ار ال�شوف
طلعت ال��ل��ح��ام كلمة �أك���د فيها �أن
االق��ت�����ص��اد امل��ت�ين يبنى ويح�صن
بال�صناعة ،و�أ���ش��ار �إىل �أن امل�شاكل
التي تواجهها ال�صناعة يف ال�شوف هي
ذاتها امل�شاكل التي تواجهها ال�صناعة
اللبنانية ،معدداً �أهمها.

الجولة الميدانية على مصانع الشوف

صابونجيان يستمع لشرح الغصيني عن كيفية عمل مصنعه

صابونجيان في مصنع وليد في داريا الشوف

جانب من الحضور

رئيس التجمع مع الهيئة اإلدارية ومدير عام ترابة سبلين المهندس طلعت اللحام ،ووزير الصناعة
فريج صابونجيان والوزير عالء ترو

زيارة لرئيس تجمع اللقاء الديموقراطي وليد جنبالط
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سامي نصر والوزير صابونجيان في مصنع  nasr comكفرنبرخ

الوزير في خان الصابون ويبدو الشيخ كميل راجح نائب رئيس الهيئة اإلدارية في بلدية بعقلين

الجولة الصناعية لوزير الصناعة

الوزير مع الشيخ علي زين الدين والشيخ سليم غنام صاحب
خان الصابون والعسل في بعقلين
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ن�شاطات �صناعية

رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين يجول
على منطقة المكلس ويستمع إلى مطالب الصناعيين
ج����ال رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة ال�����ص��ن��اع��ي�ين
اللبنانيني نعمت اف��رام على ر�أ���س وفد
من اجلمعية على منطقة املكل�س ،بدعوة
م��ن جمعية ال�صناعيني وال��ت��ج��ار يف
منطقة املكل�س وجوارها برئا�سة من�صور
م�شعالين ،و�أطلع افرام خالل زيارته على
او�ضاع امل�صناع ومطالب ال�صناعيني
يف املنطقة.
بد�أت اجلولة يف مركز جمعية املكل�س،
يف م��ع��ر���ض وم�����ص��ان��ع امل��ف��رو���ش��ات
 Machaboisحيث عقد اجتماع �ضم
الوفد واع�ضاء جمعية املكل�س وبع�ض
ال�صناعيني م��ن املنطقة ،ومت البحث
يف االو���ض��اع االقت�صادية يف البالد
وال�صعوبات التي متر فيها امل�ؤ�س�سات

ال�صناعية ،ان لناحية ت��راج��ع الطلب
يف ال�سوق الداخلية او بالن�سبة لتعرقل
مو�ضوع النقل الربي عرب �سوريا.
وان�ضم اىل االجتماع �أم�ين �رس بلدية
املن�صورية املكل�س الدي�شونية كميل
احلاج ممث ًال رئي�س البلدية وليم خوري
ورئي�س نقابة �صناعة الباطون اجلاهز
فريد زغيب.
والقى من�صور ب�شعالين كلمة ركز فيها
على ال�صعوبات وامل�شاكل التي يعاين
منها ال�صناعي ،وع��ل��ى �سبل حماية
ال�صناعة من املناف�سة غري امل�رشوعة.
وبعد انتهاء االجتماع واالت��ف��اق على
جمموعة من النقاط التي �ستكون قيد
املتابعة يف امل�ستقبل بني اجلانبني.

منصور مشعالني
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الجولة

بعدها ق��ام اجلميع وعلى ر�أ�سهم اف��رام
بجولة تفقدية على بع�ض م�صانع املنطقة
لالطالع ميداني ًا على او�ضاعها ومطالبها،
خ�صو�ص ًا انها ت�شكل مبعظمها ق�ص�ص
جن��اح �صناعية لبنانية ك�رشكة كافيه
�سوبر برازيل ،و�إل�سري ،وم�ؤ�س�سة جان عنيد
و�أوالده ودياميتال ،ونخلة زغيب للباطون
اجلاهز وات�ش تي جي وبحث مع �أ�صحابها
�سبل تخطي امل�صاعب التي يواجهونها
وال �سيما يف ظل الأوق��ات ال�صعبة التي
ي�شهدها االقت�صاد اللبناين.
واختتمت الزيارة يف غداء اقيم يف مطعم
فيني�سيان – �سن الفيل على �رشف افرام
والوفد املرافق.

نعمت افرام
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كافيه برازيل

معمل عنيد

مصنع زجاج

مصنع زجاج

مصنع زغيب

داميتال

أثناء الغداء

ألسير
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ن�شاطات �صناعية

صناعيو المتن الشمالي يجددون لميللر رئاسة
ّ
التجمع
مجلس إدارة
جتمع �صناعيي املنت ال�شمايل
عقد
ّ
جمعية عمومية لإنتخاب �أع�ضاء
جدد ملجل�س الإدارة لوالية جديدة
مدتها �سنتان يف مطعم  CLAYيف
قرنة �شهوان ،وذلك بح�ضور �أع�ضاء
من جمل�س �إدارة جمعية ال�صناعيني
اللبنانيني ور�ؤ�ساء جتمعات ونقابات
�صناعية متعددة.
�إ�ستهل االجتماع بتالوة التقريرين
املايل والإداري و�إبراء ذمة جمل�س
الإدارة ال�سابق ،ثم بد�أت عملية
الإنتخاب ففازت الئحة الرئي�س ال�سابق
�شارل مـولر بالتزكية .بعد اجلل�سة
�إجتمع الأع�ضاء املنتخبون ملجل�س
الإدارة اجلديد و�إتفقوا على توزيع
امل�س�ؤوليات يف ما بينهم على ال�شكل
التايل� :شارل مولر رئي�س ًا ،طوين بارود
نائب ًا للرئي�س ،طالب �سعد �أمين ًا لل�رس،
�إبراهيم �صادر �أمين ًا للمال� ،سامي
ع�ساف رئي�س جلنة تنمية الع�ضوية،
اجلميل رئي�س جلنة الإعالم
نبيل
ّ
وطوين حاج رئي�س جلنة العالقات
العامة ،كما مت تعيني كل من ال�سادة:
اجلميل ورامز بو نادر وداين
د .فادي
ّ
عبود وميالد اخلوري وهاين �أبو جودة
وطوين حداد و�أكرم خوري م�ست�شارين.
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صراف :الهيئات تضع خطة تنفيذ ّية لتوصياتها
ك�شف عميد ال�صناعيني جاك �رصاف عن مرحلة ما بعد لقاء
«بيال» الأخري والقا�ضية بو�ضع �أركان الهيئات الإقت�صادية
خطة تطبيقية للتو�صيات امل�ستخل�صة من اللقاء املو�سع،
مو�ضح ًا ان اخلطة �ستتناول املقررات والتو�صيات التي خل�ص
�إليها اللقاء ،الفت ًا �إىل �أن الأ�سبوع املقبل �سي�شهد اجتماعات
عدة لو�ضع اخلطة التنفيذية لتلك املقررات من دون حتديد
مدة معينة للإنتهاء من �إعدادها.
وقال �رصاف :بد�أت الهيئات تتلم�س ردات فعل �إيجابية بعدما
�سجل لقاء «بيال» ح�ضوراً الفت ًا وهو على �أهميته لي�س فقط
بح�شد �أكرث من � 400شخ�ص� ،إمنا بتوقيت احل�ضور يف فرتة
�إنتــاجيتهم وعملهم (احلادية ع�رشة والن�صف قبل الظهر) ما
ي�ؤ�رش �إىل معاناته من احلال الإقت�صادية التي و�صل �إليها
البلد ،كما كان للإعالم دور �أ�سا�سي وم�ساعد يف �إي�صال
لتح�س�سه بدوره ،بدقة الو�ضع الإقت�صادي التي بد�أت
ال�صوت
ّ
تطاول م�ؤ�س�ساته.
قد يجوز �أن يطالبنا البع�ض كما ح�صل ،مبا هو �أكرث من
التو�صيات ورفع ال�سقف ،حيث قال البع�ض �إن «الهيئات
الإقت�صادية كانت فريق ًا يف طروحاتها» ،بينما �أعلنت يف

ورقتها وبكل الكلمات التي �ألقيت �أنها مع «�إعالن بعبدا»،
فهل اجلميع معه؟ �إذاً نحن مع اجلميع .كذلك طالبت الهيئات
بـ «�إعالن اقت�صادي» على مثال «�إعالن بعبدا»� ،أال يحق لنا
�أن نطالب؟ هل ال�ش�أن الإقت�صادي والإجتماعي �أ�صبح يف
املجهول على مثال الغياب الكلي يف احللول ال�سيا�سية ويف
جتاهل املجتمع الآخر؟
�أ�ضاف :للمرة الأوىل قالت الهيئات الإقت�صادية احلقيقة
�أكرث مما يجب ،وقالت احلقيقة حتى لو كانت جارحة ،و«كل
َمن حتت �إبطه م�سلة تنعره» .من هنا حان الوقت �أن ي�ؤمن
املجتمع ب�أن هناك دوراً �أي�ض ًا للمجتمع الآخر يف امل�شاركة
يف �إبداء الر�أي.

« »IDCتتوج لكسمارك كأفضل طابعات

�أعلنت لك�سمارك �إنرتنا�شيونال ،عن
فوزها بلقب �أف�ضل �رشكة للطابعات
الرائدة وذلك وفق التقرير ال�صادر �أخرياً
عن �رشكة الأبحاث  IDCخلدمات
الطباعة املدارة ( )MPSيف �أوروبا
وال�رشق الأو�سط .وجاء ح�صول ()MPS
لك�سمارك على لقب �رشكة الطابعات
الرائدة يف �سوق اخلدمات املذكورة لي�ؤكد
قوة مكانتها الإقليمية.
وذكرت دار�سة  IDCاملتعددة امل�صادر
�إمكانيات وا�سرتاتيجيات ال�سوق احلالية
لـ  9من �رشكات بيع الن�سخ ال�صلبة التي

يتوقع �أن تتناف�س يف امل�ستقبل وتو�سع
�أبحاثها ال�سوقية وتزيد من �أ�سهمها.
وتتميز عن غريها من الربامج املماثلة،
وجاء يف الدرا�سة �أن خدمات ال�صناعة
املدارة ت�سيطر على  % 70من �أف�ضل
�رشكات التجزئة العاملية و % 60من
�أف�ضل ع�رشة بنوك عاملية.
و�أو�ضح «مايك رو�شنبوم» ،نائب رئي�س
واملدير العام يف لك�سمارك �أوروبا وال�رشق
الأو�سط ،قائال�« :أت�صور �أن احل�صول على
لقب  IDCي�ؤكد مكانة لك�سمارك الرائدة
يف جمال خدمات الطباعة املدارة.
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بيان (تجمع صناعيي
الضاحية الجنوبية)

عقد جتمع �صناعيي ال�ضاحية
اجلنوبية اجتماع ًا للجمعية العمومية
العادية ،ومت خالل اجلل�سة �أنتخاب
هئية �إدارية جديدة ،و�إثر االنتهاء من
جدول �أعمال اجلل�سة عقدت الهيئة
االدارية املنتخبة �أجتماع ًا لتوزيع
املراكز التي جاءت على ال�شكل التايل:
�أ�سامة حلباوي  /رئي�س ًا
 /نائي ًا للرئي�س
ع�صام وحيد
و�ضاح �شامي � /أمين ًا عام ًا
� /أمين ًا للمال
جهاد �صدقة
ب�سام فر�شوخ � /أمين ًا للعالقات
العامة
�صالح الدين � /أمين ًا ل�ش�ؤون الرقابة
واملحا�سبة
حمزة يا�سني � /أمين ًا ل�ش�ؤون املكتب
وال�سادة /حممود غملو�ش ،عبد
الهادي �شحاده ،يحيى بي�ضون ،حممد
عا�صي ،فادي نظام الدين ب�صفة
(�أع�ضاء).
العدد  130تموز 2013
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ن�شاطات �صناعية

أطلق مشروع «اإلنتاج االخضر» بتمويل من «اإلسكوا»
افرام :القطاع الخاص في لبنان ُمقاوم
�أطلقت جمعية ال�صناعيني و»الإ�سكوا»
م�رشوع «مكتب م�ساندة االنتاج
املمول من الإ�سكوا والذي
االخ�رض»
ّ
يهدف اىل توفري املعلومات وامل�شورة
الفنية للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
لتتالءم مع اهداف ومبادىء التنمية
امل�ستدامة ،وذلك يف م�ؤمتر �صحايف
م�شرتك عقده اجلانبان �شارك فيه
�أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية وم�س�ؤولون
من الإ�سكوا و�إعالميون.
وحتدث يف امل�ؤمتر كل من رئي�س
اجلمعية نعمة افرام ،ومديرة ادارة
التنمية امل�ستدامة واالنتاجية يف
«اال�سكوا» روال جمدالين ،ورئي�س جلنة
البيئة والطاقة يف اجلمعية زياد �شما�س.
ولفت افرام يف كلمته �إىل التعاون
القائم بني اجلمعية و»اال�سكوا» منذ
زمن ويف خمتلف احلقول ،م�شرياً اىل
ان �إطالق هذا امل�رشوع «هو فعل �إميان
بالتزام ال�صناعيني اللبنانيني احلفاظ
على البيئة».
ويف هذا االطار دعا افرام ال�صناعيني
اىل التوا�صل مع املكتب املن� أش� لتطوير
قدراتهم يف جمال اعتماد املعايري
الفنية واحل�صول على اال�ست�شارات
الالزمة لتطبيقها.
واكد �أن «القطاع اخلا�ص هو قطاع
وجدي ومقاوم».
مبادر ّ
من جهتها ،حتدثت جمدالين عن �أهمية
التعاون القائم بني «اال�سكوا» وجمعية
ال�صناعيني ،م�شرية اىل ان «�إطالق
هكذا م�رشوع يف ظل الظروف الراهنة
يبعث على االمل يف وجود �إميان
لدى القطاعات ال�صناعية بالتنمية
امل�ستدامة ومعايري تطبيقها ،كما ي�ستند
امل�رشوع اىل ثالثة ركائز اقت�صادية،
اجتماعية وبيئية مرتابطة يف ما
وثمنت دور جمعية ال�صناعيني
بينها»ّ .
وجهودها وجتاوبها التي برهنت على
انها ال�رشيك االف�ضل يف هكذا م�شاريع
رائدة ،لي�س فقط يف لبنان بل يف
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املنطقة العربية وغرب �آ�سيا.
بعدها عر�ض �شما�س نبذة عن امل�رشوع
ال :يوفر خدمات
و�أبرز �أهدافه قائ ً
متعددة مثل جمع ون�رش املعلومات
ّ
حول فر�ص الأعمال اخل�رضاء،
وال�سيا�سات والربامج وامل�ؤ�س�سات
والقوانني الوطنية املت�صلة باالقت�صاد
الأخ�رض ،وفر�ص التمويل الأخ�رض،
وبرامج الدعم الإقليمية والدولية
املتاحة و�أف�ضل املمار�سات يف جمال
الإنتاج الأخ�رض .وينظم املكتب �أي�ض ًا

دورات لتدريب املدربني وور�ش عمل
وطنية تتناول موا�ضيع ذات �صلة
باالقت�صاد الأخ�رض.
�أ�ضاف :الهدف من هذا املكتب تنمية
املعرفة بال�سيا�سات والربامج ون�رش
التجارب العاملية والإقليمية واملحلية
الناجحة يف هذا املجال؛ زيادة فر�ص
و�صول �صانعي القرار �إىل املعلومات
املتعلقة بفر�ص الإنتاج الأخ�رض
وخياراته على امل�ستويني الوطني
واملحلي.
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�صادرات �صناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر آذار 2013
سوريا ال تزال تتصدر المرتبة األولى
منواً
�شهري ًا بن�سبة  % 13.5خالل � 2013إىل  318.9مليون دوالر ،مقابل 281.0مليون
ّ
�سجلت ال�صادرات اللبنانية خالل �شهر �آذار ّ
دوالر يف �آذار العام .2012
وكان جمموع قيمة ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل من العامل  2013بلغت  859.3مليون دوالر مقابل
 808.1مليون دوالر خالل الفرتة عينها من العام  2012و 741.2مليون دوالر خالل الفرتة عينها من العام � 2011أي بارتفاع ون�سبته
 % 6.3مقارنة من العام  2012و % 15.9مقارنة مع العام .2011
�صدر يف �آذار �إىل التالية 37 :دولة �أفريقية (غري عربية) و 35دولة �أوروبية ،و 24دولة �آ�سيوية
ومن ال�رضوري اال�شارة �إىل �أن لبنان ّ
(غري عربية) ،و 24دولة �أمريكية ،و 18دولة عربية و 3دول �أوقيانية.

 -1الصادرات الصناعية حسب المنتج

�إن �أه��م ال�ص��ادرات ال�صناعي��ة ح�س��ب
�أق�سام التعرفة اجلمركية جاءت بالرتتيب
التايل:
املرتبـ���ة الأولـ���ى :احتل��ت املنتج��ات
املعدني��ة� ،إذ بلغ��ت قيمته��ا  68.6مليون
دوالر .املرتبة الثاني��ة :املعادن العادية
وم�صنوعاته��ا ،وبلغت قيم��ة �صادراتها
 52.8مليون دوالر.
املرتب���ة الثالث���ة :منتج��ات ال�صناعات
الكيماوي��ة ،وبلغت قيمة �صادراتها 46.2
مليون دوالر.
املرتب���ة الرابع���ة :الآالت واالجه��زة
واملع��دات الكهربائي��ة ،وبلغ��ت قيم��ة
�صادراتها  42.3مليون دوالر.
املرتب���ة اخلام�س���ة :منتج��ات �صناع��ة
الأغذي��ة ،وبلغ��ت قيم��ة �صادراتها 36.1
مليون دوالر.

مغني إخوان
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 2-أسواق الصادرات الصناعية بحسب تكتالت الدول

�شكلت الدول العربية خالل هذا ال�شهر ال�سوق الرئي�سية لل�صادرات ال�صناعية اللبنانيةن�سبة �إىل الدول الأجنبية ،ومن �أبرز املنتجات
امل�صدرة اىل الدول العربية ،املنتجات املعدنية بقيمة  67,3مليون دوالر ،منتجات �صناعة الأغذية بقيمة  24.7مليون دوالر ،الآالت
ّ
والأجهزة واملعدات الكهربائية بقيمة  23,9مليون دوالر .ومنتجات ال�صناعات الكيماوية بقيمة  18,3مليون دوالر.

بارودي اخوان

م .عزت جالد واوالده

الحذاء االحمر

يونيغاز
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�صادرات �صناعية
وجاء ترتيب تكتالت الدول كالتالي:

املرتبة الأوىل :الدول العربية وقد بلغت
قيمة ال�صادرات �إليها  187.5مليون
دوالر� .أي ما ن�سبته  % 58.8من جمموع
ال�صادرات ال�صناعية �إليها.
املرتبة الثانية :الدول الآ�سيوية ،وقد
ا�ستوردت ما ن�سبته . % 12.3
املرتبة الثالثة :الدول الأمريكية التي
ا�ستوردت ما ن�سبته .% 9.4
املرتبة الرابعة :واحتلتها الدول الأوروبية
التي ا�ستوردت ما ن�سبته .% 9.3

نافكو اينوكس
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المحترف الفني
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 3-السوق الرئيسية للصادرات بحسب الدول

من الوا�ضح خالل قراءتنا للدول امل�ستوردة لل�صناعات اللبنانية
ت�صدر �سوريا الئحة الدول بامتياز ولل�شهر الثاين على التوايل ،برغم
من الظروف الأمنية التي تعي�شها هذه الدولة.

وجاء ترتيب الدول كما يلي:

املرتبة الأوىل :ت�صدرت �سوريا القائمة حيث بلغت قيمة ال�صادرات
�إليها  79.8مليون دوالر� .أي ما يوازي  % 25من القيمة الإجمالية
لل�صادرات ال�صناعية.
املرتبة الثانية :و�أحتلت مرتبتها ال�سعودية ،حيث بلغت قيمة
ال�صادرات �إليها  26.6مليون دوالر� .أي ما يوازي .% 8.4
املرتبة الثالثة :الإمارات العربية املتحدة ،حيث بلغت قيمة ال�صادرات
�إليها  26.3مليون دوالر� .أي ما يوازي .% 8.2

 -4واردات اآلالت والمعات الصناعية،
وتوزعها بحسب بلد المنشأ

على �صعيد �آخر ك�شف التقرير اجلمركي اللبناين ل�شهر �آذار� ،إن
لبنان كان قد ا�ستورد الآالت واملعدات �صناعية ،حيث بلغت
قيمة الواردات نحو  23.3مليون دوالر ،مقابل  23.7مليون دوالر
لعام � .2012أي بانخفا�ض وقدره  0.4مليون دوالر .ون�سبته 1.8
مل َ�ص ِدرة للآالت واملعدات
 .%وت�صدرت ايطاليا الئحة البلدان ا ُ
ال�صناعية ،حيث بلغت قيمتها  4.6مليون دوالر ،واحتلت واردات
الآالت لل�صناعات الغذائية املرتبة الأوىل� ،إذ بلغت قيمتها 3.6
مليون دوالر.

يونيباك
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة

تتابع «الصناعة واالقتصاد» تسليط الضوء على صناعات لبنانية مت ّيزت بجودة انتاجهاّ ،
ومتكنت من منافسة السلع العاملية في
مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد ،شركة أورينتال،
شركة ماشابوا ،مؤسسة جمال للمفروشات ،و باتيسيري لوليتا.

وسام شرتوني صاحب «باتيسري لوليتا» :شعارنا بكل فخر صنع في لبنان
العمل يف �صناعة احللويات باتت مطلوبة يف ال�سوق اللبنانية،
خ�صو�ص ًا �صناعة احللويات ،ويف لقاء عن �صناعة احللويات
يف لبنان حتدث �إلينا و�سام �رشتوين �صاحب ومدير باتي�رسي
«لوليتا» الذي يتوزع ن�شاطه بني املعمل الواقع يف منطقة
التحويطة والباتي�رسي يف منطقة الكفاءات ،وقال �إنه منذ
الت�أ�سي�س يعمل يف جمال �صناعة وانتاج جميع احللويات
العربية واالفرجنية والبوظة والكاتو وال�شوكوال .وي�ستخدم يف
�صناعة احللويات �أجود و�أف�ضل �أنواع املواد الأولية للمحافظة
على اجلودة العالية لكل احللويات.
وعن كيفية تطوير العمل يف جمال احللويات قال ال�سيد
�رشتوين« :يحتاج جمال �صناعة احللويات اىل تطور م�ستمر من
كل النواحي ،من خالل االطالع على كل التطورات واملبتكرات
التي تو�صلت �إليها هذه املنتجات ،و�أي�ض ًا لناحية التطور
بال�شكل العام والت�صميمات ،لأن مهنتنا يلزمها اخلربة والفن
والنظافة واالهتمام باملتابعة الدائمة».
وعن الآالت التي ميكن ا�ستخدامها يف عملية التطوير قال« :من
يبحث عن احلداثة ي�شرتيها ،ونحن نعمل دائم ًا على �أن منتلك
�أحدث الآالت التي ميكن �أن تطرح يف الأ�سواق لتبقى �صناعتنا
متجددة ومواكبة للع�رص».
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ويف ال�سياق نف�سه �أ�ضاف ال�سيد �رشتوين �أن م�صنعهم ي�ضم
�أهم املتخ�ص�صني يف �صناعة احللويات ،وقال« :مبا �أنني كنت
�شيف يف هذه املهنة �سابق ًا �أعرف �أهمية وجود �أ�صحاب اخلربة
واملتمكنني منها ،لذا نحر�ص على �أن يكون لدينا �أهم معلمي
احللويات والذين يتمتعون بح�س فني وذوق �إبتكاري لي�سريوا
ل الأ�سواق
معنا يف العملية الإنتاجية ،فهذه ال�صناعة مت أ
وعملية التناف�س تكون باجلودة وال�شكل ،وهذا ما نعمل على
توفريه للم�ستهلك ،ن�ؤكد �أن �شعارنا دائم ًا وبكل فخر (�صنع يف
لبنان)».
و�أ�ضاف« :ال نحدد ت�رصيف �إنتاجاتنا يف اال�سواق املحلية
ون�صدر اىل دول
فقط ،بل نعتمد �أي�ض ًا على فتح ا�سواق خارجية
ّ
العربية والعديد من الدول الأوروبية».
وعن امل�شاكل التي تعرت�ض هذه ال�صناعة �شدد و�سام �رشتوين
على �أن م�شكلة الكهرباء هي اال�سا�س« :م�شكلتنا �أو ًال و�أخرياً
الطاقة والكهرباء هي التي ت�سبب عبئ ًا على ال�صناعي وتزيد
الكلفة �إنتاج وهذا ما يعاين منه كل ال�صناعيني اللبنانيني يف
عملية الإنتاج».
ح�سن دقيق
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مؤسسة جمال للمفروشات
صناعة حديثة بنوعية وجودة عالية
يعتمد ال�سيد جمال �شم�س الدين �صاحب ومدير م�ؤ�س�سة جمال
�شم�س الدين للمفرو�شات على الإبتكار يف �صناعته ،فمنذ
ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة يف منطقة الكفاءات يعمل يف جمال �صناعة
املفرو�شات من �صالونات وغرف نوم وفر�ش الفنادق واملطابخ،
وي�ستعمل �أجود �أنواع اخل�شب وجميع املواد من النوعية املمتازة
التي تدخل يف هذه ال�صناعة ،نذكر منها اال�سفنج والقما�ش .كما
مت جتهيز املعمل ب�أحدث الآالت ،وذلك لتطوير �إنتاج ال�صناعة
احلديثة بطريقة علمية.
و�أولت ال�رشكة �إهتمام ًا باليد العاملة �صاحبة اخلربة يف هذا
املجال لأنها من الأ�سا�سيات .وبهذا اخل�صو�ص يقول ال�سيد
�شم�س الدين« :لدينا عمال من ذوي خربة طويلة و�أ�صحاب خربة
فنية عالية يف جمال �صناعتنا لأن التي نحاول �أن نواكب فيها
التطور ب�شكل دائم».
وعن الأ�سواق التي يبيع فيها م�صنوعاته قال« :نعتمد على

ال�سوق املحلي فقط».
وعن ال�صعوبات يقول« :نواجه ال�صعوبات ومعاناة ب�سبب
�ضعف ت�رصيف ال�صناعات يف الأ�سواق ،ويعود ذلك للأو�ضاع
الأقت�صادية وغريه من م�شاكل يعاين منها امل�شرتي ،ويحمل
ال�صناعي كثرياً من الأعباء وامل�صاريف من عدة نواحي وخا�صة
م�شكلة �أنقطاع الكهرباء ،مما ي�سبب عبئ وكلفة �إ�ضافية وي�ؤدي
اىل رفع كلفة الأنتاج ،ويف حال عدم �أهتمام الدولة ال�رسيع حلل
م�شاكل قطاع �صناعة املفرو�شات ،قد ي�ؤدي ذلك �إىل اقفال هذه
امل�صانع بوقت لي�س ببعيد حيث ينعك�س اىل زيادة يف البطالة
وهجرة اليد العاملة».

ORIGINAL DENTAL
DENTAL SUPPLIES EQUIPMENT
ال�سيد نبيل بللي �صاحب �رشكة
اوريجينال دانتل املتخ�ص�صة مبعدات
طب اال�سنان ،ي�رشح عن �رشكته التي
ت�أ�س�ست يف لبنان �سنة « ،1990ت�سعى
هذه ال�رشكة لبت�أمني معدات ومواد
طب اال�سنان مطابقة مع متطلباتنا
بجودة مميزة ،م�ستخدمني يف ذلك
احدث التكنولوجيا العلمية لتحقيق

ر�ضا زبائننا يف احلقل الطبي
والتعليمي.
حاز ال�سيد نبيل بللي �سنة  1990على
�شهادة  Pneumaticخربة اكرث من
ع�رشون عاما يف التجارة يف لبنان،
بع�ض الدول العربية واالوروبية
واالمريكية.
وهو ع�ضو يف جمعية منتدى رجال
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االعمال يف لبنان IBFوع�ضو يف
جمعية رجال االعمال العاملية يف
تركيا ،ووكيل لبع�ض املعدات واملواد
التي تباع يف لبنان وبع�ض الدول
العربية واالوروبية واالمريكية.
وكيل وحيد ملعدات ومواد جديدة
تباع يف لبنان وبع�ض الدول العربية
ويف �أوروبا واالمريكية.
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر
شركة ماشابوا ( )Macha Boisصناعة لبنانية متطورة
ت�أ�س�ست �رشكة «ما�شابوا» ع��ام  1949على يد ال�سيد بطر�س
امل�شعالين وهي تهتم بكافة �أنواع الأعمال اخل�شبية والديكورات،
بالإ�ضافة اىل �أعمال ال�برادي والباركيه ،ي�ضم امل�صنع � 15آلة
�صناعية تخدم كل �صناعات ال�رشكة .وتعتمد ال�رشكة يف توزيع
�إنتاجها على الأ�سواق املحلية بالإ�ضافة اىل بع�ض اال�سواق يف
الدول العربية.
واجهت ال�رشكة �صعوبات عملية ب�سبب احل��رب اللبنانية ،فمع
بدايتها عام  1975تويف م�ؤ�س�س ال�رشكة وا�ستلم ابنه البكر ال�سيد
من�صور م�شعالين م�س�ؤولية امل�صنع ليعيده اىل الن�شاط العملي يف
العام  ،1979ويف العام  1991خ�ضع العمل للتجديد وتبدل ا�سم
ال�رشكة من «م�ؤ�س�سة بطر�س م�شعالين» اىل �رشكة «ما�شابوا»،
وتطور العمل يف ال�رشكة من ت�صنيع املفرو�شات اىل كافة �أعمال
الديكورات وان�شاء �صاالت عر�ض ،و�إ�ضافة ق�سم خا�ص للبيا�ضات
املنزلية واملفرو�شات.

وتعاين ال�رشكة مثل العديد من ال�صناعات اللبنانية من �أزمة توفري
الطاقة واملحروقات املدعومة للقطاع ال�صناعي مما يزيد عليهم
كلفة الإنتاج ،بالإ�ضافة اىل املناخ ال�سيا�س الذي �أثر �سلب ًا على
ال�صناعة اللبنانية ب�شكل خا�ص.

شركة شويري مولتي باكيجينغ CHOUEIRY MULTI PACKAING
سيبقى شعارنا الجوده والنوعية
تعمل �رشكة «�شويري مولتي باكيجينغ
يف جم���ال ا���س��ت�يراد �آالت التعبئة
والتغليف والتوظيب ل��زوم �صناعات
واملنتجات اللبنانية ح�سبما �رشح
ال�سيد مي�شال �شويري مدير ال�رشكة،
الذي �أ�ضاف�« :أننا يف ال�رشكة نعترب
وكالء فبارك لأ�شهر املاركات العاملية،
كما لدينا زبائن يف جميع الأ�سواق
اللبنانية ،وال يتوقف ن�شاطنا عند
البيع بل لدينا فريق عمل متخ�ص�ص
يبقى حا�رض اىل ما بعد البيع وهو على
�أ�ستعداد دائم لتلبية حاجات زبائننا
ال�ستكمال م�ستلزماتهم.
باال�ضافة اىل �أننا يف ال�رشكة عملنا
على ت�أ�سي�س م�صنع ا�ستوردنا له �أحدث
الآالت وامل��ع��دات اخلا�صة ل�صناعة
�رشيط التطويق ()PP Strapping Band
ول�صناعة ال�رشيط الال�صق )Tape
 (Adhesiveال��ذي حتتاجه امل�صانع
و�أفران بويا ال�سيارات .بالإ�ضافة اىل
لف رولو ( )Cling Stretch Filmالذي
ت�ستعماله املطاعم يف توطيب الدجاج
واللحوم وم�شتقاتهما .ونيلون للف
الطبايل لزوم الب�ضائع والطباعة على
رولو التلزيق».
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وي�ضيف ال�سيد �شويري« :ا�س�سنا هذه
التقنيات من �أج��ل حت�سني وت�رسيع
عملية التعبئة والتغليف و�إظ��ه��ار
ال�صناعات واملنتجات اللبنانية ب�شكل
الئق ومنا�سب تظهر �إب��داع ال�صناعة
اللبنانية».
يخل احل��وار من �شكوى �إذ طالب
ومل ُ
ال�سيد �شويري الدولة خ�صو�ص ًا وزارة
ال�صناعة االهتمام وتخفي�ض الأعباء
الكثرية التي يتحملها.

Flow Pack
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العــالــم فــي �شهــر

التنمية المستدامة...
مزيد من النقاش
بقلــم وسـام سعــد
قال �ألربت �آين�شتاين ذات مرة �إنه �إذا مل يكن لديه �سوى �ساعة
واحدة لإيجاد حل تتوقف عليه حياته ف�إنه �سيم�ضي اخلم�س
واخلم�سني دقيقة الأوىل يف تعريف امل�شكلة ،ومبجرد �أن يعرف
ال�س�ؤال ال�صحيح الذي ينبغي له �أن يطرحه على نف�سه� ،سيكون
بو�سعه �أن يحل امل�شكلة يف �أقل من خم�س دقائق.
واليوم تواجه الب�رشية مثل هذه امل�شكلة التي تهدد احلياة :فكيف
نوفر التغذية الكافية والنوعية الالئقة من احلياة ل�سكان العامل
الذين من املنتظر �أن يتجاوز عددهم ت�سعة مليارات بحلول عام
 ،2050وذلك من دون الإ�رضار ب�أنظمة دعم احلياة على كوكبنا
على نحو غري قابل للإ�صالح؟
لإيجاد احلل يتعني علينا �أن نبد�أ �أو ًال بتعريف التنمية امل�ستدامة:
متيز العقد املا�ضي من العمل البيئي على م�ستوى العامل ب�سيادة
مفهوم التنمية امل�ستدامة والذي متت �صياغته للمرة الأوىل من
خالل تقرير « م�ستقبلنا امل�شرتك» الذي �صدر عام  1987عن
اللجنة العاملية للتنمية والبيئة برئا�سة رئي�سة وزراء الرنويج
ال�سابقة جرو هارمل برونتالند .وقد كان مفهوم التنمية امل�ستدامة
مفهوما جديدا وثوريا يف الفكر التنموي �إذ �إنه وللمرة الأوىل
دمج ما بني االحتياحات االقت�صادية واالجتماعية والبيئية يف
تعريف واحد.
وح�سب تعريف جلنة برونتالند الذي �أ�صبح عالمة فارقة يف
ال�سيا�سات البيئية والتنموية منذ الت�سعينات من القرن املا�ضي
ف�إن التنمية امل�ستدامة هي «التنمية التي ت�أخذ بعني االعتبار
حاجات املجتمع الراهنة من دون امل�سا�س بحقوق الأجيال
املقبلة يف الوفاء باحتياجاتهم».

صياغة السياسة البيئية

يبدو �أن التنمية امل�ستدامة هي التي ت�صوغ اليوم اجلزء الأكرب
من ال�سيا�سة البيئية املعا�رصة وقد كان للعمومية التي ات�صف
بها املفهوم دورا يف جعله �شعاراً �شائع ًا وبراق ًا ما جعل كل
احلكومات تقريبا تتبنى التنمية امل�ستدامة ك�أجندة �سيا�سية
حتى لو عك�ست تلك الأجندات التزامات �سيا�سية خمتلفة جدا
جتاه اال�ستدامة ،حيث مت ا�ستخدام املبد�أ لدعم وجهات نظر
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متناق�ضة كليا حيال ق�ضايا بيئية مثل التغري املناخي والتدهور
البيئي اعتمادا على زاوية التف�سري ،فاال�ستدامة ميكن �أن تعني
�أ�شياء خمتلفة ،بل متناق�ضة �أحيانا ،لالقت�صاديني ،و�أن�صار
البيئة ،واملحامني ،والفال�سفة .ولذا يبدو �أن التوافق بني وجهات
النظر تلك بعيد املنال.
ولذلك ف�إن �شيوع فكرة التنمية امل�ستدامة يف �أدبيات التنمية
ال�سيا�سية منذ منت�صف ثمانينات القرن الع�رشين مثل يف جزء
منه حماولة لتجاوز �إخفاق النظرية ال�سلوكية يف جمال التنمية،
التي تبنت منوذج احلداثة ،والبحث عن منوذج جديد يعمل
على التوفيق بني متطلبات التنمية واحلفاظ على بيئة �سليمة
وم�ستدامة.
وحتاول حركة اال�ستدامة اليوم تطوير و�سائل اقت�صادية
وزراعية جديدة تكون قادرة على تلبية احتياجات احلا�رض
وتتمتع با�ستدامة ذاتية على الأمد الطويل ،خا�صة بعدما
�أت�ضح �أن الو�سائل امل�ستخدمة حاليا يف برامج حماية البيئة
القائمة على ا�ستثمار قدر كبري من املال واجلهد مل تعد جمدية
نظرا لأن املجتمع الإن�ساين ذاته ينفق مبالغ وجهوداً �أكرب يف
�رشكات وم�شاريع تت�سبب يف �إحداث مثل تلك الأ�رضار .وهذا
التناق�ض القائم يف املجتمع احلديث بني الرغبة يف حماية
البيئة وا�ستدامتها ومتويل ال�رشكات والربامج املدمرة للبيئة يف
الوقت نف�سه هو الذي يف�رس �سبب احلاجة املا�سة �إىل تطوير ن�سق
جديد م�ستدام يتطلب �إحداث تغيريات ثقافية وا�سعة ف�ضال عن
�إ�صالحات زراعية واقت�صادية.

خصائص التنمية المستدامة

�أهم اخل�صائ�ص التي جاء بها مفهوم التنمية امل�ستدامة ،هو
الربط الع�ضوي التام ما بني االقت�صاد والبيئة واملجتمع ،بحيث
ال ميكن النظر �إىل �أي من هذه املكونات الثالثة ب�شكل منف�صل،
فال بد �أن تكون النظرة التحليلية �إليها متكاملة معا.
ولكن كيف ميكن قيا�س التنمية امل�ستدامة؟
بالرغم من انت�شار مفهوم التنمية امل�ستدامة �إال �أن املع�ضلة
الرئي�سية فيه بقيت احلاجة املا�سة �إىل حتديد م�ؤ�رشات Indicators
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التي ميكن قيا�س مدى التقدم نحو التنمية امل�ستدامة من خاللها،
وبذلك ت�ساهم م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة يف تقييم مدى تقدم
الدول وامل�ؤ�سات يف جماالت حتقيق التنمية امل�ستدامة ب�شكل
فعلي وهذا ما يرتتب عليه اتخاذ العديد من القرارات الوطنية
والدولية حول ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية.
فمنذ عقود ،ت�سبب الب�رش يف تغري الأنظمة البيئية على الأر�ض
جذريا ،ومن خالل التدخل يف دورة الكربون والنيرتوجني
واملاء والوف�سفور تعمل الأن�شطة الب�رشية على �إحداث تغريات
يف الغالف اجلوي واملحيطات واملجاري والغابات وال�صفائح
اجلليدية ،ف�ض ًال عن تقلي�ص التنوع البيولوجي.
والواقع �أن الت�أثريات التي يخلفها ال�سلوك الب�رشي على الأنظمة
البيئية لكوكب الأر�ض �أ�صبحت كبرية للغاية يف القرون القليلة
املا�ضية ،حتى �إن العديد من العلماء الآن يعتقدون �أن الكوكب
دخل حقبة جيولوجية جديدة يطلقون عليها ا�سم الأنرثوبو�سني
(ع�رص الإن�سان).

القيم اإلنسانية المشتركة

الواقع �أننا بحاجة �إىل نهج جديد يف �صياغة التنمية امل�ستدامة،
فبد ًال من الركون �إىل �أعمدة منف�صلة تقوم عليها ،ينبغي علينا
�أن ننظر �إىل االقت�صاد باعتباره جمتمع خدمات يزدهر داخل
بيئة طبيعية �آمنة ،ومن هذا املنظور ينبغي �إعادة تعريف التنمية
امل�ستدامة بو�صفها «تنمية تلبي احتياجات احلا�رض ،وحتر�ص
يف الوقت نف�سه على احلفاظ على نظام دعم احلياة على الأر�ض،
والذي تتوقف عليه رفاهة اجليل احلايل و�أجيال امل�ستقبل».
�إن �صحة كوكب الأر�ض وازدهاره �رشط �أ�سا�سي حلياة �صحية
ومزدهرة ل�سكانه من الب�رش.
قي �ضوء ذلك ،جتري حاليا على قدم و�ساق عملية حتديد �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،التي يفرت�ض �أن تدخل حيز التنفيذ يف عام
 ،2015ففي الأ�سبوع املا�ضي التقى ممثلو  69دولة يف الأمم
املتحدة يف نيويورك ،ومن املقرر �أن تلتقي جمموعة من اخلرباء
هذا الأ�سبوع .والبد من �أن تكون الأهداف قابلة للقيا�س والتحقيق
و�أن تتجاوز ال�سيا�سات الوطنية؛ والبد من �أن تلهم الإدارات
الإقليمية واملحلية وال�رشكات واملجتمع املدين والأفراد يف كل
مكان ،وحتملهم على تغيري �سلوكهم .وينبغي لهذه الأهداف �أن
ت�ستند �إىل القيم الإن�سانية امل�شرتكة والعلوم ذات ال�صلة.

أهداف قابلة للقياس

حدد تقرير ن�رش بعنوان «�أهداف التنمية امل�ستدامة من �أجل الب�رش
والكوكب» ،ما هو مطلوب ،وقد قام بتعريف �ستة �أهداف عاملية
للتنمية امل�ستدامة وهي :احلياة و�سبل العي�ش ،والأمن الغذائي،
وا�ستدامة الإمدادات من املياه النظيفة ،والطاقة النظيفة،
والأنظمة البيئية ال�صحية ،والإدارة الر�شيدة.
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تتلخ�ص اخلطوة التالية يف حتديد �أهداف قابلة للقيا�س ،مثل
توفري حياة �أف�ضل ل�ساكني الأحياء الفقرية� ،أو خف�ض معدالت
�إزالة الغابات .و�سوف يتطلب �إحراز تقدم حقيقي يف �أي من
الأهداف ال�ستة اال�ستعانة بنهج �شامل يف ظل �سيا�سات تغطي
املجاالت االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.
وعلى �سبيل املثال ،ي�ستلزم هدف الق�ضاء على الفقر توفري الغذاء
واملياه والطاقة ،والقدرة على الو�صول �إىل فر�ص العمل املجزية.
ولكن توفري الطاقة للجميع يتطلب من احلكومات �أن تتوقف عن
�رصف �إعانات دعم الوقود الأحفوري والزراعة غري امل�ستدامة.
ويظل حتقيق الأمن الغذائي �أمرا م�ستحيال يف ظل غياب �أنظمة
وممار�سات زراعية ال تدعم املزارعني وتنتج الغذاء الكايف لتلبية
احتياجات النا�س فح�سب ،بل وحتر�ص �أي�ض ًا على احلفاظ على
املوارد الطبيعية ،من خالل منع ت�آكل الرتبة -على �سبيل املثال-
واالعتماد على �أ�سمدة نيرتوجينية وفو�سفورية �أكرث كفاءة.
لقد جنحت الأهداف الإمنائية للألفية  -التي من املقرر �أن تنتهي
�آجال تنفيذها يف  2015-لأنها متكنت من تنظيم املوارد الدولية
وتوفري التمويل الالزم ملعاجلة جمموعة مركزة من الق�ضايا
املرتبطة بالفقر .وينبغي لأهداف التنمية امل�ستدامة �أن تذهب
�إىل ما هو �أبعد من ذلك ،فهي كمثل جتربة �آين�شتاين الفكرية
تتوقف عليها حياة العديد من النا�س.

ختاما:

نعود �إىل الت�أكيد �أنه برغم �أن مفهوم التنمية امل�ستدامة قد لقي
قبوال وا�ستخداما دوليا وا�سعا منذ منت�صف ثمانينات القرن
املا�ضي �إال �أن العامل مل ينجح حتى الآن يف تبني خطوات
حقيقية جادة على طريق اال�ستدامة احلقيقية نحو التوفيق بني
تلك التناق�ضات بني التنمية والبيئة الناجتة عن منوذج التنمية
املهيمن منذ منت�صف القرن الع�رشين ما يجعل الب�رشية تواجه
م�ستقبال حمفوفا باملخاطر وعدم التيقن .ومن هنا ،تخل�ص هذه
القراءة �إىل �أن التحول نحو اال�ستدامة املن�شودة ال يبدو ممكنا من
دون حدوث تغري رئي�س وجذري على م�ستوى النموذج املعريف
ال�سائد بعيدا عن قيم احلداثة ،واال�ستعالء ،واال�ستغالل املتمركز
حول الإن�سان باجتاه بلورة منوذج معريف جديد يت�صف بال�شمول
وال يتمركز حول الإن�سان وينظر �إىل العامل كوحدة كلية مرتابطة
بدال من �أن يكون جمموعة متناثرة من الأجزاء ،وميكن من خالله
دمج جهود التنمية امل�ستدامة وجهود احلفاظ على البيئة بطريقة
مفيدة للطرفني من �أجل ال�صالح العام للجيل احلايل والأجيال
املقبلة على ال�سواء ،و�أن يكون ذلك التحول م�صحوبا باهتمام
بالبناءات ال�سيا�سية االجتماعية التي ميكن �أن تكون �أكرث دعما
لال�ستدامة .و�أخريا نرجو �أن ت�سهم هذه القراءة يف ا�ستثارة مزيد
من النقا�ش والدرا�سات حول �أهمية الفكر وال�سيا�سة يف البحث
عن طريق ممكن جتاه اال�ستدامة.
العدد  130تموز 2013
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من �شهر �إلى �شهر
الرئيس الفرنسي يدشن ناقلة حاويات لبنانية

شقير :طالبت هوالند بدعمنا
�أجرى رئي�س احتاد غرف التجارة
وال�صناعة يف لبنان رئي�س احتاد غرف
التجارة وال�صناعة للبحر املتو�سط
«�أ�سكامي» حممد �شقري خالل زيارته
لفرن�سا� ،سل�سلة من اللقاءات مع القيادات
الفرن�سية ،متحورت حول «دعم لبنان
على خمتلف امل�ستويات ،وال�سيما
االقت�صادية ،وتعزيز التعاون بني
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية يف البلدين».
وكان ابرز هذه اللقاءات ،الذي جمع �شقري
مع الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند على
هام�ش احلفل الذي اقيم يف مر�سيليا
ال�ستالم �رشكة � CMA CGMأ�ضخم
ناقلة حاويات يف العامل ب�إ�سم CMA
 ،CGM JULES VERNEحيث قام
الرئي�س الفرن�سي بتد�شني ال�سفينة التي
تبلغ �سعتها  16الف حاوية منطية.
وطالب �شقري هوالند بـ «دعم لبنان
يف هذه املرحلة اال�ستثنائية التي مير
فيها ،وال�سيما جلهة جتنيبه انعكا�سات
ال�رصاعات االقليمية« .و�إذ نوه بـ«الدعم
الفرن�سي التاريخي للبنان«� ،أكد «حاجة
لبنان املا�سة ال�ستمرار االحت�ضان
الفرن�سي الذي جتلى مب�ؤمترات باري�س
 1وباري�س  2وباري�س  ،3لتمكني لبنان
من جتاوز االزمات التي تع�صف به
وباملنطقة ب�أقل اخل�سائر املمكنة».
ويف هذا ال�سياق ،التقى �شقري رئي�س غرفة
جتارة و�صناعة باري�س بيار انطوان
غايي ،وبحث معه يف تعزيز العالقات
االقت�صادية الثنائية ،وال�سيما بني
القطاع اخلا�ص يف البلدين.
وتناول البحث اي�ضا «تفعيل التعاون
الثنائي بني غرفة بريوت وجبل لبنان
وغرفة باري�س ،ال �سيما اال�ستفادة من
الربامج التي تنفذها غرفة باري�س لتقوية
القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات اخلا�صة
اللبنانية ،ف�ضال عن متكينها من اقامة
�رشاكات عمل مع نظرياتها الفرن�سية ،مبا
ميكنها من دخول اال�سواق االوروبية».
كذلك التقى رئي�س غرفة مر�سيليا جاك
بفي�سرت ،وعر�ض معه العالقات الثنائية
وم�شاريع التعاون امل�شرتكة التي ميكن
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تنفيذها يف امل�ستقبل ،التي تهدف اىل
تفعيل خدمات الغرف اللبنانية ،وال�سيما
غرفة بريوت وجبل لبنان وح�صول
ال�رشكات اللبنانية على اخلربات التي
متكنها من زيادة ح�ضورها يف اال�سواق
العاملية.
كما بحث مع رئي�س  MEDEFلوران�س
باريزو يف تنمية التعاون بني امل�ؤ�س�سات
اللبنانية ونظرياتها الفرن�سية ،جلهة
تبادل اخلربات واملعلومات على
اختالفها ،خ�صو�صا ان  MEDEFتعترب
من �أكرب التجمعات الفرن�سية التي ت�ضم

امل�ؤ�س�سات اخلا�صة.
وركز �شقري يف لقاءاته على مو�ضوع
«ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص،
وال�سيما جلهة كيفية اال�ستفادة من
اخلربات والتجربة الفرن�سية يف تطبيق
قانون ال�رشاكة ب�شكل مثايل عند اقراره
يف لبنان وا�رشاك القطاع اخلا�ص
الفرن�سي يف هذه العملية ،مبا يعود
بالفائدة الق�صوى على االقت�صاد اللبناين
واللبنانيني ،جلهة النهو�ض وتطوير
البنى التحتية يف لبنان».
وت�أتي لقاءات �شقري الفرن�سية يف �إطار
اجلهود التي يبذلها لفتح ا�سواق جديدة
وخلق جماالت عمل امام ال�رشكات
اللبنانية يف اخلارج والتح�ضري ملرحلة
النهو�ض ،يف ظل التدهور االقت�صادي
على امل�ستوى املحلي وعدم متكن
الهيئات االقت�صادية من احداث اي خرق
على امل�ستوى ال�سيا�سي بهدف التهدئة،
�إف�ساح ًا يف املجال لإعادة دوران العجلة
االقت�صادية.
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فرنسبنك أول مؤسسة اقتصادية تدعم الفن
لأول مرة يف تاريخ �رصح �إقت�صادي
دعا فرن�سبنك بالتعاون مع ال�سيد ريا�ض
الق�رصي (�إبن الفنانة الراحلة وردة) اىل
م�ؤمتر �صحايف يف مبنى عدنان الق�صار
االقت�صادي ،للإعالن عن بدء بث فيديو
كليب على الف�ضائيات العربية لآخر
�أغنية �سجلتها قبل وفاتها وهي بعنوان
«�أيام» من كلمات منري بو ع�ساف و�أحلان
خمار ومتثيل
بالل الزين و�إخراج م�ؤن�س ّ
ح�سن ك�ش�ش و�إنتاج جمموعة فرن�سبنك
التي تنتج للمرة الأوىل عم ًال فني ًا
غنائي ًا ،بعد �أن قام امل�رصف ب�أكرث من
جتربة دعم ًا للثقافة الفنية من خالل
دعمهم ملهرجانات بعلبك وبيت الدين،
ولكنها املرة الأوىل التي يخو�ض فيها
امل�رصف باب الإنتاج الغنائي ب�شكل
وا�سع ووا�ضح.
وامليزة التي �أعطت هذا العمل الفني
قيمة اقت�صادية كون م�ؤمتر الإعالن عنه
يح�صل للمرة الأوىل يف �رصح اقت�صادي
(يف مبنى عدنان
الق�صار االقت�صادي)
ّ
ولي�س يف �رصح فني �أو فندق �أو نقابة،
و�أي�ض ًا كون رئي�س املركز رجل االقت�صاد
ح�رضه �شخ�صي ًا و�ألقى كلمة حتدث فيها
عن مزايا الفنانة الراحلة وعن �أ�سباب
�إنتاجه لعمل فني هو للتعبري عن التزام
باجلزائر وح�رصه على �أف�ضل العالقات
على ال�صعيد املايل وامل�رصيف ،وعرب
عن فخره كونه امل�رصف اللبناين الوحيد
الذي ي�ساهم ب�أعمال فنية ليكون الرائد
الأول يف ت�شجيع ون�رش الثقافة والفن.
مما جاء يف كلمة اال�ستاذ عدنان
الق�صار�« :إن مبادرتنا اليوم ت�صب
�ضمن دور املجموعة الرائدة يف ت�شجيع
ون�رش الثقافة والفن ...وي�أتي بعد
�إطالقنا ملعر�ض «جبل» لدعم املواهب
ال�صاعدة يف الفن الت�شكيلي ،وبعد دعمنا
ملهرجانات بعلبك الدولية ك�رشيك
�أ�سا�سي ل�سنة الثانية على التوايل،
باال�ضافة اىل م�ساهمة فرن�سبنك يف

د .جمال فياض ،رياض القصري ،نديم قصار ،منير بوعساف ،بالل زين ،حسن قشاش ومؤنس الخمار

عدنان القصار

مهرجانات بيت الدين الدولية».
وتابع الق�صار« :جنتمع اليوم على حمبة
الفنانة الراحلة وردة ،لن�شارك يف اجناز
�آخر عمل فني لها ،ونذكر �أن للفنانة
الراحلة هوية لبنانية كما لفرن�سبنك
هوية جزائرية عرب م�رصفه ال�شقيق
«فرن�سبنك اجلزائر» ،وقد اتت هذه اللفتة
كوننا نت�شاطر القيم نف�سها».
وختم الق�صار ب�شكره وترحيبه
باحلا�رضين وبفريق العمل اجلزائري
واللبناين.
وخالل امل�ؤمتر قال ريا�ض الق�رصي
�إن وردة ج�رس بني الأجيال وا�ستطاعت
بخربتها ومكانتها التعامل مع كل جديد،
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منير بوعساف ،مؤنس الخمار ،نديم القصار،
رياض القصري ،بالل زين ،حسن قشاش

وكل �إن�سان �سيقر�أ الفيديو كليب على
طريقته.
رد ريا�ض الق�رصي على �س�ؤال حول
م�رشوع التعاون املفرت�ض بني الفنانة
الراحلة وردة والفنان �صابر الرباعي،
وقال �إن امل�رشوع بينهما كان اتفاق ًا
وكانوا ال يزالون يف مرحلة التداول ومل
تتم ف�صوله.
�أما عن الفيديو كليب الذي �أكد خمرجه
خمار �أن الراحلة وردة �شاهدت
م�ؤن�س ّ
الفكرة ووافقت عليها ومل يكن هناك
�سوى بع�ض التفا�صيل التي �أجنزت بعد
وفاتها .ومن جهته �أ�رص الق�رصي على
الت�أكيد ب�أنه �أو�صل الأمانة التي �سلمته
�إياها والدته من خالل الفيديو كليب �إىل
جمهورها.
�أما ندمي الق�صار ممثل فرن�سبنك فرد على
�س�ؤال عن �إمكانية دخول امل�رصف يف
�إنتاجات �سينمائية بني لبنان واجلزائر
�أو الدول العربية ،م�ؤكداً �أن امل�رصف لديه
دور ثقايف فني يف دعم م�رسح بريوت
وتطور دعمه �إىل مهرجانات دولية يف
بعلبك وبيت الدين ،واليوم كونه امل�رصف
اللبناين الوحيد يف اجلزائر وجدوا �أن
هناك �إمكانية للم�ساهمة يف تنمية
الأدوار الثقافية ،م�ؤكداً �أن م�ساهمتهم
هذه قد تكون ت�شجيع ًا لبع�ض امل�صارف
على الإنتاج والدعم الفني كثقافة.
العدد  130تموز 2013
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باسيل :لبنان سيكون بلداً نفطي ًا بامتياز
�أكد وزير الطاقة واملياه املهند�س جربان با�سيل «�أننا اليوم يف
مرحلة خمتلفة عن التي �سبقتها ،ولبنان قد بد�أ م�سريته الفعلية
على طريق الدخول اىل نادي الدول النفطية ،و�إنني على يقني
وعلى ثقة تامة �أن هذا الأمر �سيتم ،و�سي�صل لبنان بف�ضل الإرادة
وثقتكم به ب�أن يكون بلداً نفطي ًا بامتياز ،لنعطي حقيقة منوذج ًا
ناجح ًا لال�ستثمار فيه ،وهو �أمر قد �أ�صبح مبتناول اليد ولن نعود
فيه �إىل الوراء».
حتدث با�سيل خالل م�ؤمتر حتت عنوان «ا�ستك�شاف النفط والغاز
يف املياه البحرية العميقة» بتنظيم من جمعية اجليولوجيني
الأمريكني « »AAPGيف �أوتيل موفنبيك ،بح�ضور جيولوجيني
واخت�صا�صيني من �رشكات عدة وهيئة �إدارة قطاع النفـط
ومهتمني.
وقال« :لقد م�سح لبنان �أكرث من  70يف املئة من مياهه البحرية،
�أي حوايل � 15ألف ًا و 100كلم مربع من امل�سح الثالثي الأبعاد،
وبد�أنا بالتحليالت التي تظهر تباع ًا املكامن وتوافرها؛ الأمر
ي�شجع وي�ؤكد �أن هذه املكامن لي�ست حم�صورة مبنطقة
الذي ّ
معينة �إمنا هي يف ال�شمال ويف اجلنوب ويف الو�سط ،ويف
املياه العميقة وغري العميقة؛ كما تبينّ وجود �سوائل لي�س
ي�شجع �أي�ض ًا يف
فقط غاز ّ
ت�رسبات نفطية على وجه املياه مما ّ
املو�ضوعني اال�ستثماري والتجاري ،ا�ضاف :بالنتيجة� ،إن هذا
نق�سم البلوكات البحرية ب�شكل ي�ؤمن
الأمر قد �سمح لنا ب�أن ّ
التنوع وي�ؤمن لل�رشكات الراحة اال�ستثمارية املطلوبة من جهة،
ومن جهة �أخرى �سمح �أن يكون لدينا املرونة يف الت�سميات
وباختيار البلوكات فتكون لدينا القدرة على تطوير معرفتنا،
لنطور يف
وعدم تلزمي الكثري من البلوكات يف املرحلة الأوىل؛ ّ

املرحلة الثانية �رشكتنا الوطنية للنفط لت�شارك يف اال�ستثمارات
ويف مرحلة �أخرية ،يكون لدينا القدرة على اال�ستفادة من هذه
املوارد ب�شكل �أكرب ،وكل ذلك من دون �أن نخ�رس الوقت».
م�شجعة جداً يف بدايتها
�أردف�« :إن الأرقام املتواجدة لدينا هي
ّ
�أكان يف ال�شمال بن�سبة  50يف املئة بوجود  TCF 15يف املكمن
ال�شمايل ،و  TCF 15يف املكمن اجلنوبي مع وجود �سوائل و ِن�سب
م�شجعة جداً».
جناح عالية ت�صل �إىل  25و 30يف املئة ،وكلها �أمور ّ
كما �أعلن با�سيل «�أن اخلطة املو�ضوعة يف عملية املناق�صة لن
تتوقف ،وقد تبينّ تباع ًا جدواها و�أهميتها وهي تعطي �أجوبة
على الت�سا�ؤالت املطروحة كافة من اجلانب اللبناين ،ومن
جانب ال�رشكات ،ولدينا الكثري من الوقت لندر�س ونتعمق �سوي ًا
بهذه العقود وبدفاتر ال�رشوط ،وبا�سرتاتيجية التلزمي املعتمدة
ليكون ب�إمكاننا مع ال�رشكات كافة الدخول �إىل هذه املناق�صة
بكل ثقة وطم�أنينة وكل الأجوبة متوفرة للأ�سئلة املطروحة».

بحث علمي في جامعة القديس يوسف:
الطاقة البديلة ومفاعيلها االقتصادية
نظمه
بحث امل�ؤمتر العلمي الذي ّ
«التجمع االقت�صادي االجتماعي من
�أجل لبنان» ( ،)SEALبالتعاون مع
كلية الهند�سة يف جامعة القدي�س
يو�سف ،فعالية الطاقة البديلة،
والعقبات التي حتول دون تبنيها.
وا�ستهل امل�ؤمتر الذي عقد بعنوان:
«الطاقة البديلة ومفاعيلها االقت�صادية
االجتماعية» بكلمتني لرئي�س التجمع
الدكتور الفرد ريا�شي ،وعميد كلية
الهند�سة يف اجلامعة الدكتور فادي
جعاره .وركز املحور الأول الذي تكلم
فيه نائب رئي�س اجلامعة واخلبري يف
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جمال الطاقة املائية الدكتور وجدي
جنم ،ورئي�س جمل�س �إدارة م�رشوع
الليطاين الدكتور �سليم كتفاغو ،على
دور الطاقة املائية والعقبات التي
حتول دون تبنيها ،كما مت عر�ض
امل�ستجدات ،و�سبل الدعم املتوافرة
يف م�رصف لبنان من قبل مدير عام
العمليات املالية يف امل�رصف اخلبري
االقت�صادي الدكتور يو�سف اخلليل .ويف
ختام هذا املحور عر�ض رئي�س «احتاد
غرف التجارة وال�صناعة والزراعة»
حممد �شقري موجزا للتحديات التي
يواجهها القطاع اخلا�ص ،وحتدث �أي�ضا

عن كيفية تفعيل هذا الدور.
يف املحور الثاين ،عر�ض رئي�س جمل�س
�إدارة «ايدال» نبيل عيتاين امل�شاريع
احلالية واملتوجبات التي من املمكن
�أن توفرها امل�ؤ�س�سة عرب الهيئات
وعدد اخلبري
الداعمة للقطاع املذكورّ .
املايل انطوان �سعاده ال�سبل الفعالة
التي ميكن اتباعها للح�صول على
التمويل الالزم من �أجل م�شاريع الطاقة
البديلة.
و�أ�شار اخلبري القانوين الدكتور �رشبل
عون يف ختام املحور الثاين� ،إىل وجود
قوانني غري مطبقة حاليا من املمكن
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رومانيا مهتمة للزيت اللبناني
تناول رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
�سليمان ووزير االقت�صاد الروماين
فاروجيان فوزغانيان ،الذي زاره
مع وفد بح�ضور �سفري رومانيا لدى
لبنان دانيال تانا�سي ،تعزيز التعاون
االقت�صادي والتبادل بني البلديــن،
�إنفــاذاً لالتــفاقات التي عقدت بني
اجلانبني خالل زيارة �سليــمان رومانيا
الـعام املا�ضي .ونقل الوزير الروماين
حر�ص بالده على «دعم لبنان يف �شتى
املجاالت».
يف �سياق مت�صل ،بحث وزير االقت�صاد
والتجارة بالوكالة وزير الدولة مروان
خري الدين �أم�س ،مع الوزير الروماين،

يف العالقات االقت�صادية بني البلدين،
و�رضورة تفعيلها مبا يعود بالفائدة
على البلدين ،وال�سيما جلهة التبادل
اال�ستثماري وتفاعل القطاع اخلا�ص يف
البلدين للتن�سيق يف ما بينهما ملا فيه
امل�صلحة امل�شرتكة.
و�أكد الوزير الروماين �أن رومانيا «تبدي
اهتماما ببع�ض املنتجات اللبنانية
كالزيت والزيتون ،وهي تعترب �أن لبنان
مدخل �أ�سا�سي لل�رشق الأو�سط والدول
العربية» ،م�شريا �إىل �أن الرومانيني
«يهتمون باال�ستثمار يف حت�سني البنى
التحتية يف املرافئ نظرا للخربة الوا�سعة
لهم يف هذا املجال ،كما �أن هناك

�أن تفتح الآفاق من �أجل حتفيز العمل
واالنتاجية يف حقل الطاقة� .أما اخلبري
يف �ش�ؤون تدوير النفايات افيدي�س
ا�سطنبوليان فا�ستعر�ض التقنيات
املتطورة التي من املمكن �أن ت�ستفيد

منها البلديات وامل�صانع مع ت�أمني
القدرة على توفري عامل ال�سالمة
البيئية.
وركز املحور الثالث على املفاعيل
ّ
االقت�صادية مع الدكتور مكرم بو ن�صار
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اهتمام ًا يف القطاع النفطي والتنقيب
عن النفط والغاز يف لبنان ،ويف قطاع
الت�أمني والتدريب».
ووجه الوزير الروماين دعوة �إىل رجال
الأعمال اللبنانيني لزيارة رومانيا،
وامل�شاركة يف اليوم اللبناين الذي �سيقام
يف نهاية �أيلول املقبل ،خ�صو�صا �أن
هناك ت�سهيال ملنح ت�أ�شريات الدخول
�إىل رومانيا ،وهي مبادرة نحو حت�سني
العالقات بني لبنان ورومانيا.
و�شكر خري الدين الوزير الروماين على
«م�ساهمة رومانيا يف م�ساعدة الالجئني
ال�سوريني» ،متمنيا «ا�ستمرار التعاون ملا
فيه م�صلحة البلدين».
الذي قدم مقرتحات ميكن �أن ت�سهم
يف حتفيز النمو .ومتثلت جمعية توفري
الطاقة باملهند�س �سعيد �شهاب� ،أما
امل�شاريع التي در�سها املركز اللبناين
حلفظ الطاقة ،فف ّندها املهند�س راين
الأ�شقر .ويف اخلتام ،عر�ض رئي�س
«جمعية اركن�سيال البيئية» الدكتور
دومينيك �سالمة مقرتحات اجلمعية من
�أجل احلفاظ على البيئة.
تخلل امل�ؤمتر ور�ش عمل من �أجل تفنيد
املقرتحات ،وتقدمي خطة عمل ت�سهم
يف توفري ر�ؤية وا�سرتاتيجية تنعك�س
ايجابا على ال�صعيدين االقت�صادي
واالجتماعي على �أمل �أن تتم يف
املرحلة التالية مناق�شتها وتبنيها
من قبل املراجع الر�سمية املعنية
واملخت�صة.
العدد  130تموز 2013
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ربيع افرام

السفير األوكراني فلوديمير كوفال

الوزير نقوال نحاس

اطالق تجمع رجال األعمال اللبنانيين األوكرانيين
افرام :االستثمارات متاحة في أوكرانيا في شتى القطاعات
سنو :مهمتنا تنظيم العالقات بين اللبنانيين واألوكرانيين
اطلق جتمع رجال االعمال اللبنانيني
ـ االوكرانيني ن�شاطاته يف احتفالية
ا�ستقبال اقامها ال�سفري االوكراين يف
لبنان فلودميري كوفال يف مقر ال�سفارة
ـ بعبدا.
ح�رض االحتفال وزير االقت�صاد
والتجارة نقوال نحا�س ،وزير الثقافة
غابي ليون وح�شد من ر�ؤ�ساء الهيئات
والنقابات االقت�صادية ونواب �سابقني
وحاليني ورئي�س التجمع ربيع افرام
واع�ضاء الهيئة االدارية.
ورحب ال�سفري االوكراين باحل�ضور
باطالق جتمع رجال االعمال
اللبنانيني ـ االوكرانيني .وا�شار اىل
ان العالقات االوكرانية اللبنانية
الدبلوما�سية متتاز بعالقات اقت�صادية
ترتكز على تفاهم م�شرتك و�صداقة،
كما تبني االح�صاءات االوكرانية خالل
ال�سنوات الع�رش املا�ضية كان حجم
التبادل التجاري بني البلدين بحدود
 60مليون دوالر ،ويف العام 2012
و�صل هذا الرقم اىل  1.5مليار دوالر
اي ت�ضاعف ع�رشين مرة .وا�ضاف:
جاء ذلك نتيجة للتعاون الوثيق بني
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افرام يسلم الدرع للسفير األوكراني

البلدين على امل�ستوى احلكومي.
من جهته� ،أعلن رئي�س التجمع ربيع
عن فخره ب�أن يكون اول رئي�س لهذا
التجمع الذي مت ت�أ�سي�سه عام 2008
عندما طرح احد م�ؤ�س�سيه �سمري طويله
فكرة ان�شائه وقد اب�رص النور قانوني ُا
مبوجب علم وخرب رقم  1656تاريخ
 27ايلول  2012ون�رش يف اجلريدة

الر�سمية عدد .41
وتابع افرام حديثه عن الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة خ�صو�صا �أنها
اكرب بلد بني اوروبا ورو�سيا ال�رشق
ولها موقع جغرايف هام للت�صدير
واال�ستثمارات وهي ع�ضو يف منظمة
التجارة العاملية ولها اتفاقات جتارية
مع بلدان عدة ومن �ضمنها لبنان.
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من اليسار غابي تامر ،الوزير نحاس ،جاك صراف  ،الزميل فارس سعد

جو عيسى الخوري ،السفير األوكراني فلوديمير كوفال ،وزير االقتصاد نقوال نحاس ،نعمت افرام ،ربيع افرام،
ارسالن سنو ،سمير طويلة

جانب من الحضور

اعضاء مجلس ادارة التجمع عبد الكريم الخليل ،ارسالن سنو ،السفير االوكراني ،الوزير نقوال نحاس ،ربيع
افرام ،سمير طويلة ،نسيب الجميل

اعضاء نقابة تجار مال القبان

ارسالن سنو ،محمد رضا سنو ،نبيل فهد ،د .إيلي يشوعي ،ناجي مزنر

واعلن افرام عن ا�سماء الهيئة االدارية
للتجمع :ربيع افرام رئي�سا ،ار�سالن
�سنو امينا عاما ،ن�سيب اجلميل امينا
لل�صندوق� ،سمري طويلة وكرمي اخلليل
اع�ضاء م�ست�شارين .
ثم �سلم رئي�س التجمع ربيع افرام دروعا
تقديرية اىل كل من وزير االقت�صاد
والتجارة نقوال نحا�س ،ال�سفري االوكراين

فلودميري كوفال � ،سمري طويلة وغازي
قريطم .
وحتدث االمني العام للتجمع �أر�سالن
�سنو الذي �أكد على اهمية تعزيز العالقات
االقت�صادية التبادلية بني لبنان
واوكرانيا نظرا ملا تتمتع به اوكرانيا
من فر�ص لال�ستثمار باعتبارها من
البلدان التي تتوفر فيها مواد اولية
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عديدة زراعية وطبيعية ومعدنية.
وا�شار �سنو اىل ان جتمع رجال االعمال
اللبنانيني االوكرانيني يعمل على تنظيم
العالقات والروابط بني رجال االعمال
اللبنانيني ونظرائهم االوكرانيني،
داعيا اللبنانيني لالنت�ساب اىل التجمع
لال�ستفادة من الت�سهيالت التي يقدمها
اىل اع�ضائه.
العدد  130تموز 2013
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«زيورخ للتأمين»:
القطاع في الشرق األوسط هو األدنى
�أكد تقرير «الت�أمني ودوره يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا» الذي �أ�صدرته «جمموعة زيورخ للت�أمني» �أثناء فعاليات
املنتدى االقت�صادي العاملي حول ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
الذي انعقد يف الأردن بني  24و 26ايار � ،2013أهمية الدور الذي
ي�ؤديه قطاع الت�أمني يف دعم اجلهود التنموية وتوفري فر�ص
العمل وتعزيز التبادل التجاري يف خمتلف �أرجاء املنطقة.
وعلى الرغم من التقدم الكبري الذي �أحرزته منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا خالل العقد املن�رصم� ،إال �أن معدالت
اخرتاق اخلدمات الت�أمينية لأ�سواقها تعد من بني الأدنى على
م�ستوى العامل؛ مما يعني ب�أن املجال وا�سع �أمام قطاع الت�أمني
ال�ستغالل الفر�ص املتاحة يف �أ�سواق املنطقة وحتقيق منو كبري.
وبهذا ،ميكن لقطاع الت�أمني �أن ي�سهم يف �إحداث حتول جذري يف
اقت�صاد منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ي�سهم يف جمابهة
التحديات االقت�صادية واالجتماعية العديدة التي تواجهها ،مبا
يف ذلك م�ساعدة دول املنطقة على تنويع وحتديث �أنظمتها
االقت�صادية وتوفري فر�ص العمل ل�شبابها.
يتيح الت�أمني للأفراد والعائالت حماية �أ�صولهم التي ح�صلوا
عليها بالعمل الد�ؤوب ،وحتقيق اال�ستقرار االقت�صادي لكافة
�رشائح املجتمع.
ي�ساهم مزودو خدمات الت�أمني يف دفع عجلة التنمية االقت�صادية
عرب توفري �إمكانية نقل املخاطر وت�سهيل تكوين ر�ؤو�س الأموال.
يقدم الت�أمني الغطاء ال�رضوري لقطاع الأعمال الذي ي�سهم يف
حتفيز التجارة والن�شاط االقت�صادي.
ي�سهم الت�أمني يف حتقيق التنمية امل�ستدامة ملختلف القطاعات
االقت�صادية ،عرب تقدمي الغطاء الت�أميني للن�شاط التجاري
واال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة.
ويف هذا ال�سياق قال الرئي�س التنفيذي ملجموعة زيورخ للت�أمني
العام يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�إفريقيا �سعد مرييد «غالب ًا
مايكون هناك فهم خاطئ �أو تقليل من �أهمية الدور الذي ميكن
للت�أمني �أن ي�ؤديه يف دعم االقت�صادات النا�شئة ،حيث يدعم
قطاع الت�أمني م�سرية التنمية االقت�صادية يف البلدان �رسيعة
النمو ومينحها مزيداً من الزخم ،كما ي�سهم يف املحافظة على
م�ستوى املعي�شة من خالل حماية و�إعادة بناء دعائم الن�شاط
االقت�صادي بعد تكبد خ�سائر غري متوقعة ،كتلك الناجتة عن
الكوارث الطبيعية على �سبيل املثال».

دور قطاع التأمين

ي�ؤدي قطاع الت�أمني ثالث وظائف اقت�صادية رئي�سية هي:
نقل املخاطر ،وتكوين ر�أ�س املال ،ومن خالل جتميع ر�ؤو�س
�أموال طائلة يعاد ا�ستثمارها يف �سوق ر�أ�س املال ،يقدم
مزودو خدمات الت�أمني بيئة مثالية لتكوين ر�أ�س املال لتمويل
اال�ستثمارات على املدى البعيد.
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ومن خالل هذه الوظائف
الثالث ،ي�سهم قطاع الت�أمني
يف حتقيق االزدهار وحتفيز
الن�شاط االقت�صادي وحماية
ودعم الطبقة الو�سطى املتنامية
يف ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا.

حضور قطاع التأمين

بالرغم مما تقدم ،ال تزال منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
من الأ�سواق ذات معدالت االخرتاق الأدنى عاملي ًا بالن�سبة لقطاع
الت�أمني ،حيث ال يتجاوز متو�سط معدل اخرتاق قطاع الت�أمني يف
ال�سوق الإقليمية  ،% 1.5والذي يعترب �أقل ب�أربع مرات من معدل
االخرتاق يف �سنغافورة وبثماين مرات من اململكة املتحدة.
وعلى خلفية هذه احلقائق ،يتبني لنا ب�أن تعزيز اخرتاق قطاع
الت�أمني لأ�سواق منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �سي�سهم
�إىل حد كبري يف الدفع بعجلة التقدم االقت�صادي امل�ستمر بخطى
مت�سارعة.
سعد ميريد

مقومات النمو

وتتطلب جمابهة التحديات ال�سوقية والتنظيمية التي حتد من
منو قطاع الت�أمني يف املنطقة ت�ضافر اجلهود املبذولة من قبل
�صناع ال�سيا�سات والهيئات التنظيمية والت�رشيعية واملعنيني
ب�سوق الت�أمني على امل�ستوى الإقليمي ،مبا يت�ضمن:
ن�رش الثقافة املالية  -هنالك نق�ص عام يف املعارف املالية
وم�ستوى متدن من الوعي باملنتجات الت�أمينية وفوائدها.
ويعترب ن�رش االثقافة املالية امرا �رضوريا لتخطي هذه العقبة،
مبا ي�ستدعي تعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلا�ص بهدف
رفع م�ستوى الوعي.
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من �شهر �إلى �شهر

افتتاح «قاروط مول» في الحدث
�شهدت منطقة احلدث بولفار كميل
�شمعون -تقاطع غالريي �سمعان-
افتتاح املركز التجاري «قاروط
مول» ( )karout mallبرعاية رئي�س
بلدية احلدث جورج عون ويف ح�ضور
وزراء ونواب وجتار املنطقة وتغطية
�إعالمية.
املجمع التجاري على م�ساحة 35
ميتد
ّ
ّ
�ألف مرت مربع ،وي�ضم �أكرث من 150
موظف ًا ،وهو مهي�أ ال�ستقبال � 20ألف
�شخ�ص لغاية اليوم ،وي�ستعد ال�ستقبال
�أعداد �أكرب من املوظفني والزوار
خالل اال�شهر املقبلة .ويت�ألف املركز

التجاري من  10طوابق 4 ،منها مواقف
لل�سيارات ،وطابقان ل�سوبرماركت
« »Teskaوهي تطوير لـKarout
 .Grand Storeوحتوي تي�سكا �أكرث من
� 200ألف منتوج و�أك�س�سوار ذات نوعية
جيدة وجديدة تتميز ب�أ�سعار مناف�سة

لتلك املطروحة يف ال�سوق .وت�شمل
ال�سوبرماركت كل الأق�سام ما عدا
ق�سمي الأطعمة والألب�سة .كما يت�ضمن
«قاروط مول» �سل�سلة مطاعم وعدد
من حمال االلكرتونيات ،املفرو�شات،
املجوهرات ،م�ستح�رضات التجميل ،الـ
� ،Spaأاللعاب ،احللويات .كما يت�ضمن
مكتبة ،وحمال �ألب�سة و�أحذية .كما
خ�ص�صت م�ساحة لن�شاطات الأطفال
املختلفة من �ألعاب ومكان لالحتفال
ب�أعياد امليالد .ويتميز قاروط مول
ب�صالة �سينمائية ب�صيغة  7Dالتي
تقدم جتربة م�شاهدة فريدة.

خطوبة
منال وعلي
يف جو من الفرح وال�سعادة،
ومب�شاركة الأهل والأقارب،
وبح�ضور الزمالء والأ�صدقاء ،متت
خطوبة الزميلة منال طالب على
بداح.
علي ّ
�أ�رسة «ال�صناعة واالقت�صاد» تتقدم
ب�أحر التهاين و�أجمل التربيكات �إىل
العرو�سني ،وتتمنى لهما التوفيق
يف م�سعاهم.
�ألف مربوك اخلطوبة
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�شركات

محمد الحوت

اكد رئي�س «جمل�س ادارة طريان ال�رشق
االو�سط» حممد احلوت ان «ال�رشكة
مير
وعلى رغم كل الظروف ال�صعبة التي ّ
بها لبنان تعك�س �صورته اجلميلة التي
يحبها اللبنانيون والعرب واخلليجيون
ّ
والأوروبيون وغريهم» ،معلن ًا ان «جمل�س
ادارة ال�رشكة م�ستمر بف�ضل ثقة امل�ساهم
م�رصف لبنان ،وحاكمه ريا�ض �سالمة
الذي هو كنز للبنان وعنوان الثقة به».
واكد احلوت خالل ا�ستقباله وفداً من نقابة
حمرري ال�صحافة اللبنانية برئا�سة النقيب
�إليا�س عون ان «من اهم الإجنازات اجلديدة
قدمت الدولة
لل�رشكة مركز التدريب الذي ّ
اللبنانية الت�سهيالت الالزمة لإجنازه،
خ�صو�ص ًا وزير النقل غازي العري�ضي.
�شيد على ار�ض متلكها
واملركز الذي ّ
ال�رشكة� ،سيكون مركزاً لتدريب الطيارين
وامل�ضيفني واملهند�سني واملوظفني»...
واذ ا�شار اىل العراقيل التي تواجه ال�رشكة،
قال «اخل�سائر املرتاكمة و�صلت يف
املا�ضي �إىل اكرث من  700مليون دوالر،
وتقريب ًا لقد ا�سرتددنا معظم املبلغ
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أرباح «الميدل ايست» انخفضت
 % 50خالل  3سنوات
الحوت :حركة رجال األعمال
الخليجيين تراجعت % 40
املذكور ،بف�ضل خطة �إ�صالحية و�ضعها
ودعمها الرئي�س رفيق احلريري وريا�ض
�سالمة» ،راف�ضا �أي انحياز لأي �سيا�سي
«لأن �إنحيازي لأي طرف �سينعك�س �سلب ًا
ومنوها .ال�رشكة هي مثل
على ال�رشكة
ّ
لبنان ت�ضم اجلميع» .م�ؤكدا «ان ال�رشكة
تت�أثر بالأو�ضاع الراهنة يف لبنان
واملنطقة ،وارباحها وجمموع ال�رشكات
التابعة لها خالل ال�سنوات الثالث الأخرية
انخف�ضت نحو خم�سني يف املئة ،ففي
العام  2009بلغت ارباح ال�رشكة 115
مليون دوالر وانخف�ضت العام � 2012إىل
 58مليون دوالر».
وا�شار اىل «انخفا�ض يفوق الـ 40باملئة
يف حركة درجة رجال الإعمال من دول
اخلليج ،وهذا ي�ستعا�ض به بزيادة عدد
امل�سافرين ال�سوريني على بع�ض اخلطوط
مثل م�رص وتركيا والأردن ،ولكن زيادة
عدد امل�سافرين عند �إخواننا ال�سوريني
ال يعو�ض وال بطريقة من الطرق النق�ص
الذي ح�صل يف �إيرادات درجة رجال
الأعمال من اخلليج العربي» .و�أو�ضح اننا

«نعرب الأجواء ال�سورية ول�سنا الوحيدين
مت اتخاذه باالتفاق
يف ذلك ،هذا القرار ّ
مع رئي�سي اجلمهورية واحلكومة ووزير
الأ�شغال العامة والنقل بعد �إجراء التقييم
الأمني من قبل �إدارة ال�رشكة باالتفاق مع
املرجعيات ال�سيا�سية اللبنانية وبعد �إجراء
تقييم امني للمخاطر مع �رشكات الت�أمني
التي لديها دوائر خمت�صة يف تقييم
املخاطر والتي هي غري معنية بال�سيا�سة
لتكبد اخل�سائر
كما انها غري م�ستعدة
ّ
يلبي
املالية» .واعلن ان «هناك خط ّ
طموحات اللبنانيني نحن يف �صدد فتحه
ال�شهر املقبل هو خط يريفان يف ارمينيا
بعد �إفال�س �رشكة «�إيرمافيا» الأرمينية،
وبالن�سبة للخطوط الأفريقية ،مل تبذل
اجلهود املطلوبة لتعديل اي اتفاق يف هذه
االفريقية ،با�ستثناء ال�سودان».
البلدان
ّ
او�ضح احلوت ان «ا�سعارنا لي�ست باهظة،
و�رشكتنا تناف�س � 50رشكة طريان ت�أتي
�إىل لبنان ،وامل�سافر ال يختار طائراتنا
لأنه يحب «ميدل �إي�ست» بل للخدمة التي
تقدمها ولأ�سعارها املنا�سبة».
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«تاتش» تطلق نظام الفوترة للمرة األولى
�أكد وزير االت�صاالت نقوال �صحناوي ،خالل م�ؤمتر �صحايف� ،أعلنت
خالله �رشكة «تات�ش» �إمكانية ا�ستفادة م�شرتكيها من نظام الفوترة
عرب اخللوي ،بالتعاون مع تطبيق «�أنغامي»� ،أن «تات�ش ت�شجع
بالتعاون مع متاجر التطبيقات املحلية واملبدعني اللبنانيني،
املتخرجني اجلامعيني اجلدد على خو�ض غمار هذا املجال».
ّ
ور�أى املدير التجاري لـ«تات�ش» ندمي خاطر �أن «ال�رشكة �أدركت
�أهمية التطبيقات يف عامل االت�صاالت الع�رصي ،وقد با�رشت بتنفيذ
�إ�سرتاتيجية متكاملة على هذا ال�صعيد �شملت  4حماور ،وهي:
تطبيق تات�ش اخللوي ومتجر التطبيقات ونظام الفوترة عرب اخللوي
ومن�صة تات�ش ال�سحابية» .و�أ�شار �إىل �أن «نظام الفوترة يطلق للمرة
الأوىل يف لبنان ويتيح للم�شرتك دفع ر�سوم التطبيقات من دون
احلاجة �إىل ا�ستخدام البطاقات االئتمانية» ،الفت ًا االنتباه �إىل �أن
«النظام ي�ؤمن لكل �صاحب فكرة وتطبيق اال�ستفادة من املليوين
م�شرتك يف �شبكة تات�ش لبيع منتجه».
ومن جهته اعترب ممثل «�أنغامي» �إيدي مارون� ،أن «هذا التطبيق هو
�أكرب م�رشوع نفذ يف هذا املجال ،من حيث اجناز الأطر القانونية
وتثبيت حقوق امللكية الفكرية» .ولفت االنتباه �إىل �أن «تات�ش
ت�ساهم يف م�ساعدة امل�شرتكني على دفع ر�سوم التطبيق بطريقة

مب�سطة وعرب نقرة زر واحد».
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن تطبيق «�أنغامي» ي�سمح لأكرث من مليوين
م�ستخدم حالي ًا حتميل الأغاين على هواتفهم الذكية واال�ستماع
�إليها .وت�ضاف ر�سوم التطبيقات املتوجبة على امل�شرتك على
الفاتورة ال�شهرية للخطوط الثابتة وحت�سم من الر�صيد ال�شهري
للخطوط املدفوعة �سلف ًا.

«سعد وطراد» تكشف النقاب عن جاكوار  F-TYPEاأللمنيوم
ك�شفت �رشكة �سعد وطراد ،الوكيل الر�سمي ملركبات جاكوار
يف لبنان ،و�رشكة جاكوار املخت�صة بت�صنيع ال�سيارات
الفاخرة ،عن �سيارة جاكوار � ،F-TYPEأحد �أكرث املوديالت
لدى ال�رشكة ترقب ًا على الإطالق ،وذلك يف بريوت .تتوافر هذه
ال�سيارة حالي ًا �صالة عر�ض ال�رشكة� ،إىل جانب كامل ت�شكيلة
موديالت جاكوار لعام  2013مبا يف ذلك  XKو XFو.XJ
ومت ك�شف النقاب عن جاكوار  F-TYPEخالل احتفال
خا�ص �أقيم يف �صالة عر�ض �سعد وطراد ،وح�رضه بع�ض
�أهم �شخ�صيات املجتمع بالإ�ضافة �إىل بع�ض عمالء جاكوار
وجمموعة خمتارة من و�سائل االعالم.
وتعترب جاكوار  F-TYPEامتداداً ل�ساللة ال�سيارات الريا�ضية
التي ت�ضم عدداً من �أجمل ال�سيارات و�أكرثها �إثارة ومتيزاً
على الإطالق ،وهو ما ميثل عودة �إىل �إرث ال�رشكة العريق
يف جمال �إنتاج ال�سيارات الريا�ضية القابلة للك�شف مبقعدين،
مع الرتكيز على الأداء وخفة احلركة والتفاعل مع ال�سائق.
ومن جهته �أفاد ال�سيد مي�شال طراد ،الرئي�س واملدير العام
ل�رشكة �سعد وطراد – الوكيل احل�رصي لعالمة جاكوار يف
لبنان« :ن�شهد اليوم ك�شف النقاب عن �سيارة ريا�ضية �أخرى
م�ستوى غري م�سبوق من
تخلف �سيارة  E-TYPEومت ّثل
ً
اجلمال والأداء القوي �أال وهي �سيارة  .F-TYPEهذه املركبة
هي من دون �شك �سيارة ريا�ضية رائعة بكل املقايي�س وهي
املتجددة ل�رشكة جاكوار وجناحها يف
تعك�س القدرات
ّ
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مواكبة التغريات يف جمال تقدمي الت�صميم الع�رصي والأداء
الريا�ضي ل�سيارة �رسيعة .ولدى �سعد وطراد نلتزم ببذل
التميز التي من ّثلها من خالل
كامل جهودنا للتم�سك مبعايري
ّ
عالمات جتارية عريقة مثل جاكوار».
من جانبه ،قال ال�سيد روبن كوجلن ،املدير العام ملنطقة
ٍ
برتاث ريا�ضي غني
ال�رشق الأو�سط« :تتمتع �رشكة جاكوار
ميتد عرب  75عام ًا ،وتعترب �سيارة  F-TYPEالتج�سيد املثايل
لهذا الرتاث .ومل يتم ت�صميم هذه ال�سيارة لتكون كغريها من
ال�سيارات الريا�ضية ،بل مت ت�صنيعها ك�سيارة جاكوار ريا�ضية
احل�سية ،والأهم من
تتميز بدقتها الفائقة وقوتها وقدرتها
ّ
وي�رسين جداً �أن �أكون هنا اليوم
ذلك لتبدو مفعم ًة باحلياة.
ّ
لإطالق �أحدث ع�ضو �ضمن عائلة جاكوار يف بريوت».
العدد  130تموز 2013
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�شركات

مؤتمر «الشرق األوسط للخرسانة»
يسلط الضوء على قطاع اإلنشاءات اللبناني
�ضم��ن ن�شاطاته��ا يف لبنان ،نظم��ت �رشكة «خدم��ات تكنولوجيا
املتخ�ص�صة يف توفري اخلدمات
الإن�ش��اءات املتط��ورة» (،)ACTS
ّ
اال�ست�شاري��ة يف جم��ال مواد البناء والهند�س��ة اجليوتقنية ،م�ؤخراً
معر���ض «ال��شرق الأو�س��ط للخر�سانة»  2013يف فن��دق موفنبيك
بلبن��ان ،بالتع��اون مع «معه��د اخلر�سانة الأمريك��ي ،فرع لبنان»
ركز امل�ؤمتر يف ن�سخته لهذا العام
( .)ACI Lebanon Chapterوقد ّ
على منو خر�سانة الإن�شاءات �إقليمي ًا ،واالهتمام بقطاع الإن�شاءات
يف لبن��ان وما ميتاز به من مرونة ،حي��ث ي�شهد منواً قوي ًا يتزامن
م��ع ظه��ور اجتاه��ات �إيجابية تتمث��ل يف الطلب ب�ش��كل كبري على
الأبراج ال�شاهقة ،واالهتمام يف الآن ذاته مب�ستوى اجلودة.
وموردي اخلر�سانة
و�شكل امل�ؤمتر من�صة للم�ست�شارين واملقاولني ّ
وم��واد البن��اء ملناق�ش��ة �أح��دث التقني��ات اخلا�ص��ة باخلر�سانة؛
وب�ضمنه��ا كاخلر�سان��ات ذات الأداء والق��وة العالي��ة ،وذاتي��ة
الت�سوية ،وتقني��ات الإ�سمنت ،بالإ�ضافة �إىل التقنيات ذات ال�صلة
بخر�سانة البناء القوية ،القابلة لل�ضخ على م�ستويات مرتفعة.
وم��ن بني �أبرز فعاليات امل�ؤمتر �إع�لان ان�ضمام لبنان اىل �إحتاد
اخلر�سان��ة الدويل ،وه��ي م�ؤ�س�سة عاملية مقرها يف �سوي�رسا تهتم
بتطوير موا�صفات الإن�شاءات اخلر�سانية.
وح��ول ذلك ،ق��ال املهند�س خالد عو�ض ،رئي���س �رشكة «خدمات
تكنولوجي��ا الإن�ش��اءات املتط��ورة» ،ورئي���س جمعي��ة اخلر�سانة

اللبنانية -فرع معهد اخلر�سانة الأمريكي يف لبنان« :لقد �شجعنا
النج��اح الكبري الذي ح ّققه م�ؤمتر «ال�رشق الأو�سط للخر�سانة» يف
ن�سخت��ه للع��ام  ،2011على جتدي��د التعاون بينن��ا وبني اجلمعية
البناني��ة للباط��ون -فرع معه��د اخلر�سانة الأمريك��ي يف تنظيم
امل�ؤمتر هذا العام �أي�ض َا.
و�أ�ض��اف قائ ًال« :لقد �شهدنا زيادة م�ضطردة يف �أ�سعار الأرا�ضي،
وبخا�ص��ة يف ب�يروت واملدن اللبناني��ة الأخرى نتيج��ة للزيادة
ال�سكاني��ة التي �أدت لزيادة الطلب على الأبراج ال�شاهقة .ويفر�ض
�سيما يف �صناعة اخلر�سانة
هذا الأمر حتديات جديدة يف لبنان ،ال ّ
التي يتحتم عليها انتهاج �أ�ساليب تكنولوجية �أكرث تطوراً.

�شـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

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

البهـارات  -الم�أكوالت الجـاهزة والحبـوب على انـواعهـا  -ا�ستيراد وت�صدير

العنوان :حارة حريك  -شارع الرويس الرئيسي  -ص.ب  - ٢٤/١٧١ :برج البراجنة  -هاتف  - ٩٦١ )١( ٥٥٦٠٥٨ :تلفاكس ٩٦١ )١( ٥٥٦٠٥٩ :
خلوي ٩٦١ )٣( ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ :
Address: Haret Hryk - Rwais Street - P.O.Box : 24171/ - Borj el barajneh - Tel : 961 (1) 556058
Telfax : 961 (1) 556059 - Cell : 961 (3) 220896 /95/ 93
E-mail : helbawi@helbawibros.com
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م�صارف

تكريم سالمة «أفضل حاكم عربي»
كرم «االحتاد الدويل للم�رصفيني العرب»
ّ
حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة
الختياره «�أف�ضل حاكم بنك مركزي عربي
للعام  ،»2013 – 2012وذلك يف حفل
ع�شاء االحتاد ال�سنوي الذي �أقامه برعاية
رئي�س احلكومة امل�ستقيل جنيب ميقاتي
يف فندق فيني�سيا ،وم�شاركة وزير الدولة
مروان خري الدين ،الوزير ال�سابق عدنان
الق�صار ،نائبي حاكم م�رصف لبنان رائد
�رشف الدين وهاروتيون �ساموئيليان،
وقادة امل�صارف اللبنانية و�أع�ضاء اللجنة
التنفيذية الحتاد امل�صارف العربية:
حممد احلبيب بن �سعد (تون�س) ،كاظم
ن�سور (العراق) ،م�صطفى بيوك (ليبيا)،
الدكتور عدنان بن حيدر بن دروي�ش
(�سلطنة ُعمان) ،واحلن�شي ولد حممد �صالح
(موريتانيا) ،و�أمني عام «احتاد امل�صارف
العربية» و»االحتاد الدويل للم�رصفيني
العرب» و�سام ح�سن فتوح.
يف احلفل� ،أ�شار رئي�س االحتاد ،رئي�س
«جمعية م�صارف لبنان» الدكتور
جوزيف طربيه بعد ترحيبه باحل�ضور،
�إىل �أنه «ال بد �أن تواكب امل�صارف العربية
وال�سلطات النقدية ،مرحلة العودة �إىل
اال�ستقرار� ،إذ لن يقوم ا�ستقرار اقت�صادي
واجتماعي ،ومن بعده ازدهار� ،إال على
�أكتاف ه�ؤالء».
ولفت االنتباه �إىل �أن «االحتاد ،يف
هذا التكرمي ي�شارك املجتمع العربي
والدويل بت�سليط الأ�ضواء ،يف هذه

الظروف ال�صعبة التي يجتازها لبنان
حالي ًا ،على امليزات القيادية التي �أدار
بها �سالمة ال�سلطة النقدية منذ ع�رشين
عام ًا متوا�صال .فهو بهذه الأقدمية ،عميد
ح ّكام البنوك املركزية».
و�أو�ضح �أن �سالمة «اختار �سيا�سة
اال�ستقرار النقدي وجنح يف وقف
التقلبات احلادة للنقد اللبناين �صعوداً
ونزو ًال ،ومل ترهبه تو�صيات �صندوق
النقد الدويل التي كانت تتعار�ض مع
�سيا�سة اال�ستقرار النقدي ،ومل تثنه عن
�سيا�سته انتقادات بع�ض االقت�صاديني
واملنظرين املاليني يف وطن يختلط فيه
الر�أي التقني باالقت�صادي وال�سيا�سي».
واعترب طربيه �أن «�أغلى الأ�صول التي
ميلكها لبنان هي الثقة بقطاعه امل�رصيف،
هذه الثقة التي هي وليدة تعاون و�رشاكة
مميزة بني ال�سلطة النقدية التي ير�أ�سها
�سالمة ،والقطاع امل�رصيف الذي وثق
بهذا الرجل وب�صدقيته و�سيا�ساته
وهند�ساته املالية التي حفظت �أموال

املودعني ،و�أو�صلت االحتياطات النقدية
مل�ستويات تاريخية».

 ..ويلتقي رجال األعمال

�شدد رئي�س «جتمع رجال الأعمال
اللبنانيني» ف�ؤاد زمكحل ،يف لقاء حاكم
م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة« ،على
الآثار الإيجابية ملبلغ  1.5مليار دوالر
الذي �ضخه م�رصف لبنان يف ال�سوق
اللبنانية ما �أنع�ش وعزز ال�سوق املحلي،
و�أثر مبا�رش ًة يف الطلب ف�أعطى دفعة
�إيجابية للنمو».
وعر�ض احلا�رضون لدين القطاع اخلا�ص
الذي و�صل تقريبا �إىل حدوده ،ن�سبة �إىل
م�شددين
حجم الناجت املحلي الإجمايلّ ،
على «�رضورة م�ساعدة القطاع اخلا�ص
اللبناين لي�س فقط لإعادة جدولة ديونه
بانتظار مرور الأزمة االقت�صادية ،ولكن
لإعادة هيكلة ديونه من خالل تدفق
الأموال واال�ستثمارات اخلارجية وجذب
ر�ؤو�س الأموال للم�ساهمة فيها».

التحويالت لم تتوقف
خالل لقائه املجل�س التنفيذي لـ«الرابطة املارونية» برئا�سة النقيب
�سمري �أبي اللمع ،ر�أى حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة �أنه «ال
خوف على اللرية» ،معترباً �أن «لبنان معافى وحم�صن على هذا
ال�صعيد ب�سبب �سيا�سة الهند�سة املالية والإجراءات الوقائية التي
يعتمدها امل�رصف ،وذلك على الرغم من االنهيارات واالنتكا�سات
التي �أ�صابت عددا من بلدان املنطقة بفعل الأحداث التي �شهدتها».
و�أو�ضح �سالمة �أن امل�رصف «يعمل على حتفيز االقت�صاد ،واطالق
دورته يف جماالت ال�صناعة والإ�سكان والطاقة البديلة ،را�صدا
مبلغ مليار ون�صف املليار دوالر لهذه الغاية».
وقال�« :إن لبنان حقق منوا بن�سبة  2,5يف املئة على الرغم من
الو�ضع املعقد» .و�أ�شار �إىل �أن «ال حتويالت للودائع من الداخل يف
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اجتاه اخلارج ،بل على العك�س من ذلك ،ف�إن تدفق التحويالت من
اخلارج �إىل الداخل مل يتوقف يوما» ،الفتا االنتباه �إىل �أنه «م�ؤ�رش
جيد يدل على متانة الو�ضع املايل والثقة بالنظام امل�رصيف
اللبناين».
و�أعلن �أن «م�رصف لبنان مهتم بدعم بع�ض القطاعات املهنية
لتعزيز الثقة باالقت�صاد الوطني ،وتوفري مقومات ثباته يف وجه
التحديات».
وقال �سالمة�« :إن االت�صاالت م�ستمرة مع املراجع املخت�صة يف
الداخل واخلارج ،خ�صو�صا الأمريكية حيث التعاون تام يف جمال
مكافحة تبيي�ض الأموال ،ما عك�س ارتياحا دوليا �ساعد لبنان على
احلفاظ على مكانته املتقدمة يف املجال امل�رصيف».
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جائزة أفضل مصرف لـ«لبنان والمهجر»
ت�سل��م رئي���س جمل���س الإدارة املدي��ر
الع��ام لـ»بن��ك لبنان واملهج��ر» �سعد
�أزه��ري جائ��زة «�أف�ض��ل م�رصف يف
لبن��ان لع��ام  ،»2013خ�لال حف��ل
�أقامت��ه جمل��ة «يوروم��اين» يف
فن��دق «�شانغري�لا» يف دب��ي بتاريخ
 2013/5/29لتوزي��ع جوائ��ز التفوق
يف العم��ل امل��صريف يف املنطق��ة،
بح�ضور نخبة من امل�رصفيني ورجال
الأعمال العرب.

و�أع��رب �أزه��ري ع��ن �شك��ره جمل��ة
«يوروم��اين»� ،إحدى �أه��م امل�ؤ�س�سات
العاملي��ة يف هذا املج��ال ،على ثقتهم
وتقديره��م لبن��ك لبن��ان واملهج��ر.
واعت�بر �أن ه��ذه اجلائ��زة املرموق��ة
«تعك���س الأداء املمي��ز وامل�ست��دام
لبن��ك لبن��ان واملهجر رغ��م الظروف
االقت�صادية وال�سيا�سية ال�صعبة التي
مي��ر به��ا لبن��ان ودول اجل��وار ،كم��ا
تعك���س �صواب ال�سيا�س��ات املحافظة

الت��ي يتبعه��ا البنك والت��ي رفعت من
مكانت��ه املالي��ة وجعلت��ه يف طليع��ة
البنوك الإقليمية يف املنطقة».

وفد جمعية المصارف يزور
وزارة المال في فرنسا
يف زيارة عمل ،غادر
اىل فرن�سا وفد من
جمعية م�صارف لبنان
برئا�سة رئي�س اجلمعية
الدكتور جوزف طربيه
وع�ضوية نائب الرئي�س
�سعد �أزهري وال�سادة
ندمي الق�صار ،وليد روفايل� ،شهدان اجلبيلي �إ�ضاف ًة اىل �أمني
عام اجلمعية الدكتور مكرم �صادر.
و�سيلتقي الوفد امل�رصيف اللبناين عدداً من كبار امل�س�ؤولني
يف وزارتي املالية واخلارجية ويف امل�رصف املركزي
وجمعية امل�صارف الفرن�سية .وتندرج هذه الزيارة يف
�إطار متابعة تنفيذ خطة التحرك الدويل التي و�ضعتها
جمعية م�صارف لبنان ،والتي تق�ضي بالتوا�صل املبا�رش
ّ
وبعقد اجتماعات مكثفة مع �شخ�صيات ذات نفوذ وت�أثري
يف مواقع القرار داخل ال�سلطات الت�رشيعية والتنفيذية
يف عوا�صم الدول الكربى ،ولدى الهيئات واملنظمات
الدولية ،من �أجل ت�أكيد �أهمية القطاع امل�رصيف اللبناين
ك�أحد مقومات الإ�ستقرار يف لبنان واملنطقة .كما �سيبحث
الفرن�سيني يف �سبل تعزيز الروابط مع
الوفد مع امل�س�ؤولني
ّ
القطاع امل�رصيف الفرن�سي الذي يقيم مع القطاع امل�رصيف
اللبناين عالقات مرا�سلة وا�سعة ومكثفة منذ عقود ،كما
�سيجدد الإعراب عن حر�ص امل�صارف اللبنانية ال�شديد على
ّ
موا�صلة اعتماد املعايري الدولية يف خمتلف جماالت املهنة
يخ�ص التزام العقوبات الدولية
�سيما يف ما
امل�رصفية ،وال ّ
ّ
آليات مكافحة تبيي�ض
على بع�ض دول املنطقة وا ّتباع � ّ
الأموال ومتويل الإرهاب.

بروتوكول تعاون بين جمعية
المصارف وصندوق التعاضد
وقع رئي�س جمعية م�صارف لبنان الدكتور جوزف طربيه
ورئي�س �صندوق تعا�ضد الق�ضاة ال�رشعيني واملذهبيني القا�ضي
ال�شيخ ح�سن عواد بروتوكول تعاون بني اجلمعية وال�صندوق يف
مقر جمعية امل�صارف و�سط بريوت.
ا�شار طربيه اىل ان الربوتوكول «يندرج يف �سياق الت�أكيد
املتجدد على ا�ضطالع القطاع امل�رصيف اللبناين مب�س�ؤوليته
املدنية والوطنية».
و�رشح �أن «الربوتوكول مينح �أع�ضاء هذا ال�سلك الق�ضائي قرو�ضا
م�رصفية �سكنية باللرية اللبنانية بكفالة ال�صندوق املذكور
وبفائدة خمف�ضة ال تتعدى  1.62يف املئة.
و�أمل يف �أن «ي�سهم الربوتوكول يف تخفيف الأعباء االجتماعية
عن كاهل الق�ضاة ال�رشعيني واملذهبيني و�أن ي�ساعدهم يف
ت�أمني �أحد مقومات اال�ستقرار االجتماعي».
�أما القا�ضي عواد فلفت �إىل �أن «التوقيع على الربوتوكول ت�أكيد
على ما ورد يف الد�ستور والقوانني» مو�ضحا �أن «التوقيع جاء
ا�ستنادا اىل الأ�سباب املوجبة نف�سها التي وردت يف الربوتوكول
املوقع مع �صندوق تعا�ضد الق�ضاة ،وهو �شكل من �أ�شكال
التعاون بني املجتمع والدولة».
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بطاقة إئتمانية بشراكة استراتيجية وحصرية
بين  AIR FRANCE KLMوالبنك اللبناني الفرنسي
�أعلن الناقل اجلوي الأول يف �أوروبا
 AIR FRANCE KLMوال��ب��ن��ك
اللبناين الفرن�سي ع��ن �رشاكتهما
اال�سرتاتيجية واحل�رصية لتقدمي بطاقة

AIR FRANCE KLM BANQUE
 LIBANO-FRANÇAISEاجلديدة

�ﺇىل زبائنهما يف لبنان ،والتي جتمع
ب�ين ف��وائ��د بطاقة  Visaالعاملية
ومزايا برنامج مكاف�آت Flying Blue
اخلا�ص مبجموعة AIR FRANCE
 .KLMوتتيح بطاقة AIR FRANCE
- KLM BANQUE LIBANO FRANÇAISEللزبائن ك�سب �أميال
�إ�ضافية على ح�ساب Flying Blue
اخلا�ص بهم عند القيام مب�شرتياتهم،
واال���س��ت��ف��ادة م��ن ف��وائ��د ا�ستثنائية،
�إ�ضافة �ﺇىل برامج ت�أمني وخدمات
�شخ�صية.
����������������دم ب��������ط��������اق��������ة
�
����������������ق
ت�
ّ

ميشال كولو وريا روفايل نحاس

AIR FRANCE KLM BANQUE
LIBANO-FRANCAISE

ال���ف���وائ���د اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ال��ي��ة:
 هدية ترحيب لغاية  5.000ميل. ك�سب لغاية  1،5ميل فوراً مقابل كلدوالر يتم دفعه بوا�سطة البطاقة يف
لبنان �أو اخل��ارج ،ي�ضاف اىل ح�ساب
� ،Flying Blueإىل جانب الأميال التي
يتم جمعها من خالل ال�سفر مع AIR
ّ
 FRANCEو KLMوكل �رشكاء Flying
. Blue
�أميال  FlyingBlueالتنتهي�صالحيتهايتم ا�ستعمال البطاقة.
الزمنية طاملا ّ
 �أك�ث�ر م��ن  1.000وج��ه��ة �سفر مع��شرك��ات ط��ي�ران �شبكة SkyTeam
ال����ب����ال����غ ع�����دده�����ا ��� 19ش�رك����ة.
 �أم��ي��ال �إ���ض��اف��ي��ة ي��ت� ّ�م ك�سبها مع��شرك��اء  ،Flying Blueمثل الفنادق
و��شرك��ات ت��أج�ير ال�سيارات وغريها.
ت������أم��ي��ن ع���ل���ى ال�������س���ف���ر وك���ف���ال���ة
�����������ددة ع����ل����ى امل���������ش��ت�ري����ات.
مم�
ّ
 خ��دم��ة  Conciergeخ�ل�ال ال�سفرASSINAA WAL' IKTISSAD
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وت�أمني على احلوادث ال�شخ�صية ودخول
�صاالت ال�رشف يف املطارات الدولية
حل��ام��ل��ي ب��ط��اق��ة .Visa Signature
 -اخ���������ت���������ي���������ار م�����������ا ب��ي�ن

ب���ط���اق���ات � Visa Signatureأو
،Charge
� Visa Platinumأو
 ،Revolvingب��ال��ي��ورو �أو ال����دوالر.
مت الإع�لان عن هذه ال�رشاكة خالل
لقد ّ
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م���ؤمت��ر ���ص��ح��ايف ع��ق��د يف  7ح��زي��ران
 2013يف م��ت��ح��ف روب��ي�ر م��ع��و���ض يف
ب�ي�روت ،يف ح�ضور ممثلني ع��ن البنك
اللبناين الفرن�سي و AIR FRANCE
 KLMوف��ي��زا� ،إ���ض��اف��ة �إىل �شخ�صيات
م��ن الو�سطني االقت�صادي والإع�لام��ي.
ا�س ُته ّل امل�ؤمتر بكلمة لريا روفايل نحا�س،
املديرة العامة امل�ساعدة يف البنك اللبناين
«ي�رس البنك اللبناين
الفرن�سي والتي قالت:
ّ
الفرن�سي �أن ي��ق� ّ�دم ا�ستثنائي ًا لزبائنه
ولل�سوق اللبناين ،بطاقة م�شرتكة مع
 ،AIR FRANCE KLMجمموعة الطريان
ال���رائ���دة ل��ل��رح�لات ال��ط��وي��ل��ة امل��غ��ادِرة
من �أوروب���ا� .أم��ا امتيازات هذه البطاقة
�ست�سهل فر�صة
�شك يف �أنها
الفريدة فال ّ
ّ
ال�سفر على اللبنانيني كافة .وبف�ضل هذه
ال�رشاكة ،ي�ساهم البنك اللبناين الفرن�سي
م��رة �أخ���رى يف من� ّ�و االقت�صاد اللبناين
ّ
وانتقاله ب�رسعة �إىل االقت�صاد الإلكرتوين».
ث���م حت����دث ال�����س��ي��دة م��ي�����ش��ال ك��ول��و،
امل���دي���ر الإق���ل���ي���م���ي ل��ل����شرق الأدن�����ى
لـ ، AIR FRANCE - KLMعن «بطاقة

أثناء قطع قالب الحلوى

AIR FRANCE KLM BANQUE
 LIBANO-FRANCAISEامل�شرتكة
التي �ستتيح جلميع زبائن AIR FRANCE
الأع�ضاء يف برنامج  Flying Blueك�سب

�أميال �إ�ضافية واال�ستفادة من مكاف�آت
عديدة تقدمها �شبكة AIR FRANCE
العاملية مثل بطاقات ال�سفر املجانية،
ورفع درجة التذاكر والإعفاء من ر�سوم
الأمتعة الزائدة .و�أ�ضاف �أن هذه البطاقة
�ست�سمح للأ�شخا�ص الذين ال ي�سافرون
دوم���� ًا ع��ل��ى خ��ط��وط AIR FRANCE
باالنت�ساب اىل برنامج Flying Blue
واكت�شاف فوائده املغرية» .بدوره� ،أ�شار
طوين غوغا�سيان ،مدير عام �رشكة فيزا يف
منطقة امل�رشق ،اىل �أن ما يجمع بني �رشكة
فيزا والبنك اللبناين الفرن�سي هو تاريخ
طويل ومثمر من العمل �سوي ًا لتقدمي فوائد
«ي�رسنا اليوم
مميزة اىل الزبائن .و�أ�ضاف:
ّ
ّ
�أن نبني �رشاكة مع البنك اللبناين الفرن�سي
من �أجل �إطالق هذه البطاقة امل�شرتكة مع
 ،AIR FRANCE KLMوالتي �ستو ّفر
حلامليها خدمات مبتكرة وفريدة».
ومن ناحية �أخ��رى افتتح البنك اللبناين
الفرن�سي فرعني جديدين له يف ال�سوديكو
 -الأ�رشفية ،ويف جل الديب.

ويليام فان كولن الست ،ميجك فان بلغويجي ،ميرنا وهبي وميشال بو عبود

ميرنا وهبي وتانيا رزق
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م�صارف
الرئيس النمساوي احتفى بالمصرفيين

القمة المصرفية العربية في فيينا تكرم القصار

بركات ويوسف يقدمان الدرع إلى القصار

الرئيس النمساوي خالل تهنئة القصار

 ...وخالل حفل االحتفاء بالمصرفيين العرب

حوار ودي بين الرئيس النمساوي والقصار

منحت «القمة امل�رصفية العربية الدولية
لعام  »2013رئي�س جمل�س �إدارة فرن�سبنك،
ورئي�س ك��ل م��ن الهيئات االقت�صادية
اللبنانية ،واالحتاد العام لغرف التجارة
وال�صناعة والزراعة للبالد العربية الوزير
ال�سابق عدنان الق�صار جائزة «ال�شخ�صية
امل�رصفية العربية للعام ،»2013 – 2012
وكانت القمى قد عقدت يف فيينا بالنم�سا
خالل  28 – 27حزيران  2013بالتعاون
مع غرفة التجارة العربية النم�ساوية،
حتت عنوان «دور امل�صارف العربية يف
بناء القدرات املدنية العربية يف مرحلة ما
بعد النزاعات» ،وبرعاية رئي�س جمهورية
النم�سا  ،Heinz Fischerوم�شاركة
ح�شد كبري من وزراء امل��ال واالقت�صاد
واخل���ارج���ي���ة ،وحم��اف��ظ��ي امل�����ص��ارف
املركزية ،ور�ؤ���س��اء امل�صارف العربية
والدولية ،وكبار ال�شخ�صيات امل�رصفية
واالقت�صادية ،وال�سلك الديبلوما�سي
العربي يف النم�سا .وجاء تكرمي الق�صار
لإ�سهاماته الوا�ضحة يف تطوير القطاع
امل�رصيف العربي والعالقات امل�رصفية
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واالقت�صادية بني ال��دول العربية ومع
دول العامل وامل�ؤ�س�سات املالية العربية
والدولية ،ودوره الفاعل يف دعم اال�ستثمار
العربي امل�شرتك والتجارة العربية البينية
وتوفري فر�ص العمل ،بالإ�ضافة �إىل دوره
املتميز يف التنمية االجتماعية ويف
تكري�س مفهوم «امل�س�ؤولية االجتماعية
لل�رشكات» يف عمله اخلا�ص ويف عامل
الأعمال العربي والدويل.
�أقيم احتفال التكرمي ع�شية اليوم الأول
للقمة يف ق�رص الرئا�سة «HOFBURG
 ،»PALACEوت�سلم الأ���س��ت��اذ عدنان
الق�صار اجلائزة من رئي�س احتاد امل�صارف
العربية حممد بركات .و�أعرب الق�صار عن
�سعادته الكبرية الختياره من بني الرواد
امل�رصفيني ال��ع��رب لنيل اجل��ائ��زة ،ملا
ونوه مبا
حتمله من قيمة معنوية كبريةّ .
و�صل �إليه القطاع امل�رصيف العربي من
تطور الفت ،وما �أثبته من قوة وح�صانة
جتاه �أعتى الأزمات االقت�صادية واملالية،
م�شريا �إىل �أهمية و�ضع �آليات تعاون �أقوى
ملواجهة التحديات وللقيام بدور رئي�سي

يف متويل امل�رشوعات الكبرية اجلاري
تنفيذها يف العامل العربي.
وبهذه املنا�سبة� ،أق��ام رئي�س جمهورية
النم�سا ا Heinz Fischerحفلة ا�ستقبال
يف الق�رص الرئا�سي على �رشف وفد من
امل�رصفيني العرب امل�شاركني يف القمة
امل�رصفية .و�ألقى كلمة ترحيب بالوفد،
وب�شكل خا�ص بالرئي�س الق�صار ،الذي
قدم له التهاين احل��ارة لتقلده اجلائزة،
م�ؤكداعلى االهتمام بتطوير العالقات
العربية النم�ساوية.
كما وجه كل من بركات والق�صار التحيات
وال�شكر �إىل الرئي�س النم�ساوي على
اال�ستقبال احل��ار ،م�ؤكديناحلر�ص على
تطوير العالقات امل�رصفية واالقت�صادية
مع النم�سا.
و�أه���دى الق�صاراجلائزة املرموقة �إىل
القطاع امل�رصيف اللبناين والعربي ،واىل
كل م�رصيف لبناين وع��رب��ي .و�أعتربها
ت���ق���دي���راً ل��ل��ب��ن��ان ول������دوره امل����صريف
واالقت�صادي الرائد يف العامل العربي ويف
العامل ب�أ�رسه».
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email : ffoz@inco.com.lb

FOZ GROUP OF COMPANIES:
FOZ POUR LE COMMERCE
GENERAL INDUSTRIAL SERVICES SARL
TECHNOSERVICES SARL
TRADECOM OFFSHORE SAL
Foz Trading are the exclusive Distributor for
Jordan and Iraq.
We also represent

all kinds of tool and alloy steel of AUSTRIA in Lebanon ,

abrasives , cutting and grinding discs for Lebanon, Syria and Iraq.

Foz Trading are the Distributor of

for welding products ,machinery and accessories.

We also sell the welding machines from

, Ukraine.

Heat treatment solutions and equipment of

from our German principals .

We supply the Anti wear plates from Vautid
We supply the anti wear plates from INDUSTEEL of ARCELOR GROUP .
General Industrial services are the exclusive distributors for :

welding accessories.

,

for coatings ,

for

Technoservices company are specialists in steel manufacturing ;erecting ; maintenance ;repair and turn key jobs in all types of
mechanical industries.
Tradecom Offshore trade with steel ,cement and wood for all Arab and Gulf Countries.

$+,*$-,(* "(*!'(' *) (* '

Assinaa130.indd 77

7/11/13 1:21 PM

م�صارف

جمعية مصارف لبنان تستقبل كونيللي سفيرة
الواليات المتحدة في لبنان
ا�ستقبل رئي�س واع�ضاء جمل�س �إدارة
جمعية م�صارف لبنان �سعادة �سفرية
�اء ل��دع��وة من
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب��ن� ً
اجلمعية ،وذل���ك ال�ستعرا�ض التقدم
احلا�صل بالن�سبة للعالقة املبا�رشة بني
القطاع امل�رصيف والإدارة الأمريكية.
يف م�سته ّل االجتماع� ،ألقى رئي�س اجلمعية
الدكتور ج��وزف طربيه كلمة ترحيبية
بال�سيدة كوني ّلي ،ثم �أطلعها مع �سائر
�أع�ضاء املجل�س على جمريات الزيارة
بناء
الناجحة التي �أجراها وفد اجلمعية ً
لدعوة امل�صارف الأمريكية املرا�سلة
مت
بتاريخ  4و� 5آذار املا�ضي والتي َّ
تتويجها يف نيويورك باجتماع الغرفة
اللبنانية الأمريكية حيث �ألقى ال�سيناتور
�شدد فيه
ال�سابق جورج ميت�شيل خطاب ًا ّ
على �أهمية القطاع امل�رصيف يف حياة
لبنان الوطنية واالقت�صادية م�� ّؤك��داً
�رضورة احلفاظ على �سمعة ومتانة هذا
القطاع مبا هو عامل ا�ستقرار للأو�ضاع
العامة واالقت�صادية يف لبنان واملنطقة.
ك��م��ا ج���رى ا���س��ت��ع��را���ض ال���زي���ارات

واالجتماعات الأخرى التي �أجراها وفد
اجلمعية مع وزارة التجارة واخلزانة
وزارة واخل��ارج��ي��ة ويف الكونغر�س
وبع�ض م��راك��ز الأب��ح��اث النا�شطة
وامل�ؤ ّثرة يف �صنع القرار يف الواليات
امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة ،كمعهد �آ�سنب

.Aspen Institute
و� ّأك��د جانب اجلمعية لل�سفرية كوني ّلي
النية يف اال�ستمرار يف هذه االت�صاالت
ّ
املبا�رشة التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد على
تو�ضيح �أداء القطاع ملا فيه م�صلحة
اللبنانيني جميع ًا.
ّ

جمعية مصارف لبنان تصدر تعليق ًا حول إعالن الخزانة األميرك ّية
بشأن شركتي الصرافة
�ضد �رشكتي
تعقيب ًا على اجراء وزارة اخلزانة ال
أمريكية ّ
ّ
ال�رصافة يف لبنانّ � ،أك��دت جمعية امل�صارف التزامها
الكامل بقواعد ومعايري التحقق العاملية.
و�ضمن �أوىل مهامها ،تو ّفر جمعية امل�صارف برامج
التدريب مل�ساعدة امل�صارف الأع�ضاء يف الإبقاء على
جهوزية التعامل مع املعايري الدولية مبا فيها قواعد عمل
يخ�ص مكافحة تبيي�ض
ال�سيما يف ما
اخلزانة الأمريكية،
ّ
ّ
يخ�ص و�ضع
ما
يف
وكذلك
��اب،
�
إره
ال
الأم��وال ومتويل
ّ
متطلبات «اعرف عميلك»  الـ  KYCاملعمول بها يف لبنان
مو�ضع التنفيذ .علم ًا �إن اعتماد قواعد العمل هذه ي�ش ّكل
املدخل اىل ع�ضوية اجلمعية.
�ست�ستمر امل�صارف الأع�ضاء يف القيام ب�إجراءات معرفة
ّ
الزبائن ( ،)Due Diligenceويف اح�ت�رام وتنفيذ كل
أمريكية وغريها
العقوبات املفرو�ضة من قبل اخلزانة ال
ّ
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الدولية ،كما �ستوا�صل امل�صارف الإلتزام بعدم
اجلهات
من ّ
ّ
التعامل مع �أي �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة مدرجة على اللوائح
أجنبية
العاملية ومنها الئحة مكتب مراقبة الأ�صول ال ّ
(.)OFAC
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«ايدال» تشارك في اجتماع خبراء الخريطة التفاعلية
�أعلن رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
العامة لت�شجيع اال�ستثمارات يف لبنان
املهند�س نبيل عيتاين �أن العائدات
التي ير�سلها املغرتبون �إىل لبنان
عادلت  21يف املئة من �إجمايل الدخل
املحلي يف العام  .2010و�أو�ضح �أن
العديد منهم ا�ستثمر يف قطاعات العقار
واخلدمات وال�سياحة والقطاع امل�رصيف
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
وجاء كالم عيتاين خالل م�شاركته
يف اجتماع خرباء اخلريطة التفاعلية
لهجرة العبور عرب املتو�سط الذي انعقد
يف مر�سيليا يف فرن�سا يف  12و13
حزيران  2013بح�ضور ممثلني من م�رص
واجلزائر وتون�س و�أثيوبيا وغانا وكينيا
وليبيا ولبنان ومايل واملغرب والنيجر
ونيجرييا وال�سنغال.
وبعد عر�ض املقومات التي يتمتع بها
املناخ اال�ستثماري يف لبنان� ،أو�ضح

عيتاين يف مداخلته �أن املغرتبني
اللبنانيني ينت�رشون يف كل دول العامل
ال�سيما يف �أمريكا ال�شمالية واجلنوبية
و�أو�سرتاليا و�أوروبا .و�أعلن �أن لبنان
يتمتع بن�سبة عالية من عائدات
املغرتبني التي عادلت  21يف املئة من
�إجمايل الدخل املحلي يف العام ،2010
علما �أنها الن�سبة الأعلى يف املنطقة
ومن بني الأعلى يف العامل.
و�أ�شار عيتاين �إىل �أن هناك العديد
من القطاعات التي ت�ستقطب اهتمام
املغرتبني ،وقد عمدوا �إىل اال�ستثمار
فيها ومنها العقار واخلدمات وال�سياحة
والقطاع امل�رصيف وتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت .و�أو�ضح �أن
هناك العديد من الكيانات يف القطاعني
العام واخلا�ص التي تربط املغرتبني
بوطنهم ،مو�ضحا �أن «ايدال» تزود
املغرتبني الذين يرغبون باال�ستثمار
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يف لبنان ،وعلى غرار كافة امل�ستثمرين،
مبجموعة من احلوافز� ،إ�ضافة �إىل توفري
املعلومات الالزمة لهم.
وتطرق عيتاين يف هذا ال�سياق� ،إىل بع�ض
املبادرات التي من �ش�أنها تعزيز ريادة
الأعمال لدى املغرتبني ومنها مبادرتي
 Toktenو Live Lebanonلربنامج
الأمم املتحدة الإمنائي ،ومبادرة Life
التي و�ضعت برناجما خا�صا من �أجل
توجيه موارد املغرتبني نحو لبنان،
ال�سيما اجليل اجلديد من رجال الأعمال.
كما حتدث عن �شبكة  Lebnetالتي
جتمع متخ�ص�صني لبنانيني و�أمريكيني
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف �سيليكون فايل.
ثم عر�ض عيتاين لعدد من امل�شاريع
التي �أن�ش�أها مغرتبون يف لبنان والقت
رواجا كبريا على �سبيل املثال :منتجع
اجليه و�رشكة .Multilane

Velox
Velox

Manufacturing of all Kind of Electric
Instantaneous

ت�صنيع قازانات و�سخانات مياه على انواعها Manufacturing of all Kind of Electric Instantaneous /

برج الرباجنة -قرب جامع العرب  -ملك �شهاب  -هاتف ٩٦١ )٣( ٣٧٥١٢٣- )١( ٤٧٢٠٤٢ :
فاك�س  - ٩٦١ )١(٤٧٢٠٦٠ :خليوي � - ٩٦١ )٣( ٣٧٥١٢٣ :ص.ب ١١/٥٢٦٥ :بريوت

Borj El Barajneh - Near Arab Mosque Shehab St. - Tel :961 (1) 472042 - Fax: 961 (1) 472060
Cell : 961 (3) 375123 - P.O.Box: 115265/ Bierut

Veloxco@hotmail.com
375123- (1) 472042 : ∞JÉg ÜÉ¡°T ∂∏e - Üô©dG ™eÉL Üôb- áæLGôÑdG êôH : ¿Gƒ``æ©dG
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Adresse: Borj El Barajneh - near Arab Mosque Shehab St.

Tel :961 (1) 472042 - Fax: 961 (1) 472060 -(3) 375123
Cell : 961 (3) 375123 - P.O.Box: 11/5265 Bierut - Veloxco@hotmail.com
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«بلوم للتنمية» أفضل مصرف إسالمي
حاز «بنك بلوم للتنمية �ش.م.ل» ،وهو
امل�رصف الإ�سالمي التابع لبنك لبنان
وامل��ه��ج��ر ،ج��ائ��زة «�أف�����ض��ل م�رصف
�إ�سالمي لعام  »2013يف لبنان ،من
ؤ�س�سة «ذو ب��ان��ك��ر» .وتعترب هذه
م� ّ
اجلائزة من بني �أكرث اجلوائز املرموقة
يف القطاع امل�رصيف.
وق��د منحت ه��ذه اجل��ائ��زة للم�رصف
تقديراً لنمو امل��وج��ودات املتوافقة
مع ال�رشيعة الإ�سالمية بن�سبة قاربت
الـ 42يف املئة يف عام  ،2012والودائع
بن�سبة  59يف امل��ئ��ة ول��ت��زاي��د ع��دد
احل�سابات اجلديدة بن�سبة  36يف املئة.
وق��د مت ّكن «بنك بلوم للتنمية» من
الإزدهار على هذه الأ�صعدة على الرغم
من اال�ضطرابات التي حتيط بــــــه يف
لبنــــان ومنطــــقة ال�شــــرق الأو�سط

و�شمــــال �أفريقيا.
ويف ع��ام  ،2012حافظ «بنك بلوم
�دع يف
للتنمية» على �سمعته ك��م��ب� ٍ

ال�صريفة الإ�سالمية يف لبنان ،وعلى
وج��ه خا�ص من خ�لال �إطالقه لأداة
متويلية ا�سالمية ذات عائد متغري
للتمويل ال�سكني.
يف ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال م��دي��ر عام
«بنك بلوم للتنمية» معتز نطفجي:
«مت ت�صميم هذا املنتج ،الذي �أطلق يف
الن�صف الثاين من عام  ،2012مل�ساعدة
ع��م�لاء امل����صرف يف احل�����ص��ول على
التمويل ال�لازم ل�رشاء منزل الأح�لام
على ف�ترة �أق�صاها � 25سنة ،مبعدل
متغري وفقا لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية
الذي لي�س متوفراً حالي ًا �إال يف القطاع
امل�رصيف التقليدي فقط ،فيما تقدم
البنوك الإ�سالمية الأخرى يف لبــــنان
�آلية مرابحة ب�ســــعر ثابت لفرتة �سبع
�سنــــوات فقــط».

بنك لبنان والمهجر يهنئ
«فيفا كأس القارات »2013
«بنك بيروت» يطلق «بنك سيدني»
�أعلن «بنك ب�يروت» عن الهوية اجلديدة مل�رصفه التابع يف
�أ�سرتاليا ،و�إط�لاق��ه حتت ا�سم «بنك �سيدين ملتد» ،ملواكبة
انطالقته املتجددة يف نوعية املنتجات والت�سهيالت التي
�سيقدمها لعمالئه يف �أ�سرتاليا ومنطقة �رشق �آ�سيا.
وكان «بنك بريوت» قد �سبق ومت ّلك م�رصف ًا يف �أ�سرتاليا �أطلقه
حتت ا�سم «بريوت هلنيك بنك» وو�ضع له ا�سرتاتيجية ملواكبة
متطلبات احلداثة وحاجات املجتمع ما م ّكنه من حتديد هويته
اجلديدة.
ويعد «بنك �سيدين» الذي ميتلكه بنك بريوت بن�سبة  92.5يف
ّ
املئة ،من امل�صارف الأعلى ر�سملة يف �أ�سرتاليا ،حيث بلغت ن�سبة
كفاية ر�أ�س املال  23يف املئة ،وقد حقق زيادة بن�سبة  31يف
املئة يف �صايف الأرباح يف العام  .2012وبف�ضل ن�سبة ال�سيولة
يعد «بنك �سيدين»
العالية التي يتمتع بها ومنتجاته التناف�سيةّ ،
اخليار الأمثل للعمالء الذي يبحثون عن خدمات م�رصفية مرنة
و�شخ�صية.
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يف اطار �سعيه الدائم لتقدمي اف�ضل اخلدمات والعرو�ض
لزبائنه� ،شارك بنك لبنان واملهجر يف حملة «فيفا
ك�أ�س القارات  .»2013التي نظمتها �رشكة فيزا والتي
امتدت بني ني�سان  2013وايار  .2013و�شارك يف هذه
احلملة جميع حاملي بطاقات فيزا ،الذين ا�ستعملوا
بطاقتهم يف اي عملية �رشائية خالل فرتة العر�ض.
وق��دم «بنك لبنان واملهجر» التهاين لل�سيد نيكوال
معماري ،الرابح يف ال�سحب والذي فاز بجائزة قيمة ،هي
عبارة عن تذاكر �سفر ذهابا وايابا ل�شخ�صني اىل ريو دي
جنريو ا�ضافة اىل اقامة لـ 3ليايل يف فندق  4جنوم «ريو
اوثون باال�س» يف غرفة مزدوجة مع فطور ف�ضال عن
تذاكر دخول لكل �شخ�ص حل�ضور املباراة النهائية يف
كرة القدم التي �ستقام يف  30حزيران .2013
80
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ال�شـركــة العـامــة ل�صنــاعــات االملنيــوم
.ل.م.(الـوك�سـال) �ش

The General Co. For Aluminium Extrusion
(ALUXAL) S.A.L.

�صنــاعـة �سحب االملنيـوم

Manufacturing of Aluminum

العنوان

ADDRESS

Choueifat - Lebanon - P.O.Box : 30106 Choueifat
Tel : 961 (5) 4804069/8/7/ - Fax : 961 (5) 480405
aluxal@inco.com.lb
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ّ
المنصة اإللكترون ّية «»emall
أطلق
«بنك عودة» :نضع العالم بين أيدي زبائننا
م��رة �أخ���رى ي�برز لبنان ب��ل��داً عجيب ًا
متناق�ض الن�شاطات ومتحدي ًا للأزمات،
حيث تتزامن عمليات قطع الطرقات
لأ�سباب �أمنية و�سيا�سية وحرق الدواليب
يف منا�سبات خمتلفة ومتنقلة من منطقة
�إىل �أخ��رى ،غري �أن «بنك ع��ودة» قطع
الطريق العام جتاه مركزه الرئي�سي يف
باب ادري�س ،بني و�سط بريوت ومنطقة
«�ستاركو» ،ملنا�سبة �أط�لاق النافذة
االلكرتونية (امي��ول) لت�سويق منتجات
تهم حواىل  100الف حريف وتاجر من
منطقته ،ومتكني امل�ستهلك من الت�سوق
بوا�سطة االنرتنت ،والتي ميكن �أن تعك�س
ن�شاط مبيعاتهم بحواىل  3مليارات
دوالر مهما كانت حيازاتهم و�أحجامهم
قليلة ،مب��ا ي��ؤم��ن الت�سويق وتن�شيط
االنتاج احلريف والتجاري .وهذه اخلدمة
هي الأوىل يف لبنان ل�صغار املنتجني
واملت�سوقني واحلرفيني� .إىل ذلك تعك�س
هذه اخلطوة ان هناك وجها �آخر للبنان
يف خدماته امل�رصفية واالقت�صادية
والت�سويقية ،م��ع ال��ت��أك��ي��د ان قطع
الطرقات لي�س م�ؤ�رشاً ح�رصي ًا وحكراً
على ال�سلبيات الأمنية وال�سيا�سية من
دون االيجابيات .االحتفالية كانت
�صورة فرحة ت�ؤكد الفر�ص املتاحة
للنمو وامناء املناطق.
وت��أت��ي ه��ذه اخلطوة التي �أطلقت ،يف
�سياق اجلهد املتوا�صل ال��ذي يقوم به
«بنك عودة» تر�سيخ ًا ملوقعه الطليعي
كم� ّؤ�س�سة رائ��دة وق��دوة يف االبتكار،
�أط��ل��ق البنك موقع «emall) «www.
من�صة للتجارة
 ،)emall.meالذي هو
ّ
إلكرتونية بال منازع يف لبنان ،خالل
ال
ّ
�إحتفال �أق��ام��ه يف م��رك��زه الرئي�سي.
وتخ ّلل االحتفال عر�ض ثالثي الأبعاد
مت فيه
) )3D mapping show
متميز ّ
ّ
تقدمي م�ضمون موقع  ،emallوالإعالن
إلكرتونية
عن افتتاح �صالة العر�ض ال
ّ
e-gallery
اخلا�صة بامل�رصف ،حيث
ّ
ُت��ع��ر���ض �أح���دث االتجّ ��اه��ات يف عامل
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من اليمين إلى اليسار :ريمون عوده ،السيدة رندة بدير ،ومارك أودي

من اليمين إلى اليسار :سمير حنا ،ريمون عوده ،رندة بدير ،مارك أودي

الدفع الإلكرتوين و�آخر الإبتكارات التي
اعتمدها �أو �سيعتمدها «بنك عودة» يف
تقنيات الدفع احلديثة .و�ستفتح
جمال ّ
e
الـgallery
للزوار من ال�ساعة
أبوابها
�
ّ
العا�رشة �صباح ًا ح ّتى ال�ساعة العا�رشة
م�ساء خالل الأ�سبوع احلايل.
ً

يهدف موقع « »emallاجلديد �إىل تن�شيط
حركة االقت�صاد اللبناين باعتباره
م��وح��دة �أو �سوق ًا
من�صة
�سي�ش ّكل
ّ
ّ
اللبنانيني،
التجزئة
ار
لتج
م�شرتكة
ّ
ّ
التجارية ،وال�رشكات
�سات
جتمع امل� ّؤ�س
ّ
والتجار
احلجم،
طة
واملتو�س
ال�صغرية
ّ
ّ
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املنفردين ،مع حاملي بطاقات الدفع
يف لبنان والعامل الذين �سيتم ّكنون من
عمليات البيع وال�رشاء من خالل
�إجراء
ّ
هذا املوقع التفاعلي الفريد.
� ّإن �إط�ل�اق ه��ذا امل��وق��ع ي�ضع الأ�س�س
إلكرتونية يف
الالزمة لت�شجيع التجارة ال
ّ
التجار
آفاق
�
لبنان� ،إذ ي�ساهم يف تو�سيع
ّ
اللبنانيني وم�ساعدتهم على النفاذ �إىل
ّ
حد
ال��ع��امل .كما �سي�ساهم � emallإىل ٍّ
كبري يف زيادة االعتماد على الإنرتنت
إلكرتونية من
ك�أداة للتداول والتجارة ال
ّ
حد �سواء.
قبل ال�رشكات والأف��راد على ٍّ
التامة
ويو ّفر املوقع للزبائن الراحة
ّ
عمليات
والطم�أنينة الكاملة من خالل
ّ
ال�رشاء والت�سليم املريحة والآمنة ،بدون
جهد ودومنا حاجة �إىل التن ّقل من مكان
�إىل �آخر.
وع���ن ه���ذا الإجن�����از امل��ت��م� ّ�ي��ز ،قالت
مديرة دائ��رة البطاقات وحلول الدفع
إلكرتونية ملجموعة ع��وده ��سرادار
ال
ّ
رن��دة بدير�« :إ ّن��ن��ا نعت ّز ب��إط�لاق هذه
اخلا�صة بالتجارة ال
املن�صة
إلكرتونية.
ّ
ّ
ّ
فنحن ،يف بنك ع��ودة ،ن�ؤمن بدورنا
الأ���س��ا���س��ي ب��دع��م االقت�صاد املح ّلي،
ون�سعى با�ستمرار �إىل القيام مببادرات
خمتلفة تهدف �إىل تعزيز النظام املايل،
وال�سيما يف ظ�� ّل ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة.
ّ
فاعرتاف ًا بالدور الذي ت�ؤديه ال�رشكات
واملتو�سطة احلجم يف التنمية
ال�صغرية
ّ
االقت�صادية فى جمال البيع بالتجزئة،
ّ
�سوف ي�ساهم موقع « »emallيف حتريك
وبخا�صة مع
�أعمال هذه امل� ّؤ�س�سات،
ّ
الت�سوق الإلكرتوين
تزايد اعتماد مفهوم
ّ
اللبنانيني والعرب.
من قبل امل�ستهلكني
ّ
يوجه بنك عودة
ة،
املن�ص
وب�إطالقه هذه
ّ
ّ
التجار
ر�سال َتني يف �آن :واح���دة �إىل
ّ
اللبنانيني الذين نقول لهم «�إ ّننا ن�أخذ
ّ
منتجاتكم �إىل ال��ع��امل» ،والثانية �إىل
زبائننا الذين نقول لهم «�إن��ن��ا ن�ضع
العامل بني �أيديكم».
اللبنانيني،
�ار
�
�ج
�
�ت
�
ال
فبالن�سبة �إىل
ّ
ّ
�سي�ساعدهم موقع « »emallعلى تطوير
�أع��م��ال��ه��م م��ن خ�ل�ال ف��ت��ح متاجرهم
اخلا�صة وعر�ض ب�ضائعهم بطريقة �سهلة
ّ
اخلا�صة وحتت
وب�سيطة عرب �صفحتهم
ّ
مظ ّلة  .emallكما ي� ّؤمن لهم «بنك عودة»
من�صة دفع �إلكرتوين تقبل جميع �أنواع
ّ

السيدة رندة بدير

تسلسل عرض الخرائط 3D

البطاقات ،من( «فيزا» و«ما�سرتكارد»
و«�أم�يرك��ان �إك�سرب�س») ،وتعتمد �أه� ّ�م
و�سائل احلماية احلديثة على امل�شرتيات
(verified by Visa & MasterCard
 .)Secure Codeه��ذا بالإ�ضافة �إىل
اخلا�صة
اللوجي�ستية
ت�أمني احللول
ّ
ّ
بتو�صيل الب�ضائع داخل وخارج لبنان
فاقية مو ّقعة مع �رشكات
من خالل ا ّت ّ
بريد تتك ّفل بنقل الب�ضائع من املتجر
�إىل امل�شرتيّ � .أما بالن�سبة �إىل حاملي
فيقدم لهم موقع emall
البطاقات،
ّ
للت�سوق يف غاية ال�سهولة ويف
من�صة
ّ
ّ
ت�ضم �أق�سام ًا خمتلفة
اجلميع،
متناول
ّ
وتقدم جتربة جديدة
ومميزة
وتفاعليةّ ،
ّ
ّ
83
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للم�شرتي عرب الإنرتنت.
ح�رض احتفال �إطالق  emallنخبة من
االجتماعية
والفاعليات
التجار
كبار
ّ
ّ
ّ
�ادي��ة ،م��ن وزراء ،ور�ؤ���س��اء
�
�ص
�
��
�
�ت
�
واالق
ّ
خ�يري��ة ،وح�شد
�سات
ؤ�س
ّ
نقابات وم� ّ
املهتمني بالتجارة عرب
من الزبائن
ّ
الإن�ترن��ت� ،إ�ضاف ًة �إىل مم ّثلي و�سائل
الإع��ل�ام ال��ذي��ن ا�ستمتعوا مب�شاهدة
العر�ض الثالثي الأب��ع��اد ال��ذي ن ّفذته
��شرك��ة «.3D «Mapping Factory
وا�ستك�شف ال�ضيوف �صالة العر�ض
الإل��ك�ترون� ّ�ي��ة اخل��ا�ّ��ص��ة «ببنك ع��ودة،
 ،e-galleryالتي تو ّلت تنفيذها �رشكة
.»DNY Digital
العدد  130تموز 2013
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الأ�صيـــــــــــــــــل
للحجر الطبيعي والغرانيت

Manufacturing Stones - Marbles & Granite

/  غرانيت-  رخام- �صناعة حجر

٩٦١ )3( 910952 :  خليوي٩٦١ )8( 512182 :  تلفاكس-  املنطقة الصناعية-  تعنايل-  البقاع: العنــــــوان

ADDRESS : Bekaa - Taanayel - Industrial area - TelFax: 961 (8) 512182 - Mobile: 961 (3) 910952
E-mail : asilstone@yahoo.com
Assinaa130.indd 84
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صاد

هذا الملحق

�أن الهدف من هذا امللحق هو امل�ساهمة يف
خلق ق�ضية ذات ٌبع ّد وطني مبا يتعلق بالتعريف
عن املنتج اللبناين ومنحه هوية خا�صة ،ومن
ثم الرتويج له ملا يحمله من قيمة م�ضافة تظهر
عراقته يف قالب من اجلودة والتميز �إىل جانب
الأناقة والريادة والإبداع.

لذلك ومن �أجل حفز ال�صناعيني على عر�ض �أنتاجهم
يف هذا امللحق ،فقدعمدت �إدارة املجلة �إىل مراعاة
النقاط التالية لت�سهيل الو�صول �إىل ال�سلعة اللبنانية:
 1مهنياً :عر�ض املنتجات م��ن خ�لال الت�صنيف
القطاعي املعتمد دولي ًا  H.S.Codeمبا ي�سهل على
امل�ستفيد الو�صول �إىل ال�سلعة ال�صناعية ب�سهولة.
 2ت�سويقياً :جذب �أكرب عدد من القراء لهذا امللحق من
خالل توزيعه يف �أو�سع نطاق ممكن على امل�ؤ�س�سات
واجلهات املعنية بنا ًء على قاعدة معلومات خا�صة مت
تكوينها عرب �أختيار م�ؤ�س�سات ذات ن�شاطات جتارية
تتوافق مع وجهة املنتجات ال�صناعية اللبنانية
امل�شمولة يف امللحق .وذلك �أما من خالل طبعه داخل
املجلة �أو بطبع كميات �إ�ضافية منف�صلة توزع وفق
قاعدة املعلومات املكونة.
 3الكلفة :تخفي�ض الكلفة على ال�صناعيني ب�شكل كبري
جداً بحيث ت�صل �إىل الرمزية مما يحفز �أكرب عدد منهم
لعر�ض منتجاتهم من خالل امللحق املذكور.
 4ت���ك���ن���ول���وج���ي���اً :و�����ض����ع ه������ذا امل��ل��ح��ق
ع����ل����ى امل������وق������ع الإل���������ك����ت����روين ل��ل��م��ج��ل��ة
 www.lebanon-industry.comمبا ي�ضاعف
�أ�ستعماله ع�رشات �ألوف املرات بالإ�ضافة �إىل الن�سخ
املطبوعة .بالإ�ضافة �إىل توزيع امللحق جمان ًا على
�آالف امل�ؤ�س�سات.
غذائية
مواد منجمية غري معدنية
كيميائية وبال�ستيك
جلود وم�صنوعات جلدية

�أوروبا
�آ�سيا

�أمريكا
الدول العربية

�أفريقيا

الرتتيب القطاعي للم�صانع امل�شاركة:
خ�شبية
ورق وكرتون وطباعة
غزل ون�سيج و�ألب�سة

املجوهرات
معدنية ما عدا و�سائل النقل
�آالت و�أجهزة كهربائية

و�سائل النقل
املفرو�شات
متنوعة

االدارة العامة :بريوت  -كليمن�صو � -شارع الأمري عمر  -بناية ت�سبحجي  -هاتف + 961 1 370452 - +961 1 370318 :
فاك�س� +961 1 370602 :ص.ب�( 13/5838 :شوران)  -بريوت  -لبنان  -الربيد الكرتوينinfo@lebanon-industry.com :
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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

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

معامل الفلوك�س ال�صناعية
احمد عطايا

USINE LAVELUXE INDUSTRIELLE
�صناعات غذائية

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

حلويات غربية و�شرقية

 حتيطة الغدير جانب حمطة ها�شم:فرع �أول
961 1 475172 :هاتف
 الكف�آت مقابل مدر�سة الفرير:فرع ثاين
961 1 475173 :هاتف

٦٦ : ب. ص- ٩٦١ )١( ٦٨٠٦٨٠ :  هاتف-  لبنان/بيروت/ املكلس/منصورية املنت
٩٦١ )١( ٦٨٥٠٩٠ :فاكس

patisserie-lolita@hotmail.com

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

ال�شركة املتحدة ل�صناعة وجتارة ال�شوكوال وال�سكاكر
Beirut - Lebanon - Tel: 961 1 547373 - Fax: 961 1 277721
Saida - Lebanon - Tel: 961 7 215001 - 961 3 743070
info@unitedcoamigo.com

-

www. unitedcoamigo.com

�شركة �صدقة
Sadaka للمعجنات واحللويات

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

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

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

961 01/543030 : فاكس961 01/542542-278248 : تلفون-  بيروت لبنان-  شارع اقسيس- بئر العبد
www.sadaka-lb.com
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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Email: info@sadaka-lb.com
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Tahini - Loukoum - Halawa - Semsmia - Carob’s Rolases
 بيروت١١٤٧٢٠ :.ب. ص- ٠١/٥٤٥٣٣١ :  فاكس- ٠١/٢٧٣٦٤٩ -٥٤٥٣٣١:  هاتف- بيروت
E-mail: ghandour.lb@gmail.com
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
ال�شركة املتحدة ل�صناعة وجتارة ال�شوكوال وال�سكاكر �ش.م.م (�أميغو)
United Co. For Manufacturing and Trading of
)Chocolates and confect SARL (AMIGO

�صناعة وجتارة ال�شوكوال وال�سكاكر واحللويات

All Kinds Of Choclates, Candies, Sweets

حارة حريك  -حي االبي�ض  -ملك حامو�ش  -بريوت  -لبنان
هاتف  - ٩٦١ )١( ٥٤٧٣٧٣ -٥٥٤٧٠٠ :فاك�س � - ٩٦١ )١( ٢٧٧٧٢١ :ص.ب ١١٣ - ٥٤٧٨ :
www.unitedcoamigo.com

�شركة منتوجات ال�ضيعة
Al Dayaa

info@unitedcoamigo.com

�ش.م.م

مخلالت  -كبي�س  -مربيات  -معلبات طازجة ورق عنب
زيتون  -زيت زيتون

Pickles-Jams-Canned Food-Grape Leaves
Olives-Olives Oil
الكورة  -كفرعقا  -لبنان ال�شمالي  -هاتف ٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٣٨ :
فاك�س  - )٦( ٩٥٢٨٢٨ :خليوي � - ٩٦١ )٣( ٣٠٣٨٤٢ :ص.ب  ١٢ :اميون  -لبنان
Website : www.aldayaa.com

باتي�سري مريفاي

aldayaa@hotmail.com

Mirvay Patisserie

�صناعة الكاتو -كروا�سان  -بوظة � -شوكوال على انواعها لجميع المنا�سبات  -ت�أمين طلبات االفراح

العنوان :بئر العبد  -ال�شارع العام  -بناية االغاء  -هاتف٩٦١ )5( ٩٥٢٨٣٨- 274428 :
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
�شـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

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

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

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

ذ م ل�صناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL

دقيق و�سميد القمح والذرة  /زيوت نباتية ،ك�سب و�أعالف

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

ذوق م�صبح  -ك�سروان -هاتف - ٩٦١ )١( 252580 :فاك�س ٩٦١ )١( ٢٥٢٥٨٠ :
�ص.ب  ١١-٠٦٣٠ :بريوت  -لبنان
info@zmvegetableoils.com

م�ؤ�س�سة رميا لل�سكاكر

Rima Confectioneries Est.

صناعة الشوكوال والسكاكر والنوغا وامللنب  -تعبئة وحتميص بن
Chocolate-Candies-Nougat-Malban Industry-Roastin

مطاحن الدورة �ش.م.ل

Dora Flour Mills SAL

دقيق و�سميد القمح والذرة  /زيوت نباتية ،ك�سب و�أعالف

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

الدورة  -برج حمود -هاتف - ٩٦١ )١( ٢٥٢٥٧٧ :فاك�س ٩٦١ )١( ٢٥٢٥٨٠ :
�ص.ب  ١١-٠٦٣٠ :بريوت  -لبنان
info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

م�صنع احمد محمد �سليمان الديراني واخوانه

AHMAD M.S. Al-DIRANI AND BROS FACTORY
�صناعة وتجارة مخلالت � -شرابات  -مربيات  -مواد غذاية

Industry & Commerce Pickles - Syrups - Jams - Food Stuffs
ق�صر نبا  -البقاع هاتف ٩٦١ )3( 414173 - ٩٦١ )٨( ٩١١٤٠٠ :
فاك�س � - ٩٦١ )٨( ٩١١٣٢٣ :ص.ب - ١٦١ :.زحلة

darnaco@hotmail.com www.aldirani.com ahmad.aldirani@hotmail.com

زحلة  -البقاع  -تعلبايا ال�شارع العام بناية جمعة حامد هاتف ٩٦١ )8( 506298 :
فاك�س٩٦١ )3( 640775 - ٩٦١ )8( 506298 :

7/11/13 1:22 PM
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الصناعات الكيمائية والبالستيك
روبن�سون �أغري �ش.م.م

Robinson agri
Agricultural Products & Services

�صناعة البيوت البال�ستيك ّية� -صناعة �شتول الخ�ضار المطعمة

ت� ّؤم��ن روبن�سون �أغري ت�صميم،ت�صنيع
وتركي��ب البي��وت البال�ستيك ّية وف��ق �أحدث
التقني��ات ف��ي لبن��ان والبل��دان الأخ��رى
كالع��راق ،روماني��ا ،جورجي��ا� ،أ�سترالي��ا
وغيرها .كم��ا ت�ساهم في �إنتاج �أجود �أنواع
ال�شت��ول المطعم��ة (البن��دورة والباذنج��ان
والبطيخ وال�شم��ام )...مما يكفل للمزارعين
بداي��ة مثالي��ة لح�ص��اد �أمث��ل .توفّ��ر
روبن�سون �أغري كافة الم�ستلزمات الزراع ّية
كم�ستلزم��ات ال��ري والبذورالمهجّن��ة
والأ�سمدة الكيماوي��ة والع�ضو ّية بالإ�ضافة
�إلى الإر�ش��اد الزراعي لم�ساعدة المزارع في
الح�صول على �إنتاج �أف�ضل ونوع ّية مم ّيزة.

�شارع �سيدة الحقلة -م�ستيتا -جبيل – لبنان
هاتف ٩٦١ )9( 796502 - 796144 :
فاك�س٩٦١ )9( 796146 :

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

العنوان :البقاع  -تعنايل املنطقة الصناعية  -هاتف ٩٦١ )٨( ٥١٣٢٠٢ - ٥١٣٢٠١ :
فاكس  ٩٦١ )٨( ٥١٣٢٠٠ :خلوي ٩٦١ )٣( ٨٣٣٦٢١ :
E-mail : info@loriginecos.com - Website : www.loriginecos.com

7/11/13 1:22 PM
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الصناعات الكيمائية والبالستيك
الفتى كو

ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف
Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

صناعة
وجتارة مواد
التنظيف

Manufacture
and Trade
of Cleaning
Materials

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

Zouk Mosbeh - Industrial City - Tabet Bldg. - Tel: 961 09 220857
- 03 943773 - 775019 - Fax: 961 09 220860 P.O.B: 2161 Jounieh
contact@api.com.lb www. api.com.lb

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

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة
العنــوان :
املعمل
كفرشيما -
املنطقة الصناعية
هاتف :
961 )5( - 436115/ 114
املكتب:
حارة حريك
تلفاكس:
961 )1(557523

E-Mail: echo_painting@hotmail.com echo.paint@gmail.com www.echopaint.com

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

صناعة وطباعة كافة انواع البالستيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic

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

E-mail : abbasmiski@hotmail.com

7/11/13 1:22 PM

E-mail : abbasmiski@gmail.com

�شركة بال�ستيبون Plastiban
صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

العنوان  :بيروت  -ساقية اجلنزير  -عني التينة  -الطريق العام  -هاتف01/809454 :
خليوي  - 03/284690 :فاكس01/810454 :
E mail : info@plastiban-lb.com, www.plastiban-lb.com
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اآلالت واالجهزة الكهربائية
Ste. Moughanni Freres
Artisanat Le Bronze

MF

Lustres et Chandelier en Bronze et Crystal
Statues, Montres, Tables, Objets d'Art

Show Room - Dbayeh - Tel.: 961 4 407417 - 961 3 223376
Factory - New Rawda: 961 1 683184/ 5 - B.P. 90811 - Dekwaneh,
E-mail: moughanni@moughannilighting.com www moughannilighting.com

ميكانيك�س �ش.م.ل

Mecanix s.a.l

تبريد �صناعي وا�شغال �صناعية

جبل لبنان  -بعبدا  -احلازمية  -االوتو�سرتاد  -بناية بندر
هاتف  - ٩٦١ )5( 950866-7 :فاك�س٩٦١)5( 952866 :
mecanix@mecanixsal.com www mecanixsal.com

�شركة �ستيم لل�صناعة والتجارة
Steam Company
Industry & Commerce

�شركة نحا�س لل�صناعة والتجارة (�سنيك)

�صناعة ماكينات  Plasma - Water-Jetلق�ص المعادن
وماكينات مختلفة لن�شر وجلي الرخام والغرانيت

�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters

 - 1املكتب الرئي�سي :بريوت  -بناية العازارية
ط – 2بلوك  02ب  -تلفون03266322 :
009611999511 - 009613514752
فاك�س009611999522 :
 -2امل�صنع الرئي�سي :منطقة الكفور النبطية
جنوب لبنان
 -3م�صنع ما بعد البيع/ال�صيانة:
بريوت – الكفاءات  -تلفون009611472582 :
فاك�س009611468475:

7/11/13 1:22 PM

info@steamindustry.com
www.steamindustry.com

Snic@dm.net.lb www.snic.net

املنت  -عني �سعادة
املدينة ال�صناعية  -بناية امل�ؤ�س�سة
هاتف ٩٦١ )1( 878800-890696 :
فاك�س٩٦١ )1( 878801 :
�ص.ب -90-1159 :.جديدة
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اآلالت واالجهزة الكهربائية
�شركة الي�سا
لل�صناعة والتجارة

�شركة �آماكو غروب الم�ساهمة �ش.م.ل.

AMACO GROUP S.A.L.

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

�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

Manufacturing All
Kinds of Tissue Paper
Converting Machine
املركز الرئيسي :صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د .نزيه البزري ـ بناية حمود
تلفاكس - 009٦١)٧(722253 - 009٦١)٧(٧30253 :ص ب ٣٧١ :صيدا
www.amacosal.com info@amacosal.com

�شويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L

استيراد آالت ومواد التغليف والتوضيب والتعبئة

Import Machinery & Packaging Materials, Packaging& Packing

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

�شركة اك�سترافور

ل�صناعة االفران الآلية �ش.م.م

�صناعة وتجارة االفران الآلية

Manufacturing of Bakery

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

حريري رادياتور

HARIRI
RADIATOR

�صناعة رادياتورات واك�س�سواراتها لكافة
ال�سيارات والمولدات والمعدات
صيدا  -عني الدلب
ملك محمد احلريري
هاتف :
٩٦١ )٧( 723007
٩٦١ )٣( ٢٤7847
ص.ب ٤٩٩ :

Saida - Ain
 Al DelebMohammad Hariri
Bldg.
Tel : 961 (7) 723007
- 961 (3) 247847
P.O.Box : 499

ال م�شكلة بعد الآن يف تدفئة مزارع الدواجن واخليم الزراعية
�صناعة وتجهيز المطابخ الكبرى � -صنع معامل للنفايات � -صنع دفايات على انواعها

الدفاية االقت�صادية البيئية

 - 1لمزرعة دواجن م�ساحة
 1000م .مربع  6ليتر ديزل لكل
�ساعة دوران
 - 2دفاية للخيم الزراعية من
 500م .مربع الى 10000م .مربع
(ديزل اوزيت م�ستهلك)
العنــوان  :كفرشيما  -شارع الغدير  -ملك سميون وباسيل
هاتف  ٩٦١ )٥( ٤٣٥٤٣٣ :فاكس ٩٦١ )٥( ٤٣٢٨٥٦ :

http://www.ExtraFourCo.com/ contact@extrafourco.com
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للمعلومات

�شركة ال�شامي للتجارة وال�صناعة
00961 3 839 269 - 00961 1 472 139
E-mail : shamiest@shamiest.com.lb
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Coffee & Nut Roasters, Nut Grinder, Hydraulic Baler, Horizontal
& Vertical Mixer, Shredder, Horizontal Hammer Mill, Sorting
Machines & Semi-Automatic Filling Machine.

 مكاب�س, مطاحن بن و مك�سرات و جميع �أنواع �أحلبوب,حمام�ص بن و مك�سرات
 ماكينة, فرامات ماكينة تعريب �أحلبوب, خالط �أفقي وعامودي,هيدروليكية
.تعبئة �أحلبوب و البودرة

Le Geant

لو جيانت

ت�صنيع وجتميع وجتارة جميع �أنواع املولدات وكوامت ال�صوت وعلب

Manufacturer of Panel Boards & Mineral Boxes

Nut Roaster

حمم�ص بزورات �آيل
High Speed Coffee Roaster

حمم�ص بن �سريع

Horizontal Hammer Hydraulic Bailing Press
Mill – Dust Proof
مكب�س هيدروليكي عامودي

مطحنة �شواكي�ش �أفقية

Bouchrieh - Industrial City - Street 88 - Beirut - Lebanon
Telfax: 961 1 480652 - 03 385119
info@ambar-group.com - www.ambar-group.com

 جبيل م�ستيتا �شارع ب�شلة- جبل لبنان
٩٦١ )9( 795500 : ) فاك�س3( 608012 - ٩٦١ )9( 795500 :هاتف
legeant_echo@hotmail.com

www.legeant.biz

Velox �شركة معامل فيلوك�س للقازانات

Steam Boilers-Heaters

ت�صنيع قازانات و�سخانات مياه على �أنواعها

 برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب-  بعبدا- جبل لبنان
٩٦١ )1( 472060 :  فاك�س٩٦١ )3( 375123 - ٩٦١ )1( 472042 : هاتف
veloxco@hotmail.com
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آالالت واالجهزة الكهربائية
م�ؤ�س�سة طرابل�سي ل�صناعة الربادات وال�شوايات

م.م.�شركة جي�سا لل�صناعة وللتجارة �ش

Traboulsi Est. For Manufacturing Fridges & Broi

Jesa Industrial & Trading Co. s.a.r.l

 ال�شارع العام مبنى ال�شركة-  دير الزهراين- النبطية
٩٦١ )7( 530986 :  فاك�س٩٦١ )3( 829906 - ٩٦١ )7( 530986 : هاتف

 بناية جي�سا-  املنطقة ال�صناعية-  مزرعة ي�شوع- املنت
٩٦١ )4( 915419/20 - ٩٦١ )3( 282991 : هاتف
 عني عار109:.ب. �ص- ٩٦١ )4( 922433 : فاك�س

 برادات ومجمدات صناعية ومنزلية، شوايات وغيرها،أفران للمخابز
Ovens, Boiler, Fridges, Home & Industrial Freezers

traboulsi_est@hotmail.com - www.traboulsi-est.com

HVAC Air Filters

info@jesairfilters.com

فالتر هواء للمكيفات

www.jesairfilters.com

م�ؤ�س�سة جوزف �س ابوزيد واوالده ال�صناعية

Joseph S. Abouzeid & sons industrial EST
Livestock & Poultry feed machinery & equipment

Lebanon-Zahle-Industrial City - Tel/fax: 00961 8 930138
Mob: 00961 3 665989 - KSA: 00966 500586554
Email:info@Abouzeidco.com - web:www.abouzeidco.com

Grinding and Mixing feed units, Horizontal and Vertical mixers, Grinders and Hammer mills, conveying machines, Manual poultry processing equipment, Feather
picker, poultry housing equipment such as nests, drinkers and feeders

,معدات لنقل الب�ضاعة, جواري�ش ومطاحن, خالطات افقية و عامودية,وحدات خلط وجر�ش
 معدات داخل املزرعة مثل مباي�ض ومعالف وم�شارب,معدات يدوية لذبح الدواجن

Ghaddar

Trade & Industry

07/220512 - 07/221956

redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

م�ؤ�س�سة مظلوم ال�صناعية
 ك�سارات وخالطات علف-  مكاب�س وقوالب باطون- ت�صنيع جباالت

Electrical Panel Boards

Bir Hassan: Near Golf Club Elissar Bldg. Telfax: 961 1 854286 /8
P.O.Box: 155101 - info@paclb.com - www.paclb.com

Doha - Qatar: St.38 Industrial Area - Gate No.43, P.O.Box: 40587
C.R.34078 Tel: 974 44506084 - Fax: 974 44683021
info@pacqa.com-www.pacqa.com
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 قرب �سوبرماركت مظلوم-  مفرق النبي �أيال-  �أبلح- البقاع
961 )8( 950424 - 961 )3( 645456 - 168230 :هاتف
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صناعة األلبسة والنسيج
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م.م.�شـركـة زيـاد بـو عـز لل�صنـاعـة والتـجـارة �ش
ziad bou ezz co.for Ind.& Commerce sarl

صناعة كافة امللبوسات القطنية

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

Women
Women
Wear
Wear

احلرية
برج
بناية
--يزبك
�شارع
امل�صيطبة
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5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg
info@saidmidani.com

Web site: www. saidmidani.com

info@saidmidani.com Web
Web
site:
www.
saidmidani.com
info@saidmidani.com
site:
www.
saidmidani.com

961)3(619681 961)5( : هاتف-  الطريق العام-الشوف- بتلون:العنوان
1503-33 .ب. ص-961)3(671265 :خليوي
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb

م�ؤ�س�سة رميودا لل�صناعة والتجارة

�رشكة الرج�س
Largess Co

Rimoda Manufacturing
& Trading Est.
Lingerie الب�سة داخلية

 برج ابي حيدر- بريوت
 بناية العبري- �شارع ابن خلدون
٩٦١ )1( 315084-5 : هاتف
٩٦١ )3( 045999
٩٦١ )1( 315085 :فاك�س
14/6282 :.ب.�ص

الألب�سة اجلاهزة

�سد البو�شرية
�شارع كني�سة مارمارون
961 1-248777 :هاتف
961 1 248648 : فاك�س
90 - 1809 :ب.�ص

rimoda.est@gmail.com
www.rimoda.com.lb

info @ largess-co.com - www.largess-co.com

تكنوتك�س

TECHNOTEX

صناعة وطباعة وجتارة النسيج غير املنسوج
Industry, Trade & Printing Of Non-Woven Fabric

 بناية بي�ضون-  الب�سطا التحتا- بيروت

 لبنان- املنطقة ال�صناعية-  ك�سروان- داريا
٩٦١ )٩( ٢٣٣٧٦١ : فاك�س- ٩٦١ )٩( ٢٣١٥٤٢ : هاتف

technotex@asia.com - www.technotexlebanon.com
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Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.
P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660
هاتف
Fax: +961 1 659 200
فاك�س
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
بريد الكتروني
Website: www.beydounstore.com.lb
-666660 : هاتف
- Ahmad
بناية امل�ؤ�س�سة
- Beydoun
�شارع اال�ستقالل03/
- 658853
 الب�سطا التحتا- بريوت
Corporate
Only:
Amin

 ريا�ض ال�صلح11/7238 :.ب. �ص٩٦١ )1( 659200 : فاك�س- ٩٦١ )1( 644207
Sales@beydounstore.com.lb

www.beydounstore.com.lb
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صناعات مختلفة

Galerie Adonis
Antelias Highway
Tel: 04-412330

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

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

٩٦١ -4-982633 :  هاتف-  الطريق العام-  ابو ميزان-  املنت-  جبل لبنان: العنــوان
٩٦١ -4- 982633- :فاكس
Email: mic-concrete@kahy-holding.com
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CITY ROLL

�سيتي رول

Curtain Glass Secorits /  �سكوريت، زجاج،�أملنيوم

Choueifat Aamroussieh Hamdan Building 1st
Tel: 03-779876 - 03-747308 - 03-786016 - 03-885054 - Fax: 05-482580
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صناعات مختلفة
م�ؤ�س�سة دارين
لل�صناعة والتجارة

Darine Manufacturing
& Trading Est.
الب�سة داخلية Lingerie

بريوت  -برج ابي حيدر
�شارع ب�شري جنبالط  -بناية العيا�ص
هاتف ٩٦١ )1( 309833 :
٩٦١ )3( 511811
فاك�س٩٦١ )1( 309833 :

م�ؤ�س�سة يعقوب الأ�سمر Yaacoub El Asmar

�صناعة املفرو�شات وهند�سة داخلية  -ديكور من خ�شب الدهانات للموبيليا

Furniture-Decoration-Wood Work & Paints for Furnitures

جبل لبنان  -املنت� -سد البو�شرية �شارع الكهرباء بناية حامت رزق اهلل
هاتف  ٩٦١ )3( 610751 - ٩٦١ )1( 875514 :فاك�س ٩٦١ )1( 875514 :

7/11/13 1:22 PM
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«داميا ً بدفع م�شاريف �رصكتي ببطاقة
AIR FRANCE KLM
BANQUE LIBANO-FRANÇAISE

جمع اأميال و�شافر لل�شغل
حتى ّ
اأو لل�شياحة».

البطاقة امل�رصفية احل�رصيّة AIR FRANCE KLM - BANQUE LIBANO-FRANÇAISE

جتمعو اأميال  Flying Blueكل ما بت�شرتو فيا،
بت�شمحلكن ّ
اإنتو وعم ت�شتفيدو من عرو�ض البنك اللبناين الفرن�شي الغن ّية
وامتيازات ال�شفر ي ّلي بتقدما AIR FRANCE KLM

• لغاية  5000ميل هدية ترحيب
بتجمعوها
• لغاية  1،5ميل مقابل كل دولر مدفوع بالبطاقة بلبنان اأو باخلارج ،بتن�شاف فورا ً بح�شاب  Flying Blueعلى الأميال ي ّلي
ّ
بال�شفر مع  AIR FRANCEو ،KLMوكل �رصكاء  Flying Blueمن �رصكات طريان وغريا ،متل الفنادق و�رصكات تاأجري ال�شيارات...
• اأميال  Flying Blueما بتخل�ض م ّدتا طاملا عم ت�شتعملو بطاقتكن
• اأكرث من  1000وجهة �شفر مع �رصكات طريان  SkyTeamالـ19
• تاأمني على ال�شفر  ،وتاأمني وكفالة مم ّددة على امل�شرتيات ،وخدمة  Conciergeخالل ال�شفر ،وتاأمني على احلوادث ال�شخ�شية
ودخول �شالت ال�رصف باملطارات الدولية
• اختيار ما بني بطاقات* � Visa Signatureأو � Charge ،Visa Platinumأو  ، Revolvingباليورو اأو بالدولر
*�رشط درا�سة طلب البطاقة م�سبقا ً وقبوله

MY BLF

MY BLF

6/25/13
AM
7/11/13 11:00
1:23 PM

01/03 79 13 32 I Short No: 1332 I Call Center: 1272
www.eblf.com

I

info@eblf.com
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استحقاقات مالية منتظرة
قد يرى البع�ض الو�ضع املايل يف لبنان مرتبط ًا ب�شكل مبا�رش بالأزمات املتالحقة
يف املنطقة العربية ،ويت�أثر بتجاذبات الأحوال على كل الأ�صعدة ،الأمنية وال�سيا�سية
والتجارية وال�صناعية� ،إال �أن الثقة الكربى بال�سيا�سة امل�رصفية التي يتخذها م�رصف
لبنان حتمي ب�شكل مبا�رش من �أي تداخل للأزمات منع ًا لو�صولها اىل ما قد يهز الو�ضع
املايل عامة وو�ضع امل�صارف خا�صة.
ومع بداية � 2013شهد القطاع امل�رصيف تقدم ًا يف عملية الت�سليف امل�رصيف مع التعاميم
التي �أ�صدرها م�رصف لبنان ،ما زاد يف حركة الت�سليفات للقطاعات االقت�صادية وال�سيما
قرو�ض امل�شاريع ال�صناعية الفاعلة ،مما حفّز على تو�سيع تلك امل�شاريع وتطوير
ال�صناعات ،وبالتايل هذه احلركة �شكلت توجه ًا مبا�رشاً نحو النمو االقت�صادي وتبعد
عنه �شبح الرتاجع الذي �أ�شارت �إليه الدرا�سات وال�سنوات ال�سابقة ،وو�ضعت برجمة
1,5

لعملية تراجع امل�ؤ�رش املايل �أكرث مما �شهده العام املا�ضي والذي و�صل اىل ما دون
يف املئة ،ولكن اخلطوات املتمكنة عملت على تن�شيط احلركة املالية �سواء يف امل�صارف
الكربى وال�صغرى ،و�أدت �إىل الت�سليفات بفوائد متدنية مل تتجاوز يف حدها الأعلى % 6
بينما مل ت�صل يف حدها الأدنى اىل  % 1.5على القرو�ض �أو الت�سليفات ال�صناعية.
ومن جهة �أخرى ال تزال الثقة مكرّ�سة بالقطاع املايل يف ظل املتغريات االقليمية ،وذلك
من جراء �سيا�سة احلماية امل�رصفية التي يتخذها م�رصف لبنان (كما ذكرنا) حلماية
حركة ال�سوق املالية وحركة القرو�ض والت�سليفات ال�صناعية ،ومن هذا املنطلق �سبق
واكد حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة �أن دعم امل�شاريع جاء �إميان ًا من امل�رصف
ب�رضورة تطوير ال�صناعة يف لبنان التي يوليها امل�رصف املركزي �أهمية كربى ،وبالتايل
�إيجاد فر�ص عمل وحت�سني ميزان املدفوعات ،فتتحرك العجلة االقت�صادية ومعها حركة
امل�صارف.
والت�سهيالت التي يعمل القطاع امل�رصيف على ت�أمينها جتعل امل�ستثمر اللبناين
يبادر ب�إيجابية بحث ًا عن فر�ص ا�ستثمارية جديدة ،على الرغم من احلذر الأمني
واالقت�صادي املحيط به� ،إال ان اال�ستحقاقات املالية امل�ستقبلية لهذا القطاع
تبقى يف حال �آمنة ،ما مل يح�صل طارىء قد يغري جمرى الأمور.
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ملف خا�ص  /الم�صارف
تطور القطاع الصناعي يساهم في تحسين ميزان المدفوعات في لبنان

حاكم مصرف لبنان رياض سالمة:
وضعنا دعائم متينة لالستقرار المالي
يعي�ش لبنان حال ترقب اقت�صادي يف ظل الأزمات ال�سيا�سية والأمنية التي تعي�شها املنطقة ،وت�ؤثر ب�شكل
مبا�رش يف احلركة املالية واالقت�صادية� ،إال �أن القطاع امل�رصيف يعي�ش حالة من اال�ستقرار ب�سبب ال�سيا�سة
التدبريية التي يقوم بها م�رصف لبنان ،ما زاد من ثقة امل�ستثمرين بهذا القطاع.

لالطالع على الو�ضع املايل واالقت�صادي
وت�أثري الأزمات على القطاع امل�رصيف
عامة ،وعلى ال�سيا�سة احلكيمة التي
يتخذها م�رصف لبنان ،كان لقاء
«ال�صناعة واالقت�صاد» ب�سعادة حاكم
م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة ،الذي وقف
عند بع�ض النقاط املطروحة من قبلنا
يف ملفنا االقت�صادي املايل .و�أو�ضح
بع�ض النقاط والقواعد القانونية التي
يتخذها امل�رصف لإبقاء عامل الثقة
فاع ًال يف التعامالت امل�رصفية ،وكذلك
ال�سيا�سة الت�شجيعية الهادفة اىل ت�شجيع
العمل على تطوير القطاع ال�صناعي
املرتبط ب�شكل مبا�رش يف تنمية
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الإقت�صاد اللبناين ،والذي ال يزال يعاين
من بع�ض القوانني� ،إال �أن �سيا�سة ت�سهيل
الت�سليفات التي اتخذها م�رصف لبنان
�أعطت ال�صناعيني الدفع و�شجعتهم
لأن يبقوا يف دائرة احلراك االقت�صادي
لتطوير النمو ال�صناعي يف لبنان.
هذا بالإ�ضافة اىل نقاط اخرى يف احلوار
التايل مع حاكم م�رصف لبنان.
تع�صف باملنطقة تطورات كبرية تنعك�س
على اقت�صادات دول املنطقة ،بحيث
ي�شكل القطاع امل�رصيف العمود الفقري
للحركة االقت�صادية والتنموية يف هذه
الدول .كيف تقر�أون هذا الواقع؟ وما هي
ت�أثرياته على القطاع امل�رصيف يف لبنان؟

لبنان اليوم حماط بدول عربية
اذا ا�ستثنينا الدول النفطية �أو دول
اخلليج ،التي تعاين كلها من �أزمات
والتي انخف�ضت امكانياتها بالعمالت
االجنبية ،رمبا لهذه الأ�سباب يوجد
بع�ض من هذه الدول يطالب مب�ساعدة
من �صندوق النقد الدويل� ،أي�ض ًا نحن
حماطون من خالل تواجدنا على
البحر املتو�سط بدول من حول البحر
املتو�سط تعاي�ش �أزمات مالية مهمة
والتي اجربت على املطالبة مب�ساعدات
من �صندوق النقد الدويل ،لبنان متيز
عن هذه الدول مبعنى �أن امكانياته
املرتفعة بالعمالت الأجنبية هي
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مبا يكفي لتمويل حاجات القطاعني
اخلا�ص والعام ،وا�ستمرت الثقة وهذا
يظهرمن م�ؤ�رشات وا�ضحة،
�أو ًال :ا�ستقرار �سعر �رصف اللرية ،وعلى
الرغم من ال�صعوبات ال�سيا�سية والأمنية
التي يعي�شها لبنان ال يوجد حتويل من
اللرية اىل الدوالر.
ثاني ًا :من خالل ارتفاع الودائع يف
القطاع امل�رصيف الذي هو بوترية 7
� %سنوي ًا ،ثالث ًا من خالل �إمكانيات
الدولة التي ال تزال ت�ستطيع �أن تتمول
من الأ�سواق تقريب ًا بن�سبة  % 70من
حاجاتها والبنك املركزي يغطي % 30
الباقية.
نتوقع �أن يكون النمو الأقت�صادي
هذه ال�سنة �أن يكون بن�سبة ،% 2.5
وهذا �أمر جيد نظراً ملا و�صفناه من
موقعنا وت�أثريه على حركة اال�ستثمار
واال�ستهالك.
ما هي التدابري والإجراءات التي يعتمدها
م�رصف لبنان يف مواجهة �أي نوع من
الأزمة؟
نحن ا�ستبقنا الأمور ،لأن املحافظة
على ال�سعر واال�ستقرار جزء منه
ي�أتي من �شعور ال�سوق �أن امل�ؤ�س�سة
امل�س�ؤولة عن القطاع املايل ت�أخذ
تدابري احرتازية ولي�ست م�ضطرة �أن
تتحرك يف ظروف تكون احلركة �صعبة
وم�ستحيلة ،املبادرات التي اتخذناها
منذ �أول ال�سنة عززت نوعية اال�صول يف
ميزانية م�رصف لبنان حيث �إننا بعنا
�أكرث من مليارين ون�صف مليار دوالر
من ال�سندات احلكومية حتولت اىل نقد،
ومن ناحية ثانية ا�ستبدلنا ا�ستحقاقات
باللرية اللبنانية من �شهادات �إيداع كان
ا�صدرها امل�رصف املركزي ت�ستحق
 2013و 2014اىل �آجيال �سبع وثماين
�سنوات ،ما �ضبط و�ضع ال�سيولة و�أعطى
القوة مليزانية امل�رصف ،ويف الوقت
نف�سه كان يهمنا �أال يرتاجع االقت�صاد
اللبناين ب�سبب ما تعي�شه املنطقة فقمنا
بو�ضع خطة لتحفيز الت�سليف وو�ضعنا
بت�رصف امل�صارف ملياراً و 400مليون
دوالر (بالعملة اللبنانية) بفائدة % 1
لت�سليفها يف عدة جماالت وهذا الأمر
�ساعد يف خلق حركة و�أعطى ثقة �أكرث
كوننا متمكنني من الو�ضع ون�ستطيع

�أن نقوم مببادرات هكذا.
ي�شكل القطاع ال�صناعي يف لبنان 17
يف املئة من الدخل االقت�صادي اللبناين.
كيف تقيمون ال�سيا�سة امل�رصفية يف
التعاطي مع هذا القطاع ،بالأخ�ص
مو�ضوع الت�سليفات امل�رصفية املدعومة؟
يهمنا �أن يتطور القطاع ال�صناعي
يف لبنان ،واق�صد ال�صناعة املربحة
خ�صو�ص ًا القادرة على الت�صدير،
وهذا الأمر ي�ساهم يف حت�سني ميزان
املدفوعات يف لبنان ،وهو �أي�ض ًا باب
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لإيجاد فر�ص عمل للبنانيني ،وهذا
القطاع كان يعاين من كلفة الت�سليف،
لأن القطاع ال�صناعي يف لبنان يواجه
عدة م�شاكل منها �أن الأر�ض باهظة
الثمن واليد العاملة �أي�ض ًا مرتفعة الأجر،
والت�سليف كان مرتفع الكلفة ،وما
ن�ستطيع العمل فيه �ضمن �صالحياتنا
هو الت�سليف ،ويقول يل ال�صناعيون �أنه
من �أرخ�ص الفوائد املوجودة عاملي ًا هي
التي ي�ستدينونها ،وهذا �ساعد يف جتديد
ال�صناعة يف لبنان ،ونرى �أن ال�صناعة
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اللبنانية ا�ستطاعت �أن حتافظ على
ح�صتها من الناجت املحلي ،وا�ستطاعت
الت�صدير على الرغم من �صعوبته نظراً
للأحداث يف �سورية ،ولكن هذه ال�سنة
هناك حت�سن يف الت�صدير عن ال�سنة
املا�ضية.
هل لدى م�رصف لبنان خطة لتطوير
�سيا�سة الت�سليف التي اتبعها امل�رصف
يف ال�سنوات ال�سابقة باجتاه تعزيز هذه
ال�سيا�سة لل�صناعيني �أو للقطاع العام؟
نحن ال نتدخل يف توجيه الت�سليف ،نعتقد
�أن �أ�صحاب املبادرة وال�سوق ي�ستطيعون
�أن يعرفوا �أكرث منا �أين هي ال�صناعة
املجدية يف لبنان ،ونحن م�ستمرون يف
ال�سيا�سة نف�سها على �أمل �أن ت�صري هناك
�صناعات يف لبنان ت�ستطيع �أن ت�ساهم
وتخلق ا�ستقراراً �أكرب يف منو االقت�صادي
اللبناين.
بع�ض ال�صناعيني قد يعانون من التدابري
ما قبل مدة �إعفاء ت�سديد الت�سليف
التي هي �سنتني ،الن البع�ض يعاين
من انق�ضاء املدة قبل اجناز املعامالت
الالزمة مع اجلهات املخت�صة ،هل ميكن
�أن متدد مدة الدفع �أكرث من هذه املدة؟
نحن حمكومون �أي�ض ًا ب�ضوابط نقدية
وم�رصفية ،اليوم �إن امل�صارف التجارية
التي تقوم بهذا النوع من الت�سليفات
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لبنان يتميز بامكانياته
المرتفعة بالعمالت األجنبية
بما يكفي لتمويل حاجات
القطاعين الخاص والعام
تتمول من خالل الودائع ق�صرية الأجل
وحتولها اىل ت�سليفات متو�سطة وطويلة
الأجل ،و�إذا كنا حري�صني على �سالمة
الإئتمان امل�رصيف ال ن�ستطيع التحفيز
على تطوير الآجال ،لأنه لي�س عمل
امل�رصف التجاري �أن تكون لديه قرو�ض
طويلة الأمد ،ولكن لدينا حلول �أخرى،
فقد �شجعنا اليوم م�صارف الأعمال �أن
تدخل يف م�شاريع ال�رشكات اللبنانية
ومتولها ك�رشيك
من ال�صناعية �أو غريها ّ
يف الر�أ�سمال ولي�س يف الدين ،وتكون
هذه �أموال دائمة لدى امل�ؤ�س�سة �رشط �أن
ي�ستطيع �صاحب هذه امل�ؤ�س�سة �أن يفتح
ر�أ�سماله للغري.
و�أي�ض ًا يف مهماتنا اجلديدة لتطوير
الأ�سواق املالية يف لبنان �ستكون
هناك امكانية �شفافية �أكرث يف بيانات
ال�رشكات ،وبهذه الطريقة ي�ستطيعون
التوجه اىل اجلمهور ل�رشاء الأ�سهم،
اليوم متويل ال�صناعي ال ميكن �أن يبنى
على الت�سليف فقط.

ي�شكل القطاع امل�رصيف اللبناين
�صمام �أمان لالقت�صاد الوطني ،و�أثبت
من خالل ال�سيا�سة والتدابري التي
اتخذها م�رصف لبنان �أنه القطاع
امل�رصيف الأقوى والأ�سلم يف دول
املنطقة وحتى يف الدول العاملية.
كيف تقر�أون دور القطاع امل�رصيف يف
املرحلة املقبلة؟ وهل بر�أيكم �سيبقى
يف هذا املوقع؟
نحن و�ضعنا دعائم متينة لال�ستقرار
وللنمو املايل واليوم هناك �إمكانيات
لدى القطاع امل�رصيف -مع ابقائهم
على احرتامهم كل تعاميمنا� -أن ميولوا
ال�سوق اللبنانية اىل حدود  20مليار
دوالر ،الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية
تدفع اىل ت�أجيل الإ�ستثمار و�أن يكون
اال�ستهالك �أقل� ،إمنا نحن مررنا
ب�أزمات كبرية و�أظهرنا قدرتنا يف
املحافظة على اال�ستقرار ومل يكن لدينا
االمكانيات املوجودة اليوم .و�أنا مرتاح
اىل امكانياتنا باال�ستمرار واملحافظة
على الثقة ،ون�أمل باللبنانيني الذين
ال هم املحرك الأ�سا�سي لالقت�صاد
فع ً
والذين ب�سبب �سالمة القطاع امل�رصيف
�صاروا ي�ستعملون م�صارف لبنان
كقاعدة لهم.
حوار :هناء حاج

106

Assinaa130.indd 106

Assinaa130.indd 107

7/11/13 1:23 PM

ملف خا�ص  /الم�صارف
رئيس جمعية مصارف لبنان رئيس مجلس إدارة
ومدير عام مجموعة االعتماد اللبناني

د .جوزف طربيه :القطاع الصناعي داعم للنمو
يعمل القطاع امل�رصيف يف لبنان وفق املعايري الدولية يف �سعي د�ؤوب لإبقائه بعيداً عن الت�أثريات االقليمية
احلالية املحيطة بلبنان عامة وامل�ؤثر على االقت�صادي العربي خا�صة .ومن هذا املنطلق تعمل جمموعة
«االعتماد اللبناين» للمحافظة على دورها الريادي وت�سعى اىل ابتكار وتقدمي باقة متن ّوعة من خدمات
ال�صريفة بالتجزئة و �صريفة ال�رشكات ،مع العمل على انت�شار ن�شاطها امل�رصيف خارج لبنان.
وعن و�ضع القطاع امل�رصيف و�أ�ساليب ال�صمود يف وجه الأزمات
حتدث الدكتور جوزف طربيه رئي�س جمعية م�صارف لبنان ورئي�س
جمل�س �إدارة ومدير عام جمموعة االعتماد اللبناين اىل «ال�صناعة
واالقت�صاد» �شارح ًا تقوميه لأداء جمموعته خالل الأعوام ال�سابقة
واخلدمات واملنتجات التي يقدمونها وامل�شاريع التو�سيعية:
متميزاً خالل ال�سنوات ال�سابقة بالرغم من
أداء
�سجل م�رصفنا � ً
ّ
ّ
إقليمية وحالة عدم الإ�ستقرار ال�سيا�سي على ال�ساحة
الإ�ضطرابات ال ّ
يخت�ص ب�أداء جمموعة «بنك الإعتماد
إقليمةّ � .أما فيما
ّ
املح ّلية وال ّ
2012
العام
اللبناين» خالل
�سنوي ًا بن�سبة
ا
النتائج
أظهرت
�
فقد
تطور
ً
ّ
ّ
 % 10.79يف �إجمايل الأ�صول �إىل  7.95مليار د�.أ .مع نهاية العام.
منو قوي يف حمفظة الت�سليفات بن�سبة
وقد ترافق ذلك
التطور مع ّ
ّ
% 13.05
�سنوي ًا �إىل  2.23مليار د�.أ .و يف الودائع وذلك بن�سبة
ّ
� % 10.62إىل  6.96مليار د�.أ ..وقد ح ّققت املجموعة �أرباح ًا �صافية
بلغت  61.08مليون د�.أ .يف ظ ّل �إرتفاع �صايف الإيرادات من الفوائد
بن�سبة  % 2.68على �صعيد �سنوي �إىل  125.52مليون د�.أ .و الزيادة
�سنوي ًا �إىل 183.34
الت�شغيلية بن�سبة % 5.81
قي �صايف الإيرادات
ّ
ّ
مليون د�.أّ .اما بالن�سبة للمنتجات اجلديدة ،ف� ّإن بنك الإعتماد
متنوعة من خدمات
اللبناين ي�سعى دوم ًا �إىل �إبتكار و تقدمي باقة ّ
ال�صريفة بالتجزئة و �صريفة ال�رشكات بالإ�ضافة �إىل تعزيز دوره
إ�ستثمارية واحلفاظ على موقعه الريادي يف جمال
يف ال�صريفة ال
ّ
جلهة الإنت�شار فقد �إفتتح امل�رصف
ا
أم
�
ة.
إلكرتوني
ال�صريفة ال
ّ
ّ ّ
منطقتي
فرعني له يف العراق خالل العام املن�رصم و حتديداً يف
ّ
�إربيل و بغداد و هو ي�سعى �إىل تو�سيع رقعة �إنت�شاره يف ك ّل من
الغربية يف الفرتة املقبلة ،مع العلم � ّأن �شبكة
العراق و بالد �أفريقيا
ّ
فروعه يف اخلارج ت�شمل �أي�ض ًا فرع يف ليما�سول – قرب�ص وفرع
متثيلي يف مونرتيال – كندا وم�رصف
يف مملكة البحرين ومكتب
ّ
جمهورية ال�سنغال.
تابع يف دكار يف
ّ
فيما قال عن التطورات االمنية التي تنعك�س �سلب ًا على االقت�صاد
اللبناين والقطاع امل�رصيف ،واالجراءات التي يتخذونها:
حالي ًا يف املنطقة
�إ ّنه من الطبيعي ّ
جداً �أن تكون للأزمة القائمة ّ
منذ �إندالع �سل�سلة ثورات الربيع العربي يف مطلع العام ،2011
ٍ
�سلبي ٍة على
حدة الأحداث يف �سوريا،
�إ�ضاف ًة �إىل تفاقم ّ
تداعيات ّ
لبنان ،ولكن جرى �إ�ستيعاب تداعياتها ح ّتى الآن .ومن املع�ضالت
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ال�سوريني
حالي ًا ،نذكر �إرتفاع عدد الالجئني
ّ
التي يواجهها لبنان ّ
الذي زاد من ال�ضغط على موارد الدولة ال�شحيحة .غري �أ ّنه على
الرغم من تفاقم تلك ال�ضغوطات ،فقد �إعتاد الإقت�صاد اللبناين على
الداخلية
يحد
مواجهة خمتلف ال�صدمات
واخلارجية ،الأمر الذي ّ
ّ
ّ
من ت�أثريات التداعيات املذكورة .ينعك�س ذلك يف تو ّقعات �صندوق
لنمو الناجت املح ّلي للبالد للأعوام القادمة ،والذي من
النقد الدويل ّ
ن
يتح�س
املرتقب �أن
تدريجي ًا لي�صل �إىل  % 4.0يف ك ٍّل من العامني
ّ
ّ
حت�سنٍ
 2014و .2018كذلك ف� ّإن تو ّقعات البنك الدويل ت�شري �إىل ّ
ثم �إىل 4.0
النمو الإقت�صادي �إىل  % 2.3يف العام  2014ومن ّ
يف ّ
 %يف العام  .2015يف الإطار نف�سه ،جنح لبنان باملحافظة على
�إ�ستقطاب حتويالت املغرتبني �إليه ،والتي بلغت  7.4مليار د�.أ�( .أي
ما يوازي  % 18من الناجت املح ّلي الإجمايل) يف العام  .2012وقد
ٍ
اللبنانية
إحتياطات كبريةٍ من الغاز يف املياه
�أ�ضفى �إكت�شاف �
ّ
خ�ص م�ستقبل الإقت�صاد املح ّلي ،الأمر
ب�صي�ص من الأمل فيما ّ
العام و�أن يدعم
الدين
أة
�
وط
ا�ستيعاب
الذي من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف
ّ
العامة للبالد.
ّ
املالية ّ
� ّأما جلهة القطاع امل�رصيف اللبناين ،ال يزال هذا الأخري مبن�أى
ٍ
احلالية،
إقليمية
تداعيات كربى للنزاعات
عن � ّأية
ّ
املحلية وال ّ
ّ
التاريخية جتاه خمتلف ال�ضغوطات.
مناعته
عن
ا
د
جمد
ً
مربهن ًا ّ
ّ
حمدودية
أخ�ص �إىل
وتن�سب مناعة امل�صارف
ّ
ّ
اللبنانية بال ّ
�إنك�شافها على بلدان الإ�ضطراب من جهة ،و�إىل حمافظتها على
مما يع ّزز من قدرتها
ن�سب �سيول ٍة ومالءةٍ عالية من جه ٍة �أخرىّ ،
اللبنانية قد
امل�صارف
على ال�صمود يف وجه الأزمات .كذلك ف� ّإن
ّ
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باتت معروفة بدورها الريادي يف تطبيق معايري الإدارة الر�شيدة
فعالة ،وعلى �إلتزامها مبختلف املعايري
و�إدارة املخاطر بطريق ٍة ّ
الدولية كمعايري بازل  1و 2و ،3الأمر الذي يدعم مرونتها وثقة
ّ
املحليني والأجانب فيها� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك،
واملودعني
امل�ستثمرين
ّ
دوري ٍة
تعاميم
يتبع البنك املركزي �سيا�س ًة حذرة وحكيمة ،مع
ٍ
ّ
ّ
حد �سواء.
امل�صارف
تطال
املحلية العاملة يف لبنان وخارجه على ّ
ّ
اللبنانية يف احلفاظ على
وت�أتي الأرقام لتربهن جناح امل�صارف
ّ
املميز على الرغم من �إ�شتداد الغليان ال�سيا�سي يف البالد
�أدائها
ّ
إرتفاع يف موجودات القطاع بن�سبة
�
ت�سجيل
مع
املنطقة،
ويف
ٍ
 % 7.19على �صعي ٍد
�سنوي خالل �شهر ني�سان من العام ،2013
ٍّ
اللبنانية بن�سبة
امل�صارف
لدى
الزبائن
ودائع
منو يف
ّ
مرتافق ًا مع ٍّ
 % 8.11وزيادةٍ يف املحفظة
الت�سليفية بن�سبة  .% 5.79لذا يجب
ّ
اللبنانية الإ�ستمرار يف تطبيق خمتلف التدابري
على امل�صارف
ّ
إ�ضافي ٍة قد حتدق يف البالد
واملعايري املذكورة لدرء � ّأية خماط ٍر �
ّ
يف ظ ّل الظروف ال�صعبة التي يعي�شها لبنان واملنطقة.
و�أو�ضح ر�أيهم بالقدرة امل�رصفية اللبنانية التي ت�سري وفق
ا�سرتاتيجية و�ضوابط مالية اتخذها امل�رصف املركزي وانعك�ست
ايجاب ًا على الثقة بالقطاع امل�رصيف اللبناين ،يف ظل العقوبات
التي تتعر�ض لها �سورية و�إيران:
«� ّأكد حاكم م�رصف لبنان مراراً وتكراراً عن �إلتزام القطاع
الدولية ،وعن �إ ّتخاذ ال�سلطات
امل�رصيف اللبناين مبجمل العقوبات
ّ
حد �سواء ك ّل التدابري الالزمة بهدف
املحلية وامل�صارف على ّ
ّ
مراقبة تد ّفق الر�ساميل من و�إىل البالد والت� ّأكد من م�صدرها .ف� ّإن
حري�ص على املحافظة على �سمعته
القطاع امل�رصيف اللبناين
ٌ
املحليني
وامل�ستثمرين
املودعني
ثقة
وعلى
لدى املجتمع الدويل
ّ
إقليمية .لذا مل ي�شهد
والأجانب به رغم تفاقم ّ
حدة النزاعات ال ّ
هروب يف الودائع من دول الإ�ضطراب
القطاع امل�رصيف اللبناين � ّأي
ٍ
عملية م�شبوهة يف هذا اخل�صو�ص ح ّتى
ت�سجل � ّأية ّ
�إليه كما مل ّ
متر
التي
ال�صعوبات
من
الرغم
وعلى
إطار،
ال
هذا
يومنا هذا .يف
ّ
اللبنانية العاملة يف الدول املذكورة وبالتحديد يف
بها امل�صارف
ّ
احلد من تداعيات
من
امل�رصيف
القطاع
جنح
اللبناين
�سوريا ،فقد
ّ
حالي ًا يف تلك الدول على ن�شاطها يف لبنان،
ال�رصاعات القائمة ّ
الأمر الذي ينعك�س يف �أدائها املايل ال�سليم .كذلك ف� ّإن القطاع
تخطي � ّأي ت�أث ٍري قد ينجم عن العقوبات
قادر على ّ
امل�رصيف اللبناين ٌ
املفرو�ضة على �سوريا و�إيران �إذ يتم ّتع هذا الأخري مب�ستويات
فعالة جلهة الإدارة الر�شيدة
�سيول ٍة ومالءةٍ عالية وبتطبيق تدابري ّ
و�إدارة املخاطر� ،إ�ضاف ًة �إىل ال�سيا�سة احلكيمة امل ّتبعة من قبل
امل�رصف املركزي .بالتوازي ،ف� ّإن �إ�ستمرار حتويالت املغرتبني
اللبنانيني �إىل بلدهم ال ّأم لي�س رهن ًا بتلك العقوبات ،الأمر الذي
ّ
يدعم القطاع امل�رصيف والإقت�صاد اللبناين كك ّل.
وعن دور م�رصف االعتماد اللبناين يف ا�ستنها�ض القطاع
ال�صناعي يف لبنان واخلطط التي تطبق بهذا االجتاه قال:
يواجه القطاع ال�صناعي اللبناين يف يومنا هذا
حتديات خمتلفة
ّ
تتم ّثل ب�إرتفاع كلفة الإنتاج يف ظ ّل �إرتفاع �أ�سعار املحروقات
املحلية .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
عاملي ًا وتراجع الطلب يف ال�سوق
ّ
ّ
�سيما يف �سوريا يف
ال
ة
العربي
بالبالد
ت
مل
�
التي
أحداث
ال
�ساهمت
أ
ّ
ّ
ّ
ال�صناعية ملا مي ّثله هذا البلد من
منو ال�صادرات
ّ
�إنخفا�ض وترية ّ
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رئي�سي ًا لل�صادرات �إىل
أهمية ك�سوق للمنتجات
اللبنانية ومعرباً
ّ
ّ
� ّ
كا ّفة البلدان املجاورة .يف هذا الإطار ،يلعب القطاع امل�رصيف
اللبناين ب�شكل عام وبنك الإعتماد اللبناين ب�شكل خا�ص دوراً
إقت�صادية من خالل متويل القطاعات
فع ّا ًال يف عملية التنمية ال
ّ
ل
ا
نظر
ال�صناعي
�سيما القطاع
ال
أهميته يف الإقت�صاد
ً
ّ
إنتاجية وال ّ
ّ
النمو .ويعمل بنك الإعتماد اللبناين
اللبناين كركن �
أ�سا�سي يف دعم ّ
ّ
ال�صناعية ومتويل الإ�ستثمارات اجلديدة من
امل�شاريع
على دعم
ّ
خالل منح قرو�ض مي�سرّ ة بفوائد خمف�ضة بالإ�ضافة �إىل تقدمي
قرو�ض مكفولة بوا�سطة �رشكة كفاالت لل�رشكات
ال�صناعية
ّ
ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم والقرو�ض املدعومة من قبل م�رصف
ّ
لبنان .كما يقوم بنك الإعتماد اللبناين بت�شجيع ال�صادرات
إتفاقية مربمة مع برنامج متويل
ال�صناعية
اللبنانية من خالل � ّ
ّ
ّ
التحارة
العربية «»The Arab Trade Financing Program
ّ
 .و�سيحافظ بنك الإعتماد اللبناين على دوره الفع ّال يف تطوير
إقت�صادية ،كالقطاع ال�صناعي وغريه ،من
كافة القطاعات ال
ّ
خالل الإ�ستفادة من التحفيزات التي مينحها م�رصف لبنان يف
هذا ال�ش�أن .يجدر الذكر يف هذا ال�سياق � ّأن الت�سليفات املمنوحة
للقطاع ال�صناعي من قبل القطاع امل�رصيف ك ّكل قد �ش ّكلت حوايل
الت�سليفية كما يف نهاية �شهر �آذار يف
 % 11من جمموع املحفظة
ّ
ح�صة القطاع ال�صناعي  % 34.30من �إجمايل القرو�ض
حني بلغت ّ
املكفولة من �رشكة كفاالت لغاية �شهر � ّأيار .2013
العدد  130تموز 2013

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

Assinaa130.indd 109

Plas Cards Summer Pro Arab A4.pdf

Assinaa130.indd 110

1

5/29/13

4:41 PM

7/11/13 1:23 PM

Assinaa130.indd 111

7/11/13 1:23 PM

ملف خا�ص  /الم�صارف

نشاط المصارف التجارية العاملة في لبنان
في العام 2012
امل�رصفيان يف
ت�أ ّثر الن�شاط والأداء
ّ
العام  2012بالتو ّترات ال�سيا�سية
املحلية وتدهور الأو�ضاع الأمنية
يف البلدان املجاورة ،وخ�صو�ص ًا يف
�سورية .فتباط أ� منو ك ّل من الودائع
والت�سليفات امل�رصفية وبالتايل منو
الن�شاط امل�رصيف كك ّل .ففي نهاية
العام  ،2012بلغ الن�شاط امل�رصيف
املعبرّ عنه ب�إجمايل مطلوبات/
موجودات امل�صارف التجارية العاملة
يف لبنان ،ما يوازي  228963مليار
لرية (�أي ما يعادل  151,9مليار دوالر)
مقابل  211918مليار لرية (ما يعادل
 140,6مليار دوالر) يف نهاية العام
ال بذلـك زيـادة ن�سب ُتهـا
،2011
م�سجـ ً
ّ
 % 8,0يف العام  2012بعد زيادة
�أعلى بقليل بلغت ن�سبتها  % 9,0يف
العام  .2011وعلى الرغم من تباط�ؤه،
ُيعترب هذا النمو كافي ًا لتلبية احلاجات
للقطاع نْي العام واخلا�ص.
التمويلية
َ
وكما بات معلوم ًا ،ف�إن حجم القطاع
امل�رصيف اللبناين مرتفع قيا�س ًا �إىل
الناجت املحلي الإجمايل ،وقد �ش ّكل ما
يوازي  % 350منه يف نهاية العام
 2012ح�سب تقديرات الناجت ،يف �إ�شارة
وا�ضحة �إىل عمق الو�ساطة امل�رصفية
يف لبنان يف ظ ّل �شبه غياب ل�سو َق ْي

الأ�سهم وال�سندات .وبلغت الأرباح
ال�صافية للم�صارف العاملة يف لبنان،
بح�سب النتائج ال ّأولية 1576 ،مليون
دوالر يف العام  2012مقابل  1586يف
م�سجلة بذلك تراجع ًا
العام الذي �سبق،
ّ
ب�سيط ًا ن�سب ُته  ،% 0,6لكنه معقول
مقارن ًة بظروف العمل ال�صعبة يف العام
 .2012و�سن�ستعر�ض يف ما يلي تطور
املجمعة للم�صارف
�أهم بنود امليزانية
ّ
التجارية يف العام .2012

أو ًال :المطلوبات

أهم
تبقى الودائع املورد الأول وال ّ
واملحرك الأ�سا�سي
للقطاع امل�رصيف
ّ
لن�شاط امل�صارف التجارية العاملة يف
لبنان .وقد �ش ّكلت الودائع الإجمالية
 % 84,1من �إجمايل املطلوبات يف
نهاية العام  2012مقابل  % 83,7يف
نهاية العام  .2011و�إىل الودائع ،ت�ضيف
امل�صارف مواردها الذاتية املتم ّثلة
بالأموال اخلا�صة ،وبالأموال الأخرى

مطلوبات امل�صارف التجارية كما يف نهاية الفرتة (مليارات اللريات ون�سب مئوية)
2012

القيمة
ودائع القطاع اخلا�ص املقيم
ودائع القطاع العام
ودائع القطاع اخلا�ص غري املقيم
التزامات جتاه القطاع املايل غري املقيم
االموال اخلا�صة
مطلوبات �أخرى

املجموع

133744
2107
27866
6785
13901
9952

194355

2010			 2011

احل�صة من
املجموع ()٪
68,8
1,1
14,3
3,5
7,2
5,1

القيمة
142385
2999
32054
8764
16162
9554

211918

100,00

احل�صة من
املجموع ()٪
67,2
1,4
15,1
4,1
7,6
4,5
100,00

القيمة
152124
4008
36311
8897
19058
8565

228963

احل�صة من
املجموع ()٪
66,4
1,8
15,9
3,9
8,3
3,7
100,00

امل�صدر :م�صرف لبنان
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

7/11/13 1:23 PM

العدد  130تموز 2013

112

Assinaa130.indd 112

املكونة من �ش ّتى �أنواع امل�ؤونات وما
ّ
�إليها من �أموال دائمة .كما حتاول زيادة
مواردها املتو�سطة والطويلة الأجل
من خالل �إ�صدار �سندات دين وت�أمني
ومنظمات
خطوط ائتمان من م�ؤ�س�سات
ّ
و�صناديق عربية وعاملية ب�رشوط
مي�سرّ ة.
يعر�ض اجلدول التايل تطور بنود
العام نْي 2010
املطلوبات بني نهاية
َ
و ،2012حيث يتبينّ انخفا�ض ح�صة
ودائع املقيمني مقابل ارتفاع ح�صة ك ّل
من ودائع غري املقيمني وودائع القطاع
العام والأموال اخلا�صة وااللتزامات
جتاه القطاع املايل غري املقيم.

الودائع

تت�ضمن
و�صلت قاعدة الودائع ،والتي
ّ
ودائع القطاع اخلا�ص املقيم وغري
املقيم وودائع القطاع العام� ،إىل ما
يوازي  192444مليار لرية (�أي ما يعادل
 127,7مليار دوالر) يف نهاية العام
 2012مقابل  177438مليار لرية (�أي
ما يعادل  117,7مليار دوالر) يف نهاية
لت�سجل بذلك زيادة ن�سبتها
العام ،2011
ّ
 % 8,5يف العام  2012وهي م�شابهة
لن�سبة الزيادة املح ّققة يف العام 2011
(� ،)% 8,4إ ّال �أنها تبقى دون ن�سبة النمو
املح ّققة يف العام .)% 12,2( 2010

وعند تف�صيل تو ّزع الودائع ،يتبينّ �أن
ح�صة ودائع القطاع اخلا�ص املقيم
ّ
�ش ّكلت  % 79,0من �إجمايل الودائع يف
نهاية العام 2012
وح�صة ودائع القطاع
ّ
اخلا�ص غري املقيم ( )% 18,9وتلك
العائدة للقطاع العام ( .)% 2,1وتو ّزعت
الودائع الإجمالية بن�سبة  % 36,5على
اللرية اللبنانية و % 63,5على العمالت
الأجنبية .على �صعيد �آخر ،ارتفعت ودائع
القطاع اخلا�ص املقيم وغري املقيم
املحررة باللرية بن�سبة  % 11,5يف العام
ّ
2012
املحررة
الودائع
ارتفعت
حني
يف
،
ّ
بالعمالت الأجنبية بن�سبة �أق ّل بلغت 6,2
معدل دولرة
 .%وبالتايل ،انخف�ض قلي ًال ّ
ودائع القطاع اخلا�ص �إىل  % 64,8يف
نهاية العام  2012مقابل  % 65,9يف
نهاية العام .2011
ترتكز الودائع
على �صعيد �آخر،
ّ
امل�رصفية يف مدينة بريوت و�ضواحيها،
�إذ ا�ستقطبت هذه املنطقة  % 69,0من
الودائع الإجمالية يف نهاية حزيران
 ،2012مو ّزعة على حوايل  % 49,0من
العدد الإجمايل للمودعني .يف حني تعود
ن�سبة  % 31,0من الودائع �إىل املناطق
الأخرى وتتو ّزع على  % 51,0من
يدل على اختالف
جمموع املودعني ،ما ّ
متو�سط الوديعة بني بريوت و�ضواحيها
واملناطق الأخرى.

يف ما يتع ّلق مبعدالت الفائدة على
الودائع ،عرفت معدالت الفائدة الدائنة
على اللرية اللبنانية ا�ستقراراً يف العام
منحى انخفا�ضي ب�سيط يف
 2012مع
ً
موازاة �شبه ا�ستقرار ملعدالت الفائدة على
�سندات اخلزينة باللرية .وبلغ متو�سط
املجددة
الفائدة على الودائع اجلديدة �أو
ّ
باللرية  % 5,41يف كانون الأول 2012
مقابل  % 5,63يف كانون الأول .2011
كما بقي متو�سط معدل الفائدة الدائنة
م�ستقر ليبلغ % 2,86
على الدوالر �شبه
ّ
يف كانون الأول  2012مقابل  % 2,83يف
كانون الأول .2011

األموال الخاصة

يف نهاية العام  ،2012ارتفعت الأموال
اخلا�صة للم�صارف التجارية العاملة
يف لبنان �إىل  19058مليار لرية (�أي ما
يعادل  12,6مليار دوالر) مقابل 16162
مليار لرية (�أي ما يعادل  10,7مليارات
لت�سجل
دوالر) يف نهاية العام ،2011
ّ
بذلك زيادة ن�سبتها  % 17,9يف العام
 2012مقابل زيادة بن�سبة  % 16,3يف
العام  .2011وميكن القول � ّإن امل�صارف
التجارية العاملة يف لبنان تتم ّتع
مب�ستوى مرتفع من الر�سملة .ففي نهاية
العام � ،2012ش ّكلت الأموال اخلا�صة
 % 8,3من �إجمايل امليزانية مقابل

موجودات امل�صارف التجارية كما يف نهاية الفرتة ( مليارات اللريات – ون�سب مئوية )
2012

موفورات
منها :ودائع لدى م�صرف لبنان
ت�سليفات للقطاع اخلا�ص املقيم
ت�سليفات للقجطاع العام
موجودات خارجية
منها :ودائع لدى القطاع املايل غري
املقيم
ودائع القطاع اخلا�ص غري املقيم
قيم ثابتة وموجوات غري م�صنّفة

املجموع

القيمة

احل�صة من
املجموع ()٪

60778

31,3

44192

22,7

61154

31,5

54702

23,5

38784

20,0

2010			 2011

القيمة

احل�صة من
املجموع ()٪

71535

33,8

51594

24,3

القيمة

احل�صة من
املجموع ()٪

79604

34,8

57052

24,9

71143

33,6

44055
38436

20,8
18,1

23885

12,3

22054

10,4

21702

6954

3,6

7764

3,7

8452

3,7

194355

100,00

211918

100,00

228963

100,00

4523

2,3

6297

3,0

79179

34,6

46930
39447

20,5
17,2
9,5

5930

2,6

امل�صدر :م�صرف لبنان
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ملف خا�ص  /الم�صارف
 % 7,6يف نهاية العام  .2011و�ش ّكلت
الأموال اخلا�صة  % 29,1من �إجمايل
الت�سليفات للقطاع اخلا�ص مقـابـل
املذكور ْين
التاريخ نْي
 % 27,2يف نهاية
َ
َ
عد هذه املعدالت جيدة
على التوايل .و ُت ّ
باملقارنة مع مثيالتها يف عدد كبري من
املتقدمة .وا�ستناداً �إىل املعطيات
الدول
ّ
املتوافرة عن العام  ،2012فقد بلغ معدل
املالءة املث ّقل ب�أوزان املخاطر % 12
ح�سب اتفاقية بازل  ،2علم ًا �أن امل�ستوى
املطلوب عاملي ًا هو  .% 8وت�سعى
امل�صارف ب�صورة دائمة �إىل تعزيز
ر�ساميلها من خالل الإفادة من الأرباح
املح ّققة وتخ�صي�ص جزء منها لزيادة
الر�سملة ،ومن خالل �إ�صدار الأ�سهم
العادية والتف�ضيلية امل�ص ّنفة �ضمن
الأموال اخلا�صة الأ�سا�سية ،ومن طريق
فتح ر�ساميلها مل�ساهمني قدامى وجدد،
ودوليني .تبقى الإ�شارة �إىل �أن
حم ّليني
ّ
الأموال اخلا�صة امل�ساندة ،التي ت�شمل
ال�سندات والقرو�ض املر�ؤو�سة وبع�ض
�أنواع الأ�سهم التف�ضيلية ال تزال متد ّنية
باملقارنة مع الأموال اخلا�صة الأ�سا�سية،
�إذ مل ت�ش ّكل �إ ّال  % 6,1من الأموال اخلا�صة
يف نهاية العام .2012

ثاني ًا :الموجودات

درجت امل�صارف العاملة يف لبنان على
توظيف مواردها ح�سب متط ّلبات ال�سيولة
واملالءة والربحية ،مع احلذر يف ا ّتخاذ
املخاطر .ويعر�ض اجلدول �أدناه تطور
العام نْي
بنود املوجودات بني نهاية
َ
 2010و ،2012حيث يتبينّ ارتفاع ح�صة
ودائع امل�صارف لدى امل�رصف املركزي
والت�سليفات للقطاع اخلا�ص املقيم
مقابل تراجع ح�صة الت�سليفات للقطاع
العام واملوجودات اخلارجية.

التسليفات للقطاع الخاص

ا�ستمرت امل�صارف التجارية يف العام
ّ
 2012يف متويل القطاع اخلا�ص املقيم
وغري املقيم� ،أفراداً وم�ؤ�س�سات ،على
النحو الوايف واملطلوب وبكلفة مقبولة.
وت�شهد الت�سليفات على الدور الكبري
للم�صارف يف متويل القطاع اخلا�ص
وبالتايل امل�ساهمة يف النمو االقت�صادي
وخلق فر�ص العمل .ويف نهاية العام
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 ،2012قاربت الت�سليفات للقطاع اخلا�ص
املقيــم وغـيــر املقيــم ن�سبـة  % 100من
الناجت املحلي الإجمايل .و ُتعترب هذه
الن�سبة مرتفعة قيا�س ًا �إىل العديد من
الدول النا�شئة.
ويف نهاية العام  ،2012ازدادت
الت�سليفات املمنوحة للقطاع اخلا�ص
املقيم وغري املقيم �إىل ما يوازي 43452
مليون دوالر مقابل  39375مليون
دوالر يف نهاية العام  ،2011لتكون قد
جيدة بلغت  % 10,4يف
ارتفعت بن�سبة ّ
العام  2012بعد زيادة ن�سب ُتها % 12,7
يف العام  ،2011مع الإ�شارة �إىل �أن هذه
الت�سليفات ازدادت بن�سبة كبرية هي
 % 23,1يف العام .2010
وقد �ش ّكلت الت�سليفات للقطاع اخلا�ص
غري املقيم ،والتي تتع ّلق يف جزء كبري
منها بتمويل م�شاريع لرجال الأعمال
�سيما يف
اللبنانيني يف اخلارج ،وال ّ
ّ
الدول العربية والإفريقية % 12,9 ،من
�إجمايل الت�سليفات للقطاع اخلا�ص يف
نهاية العام  2012مقابل  % 13,1يف
نهاية العام .2011
من ناحية �أخرى ،بلغت ن�سبة الت�سليفات
بالعمالت الأجنبية قيا�س ًا �إىل الودائع
بهذه العمالت  % 41,6يف نهاية العام
 2012مقابل  % 40,5يف نهاية العام
 .2011ووا�صلت ن�سبة الت�سليفات باللرية
بالقيا�س �إىل الودائع باللرية ارتفاعها
�إىل  % 22,1يف نهاية العام  2012من
 % 21,6يف نهاية العام  ،2011ما ي�شري
�إىل ال�سيولة املرتفعة التي تتم ّتع بها
امل�صارف.
ومع ارتفاع الت�سليفات باللرية بن�سبة
 % 14,3يف العام  2012وبوترية �أ�رسع
من ارتفاع الت�سليفات بالعمالت الأجنبية
بن�سبة  % 9,3يف العام املذكور�ُ ،س ّجل
معدل دولرة الت�سليفات
تراجع �إ�ضايف يف ّ
%
�إىل  % 77,6من 78,4
العام نْي
نهاية
يف
َ
 2012و 2011على التوايل ،مع الإ�شارة �إىل
املعدل كان قد بلغ  % 86,6يف نهاية
�أن هذا ّ
العام  .2008وجاء هذا الرتاجع ك�أحد �أبرز
قدمها م�رصف لبنان
نتائج احلوافز التي ّ
لبع�ض الت�سليفات ،يف خطوة لإعادة
الدور االقت�صادي ل ّلرية اللبنانية كعملة
ت�سليف .وجاءت احلوافز اجلديدة ،املو ّقتة
وتو�سع دائرة احلوافز
لتكمل
والدائمة،
ّ
ّ

امل ّتخذة �ضمن �إجراءات وتدابري �سابقة
مل�ساعدة القطاعات الإنتاجية ودعم
القرو�ض ال�سكنية وت�سهيل �آلية القرو�ض
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة املمنوحة
ّ
بكفالة �رشكة «كفاالت» .وهي تهدف
طبع ًا �إىل التخفيف من كلفة القرو�ض من
خالل دعم الفائدة من قبل الدولة و�/أو من
يقدمها م�رصف لبنان
خالل احلوافز التي ّ
عرب تنزيالت � ّإما من �صلب الإحتياطي
الإلزامي املفرو�ض على امل�صارف و� ّإما
من الإلتزامات اخلا�ضعة للإحتياطي
الإلزامي.
وتبينّ املعطيات الإح�صائية � ّأن
الت�سليفات احلائزة على تخفي�ض
من �صلب الإحتياطي الإلزامي ،وهي
ت�سليفات ممنوحة باللرية ،ارتفعت بن�سبة
 % 29,3يف العام  2011وبن�سبة % 17,8
يف الن�صف الأول من العام ( 2012مقابل
زيادة ن�سبتها  % 11,5يف الن�صف الأول
 )2011لتبلغ  8646مليار لرية يف نهاية
حزيران  .2012ونتج ارتفاعها ب�شكل
رئي�سي عن ارتفاع القرو�ض ال�سكنية.
وازدادت الت�سليفات احلائزة على تخفيـ�ض
من الإلتزامات اخلا�ضعة للإحتياطي
الإلزامي بن�سبة  % 31,9يف العام 2011
وبن�سبة  % 15,2يف الن�صف الأول من
العام ( 2012مقابل زيادتها بن�سبــة 11,5
 %يف الن�صف الأول  )2011لتبلغ 3496
مليار لرية يف نهاية حزيران  .2012كما
تظهر الإح�صاءات � ّأن �إجمايل الت�سليفات
املدعومة الفوائد،املوافق عليهان ازداد
بن�سبة  % 26,8يف العام  ،2011وبن�سبة
 % 9,7يف الن�صف الأول  2012لتبلغ
قيمة هذه الت�سليفات  7295مليار لرية
يف نهاية حزيران  ،2012علم ًا � ّأن جزءاً
منها ي�ستفيد من تخفي�ض من الإلتزامات
اخلا�ضعة للإحتياطي الإلزامي �أو من
�صلب الإحتياطي الإلزامي.
يخ�ص تو ّزع الت�سليفات على
ويف ما
ّ
القطاعات االقت�صادية ،وبا�ستثناء
القطاع الزراعي الذي يحتاج �إىل �صيغ
متخ�ص�صة كما هي احلال يف
متويل
ّ
املتطورة والنا�شئة ،فهو
الدول
معظم
ّ
ح�صة القطاعات
يتوافق بوجه عام مع ّ
من الناجت املح ّلي الإجمايل .وقد �أظهرت
الإح�صاءات ارتفاع ًا جيداً للت�سليفات
امل�ستعملة واملمنوحة جلميع القطاعات

114

Assinaa130.indd 114

توزع ت�سليفات القطاع املايل امل�ستعملة على القطاعات الأقت�صادية ( كما يف نهاية الفرتة )
كانون األول 2010

التجارة واخلدمات
البناء واملقاوالت
ال�صناعة
القرو�ض ال�شخ�صية
منها :القرو�ض ال�سكنية
الو�ساطة املالية
الزراعة
قطاعات �أخرى

املجموع

		كانون األول 2011

القيمة

احل�صة من
املجموع ()٪

9494

16,27

13723

23,25

4927

8,45

2036

3,49

21046

36,07

6564

11,25

6800

11,66

554

0,95

58344

100,00

القيمة

		كانون األول

احل�صة من
املجموع ()٪

23257

35,11

7445

11,24

10751

16,23

16868

25,46

5226

7,89

2044

3,10

9018

13,60

644

0,97

66246

100,00

القيمة

2012

احل�صة من
املجموع ()٪

25414

34,57

8439

11,48

12267

16,69

19368

26,35

5127

6,97

2209

3,01

10957

14,91

683

0,93

73507

100,00

امل�صدر :م�صرف لبنان
العام نْي
الإقت�صادية بني نهاية
َ
تركز الت�سليفات يف
و .2012كما
ا�ستمر ّ
ّ
قطاع التجارة واخلدمات على الرغم
ح�صة هذا القطاع قلي ًال �إىل
من تراجع ّ
2012
العام
نهاية
 % 34,6يف
ح�صة
أما
�
.
ّ
الأفراد �أو القرو�ض ال�شخ�صية فارتفعت
�إىل  ،% 26,4علم ًا �أن ح�صة القرو�ض
ال�سكنية التي تدخل �ضمنها ارتفعت �إىل
ح�صة ك ّل من البناء
 .% 14,9وارتفعت ّ
واملقاوالت قلي ًال �إىل  % 16,7وال�صناعة
�إىل  % 11,5يف نهاية العام  .2012وفيما
ح�صة الزراعة ،تراجعت
ا�ستقرت تقريب ًا ّ
ّ
ح�صة الو�ساطة املالية �إىل .% 7,0
ّ
ويظهر تو ّزع هذه الت�سليفات على
مركزة �إىل
املناطق وامل�ستفيدين �أ ّنها ّ
حد كبري يف منطقة بريوت و�ضواحيها
ّ
ح�صة هذه
لت
ك
و�ش
�ساكنيها.
ومل�صلحة
ّ
ّ
املنطقة  % 79,8من �إجمايل الت�سليفات
يف نهاية حزيران � 2012ش�أنها تقريب ًا
يف نهاية العام  ،2011فيما بلغت ن�سبة
امل�ستفيدين  % 55,5من املجموع يف
نهاية حزيران  2012مقابل % 56,1
يف نهاية العام  .2011و ُيعترب هذا
تركز الن�شاط
الرتكز طبيعي ًا يف موازاة ّ
ّ
وتركز ال�س ّكان وم�ستوى
الإقت�صادي
ّ
املداخيل يف العا�صمة وال�ضواحي.
ومن ناحية تو ّزع هذه الت�سليفات ح�سب
ال�رشائح ،تبينّ الإح�صاءات � ّأن الت�سليفات
التي تزيد قيمتها عن مليار لرية لبنانية
2010

والتي ي�ستفيد منها  % 1,6فقط (عددهم
� 6616شخ�ص ًا وم�ؤ�س�سة) من �إجمايل
امل�ستفيدين (البالغ عددهم ،)416419
من �أفراد وم�ؤ�س�سات �صغرية و�رشكات
متو�سطة وكبرية احلجم� ،ش ّكلت % 71,6
من �إجمايل قيمة الت�سليفات يف نهاية
حزيران .2012
يخ�ص معدالت الفائدة على
يف ما
ّ
املجددة باللرية
أو
�
اجلديدة
الت�سليفات
ّ
اللبنانية وبالدوالر الأمريكي ،فقد
�سجلت بع�ض التق ّلبات �صعوداً ونزو ًال
ّ

التسليفات للقطاع العام

ارتفعت ت�سليفات امل�صارف التجارية

قانون تسهيل المنح
�أ�صدر حاكم م�رصف لبنان قراراً متعلق ًا بالت�سهيالت املمكن �أن مينحها
م�رصف لبنان للم�صارف وللم�ؤ�س�سات املالية ،وذلك وفق ًا لل�رشوط وللأ�صول
وللآلية التالية:
�أو ًال :مينح م�رصف لبنان هذه القرو�ض للم�صارف املعنية باالولوية وفق ًا
لتاريخ تقدمي الطلبات امل�ستكملة ال�رشوط كما هي حمددة يف هذه املادة
ولغاية ا�ستنفاذ املبلغ املذكور اعاله ووفق ًا للحدود املف�صلة ادناه.
ثانيا :على امل�صارف املعنية تقدمي ال�ضمانات الكافية مقابل هذه الت�سليفات.
ميكن مل�رصف لبنان قبول  ،على �سبيل ال�ضمانة� ،سندات متث ل قيمة القرو�ض
التي متنحها امل�صارف لعمالئها ا�ستناداً الحكام هذه املادة .يحتفظ م�رصف
لبنان بحق ال رجوع على امل�ص ارف املعني ة بغية ا�ستيفاء قيمة الت�سهيالت
التي مينحها لها حتى قبل تنفيذ ال�ضمانات املعطاة له مبوجب �سندات التمثيل
امل�شار اليها اعاله.
ثالث ًا :مينح م�رصف لبنان هذه الت�سليفات للم�صارف املعنية بفائدة ،% ١
حتت�سب �سنوي ًا وتدفع �شهري ًا.
115
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�ضيقة يف العام .2012
�ضمن هوام�ش ّ
متو�سط الفائدة املدينة على اللرية
وبلغ
ّ
 % 7,07يف كانون الأول  2012مقابل
 % 7,38يف كانون الأول  .2011فيما بلغ
معدل الفائدة على الت�سليفات
متو�سط ّ
اجلديدة �أو
املجددة بالدوالر  % 6,87يف
ّ
كانون الأول  2012مقابل  % 7,02يف
كانون الأول .2011
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ملف خا�ص  /الم�صارف
املمنوحة للقطاع العام �إىل ما يوازي
 46930مليار لرية يف نهاية العام
 2012مقابل  44055مليار لرية يف
نهاية العام  .2011وبذلك ،تكون هذه
الت�سليفات قد ازدادت بن�سبة % 6,5
يف العام  2012مع عودة امل�صارف
�إىل االكتتاب ب�سندات اخلزينة باللرية
بعد �إ�صدارات ل�سندات طويلة الأجل (7
و 8و� 10سنوات) .وكانت الت�سليفات
ا�ستقرت ن�سبي ًا يف العام
للقطاع العام
ّ
 2011بعدما اكتفت امل�صارف بتجديد
اال�ستحقاقات ،من جهة ،ولعدم حاجة
الدولة �إىل االقرتا�ض مبقدار كبري
ب�سبب الوفر يف ح�سابها لدى م�رصف
املكون �سابق ًا ،من جهة �أخرى.
لبنان
ّ
وارتفعت حمفظة امل�صارف التجارية
من �سندات اخلزينة باللرية �إىل 27107
مليار لرية يف نهاية العام  2012مقابل
 24849مليار لرية يف نهاية العام
 .2011وارتفعت حمفظة امل�صارف
التجارية من �سندات اليوروبوندز
�إىل ما يوازي  13081مليون دوالر
العام نْي
من  12670مليون ًا يف نهاية
َ
املذكور ْين على التوايل .ويف نهاية
َ
العام � ،2012ش ّكلت الت�سليفات باللرية
 % 58,0من �إجمايل الت�سليفات للقطاع
العام والت�سليفات بالعمالت الأجنبية
 % 42مقابل  % 56,6و % 43,4على
التوايل يف نهاية العام .2011

الموجوات الخارجية

بلغت املوجودات اخلارجية من ودائع

لدى امل�صارف غري املقيمة14396 ،
مليون دوالر يف نهاية العام 2012
مقابل  14630مليون دوالر يف نهاية
العام  2011لتكون بذلك قد انخف�ضت
تتعدى  % 1,6يف العام
بن�سبة ب�سيطة ال ّ
 2012مقابل انخفا�ضها بن�سبة % 7,7
يف العام  .2011وميكن تف�سري ذلك

بتوافر فر�ص توظيف مجُ دية �أخرى من
ت�سليفات بالعمالت الأجنبية للقطاع
اخلا�ص والقطاع العام و�شهادات �إيداع
بالعمالت الأجنبية ُي�صدرها م�رصف
لبنان ،من جهة ،وبالفوائد املنخف�ضة
جداً على هذا النوع من التوظيفات يف
ال ،من
اخلارج وحجمها املرتفع �أ�ص ً
جهة �أخرى .ومعلوم �أن لهذه الودائع،
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للمرة
يف �أيلول � ،2012أ�صدرت وزارة املالية بالتعاون مع م�رصف لبنان ّ
الأوىل �سندات خزينة باللرية اللبنانية من فئة ع�رش �سنوات بقيمة
مليار لرية بفائدة ق�سيمة  .% 8,24ويف ت�رشين الأول � ،2012أ�صدرت الوزارة
�سندات خزينة باللرية اللبنانية من فئة � 8سنوات بقيمة  1916مليار لرية
بفائدة  .% 7,80ويف ت�رشين الثاين � ،2012أ�صدرت �سندات خزينة باللرية
اللبنانية من فئة � 7سنوات (بعد مدة من التو ّقف عن �إ�صدارها) بقيمة 1093
مليار لرية بفائدة ق�سيمة .% 7,5
على �صعيد �آخر� ،أجرى م�رصف لبنان يف حزيران  ،2012بالتعاون مع وزارة
مليار ْي دوالر من حمفظته ب�سندات اخلزينة
املالية ،عملية ا�ستبدال مبا يوازي
َ
باللرية �إىل �سندات يوروبوندز ( .)Repurchase Agreementويف كانون الأول
� ،2012أجرى امل�رصف املركزي عملية ا�ستبدال دين مماثلة مبا يوازي مليار
دوالر �أمريكي من حمفظته ب�سندات اخلزينة باللرية �إىل حمفظته ب�سندات
اليوروبوندز.
مت �إ�صدار �سندات يوروبوندز بقيمة  950مليون دوالر
،
2012
يف ني�سان
ّ
ت�ستحق يف ت�رشين الأول 2017
توزع بني �سندات بقيمة  600مليون دوالر
ّ
ّ
350
بقيمة
و�سندات
،
%
5
بفائدة
ت�ستحق يف ت�رشين الثاين
دوالر
مليون
ّ
 2026بفائدة .% 6,6
مت �إ�صدار �سندات يوروبوندز بقيمة  1525مليون
،
2012
يف ت�رشين الثاين
ّ
موزعة بني  701مليون دوالر يف عملية ا�ستبدال �سندات كانت
دوالر �أمريكي ّ
قريبة اال�ستحقاق (اتفاقية التبادل الطوعي) و 824مليون دوالر �سندات جديدة
توزعت كالآتي 340 :مليون دوالر
ت�ستحق يف ت�رشين الثاين  2018بفائدة
ّ
ّ
ت�ستحق يف كانون الثاين  2023بفائدة  % 6و369
دوالر
مليون
115
،
%
5
,
15
ّ
مليون دوالر ا�ستحقاق ت�رشين الثاين  2027بفائدة .% 6,75
1151

هامة
التي ُتعترب �سيولة � ّأولية ،وظيفة ّ
يف متويل مبادالت لبنان مع اخلارج
ويف �إدارة املخاطر .فعلى الرغم من
املردود املنخف�ض لهذه التوظيفات
اخلارجية ،ت�سعى امل�صارف دائم ًا يف
حد �أدنى من
�إدارة مواردها �إىل ت�أمني ّ
ال�سيولة بالعمالت الأجنبية.
من جهة �أخرى ،ارتفعت موجودات
امل�صارف اخلارجيـة الأخرى بن�سبـة
 % 7,8يف العام  2012مقابل ارتفاعها
بن�سبة  % 8,5يف العام  .2011وو�صلت
�إىل  6165مليون دوالر يف نهاية
العام  2012مقابل  5717مليون دوالر
يف نهاية العام  .2011وت�شمل هذه
املوجودات ب�شكل �أ�سا�سي ا�ستثمارات
مبا�رشة يف ر�ساميل امل�صارف
ال�شقيقة �أو التابعة ،و�أي�ض ًا ا�ستثمارات
يف املحافظ يف اخلارج ال تق ّل درجة
ت�صنيفها عن م�ستوى � BBBأو خا�ضعة
لرقابة بلدان م�ص ّنفة ت�صنيف ًا �سيادي ًا

م
م

مب�ستوى  BBBوما فوق.

م
ج
ا

الودائع لدى مصرف لبنان

يف نهاية العام  ،2012ارتفعت ودائع
امل�صارف التجارية لدى م�رصف لبنان
�إىل ما يوازي  79179مليار لرية مقابل
 71143مليار لرية يف نهاية العام
م�سجلة بذلك زيادة ن�سب ُتها 11,3
ّ ،2011
 %يف العام  2012مقابل زيادة ن�سبتها
 % 17,1يف العام  .2011وت�شهد هذه
الودائع ارتفاع ًا متوا�ص ًال منذ حوايل
اخلم�س �سنوات .ويت�أ ّثر ارتفاعها ب�إ�صدار
م�رصف لبنان �شهادات �إيداع بالدوالر
و�/أو باللرية ،وبالودائع الإلزامية
املفرو�ضة على ودائع امل�صارف
بالعمالت الأجنبية واالحتياطي الإلزامي
وبتف�ضيل امل�صارف �إيداع جزء من
ال�سيولة الفائ�ضة بالعمالت الأجنبية لدى
امل�رصف املركزي منه لدى امل�صارف
املرا�سلة ب�سبب فارق الفائدة املدفوعة.
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ماستركارد Cedar Miles
مفتاحك للعالم
ماستركارد  Cedar Milesمن بنك عوده هي البطاقة الوحيدة التي تتيح لك
وأيضا من خالل أسفارك على متن طيران
ً
جمع األميال من خالل مشترياتك،
الشرق األوسط وحلفائها.
واآلن مع انضمام شركة طيران الشرق األوسط إلى تحالف ،SkyTeam
أصبح بإمكانك تحويل أميالك لكي:
• تختار ما بين  19شركة طيران
• تسافر إلى  1000مدينة
بلدا
• تكتشف ً 187
• وتدخل  525صالة شرف*
*تُ َط َّبق الشروط واألحكام.

يسمح بالدخول لركاب درجة رجال األعمال وحاملي بطاقة .Golden Cedar

5/11/13 11:43 AM
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مدير عام بنك لبنان والمهجر سعد االزهري:
نعنى كمصرف بتمويل واستنهاض القطاع الصناعي
ي�شكل الأداء امل�رصيف يف لبنان عن�رصاً
مهم ًا يف حتريك عجلة االقت�صاد ،ويعتمد
ك��ل م����صرف على �سيولته و�سيا�سته
االقت�صادية ،وبهذا اخل�صو�ص ال يختلف
«بنك لبنان واملهجر» عن الكثريين يف
�ضبط حركته والعمل على انت�شار فروعه
يف لبنان والعامل.
يف حديثه �ضمن ملف امل�صارف حتدث
ال�سيد �سعد الأزهري (املدير العام ورئي�س
جمل�س �إدارة م�رصف لبنان واملهجر) عن
الأداء امل�رصيف خالل الأعوام ال�سابقة،
وما هي اخلدمات التي يقدمها� ،رشح
مف�ص ًال:
�إن بنك لبنان واملهجر ك��ان وال يزال
يف طليعة البنوك اللبنانية و�أكرثها
ربحية فقد ارتفعت موجوداته خالل
فرتة � 2012-2007إىل  25.02مليار
دوالر مبتو�سط منو قدره  ، % 8.98كذلك
ارتفعت �أرباحه �إىل  335.5مليون دوالر
مبتو�سط منو بلغ  ، % 14.91وقد جنم
عن هذا امل�ستوى من الأرب��اح يف عام
� 2012أعلى م��ردود على متو�سط ر�أ�س
املال بني البنوك اللبنانية املدرجة بلغ
ويقدم بنك لبنان واملهجر
. % 17.78
ّ
�سلة من اخلدمات امل�رصفية ال�شاملة
تت�ضمن ال�صريفة التجارية ومتويل
التجارة و�صريفة التجزئة وال�رشكات
وال�����ص�يرف��ة اخل��ا���ص��ة والإ���س��ت��ث��م��اري��ة
والإ���س�لام��ي��ة وخ��دم��ات �أ���س��واق امل��ال
و�إدارة ال�صول والت�أمني وهو دائم ًا يف
طور تطوير وجتديد خدماته امل�رصفية
واملالية .و�سيتو�سع البنك �إىل العراق يف
عام  2013من خالل فتحه لفرعني يف
كل من بغداد و�إربيل � ،إ�ضافة �إىل تواجده
يف  12بلداًعربي ًا و�أوروبي ًا وهي :لبنان
و�سورية والأردن وم�رص والإمارات وقطر
وال�سعودية وفرن�سا و�سوي�رسا و�إنكلرتا
وقرب�ص ورومانيا.
وعن التطورات الأخ�يرة وانعكا�ساتها
قال« :مما ال �شك فيه �أن التطورات التي
ت�شهدها املنطقة قد انعك�ست �سلب ًا على
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الإقت�صاد اللبناين من خالل �إنخفا�ض
التدفقات الر�أ�سمالية وعائدات ال�سياحة
والإ�ستثمار  ،وقد ترجم ذلك بانخفا�ض
معدالت النمو التي فاقت الـ � % 8سنوي ًا
يف فرتة � 2010-2007إىل �أقل من % 2
يف ف�ترة  .2013 2011-وق��د انعك�س
الإنخفا�ض يف النمو الإقت�صادي �سلب ًا
�أي�����ض� ًا على الن�شاط امل����صريف حيث
انخف�ض منو املوجودات من ما يفوق الـ
 % 15يف الفرتة الأوىل �إىل ما يقارب الـ
 % 8يف الفرتة الأخرية .ولكن رغم هذا
الإنخفا�ض حافظت امل�صارف اللبنانية
على و�ضعها امل���ايل ال�سليم بف�ضل
�سيا�ساتها املحافظة والرزينة ون�سب
ال�سيولة وامل�لاءة املرتفعة وامل�ؤونات
ترد
العالية التي �إقتطعتها حت�سب ًا لأي ٍّ
يف الظروف الإئتمانية والإ�ستثمارية
التي تواجهها».
وع��ن الأزم���ات املالية وتخطيها �رشح
مف�ص ًال« :ب��داي��ة� ،إن القطاع امل�رصيف
اللبناين يحرتم كل املعايري والإجراءات
والعقوبات الدولية التي من �ش�أنها حماية
م�صاحله وم�صالح عمالئه .ويف هذا
التقيد بهذه الإجراءات فيما
الإطار � ،إن
ّ
يتعلق ب�إيران كان له الأثر الطفيف على
القطاع ب�سبب ندرة العالقات امل�رصفية

والتجارية بني لبنان و�إي��ران .بالطبع،
الو�ضع يختلف بالن�سبة ل�سورية ،وذلك
يعود الرتباطها الع�ضوي بالإقت�صاد
اللبناين وبامل�صارف اللبنانية ،ولكن
الإلتزام بهذه الإجراءات هو �أمر �رضوري
وحيوي للم�صارف للبنانية وم�صداقيتها
وارت��ب��اط��ات��ه��ا اخل��ارج��ي��ة و�سمعتها
العاملية والإقليمية».
وع��ن ال��دور امل�رصيف يف دع��م القطاع
«يعنى بنك لبنان
ال�صناعي قال الأزهريُ :
واملهجر بتمويل الن�شاطات ال�صناعية
وا�ستنها�ض القطاع ال�صناعي ،فقد بلغت
ح�صة القطاع ال�صناعي حواىل  % 11من
حمف�ضة قرو�ض البنك وهي تقارب ح�صة
القرو�ض التي يقدمها القطاع امل�رصيف
ككل للقطاع ال�صناعي ،مع العلم �أن
ح�صة ال��ق��ط��اع ال�صناعي م��ن الناجت
املحلي الإجمايل تقل عن  .% 10وقد
قام البنك م�ؤخراً ب�إبرام �إتفاقية �رشاكة
م��ع جمعية ال�صناعيني بهدف تعزيز
القرو�ض املي�رسة واخلدمات الإئتمانية
لأع�ضاء اجلمعية وم�ساعدة ال�صناعيني
على تو�سيع ن�شاطاتهم وو�صولهم �إىل
الأ�سواق  ،وتلقى هذه املبادرة طلب ًا طيب ًا
من جانب ال�صناعيني ونامل باملزيد من
املبادرات يف امل�ستقبل.
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المدير العام التنفيذي لبنك مصر لبنان هادي ّ
النفي:
المصارف اللبنانية تعي خطورة
عدم االلتزام بالعقوبات الغربية
ال�سيا�سة امل�رصفية املتبعة
يف بنك «م�رص لبنان» �أدت
اىل تطور ودائعه ومنو حجم
ميزانيته خالل الأعوام الأخرية،
مما �ساهم بتطوير اخلدمات
امل�رصفية التي حتاكي ال�سوق
امل����صرف��ي��ة .يف ح��دي��ث��ه مع
«ال�صناعة واالقت�صاد» ا�شار
املدير العام التنفيذي لبنك
م�رص لبنان ال�سيد هادي النفّي
اىل �أداء امل�رصف خالل الأعوام
ال�سابقة لغاية « :2012حقق
بنك م�رص لبنان حتو ًال كبرياً
نحو االم��ام منذ العام 2007
حيث قامت �إدارته بتنفيذ خطة
متكاملة العادة تو�سيع ن�شاطه
وتر�سيخ دوره العريق ومكانته
يف القطاع امل�رصيف اللبناين
وتطويره كم�ؤ�س�سة م�رصفية
حديثة ورائدة يف كافة جماالت
العمل امل�رصيف.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

ن�سبة النمو

جمموع املوجودات

459

522

621

869

952

1079

%74

الودائع

368

418

510

691

760

862

%69

القرو�ض والت�سليفات

56

71

80

97

133

170

%113

حقوق امل�ساهمني

35

35

39

94

92

95

%144
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حقق البنك من خالل ذلك منواً �رسيع ًا
يف حجم ميزانيته ويف ودائعه وقرو�ض
للقطاع اخل��ا���ص ،كما ط��ور �سل�سلة
متكاملة م��ن املنتجات واخل��دم��ات
امل�رصفية حتاكي كل ما هو متوفر
يف ال�سوق امل�رصفية وتعتمد �أحدث
تقنيات العمل امل�رصيف املعا�رص.
ويف م���وازاة ذل��ك ق��ام البنك بتطوير

وحت��دي��ث ك��ل م��راف��ق��ه وزي����ادة ع��دد
فروعه تدريجي ًا لت�صل اىل  18فرع ًا
يف كافة امل��دن واملناطق اللبنانية،
كما اعطى اهمية خا�صة العادة هيكلة
انظمته الداخلية مت�شي ًا اي�ض ًا مع �أنظمة
ومتطلبات العمل امل�رصيف احلديث،
ولتطوير الب�رشية بحيث يحقق احد اهم
اهدافه اال وهو التفوق يف اخلدمة.
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جميع هذه اجلهود واخلطوات �أثمرت
كما �سبق القول منواً �رسيع ًا يف ن�شاط
البنك وحجمه منذ العام  ،2007فيما
�صاحب ذل��ك زي���ادة يف ر�أ����س مال
ال��ب��ن��ك يف ن��ه��اي��ة ال��ع��ام  2010مبا
ي��وازي  66مليون دوالر .و�شهد البنك
ب�شكل خا�ص من��واً كبرياً يف قرو�ض
التجزئة وقرو�ض ال�سكن ب�شكل خا�ص،
كما اي�ض ًا القرو�ض التجارية .وهو
عمل على االف���ادة ب�شكل كامل من
الت�سهيالت التي قدمها م�رصف لبنان
للبنوك يف لبنان من حيث حترير جزء
من االحتياطي االلزامي وكذلك االجراء
االخ�ي�ر ال��ه��ادف الن��ع��ا���ش الن�شاط
االقت�صادي من حيث تقدميه ت�سهيالت
للم�صارف باللرية اللبنانية بفائدة 1
باملئة لي�صار اىل اقرا�ض هذه االموال
لالقت�صاد.
وي��ب�ين اجل���دول ادن���اه ت��ط��ور البنود
الرئي�سية يف ميزانية البنك منذ العام
 .2007وق��د تفوق البنك على جميع
امل�صارف �ضمن جمموعته من حيث
�رسعة منو جميع هذه البنود».
وع����ن ال���ت���ط���ورات الأخ���ي���رة ق���ال:
«االنعكا�سات ال�سلبية الزمة املنطقة
ع��ل��ى االق��ت�����ص��اد ال��ل��ب��ن��اين ا�صبحت
ام��راً واقع ًا منذ العام املا�ضي حيث
انخف�ضت ن�سبة النمو اىل اق��ل من 2
باملئة يف �أف�ضل التقديرات بعد معدل
بلغ  7باملئة يف ال�سنوات ال�سابقة .وقد
انعك�س ه��ذا االم��ر بتباط�ؤ يف جميع
القطاعات الرئي�سية مبا يف ذلك القطاع
امل�رصيف ال��ذي منا يف العام 2012
بوترية اقل من ال�سنوات ال�سابقة .وقد
ادى ذلك اىل تزايد حدة املناف�سة بني
امل�صارف �سواء على الودائع ام على
االقرا�ض وخدمات التجزئة االخرى
وه��و م��ا �ساهم يف ت�ضييق هوام�ش
ال��رب��ح .وال تعد �سنة  2013بو�ضع
اقت�صادي اف�ضل مع تزايد حدة الت�أزم
يف االو�ضاع الداخلية كما على النطاق
االقليمي».
وعن قدرة امل�صارف يف التوفيق بني
املتغريات االقليمية والعقوبات �رشح
لا« :مم��ا ال �شك فيه ان��ه بالرغم
ق��ائ� ً
م��ن االو���ض��اع االقت�صادية االخ�يرة
ف�إن القطاع امل�رصيف اللبناين يتمتع

بو�ضع �سليم ون�سبة �سيولة مرتفعة
ن�سبي ًا وهو بف�ضل االجراءات الرقابية
مل�رصف لبنان يعتمد �سيا�سات ادارة
خماطر جيدة ويلتزم باملعايري الدولية
من حيث ال�سيولة واالمتثال.
واعتقد يف �ضوء ذل��ك ان امل�صارف
اللبنانية تعي خطورة ع��دم االلتزام
بالعقوبات الغربية علم ًا ان هذه الدول
تتحكم بالقطاع امل�رصيف الدويل .وهي
�ستقوم بكل ما هو ��ضروري للتوفيق
بني ان�شطتها املختلفة و�رضورة التنبه
للعقوبات وما تعنيه جلميع امل�ؤ�س�سات
امل�رصفية واملالية يف العامل».
وعن ال�ش�أن ال�صناعي واخلطط امل�رصفية
لدعمه قال ال�سيد الن ّفي« :نحن نعترب ان
121
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القطاع ال�صناعي هو من القطاعات
اال�سا�سية وال���واع���دة يف االقت�صاد
اللبناين بالرغم م��ن ك��ل م��ا يواجهه
م��ن عقبات .ول��ذل��ك ف�أننا ن��ويل هذا
القطاع االهمية التي ي�ستحقها ولدينا
يف قاعدة زبائننا عدد غري قليل من
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية التي ت�ستفيد من
القرو�ض واخلدمات امل�رصفية االخرى
التي نقدمها .واهتمامنا يف هذا املجال
ال يقت�رص على امل�ؤ�س�سات الكبرية بل
اننا نعطي اهمية متزايدة لالقرا�ض
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة التي
ت�ضم يف عداده الكثري من امل�ؤ�س�سات
التي تعترب �صناعية وت�شكل حلقة يف
ت�سل�سل االنتاج ال�صناعي».
العدد  130تموز 2013
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ملف خا�ص  /مقــابلــة

مساعد مدير عام «جمال ترست بنك» سهيل جعفر:
استعمال القروض بهدف تأمين نسب نمو مقبولة
يف ظ��ل امل��ت��غ�يرات االقت�صادية التي
اعتربت ظرف ًا �صعب ًا ح��اول العديد من
امل�����ص��ارف ال��وق��وف عند امل�ستجدات
لتح�سني احلركة املالية واملحافظة على
ثبات التداوالت املحلية.
يف هذا ال�سياق حتدث ال�سيد �سهيل جعفر
(م�ساعد مدير عام جمال تر�ست بنك) اىل
ال�صناعة واالقت�صاد» حول تقييمه لأداء
م�رصفهم واخل��دم��ات التي يقدمونها،
وامل�شاريع التو�سيعية اخلارجية بقوله:
تبني ميزانيات امل�رصف املن�شورة منذ
ال��ع��ام  2010وحتى تاريخه من��واً يف
موجوداته حيث بلغت ن�سب النمو كما
بنهاية  2011/12/31و2012/12/31
ح���وايل  % 17مقارنة بنهاية العام
 2010وهي ن�سبة تتجاوز معدالت النمو
يف القطاع امل����صريف اللبناين خالل
نف�س الفرتة ،علم ًا ان تلك الن�سب فعلية
فم�رصفنا ال يلج�أ اىل اج��راء عمليات
 Window dressingيف نهاية كل
عام لت�ضخيم ميزانياته .ولقد تركزت
الزيادة يف حجم ودائ��ع االف��راد ب�شكل
رئي�سي .اما ت�سليفات م�رصفنا فقد منت
ب��وت�يرة مت�صاعدة بناء على �سيا�سة
االدارة العليا تو�سيع حمفظة الت�سليفات
للتخفيف من حجم حمفظته يف �سندات
اخلزينة باللبناين والعمالت االجنبية،
حيث ارتفعت الت�سليفات يف نهاية عام
 2012ح��وايل  % 40مقارنة مع العام
ال�سابق ،وهذا االمر اتاح للم�رصف متويل
كافة القطاعات االقت�صادية وخفف من
ن�سبة حمفظته يف املخاطر ال�سيادية (من
 % 55اىل حوايل  ،)% 50وهذه الن�سبة
ا�صبحت متقاربة اىل حد كبري مع الن�سبة
ال�سائدة يف القطاع امل�رصيف اللبناين.
ام��ا اخل��دم��ات واملنتجات امل�رصفية
التي يقدمها م�رصفنا فهي من�سجمة
مع اه��داف امل�رصف التي تركز ب�شكل
رئي�سي على متويل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم (  ،)SMEsوهذا نابع
من قناعة االدارة بان تلك امل�ؤ�س�سات
ميكنها لعب دور هام يف تن�شيط الدورة
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االقت�صادية ومعاجلة م�شكلة البطالة،
باال�ضافة اىل ذلك ي�ساهم امل�رصف يف
متويل م�شاريع كبرية.
اي�ض ًا ف��ان متويل القرو�ض ال�سكنية
واحلرفية مل تغب عن ن�شاطات امل�رصف
خا�صة تلك املمولة ب�شكل غري مبا�رش
م��ن قبل م����صرف لبنان (تخفي�ضات
االحتياطي االلزامي).
ا�ضافة اىل ذلك فقد عمد امل�رصف اىل
اط�لاق منتجات م�رصفية م�ضمونة،
وه����ي م��وج��ه��ة ب�����ش��ك��ل ا���س��ا���س��ي اىل
ا�صحاب املدخرات ال�صغرية با�رشها بـ
 Depositor Plusعام  ،2011ومت تطوير
هذا الربنامج مطلع عام  2013حتت ا�سم
 Depositor Premiumمينح املدخرين
خدمات م�رصفية مي�رسة ،وقد القا هذان
املنتجان رواج � ًا جيداً مع اال�شارة اىل
متتعه بال�شفافية الكاملة.
ان �سيا�سة م�رصفنا التو�سعية ت�ستند
معمقة وه��ي باالجمال
اىل درا���س��ات ّ
تت�سم باملحافظة ،الننا ال نرغب بتحمل
خماطر عاليه وغري متوقعة لذا وا�ستمراراً
ل�سيا�ستنا تو�سيع �شبكة فروعنا يف
لبنان حالي ًا(� )23سنفتح فرع البا�شورة

خ�لال �شهرين من تاريخه ،كما ننوي
تقدمي طلب اىل م�رصف لبنان للح�صول
على ترخي�ص بفتح فرعني جديدين يف
مناطق لبنانية غري متواجدين فيها.
اما جلهة تو�سعنا اخلارجي فان االجتاه
هو ت�أمني تواجد م�رصيف يف اخل��ارج
من خالل امل�ساهمة يف احد امل�صارف
القائمة �أو احل�صول على ترخي�ص لفتح
فرع جديد».
وع��ن انعكا�سات ال��ظ��روف �سلب ًا على
القطاع امل�رصيف ب�شكل خا�ص الإجراءات
التي يتخذها امل�رصف قال ال�سيد جعفر:
«مت��ر املنطقة حالي ًا يف ظ���روف غري
م�ستقرة �سيا�سي ًا و�أمني ًا وهذا الو�ضع �أثر
�سلب ًا على كافة القطاعات الإقت�صادية
يف لبنان بالنظر للعالقات التي تربطه
مع تلك الدول.
فقطاع ال�سياحة تراجع ه��ذا املو�سم،
كذلك تدنت املعامالت العقارية وفق
الإح�صاءات املتوافرة .كما �أن حركة
الت�صدير خا�صة املنتجات الزراعية
تراجعت ،وهذا انعك�س �سلب ًا على امليزان
التجاري (. )Balance of Trade
ومبا �أن القطاع امل�رصيف يعترب العامود
الفقري للإقت�صاد اللبناين فان ذيول هذه
الأح��داث �ست�ؤثر على تطور هذا القطاع
ومنوه ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش .
على الرغم من ذلك جنح هذا القطاع يف
التقليل من اخل�سائر املحتملة بف�ضل
امل��ن��اع��ة ال��ت��ي يتمتع بها واملتمثلة
بال�سيا�سات املحافظة التي تنتهجها
�إدارات امل�صارف ،وبال�سيا�سات احلكيمة
مل����صرف لبنان وجل��ن��ة ال��رق��اب��ة على
امل�صارف.
�أما الإح�صاءات ال�صادرة عن امل�صارف
�أو عن جمعية م�صارف لبنان ،فت�شري �إىل
�إ�ستمرار امل�صارف يف منح ت�سهيالت
م�رصفية للقطاعات كافة ،مع مراعات
درجة املخاطر والقدرة على ا�ستيعابها.
وقد عمد م�رصف لبنان اىل خلق حوافز
ت�شجعية للم�صارف عن طريق منحها
قرو�ض لغاية  1,4مليار دوالر امريكي
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ب��ف��وائ��د خم��ف�����ض��ة ،وذل����ك ال�ستعمال
ه��ذه القرو�ض يف املجاالت االمنائية
واالجتماعية بهدف ت�أمني ن�سب منو
مقبولة خالل العام  ،2013وهذه احلوافز
هي ا�ستمرار لل�سيا�سات ال�سابقة مل�رصف
لبنان بقيادة �سعادة احلاكم ،والتي مكنت
امل�صارف من ا�ستعمال احتياطاتها
االلزامية يف دعم امل�شاريع ال�صناعية
والزراعية وال�سياحية واحلرفية.
باعتقادي ان االج���راءات املتخذة من
امل�����ص��ارف وبتوجيهات م��ن م�رصف
لبنان ح�صنت القطاع امل�رصيف وخف�ضت
من االث��ار ال�سلبية الح��داث اجلارية يف
املنطقة ،ولقد اثبتت ال�سيا�سات النقدية
التي يطبقها م�رصف لبنان منذ �سنوات
يف ت�أمني اال�ستقرار النقدي واملايل مع
جتنب الت�ضخم غري االعتيادي.
و�أو�ضح قدرة امل�صارف اللبنانية التوفيق
بني عقوبات ال��دول الغربية املفرو�ض
على بع�ض دول املنطقة لالبقاء على
حيوية القطاع يف لبنان بقوله« :مبا
ان القطاع امل�رصيف اللبناين جزء من
القطاع امل�رصيف العاملي فهو ملتزم
باملعايري الدولية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سات
مثل �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
وجلنة بازل ،وهذا االمر ي�ؤدي تلقائي ًا اىل

التقيد بالعقوبات الدولية التي قد تفر�ض
على بع�ض الدول وامل�ؤ�س�سات واالفراد،
ه���ذا االل���ت���زام ن��اب��ع م��ن ادراك كافة
ال�سلطات ال�سيا�سية واملالية والنقدية يف
لبنان من املخاطر الكبرية التي قد تنجم
من جراء عدم احرتام تلك العقوبات مع
مراعاة القوانني اللبنانية.
�إن��ط�لاق � ًا م��ن ذل��ك ف��ان م�رصفنا كما
امل�صارف اللبنانية االخرى يلتزم �إلتزام ًا
كام ًال بكل القرارات الدولية ذات ال�صلة
بالتدابري واالجراءات املقرر تطبيقها يف
التعامل مع بع�ض ال��دول وامل�ؤ�س�سات
والأفراد.
ه��ذا االم��ر ي��ؤك��د على �صالبة ومتانة
اجلهاز امل�رصيف اللبناين وقدرته على
مواجهة االزمات الطارئة ،كما ي�ؤكد على
�صوابية ال�سيا�سات النقدية والرقابية
املتخذة من قبل م�رصف لبنان وجلنة
الرقابة على امل�صارف.
انطالق ًا من ذلك فان القطاع امل�رصيف
ال��ل��ب��ن��اين جت��ن��ب ال��ع��ق��وب��ات ال��دول��ي��ة
املفرو�ضة على �سوريا وايران من خالل
احرتامه للقرارات الدولية ،وهو خيار
�آمن ال�سالمة واال�ستقرار مقابل الت�ضحية
بارباح فائتة.
و�رشح دور م�رصفهم يف عملية التطوير
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وا�ستنها�ض ال��ق��ط��اع ال�صناعي يف
لبنان ،واخلطط امل�ستقبلية لهذا القطاع:
«مم��ا ال �شك فيه ان ال�صناعة ت�شكل
عنا�رص القوة لالقت�صاديات العاملية،
فالبلدان التي متلك �صناعات قوية لديها
اقت�صاد متني وغ�ير معر�ض للهزات،
الن القطاع ال�صناعي هو ال��ذي ي�ؤمن
االدوات والتجهيزات الالزمة للقطاعات
االقت�صادية االخرى.
وال�صناعة يف لبنان ،وعلى الرغم من
عدم اعتبارها العامود الفقري لالقت�صاد
اللبناين� ،إال �أنها ت�شكل �أح��د م�صادر
قوته ،وهناك مبادرات عديدة �صدرت
من جهات ر�سمية ورجال �أعمال لتطوير
ال�صناعة اللبنانية ومنحها الت�سهيالت
املي�رسة ،لتمتع تلك ال�صناعة باجلودة
العاملية وقدرتها على املناف�سة على
امل�ستوى الدويل.
وي�ساهم م�رصفنا يف متويل ال�صناعة
حيث بلغت ن�سبة الت�سليفات املمنوحة
اىل هذا القطاع حوال  % 8,4من �إجمايل
الت�سليفات .وهناك طلبات قيد الدر�س
خ�لال ه��ذا ال��ع��ام ملنح ت�سليفات اىل
بع�ض امل�ؤ�س�سات ال�صناعية من �ش�أنها
رفع هذه الن�سبة اىل حوايل  ،% 12وهي
متقاربة مع القطاع امل�رصيف اللبناين.
العدد  130تموز 2013
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ر�سالة الإمارات
عوامل نجاح دولة اإلمارات في مواجهة التحديات

زهرة الخليج ..اقتصاد متنوع يستقطب كفاءات العالم
م�ضت عقود على اجتماع �سبع �إمارات
لت�أ�سي�س دولة احتادية ،وقد �ش َّككت معظم
دول املنطقة والعامل لأ�سباب وجيهة،
بفر�ص جناحها وقدرتها على البقاء� .إذ
�إنه نظراً الن�سحاب بريطانيا واحلماية
ال��ت��ي ك��ان��ت توفرها ووج���ود ن��زاع��ات
حدودية بع�ض الدول املجاورة ،كل هذه
العوامل ت�ضافرت لتهدد بقاء هذه الدولة
الوليدة.
ومل تكن دولة الإمارات العربية املتحدة
متتلك يف ذلك الوقت �أية قاعدة اقت�صادية
تذكر ،ومل تتوفر فيها �سوى م�ستويات
بدائية من الرعاية ال�صحية والتعليم،
وحتى �أن احلدود الداخلية بني �إماراتها
الأع�ضاء مل تكن مر�سومة ب�شكل وا�ضح
بعد .كما �أن التاريخ مل يكن يقف �إىل
جانبها ،حيث �أن العرب مل يعرفوا الوحدة
منذ تفكك اخلالفة العبا�سية ،وف�شلت
املحاولتان الوحدويتان الرئي�سيتان
يف التاريخ املعا�رص بني كل من م�رص
و�سوريا من جهة وبني العراق والأردن
من جهة �أخرى.
�إال �أن���ه بعد م���رور �أرب��ع��ة ع��ق��ود على
ت�أ�سي�سها� ،أ�صبحت دول���ة الإم���ارات
العربية املتحدة واحة لل�سالم والرخاء
والتقدم يف منطقة حافلة باال�ضطرابات،
وبات اقت�صادها الثاين عربي ًا والأكرث
ت��ن��وع� ًا ب�ين اق��ت�����ص��ادات دول جمل�س
ال��ت��ع��اون اخلليجي ،وجن��ح��ت يف بناء
�أف�ضل بنية حتتية يف ال��ع��امل العربي
و�أ�صبحت ت�ستقطب �أف�ضل و�أملع الكفاءات
من املنطقة والعامل ،وتتمتع بعالقات
خارجية ممتازة وباتت حمط �إعجاب
وتقدير جميع دول املنطقة والعامل �أجمع.
لكن كيف حققت هذه الدولة الفتية هذه
االجن��ازات التي ت�شبه املعجزة يف هذه
الفرتة الق�صرية قيا�سي ًا من الزمن ،وكيف
تغلبت على جميع املخاطر والتحديات
رغم النزاعات امل�شتعلة يف املنطقة على
مدى عقود من الزمن؟
يتمثل اجلواب يف �أربعة عوامل رئي�سية
تقف وراء هذا النجاح:
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 1العامل الأول والأهم يف هذا النجاحغ�ير امل�سبوق يف متتع ال��دول��ة بنعمة
القيادة امل�ستنرية� .إذ �أن احلديث عن
تاريخ دولة الإم��ارات العربية املتحدة
ال يكتمل من دون الإ�شادة بحكمة وبعد
نظر الآب��اء امل�ؤ�س�سني ،بقيادة املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان� ،أول
رئي�س للدولة ،وحكام الإم��ارات �آن��ذاك.
فقد �أر�ست هذه القيادة الفريدة �أ�س�س ًا
قوية لدولة االحت��اد من خ�لال اعتماد
د�ستور �أق��ام �إدارة حكومية المركزية
وعالية الكفاءة واقت�صاد حر ،يف وقت مل
تكن فيه هذه املفاهيم �شائعة يف الغرب،
ناهيكم عن العامل العربي .ووا�صل اجليل
اجلديد من قادة الدولة اتباع هذا النهج
وتطوير �إجنازاته ،لت�رسيع تنمية الدولة
يف جميع املجاالت.
 2العامل الثاين وال��ذي ال يقل �أهميةعن الأول ،يف الطبيعة املتميزة ل�شعب
الإم�����ارات ال���ذي ك���ان �أح���د الأ���س��ب��اب
الرئي�سية لنجاح الدولة.
وقد �أتاحت هذه اخل�صال احلميدة التي
يتمتع بها مواطنو دولة الإمارات العربية
املتحدة ،الفر�صة لنجاح جتربة قيام
جمتمع متعدد الثقافات تعي�ش فيه �أقلية
من املواطنني يف تناغم تام مع وافدين

قدموا �إىل الدولة من جميع �أنحاء العامل
للعمل فيها .و�سمحت الطبيعة املتميزة
ملواطني الإمارات بنجاح هذه التجربة
التي ال نظري لها يف العديد م��ن دول
العامل.
 3العامل الثالث لنجاح وازده���ارالدولة والذي يتمثل يف مفهوم الت�سامح
يلخ�ص روح هذه الدولة يف كلمة
الذي ِّ
واح��دة .وي�شكل ه��ذا املفهوم املركزي
جوهر الرتكيبة اجلينية لهذه الدولة
وم�����ص��در جناحها االق��ت�����ص��ادي وق��وة
متا�سك جمتمعها و�صداقاتها الدولية.
وي�شعر جميع �سكان الدولة على اختالف
جن�سياتهم و�أعراقهم و�أديانهم ب�أنهم
مو�ضع ترحيب واح��ت�رام ،ويتعلمون
ويطبقون �أف�ضل التقنيات واملمار�سات
ِّ
املعتمدة يف الغرب وال����شرق على حد
�سواء .وهذا هو العامل الذي يجعل من
دولة الإمارات العربية املتحدة جمتمع ًا
بقيم العدالة االجتماعية،
حقيقي ًا ملتزم ًا َ
والتميز ي�شكالن القيم
حني كان التع ُّلم
ُّ
املجتمعية الرئي�سية يف جميع املجاالت.
 4العامل الرابع والأخري لنجاح الدولةاقت�صادي ًا ب�صفة خا�صة ،يف نظامها
أقره �آبا�ؤها امل�ؤ�س�سون
االحتادي الذي � َّ
بهدف ال�سماح بال مركزية �صنع القرار
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وتطوير ا�سرتاتيجيات تنموية متعددة
وتن�شيط روح التناف�س والتعاون بني
الإمارات ،ما �أدى �إىل ن�شوء �سوق حملية
كبرية وتعزيز روح التناف�س يف جميع
املجاالت.
لقد ازده��رت اجل��ذور التاريخية للدولة
ب�صفتها مركزاً جتاري ًا �إقليمي ًا رئي�سي ًا
يف ال��ق��رن احل���ادي والع�رشين �أي�ض ًا،
لتجعل منها مركزاً جتاري ًا عاملي ًا يف
العديد من القطاعات ،حيث �شكلت �سهولة
�إق��ام��ة امل�شاريع وال�ترح��ي��ب ب��ر�ؤو���س
الأموال وال�رشكات الأجنبية ،ال�سيا�سات
االقت�صادية املركزية للدولة .كما ي�ستطيع
�سكان الدولة التمتع بتعددية ثقافية ال
ت�ضاهى ،و�سط مظاهر رفيعة امل�ستوى
من الت�سامح واالحرتام لأتباع الديانات
الأخرى .وتهتم حكومة الإمارات بجميع
�سكانها داخل وخارج حدود الدولة .ولن
�أن�سى �أب���داً م�شاعر االع��ت��زاز والعرفان
باجلميل ال��ذي �أع��رب عنها �أ�صدقائي
من اللبنانيني املقيمني يف الدولة ،حني
�أمر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س الدولة� ،سفارة دولة
الإم���ارات العربية املتحدة يف ب�يروت،
بعدم نيل ق�سط من الراحة حتى ت�ضمن
�إجالء جميع �سكان الدولة من مواطنني
ووافدين من لبنان على نفقة احلكومة،
خالل الق�صف اال�رسائيلي عام .2006
كما تفوقت دول���ة الإم����ارات العربية
املتحدة على العديد من جريانها يف �شتى

أعرب المراقبون عن ثقتهم في
مواصلة اإلمارات لمسيرة نموها
بعد أن تجاوزها تداعيات األزمة
المالية العالمية بنجاح قائلين بأن
التحسينات في تجارتها اإلقليمية
والدولية في عام  2012ساهمت
في تعزيز نموها .ومؤكدين إن
اإلمارات ستستمر في االستفادة
من القطاعات القوية مثل
السياحة والتجارة لمساعدته في
تحقيق نمو مستهدف وهو % 4

القطاعات االقت�صادية ،بدءاً من قطاعي
النقل وال��ت��ج��ارة ،حيث متتلك �أف�ضل
مينائني يف املنطقة ب�أكملها رغم كونها
دولة �صغرية ،م��روراُ بقطاعي الطريان
وال�سياحة ،حيث باتت �رشكات طريانها
وفنادقها حمط �إع��ج��اب وح�سد العامل

�أجمع ،وقطاعي الإع�لام واالت�صاالت
اللذين تر�سي فيهما الدولة املعايري التي
يقتدي بها الآخ��رون ،و�صو ًال �إىل قطاع
التعليم الذي باتت مدار�سه وجامعاته
ت�ستقطب �إليه الطالب من جميع �أنحاء
املنطقة.

مجموعة عربكوم تنظم معرض ومؤتمر العقارات
اللبناني األول في دبي
�أعلنت جمموعة عربكوم عن تنظيمها للمرة الأوىل يف دبي م�ؤمتر ومعر�ض عقارات
لبنان �سيعقد على مدى يومني متتاليني  1و 2ت�رشين الثاين ،ويعترب احلدث الذي
�سيكون يف فندق جمرية بيت�ش -دبي الأول والوحيد من نوعه يف العامل العربي،
�إذ يقدم الفر�ص اال�ستثمارية العقارية املميزة للمغرتبني اللبنانيني ب�شكل خا�ص
وامل�ستثمرين العرب واالجانب ب�شكل عام.
و�سيحمل هذا احلدث العقاري اال�ستثماري وقع مميز حيث من املتوقع �أن يجذب
مئات امل�ستثمرين واملهتمني والراغبني يف اكت�شاف �آفاق عقارية جديدة يف لبنان،
ال �سيما للبنانيني املنت�رشين يف الإمارات العربية ودول اخلليج ،باال�ضافة اىل جذب
امل�ستثمر العربي والأجنبي .خ�صو�ص ًا و�أن العديد �أبدوا ا�ستعدادهم يف اال�ستثمار يف
القطاع العقاري اللبناين الذي كان وال يزال من �أ�أمن اال�ستثمارات يف املنطقة.
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ر�سالة الإمارات

المغترب اللبناني المهندس جوزف سالمه:
التخطيط الرشيد طريق النجاح األكيد.
املهند�س ج��وزف نبيه �سالمه منوذج
واملتخ�ص�ص،
املغرتب اللبناين ال ّناجح
ّ
اللبنانيني يف
الذي �أ�سهم مع غريه من
ّ
العربية
إمارات
ال
م�سرية ا ّلنهو�ض بدولة
ّ
ح�صلوه من
امل ّتحدة ،وا�ضعني كل ما ّ
علم و معرفة وم��ا جمعوه من خربات
وجت����ارب ،يف �سبيل حتقيق الإمن���اء
والتقدم والتطوير يف البلد الذي اعتربوه
ّ
وطنهم ال ّثاين ،وهو لذلك ي�ستحق منهم
كل جهد ومثابرة واندفاع.
تخ�ص�ص
واذا كان املهند�س �سالمه قد
ّ
يف ادارة امل�شاريع يف �أرقى اجلامعات
أهمية
الربيطانية ،فلأ ّنه ي��درك م��دى � ّ
ّ
ال ّتخطيط والتنظيم والإ�ستثمار الأمثل
ل��ل��وق��ت وامل�����ال واجل���ه���د يف �إجن���اح
الإ�ستثمارات ب�أعلى م�ستويات اجلودة
املالية.
و�أقل م�ستويات الكلفة
ّ
�إلتقت جم ّلة «ال�صناعة والإقت�صاد»
باملهند�س ج��وزف نبيه �سالمه (مدير
م�شاريع يف �أبوظبي) وحاورته يف ق�ضايا
وعقارية وامنا ّئية �ش ّتى وقد
اقت�صادية
ّ
ّ
بانورامية �شاملة
�ق
�
أف
�
جولة
كانت له
ّ
حول الإقت�صاد الإماراتي واقت�صادات
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،والواقع
العقاري يف هذه الدول� ،إ�ضافة�إىل الواقع
الإقت�صادي يف وطنه الأم لبنان.
التقدم
يعترب املهند�س جوزف �سالمه ان ّ
ال��ذي ح ّققته دول��ة الإم����ارات العربية
امل ّتحدة على امل�ستويني العربي والعاملي
يعود �إىلقيادتها احلكيمة ،بتوجيهات
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان وويل
ّ
ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان
عهده
ّ
حفظهما اهلل ،اللذين وعلى خطى والدهما
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
�سمو ّ
أولوية ل ّأية ا�ستثمارات
رحمه اهلل �أعطيا ال ّ
ي�شجعها على ال ّتد ّفق دون � ّأية
وافدة ما ّ
عوائق �أو حواجز تذكر.
�أ���ض��اف امل��ه��ن��د���س ���س�لام��ه ان ح�سن
إماراتية �إ�ستطاع
التخطيط لدى القيادة ال
ّ
نفطية
�ة
�
دول
د
�ر
ّ
نقل الإم���ارات من جم� ّ
�إىل دول��ة نفطية
و�صناعية رائ��دةب��دءاً
ّ
الغذائية �إىل ال�صناعات
من ال�صناعات
ّ
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اخلفيفة و���ص��و ًال �إىل �صناعة امل��واد
الدخل
ال�صلبة ،كل ذلك يف �سبيل تنويع ّ
ّ
قدم
القومي ت�أمين ًا ملزيد من الرفاه وال ّت ّ
لل�شعب الإماراتي ال�شقيق.
وي���ب���دي امل��ه��ن��د���س ���س�لام��ه �إع��ج��اب��ه
بالنموذج الإقت�صادي الإماراتي ،الذي
ا�ستطاع جت��اوز الأزم���ة الإقت�صادية
�ادة التي ع�صفت بالبالد قبل نحو
احل� ّ
خم�س �سنوات بالإعتماد على تخطيط
ال�سيما يف
ر�شيد يف املجاالت كا ّفة،
ّ
جمال التخطيط العمراين الطويل املدى
حيث م��ن امل �� ّؤم��ل ان ت�صبح �أبوظبي
منوذجية
بحلول العام  2030عا�صمة
ّ
وال�سائحني من كل
جتذب امل�ستثمرين ّ
�أ�صقاع الأر�ض.
و�أ�ضاف املهند�س �سالمه �أن التخطيط
احلكيم للقيادة الإم��ارات� ّ�ي��ة � ّأدى �إىل
ال�صدمة الأوىل التي �أحدثتها
امت�صا�ص ّ
الأزم���ة الإقت�صادية واح��ت��واء �آث��اره��ا
وتداعياتها يف غري جمال لتنتقل بعدها،
وبخطى ثابتة �إىل املرحلة ال ّثانية،
مرحلة تغيري امل�سارالإنحداري للأزمة،
نحو الإنتقال جمدداً من واقع املراوحة
�إىل ال�صعود التدريجي.

ويعطي املهند�س �سالمه �أمثلة على
ال�شهور
ذل��ك فيقول« :م��ا �إن انق�ضت ّ
الأوىل م��ن ال��ع��ام  2012ح ّتى �أطلقت
�إمارة دبي جمموعة من امل�شاريع التي
ر�صدت لأجلها نحو �س ّتني مليار درهم
من �أجل �إع��ادة دفع عجلة الأعمال يف
امل�شاريع املتو ّقفة و�إجنازها بالإ�ضافة
�إىل م�شاريع جديدة تطلق كل فرتة ،كما
�أطلقت �أب��وظ��ب��ي م�شاريع بنى حتتية
جديدة و�أبنية وغريها يف الفرتة ذاتها ما
يفوق قيمته ثالثماية مليار درهم،وذلك
ح�سن الإقت�صادي وزيادة
ي�ؤ�شرّ �إىل ال ّت ّ
ال ّثقة بالإقت�صاد الوطني».
حت�سن �أ�سعار
أن
ويعترب املهند�س �سالمه �
ّ
ايجابي ًا على �سري
عاملي ًا �سي�ؤ ّثر
ال ّنفط
ّ
ّ
العمرانية يف �أبوظبي ويف عموم
احلركة
ّ
دول���ة الإم����ارات و���ص��و ًال �إىل ك��ل دول
اخلليج ،كما �سيعود بالفائدة الأكيدة
اخلليجيني وعلىالوافدين
على املواطنني
ّ
العاملني يف
�سي�شجع
ما
وهذا
اخلليج،
ّ
جمدداً �إىل
املزيد من امل�ستثمرين للعودة ّ
دول جمل�س التعاون اخلليجي وال ّتوظيف
امل��ايل فيه كونها ت�ش ّكل واح��ة �أم��ان
ال�سوق
وا�ستقرار ،ما �سيعيد ال ّثقة �إىل ّ
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�ضخه
العقاري الذي بد�أ بالتح�سن بعد ّ
باملزيد من الأموال،حيث من املتوقع
جمدداً �إىل �سابق
�أن تعود دورة العمران ّ
مم��ا ي�ساعد يف حت�سني �أ�سعار
عهدها ّ
ن�سبي ًا
طويلة
فرتة
بعد
ة
كني
ال�س
ّ
ّ
ال�شقق ّ ّ
الركود.
من
ّ
� ّأم��ا يف جمال ال ّتخطيط العمراين ،يبدي
املهند�س �سالمه �إعجابه ببعد الر�ؤية لدى
حكام الإمارات خا�صة يف �إمارة �أبو ظبي
حيث مت و�ضع املخطط التوجيهي العام
لأبو ظبي لغاية �سنة  ،2030ب�إ�رشاف �أهم
املتخ�ص�صني العامليني يف هذا املجال،
واعتماد معايري الإ�ستدامة كخطوة �إلزامية
جلميع امل�شاريع امل�ستقبلية مما ي�ساهم
يف حماية البيئة والتخفيف من الإحتبا�س
احل��راري على الأق��ل يف دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة،وي�ضيف ب�أن هذه ال ّتجربة
الإم��ارات� ّ�ي��ة حتمل مب�ضمونها �أ�سباب
تفوقها على �أقرانها من دول اخلليج ،حيث
ّ
تت�شدد يف اعتماد �أعلى
�أن دولة الإمارات ّ
متوخية ال�سالمه
العاملية للبناء
املعايري
ّ
ّ
العامة ملواطنيها واملقيمني فيها وكذلك
ّ
�سالمه العاملني يف جم��ال البناء من
وعمال ،وبذلك
مهند�سني و�أي ٍد
ّ
متخ�ص�صة ّ
�أ�صبحت الإم���ارات مثال يحتذى به يف
التخطيط والتنفيذ.
وعن مواجهة �رشكات البناء العاملة
يف الإمارات للركود الإقت�صادي الناجم
املتخ�ص�ص يف
عن الأزمة يقول اخلبري
ّ
جمال البناء و�إدارة امل�شاريع املهند�س
�سالمه ا ّنه،خالل ال�سنوات الثالث الأوىل
�اري��ة ،فان
ال��ت��ي تلت املع�ضلة ال��ع��ق� ّ
ال�سيما منها ال�رشكات
�رشكات عديدة
ّ
خطة �أ�سماها «خطة
املتو�سطة اعتمدت ّ
ّ
الإ�ستمرارية» اذ اتجّ هت هذه ال�شرّ كات
بالتزام امل�شاريع بهوام�ش �أرباح �ضئيلة
تالم�س �سعر الكلفة يف �أحيان كثرية
وعمالها،
موظفيها
مبا ي�� ّؤم��ن �أج��ور
ّ
ّ
م�سك باعتماد ذات املعايري
م��ع ال ّت ّ
وعية وذلك
املطلوبة لناحية ا ّ
جلودة وال ّن ّ
للمحافظة على بقاءها يف ال�سوق على
حت�سن الأو�ضاع والتزام م�شاريع
�أمل
ّ
جديدة.
�أما ال�شرّ كات الكربى واملعروفة والتي
ي�صل تعداد موظفيها �إىل عدة �آالف يف
بع�ض الأحيان ،حيث عليها دفع تكاليف
عالية �شهريا لتغطية الرواتب وغريها،

كية»
فقد جل�أت �إىلما �أ�سماه «املغامرة ال ّذ ّ
حيث �أ ّنها مل تقم ب�رصف املتخ�ص�صني
الذين ي�صعب �إيجاد بديل لهم يف حال
التزام م�شاريع جديدة ،بل كانت تقوم
بالتزام امل�شاريع ب�سعر الكلفة �أو �أقل
ح ّتى ،للتخفيف من خ�سارتها ال�شهرية،
كل ذلك بهدف ا�ستمرار هذه ال�رشكات
يف ال����ّ�س��وق الإ���س��ت��ث��م��اري الإم��ارات��ي،
أكدة �أن دولة
ال�سيما وا ّنها كانت مت� ّ
ّ
تخطي الأزمة
الإمارات عاقدة العزم على ّ
الإقت�صادية ،و�أن مغادرتها الإم��ارات
بحث ًا عن توظيف �إ�ستثماراتها يف �أ�سواق
جمدداً العودة �إىل
�أخرى قد ال ي�سمح لها ّ
الإ�ستثمار يف الإمارات بعد انق�شاع غيوم
الأزم��ة ،وهكذا كان ،ف�إن ا�ستمرار هذه
ال�شرّ كات بهذه امل�شاريع بهوام�ش �أرباح
تكاد تكون معدومة � ّأم��ن نفقات �أجور
وعمالها �إىل �أن �أتى منت�صف
ّ
موظفيها ّ
عام  2012حيث بد�أ االقت�صاد الإماراتي
ي�ستعيد عافيته على نحو ملمو�س ،فعادت
ق�شفية
هذه ال�رشكات عن �سيا�ستها ال ّت ّ
وعمالها
جمدداً �أجور ّ
وعادت ّ
موظفيها ّ
جمدداً عن
تبحث
وراحت
إرتفاع،
�إىل ال
ّ
الطلب
الإلتزامات ال ّناجحة مع ازدي��اد ّ
على �رشكات املقاوالت الكربى ،وبذلك
تتخطى
ا�ستطاعت ه��ذه ال�شرّ كات �أن
ّ
الأزمة ب�أقل اخل�سائر املمكنة وحافظت
ال�سوق
على مكانتها ووج��وده��ا يف ّ
الإ�ستثماري الإماراتي املليء باحلوافز
الت�شجيعية التي ال ميكن �أن جتدها يف
ّ
�أ�سواق �أخرى من العامل.
وعن العوامل التي �ساعدت دولة الإمارات
تخطي الأزمة يقول املهند�س جوزف
على ّ
اجليد والبنية
�سالمه ،ال �شك �أن التخطيط ّ
املتميزة التي �أن�شئتها دولة
حتية
ّ
ال ّت ّ
مر ال�سنني املا�ضية �أوجدا
الإمارات على ّ
لتح�سن الو�ضع الإقت�صادي
احلافز الأهم
ّ
والعودة تدريجيا �إىلالإزدهار الذي �سبق
مرت به الإم��ارات لي�س
الأزم��ة ،و�أن ما ّ
نك�سة بل ركود اقت�صادي هو ا�شبه ما
يكون با�سرتاحة امل��ح��ارب ليعود هذا
جمدداً �إىل الإنطالق و ال ّتعايف
الإقت�صاد ّ
ويخو�ض جمددا رحلة الإعمار والبناء
طور واحلداثة.
وال ّت ّ
لقد كان املهند�س �سالمه واثق ًا من قدرة
الإقت�صاد الإماراتي على ال ّتعايف وهو
يقول يف هذا املو�ضوع �أن دولة تعتمد
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قانونية
ال ّتخطيط من جهة ومتتلك بنية
ّ
م�صداقية ومتتلك
�ش ّفافة ووا�ضحة ذات
ّ
نفظية هائلة
وثروة
قوي ًا
�صندوق ًا
ّ
�سيادي ًا ّ
ّ
متقدمة تتم ّثل
�إ�ضافة �إىل بنية �
أكادميية ّ
ّ
بوجود �أهم اجلامعات واملعاهد ومراكز
البحث العلمي وقبل كل هذا �إ�ستقراراً
أمني ًا يوحي بال ّثقة والأم��ان ،هي دولة
� ّ
ال �شك تعرف كيف تتلم�س طريقها نحو
قدم وال ّنجاح.
ال ّت ّ
الب�رشية
�إن اهتمام الإم��ارات بال ّتنمية
ّ
أولوية مل�س�ألة البيئة
امل�ستدامة و�إعطاء ال ّ
الطاقة� ،إ�ضافة
وخف�ض ال ّت ّلوث وتوفري ّ
ناعية واملوانىء
ال�ص ّ
�إىل�إن�شاء امل��دن ّ
كميناء خليفة(كيزاد) ومدينة م�صدر،
ناهيك عن �إقامة املعار�ض وامل�ؤمترات
العاملية،
املتخ�ص�صة ذات امل�ستويات
ّ
ّ
وبناء الفنادق مبوا�صفات عالية ،كل ذلك
أر�ضية �صلبة لزيادة الإ�ستثمارات
�ش ّكل � ّ
�صب مبجموعه
ما
وهو
ياحة
ال�س
ّ
وتطوير ّ
يف م�صلحة ال� ّ�دول��ة لتكون �أك�ثر قدرة
كيف مع كل املتغيرّات وتالقي
على ال ّت ّ
الأزمات وارتقابها وح�سن ال ّتعامل معها.
�إن واقع الإم��ارات اليوم جعلها مق�صداً
ل��رج��ال الأع��م��ال الباحثني ع��ن فر�ص
العلمية
ا�ستثمار م�ضمونة وللكفاءات
ّ
املتخ�ص�صة التي تالقي تقديرا عاليا
ّ
ال�سيما
وللعاملني يف كل القطاعات،
ّ
ال��ع��ا���ص��م��ة �أب��وظ��ب��ي ال��ت��ي دخ��ل��ت يف
الدويل العلمي كمرفق حيوي
ال ّت�صنيف ّ
�آمن ال خوف فيها على م�ستقبل الوافد
واملقيم وامل�ستثمر ،كما �أن �سهولة
ال ّتعامل مع امل�صارف والتقنية العالية
املعتمدة من قبل م�صارف الإم���ارات،
�وي��ة احل��رك��ة الإق��ت�����ص��ادي��ة
زادت ح��ي� ّ
ب��الإ���ض��اف��ة لإت��اح��ة ال��ف��ر���ص��ة لتم ّلك
الأجانب جعلت من اللبناين املقيم يف
الإمارات ال ي�شعر بنف�سه ا ّنه مغرتب� ،إنمّ ا
يف وطنه ال ّثاين حيث يحظى بالإحرتام
الط ّيب.
الدولة و�شعبها ّ
وال ّتقدير من ّ
وعن دور اللبنانيني يف الإم��ارات يقول
بنانية
املهند�س �سالمه �أن �أبناء ا ّ
جلالية ال ّل ّ
عالية يف غري جمال ،كما
�أثبتوا جدارة ّ
بنانية �إ�ضافة �إىل
ل
ال
فارة
ال�س
ّ
ّ
�أ�سهم وجود ّ
جمل�س العمل ال ّللبناين برئا�سة املهند�س
إدارية
ال�صالح و�أع�ضاء الهيئة ال ّ
�سفيان ّ
يف �أن ي�ش ّكال مرجع ًا ل ّلبنانيينّ  ،ويكاد ال
مير �أ�سبوع وال يكون هناك ن�شاط ثقايف
ّ
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ر�سالة الإمارات
مميز يقيمه جمل�س العمل
�أو �إجتماعي ّ
ال ّلبناين يف الإمارات ،وذلك كدليل على
بنانية يف هذه
املميز للجالية ال ّل ّ
احل�ضور ّ
الرائدة.
الدولة
ّ
ّ
العربية ّ
بنانيون
ل
ال
اغرتب
مهما
الذي
لبنان
وعن
ّ
ّ
ومنهم املهند�س �سالمه ،ي��زداد احلنني
للعودة اليه ،يقول بكثري من ال ّتح�سرّ
أمنية املتن ّقلة يف مناطق
�أن الأحداث ال ّ
ع��زي��زة م��ن لبنان �إ���ض��اف��ة للخ�سائر
تنتج عنها ،ف�إ ّنها
الب�رشية
واملادية التي ُ
ّ
ّ
ت�ؤ ّثر �سلب ًا على و�ضع لبنان الإقت�صادي
وت�شوه �صيغة
احل�ضارية
وعلى �صورته
ّ
ّ
العي�ش امل�شرتك ،وال ت�ساهم يف الإ�ستثمار
الر�ساميل تبحث عن الأم��ان
فيه لأن ّ
والإ�ستقرار كي ت�ستثمر ،وو�ضع كهذا ال
ي�ساعد على جذب امل�ستثمرين.
وي�شيد املهند�س �سالمه بالأداء املمتاز
ل�سعادة حاكم م�رصف لبنان الأ�ستاذ
ريا�ض �سالمه الذي ورغم كل الأزمات،
� ّأم��ن الإ�ستقرار ال ّنقدي حمافظ ًا على
الوطنية يف
ثبات �سعر �رصف العملة
ّ
العاملية
زمن تق ّلبات �أ�سواق ال�صرّ ف
ّ
املالية املرتافقة مع الركود
والأزم��ات
ّ
مرت بها وال تزال �أهم
االقت�صادي ،التي ّ
دول يف العامل من الواليات امل ّتحدة،
ا�سبانيا ،فرن�سا واليونان وانكلرتا ،وقد
ال�سيا�سات احلكيمة للأ�ستاذ
�أ�سهمت ّ
ريا�ض �سالمه يف جعل القطاع امل�رصيف
ال � ّل��ب��ن��اين م��رك��ز ج���ذب م��ه��م ل��ل��ودائ��ع
امل�رصفية التي جتاوزت خالل العامني
ّ
املا�ضيني الأربعني مليار دوالر.
وي�ضيف امل��ه��ن��د���س ���س�لام��ه �أن ع��دم
ال�سيا�سي � ّأدى �إىل انخفا�ض
الإ�ستقرار ّ
ال�سنتني
النمو من � % 8إىل نحو  % 1يف ّ
الأخريتني متم ّنيا على امل�س�ؤولني يف
ال�سيا�سي والإلتفات
لبنان وقف ال ّتجاذب ّ
�إىل االقت�صاد الوطني و�أخ��ذ م�صلحة
ال ّلبنانيني بعني االعتبار ،اذ �أن حتويالت
املغرتبني ال ّلبنانيني �إىل ذويهم يف لبنان
هي عن�رص م�ساعد وهي ال تكفي وحدها
ل�سد العجز الإقت�صادي.
وختام ًا يقول املهند�س �سالمه �أ ّنه رغم
ك ّل �شيىء ف�إ ّنه الزال يثق بلبنان وبقدرة
ال ّلبنانيني على �أخ��ذ زم��ام امل��ب��ادرة
جمدداً
والإنبعاث من جديد ،ليعود لبنان ّ
قدم وال ّنمو.
�إىل الإزدهار وال ّت ّ
حاوره �سمري �سليمان
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دراسة المهندس سالمه حول سوق البناء والبنى التحتية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة:
اجلدير بالذكر� ،أن املهند�س جوزف �سالمه قد انتهى م�ؤخرا من درا�سة �شاملة ومعمقة
هي الأوىل من نوعها حول �سوق البناء والبنى التحتية يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ،كمرحلة �أخرية ملتطلبات �شهادة املاج�ستري يف �إدارة امل�شاريع من جامعة
ليفربول يف اململكة املتحدة ،حيث قام بتحديد العوامل التي ت�ؤدي اىل التغيري يف
ت�صاميم �أو موا�صفات م�شاريع الأبنية والبنى التحتية يف دولة الإمارات العربية
املتحدة بعد توقيع عقود التنفيذ مع املقاولني ،والتي ت�ؤدي ب�شكل �صارخ اىل ت�أخري
يف امل�شاريع وزيادة يف الكلفة عما هو متفق عليه ،وبالتايل اىل بع�ض النزاعات
بني ال�رشكات واملطورين والتي ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على �سوق البناء والأ�سواق الأخرى
املرتبطة به يف الدولة ،وقد قام املهند�س �سالمه بالتحقيق يف �أ�سباب تلك العوامل
وتف�سريها كما قام باقرتاح بع�ض احللول للتخفيف من �أثر هذه التغيريات �أو كيفية
تفادي ح�صولها ،مما يعد مرجعا هاما للمطورين والإ�ست�شاريني واملقاولني على
حد �سواء.
ّ
وجاء يف الدرا�سة التي تناولت خمتلف �أنواع امل�شاريع من �سكنية ،جتارية ،فنادق،
م�ست�شفيات ،مدار�س وبنى حتتية والتي �شملت حوايل  200متخ�ص�ص يف قطاع
البناء من مطورين و�إ�ست�شاريني ومقاولني يف خمتلف �إمارات الدولة ،خا�صة يف
�إمارتي �أبوظبي ودبي� ،أن هناك  26عامل م�سبب حل�صول تغيريات يف ت�صاميم
امل�شاريع بعد توقيع العقود مع املقاولني ،من �ضمنها خم�س عوامل تخ�ص �سوق
البناء يف دولة الإمارات العربية املتحدة وحدها ،باملقارنة مع تلك املوجودة يف
�أكرث من ع�رشين دولة بح�سب املقارنة ال�شاملة التي �أجريت مع �سوق البناء يف تلك
الدول.
الالفت يف تلك الدرا�سة� ،أن التغيريات املطلوبة من �أ�صحاب امل�شاريع قد احتلت
املرتبة الأوىل بن�سبة عالية جدا ( )% 88.50م�سببة زيادات يف مدة امل�شاريع وكلفتها
ت�صل حتى  ،% 20كما احتلت هند�سة القيمة  value engineeringاملرتبة الثانية
( )% 57.50م�سببة ت�أخري ي�صل حتى  % 20من دون ت�أثري يذكر على الكلفة ،وجاءت
الأخطاء التي حتدث خالل فرتة الت�صميم يف املرتبة الثالثة ( )% 52.50كما �أتت
التغيريات يف قوانني ومتطلبات الدوائر الفنية يف املرتبة الرابعة ( )% 46.50مت�سببة
بت�أخري يف امل�شاريع وزيادة يف الكلفة بن�سبة  % 10حتى  % 20وجاء �ضعف التن�سيق
بني خمتلف �أفرقاء امل�رشوع قبل وخالل التنفيذ يف املرتبة اخلام�سة ( .)%42.50
من جهة �أخرى ،حددت الدرا�سة بن�سب متفاوتة خم�س عوامل تخ�ص �سوق البناء
والبنى التحتية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة دون غريها وتت�ضمن :تغيري
للحد من مدة امل�رشوع ،تغيري ب�سبب
ب�سبب هند�سة القيمة  ،value engineeringتغيري ّ
نق�ص يف امليزانية ،تغيري ب�سبب متطلبات الإ�ستدامة و�أخريا تغيري ب�سبب فريق فني
غري كفوء لدى املقاول.
وختمت الدرا�سة بتف�سري الأ�سباب التي ت�ؤدي اىل تلك العوامل التي مت حتديدها مع
�إقرتاح بع�ض احللول للتخفيف من �أثر هذه التغيريات �أو كيفية تفادي ح�صولها ،مما
ي�ساعد املتخ�ص�صني بقطاع البناء يف الإمارات بالتخطيط والتنفيذ بطريقة �أف�ضل
يف امل�ستقبل� ،آخذين بعني الإعتبار الأخطار املحتملة الناجمة عن التغيري بت�صاميم
امل�شاريع بعد توقيع عقود التنفيذ مع املقاولني.
يف النهاية ،خل�صت الدرا�سة اىل �أن العوامل التي مت حتديدها ميكن تعميمها على �سوق
البناء يف دولة الإمارات العربية املتحدة كخطوة �أوىل ،والحقا على �سوق البناء يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،حيث املطورين والإ�ست�شاريني و�رشكات املقاوالت
نف�سها �أو فروعها تعمل يف �سوق البناء عرب دول جمل�س التعاون وتتبادل اخلربات
فيما بينها ،كذلك عدد ال ب�أ�س به من املهند�سني ومتخ�ص�صي البناء العاملني يف تلك
الدول قد عمل �سابقا يف دولة الإمارات العربية املتحدة وبالعك�س.
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ر�سالة �سوريا

العقوبات المفروضة على سورية لم تنل من روافدها التمويلية

مقومات منع قيام الدولة السورية الفاشلة

يت�ساءل البع�ض ملاذا مل ي�سقط االقت�صاد
ال�سوري بعد دخول الأزمة عامها الثالث
من احلرب الكونية التي ي�شنها حتالف
غربي ـ تركي ـ �إ�رسائيلي على �سوريا؟
فال يزال النظام يف دم�شق ق��ادراً على
دف��ع روات���ب معظم موظفيه ،ومتويل
مقومات ا�ستمرار ال��دول��ة ومنع قيام
ال��دول��ة الفا�شلة ،وي��رج��ع ذل��ك �إىل ان
العقوبات الدولية املفرو�ضة على الدولة
ال�سورية مل تنل من روافدها االقت�صادية
التمويلية.
وهناك �أي�ضا جانب �آخ��ر من جوانب
ب��ث احل��ي��اة يف ��شراي�ين االقت�صاد يف
�ضوء الأزمة الدائرة اليوم ،ذلك اجلانب
يرتبط مبثلث احللفاء الأوث��ق للنظام،
�أول��ئ��ك ال��ذي��ن مي��دون��ه ب�إك�سري حياته
االقت�صادية ،رو�سيا و�إيران والعراق.
جانب �آخ��ر مهم يف بقاء االقت�صاد
ال�سوري هو ا�ستمرار ‘’رجال �أعمال’’
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يف دعم عوامل قوة ال�سوريني من خالل
املحافظة قدر االمكان على ابقاء اال�سعار
�ضمن حدودها الق�صوى ،خ�صو�ص ًا ان
ما �ساعد يف ذلك القوانني التي �أ�صدرتها
ال���وزارات املعنية بحماية املواطنني،
بحيث ت��ردع ه��ذه القوانني من ن�شوء
ال�سوق ال�سوداء وقيام بع�ض املواطنني
يف ا�ستغالل حالة �ضعف الرقابة ب�سبب
الأزمة الدائرة يف البالد .ي�ضاف �إىل ذلك
وجود �صناعات كبرية ومهمة ال تزال
ُتدار ،ونظراً لأهميتها فقد مت نقل بع�ض
هذه ال�صناعات �إىل املناطق الآمنة حتى
ال تتكرر �رسقة م�صانع حلب من قبل
جتار �أتراك يف مناطق �أخرى.
يف �ضوء ذلك يرى الباحث يف ال�ش�ؤون
االقت�صادية امين قحف ،انه ميكن ت�سمية
االقت�صاد ال�سوري احلايل بانه اقت�صاد
�أزمة ولي�س اقت�صاد حرب .وتابع  :يبدو
للم�شاهد من بعيد ان االقت�صاد ال�سوري

ق��د ت��وق��ف ب��ال��ك��ام��ل ،اال ان التجربة
اثبتت بانه على الرغم من م��رور �أكرث
من � 26شهرا على بداية االزم���ة ،فان
االقت�صاد ال�سوري اقت�صاد حقيقي ومل
يكن يعتمد على اخل��ارج كثريا ،حيث
بقيت لديه عوامل القوة واال�ستمرارية،
فاخلبز رخي�ص واملرافق تعمل واملواد
اال�سا�سية متوفرة للمواطن ،على الرغم
من تراجع قيمة اللرية ال�سورية .و�أ�ضاف
الباحث االقت�صادي انه ال يوجد انهيار
اقت�صادي يف �سورية ،كما تنب�أ البع�ض،
وال اعتقد بانه �سيح�صل.
وي�شار �إيل �أن ال�سوريني يتعر�ضون
لظروف اقت�صادية �صعبة مع فقدان
العديد منهم عملهم ب�سبب ت�أثر االقت�صاد
ب�أعمال العنف والعمليات الع�سكرية،
�إ���ض��اف��ة لإغ�ل�اق الكثري م��ن املعامل
واملن�ش�آت ،ترافق ذلك مع ارتفاع جنوين
للأ�سعار ونق�ص يف مواد املحروقات،
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محبك :الثروة الحقيقية
هو تحولنا إلى اإلنتاج

ما زاد من �أعباء املعي�شة� ،إ�ضافة �إىل
عقوبات دبلوما�سية واقت�صادية دولية
�أحادية اجلانب.
�إن مفهوم «ح��ك��وم��ة الأزم����ة» يعني
ا�صطالح ًا حكومة قادرة على ا�ستئ�صال
«جتار الأزمة» عرب �سل�سلة من الإجراءات
ال��ق��ان��ون��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة ال��ه��ادف��ة
�اب تلك
لتح�صني لقمة ال�����ش��ع��ب ،غ��ي� ُ
الإجراءات يعني التماهي بني «حكومة
يعول
الأزمة» و» ّ
جتار الأزمة» ،و� َّإن من ّ
على �ضمري �رشيحة باتت وا�سعة من
خمدوع
جتارنا لري�أفوا بعباد اللـه هو
ٌ
يعول على رغبة
«بالثالثة» متام ًا كمن ّ
وا�شنطن يف وقف �سفك الدم ال�سوري.
مالحظة م��ا قبل الأخ�ي�رة� :أخ�شى �أن
متر على الغرب
�رصخات «امللك عار» لن َّ

«املت�آمر» ،فهي له مقدمات مو�ضوعية
مت تفعيلها يف حقبة «جنيف »2
�إذا ما َّ
فقد تحُ �سن و�ضعه التفاو�ضي الذي اخ ّتل
بهمة رج��ال اجلي�ش العربي
حلد كبري ّ
ال�سوري ،من هنا ف�إن «جتفيف منابع
الإره��اب املعي�شي» ال يقل �أهمية عن
«جتفيف منابع الإرهاب الوافد».
مالحظة �أخ�ي�رة :ك��ل ��صرخ� ٍ�ة يطلقها
وحتمل احتجاج ًا على و�ضعه
ال�سوري،
ُ
ٍ
جرمية
املعي�شي هي �إب�لاغ ر�سمي عن
ُتر َتكب بحقِ �سورية اجلريحة ،فهذا
املواطن امل�ستور (حتى اللحظة) �صار
«اخل�سة» التي بيده
أكل ب�رسعة
همه �أن ي� َ
ُّ
ّ
خوف ًا من �أن يرتفع �سعرها بارتفاع
�ود عليه ال��ب��ائ��ع بفارق
ال����دوالر ف��ي��ع� ُ
الثمن« .....م�صيبة واهلل يا ر�ضا».
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اعترب وزير االقت�صاد والتجارة اخلارجية
الدكتور حممد حمبك �أن حتويل الطاقة
النقدية �إىل طاقة �إنتاجية هو ال�ثروة
احلقيقية لالقت�صاد وحتقيق ذلك يتطلب
عدة عوامل منها وجود مناخ ا�ستثماري
جيد و�آليات عمل جديدة �إ�ضافة �إىل بيئة
ت�رشيعية منا�سبة ودعم للفكر التطويري.
وك�شف حمبك يف ت�رصيح ل �أن ر�ؤية وزارة
االقت�صاد ملا بعد الأزمة تتجلى بالدعم
الأ�سا�سي يف الإن��ت��اج وحتديث طرائقه
عرب تغيريات جذرية ليكون االقت�صاد يف
�سورية موجها بالإنتاج م�ؤكدا �أن الوزارة
ت�شري �إىل الأمور وتتحكم مبا ت�ستطيع.
وق���ال�“ :سورية فيها ك��ف��اءات ب�رشية
وق���درات معرفية وم���وارد طبيعية و�إذا
�أردنا �أن نحارب الفقر ونخف�ض البطالة
والت�ضخم ون��رف��ع االحتياطي النقدي
وم�ستوى الدخل القومي ف�إن ذلك من�صب
على متغري رئي�سي هو اال�ستثمار».
م��ن جانبه �أو���ض��ح اخلبري االقت�صادي
الدكتور عابد ف�ضلية �أن االقت�صاد ال�سوري
�صمد ن�سبيا ط��وال ف�ترة الأزم���ة ب�شكل
مقبول لأنه اقت�صاد حقيقي وهو قاطرة
للنمو حيث اعتمد على �إنتاج ال�سلعة وهذا
ما يجب املحافظة عليه.
و�أ�شار ف�ضلية �إىل �أن الأ�سا�س هو حتريك
عجلة الإن��ت��اج واال�ستمرار يف العملية
الإن��ت��اج��ي��ة ودع���م ر�أ����س امل���ال ال��دائ��ر
ع�بر ت��ق��دمي ق��رو���ض خا�صة يف بع�ض
ال�صناعات ال��ت��ي تنتج �سلعا غذائية
مو�ضحا �أن �ضعف ال�سيولة وارت��ف��اع
تكاليف الغنتاج حاليا �أدى �إىل خروج
العديد من املن�ش�آت ال�صغرية ومتناهية
ال�صغر من اخلدمة.
وركز ف�ضلية على �أهمية القرارات التي
تتخذها احلكومة يف �سبيل احلفاظ على
م�سرية الإنتاج وت�أمني متطلبات ال�سوق
وخا�صة القرار املتعلق بنقل املن�ش�أت
ال�صناعية للمناطق الآمنة م�شددا على
�رضورة التن�سيق مع اجلهات املعنية من
احتاد حرفيني ونقابات عمال ومديريات
ال�صناعة والتجارة لتنفيذ ه��ذا القرار
ب�أعلى درجة من التكامل.
العدد  130تموز 2013
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ر�سالة �سوريا
هل سعر صرف الدوالر «معقول» نتيجة ظروف األزمة؟

اقتصاد االنتاح يحتضن الليرة السورية
تفاوت حقيقي يف �سعر �رصف الدوالر
ت�شهده ال�سوق املحلية يف كل يوم حيث
ي�ستقر ال�سعر نوع ًا ما ملدة ترتاوح بني
�أ�سبوع �إىل �أ�سبوعني ليعاود بعدها
ارت��ف��اع � ًا ج��دي��داً على �شكل قفزات
ال بعد ه��ذا االرت��ف��اع انخفا�ض ًا
م�سج ً
جديداً لدرجة بات معها �سعر ال�رصف
الهاج�س احلقيقي لبع�ض الفئات
وال�سيما م�ستوردون يثبتون �صفقات
ب�ضائعهم ب�سعر يف حني يكون ال�سعر
خمتلف ًا متام ًا عند الت�سديد.

ل
غير مقبول ..لكن معقو 
ال �شك �أن �سعر  170لرية الذي ي�سجله
ال) ال يزال
ال���دوالر (ول��و جت��اوزه قلي ً
�سعراً غري مقبول ولكنه معقول بالنظر
�إىل الظروف التي متر بها �سورية منذ ما
يقارب � 26شهراً وما �أحاط باقت�صادها
من ح�صار اقت�صادي جائر على ال�شعب
ال�سوري وتخريب و�إجرام املجموعات
ال
الإرهابية امل�سلحة ،وهذا يعترب دلي ً
على متانة االقت�صاد ال�سوري الذي
�أث��ب��ت يف ه��ذه الأزم����ة �أن���ه اقت�صاد
حقيقي ،وم��ن ح�سن احل��ظ ال���ذي مل
ميكن اجلهات املعنية خالل ال�سنوات
املا�ضية من حترير االقت�صاد ال�سوري
وحتويله �إىل فقاعات مالية ،خ�صو�ص ًا
و�أن االقت�صاد ال�سوري هو اقت�صاد
منتج �صناعيا وزراعيا� .أي انه اقت�صاد
ي�أكل فيه املجتمع مما يزرع ويلب�س
مما يحيك.
سبب صمود الليرة

�أن القيمة املقبولة للعملة الوطنية يف
الظروف احلالية تعود �إىل �أن االقت�صاد
ال�سوري بني على مدى عقود وفق �أ�س�س
وقواعد متينة ت�ؤمن له ا�ستقالليته
وت��ب��ع��ده ع��ن ال��ت��ح��ول �إىل اقت�صاد
ا�ستهالكي ت��اب��ع ،وال��ف�����ض��ل الأول
والأخ�ي�ر يف �صمود ال��ل�يرة ال�سورية
ي��ع��ود ب��ال��درج��ة الأوىل �إىل حماية
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ال�شعب ال�سوري لهذه اللرية ،وثانيا �إىل
االقت�صاد الوطني الذي �أثبت فاعليته،
وثالثا للجهات املعنية التي متار�س
بع�ض الإجراءات بني الفينة والأخرى
ومن �ضمنها م�رصف �سورية املركزي
مع الأخذ بعني االعتبار انه لي�س اجلهة
الأهم �أو الأبرز التي حتافظ على قيمة
�رصف اللرية بل هو واحد منها ،وهناك
�إمكانية لتخفي�ض �سعر �رصف القطع
الأجنبي �أم��ام اللرية مبقدار ال يقل
عن ع�رش ل�يرات كحد �أدن��ى لو مار�س
م�رصف �سورية امل��رك��زي �إج���راءات
تدخلية فاعلة يف �سوق القطع وال�سيما
منه الدوالر.

فوائد تثبيت السعر

وحول �إمكانية تثبيت �سعر ال�رصف،
ميكن القول �إن ا�ستقرار �سعر �رصف
القطع ولو على م�ستوى عال وخالل
مدى زمني طويل ن�سبيا هو �أمر ايجابي
لأن���ه م ��ؤ��شر على ع��دم ال��ت��ده��ور �أو
انخفا�ض قيمة العملة الوطنية يف �أي
بلد من بلدان العامل وبالتايل ف�إن ت�أمني
اال�ستقرار له هدف مطلوب قبل التفكري
بتخفي�ض �سعره ك��ون ذل��ك مرتبط ًا
بجملة من العوامل ال�سيا�سية والأمنية

وبالتايل تثبيته عند �سعر معني ،ومن
غري املتوقع على كل امل�ستويات �أن
ي�شهد �سعر �رصف الدوالر �أمام اللرية
ال�سورية ارتفاعا �أكرث مما هو حاليا،
وبالأخ�ص االرتفاع الدراماتيكي الذي
يروج له جتار الأزم��ات وامل�ضاربون
واملتالعبون ب�سعر ال�رصف يف ال�سوق
ال�سوداء.

ق
فاعلية السو 

وم��ن ال����ضرورة هنا التنبيه �إىل �أن
ا�ستمرار البطء والرتدد يف الإج��راءات
التدخلية من قبل اجلهات املعنية من
�ش�أنه �أن ي�سحب الب�ساط من حتتها يف
فاعلية ال�سوق مل�صلحة املتالعبني
وامل�ضاربني بالنظر �إىل �أن الأ�سعار
التي ي�ضعونها لل�رصف يف كل يوم
ت��ك��ون ه��ي ق��ط��ب الأ���س��ع��ار وت��ك��ون
الأ���س��ع��ار الو�ضعية التي ت�صدر عن
م�رصف �سورية املركزي وامل�صارف
الأخ���رى �أ�سعار و�ضعية تقرتب من
�سعر ال�سوق ال�سوداء ولي�س العك�س يف
حني �أن املنطق يقول ب�أن يكون ال�سعر
الذي ت�ضعه اجلهات املعنية هو ال�سعر
احلقيقي الذي حتاول ال�سوق ال�سوداء
االقرتاب منه ومالم�سته.
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ر�سالة العراق

الخالف النفطي بين بغداد وأربيل:
عام  2014سيكون عام الحسم
ي�شهد العراق راهن ًا ت�صعيداً �شديداً نتجت
منه �أزم��ة ثقة حادة بني حكومة بغداد
و�أربيل عا�صمة كرد�ستان ،حول حقوق
النفط والأرا���ض��ي واحلكم الذاتي ،وهو
اخلالف الذي يثري التوترات يف االحتاد
الفيدرايل العراقي اله�ش.
ف��ب��ع��د �أك��ث�ر م��ن ع���ام ع��ل��ى ان�سحاب
االحتالل الأمريكي من العراق ال يزال
النزاع ب�ش�أن عقود النفط جزءا من خالف
�سيا�سي عميق اجل��ذور بني اجلانبني،
حيث تتفاقم هذه التوترات يوم ًا بعد يوم
كلما وقعت كرد�ستان اتفاقات تنقيب
مع �رشكات نفطية كربى مثل �إك�سون
موبيل و�شيفرون ،وعقود ت�صدير مع
الدولة الرتكية ،وهو ما تعتربه احلكومة
وت�رص على �أنها
املركزية غري قانونية،
ّ
وحدها �صاحبة احلق يف ت�صدير اخلام
العراقي ،الأم��ر ال��ذي دفعها �إىل حتذير
هذه ال�رشكات من ان اتفاقياتها النفطية
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

7/11/13 1:23 PM

العدد  130تموز 2013

مع احلكومة االحتادية رمبا تكون يف
خطر.
وتعد العقود النفطية التي ابرمها االقليم
مع �رشكات النفط العاملية �أحدث مظاهر
النزاع واح��دى نقاط اخلالف الرئي�سية
بني بغداد واربيل� ،إذ ت�شكل �صادرات
النفط الكردية ج��زءا لي�س ب�سيطا من
�إجمايل ال�صادرات ،وعليه فان �رصاع
الإرادات العراقية حول الذهب الأ�سود
ي�ضع ال�شعب العراقي بكل �رشائحه يف
م�أزق االزمات امل�ستدامة.

اللحظة المثالية الكسون

لكن نفوذ اك�سون و�ضع وزارة النفط
يف م�أزق ويقول م�س�ؤولون يف �أحاديث
خا�صة �إن من امل�ستبعد اتخاذ �أي حترك
�ضد ال�رشكة يف امل�ستقبل القريب .والن
ال�رشكات الكربى الأخ��رى لي�س لديها
الكثري لتخ�رسه مع بغداد رمبا تفلت هي

الأخرى يف كرد�ستان من العقاب ،وتدير
اك�سون حقل غرب القرنة -1يف جنوب
العراق وال��ذي تقدر احتياطياته بنحو
 8.7مليار برميل والذي ينتج  406االف
برميل يوميا وحت�صل على مبالغ �ضخمة
من عائدات النفط التي تخ�ص احلكومة
امل��رك��زي��ة ،وذك��ر م�س�ؤول نفطي كبري
�شارك يف �صياغة عقد غرب القرنة «يجب
�أن نفكر �أكرث من مرة قبل طرد اك�سون من
غرب القرنة فهي تدير حقال ينتج انتاجا
�ضخما» ،وكان مديرو اك�سون يدركون
قبل اجتماع يوليو متوز مع ال�شهر�ستاين
انهم �أغ�ضبوا حكومة بغداد بالفعل لكن
حمللني يقولون �إنها عملية مدرو�سة
�إذ �أنهم ي�ألبون امل�صالح املتعار�ضة
يف بغداد �ضد بع�ضها البع�ض ،وكانت
اك�سون �أول �رشكة ت�ستعر�ض ع�ضالتها
وتتحدى �سلطة بغداد بتوقيع اتفاقيات
م��ع احلكومة االقليمية يف كرد�ستان
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يف �أكتوبر ت�رشين الأول العام املا�ضي
للتقيب عن النفط يف �ست مناطق امتياز،
ووقع العراق الذي ي�سعى جاهدا العادة
بناء بنيته التحتية املتداعية �سل�سلة
من العقود مع �رشكات �أجنبية تهدف
�إىل الو�صول بطاقة االنتاج الكلية �إىل
 12مليون برميل يوميا بحلول 2017
ارتفاعا من نحو ثالثة ماليني برميل
حاليا .ويرى كثري من املحللني حاليا �أن
رقم �ستة �إىل �سبعة ماليني برميل يوميا
�أكرث واقعية.
ويرى بع�ض املحللني �أن �رشكة �أك�سون
ت�ستغل الو�ضع ال�سيا�سي عن عمد ،وقال
حمزة اجلواهري حملل النفط املقيم يف
بغداد «اختارت اك�سون اللحظة املثالية
ك��ي تقفز يف كرد�ستان وت�ستفيد من
النزاع على كل �شيء بني �أربيل وبغداد،
ولي�س هناك قانون ملزم ينظم �ش�ؤون
النفط يف الدولة الع�ضو يف �أوبك بعد �أكرث
من ع�رش �سنوات على االطاحة بالرئي�س
الراحل �صدام ح�سني .وت�أجلت املوافقة
النهائية على م�سودة القانون التي ترجع
لعام  2007ب�سبب ال�رصاعات ال�سيا�سية
وه��و م��ا ا�ستفادت منه �أي�ضا اك�سون

و�رشكات �أخرى ،وقال علي �شالل اخلبري
القانوين العراقي املتخ�ص�ص يف �صياغة
عقود النفط «غياب قانون للنفط �ساعد
يف فتح طريق �ضيق ل�رشكات النفط �إىل
كرد�ستان .لديهم ر�ؤي��ة متكنهم من �أن
يدركوا �أن �أي اتفاق نهائي �سيعود عليهم
بالنفع يف نهاية املطاف».

الشركات تحتاج االستقرار

وتتمتع كرد�ستان بقدر �أكرب من اال�ستقرار
والأم���ن مقارنة بباقي �أن��ح��اء العراق
واجتذبت م��وارده��ا املحتملة �رشكات
نفط �صغرية بالفعل مثل دي.ان�.أو
الرنويجية وجلف كي�ستون .لكن نزاعاتها
مع بغداد �أبعدت ال�رشكات الكربى حتى
الآن ،وتعترب بع�ض ال�رشكات الأجنبية
�صفقات اقت�سام االنتاج يف كرد�ستان
�أف�ضل كثريا من عقود الر�سوم مقابل
اخل��دم��ات ال��ت��ي �أب��رم��ت��ه��ا م��ع ب��غ��داد.
وت�سعى بع�ض ال�رشكات بالفعل �إىل
�إعادة التفاو�ض على هذه العقود ،يقول
�صامويل �سي�زسوك م�ست�شار النفط
ل��دى كيه.بي�.سي القت�صادات الطاقة
ومقرها بريطانيا «�سيكون لهم نفوذ
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�أك�بر يف الأغ��ل��ب عما ك��ان لديهم عند
تنظيم املزادات يف البداية ،وال ميكن بعد
القول ما �إذا كانت كرد�ستان �ست�ستغل
ال�صفقات يف حماولة احل�صول على قدر
�أكرب من اال�ستقالل .لكنها ترغب بالفعل
يف مد خطوط �أنابيب نفط خا�صة بها
�إىل ميناء جيهان الرتكي بحلول 2014
بهدف خف�ض اعتمادها على بغداد يف
جمال الطاقة.
وبح�سب املدير التنفيذي ل�رشكة جينيل
�أكرب منتج للنفط يف كرد�ستان العراق
ف�إن احلكومة العراقية واقليم كرد�ستان
يعر�ضان الكثري من م�صاحلهما للخطر
بعدم ت�سوية نزاعهما ب�ش�أن النفط
بالرغم من ان حلها قد ي�ستغرق عاما
�أو نحو ذلك ،وذكر توين هايوارد وهو
رئي�س �سابق ل�رشكة بي.بي النفطية
العمالقة يف مقابلة «ه��ن��اك فر�صة
كبرية �أمام كرد�ستان والعراق للتو�صل
�إىل ح��ل« ،خ�ل�ال ال��ع��ام �أو العامني
املقبلني �ستنمو ط��اق��ة االن��ت��اج يف
كرد�ستان �صوب مليون برميل يوميا-
هذه كمية من النفط �أكرب و�أهم من �أن
يتعطل انتاجها نتيجة نزاع �سيا�سي .لذا
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ر�سالة العراق
بطريقة �أو ب�أخرى �سيتم حله».
وق��ال هايوراد يف مقابلة عرب الهاتف
«نريد الت�صدير ون�ؤمن ب�شدة انه خالل
العام املقبل �أو نحو ذلك �إن مل يكن قبل ذلك
�سيتم التو�صل �إىل حل ،وا�شتكت جينيل
املدرجة يف بور�صة لندن والتي كانت
�أول �رشكة �أجنبية تعمل يف كرد�ستان
من انها مل حت�صل على م�ستحقاتها عن
معظم كميات النفط التي �صدرتها عام
 2009و .2011وا�شتكت �رشكات �أجنبية
�أخرى من نف�س الأمر ،لكن هايوارد قال
�إنه �إذا توقفت ال�صادرات �سيتم بيع انتاج
حقلي طاوكي وطق طق اللذين ت�شارك
جينيل يف تطويرهما يف ال�سوق املحلية.
من جهته ق��ال متحدث با�سم حكومة
ب��غ��داد �إن احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة تدر�س
تقلي�ص مدفوعات ميزانية كرد�ستان
يف � 2012أكرث من ثالثة مليارات دوالر
لتعوي�ض خ�سائر يف ���ص��ادرات النفط
تقول احلكومة �إن��ه��ا ناجمة ع��ن عجز
يف �صادرات املنطقة �شبه امل�ستقلة من
اخل��ام ،وق��ال علي املو�سوي م�ست�شار
رئي�س ال��وزراء ن��وري املالكي �إن جلنة
اكت�شفت خ�سائر تتجاوز ثالثة ميارات
دوالر ب�سبب عدم �ضخ منطقة كرد�ستان
كمية النفط املتفق عليها يف امليزانية
ونتيجة وقف �صادرات النفط يف الآونة
الأخرية.

تقرير بريطاني

م��ن ج��ه��ت��ه� ،أو���ض��ح امل��رك��ز العاملي
للدرا�سات التنموية �أن الأزمة ال�سيا�سية
بني احلكومة املركزية يف بغداد وحكومة
�إقليم كرد�ستان باتت تنعك�س ب�شكل
�سلبي وا�ضح على االقت�صاد العراقي.
وب�ّي�نّ املركز ال��ذي يتخذ من العا�صمة
الربيطانية لندن مقراً له �أن التوقف
املتكرر لت�صدير النفط العراقي عرب ميناء
جيهان يت�سبب يف خ�سارة العراق ما
قيمته  200دوالر يف الثانية.
وم���ن ج��ان��ب��ه ع�ّب�رّ امل��رك��ز العاملي
عن خماوفه من ع��دم ق��درة احلكومة
العراقية احلالية على �سن قانون للنفط
والغاز ي�ساهم يف و�ضع حد للخالفات
ال��دائ��رة بني كل من املركز والإقليم
حول �أحقية كل طرف يف اال�ستفادة
من الرثوات الطبيعية خا�صة النفطية
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امل��وج��ودة يف �أرا���ض��ي��ه دون ح�رص
�إدارتها يف احلكومة املركزية.
وبح�سب التقرير فامل�شكلة هي �أبعد من
جمرد قانون �أو �صالحيات بل تتعداها
�إىل مفهوم الفيدرالية واحلدود اجلغرافية
ال��ت��ي متتد لها �سلطة ك��ل م��ن املركز
والإقليم .فكركوك العائمة على بحر من
النفط والغاز التزال مو�ضع خالف بني
كال الطرفني .وهو ما دعا البع�ض يف
الربملان العراقي �إىل املطالبة مب�شاركة
الأمم املتحدة يف �صياغة هذا القانون
مو�ضع اجلدل.
وبينّ املركز �أنه على الرغم من امل�ؤمترات
التي تعقدها وزارة النفط العراقية جلذب
ال����شرك��ات العاملية �إىل ���س��وق النفط
العراقية يف داخل العراق وخارجه �إال
�أن �أغلب تلك ال�رشكات ترى يف �رشوط
التعاقد م��ع الإقليم �أك�ثر ج��ذب� ًا و�أق��ل
روتين ًا وتعقيداً من تلك التي تربمها مع
احلكومة املركزية يف بغداد كون هذه
العقود يف معظمها عقود ��شراك��ة ،يف
حني �أن العقود التي تربمها بغداد عقود
خدمة وا�ستك�شاف .وقد �أدى هذا الأمر
�إىل ان�سحاب ق�سم كبري من تلك ال�رشكات
ك��ت��وت��ال الفرن�سية و�إك�����س��ون موبيل
و�شيفرون الأمريكيتني من ا�ستثماراتها
يف حقول جنوب وو�سط العراق الغنية
بالنفط.

تحذير تركيا

وق���د ا�ست�شعرت احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة
ه��ذا اخلطر خ�صو�ص ًا بعد ف�شل جولة
الرتاخي�ص النفطية ال��راب��ع��ة و�إع�لان
نيتها عقد جولة
وزارة النفط العراقية عن ّ

تراخي�ص خام�سة قريب ًا .لذا عمدت بغداد
�إىل اتخاذ عدد من الإجراءات التي تهدف
�إىل تقوية مركزها يف ال�رصاع النفطي مع
حكومة الإقليم فهددت بتقلي�ص ح�صة
الإقليم يف املوازنة العامة للدولة من
� 17إىل  % 13ورف�ضت دفع امل�ستحقات
املالية ل�رشكات النفط الأجنبية العاملة
يف كرد�ستان .وحكومة الإقليم من
جانبها ه� ّ�ددت بوقف ال�صادرات عرب
ميناء جيهان كرد على موقف احلكومة
االحتادية و�أعلنت �أنها �ست�ستمر ب�ضخ
قرابة � 130أل��ف برميل يومي ًا كبادرة
ح�سن نية حتى � 15أيلول�/سبتمرب.
لكن احلكومة االحتادية يف بغداد ويف
حماولة منها لتعوي�ض اخل�سائر والبحث
عن بديل ب��د�أت ب�إجراء مفاو�ضات مع
احلكومة االردنية العتماد ميناء العقبة
كمرف أ� رئي�سي لت�صدير النفط العراقي
وبالإعالن عن ت�سهيالت وامتيازات �أكرب
بالن�سبة للعقود التي متنحها احلكومة
االحتادية ل�رشكات النفط الأجنبية وذلك
يف حالة �أ�شبه بالتناف�س مع حكومة
الإقليم.
ويف حماولة منها لزيادة ال�ضغط على
حكومة الإقليم هددت احلكومة االحتادية
يف بغداد بخف�ض تبادالتها التجارية مع
تركيا والتي و�صلت �إىل قرابة  13مليار
دوالر �سنوي ًا �إذا مل توقف تلك الأخرية
ا�ستالم �شحنات النفط امل�صدرة �إليها
دون علم احلكومة املركزية يف بغداد.

ضغوط أميركية

و�أ�شار املركز العاملي للدرا�سات التنموية
�إىل �أن وزارة النفط العراقية وبعد التقارير
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ال�صحافية الأمريكية التي حتدثت عن
م�ساعدة العراق لإيران يف االلتفاف على
احل�صار االقت�صادي املفرو�ض عليها
والأنباء التي ت�رسبت عن نية الواليات
املتحدة بيع �إقليم كرد�ستان لأ�سلحة
متطورة عادت على الفور �إىل زيادة حجم
ال�صادرات النفطية.
وعملت احلكومة االحت��ادي��ة يف بغداد
على �إب��رام املزيد من �صفقات ال�سالح
مع الواليات املتحدة وزي��ادة التعاون
الع�سكري بني البلدين والطلب من الإدارة
الأمريكية بعدم بيع �إقليم كرد�ستان �أي
�سالح خارج علم احلكومة االحتادية.
كما غيرّ ت وزارة النفط العراقية لهجتها
جتاه نوعية العقود املربمة مع �رشكات
النفط الأجنبية وبد�أ احلديث يدور حول
�إعطاء امتيازات �أكرث لل�رشكات الأجنبية
و�إعداد ور�ش للتن�سيق مع تلك ال�رشكات
لإعداد ال�صيغ النهائية لتلك العقود.
ويبدو �أن هذه الإجراءات من قبل احلكومة
االحتادية بد�أت جتني ثمارها �رسيع ًا فقد
�شهد معر�ض النفط والطاقة الذي �أقيم يف
الثالث من �أيلول�/سبتمرب �أربيل تراجع ًا
ملحوظ ًا يف عدد �رشكات النفط العاملية
امل�شاركة فيه .حيث بلغ عدد ال�رشكات
امل�شاركة يف هذه الدورة � 60رشكة فيما
كان عددها � 85رشكة خالل الدورة التي
اقيمت العام املا�ضي.
ويف ظل هذه الظروف ف��إن التجاذبات
ال�سيا�سية واخل�لاف��ات امل�ستمرة بني
املركز والإقليم وا�ستمرار غياب قانون
النفط وعدم تف�سري بع�ض املواد املتعلقة
بالرثوات يف الد�ستور العراقي كاملادة
 111ف ��إن قطاع النفط العراقي �سوف
يبقى �أ�سرياً حلالة من عدم اال�ستقرار .وقد
انعك�ست هذه احلالة على �صناعة النفط
العراقية ذاتها .فالبنية التحتية لقطاع
النفط �ضعيفة وال ميلك العراق حتى يومنا
ه��ذا �سوى ث�لاث م�صايف تبلغ طاقتها
اال�ستيعابية � 720ألف برميل يومي ًا �إال �أنها
ت�ستخدم � 500ألف برميل يومي ًا بالإ�ضافة
�إىل نق�ص الكوادر العراقية العاملة يف هذا
القطاع حيث يحتاج العراق �إىل � 100ألف
عامل على �أقل تقدير للو�صول �إىل م�ستوى
انتاج  12مليون برميل يف اليوم ،يف حني
�أن املتوفر من الكوادر املحلية يف الوقت
الراهن ال يتجاوز � 30ألف عامل يفتقدون

أربعة سيناريوهات لمستقبل االقتصاد العراقي
تر�سم بع�ض امل�صادر االقت�صادية عددا من ال�سيناريوهات املحتملة لالقت�صاد
العراقي يف املرحلة الراهنة ،م�ؤكدة يف الوقت ذاته ان االقت�صاد وال�سيا�سة خطان
متوازيان وال يتقاطعان كما انهما اليلتقيان.
واكدت هذه امل�صادر وجود اربعة �سيناريوهات حمتملة ومتفاوتة الدرجات ولها
اثر يف ر�سم م�ستقبل االقت�صاد العراقي يف ظل الظروف احلالية التي مير بها،
وهذه ال�سيناريوهات مرتبطة بتح�سن حالة �سيادة القانون واال�صالحات اخلا�صة
بالقوانني االقت�صادية:
ال�سيناريو االول يت�ضمن احلالة املتفائلة عند تزامن ا�صالح االجراءات والقوانني
االقت�صادية مع حت�سن حالة �سيادة القانون.
ال�سيناريو الثاين يت�ضمن حالة الفر�ص ال�ضائعة يف حال حت�سن �سيادة القانون
وت�أخر ا�صالح االجراءات االقت�صادية.
ال�سيناريو الثالث يت�ضمن حالة خيبة االم��ل يف ح��ال تنفيذ اال�صالحات
واالجراءات االقت�صادية م�صحوبة بعدم حت�سن �سيادة القانون.
ال�سيناريو الرابع ميثل احلالة اليائ�سة لالقت�صاد العراقي اذا ما مل يتم تنفيذ
اال�صالحات وعدم حت�سن �سيادة القانون يف البلد.
واك��دت امل�صادر ذاتها ان رف��ع م��ؤ��شرات التنمية الب�رشية وا�صالح القوانني
االقت�صادية يدخالن �ضمن ال�سيناريو االول وهو احلالة التفا�ؤلية اذا كان اعتماد
االقت�صاد على النفط ميثل  35باملئة و 25باملئة للقطاع الزراعي و15باملئة
للقطاع ال�صناعي و 25باملئة اخرى للقطاعات االخرى كال�سياحة وغريها.
واو�ضحت ان ا�صالح القوانني وت�أخر رفع م�ؤ�رشات التنمية يدخالن �ضمن احلالة
الثانية التي متثل الفر�ص ال�ضائعة من خالل اعتماد االقت�صاد على النفط بن�سبة 55
باملئة والقطاعات االخرى بن�سبة  32باملئة وال�صناعة  5باملئة والزراعة  8باملئة.
الفتة اىل ان حالة خيبة االمل ت�أتي عندما تكون م�ؤ�رشات التنمية الب�رشية مرتفعة
متزامنة وت�أخر ا�صالح القوانني االقت�صادية واعتماد االقت�صاد على النفط بن�سبة
 45باملئة والقطاعات االخرى 31باملئة والزراعة  14باملئة وال�صناعة  10باملئة،
واملح ان ال�سيناريو الرابع والذي ي�أتي من ت�أخر ا�صالح القوانني االقت�صادية
وت�أخر رفع م�ؤ�رشات التنمية الب�رشية يتكون من اعتماد االقت�صاد العراقي على
النفط بن�سبة  75باملئة و القطاعات االخرى  17باملئة والزراعة  5باملئة ال�صناعة
 3باملئة.
ودعت امل�صادر اىل �رضورة ادارة امللف االقت�صادي من قبل جمل�س ذي اخت�صا�ص
والعمل على تطبيق مفردات االدارة الر�شيدة وباالخ�ص الكفاءة و�سيادة القانون.
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ر�سالة العراق
�إىل املهارات احلديثة واملطلوبة .كما �أن
�شبكة �أنابيب النفط املوجودة يف معظم
احلقول العراقية ال تتنا�سب وطموح العراق
لزيادة االنتاج �إىل امل�ستوى املطلوب.

تقرير «سيكنغ ألفا»

وكتبت «�سيكنغ �أل��ف��ا» م ��ؤخ��راً تقريراً
بعنوان «ال��ع��راق -كرد�ستان ا�ستثمار
مليار برميل من النفط» قالت فيه �إن
حرب اال�ستقالل الدبلوما�سية بني العراق
و�إقليمه ال�شمايل تت�صاعد ب�رسعة� ،إذ �إن
حقول كركوك التي متثل نقطة ا�شتعال
ال�رصاع امل�سلح تقع على احل��دود بني
اجلانبني».
ويقول التقرير�« :إن الطرفني و�إن قاما
ب�سحب بع�ض ق��وات��ه��م��ا م��ن منطقة
ال�رصاع يف الآون��ة الأخ�يرة� ،إال �إن عام
 2014ميكن �أن يكون حا�سما ب�سبب خطط
كرد�ستان العراق لزيادة ال�صادرات �إىل
تركيا مبا�رشة متجاوزة بغداد .وبرغم �أن
ال �أحد من الطرفني يريد نزاعا م�سلحا،
ولكن االندفاع قد ال يكون فيه رجعة.
وما يجعل االمور غريبة هو �أن �صغرية
امل�ستك�شفني «وي�سرتن زاجرو�س» مل تر
للمخزون �أي اثر على االطالق ،فهم قاموا
برفع املنتج اىل فوق مئة مليون برميل
يف دف��ع��ة اول��ي��ة لتطوير موجوداتهم
النفطية مب�سافة ال تبعد �سوى كيلومرتات
حمدودة عن كركوك».
وبح�سب املوقع ف�إن ال�س�ؤال الذي يفر�ض
نف�سه هو «هل ميكن لل�رشكات ال�صغرية
مثل �رشكة وي�سرتن زاجرو�س من الهاب
حرب كامنة مع بقاء �إ�صولهم االمامية
�سليمة على حالها ،ام انهم �سوف يربحون
بتحويلها اىل نقد عند حتقيق جناح الفت
يف التنقيب ويرتكون ال�رشكات الكبرية
تتلظى يف احلرارة».
و�إنها جلائزة �ضخمة ان حت�صل وي�سرتن
زاجرو�س على احتياطي ي�صل اىل مليار
برميل ولكن عند القيام باحلفر افقيا
م��ن م��وج��ودات حقل ك��وردم�ير فيمكن
رفع املخزون اىل  20-10مليار برميل
(بح�سب املوقع).
كل ذلك �سينفخ يف املخاطر ال�سيا�سية
املتعاظمة حتى و�إن كانت تلك املخاطر
�ستكون �أي �شيء ع��دا ال�رصاع امل�سلح
ال�شامل حول اال�ستقالل الكردي.
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و�أكرب ت�أكيد لذلك هو ا�ستثمار  123مليون
دوالر ح�صل عليه وي�سرتن زاجرو�س يف
وقت �سابق من هذا ال�شهر من كري�ست
انرجي انرتنا�شنال التي مقرها هيو�سنت.
واالتفاق يعطي كري�ست  51مليون �سهم
اعتيادي يف وي�سرتن زاجرو�س اي ما
ن�سبته  % 19.8من ال�رشكة .ويف �سبيل
احل�صول على  % 10من الأ�سهم القائمة
يف اتفاقية قر�ض م�ضمون ،ف�إن كر�ست
منحت زاج��رو���س قر�ضا بنحو 57.5
مليون دوالر ملزيد م��ن اال�ستك�شاف
و�أن�شطة التنمية يف كرد�ستان.
وبح�سب امل��ق��ال ف���ان م��ا يحفز ه��ذا
اال�ستثمارات ال�ضخمة املتفائلة هو
مزيج من جناح عمليات احلفر والتنب�ؤات
اجليو�سيا�سية .وقد ت�ضاعفت عمليات
احلفر� ،أربع مرات يف �ساركاال وكوردامري
يف جنوب كرد�ستان العام املا�ضي مما
�ضاعف احتياطيات وي�ست زاجرو�س
اربع مرات لت�صل �إىل  1مليار برميل.
وم��ن حيث اجلغرافيا ال�سيا�سية ،ف�إن
قليال م��ن احلفر ح��ول �رشكة كري�ست
ير�سم �صورة مثرية لالهتمام .وال�رشكات
الرئي�سة العمالقة االمريكية لها م�صلحة
قوية يف املوجودات النفطية العراقية
غري الكردية ،لذلك ف�إن وا�شنطن لي�ست
حري�صة على دع��م الأك���راد �ضد بغداد
وع��ل��ى ان���دالع ��ص�راع م�سلح م��ن �أج��ل
اال�ستقالل الكردي .لكن اجلهات اخلا�صة
ترى الأ�شياء بنحو خمتلف.
ويف�رس املوقع �سبب ما تقوم به �رشكة
«كري�ست» التي يديرها م�سيحي �سوري
يحظى بدعم احلزب اجلمهوري بالقول
�إنها مثل جميع الالعبني الآخرين على
�ساحة كرد�ستان العراق ،فهي تراهن على

�أن الأكراد لديهم اليد العليا هنا.
ويحظى ما تقوم به ال�رشكات مبوافقة
�أوروب���ا وتركيا اللتني تندفعان �صوب
نفط وغاز كرد�ستان ،فاوروبا يائ�سة من
التجهيز فيما تريد تركيا ان ت�صبح مركزا
رئي�سا للطاقة يربط بني ال�رشق الأو�سط
و�أوروبا.

لعبة انتقامية

انها لعبة انتقامية حني نرى بغداد تهدد
ب�إلغاء تراخي�ص لل�رشكات العمالقة التي
لديها اجل��ر�أة لعقد �صفقات مع حكومة
�إقليم كرد�ستان من جانب واحد وتهدد
حكومة �إقليم كرد�ستان بقطع ال�صادرات
�إىل بغداد.
وهناك خط �أنابيب للغاز يف ال�شمال قيد
الإن�شاء حاليا يذهب مبا�رشة �إىل تركيا،
ويقول وزير املوارد الطبيعية يف حكومة
�إقليم كرد�ستان �إنه ميكن حتويله لنقل
النفط .وي�سعى الأكراد بن�شاط للح�صول
على م�ضخات لتحويل اخلط من الغاز
اىل النفط الآن وبذلك ميكن للخط حتميل
� 200ألف برميل نفط يوميا ويكون من
املحتمل ت�شغيله منت�صف عام .2013
وم��ع تغيري قواعد اللعبة حني ي�صبح
اخل��ط جاهزا بحلول ع��ام  ،2014ف�إن
�أربيل جترب بغداد التخاذ قرار و�أن تقرر
الآن� ،إذا كانت الدبلوما�سية �أم احلرب هي
الرد .وميكن لهذه الأنابيب ان متثل نقطة
الالعودة ،و�سيمنح اخلط كرد�ستان موارد
خا�صة بها ور�أ�س املال لتكون م�ستقلة
حقا �إذا ما اختارت ذلك اخليار.
وفيما تقرتب اللحظة احلا�سمة ،يجب على
امل�ساهمني يف �رشكة وي�سرتن زاجرو�س ان
يقرروا -هل يجب ان يبقوا �أم يرحلوا الآن؟
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اقت�صاد عربي
تباينات بين التطبيق الكامل ،والتطبيق الذي يتناسب مع الواقع

التوجه االقتصادي لمصر وصراع النظريات
امللف��ات التي تواجه م��صر بعد و�صول
الرئي���س حمم��د مر�سي �إىل �س��دة احلكم،
مثرية ومعقدة ،منها ما يتعلق باجلانب
االقت�ص��ادي .فعلى �أر���ض الواقع توجد
م�ش��كالت مزمن��ة ،منه��ا م��ا ميت��د �إىل
احلقبة النا�رصي��ة مثل البطالة املقنعة
يف اجله��از احلكوم��ي ،والأمي��ة ،وعدم
كفاءة ا�ستخدام املال العام.
ومنها م��ا يتعلق بعجز القطاع اخلا�ص
ع��ن قي��ادة قاط��رة التنمي��ة ،وات�س��اع
امل�ش��كالت االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة
 ويف مقدمته��ا البطال��ة والفق��ر-وت�أثرياتها ال�سلبية على املجتمع.
وه��ذه م�شكالت م�ؤرق��ة ،خا�صة يف ظل
منو �سكاين يقارب � % 2سنويا ،ودخول
� 850أل��ف �شخ���ص جدي��د �سنوي��ا �سوق
العم��ل ،بينم��ا ال تزي��د ق��درة االقت�صاد
املنظم عل��ى ا�ستيع��اب الداخلني اجلدد
�إىل �س��وق العم��ل عل��ى  ،% 12والقطاع
احلكوم��ي عل��ى  ،% 15ويق��وم القطاع
غري املنظم با�ستيعاب البقية.
وق��د زادت املرحل��ة االنتقالي��ة  -التي
�أداره��ا املجل���س الع�سك��ري  -من حدة
امل�ش��كالت االقت�صادي��ة يف م��صر من
جه��ة جتمي��د الو�ضع االقت�ص��ادي ملدة
ع��ام ون�ص��ف ع��ام ،مم��ا �ساع��د عل��ى
�إ�صابة املتفائلني بالثورة يف الإ�صالح
والتغيري بالإحباط.
فف��ي تل��ك الف�ترة �أُدي��رت كل امللف��ات
االقت�صادي��ة م��ن خ�لال م�س�ؤول�ين يف
عهد الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك ،مما
�أعط��ى انطباعا ب�أن الثورة مل حتدث �أي
تغيري ،ب��ل �إن البع�ض اعترب بقاء ه�ؤالء
امل�س�ؤولني حينها ترتيبا للملفات كي ال
يدان بع�ض امل�س�ؤولني ال�سابقني.
وم��ع ذل��ك ،ال ي��زال الأم��ل قائم��ا لدى
الق��وى ال�سيا�سي��ة يف �أن ي�صب��ح مل�رص
توج��ه اقت�ص��ادي ي�ص��ون �أه��داف
الثورة ،واملتمثل��ة يف �شعارها الوا�ضح
«عي�ش ،حري��ة ،عدالة اجتماعية ،كرامة
�إن�سانية».
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ولكن تبقى الق�ضية يف تعدد الر�ؤى لهذه
الق��وى ال�سيا�سي��ة ،فه��ي لي�س��ت ف�صيال
واحدا� ،إذ �إن هناك ثالثة تيارات رئي�سية:
الإ�سالمي ،والي�ساري ،والليربايل.
وحت��ى داخ��ل ه��ذه التي��ارات ،هن��اك
تباين��ات ب�ين التطبيق الكام��ل للر�ؤية
االقت�صادي��ة ،والتطبيق ال��ذي يتنا�سب
مع م�ستجدات الواقع االقت�صادي حمليا
وعامليا .فقد تر�سخت �أعراف اقت�صادية
واجتماعي��ة ي�صع��ب حموه��ا بق��رارات
�إداري��ة �أو قوان�ين� ،أو �إحالل واقع جديد
مكانها.
وفيم��ا يل��ي نتن��اول �أه��م التوجه��ات
االقت�صادي��ة املختلف��ة للتي��ارات
ال�سيا�سية الرئي�سة يف م�رص:

رؤية اإلسالميين

هن��اك اتفاق على اخلط��وط العامة بني
الأح��زاب الإ�سالمية عل��ى ق�ضايا منها
حرم��ة الرب��ا ،وتطبيق ال��زكاة ،وتوفري
حي��اة كرمية جلميع �أفراد املجتمع ،يف
�ض��وء مفهوم ح��د الكفاية ال��ذي يعني
�أن يتمت��ع جمي��ع �أف��راد املجتم��ع بكل
مقومات العي���ش ،و�أن م�س�ؤولية الدولة

عن ذلك ال مفر منها.
ولك��ن ه��ذه امل�س�ؤولي��ة ال تعن��ي �أن
تق��وم احلكوم��ة بنف�سه��ا بذل��ك ،و�إمن��ا
توف��ر املن��اخ ال�ضام��ن لذل��ك ،ب�رشاكة
بينها وب�ين القطاع اخلا�ص واملجتمع
الأهلي.
وب�ش���أن امللكية ،فهي ت��رى �أن تنوعها
يحف��ظ الت��وازن االجتماع��ي ،وتع��ول
عل��ى دور املجتم��ع الأهل��ي يف متويل
امل�رشوع��ات املجتمعي��ة مث��ل الوق��ف
والزكاة.
لكنه��ا  -يف املقاب��ل  -تختل��ف يف
�أولوي��ات التطبي��ق .فمنه��ا م��ن ي��رى
�إلغاء ال�رضائب و�إحالل الزكاة مكانها،
وتطبيق امل�رصفي��ة الإ�سالمية ،ووقف
البنوك التقليدية.
وهن��اك فري��ق م��ن الإ�سالمي�ين يدعو
لتطبي��ق ال��زكاة بالت��درج ،ولتعاي���ش
ال�رضائ��ب م��ع ال��زكاة عل��ى الأق��ل يف
املرحل��ة الراهنة ،نظ��را جل�سامة العبء
عل��ى الدول��ة وموازنته��ا ،وي��رى �أن ال
مان��ع م��ن فر�ض �رضائ��ب يف ظل عدم
كفاية الزكاة.
كما ي��رى �أن ُت�ترك ال�س��وق امل�رصفية
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للتناف�س ك��ي تثبت البن��وك الإ�سالمية
جدارته��ا ،عل��ى �أن ت�ترك امل�رصفي��ة
التقليدية لتعمل كذلك.

رؤية اليساريين

يراه��ن الي�سار على التعامل مع ق�ضايا
مث��ل الفقر وحق��وق العم��ال ،و�إن كان
الي�سار يف م�رص تختلف ر�ؤيته للتعامل
م��ع هذه الق�ضايا .وم��ن الي�ساريني من
ي��رون �رضورة االلتف��ات لق�ضايا الفقر
وحقوق العمال ونظام امللكية ،والعمل
على تطويرها ،بينما يرى �آخرون منهم
�أن ال �أمل يف معاجلة هذه الق�ضايا دون
الع��ودة �إىل دول��ة ي�سيطر فيه��ا العمال
على الرثوة وال�سلطة.
ويح��دو الي�س��ار امل��صري الأم��ل يف
العودة للتجرب��ة النا�رصية ،حيث يرى
�أنه��ا �سمح��ت ببن��اء قاع��دة �صناعي��ة
كب�يرة ،و�أن العم��ال نال��وا حقوقا غري
م�سبوق��ة .كما يرى �أنه��ا �أوجدت طبقة
طبقتي
متو�سطة عري�ض��ة قل�صت كثريا
ْ
الأثرياء والفقراء.
وم��ا جدد لديه الأمل ه��و جناح الي�سار
يف �أم�يركا الالتيني��ة ،وقراراته يف ما
يتعلق بتح�سني �أو�ضاع الفقراء ،وت�أميم
ال�رشكات.
ويهاجم الي�سار �أطروحة الإ�سالميني يف
ما يخ�ص التمويل املجتمعي من خالل
الوقف وال��زكاة ،ويرون �أنهما �صدقات
ال ميك��ن االعتم��اد عليه��ا للتنمية .كما
ينتق��د ت�شجي��ع الإ�سالمي�ين للقط��اع
اخلا���ص ،ويرى �أن الط��رح الإ�سالمي ال
يختلف كثريا عن الر�أ�سمايل.

رؤية الليبراليين

ت�ض��م عب��اءة الليربالي��ة يف م��صر
منظم��ات �أعم��ال كث�يرة منه��ا احت��اد
ال�صناع��ات ،واحتاد الغ��رف التجارية،
وجمعي��ات رجال الأعم��ال ،وجمعيات
امل�ستثمرين ،و�أحزاب��ا ت�صنف ليربالية
مث��ل ح��زب الوف��د وح��زب امل�رصي�ين
الأحرار.
وال تختل��ف توجهات تل��ك الأحزاب يف
اجلان��ب االقت�ص��ادي عم��ا كان مطبقا
يف عه��د مبارك .لذلك فهي تعار�ض �أية
تغيريات يف بنية االقت�صاد ،خا�صة يف
القطاع اخلا�ص.

الوليد بن طالل يبني
«أعلى برج في العالم» في جدة
من �ضم��ن م�شاريع��ه الكبرية
الت��ي يق��وم بها الأم�ير الوليد
بن ط�لال ،رئي�س جمل�س �إدارة
�رشك��ة اململك��ة القاب�ضة ،يف
ع��دد من دول العامل ،بد�أ اخرياً
ببن��اء «�أعلى ب��رج يف العامل»
يف ج��دة ،وق��د زار موق��ع
امل��شروع يف �إط��ار دع��م �سري
العم��ل ح�س��ب املخطط ،حيث تفقد �أعمال بناء الأ�سا�س��ات التي تقوم بها �رشكة
�سعودي باور ،واطلع على خمططات البناء وا�ستمع �إىل �رشح مف�صل عن مراحل
امل�رشوع واجلداول الزمنية املعدة بهذا اخل�صو�ص.
وتر�أ�س الأمري الوليد �أخرياً ،اجتماع جمل�س �إدارة �رشكة جدة االقت�صادية الرابع
يف مدين��ة الريا���ض ،وذلك بح�ض��ور �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ال��ذي �ضم كال من
عبد الرحمن �رشبتلي� ،صالح بن الدن� ،سمو�أل بخ�ش ،واملهند�س طالل امليمان.
وخ�لال االجتم��اع �أطل��ع املهند�س ط�لال امليم��ان الرئي�س التنفي��ذي للتطوير
واال�ستثم��ارات املحلي��ة وع�ضو جمل���س �إدارة �رشكة ج��دة االقت�صادية ،جمل�س
الإدارة عل��ى االتفاقي��ة النهائي��ة م��ع فن��ادق فور�سيزون��ز بخ�صو���ص ت�شغيل
الفن��دق الفاخ��ر يف الربج الأعلى يف العامل ،الذي �سيبل��غ ارتفاعه �أكرث من �ألف
مرت وبتكلفة  4.6مليار ريال.

وكث�يرا ما تعار�ض الليربالية امل�رصية
فت��ح ق�ضاي��ا اجتماعي��ة ملح��ة مث��ل
حق��وق العم��ال يف احل��د الأدن��ى� ،أو
التوج��ه نحو ال�رضائ��ب الت�صاعدية� ،أو
تر�شي��د ال��واردات ،وو�ض��ع القيود على
ا�ستخدامات العمالت الأجنبية.
وال ترى القوى الليربالية خمرجا لأزمة
م��صر االقت�صادي��ة� ،إال يف املزي��د من
الت�شجي��ع للقط��اع اخلا���ص ،وتطوي��ر
التعلي��م ،ومواجهة الف�س��اد ،واالنفتاح
عل��ى االقت�ص��اد العامل��ي ،وا�ستق��دام
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة.

االتفاق واالختالف

ن�ستطي��ع الق��ول �إن م��ا يجم��ع الق��وى
ال�سيا�سي��ة يف م��صر ه��و االتف��اق على
ت�سمية امل�شكالت االقت�صادية ،وواقعها
امل���ؤمل عل��ى امل�ست��وى الع��ام ،وعل��ى
م�ست��وى الأفراد .لكن تلك القوى تختلف
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على �آلية حل امل�شكالت.
وم��ن امله��م �إدراك بريوقراطي��ة اجلهاز
الإداري للدول��ة امل�رصية -التي �سماها
البع���ض الدول��ة العميق��ة ،ب��ل وجد من
ي�صفها م�ؤخ��را ب�أنها الدولة ال�سحيقة-
فرتوي���ض هذا اجلهاز الذي يحتوي على
م��ا يزيد على �ستة ماليني عامل يحتاج
�إىل جهد كبري.
ورغ��م �أن م��صر جنح��ت يف �إجن��از
د�ستوره��ا ،فقد بقيت مهمة ثقيلة تتمثل
يف تعديل تر�سانة من القوانني واللوائح.
وتبق��ى ق�ضي��ة ال��صراع الأيديولوج��ي
للتوج��ه االقت�ص��ادي يف م��صر حبي�سة
الأح��زاب والق��وى ال�سيا�سي��ة .لكن رجل
ال�ش��ارع معن��ي ب�أو�ضاع��ه املعي�شي��ة،
فه��و مل يلم�س بعد تغيريا جذريا �أحدثته
الث��ورة� ،أو برام��ج زمنية ميكن حما�سبة
الق��وى والأح��زاب ال�سيا�سي��ة عليها من
خالل �صندوق االقرتاع.
العدد  130تموز 2013
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اقت�صاد عربي
نمو

من مطلع العام املقبل بواقع
 % 15ع��ل��ى ع��ل��ى ف��وات�ير
اال�ستهالك املنزلية.

ارتفعت �إيرادات قناة ال�سوي�س
امل�رصية بن�سبة  % 1يف
مايو�/أيار املا�ضي ،لت�صل
�إىل  438.1مليون دوالر.
وعزي االرتفاع بالإيرادات
�إىل زي������ادة يف �إج���م���ايل
حموالت ناقالت النفط.

قمح

ك�����ش��ف جم��ل�����س ال�������وزراء
امل�رصي �أن �إجمايل املخزون
احل��ايل للبالد من القمح -
�سلعة الطعام الرئي�سية -
يكفي حتى منت�صف نوفمرب/
ت�رشين الثاين املقبل .و�أو�ضح
�أنه يبلغ  3.915ماليني طن.

اتفاق

�أب��رم��ت ت��ون�����س ات��ف��اق��ا مع
جمموعة البنك الإ���س�لام��ي
للتنمية حت�صل مبوجبه على
قر�ض بقيمة  1.2مليار دوالر
خ�لال الفرتة ما بني عامي
 2013و.2015

انفجار

تعر�ض خ��ط �أنابيب النفط
الناقل من حقلي دفرة ونيم
ملحطة املعاجلة الرئي�سية
بهجليج للتفجري ب��والي��ة
جنوب كردفان ال�سودانية،
ي�����ش��ك��ل خ��ط��وة ت�صعيدية
جديدة يف املنطقة.

إنتاج

انخف�ض �إنتاج ليبيا من النفط
�إىل �أقل من مليون برميل يوميا
ب�سبب احتجاجات يف حقول
ومرافئ نفطية .وكانت ليبيا
ت�ضخ  1.6مليون برميل يوميا
قبل انتفا�ضة عام .2011

اعتصام

ب��د�أ الع�رشات من الطيارين
يف ��شرك��ة م����صر للطريان
اع��ت�����ص��ام��ا داخ�����ل م��رك��ز
عمليات ال�رشكة ،يف بداية
ت�صعيد يهدد بتوقف رحالت
ال�رشكة للمطالبة بتح�سني
�أو�ضاع العمل فيها.

احتقان

�أعلن رئي�س ال��وزراء الأردين
عبد اهلل الن�سور عزم حكومته
رفع �أ�سعار الكهرباء اعتبارا
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تخوفات من وصفات مؤلمة
للمغرب
مل تخرج احلكومة املغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية
م��ن �أزمته��ا ال�سيا�سة بعد لتجد نف�سه��ا تواجه خما�ضا ع�سريا
بعد �أن �أقر رئي�س احلكومة عبد الإله بنكريان �أن �صندوق النقد
ال��دويل غري را���ض ع��ن �أداء احلكومة يف تنفي��ذ الإ�صالحات
للخروج من الو�ضعية املالية ال�صعبة التي تواجه البالد.
ورغ��م جتميد احلكومة يف وقت �سابق مبلغ  130مليون درهم
( 15.5ملي��ون دوالر) م��ن ميزاني��ة اال�ستثم��ار خ�لال الع��ام
اجلاري ك�إجراء و�صف بالتق�شفي ،فقد ك�شف بنكريان يف لقاء
حزب��ي الأح��د املا�ضي �أن وفدا من ال�صن��دوق �أبلغه �أنه يعترب
�إ�صالح��ات حكومة املغ��رب لتح�سني املالي��ة العامة تت�صف
باالرتباك والبطء.
و�أف��ادت تقارير �صحفية �أن وفدا م��ن ال�صندوق يزور املغرب
حالي��ا لفح���ص ماليته العامة ومراقبة م��دى التزام احلكومة
مبعاي�ير ت�سهي��ل ائتماين اح�ترازي لأجل عام�ين بقيمة 6.2
مليارات دوالر وافق عليه ال�صندوق عام .2012
وذك��ر بنكريان  -بح�سب التقارير � -أنه التقى بوفد ال�صندوق
و�أكد لهم �أن احلكومة مت�ضي قدما يف �إجناز تلك الإ�صالحات
“يف الوقت املنا�سب” بح�سب تعبريه ،لكنه �أكد �أن ال�صندوق
ي�ستعج��ل يف املقاب��ل �إ�ص�لاح �صن��دوق املقا�ص��ة (�صندوق
عموم��ي لدعم مواد اال�ستهالك الأ�سا�سي��ة) ،وكذا �إلغاء املزيد
من اال�ستثمارات العمومية.
لك��ن الأغلبي��ة احلكومية تعاين من خالف��ات حادة خ�صو�صا
م��ن قبل حزب اال�ستقالل الذي �أعل��ن رف�ضه ملنهجية �إ�صالح
�صندوق املقا�صة و�أنظم��ة التقاعد وتقلي�ص الدعم العمومي،
باعتبار �أن ذلك �سي�ؤدي �إىل خلق ا�ضطرابات اجتماعية.
ويف انتظ��ار �أن ي�ص��در �صن��دوق النقد تقري��را اقت�صاديا بعد
انته��اء مهم��ة بعثت��ه للمغرب ،ال يخف��ي عدد م��ن املتتبعني
والأو�ساط االقت�صادية خ�شيتهم من النتائج املكلفة اجتماعيا
لو�صفات �صندوق النقد.

مدفوعات

قالت احلكومة العراقية �إنه
مل يتم التو�صل بعد �إىل اتفاق
مع كرد�ستان العراق ب�ش�أن
م��دف��وع��ات ��شرك��ات النفط
العاملة يف الإق��ل��ي��م ،رغم
اجتماع عقد بني احلكومة
املركزية والزعماء الأكراد.

صناعة

يعكف عمال وحرفيون على
بناء �سفينة جتارية يف ور�شة
متوا�ضعة ل�صناعة ق��وارب
ال�صيد و�سط مرف�أ ال�صيادين
ال�صغري على �شاطئ بحر
غ��زة ال��ذي حتا�رصه بحرية
الأحتالل الإ�رسائيلية.

بورصة

رحبت بور�صة قطر بقرار
م�ؤ�س�سة �إم �إ����س ���س��ي �آي
مل�ؤ�رشات الأ�سواق النا�شئة
ب��رف��ع ت�صنيفها م��ن �سوق
ن��ا���ش��ئ��ة ج��دي��دة �إىل �سوق
���ص��اع��دة ،وو���ص��ف��ت��ه ب��أن��ه
خطوة �إيجابية نحو تطوير
البور�صة القطرية.

تضخم

�أظ����ه����رت ب���ي���ان���ات ال��ب��ن��ك
امل��رك��زي اليمني �أن معدل
الت�ضخم ال�سنوي يف البالد
زاد يف �أب��ري��ل/ن��ي�����س��ان
املا�ضي �إىل  ،% 14وهي
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حماية

�أع��ل��ى ن�سبة للت�ضخم منذ
فرباير�/شباط .2012

بد�أت �سلطات العمل ال�سعودية
ر�سميا تطبيق برناجمها
حل��م��اي��ة �أج������ور ال��ع��م��ال��ة
الأجنبية ،و�أك���د خمت�صون
�أن تطبيق الربنامج �سينع�ش
ال�سوق املحلي ،و�سيعزز من
ثقافة “اال�ستحقاق العمايل”.

هواتف

ت�شهد �سوق الهواتف النقالة يف
املنطقة تغريات �رسيعة ،ويبدو
�أننا نقرتب ب�رسعة من زمن
�سيتم فيه ربط الغالبية العظمى
من النا�س على هذا الكوكب من
خالل الهواتف الذكية بد ًال من
الهواتف العادية.

سياحة

توقيع

م��ن املتوقع �أن ت�شهد الأي��ام
القليلة املقبلة توقيع مذكرة
ت��ف��اه��م ب�ين م����صر واململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة لتنفيذ
م�رشوع للربط الكهربائي بتكلفة
ت�صل �إىل  2.1مليار دوالر.

تنمية

جت�سيدا للتعاون يف �إع��ادة
�إعمار ال�صومال ،ج��رى يف
مقدي�سو تد�شني م�شاريع
�إع��ادة �إعمار وتنمية ت�شمل
جماالت عدة تنفذ على مدى
الأعوام املقبلة يف ال�صومال
بدعم رئي�سي من ال�سعودية.

إضراب

رمب���ا ك���ان �إ���ض��راب �آالف
العمال الوافدين يف �رشكة
�أرابتك � -أكرب �رشكة �إن�شاءات
يف دب���ي  ،-ن��ذي��را مبوجة
جديدة من الن�شاط احلقوقي
ال��ع��م��ايل ت��ه��دد ب���إرب��اك ما
ي�����ش��ه��ده ق��ط��اع ال��ب��ن��اء يف
منطقة اخلليج من طفرة.

أرباح

ك�����ش��ف ال���ب���ن���ك امل���رك���زي
امل���وري���ت���اين ع���ن حتقيقه
لأرباح قيا�سية بلغت �أكرث من
 41مليون دوالر خالل العام
املا�ضي ،وهي �أرباح يحققها
البنك امل��رك��زي املوريتاين
لأول مرة يف تاريخه.

 112ألف عائلة تمتلك الثروة
السعودية
ك�ش��ف تقري��ر عن ال�ثروات العاملية لع��ام � 2013أن نحو 112

�ألف�� ًا من العائالت الغنية الت��ي متتلك مليون دوالر ف�أكرث من

الأ�ص��ول القابل��ة لال�ستثمار يف ال�سعودي��ة متتلك نحو % 78
من الرثوة يف اململكة ،مقارنة بـ % 76عام .2011

وت�ش�ير تقدي��رات التقري��ر ال��ذي �أعدت��ه جمموع��ة بو�سط��ن
لال�ست�ش��ارات �إىل �أن ع��شر عائ�لات يف ال�سعودية متتلك �أكرث
م��ن ملي��ار دوالر من الأ�صول القابل��ة لال�ستثمار ،بينما كان
جمموع ثروات هذه العائالت  41مليار دوالر العام املا�ضي.
ووف��ق التقرير الذي ن�رشت��ه �صحيفة االقت�صادي��ة ال�سعودية
�أم���س الأربعاء ف���إن �أعداد العائ�لات متو�سط��ة الدخل تتزايد
ب�رسع��ة تفوق �رسعة ارتف��اع قواعد �أ�صوله��ا .وي�شري التقرير
�إىل �أن نح��و  3.8ماليني م��ن العائالت باململكة متتلك مبالغ
ت�صل �إىل مائة �ألف دوالر من الأ�صول القابلة لال�ستثمار ،بعد
�أن كان عددها  3.3ماليني عائلة عام .2007
ومتتل��ك العائ�لات الع��شر الأكرث غن��ى يف ال�سعودي��ة تقريب ًا
املق��دار نف�س��ه من ال�ثروة التي متتلكه��ا � 265ألف عائلة ممن
ال قابلة لال�ستثمار تراوح بني مائة �ألف و250
ميتلك��ون �أ�صو ً
�ألف دوالر.
ويق��ول الع�ض��و املنت��دب مبجموع��ة بو�سط��ن لال�ست�ش��ارات
ماركو�س ما�سي �إن العائالت الرثية بالأ�سواق املتقدمة ،مثل
�أوروب��ا والياب��ان ،ت�سيط��ر عل��ى  % 26و % 22عل��ى التوايل
ب�سبب عوامل اجتماعية.
كذل��ك يوج��د يف ال�سعودي��ة ،باملعدالت الإقليمي��ة ،عدد كبري
من العائالت الرثية للغاية ،بحدود  6300عائلة متتلك �أ�صو ًال
قابلة لال�ستثمار تقع بني ع�رشين مليونا ومائة مليون دوالر.
والع��ام املا�ضي كانت ه��ذه الطبقة من املجتم��ع متتلك ربع
ثروة البالد ،بعد �أن كانت متتلك  % 34عام .2011
ويف دول اخللي��ج الأخ��رى ،كانت هذه ال�رشيحة ت�شكل ما بني
 10و % 17من الرثوة القابلة لال�ستثمار.
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ذكرت وزيرة ال�سياحة الليبية
�إكرام با�شا �أن مهمة وزارتها
ح��ال��ي��ا ه���ي ب���ن���اء ق��ط��اع
�سياحي ،وقالت �إن الأهم هو
�أن يحظى ال�سائح ب�إقامة
طيبة يف ليبيا .مو�ضحة �أن
هذا يعني وجود بنية �أ�سا�سية
وخدمات.

منتدى

ن��اق�����ش م��ن��ت��دى ال���دوح���ة
الثالث ع�رش وم�ؤمتر الإث��راء
االقت�صادي موا�ضيع ذات
عالقة بدور القيادات ال�شابة
يف ب��ن��اء م�ستقبل ال����شرق
الأو���س��ط ،و���ص��ورة العالقة
املتوقعة بني دول املنطقة
مع الهند وال�صني.

قلق

ت��ده��ور الأو����ض���اع الأمنية
وتفاقم الأزم���ة ال�سيا�سية
ب�ين ال��ف��رق��اء ال�سيا�سيني
كانت وراء امتناع املواطن
ال��ع��راق��ي ع��ن �إي���داع �أم��وال��ه
يف امل�����ص��ارف و�سحبه ملا
�أودعه �سابقا وفق ما �أعلنته
جمموعة م�صارف.

توصيفات

تتعدد تو�صيفات االقت�صاد
امل�رصي من حيث م�شكالته
وتراكمها قبل ثورة  25يناير
�أو ب��ع��ده��ا ،وك��ذل��ك تتعدد
احل��ل��ول ل��ت��ل��ك امل�����ش��ك�لات.
وال خم��رج لهذه امل�شكالت
االقت�صادية �إال باال�ستقرار.
العدد  130تموز 2013
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اقت�صاد دولي

خالصات «المنتدى االقتصادي العالمي»:
النمو وتشغيل الشباب ومشاركة المرأة
�شكل افتتاح املنتدى االقت�صادي العاملي
لل�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا «دافو�س»
�أعماله يف «ال�شونة» على �شاطئ البحر
امليت يف الأردن ،حدث ًا غري عادي ًا ،فهو
�أو ًال ،عقد �أعماله يف الأردن للمرة ال�سابعة.
وث��ان��ي� ًا� ،إن��ه عقد يف ظ��ل �أزم���ة مالية
دولية .وثالث ًا� ،أنه �أتى يف منطقة تعي�ش
ا�ضطرابات غري م�سبوقة يف تاريخها.
وق��د �شارك يف املنتدى �أك�ثر من �ألفي
�شخ�صية من ر�ؤ���س��اء ال��دول وال���وزارات
و���ص��ن��اع ال��ق��رار يف جم��ايل ال�سيا�سة
واالقت�صاد .كما و�شاركت يف اجتماعات
املنتدى� ،شخ�صيات رائ��دة يف جماالت
ال�صناعة والتجارة والإعالم وم�ؤ�س�سات
امل��ج��ت��م��ع امل�����دين ،ن��اق�����ش��ت ق�ضايا
اقت�صادية وتنموية على ال�صعيدين
ال����دويل والإق��ل��ي��م��ي ،يف ظ��ل حت��والت
�سيا�سية عميقة يف املنطقة وتباط ؤ�
اقت�صادي عاملي.
ومثل امل�شاركون �أك�ثر م��ن  23دول��ة
من �أنحاء العامل ،و�أك�ثر من � 40رشكة
عاملية يف جماالت اال�ستثمار والبنوك
والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية
واال���س��ت�����ش��ارات ،وب��ع�����ض اجل��ام��ع��ات
العاملية العريقة.
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كلمة الملك األردني

رك�����ز امل���ن���ت���دى ال������ذي ج�����اء حت��ت
عنوان»حت�سني ظروف النمو واملرونة»،
على ت�شكيل اقت�صاد املنطقة ،والأنظمة
االجتماعية ،واحلكم يف امل�ستقبل .كما
ي�ضم جدول �أعمال املنتدى ملفات حول
كيفية بناء النمو االقت�صادي امل�ستمر،
وكيفية توجيه التعليم لي�صب يف �سوق
العمل.
ويف كلمة افتتاحية� ،أعرب ملك الأردن
عبد اهلل الثاين عن اعتقاده ب�أن منطقة
ال�رشق الأو�سط تتمتع بالإمكانيات التي

تتيح لها ح��ل امل�شاكل االقت�صادية.
وقال «�إننا من�ضي تاركني وراءنا حقبة
ت��اري��خ��ي��ة م��ن ال��ت��ح��دي االق��ت�����ص��ادي،
ات�سمت بتباط�ؤ االقت�صاد العاملي،
واال���ض��ط��راب��ات الإقليمية ،والتعايف
ال��ب��ط��يء يف االق��ت�����ص��ادي��ات العاملية
الكربى .وال تقت�رص املهمة �أمامنا على
حتقيق التعايف فح�سب ،بل علينا حتفيز
النمو من جديد».
و�أ���ش��ار امل��ل��ك عبد هلل �إىل �أن الأزم���ة
االقت�صادية الأكرث �إحلاحا يف املنطقة
هي البطالة بني ال�شباب ،وهي تتطلب
اتخاذ �إجراءات عملية ،وم�ضاعفة جهود
الإغ��اث��ة الفورية لتلبية االحتياجات
العاجلة ،وو�ضع �إ�سرتاتيجيات �شاملة
حتقق معدالت منو مرتفعة لتوفري ماليني
فر�ص العمل بال�رسعة املمكنة.
وقال �إن مثل هذه التحديات خطرية ،لكنه
�أعرب عن اعتقاده �أن ثمة �إمكانيات هائلة
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
ال ت�ساعد على حل امل�شكالت فح�سب ،بل
وتدفع للتحرك �إىل الأمام بقوة.
من جهته ،قال رئي�س احلكومة الأردنية
عبد اهلل الن�سور �إن ب�لاده تتوجه نحو
قطاع عام �أ�صغر .و�شدد  -خالل �إجابته
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على �أ�سئلة احل�ضور -على �رضورة فح�ص
العالقة بني القطاعني العام واخلا�ص
يف اململكة .و�أ���ض��اف «حتى ل��و قمنا
باخل�صخ�صة ،ف�إن القطاع العام �سيظل
مهيمن ًا من حيث الأنظمة ،و�أحد امل�سائل
التي تنبغي معاجلتها هي حتريره وعدم
االكتفاء باخل�صخ�صة».

القطاع الخاص

و�أ�شار �إىل �أن القطاع اخلا�ص يف الأردن
ال يزال مرتددا يف �أن يلعب الدور املطلوب
�أن يلعبه .و�أ���ض��اف �أن على القطاع
اخلا�ص �أن يكون �أكرث ثقة بنف�سه.
وذك���ر ال��ن�����س��ور �أن ت��ده��ور الأو���ض��اع
الإقليمية والعاملية خف�ض �إجمايل الناجت
املحلي للأردن مبا بني  % 6.5و.% 2.7
وقال «�إن التحديات العاملية والإقليمية
تفاقمت علينا ب�سبب عدم و�صول الغاز
امل�رصي ل�ل�أردن ،بالإ�ضافة �إىل تدفق
الالجئني ال�سوريني».
و�أو���ض��ح �أن��ه نتيجة ل��ذل��ك ،ف���إن عجز
امل��وازن��ة العامة ازداد �إىل  % 9.7من
الناجت املحلي الإج��م��ايل ،واملديونية
العامة زادت وو�صلت �إىل  % 75من
�إجمايل الناجت املحلي عام .2012
وتوقع رئي�س احلكومة الأردنية �أن ت�شهد
بالده خالل العام احلايل حتديات كبرية،
خا�صة و�أن االقت�صاد الوطني يواجه
ال�صدمات املحلية واخلارجية.

االقت�صاد الكلي.
وق����ال م��دي��ر ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د لل�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا م�سعود �أحمد
�إن امل��غ��رب وتون�س وم����صر والأردن
(وجميعها دول م�ستوردة للنفط) تواجه
«�رضبة مزدوجة» نتيجة ارتفاع تكلفة
ا�سترياد الطاقة والغذاء وت�أثري الرتاجع
االقت�صادي العاملي �إىل جانب تنامي
اال���س��ت��ي��اء ال�شعبي منذ ب��داي��ة موجة
االنتفا�ضات العربية قبل عامني.

التحدي الكبير

و�أ���ض��اف �أح��م��د على هام�ش املنتدى
االقت�صادي« :التحدي الكبري هذا العام
هو التعامل مع توقعات مواطنني يقل
�صربهم ب�شكل متزايد و�أخ��ذ الإج��راءات
التي حتقق اال�ستقرار االقت�صادي وتبد�أ
يف �إر���س��اء �أ�س�س حت��ول اقت�صادي من
�ش�أنه �أن يوفر م��زي��داً من فر�ص عمل
ويحقق منواً �شام ًال» .وم�ضى قائ ًال« :تلك
التحوالت ال�سيا�سية بد�أت ت�صبح �أطول
�أم��دا ويف بع�ض احل��االت مثار خالف
يف حني ترتفع ن�سبة البطالة وتت�صاعد
القالـقل االجتماعيـة».
وت��اب��ع �أح��م��د �أن «م�شكلة ال���دول التي
ت�شهد احتجاجات تفاقمت نتيجة زيادة
الإنفاق على دعم الغذاء والطاقة ما ا�ضطر
احلكومات لل�سحب من احتياطيات النقد
الأجنبي والتو�سع يف االقرتا�ض الداخلي

صندوق النقد

وعلى هام�ش �أعمال املنتدى ،وزع تقرير
الأجندة العاملية لعام  2013والذي �أكد
�أن التعليم وتوفري فر�ص العمل عن�رصان
�أ�سا�سيان لتحقيق طموحات ال�شباب يف
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ووفق
التقرير ،فان ال�شباب الذين تقل �أعمارهم
عن � 25سنة ي�شكلون اجل��زء الأك�بر من
�سكان العامل العربي ولديهم طموحات
كبرية يف امل�ستقبل ،يتطلب حتقيقها
م�ستوى تعليم عال.
وح � ّذر م�س�ؤول ب�صندوق النقد ال��دويل
�إن دول الربيع العربي تواجه توترات
اجتماعية مت�صاعدة ق��د حت��ب��ط �أي
ٍ
تعاف اقت�صادي مبكر بعد عامني من
اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي �أدت �إىل
تفاقم ال�ضغوط املالية وتهدد ا�ستقرار

إضاءة

ت�أ�س�س املنتدى االقت�صادي العاملي
عام  1971هو منظمة دولية م�ستقلة
وغري ربحية ،ي�شارك فيها قادة
الأعمال والفكر وال�سيا�سة واالقت�صاد
بهدف حت�سني الأو�ضاع يف العامل.
ويوفر املنتدى منرباً فكري ًا و�إعالمي ًا
مهم ًا للق�ضايا االقت�صادية وال�سيا�سية
والتنموية ،كما ي�صدر عنه جمموعة
من التقارير وامل�ؤ�رشات يف جماالت
قيا�س الأداء والتناف�سية .وينظم
املنتدى جمموعة من االجتماعات
الإقليمية املتخ�ص�صة ،مثل اجتماع
ال�رشق الأو�سط ،واجتماعات �أخرى
لدول �رشق �آ�سيا و�أمريكا الالتينية.
151

7/11/13 1:24 PM

ب�أ�سعار فائدة مرتفعة زادت من الدين
العام» .وذكر امل�س�ؤول �أن اال�ضطرابات
ال�سيا�سية ت�رض باال�ستثمارات اخلا�صة
التي حتتاج �إليها الدول ب�شدة.
و�أ�ضاف �أحمد« :مل ترت�سخ ثقة القطاع
اخلا�ص يف عدد من هذه الدول لذا ف�إن
التعايف الذي حتقق يف عام  2012ناجم
عن ا�ستمرار الإن��ف��اق احلكومي ولي�س
تعايف الأن�شطة اخلا�صة» .وقال �إنه «بعد
عامني من زي��ادة الإنفاق على الأج��ور
واملواد الغذائية والوقود� ،سريتفع العجز
يف امليزانية �أكرث لي�صل �إىل ثمانية يف
املئة يف املتو�سط يف العام اجلاري» .ويف
م�رص على �سبيل املثال يتوقع �أحمد �أن
ينمو العجز �إىل ما بني  10و 12يف املئة
من الناجت املحلي الإجمايل للعام احلايل.
وتابع« :نتيجة لذلك ب��د�أ عجز املوازنة
يرتفع ويف بع�ض احلاالت بلغ م�ستويات
ال ميكن �أن تدوم يف امل�ستقبل».

دعم الطاقة

وق��ال �أحمد« :يف خ�ضم حتول �سيا�سي
واجتماعي ي�صبح م��ن ال�صعب تبني
الإ�صالحات الالزمة خلف�ض العجز يف
امل��وازن��ات او حماولة التحرك حلماية
احتياطياتك ولكن خيار ت�أجيل مثل هذه
اخلطوات لفرتة �أطول لي�س قائما بالن�سبة
لكثري م��ن ال���دول» .و�أ���ض��اف« :هام�ش
امل��ن��اورة حم��دود ج���داً .ي��ج��دون اليوم
ان ال��ق��درة على االق�ترا���ض من ال�سوق
املحلية تتقل�ص وتراجعت االحتياطيات
مل�ستويات ال تتحمل ان تنخفـ�ض �أكثـر».
وختم �أح��م��د� :إن ال�صندوق يدعو دول
املنطقة اىل �إع���ادة النظر يف هيكلة
الدعم احلكومي للطاقة ،م�شرياً �أن تكلفة
ال��دع��م يف املنطقة ح��وايل  240مليار
دوالر .و�أو�ضح �أن �إعادة النظر يف الدعم
احل��ك��وم��ي يف املنطقة يعترب �أول��وي��ة
خا�صة و�أن الدرا�سات تظهر ان احل�صة
الأكرب من الدعم تذهب للأغنياء .وقال
�أحمد �إن �إ�صالح الدعم �سي�ؤدي �إىل �إعطاء
دفعة للنمو واحل��د م��ن الفقر وحتقيق
قدر من امل�ساواة �إذا ما اق�ترن ب�شبكة
�أم��ان جيدة الت�صميم وزي��ادة الإنفاق
ل�صالح الفقراء كما �سي�ساهم ا�صالح
دعم الطاقة على حت�سني احلوافز العتماد
تكنولوجيات موفرة للطاقة.
العدد  130تموز 2013
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إضراب

ضرر

ت�سبب �إ�رضاب يف مطار فرن�سا
يف �إل��غ��اء م��ئ��ات ال��رح�لات
اجل��وي��ة ،وذل���ك لالعرتا�ض
على خطط االحتاد الأوروبي
لتخفيف القيود على ا�ستخدام
امل���ج���ال اجل����وي بالن�سبة
للطائرات املدنية.

ت�صاعد االحتجاجات يف
تركيا �ضد احلكومة رمبا
ي����ضر ب��اق��ت�����ص��اد ال��ب�لاد،
وي��ل��ق��ي ب��ظ�لال م��ن ال�شك
ع��ل��ى دول���ة �أ���ص��ب��ح��ت من
م�صادر النمو واال�ستقرار يف
منطقة خيم عليها الركود
واال�ضطرابات.

تصنيف

استدعاء

قالت �رشكة فولك�س فاغن
�إن��ه��ا تعتزم ا�ستدعاء نحو
� 26ألف �سيارة يف �أ�سرتاليا
ب�سبب ع��ي��وب حمتملة يف
���ص��ن��دوق نقل احل��رك��ة بعد
عمليات ا�ستدعاء مماثلة يف
ال�صني و�سنغافورة واليابان.

مقاضاة

ي��ع��ت��زم االحت����اد الأوروب����ي
رف���ع دع���وى �أم����ام منظمة
ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة �ضد
الر�سوم ال�صينية املفرو�ضة
على �أن��اب��ي��ب ال�صلب ،مما
يعني فتح جبهة جديدة يف
ال����صراع��ات التجارية بني
القوتني االقت�صاديتني.

دعوى

تثري دعوى ق�ضائية جديدة
تنظرها املحكمة الد�ستورية
الأملانية العليا ب�ش�أن �آلية
الإن��ق��اذ امل���ايل الأوروب����ي،
خم�����اوف م���ن �أن ت�����ؤدي
ه��ذه ال��دع��وى للحكم بعدم
م����شروع��ي��ة مظلة الإن��ق��اذ
الأوروبي.

مشكلة

ع�������ادت ط����ائ����رة ب��وي��ن��غ
درمي�لاي�نر تابعة للخطوط
اجلوية اليابانية �إىل مطار
هانيدا يف طوكيو بعد وقت
ق�صري م��ن الإق��ل�اع ب�سبب
م�شكلة فنية ال تتعلق هذه
املرة بالبطاريات.
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فاو:
تحسن في إنتاج الحبوب عالميا
قالت منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة (فاو) �إن
هناك حت�سنا متوقعا يف االنتاج العاملي من القمح والذرة
هذا العام و�أن قوة الطلب �ستحول دون تراجع الأ�سعار كثريا
عن م�ستوياتها املرتفعة .وتوقعت فاو و�شبكة معلومات
الأ�سواق الزراعية زيادة انتاج الذرة  % 10يف  2013بينما
من املتوقع �أن يبلغ �إنتاج القمح م�ستوى قيا�سيا جديدا.
ومن املرجح �أن يخف�ض املغرب وارداته من احلبوب
مبقدار الن�صف بعد ظروف جوية مواتية رفعت التوقعات
بحدوث حت�سن كبري يف املح�صول املحلي هذا العام
وتتمتع اجلزائر املجاورة �أي�ضا بطق�س �إيجابي رمبا
يتيح لها هي الأخرى خف�ض م�شرتياتها.ومن املتوقع
�أن ت�شرتي تون�س رغم انها م�ستورد �صغري للحبوب بني
دول �شمال �أفريقيا كميات �أكرب بعد توقعات بانخفا�ض
املح�صول املحلي .% 30
ويتوقع عزيز �أخنو�ش وزير الفالحة وال�صيد البحري
املغربي �أن ي�صل حم�صول احلبوب يف املغرب هذا العام
�إىل  9.7ماليني طن من بينها  5.2ماليني طن من القمح
اللني .وي�شكل ذلك زيادة قدرها  % 90عن حم�صول عام
 2012البالغ  5.1ماليني طن حينما ت�رضرت البالد من
اجلفاف وهو ما �أدى �إىل هبوط حم�صول القمح اللني �إىل
 2.74مليون طن.ودفع هبوط الإنتاج احلكومة ال�سترياد
كميات �ضخمة خالل ال�ستة �أ�شهر ال�سابقة.وت�ضمن
حم�صول العام ال�سابق  4.17ماليني طن من القمح اللني
و 1.85مليون طن من القمح ال�صلد.
وقال �أخنو�ش هذا الأ�سبوع متم�سكا بتوقعات �أعلنت يف
�أبريل �إن حم�صول املغرب من القمح اللني �سي�صل �إىل رقم
قيا�سي قدره  5.2ماليني طن.

�أب��ق��ت وك��ال��ة �ستاندرد �أن��د
ب��ورز للت�صنيف االئتماين
ت�صنيف ال��والي��ات املتحدة
عند ( ،)AA+ورفعت نظرتها
امل�ستقبلية �إىل م�ستقر من
�سالب ،لتخفيف ال�صدمات
املالية واالقت�صادية.

صدارة

ت�صدرت ال�صني زي��ادة على
م�ستوى العامل يف انبعاثات
غ���از ث���اين �أك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون
و�صلت �إىل رقم قيا�سي عام
 ،2012مقابل خف�ض من جانب
الواليات املتحدة و�أوروبا.

نمو

ق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون
االق��ت�����ص��ادي والتنمية �إن
من��و االقت�صادات املتقدمة
الرئي�سية يكت�سب حاليا
زخما من النمو االقت�صادي
بالواليات املتحدة واليابان.
�أن م�ؤ�رشها ال�شهري زاد يف
�أبريل/ني�سان.

صعود

قالت اليابان �إن اقت�صادها
منا مبعدل �سنوي قدره 4.1
 %يف الربع الأول من العام
احلايل ،بعد تعديل التقديرات
الأولية التي كانت ت�شري �إىل
انكما�شه مبعدل .% 3.5

اتهام

اتهمت وكالة حكومية هندية
�رشكة م�شرتكة ب�ين �إعمار
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الإماراتية و�رشكة �أم دجي �إف
الهندية بخرق قواعد ال�رصف
الأجنبي يف ا�ستثمارات بقيمة
 1.5مليار دوالر.

والت�سويق وتوزيع املنتجات)
يف م�رص وباك�ستان ،وقد تدر
عليها املبيعات املحتملة
نحو  300مليون دوالر.

تراجع

تهرب

ت���راج���ع���ت ح�����ص��ة ��شرك��ة
�إلكرتونيك�س
�سام�سونغ
ال�����ك�����وري�����ة اجل���ن���وب���ي���ة
ل�ل�إل��ك�ترون��ي��ات م��ن ال�سوق
العاملية لأ�شباه املو�صالت
خالل الربع الأول من العام
احلايل مقارنة بالربع الأخري
من العام املا�ضي.

شراء

ك�شفت ��شرك��ة لوفتهانزا
الأمل��ان��ي��ة �إن��ه��ا يف مرحلة
متقدمة من املفاو�ضات مع
�أيربا�ص وبوينغ ل�رشاء نحو
خ�سمني طائرة من ط��رازي
بوينغ  777و.787

أرباح

�أك���د االحت���اد ال���دويل للنقل
اجل��وي (�إي��ات��ا) ال��ذي ي�ضم
� 240رشكة طريان ،منو حركة
النقل اجلوي وتراجع �أ�سعار
ال��ط��اق��ة ،وه��و م��ا ميكن �أن
يزيد �أرباح �رشكات الطريان
وي��ع��زز الآم���ال يف التعايف
االقت�صادي.

تباطؤ
تباط�أ منو مبيعات ال�سيارات
يف ال�صني يف م��اي��و�/أي��ار
امل��ا���ض��ي ،مم���ا ي�����ش�ير �إىل
انعكا�س بطء منو االقت�صاد
ال�صيني على �سوق ال�سيارات،
حيث هبط منو املبيعات �إىل
 % 9ال�شهر املا�ضي.

محادثات

جت����ري ��ش�رك���ة ���ش��ي��ف��رون
حم���ادث���ات م��ت��ق��دم��ة لبيع
�أ���ص��ول��ه��ا ب��ق��ط��اع عمليات
امل�����ص��ب (�أن�����ش��ط��ة التكرير

«النقد»
يقر بإخفاقات في إنقاذ اليونان
�أقر �صندوق النقد الدويل بح�صول �إخفاقات كبرية يف خطة
الإنقاذ الأوىل لليونان والتي تلتها خطة ثانية �أدت �إىل تباط�ؤ
االقت�صاد ب�شكل كبري يف البالد.
�إال �أن ال�صندوق وجه الق�سم الأكرب من اللوم �إىل �رشكائه
اليونانيني والأوروبيني اذ اعترب انهم مل يكونوا م�ستعدين
لالزمة وللخيارات ال�صعبة التي تطرحها مثل �إعادة هيكلة
�شاملة للديون والتي كان ميكن ان ت�ؤدي �إىل جناح اف�ضل
خلطة الإنقاذ الأوىل ..وقال �صندوق النقد الدويل يف مراجعة
خلطة  2010انه اخط�أ يف تقدير قدرة اليونان على ت�سديد
دينها وعلى تطبيق �إ�صالحات هيكلية ..و�أ�ضاف انه واجه
�صعوبات يف التن�سيق مع املفو�ضية الأوروبية وامل�رصف
املركزي الأوروبي �رشيكيه يف الرتويكا عند �إقرار خطة
الإنقاذ البالغة قيمتها  110مليارات يورو وانهما كانا
يفتقران �إىل اخلربة .و�أ�ضاف ان املفو�ضية الأوروبية كانت
اكرث تركيزا على ال�ش�ؤون الأوروبية منها على الو�ضع يف
اليونان وحدها.
وتابع ال�صندوق ان «خربة ال�صندوق يف �إعداد برامج الإنقاذ
وقدرته على التحرك ب�رسعة لإعداد تو�صيات ل�سيا�سة التطبيق
هي مهارات تفتقد اليها امل�ؤ�س�سات الأوروبية».
من جهتها� ،أعلنت املفو�ضية الأوروبية انها «على خالف
�أ�سا�سي مع �صندوق النقد» حول عدة نقاط يف تقريره من
بينها ان �إعادة هيكلة الدين اليوناين التي بد�أت يف ربيع
 2012كان يجب ان تتم منذ .2010
وتعترب املفو�ضية ان ذلك كان �سي�ؤدي �إىل زعزعة منطقة
اليورو بكاملها ..وتابع اوكونور ان تقرير �صندوق النقد «ال
ي�أخذ يف االعتبار العالقات الوثيقة بني دول منطقة اليورو»،
مذكرا بان �أزمة اليونان «كانت و�ضعا �صعبا وال �سابق له».
ويف اليونان اعلن وزير املالية ياني�س �ستورنارا�س «انه امر
�إيجابي ان نتعلم من �أخطائنا» ،دون ان يكون ت�رصيحه تعليقا
ر�سميا على �صندوق النقد الدويل .و�أ�ضاف �ستورنارا�س يف
مقابلة مع �صحيفة «تانيا» انه �أدىل ب�أقوال م�شابهة للجهات
الدولية الدائنة لليونان قبل ثالثة �أيام عندما كان رئي�سا
الحد مراكز الأبحاث ال�سيا�سية يف اليونان .وقال «لقد �سبق
وقلت لهم ذلك».
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ن��ف��ى ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي
ل�رشكة �آبل الإلكرتونية تيم
كوك التهم املوجهة ل�رشكته
بالتهرب ال�رضيبي مببالغ
تقدر مبليارات ال���دوالرات،
وذلك عند مثوله �أمام اللجنة
يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي.

عودة

متكنت �رشكة الإلكرتونيات
اليابانية العمالقة �سوين
ك��ورب م��ن ال��ع��ودة لتحقيق
الأرب����اح للمرة الأوىل منذ
خم�س ���س��ن��وات ،وذل���ك يف
العام املايل الياباين املنتهي
يف  31مار�س�/آذار املا�ضي.

رفع

�سمحت ال��والي��ات املتحدة
ل��ب��ن��ك ع��راق��ي با�ستئناف
التعامالت مع النظام املايل
الأمريكي بعد �أن �أظهر البنك
�أن��ه مل يعد ي�ساعد �إي��ران يف
التهرب من عقوبات مالية.

مخالفة

تهمت �سلطات الرقابة املالية
يف الواليات املتحدة بنك جي
بي مورغان �-أكرب امل�صارف
اال���س��ت��ث��م��اري��ة -ب��ارت��ك��اب
جم��م��وع��ة م��ن امل��خ��ال��ف��ات
مبا يف ذلك التالعب لزيادة
�أرباحه يف �سوق الطاقة.

موافقة

واف��ق��ت م����صر وت��رك��ي��ا على
اق��ت��راح ت��ق��دم��ت ب���ه �إي����ران
لإن�شاء منظمة للدول املنتجة
للبرتوكيمياويات على غرار
منظمة الدول امل�صدرة للنفط
(�أوبك).
العدد  130تموز 2013
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معار�ض وم�ؤتمرات

 مؤتمرات ومعارض مقبلة 
مؤتمر أو جي بي لبنان

يقام يف فندق هيلتون بريوت حبتور
غراند
من تنظيم �رشكة �أي �أف بي غروب
من � 24إىل � 25أيلول 2013

يقام يف بيال من تنظيم �رشكة
بروموفري
من  21ت�رشين الثاين �إىل  32كانون
الأول 2013

معرض بيروت للفن

معارض ومؤتمرات في العالم

يقام يف بيال
من تنظيم �رشكة �سيدرالي�س
من � 19إىل � 22أيلول 2013

مؤتمر صنع في لبنان

يقام يف بيال
من تنظيم �رشكة بروموفري
من � 3إىل  6ت�رشين �أول 2013

معرض ومؤتمر البني التحتية
في لبنان

يقام يف فندق هيلتون بريوت حبتور
غراند
من تنظيم �رشكة بالنرز �آند بارترنز
من � 10إىل  11ت�رشين الأول 2013

معرض دريـم

يقام يف بيال
من تنظيم �رشكة بروموفري
من � 16إىل  19ت�رشين الأول 2013

معرض إن شايب

يقام يف بيال
من تنظيم �رشكة �أي �سكوير
من � 24إىل  28ت�رشين الأول 2013

معرض آي تكـس

يقام يف بيال
من تنظيم �رشكة بروموفري
من � 7إىل  10ت�رشين الثاين 2013

معرض بيروت لألعراس

يقام يف فندق هيلتون بريوت حبتور
غراند
من تنظيم �رشكة بروموتيم
من � 21إىل  23ت�رشين الثاين 2013
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معرض السيارات

العدد  130تموز 2013

عقارات وبناء

قوانغت�سو ،ال�صني
معر�ض دويل متخ�ص�ص للبناء
والت�صميم
من تنظيم �رشكة ال�صني ملعار�ض
التجارة الدولية
من � 8إىل  11متوز 2013

اإللكترونيات واألضاءة

�شنغهاي ،ال�صني
معر�ض دويل متخ�ص�ص للأجهزة
الإلكرتونية والإ�ضاءة
من تنظيم �رشكة �شنغهاي املحدودة
للمعار�ض الدولية
من � 10إىل  13متوز 2013

أزيـاء ومستحضرات تجميل

بر�شلونة� ،أ�سبانيا
معر�ض خم�ص�ص مل�صممي �أزياء
من تنظيم �رشكة �أزياء بر�شلونة 080
من � 8إىل  12متوز 2013

 صنـــــاعة

تنظم �رشكة ريد للمعار�ض هذا
املعر�ض يف مركز �شنعهاي الدويل
اجلديد للمعار�ض خالل الفرتة املمتدة
من الثاين �إىل الرابع من متوز .2013
ي�ستقطب املعر�ض �أكرث من � 450رشكة
عار�ضة من  30دولة ،بينها �رشكات
التزويد باملواد االولية واملنتجات
امل�صنعة ،باال�ضافة �إىل معدات
و�أك�س�سورات الت�صنيع والإنتاج يف
قطاع االملنيوم ،ي�شكل املعر�ض
نقطة التقاء جتمع العار�ضيني حتت
�سقف واحد مع �أكرث من � 15ألف خبري

ومندوب مبيعات يتوافدون من �أنحاء
ال�صني وباقي الأ�سواق الآ�سيويةالكربى
وغريها من الأ�سواق العاملية النا�شئة.

طاقة وبيئة

بيجينج ،ال�صني
معر�ض خم�ص�ص للطاقة البديلة
والتكنولوجية البيئية من تنظيم �رشكة
كويلنم�سي جي �أم بي �أت�ش للمعار�ض
من � 3إىل  5متوز 2013

السلع الصناعية واآلالت

�شنغهاي ،ال�صني
معر�ض خم�ص�ص للآالت واملعدات
من تنظيم �رشكة �إي�ست بو املحدودة
للمعار�ض من � 2إىل  5متوز 2013

تكنولوجيا واتصاالت

دبي ،االمارات
م�ؤمتر خم�ص�ص لأحدث الأفكار ونتائج
البحوث حول خمتلف �أجهزة التحكم
ونظم االت�صاالت والإلكرتونيات
وهند�سة الطاقة
من تنظيم �رشكة �أي دي �إي �أ�س
من � 11إىل  12متوز 2013

تكنولوجيا واتصاالت

طوكيو ،اليابان
معر�ض خم�ص�ص لتقنية �أنظمة و�أجهزة
الكومبيوتر من تنظيم �رشكة جي �أم �آي
من � 17إىل  19متوز 2013

منسوجات

فلورن�سا� ،إيطاليا
معر�ض ل�صناعة املن�سوجات ومعداتها
من تنظيم �رشكة بيتي �إماجني
من � 3إىل  5متوز 2013

باريس ،فرنسا

معر�ض خم�ص�ص ل�صناعة املالب�س
واخلدمات والأزياء والأك�س�سوارات
من تنظيم �رشكة يوروفيت
من � 7إىل  9متوز 2013
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فر�ص عمل



شركات فرص األعمال 

 مواد غذائية

مائة مزرعة �أبقار ،وت�ؤمن حاجات البالد
وت�ص��در الباق��ي �إىل الأ�س��واق اخلارجية.
ي�شغ��ل القط��اع � 20ألف عام��ل ،بعائدات
ت�س��اوي  700ملي��ون دوالر �سنوي�� ًا.
للمهتمني بالتعاون.
لالت�صال:
Instituto Nacional de la Leche
بريد �إلكرتوينsecretaria@inale.org :

صنــاعة
Elmacilar Ltd.

P.D.Romanis & Sons

�رشك��ة �رسيالنكي��ة ترغ��ب يف ت�صدي��ر
الكم��ون والليم��ون املجف��ف والفاكه��ة
اال�ستوائي��ة املجفف��ة وج��وز الهن��د �إىل
ال�س��وق اللبناني��ة ،وتبح��ث ع��ن وكالء
حمليني.
وم�ستوردين
ّ
لالت�صالWimal Devasiriratne :
هاتف0094112473048 :

�رشك��ة �إ�سباني��ة ترغ��ب يف ت�صدير جملة
منتجات متخ�ص�ص��ة منها النبيذ والنبيذ
اخل��ايل م��ن الكح��ول واملربي��ات وال�بن
وال�شوكوال والتوابل وزيت الزيتون وزيت
دوار ال�شم�س �إىل ال�سوق اللبنانية.
لالت�صال:
هاتف0094112473048 :

0094112324453
فاك�س0094112388205 :
بريد �إلكرتوينpdroms@sltnet.lk :

0094112324453

www.pdrexporters.com

alicanteexporta@gmail.com

موقع �إلكرتوين:

Rizhao Hengxin Industry
& Trase Corp.

ت�صدر احلبوب واملك�رسات
�رشكة �صي ّنية ّ
والتف��اح والث��وم ،تبح��ث ع��ن ��شركاء
لبنانيني �أو مو ّزعني يف ال�سوق اللبنانية.
لالت�صالTed Wang :
Rizhao Hengxin Industry & Trase
.Corp
خلوي00866332216775 :
فاك�س00866338391358 :

بريد �إلكرتوين:
jerry_wang@cnsuncorp.com
موقع �إلكرتوينwww.cnsuncorp.com:
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Alicante Exporta/Fimesco
Consulting

العدد  130تموز 2013

بريد �إلكرتوين:

Costa Brava

م�صن��ع ترك��ي ٌينت��ج جمي��ع
�أك�س�سواراتوقط��ع متط��ورات واحلاويات
والثالج��ات .ويبحث عن �رشكات حملية
تعمل يف ه��ذا املجال ،وتب��دي �أهتمام ًا
بهذه املنتجات بالذات.
لالت�صال:
�أحمد غوكبريك مري�سانوغلو
.Elmacilar Ltd
هاتف00903822662183:
فاك�س00903822662187:
خلوي00905492662186:
بريد �إلكرتوين:
info@elmacilarotomotiv.com.tr
موقع �إلكرتوين:
www.elmacilarotomotiv.com.tr

ت�صدر اللحوم �إىل �أكرث من
�رشكة �إ�سبانية ّ
ثالثني دولة ،تبح��ث يف ال�سوق اللبنانية
عن عمالء ملنتجاتها.
لالت�صالErnest Xargayo :

Export Area Manager
خلوي0034638718764 :

موقع �إلكرتوين:

www.fcostabrava.com

Instituto Nacional de la
Leche

يعم��ل يف الأوروغ��واي نح��و 35م�صنع�� ًا
لإنتاج الألبان وم�شتقات احلليب الأخرى
عل��ى �أنواعها ت�ستق��ي موادها الأولية من

مختبرات نهـــال

�رشك��ة رائ��دة يف �صناع��ة منتج��ات
التجميل والعناية بال�شعر والب�رشة ،تقدم
ت�شكيل��ة تزيد عن � 300صنف من ال�شامبو
والكرميات والعطور ذات اجلودة العالية.
ال�رشكة �صاحبة اخلربة تزيد على ثالثني
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�سن��ة يف جم��ال التجميل ،وه��ي حا�صلة
على �شهادة الأي��زو �( 9001إ�صدار )2008
و�شه��ادة املم��ارات ال�صناعي��ة اجلي��دة.
تبح��ث ع��ن وكالء ح�رصي�ين ملنتجاتها
يف بلدان.
لالت�صال� :أحمد غوكبريك مري�سانوغلو
.Elmacilar Ltd
هاتف00903822662183:
فاك�س00903822662187:
خلوي00905492662186:
بريد �إلكرتوين:
info@elmacilarotomotiv.com.tr
موقع �إلكرتوين:
www.elmacilarotomotiv.com.tr
Rockeater Tools

�رشك��ة �إ�سكتلندي��ة ت�صن��ع الآزامي��ل
املعدنية امل�ستخدمة يف ر�ؤو�س احلفارات
املخ�ص�صة لعمليات البناء والهدم وور�ش
الك�س��ارات واملناج��م ،تبحث ع��ن وكالء
وم�ستوردين يف لبنان .
لالت�صال:

حقائ��ب و�أحزمة جلدية ل��كل املنا�سبات،
تبح��ث عن ت�صدير منتجاته��ا �إىل ال�سوق
اللبنانية.
لالت�صال - Goerge Zhang :املدير العام،
 - Min Wangالرئي�س العام
هاتف00862062151231 :
مبا�رش00862062151531 :
خلوي008613501585948 :
فاك�س00862032050466 :
بريد �إلكرتوين:
sales8@fareastleather.com
موقع �إلكرتوين:
www.fareastshose.com
العن��وانrd floor, sanyuanli, 23 :
268-Metroplois Square, No. 266
Sanyuanli
Avenue,
Baiyun,
GuangZhou, China

Stuart Meechan
Caldervale Group
Dunrobin Road, Airdrie, ML6 8LS
هاتف00441236763388:
فاك�س00441236765259:

بريد �إلكرتوين:

stuart.mreechan@rockeater.co.uk
موقع �إلكرتوينwww.rockeater.co.uk:

Fareast Group

�رشك��ة �صيني��ة ت�صن��ع �أحذي��ة جلدي��ة
ن�سائي��ة بت�صامي��م خمتلف��ة� ،إىل جان��ب

Cabena
Cabinas De Benavente, Lda

�رشك��ة برتغالي��ة ت�صن��ع املظ�لات
املعدني��ة ولوح��ات �إعالن��ات الط��رق
واملقاع��د اخلا�ص��ة باملراف��ق العام��ة
واللوحات الكهربائي��ة ،وت�ؤثث مالعب
الأطف��ال ،تبح��ث عن ��شركاء لبنانيني
املحلية.
لتوزيع منتجاتها يف ال�سوق
ّ
لالت�ص��ال - José Coimeiro :مدي��ر
الت�صدير
هاتف00351263519310 :
خلوي00351917288300 :
فاك�س00351263519319 :
بريد �إلكرتوين:
jose.coimeeiro@cabena.pt
موقع �إلكرتوينwww.cabena.pt :
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استيراد و تصدير
شركة بيــكو للتصدير وشــركاه

تعل��ن �رشك��ة بيك��و للت�صدير ع��ن تقدمي
خدماته��ا لل�صناع��ات اللبنانية ،وتوفري
املنتج��ات ال�صناعي��ة له��ا م��ن م�سامري
الآالت و�ص��و ًال �إىل خط��وط الإنت��اج
الكاملة.
لالت�صال:
بريد �إلكرتوين:
machineworld@machinexpo.biz

Dubai Export Development
Corp.

�رشك��ة �أمريكي��ة متخ�ص�ص��ة يف جم��ال
التج��ارة مقرها دب��ي ،تهت��م ب�إ�سترياد كل
�أن��واع ال�سل��ع اىل االمارات مث��ل جتهيزات
االت�ص��االت والإلكرتوني��ات والأدوات
الكهربائي��ة والريا�ضي��ة ،كم��ا ترغ��ب
بت�صدير منتج��ات النفط اخلام واملنتجات
النفطية واملواد االولية �إنطالق ًا من ا�إمارة،
تبحث عن ��شركاء وم�صدرين وم�ستوردين
وم�صنعني حمليني مثلما تبدي �أ�ستعدادها
لتكون مبثابة وكيل لأعمالهم ومنتجاتهم .
لالت�صالSally Klusaritz:
تلفاك�س00971655627174/6 :
بريد �إلكرتوين:
trade_point_detroit@yahoo.com
بريد �إلكرتوين:
sallyklusaritz@yahoo.com
العنوانCrescent_Tower, Buheirah- :
Corniche Sharjah, UAE

أدوية ولوازم طبية

.Markss Hlc Ltd

تود �إ�سترياد �أدوية ولوازم
�رشكة �رسيالنكية ّ
موردي��ن يف
ع��ن
تبح��ث
طبي��ة،
ّ
ومع��دات ّ
ّ
الأ�سواق العاملية ،بينها ال�سوق اللبنانية.
لالت�صالMaithri Bandaranaike:
هاتف 0094115338593 :
فاك�س0094115338538 :
بريد �إلكرتوينhr@markss.lk :
موقع �إلكرتوين:
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عمل�شهر
فر�ص �إلى
من �شهر
www.marksshealthcare.lk

بريد �إلكرتوين:
hananazzam98@yahoo.com
العن��وان� :رشك��ة ال�صف��ا للأدوي��ة
الطبية
وامل�ستلزمات ّ
� 11شارع يو�سف عبا�س – مدينة ن�رص

مناقصـــات
مناقصات عالم ّية لحساب المالية
المصرية

N. Irfan Enterprises

وت�صدرالآدوات
�رشك��ة باك�ستانية ت�صنع
ّ
اجلراحي��ة والتجميلي��ة و�أدوات جراح��ة
الأ�سن��ان ،تبح��ث ع��ن وكالءو��شركاء
لبنانيني
ّ
لالت�صال:
بريد �إلكرتوين:
info@nie-surgicals.com
موقع �إلكرتوين:
www.nie_surgicals.com
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موقع �إلكرتوين:

www.venoragroup.com

Simanta Exports Ltd.

�رشك��ة �رسيالنكي��ة ت�ؤم��ن البح��وث
الت�سويقي��ة اللآزم��ة لت�سوي��ق �أي منت��ج،
مهما كان نوعه .تتطلع �إىل فر�ص لدخول
ال�سوق املحلية.
لالت�صال:
Wimal Devasiriratne
هاتف00994112324453:
00994112473048
فاك�س0094112388205 :
بريد �إلكرتوينpdroms@sltnet.lk :

ت�ؤكد وح��دة ال�رشاكة م��ع القطاع اخلا�ص
يف وزارة املالي��ة امل�رصي��ة عل��ى �إلزامية
تنفي��ذ جميع امل�شاريع اخلا�صة باحلكومة
امل�رصي��ة م��ن خ�لال ط��رح مناق�ص��ات
عاملية ،من دون اللجوء �إىل الأمر املبا�رش،
وذلك حر�ص ًا على توفري الفر�صة املت�ساوية
جلمي��ع ال��شركات ،لط��رح مناق�صاته��ا
واحل�صول على �أف�ضل العرو�ض.
لالت�صال� :إمين علي عثمان
وزير مفو�ض جتاري
وزارة ال�صناعة والتجارة اخلارجية
�إدارة ترويج الإ�ستثمار
هاتف 0020223424055 :
فاك�س0020223421116 :
بريد �إلكرتوينinfo@ecs.gov.eg :
موقع �إلكرتوين:
www.tamseel-ecs.gov.eg

متخ�ص�صة يف ت�أمني
�رشكة �رسيالنكي��ة
ّ
املوارد الب�رشية بكل املوا�صفات العلمية
واملهني��ة التي حتتاج �إليه��ا �سوق العمل
اللبنانية.
لالت�صالP.S. Selvaratnam :
املدير العام
هاتف0094114334777 :
فاك�س0094114016730 :
بريد �إلكرتوينmail@selcohr.com :
موقع �إلكرتوينwww.selcohr.com :

خدمات عامة

تجهيزات رياضيـــة

الصفا لألدوية
والمستلزمات الطبية

تعم��ل ال�رشك��ة يف جم��ال الأدوي��ة
الطبي��ة ،ترغب يف ت�صدير
وامل�ستلزم��ات ّ
منتجه��ا  Copper T A380ملن��ع احلمل
�إىل لبن��ان ،و�إقام��ة عالق��ات جتارية مع
املتخ�ص�صة يف هذا
اللبناني��ة
ال��شركات
ّ
ّ
املجال.
لالت�صال :حنان عزام
هاتف 0020222615620 :
خلوي 0020105070828 :

فاك�س0094115528811 :

Venora International
Projects Ltd.

متخ�ص�صة يف �إمدادات
�رشكة �رسيالنكية
ّ
الكهرب��اء واالت�صاالت ،تعر�ض خدماتها
يف ال�سوق اللبنانية.
لالت�صال:

Sagara Gunawardena
هاتف 0094115528800 :

Selco Continental
(Pvt) Ltd.

Guangzhou Act Corp.

�رشك��ة �صيني��ة ت�صن��ع مقاع��د املالعب
و�شباك املرمى وكامل جتهيزات املالعب
الريا�ضية وتبحث عن وكالء وم�ستوردين
لبنانيني.
لالت�صالKlarke Zhang :
هاتف 0082203876000 :
فاك�س00822038796100 :
موقع �إلكرتوينwww.actcorp.cn :
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