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الإفتتاحية

معجزات
يقف لبنان �ليوم على مفرتق طرق ح�سا�س يف �ل�سيا�سة و�القت�ساد، فاال�ستنز�ف �ل�سديد و�لظروف �القت�سادية 

�آثارها تتال�سى بالرغم من متتع لبنان باملو�رد �لب�رشية  �ل�سعبة �لتي يتعر�س لها �القت�ساد �لوطني، تكاد 

�لكفوءة، وبالتاأهيل �لعلمي �لعايل و�خلرب�ت يف جمال �لعمل و�حلياة.

�القت�سادية من خالل  لبنان  الأو�ساع  دقيقة  �ملطلوب مر�جعة  �خلارجية،  �أو  منها  �لد�خلية  �الأزمات  فاأمام 

�لتخطيط  �أكرث قوة و�سالبة ويتم ذلك باالعتماد على  �قت�ساده  �قت�سادية و��سرت�تيجية تنموية جتعل  روؤية 

�لتفكري  ويحتم  �سلبة.  �قت�سادية  قاعدة  حتقيق  يف  و�خلا�سة  �لعامة  �الأمو�ل  روؤو�س  وتوظيف  �لذ�ت  وعلى 

�جلاد و�ملخل�س و�الأمني يف معاجلة �الختالالت �لو��سحة يف �لهيكل �القت�سادي و�النتاجي و�العتماد على 

قطاعات حقيقية كال�سناعة و�لزر�عة لدعم �لناجت �ملحلي.

�مل�ستقبل يف �سوء  ��ست�رش�ف  �جلاد يف  �لتفكري  �إىل  تدفع  �لوطني  �القت�ساد  لها  يتعر�س  �لتي  �الأزمة  �إن  ثم 

من  و��سحى  و�لدولية،  �لعربية  �تفاقياته  متطلبات  بتطبيق  ملتزم  لبنان  �أن  �سيما  وال  وتد�عياته،  معطياته 

�ملعروف �ن �القت�ساد ال يبنى من دون ثقة �ملو�طن بدولته. كما �ن �مل�ستثمر �لعربي و�الأجنبي لن يعود �إىل 

لبنان يف حال ��ستمرت �لتجاذبات �ل�سيا�سية، و�إذ� مل تلجاأ �لدولة �إىل �إبعاد �سبح �ملخاطر عن �لوطن.

فاملو�رد �لب�رشية �أو ر�أ�س �ملال �لب�رشي هي ر�أ�س �ملال �حلقيقي �لذي ي�ستطيع بالفعل �ن يخلق �ملعجز�ت �إذ� 

ما تو�فرت لديه �الإر�دة و�لعزمية و�ل�سرب و�خلربة و�لتاأهيل �لعلمي و�لعملي.

�الأعمال يف �سفه  �لعرب ورجال  �مل�ستثمرين  �إىل وقوف  �لدقيقة بحاجة حقيقية  �ملرحلة  لبنان يف هذه  �إن 

�أمنية  �أزمات  تعي�س  �لعربية  �ملنطقة  �أن  خ�سو�سًا  �الأ�سا�سية،  �القت�سادية  بامل�ساريع  �قت�سادياته  وتدعيم 

مرحلة  على  مقبل  الأنه  و�سيا�سيًا،  �أمنيًا  لبنان  ��ستقر�ر  �أهمية  �إىل  �النتباه  �رشورة  ي�ستدعي  ما  وهو  حادة، 

تنموية جديدة، قد حتدث له طفرة �قت�سادية وجتعله يتغلب على �لكثري من �مل�ساعب �القت�سادية �لعالقة.

�لذي ي�سنع  �لب�رشي هو  �لذي ميتلك مو�رد ب�رشية حية ميلك يف �حلقيقة كل �سيء. فالعقل  �أن لبنان  ال �سك 

�لتكنولوجيا وي�سنع �لتنمية �القت�سادية ولي�س �لعك�س.

�إن لبنان لي�س بحاجة �إىل �سدقات، ولكنه بحاجة �إىل م�ساريع �قت�سادية تنموية. فالدعم �القت�سادي �لذي 

ال يحول �لب�رش �إىل منتجني ال خري فيه على �الإطالق، بل �إن �سلبياته قد تطغى على �إيجابياته. �إن لبنان لي�س 

بحاجة �إىل دعم بقدر حاجته �ليوم �إىل تدعيم. و�لتدعيم يكون من قبل �لقطاع �خلا�س و�مل�ستثمرين �لعرب 

و�للبنانيني. لذلك على �ل�سباب �للبناين �أن يت�سلح باالإر�دة و�ل�سرب، و�أن يثق بهذ� �لوطن �ل�سغري �لذي ميكنه �أن 

ي�سنع �ملعجز�ت �لتي تده�س �لعامل، و�أال ينجر ور�ء طو�بري من �لب�رش لي�س غايتها �إال تفكيك هذ� �ملجتمع �لذي 

يلتف حول �للحمة �لوطنية، بل �أن يكون �سباب �لغد حاملني لو�ء �لوفاء لهذ� �لوطن �لذي عانى �لكثري وقد حان 

�لوقت له لكي يتعافى من حروب و�أزمات �سهدتها �أر�سه ويجب �أن تكون من ذ�كرة �لتاريخ.

لن يبنى لبنان �إال �إذ� بنيناه باأنف�سنا على قاعدة �لوفاق �لوطني و�مل�ساحلة �لوطنية �ل�ساملة الأن ما يعي�سه 

�للبنانيون من ركود يف �القت�ساد وتقلبات يف �ملناخات �ال�ستثمارية، ب�سبب �لو�سع �الأمني غري �مل�ستقر، لي�س 

�إال من �سنع �لتناق�سات �ل�سيا�سية �لتي لن تخدم �إال �أعد�ء �لوطن.
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�لبحوث  معهد  �لفرن  ب�سام  ت�سّلم  منذ 

�ملتكامالن  �الإ�سمان  حتول  �ل�سناعية 

�إىل جناح ال ميكن �لتفريق بينهما، فق�سة 

ب�سام مع �ملعهد هي ق�سة جناح م�ستمرة 

فعل  �ىل  وحولتها  �الأعمال  ترجمتها 

�ميان بلبنان و�إجناز�ته.

قفزات تطويرية
عام  مدير  من�سب  �لفرن  ب�سام  يتبو�أ 

معهد �لبحوث �ل�سناعية منذ �لعام 1998 

قفز�ت  �ملعهد  حقق  �حلني  ذلك  ومنذ 

�أتاحت  جد�  نوعية  وتو�سعية  تطويرية 

�أمامه �الن�سمام �ىل �أهم �سبكات �لبحوث 

�لعاملية.

يف  ح�سا�سًا  مركز�ً  ذلك  قبل  تبو�أ  كما 

�سغل  حيث  و�العمار  �الإمناء  جمل�س 

مدير  من�سب  و1998   1986 عامي  بني 

و�لبيئية  �لنفطية  �ل�سناعية  �لقطاعات 

و�لدر��سات  �لرب�مج  و�سع  على  وعمل 

هذه  لتطوير  �ال�سرت�تيجية  و�خلطط 

�لقطاعات على خمتلف �الأ�سعدة.

لتطوير  �لطريق  خارطة  ر�سم  يف  �ساهم 

�لقطاع �ل�سناعي من خالل م�ساهمته يف 

و�سع قو�نني �ملجل�س �للبناين لالعتماد 

�لوطنية  �ملنتجات  تف�سيل  وقو�نني 

وحماية �ملنتجات �للبنانية من �الإغر�ق 

و�ملناف�سة غري �لعادلة.

�لعديدة  و�ملهام  �لفرن  ب�سام  دور  �ن 

ومقايي�س  �أبعاد�ً  تاأخذ  يتوالها  �لتي 

�مللفات  لتغطي  �ملعهد  �د�رة  تتخطى 

يجريها  �لتي  �لتجارية  و�ملفاو�سات 

هنا  ومن  �الأوروبي.  �الحتاد  مع  لبنان 

�أناط  وطنية  جلنة  �لوزر�ء  جمل�س  �سكل 

�لتح�سري  ومهامها  بالفرن  رئا�ستها 

تقييم  �تفاقية  حول  �ملفاو�سات  لبدء 

لل�سلع  �ملتبادل  و�لقبول  �ملطابقة 

بو�سع  موجلة  �للجنة  وهذه  �ل�سناعية. 

تعبد  �الأوروبيني  مع  م�سرتكة  خارطة 

�للبنانية  �ل�سلع  �ن�سياب  �أمام  �لطريق 

�ىل �الأ�سو�ق �الأوروبية و�ز�لة �لتحفظات 

بع�س  ��ستري�د  على  �الأوروبية  �لتقنية 

وغريها.  �لغذ�ئية  �لقطاعات  منتجات 

�النتاج  قطاعات  �للجنة  حددت  وقد 

يف  �لت�سديرية  باالأف�سلية  تتمتع  �لتي 

�ملرحلة �الأوىل وهي �ل�سناعات �لغذ�ئية 

�لبناء  ومو�د  و�مليكانيكية  و�لكهربائية 

و�لتو�سيب  و�لورق  و�لكرتون  و�لن�سيج 

و�لتغليف.

�ملفاو�سات  جلنة  رئا�سة  جانب  و�ىل 

�للبنانية-�الأوروبية »ACAAS« �نتخب 

 2009 �لعام  نهاية  يف  �لفرن  ب�سام 

للجنة  رئي�سا  �لتو�يل  على  �لر�بعة  للمرة 

�ل�سناعية  �لبحوث  ملر�كز  �لتن�سيق 

�لعربية �لتابعة للمنظمة �لعربية للتنمية 

�لتي   »AIDMO« و�لتعدين  �ل�سناعية 

و�ال�سرت�تيجيات  �لدر��سات  و�سع  تتوىل 

و�الأبحاث �ل�سناعية �لعربية �لهادفة �ىل 

تطوير قطاعاتنا �النتاجية.

�ملفاو�سات ومر�كز  رئا�سة جلنتي  وبني 

�لفرن  يحتل  �لعربية  �ل�سناعية  �لبحوث 

�ملوؤ�س�سات  من  �لعديد  يف  ع�سو  من�سب 

�ملقايي�س  موؤ�س�سة  منها  نذكر  �لعلمية 

للتعليم  �للبنانية  �جلمعية  و�ملو��سفات، 

و�الحتاد  و�القت�سادي،  و�لتقني  �لعلمي 

�لناطقني  و�لعلماء  للمهند�سني  �لعاملي 

باللغة �لفرن�سية ومقره منظمة �الوني�سكو 

للمنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  باري�س،  يف 

يف  �جلنوب  وتكنولوجيا  لعلوم  �لدولية 

فيينا – �لنم�سا.

استراتيجية المعهد
و�سعها  �لتي  �ال�سرت�تيجية  �رتكزت 

�لفرن عام 1998 ، على تعزيز �ل�سخ�سية 

تر�سيخ  خالل  من  للمعهد،  �ملعنوية 

منتديات  يف  �لعلمية،  �لثقافية  هويته 

ها �أوروبا. �أما على �ل�سعيد 
ّ

عاملية، �أخ�س

��ستعادة  �إىل  �لفرن  هدف  فقد  �لد�خلي، 

�سالحياته  �ل�سناعية  �لبحوث  معهد 

�لرقابية من جهة عرب حتديث خمترب�ته 

�ملتطورة  �ملعد�ت  باأف�سل  وجتهيزها 

�الأوىل  مع  متالزمة  ثانية  جهة  ومن 

�لدر��سات  لو�سع  �ملعهد  تاأمني جهوزية 

للتحديث  �مل�ساعدة  �لتطبيقية  و�الأبحاث 

�ل�سناعي، خ�سو�سًا وقد مكنته �خللفية 

تقرير معهد البحوث الصناعية للعام 2012:
العمليات الداخلية في المختبرات ارتفعت إلى 8.8 %

أعتراف اوروبي بالتزامه المعايير المعترف بها رسميا

الحدث
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هذ�  �أمام  �لطريق  تعبيد  من  �الأكادميية، 

هذه  �أن  و�رتاأى  ر�سمه.  �لذي  �لهدف 

ظل  يف  تنفيذها  �مل�ستحيل  من  �خلطوة 

غياب 3 عو�مل رئي�سية:

�لالزم،  �ملال  توفري  �الأول  �لعامل   

�لب�رشية  �ملوؤهالت  تاأمني  �لثاين  �لعامل 

يتمحور  �لثالث  و�لعامل  �ملتخ�س�سة 

على  وقادر  الئق  مبنى  جتهيز  حول 

�لتو�سعية  �خلطط  و�حت�سان  ��ستيعاب 

�مل�ستقبلية.

قصة نجاح
�مل�ستوى  هذ�  �ىل  �ملعهد  و�سل  كيف  �أما 

�الر�دة  �ن  �لفرن  فيقول  �لنجاح،  من 

�لتي  �مل�ساعد�ت  عن  عد�  �الأ�سا�س  هي 

بوجود  توؤمن  �لتي  �لدول  من  تلقاها 

عرب  ببالدها  للنهو�س  مماثلة  مر�كز 

�لفرن  ويتحدث  �النتاجية.  �لقطاعات 

خدماته  �ن  �ىل  م�سري�  �ملعهد  عن  بفخر 

تخطت �ل�سوق �ملحلية �ىل �لدول �لعربية، 

�ىل  �لتدريب  من  متعددة  �خلدمات  فهذه 

�لتطبيقية،  و�الأبحاث  �لتقنية  �لدر��سات 

كما غد� �ملعهد على �مل�ستوى �لعاملي �ذ 

در��سات عدة ملنظمات دولية مثل  و�سع 

�ل�سناعية  للتنمية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة 

 لها �لدر��سات عن هيكلية 
ّ
»�ليونيدو« و�أعد

�ساعد  كما  �ملخترب�ت.  و�د�رة  �لنوعية 

وهو  لبنان  خارج  عدة  موؤ�س�سات  �ملعهد 

حاليا يعترب وجه لبنان لناحية �الأبحاث 

�سبكة  �أ�سبح ع�سو� يف  و�ليوم  �لتطبيقية 

مر�كز �أبحاث يف �لدول �لعربية و�الأوروبية 

ووجود  متخ�س�سة.  دولية  منظمات  ويف 

مو�سوع  يف  �لعامل  خريطة  على  �ملعهد 

�الأبحاث �لتطبيقية يرفع من �ساأن لبنان، 

وخمترب�ته هي �لوحيدة يف تاريخ �لبالد 

�لتي �أ�سبحت معتمدة دوليا ولديه حاليا 

فح�س  طريقة   500 ونحو  خمترب�ت   6
معتمدة من جهاز �العتماد �الملاين.

ويف �لتقرير �الأخري للعام 2012، يتحدث 

�لفرن عن ن�ساط معهد �لبحوث �ل�سناعية 

مر�كز  ن�ساطات  تعرث  بعد  لبنان،  يف 

�لبحوث �لعربية، �إن�سحابًا على �ملناخ غي 

�مل�ستقر يف هذه �لبلد�ن، بخا�سة �سوريا. 

�الأمثل  �خلارجي  �لن�ساط  �إىل  هنا  وي�سري 

فعاليات  يف  بامل�ساركة  متثل  للمعهد 

وموؤمتر�ت وور�س عمل وندو�ت ُنظمت يف 

�وروبا، و�آ�سيا وغريها. ونظر�ً لكون لبنان 

�جلمعية  �إىل  ين�سم  �أوروبي  غري  بلد  �أول 

�لوطنية  �ملخترب�ت  جلمعيات  �لعامة 

للقيا�س و�لفحو�س و�لتحاليل �ملخربية.

من  بالعديد  �لد�خلي  �لن�ساط  و�أمتالأ 

�لعمليات  �رتفعت  حيث  �مل�ساهمات، 

�لبحوث  معهد  خمترب�ت  يف  �لد�خلية 

�إىل   2011 يف  �لفًا   286 من  �ل�سناعية 

عملية  �ألف   25 �أي   ،2012 يف  �لفًا   311
�ملعهد  در�س  و  �ملئة.  يف   8.8 ن�سبتها 

فيها،  ودقق  جمركي  ملف  �ألف   38 نحو 

�لعام  �إليه منذ  �أوكلت  من �سمن مهمات 

مطابقة  من  يتاأكد  باأن  وتق�سي   2005
للمو��سفات  �مل�ستوردة،  �ملنتجات 

�لقيا�سية �للبنانية �الإلز�مية.

أبرز نشاطات المعهد
�أبرز ن�ساطاته على �سعيد  ويف تفا�سيل 

�أو�ساع  عّزُز 
ُ
ي �ملعهد   

َّ
��ستمر �لد�خلي، 

 23 فمنح  ها، 
ُ
ويدعم �للبنانية  �ل�سناعة 

 9001 �أيزو  �سهادة  �سناعية  موؤ�س�سة 

يف   14000 �أيزو  �سهادة  وموؤ�س�ستني   ،

�سهادة  ومثلهما  �لبيئة،  نظام  �إد�رة 

�لغذ�ء،  �سالمة  نظام  يف   22000 �أيزو 

يف   13485 �أيزو  �سهادة  وموؤ�س�ستني 

و�عطى  ية، 
ّ
�لطب لالأجهزة  �جلودة  نظام 

ا �سهادة �جلودة تتوّزعت على 9 
ً
25 منتج

موؤ�س�سات �إنتاجية، ومنح �سهاد�ت كفاية 

لهم �لتدقيق يف جودة �الأنظمة 
ّ
الأفر�د ُتخو

موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  و�ملنتجات، 

»مودي« �لفرن�سية. 

مدّقًقا   92 على  �ل�سهاد�ت  هذه  وتوّزعت 

ا و95 مدّقًقا يف جودة �الأنظمة و3 
ًّ
د�خلي

مدققني  و3  �لبيئية  �الأنظمة  يف  مدققني 

 30 منح  كما  وغريها،  �لغذ�ء  �نظمة  يف 

�للبناين  �ملركز  عرب  للتلحيم  �سهادة 

للتلحيم، و�سهادة تفتي�س يف �الإختبار�ت 

�الإئتالفية.

ا ا جمركيًّ 37,951 ملفًّ
ويف �سياق �ملهمة �ملوكلة �ليه �لتاأكد من 

مطابقة �ملنتجات �مل�ستوردة للمو��سفات 

�الرتفاع  �إىل  ونظر�ً  �للبنانية،  �لقيا�سية 

ت�ساعَف  �ال�ستري�د،  حركة  يف  �مل�سطرد 

فيها  حقق 
ُ
ي �لتي  �جلمركية  �مللّفات  عدد 

 37951 2007، فبلغت   �ملعهد منذ مطلع  

ملفًا   18532 من  �رتفاعًا   2012 يف  ملفًا 

يف 2007، ومبعدل منو و�سطي �سنوي 15.4 

ا.
ًّ
يف �ملئة، ومبعدل 130 معاملة يومي

ا  ملفًّ  6023 �جلمركية  �مللّفات   
ْ

و�زد�دت

عنها يف 2011 بن�سبة 18.9 يف �ملئة.

 1610 وجود  �لتدقيق  بنتيجة  وتبنّي 

ن فيها �ل�رشوط �الإلز�مية، 
ّ
ملّفات ال تتاأم

�مللّفات  رزمة  �ملئة من  4.24 يف  ُت�سّكل 

منها   1549 ت�سحيح  فاأعيَد  �الإجمالية. 

ا. و�أُبطل 61 ملفًّ

توزيع الملّفات 
مو�سوع  �جلمركية  �مللفات  توّزعت 

�لبحوث  معهد  لدى  و�لتحقيق  �لتدقيق 

�لب�سائع  �أنو�ع  بح�سب  �ل�سناعية، 

كاالآتي:

�لكهربائية  و�الأجهزة  �ل�سلع  �سّكلت 

35.9 يف �ملئة من  �أو�سع مروحٍة تقارب 

وُت�سّكل  ا.  ملفًّ  13615 وبلغت  �ملجموع، 
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�أكرث  �لكيميائية  و�ل�سلع  �الأجهزة  مع 

ملفات  عدد  بلغ  �إذ  �مللّفات،  ُثلثي  من 

�ملئة.  يف   33.5 ن�سبتها   12721 �الأخرية 

 4081 ة 
ّ
�لطبي �الأجهزة  ملّفات  وبلغت 

ن�سبتها 10.75 يف �ملئة، يليها ما يتعلق 

ا ن�سبتها 10  بالهند�سة �ملدنية 3796 ملفًّ

 2432 �مل�سرتكة  �مللّفات   
َّ
ثم �ملئة.  يف 

ن�سبُتها 6.4 يف �ملئة.

487 وحديد  �مليكانيك  وبلغ عدد ملّفات 

�لبناء 373 و�لطاقة 241 و�أجهزة �ل�سغط 

205 ملّفات.
بالن�سبة �ىل بو�بات �لعبور، ��ستاأثر مرفاأ 

من  �ملئة  يف   56 ُتقارب  بن�سبة  بريوت 

يليه   ،21220 يو�زي  ما  �مللّفات،  عدد 

ما  �ملئة  يف   30.4 بن�سبة  بريوت  مطار 

ا فامل�سنع نحو 8 يف  يو�زي 11545 ملفًّ

ا. �ملئة مُتّثل 3025 ملفًّ

وبلغ 2114 عدد �مللّفات �خلا�سعة للتحق 

�مُل�سبق.   

حضور عالمي
�لتي  �ملهمة  �لعاملية  �ملو�قع  ومن 

فيها،  ح�سوره  �إثبات  من  �ملعهد  متكن 

�ملخترب�ت  جلمعيات  �لعامة  �جلمعية 

و�لتحاليل  و�لفحو�س  للقيا�س  �لوطنية 

�أوروبي  غري  بلد  �أول  وهو  �ملخربية، 

يف  و�سارك  �جلمعية،  هذه  �ىل  ين�سم 

يف  تيدينغتون  مدينة  يف  �جتماعاتها 

على  �حل�سول  من  ومتكن  بريطانيا 

�الأوروبية  �ملخترب�ت  »�إحتاد  مو�فقة 

�لعمومية  جمعيته  عقد  على   )Eurolab(

يف   2013 ل�سنة  �لتنفيذي  وجمل�سه 

لبنان، ويف ذلك بح�سب �ملعهد »�عرت�ف 

�سعيد  على  �أوروبية  مرجعية  �أعلى  من 

بالتز�م  و�لبحوث  �ملخربية  �لفحو�س 

معهد �لبحوث �ل�سناعية بتنفيذ مهماته 

باملعايري و�ملو��سفات ذ�تها �لتي تعمل 

مبوجبها �ملخترب�ت �الأوروبية �ملعرتف 

بها ر�سميا«.

الحدث

 قسيمة اإلبتكار 

�أطلق مركز �البتكار و�لتكنولوجيا »م�رشوع 

�لعام  �ملدير  من  بدعوة  �الإبتكار«  ق�سيمة 

�لفرن  ب�سام  �ل�سناعية  �لبحوث  ملعهد 

برعاية وزير �ل�سناعة فريج �سابوجنيان، 

وم�ساركة رئي�سة بعثة �ملفو�سية �الأوروبية 

يف لبنان �ل�سفرية �جنلينا �إيخهور�ست.

م�سرتك  بدعم  ل 
ّ
�ملمو �مل�رشوع  يهدف 

�لبحوث  ومعهد  �الوروبي  �الحتاد  من 

�القت�سادية  �لتنمية  دعم  �إىل  �ل�سناعية، 

يف  �القت�سادي  و�لنمو  و�الجتماعية 

للقطاع  �لتناف�سية  �لقدرة  وتعزيز  لبنان، 

�لتكنولوجي  و�البتكار  �للبناين  �خلا�س 

�ل�سناعة  لقطاع  و�خلدمات  �ملنتجات  يف 

�لتحويلية. و�سيمنح �مل�رشوع ق�سيمة ت�سل 

�إىل ع�رشة �الف يورو، ملا ال يقل عن ع�رشين 

موؤ�س�سة لبنانية �سغرية ومتو�سطة لتطبيق 

�لبحث و�البتكار يف منتجاتها وخدماتها.

»�إن  �سابوجنيان  قال  �ل�سياق،  هذ�  ويف 

لبنان ي�سهد نقلة نوعية على �سعيد �لتاآلف 

تفعيلها  �أهمية  و�لرتكيز على  �الأبحاث  مع 

ورفع  �للبنانية  �ل�سناعة  خلدمة  ومتويلها 

قدر�تها �لتناف�سية و�لت�سويقية. �أما بالن�سبة 

يو��سل  فهو  �ل�سناعية،  �لبحوث  معهد  �إىل 

م�سرية تطوير خدماته وتثبيت دوره مركز 

من  لبنان  يف  �الأبحاث  لعملية  ��ستقطاب 

خالل �ملركز �الوروبي- �للبناين للتحديث 

�للبناين  و�ملركز   ELCIM �ل�سناعي 

مركز  و�الآن    LCPCالأنظف� لالإنتاج 

.CIT البتكار و�لتكنولوجيا�

�جلديد  �ملركز  وجود  يف  �ل�سعي  و�كد 

�لتبادل  تعزيز  �إىل  و�لتكنولوجيا  لالبتكار 

�لتكنولوجيا  ونقل  �الوروبية،  �ال�سو�ق  مع 

�إقامة �ل�سناعات �لتكاملية  �الوروبية عرب 

يف لبنان �لتي تعتمد على �لقيمة �مل�سافة 

�للبناين  �لفكر  يختزنها  و�لتي  �لعالية 

و�البد�ع �للبناين.

»�البتكار  �إن  �إيخهور�ست  قالت  بدورها، 

بالن�سبة  �الأهمية  بالغ  ��ستثمار�ً  فقط  لي�س 

هو  بل  �الأوروبي،  �الحتاد  م�ستقبل  �ىل 

ونحن  لبنان.  �أجل  من  �أي�سًا  �رشوري 

نوؤمن باأن لبنان ميلك �إمكانات غري عادية 

عه �لثقايف 
ّ
لالبتكار، وميكن �الفادة من تنو

�لغني، ونحن نريد م�ساعدة �لقطاع �خلا�س 

�للبناين يف �حل�سول على �لقدرة �لتناف�سية 

وفتح �أ�سو�ق جديدة«.
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�ل�سناعة  لها  تعر�ست  جديدة  نك�سة 

يف  �سب  �لذي  �حلريق  بعد  لبنان  يف 

يف  للكرتون  �إخو�ن«  ل 
ّ
»جمي معمل 

و�ليا�س  ونبيل  فادي  الأ�سحابه  بكفيا 

من  �الطفاء  �جهزة  متكنت  وقد  �جلميل، 

�ل�سيطرة على جزء كبري منه. يف حماولة 

غابات  �ىل  �متد  �ن  بعد  ملحا�رشتها 

�ل�سنوبر و�ملنازل. 

�لدفاع  يف  �لعمليات  مدير  �أ�سار   وقد 

�حلريق  �ن  �ىل  مو�سى  �بو  جورج  �ملدين 

ب �خماده، موؤكد�ً 
ّ
�أخذ حجمُا كبري�ُ ما �سع

�أن ميتد  �أنهم عملو� على حما�رشته قبل 

�ىل �لق�سم �الآخر من �ملعمل.

الجمّيل 
�ملعامل  �أكرث  من  و�حد�ً  �ملعمل  ويعترب 

قر�بة  وي�سم  �الو�سط  �ل�رشق  يف  جودة 

هذ�  �ن  وبالتايل  عاماًل،  �خلم�سمئة 

�جتماعية  كارثة  �سي�سكل  �حلريق 

�رشيعًا. ��رش�ره  حت�رش  مل  حال   يف 

حريق معمل »جمّيل اخوان« كاد يؤدي الى أزمة  
صابونجيان: َثُبَتت إلزامية التأمين للصناعيين 

�ملعمل  �أ�سحاب  �أحد  قال  جهته،  من 

حو�رشت،  �لنري�ن  »�إن  �جلميل:  فادي 

وكل  �ملدين،  �لدفاع  عنا�رش  �أ�سكر  و�إين 

فال  للم�ساعدة،  هبو�  �لذين  �ل�سباب 

بل ح�سل بع�س حاالت  �إ�سابات خطرة 

�إىل  و�ملوظفني  �لعمال  و�أطمئن  �الإغماء. 

�أين �ساأبقى �ىل جانبهم، فاملعمل �سيجهز 

وهذه  �لعمل،  �إىل  و�سيعودون  جمدد�ً، 

لي�ست �ملرة �الأوىل. ففي �ملا�سي، ق�سف 

�ملعمل مرتني، و�أعيد جتهيزه«.

الحدث
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عبود
وعلى �الأثر حتركت �جلهات �لر�سمية �لتي 

�أظهرت �سعفًا يف �لتجهيز�ت يف �حلاالت 

�لطارئة، �إذ �أثناء تفقد وزير �ل�سياحة يف 

عبود  فادي  �الأعمال  ت�رشيف  حكومة 

�لدفاع �ملدين  »�إن عنا�رش  �ملكان، قال: 

�أبطال، ويبذلون كل ما يف و�سعهم، ولكن 

�ملعد�ت �لتي نحن يف حاجة �إليها الإخماد 

حر�ئق من هذ� �حلجم غري متو�فرة، و�آن 

�ملدين  �لدفاع  وجنهز  نتعلم  كي  �الآو�ن 

باملعد�ت �لالزمة وتدريب عنا�رشه، فال 

�ملوؤ�س�سة من  �أن نتعاطى مع هذه  يكفي 

خالل �ملتطوعني فقط، فيفرت�س �ن ناأخذ 

�ملو�سوع بجدية �أكرث«. 

صابونجيان 
�ل�سناعة  وزير  �عترب  جهته  ومن 

فريج  �الأعمال  ت�رشيف  حكومة  يف 

يوؤكد  حدث  ما  »�أن  �سابوجنيان 

طو�رئ،  حاالت  الأي  �لتاأهب  �رشورة 

وز�رة  �تخذتها  �لتي  بالتد�بري  وذّكر 

�لتاأمني  �إلز�مية  �ل�سناعة جلهة فر�س 

كاأحد �ل�رشوط �ملطلوبة للح�سول على 

�لبلديات  �لرتخي�س �ل�سناعي. وطالب 

لناحية  �ملدين  �لدفاع  مع  بالتن�سيق 

يف  �الإطفاء  ل�سيار�ت  مر�كز  تاأمني 

عات و�ملناطق 
ّ
�الأمكنة �لقريبة من �لتجم

�الآليات  تنقل  وت�سهيل  �ل�سناعية 

�ملياه  بخز�نات  �ملر�كز  هذه  وجتهيز 

�حرت�زية  تد�بري  �سل�سلة  �سمن  �لكبرية 

�الإطفاء«.  عملية  ت�سهل   ولوج�ستية 

»�إد�ر�ت �مل�سانع خ�سو�سًا  نا�سد  كما 

لال�ستعال  قابلة  مو�د  يوجد  حيث 

ب�رشعة �أن تلجاأ �ىل �إجر�ء�ت ��ستثنائية 

ما يف ف�سل �ل�سيف مع �رتفاع 
ّ
وال �سي

ف�سل  �ىل  تعمد  و�ن  �حلر�رة،  درجات 

هذه �ملو�د عن مباين �لت�سغيل و�الإد�رة 

�سار 
ُ
ي و�ن  �الأ�رش�ر،  حل�رش  و�الإنتاج 

على  و�لعمال  �ملوظفني  تدريب  �ىل 

 حريق يف بد�ياته ريثما 
ّ

�لتعامل مع �أي

ت�سل �سيار�ت �الإطفاء«.

�ملدين  �لدفاع  قيادة  �إىل  �لتحية  وقدم 

بال�رشعة  لطلبه  ��ستجابت  �لتي 

�لالزمة  �لتوجيهات  و�أعطى  �لق�سوى، 

جهود�ً  بذلو�  �لذين  �الإطفاء  لرجال 

�حلريق  حما�رشة  �سبيل  يف  كبرية 

ل 
ّ
»جمي م�سنع  يف  �ندلع  �لذي 

على  و�سكرهم  بكفيا.  يف  �إخو�ن« 

و�ندفاعهم.  وت�سحياتهم   تفانيهم 

تكون  »�أن  �سابوجنيان  متنى  و�ذ 

�إمكانات  و��سعًا  حم�سورة«  �خل�سائر 

�إعجابه  �أبدى  بالت�رشف  �لوز�رة 

فادي  �لدكتور  �مل�سنع  رئي�س  »مبوقف 

ل �لذي �أعلن عن مت�سكه با�ستمر�ر 
ّ
�جلمي

ما  رغم  �الإنتاج  ومو��سلة  �لعمل 

كبري   
ّ

بح�س �لتحلي  عن   
ّ
ينم ما  ح�سل 

بامل�سوؤولية �لوطنية و�الجتماعية«. 
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العــالــم فــي �شهــر

�لكبار  �لالعبني  قوة  م�سدر  �ملتطور  �ل�سالح  �متالك  يعد  مل 

�لنفط ومع  �الأ�سا�سية: حاليًا  �لطاقة  بقدر �متالكهم مل�سادر 

حلول عام 2030�سيكون �لغاز هو �لوقود رقم 1بح�سب توقع 

خرب�ء �لطاقة.

�ل�رش�ع على �لغاز �إذ�ً، لي�س من �الأمور �لب�سيطة وخا�سة �أن 

�لنفط �لعربي يف �خلليج �سينتهي يف يوم من �الأيام، و�ل�رش�ع 

م 
ّ
�ملخفي حاليًا هو على حقول غاز طبيعية جديدة.. لقد ق�س

�لربيطانيون و�لفرن�سيون منطقة �ل�رشق �لعربي قبل 95 عامًا 

ميت »�سايك�س بيكو«، وها هم يعملون على تق�سيم 
ُ

باتفاقية �س

تكون  حتى  �ل�سغرية  �لدويالت  من  مزيد  �إىل  �ملنطقة  هذه 

�سعيفة، فهل بات على �لعرب دفع ��ستحقاقات حروب �لغاز 

كما دفعو� واليز�لون حتى �ل�ساعة �لكثري يف حروب �لنفط؟

المعهد األميركي
�ًن �الكت�سافات �الأخرية لطبقات كبرية من �لغاز و�لبرتول يف 

�لبحر �الأبي�س �ملتو�سط )بني �ليونان وتركيا وقرب�س و�سوريا 

جذري  ب�سكل  تغري  قد  وم�رش(  �ملحتلة  وفل�سطني  ولبنان 

جتعل  �أن  �ساأنها  ومن  �ملنطقة  يف  �جليو�سيا�سية  �ملعادلة 

�ملنطقة خليجًا جديد�ً ويكون �سببًا قويًا لفتنة رهيبة فيها.

ومن �لبيانات �لتي �سدرت يف �سهر مار�س/�آذ�ر من عام 2010  

عن »�لهيئة �الأمريكية للم�سح �جليولوجي«، و�لذي �عترب عند 

بد�ية  �أو�سطي  �ل�رشق  لل�ساأن  �ملتابعني  �ملحللني  من  �لعديد 

�إىل  �الإ�سارة  يف  �لبيانات  تلك  ومتثلت  جديدة،  حروب  لزمن 

خمزون من �لغاز �لطبيعي �ملكت�سف يف �ملنطقة �لو�قعة بني 

�أعلى �ل�سو�حل �ل�سورية وحتى جنوب فل�سطني �ملحتلة وغزة، 

و�لذي يقدر بنحو 122 مليار قدم مكعبة، ما يعني �أننا �أمام 

�حلو�س �الأكرث ثر�ء يف �لعامل بالغاز .

معطيات  على  و�عتماد�ً   USGS �الأمريكي  للمعهد  ��ستناد�ً 

هذ�  يف  �الحتياطيات  فاإن  �جليولوجية  و�لدر��سات  �لتنقيب 

�حلو�س ُتقدر 9.7 تريليون م3 من �لغاز �إىل جانب 3.4 مليار 

�أن �الأرقام م�ُسكك فيها من ناحية �ملبالغة  برميل نفط ومع 

�حلاد  و�ل�رش�ع  �لتناف�س  بد�أ  فقد  �الحتياطيات  تقارير  يف 

تنتظر  ومل  �حل�س�س،  توزيع  حول  �مُلت�ساطئة  �لبلد�ن  بني 

مع  �أجرت عقود�ً  �إذ  قانونيًا  �مل�ساكل  �نتهاء حل  »�إ�رش�ئيل« 

حو�سي  يف  �ال�ستثمار  يف  للبدء  و�أوروبية  �أمريكية  �رشكات 

فاإنها  تقدير�تها  لوياتان« غربي حيفا وبح�سب  »تامار« و« 

للغرب  �لفائ�س  و�ست�سدر�جلزء  �حتياجاتها  معظم  �ستغطي 

خلفية  على  ذلك  حتقيق  �إمكانية  يف  كبرية  �سكوك  وهناك 

�ل�رش�ع �لقائم وت�سارب �مل�سالح.

جدل دولي
حتديد�ً  �سوريا  حول  �ليوم  �لرو�سي  �الأمريكي   �جلدل  لعل 

يت�سح من خالل �مل�سالح �لرب�غماتية يف �ملنطقة، ال ��ستناد�ً 

�إىل �ملو�قف �الأخالقية، ذلك �أن مو�سكو �أر�دت �أبد�ً ودومًا �أن 

تبقي و��سنطن خارج �لفناء �خللفي لها يف �آ�سيا �لو�سطى، و�إذ 

بها تفاجاأ باقرت�بها منها يف �أفغان�ستان وجورجيا، ولذ� كان 

تو�جد  وعرب  �ملتو�سط،  �الأبي�س  �لبحر  مياه  يف  �ل�رشيع  �لرد 

�الأكرب  بطر�س  �أجماد  �إعادة  عن  �لباحث  �لرو�سي  �الأ�سطول 

وكاترين �لعظيمة .

�لبحر  �رشقي  يف  �لنفط  عن  �لتنقيب  مت  �ل�سنتني  حو�ىل  قبل 

غاز  حقول  �كت�ساف  ومت  مكثفة،  ب�سورة  �ملتو�سط  �الأبي�س 

و�سوريا  ولبنان  �ملحتلة  فل�سطني  �سو�طىء  قبالة  كبرية 

قرب�س  �إىل  »�إ�رش�ئيل«  �أ�رشعت  قرب�س..  جزيرة  وجنوب 

�ملياه  وكاأن  معها،  �لبحرية  �حلدود  لر�سم  �تفاق  لتوقيع 

�القليمية ما بني �لبلدين هي ملكهما. ودخلت تركيا يف هذ� 

��ستخر�ج  بعملية  بد�أت  �إذ�  قرب�س  وهددت  )�ل�رش�ع(،  �خلط 

لها  الأن  مو�فقتها  على  �حل�سول  قبل  �حلقول  تلك  من  �لغاز 

�ت�ساالته  يجري  وبد�أ  �أي�سًا،  لبنان  وحترك  ذلك..  يف  ح�سة 

ليوؤمن ح�سته من حقول �لغاز. وهدد حزب �هلل بالدفاع عن 

لبنان مياهًا و�أر�سًا وجو�ً، و�أ�ساف هذه �ملرة »غاز�ً« �أي�سًا، 

�أي �أن حزب �هلل �سيد�فع عن حقوق لبنان يف هذه �حلقول.

فهي  �الآن،  حتى  �ملو�سوع  عن  كلمة  باأية  �سوريا  تتفوه  مل 

تعي�س يف �أزمة، تر�قب �لو�سع عن كثب، وتعرف �أنها ت�ستطيع 

لبنان  تدعم  �أن  وت�ستطيع  قوية،  الأنها  حقها  على  �حل�سول 

حروب الغاز المقبلة
بقلــم وسـام سعــد
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للح�سول على ح�سته.. وعدم �لتحدث يف هذ� �الأمر نابع من 

�سيا�سة هادئة متزنة للقيادة �ل�سورية، الأنها ال تريد �لدخول 

يف معارك كالمية و�سجاالت �سيا�سية عن ما هي حقوقها... 

�جلاد  �لعمل  يحني  عندما  عليها  �حل�سول  على  قادرة  فهي 

و�لفعلي لذلك.

حقول  على  �لهيمنة  »�إ�رش�ئيل«  مع  تريد  �المريكية  �الإد�رة 

�لغاز يف �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط، وال ت�ستطيع ذلك �إذ� كانت 

�سوريا قوية، وتدخلت قطر يف هذ� �ل�رش�ع الأنها ال تريد �أن 

ترى دولة عربية تناف�سها يف ��ستخر�ج وت�سدير �لغاز، وهي 

تريد �حلفاظ على �سوقها من خالل م�سايرة �الد�رة �المريكية، 

من �أجل تاأمني وجودها ودخلها �لنفطي �لعايل..

ولعل خلفية �ل�رش�ع �لرو�سي – �الأمريكي تفوح بر�ئحة �لغاز!. 

وهناك خم�سة م�ساريع غاز ��سرت�تيجية �أ�سا�سية موجهة نحو 

�لفوز بال�سوق �الأوروبية. �مل�رشوعان �الأوالن رو�سيان: �ل�سيل 

�لهائل  �الحتياطي  و�ل�سيل �جلنوبي ويعتمد�ن على  �ل�سمايل 

للغاز �لرو�سي.

�أما �مل�رشوع �الأمريكي نابوكو: حيث م�سدر �لغاز تركمانيا 

و�أذربيجان ومير عرب تركيا �إىل �أوروبا عرب بلغاريا ورومانيا 

وهنغاريا و�لت�سيك و�سلوفاكيا و�يطاليا.

�أخرت بع�س �لظروف �لتقنية �مل�رشوع �الأمريكي �إىل ما بعد 

حم�سومًا  �ل�سباق  مماجعل   2014 عام  من  بداًل   2017 عام 

مل�سلحة رو�سيا.

قدر ��ستهالك �أوروبا من �لغاز �مل�سيل ب 500 مليار م3 �سنويًا 
ُ
ي

قطرحاليا  تغطي  وقطر.  رو�سيا  قبل  من  �أ�سا�سي  ب�سكل  ُتغطى 

حو�ىل ربع �حتياج �أوروبا ولكنه يتوقع حتى عام 2020 تز�يد 

من  �أوروبا على �لغاز �لرو�سي لت�سل ن�سبته �لـى50%  �عتماد 

�الأوروبية  �مل�سالح  �رتباط  يجعل  �لذي  �ل�سيء  �حتياجاتها 

�إىل درجة �خلطورة �ل�سيء �لذي تقاومه �أمريكا  برو�سيا �سديد�ً 

و�أوروبا.

مشروعان متواجهان
�إليه هو �مل�رشوع �لر�بع، �أي �خلط �الإير�ين-  ما نود �الإ�سارة 

�لعر�قي- �ل�سوري حيث وقعت �لدول �لثالث يف حزير�ن عام 

2011 على مذكرة تفاهم ال�ستجر�ر �لغاز �الإير�ين عرب �لعر�ق 
�إىل �سوريا، طول �خلط يقارب 1500 كم، )�إير�ن 225 كم. �لعر�ق 

متابعته عرب  وبعدها ميكن  كم(   700-500 �سوريا  كم.   500
قعر �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط �إىل �ليونان دون �ملرور برتكيا !، 

كما يلحظ �مل�رشوع �مكانية تزويد �أوروبا بالغاز عرب �ملر�فئ 

�ل�سورية.

يبد�أ  �أن  ويجب  دوالر  مليار�ت  بع�رشة  �مل�رشوع  كلفة  تقدر 

ت�سميمية  با�ستطاعة   2016-2014 �الأعو�م  بني  �ال�ستثمار 

110 مليون م3 يوميًا وهو ما يقارب 40 مليار م3 يف �لعام 
من  طلباتها  عن  �مل�رشوع  يف  �مل�ساركة  �لدول  �أعلنت  وقد 

 25  20- و�سوريا  يوميًا  م3  مليون   30  25- �لعر�ق  �لغاز: 

مليون م3 ولبنان -5 7 مليون م3 حتى عام 2020 وجزء من 

هذ� �لغاز �سيجر �إىل �الأردن عرب �خلط �لعربي �أما ح�سة �أوروبا 

م3  مليار  ع�رشين  )تقارب  يوميًا  م3  مليون  بخم�سني  فتقدر 

�سنويًا( وبذلك يناف�س م�رشوع نابوكو )31 مليار م3 �سنويًا( 

هو  م�ستقر�ً  �مل�رشوع  بدياًل منه وما يجعل  يكون  �أن  وميكن 

قدر بـ 16 تريليون 
ُ
�الحتياطي �لهائل للحقل �الإير�ين و�لذي ي

م3 مايكفي لعدة قرون.

وهناك م�رشوع �آخر، هو �خلط �لقطري وكانت هناك مو�فقة 

�أمريكية على مد خط غاز جديد لنقل �لغاز �لقطري �إىل �أوروبا 

عرب  قطر  من  �خلط  يبد�أ  حيث  و»�إ�رش�ئيل«  تركيا  مب�ساركة 

�ل�سعودية فاالأردن من دون �ملرور عرب �لعر�ق مار�ً من �سوريا 

ثالثة  �إىل  �خلط  يتفرع  حيث  �لق�سري  حم�س-  منطقة  ويف 

�سمال  طر�بل�س  �ل�سورية،  �ل�سو�طئ  على  �لالذقية  �جتاهات: 

لبنان وتركيا.

نابوكو  تفوق  ولكنها  متامًا  معروفة  غري  �خلط  ��ستطاعة 

�الحتياطي  على  ويعتمد  �لرو�سي  �جلنوبي  �ل�سيل  ويناف�س 

تريليون   13.8 بـ  قدر 
ُ
ي �لذي  �لقطري  �ل�سمال  �لهائل حلو�س 

م3.

�مل�سالح بني  �لت�سارب يف  بد�أ  �ملعقدة  �لت�سابكات  يف هذه 

�لتحالف �لرو�سي – �ل�سيني - �الإير�ين - �ل�سوري من جهة 

وبني �الأمريكي - �الأوروبي - �لرتكي – �ل�سعودي - �لقطري 

من جهة �أخرى يف مو�سوع ��ستخر�ج �لغاز ونقله ودور ذلك 

يف �فتعال �حلرب وتاأجيج �ل�رش�ع يف �سوريا.

من هنا ميكن �لقول �أن �أحد �أ�سباب �لهجمة �لدولية على �سورية 

�ل�سيطرة على �ل�ساحل �ل�رشقي للبحر �الأبي�س �ملتو�سط،  هي 

قال �أن 
ُ
وخا�سة على مو�رده �لطبيعية و�أهمها حقول �لغاز. وي

هذ� �لغاز قد يكون من �لنوع »�لنظيف« �أو �جليد..

كان  هل  �ملرء  يت�ساءل  بذ�ته،  قائم  مو�سوع  وهذ�  �أخري�ً 

مرجعه  و«�إ�رش�ئيل«  تركيا  بني  �لوثيق  �لتحالف  ��ستئناف 

�لغاز؟

هناك توجه �سيا�سي م�سرتك بني �أنقرة و«تل �أبيب« لالنتقام 

من دم�سق، لكن �لغاز كان عاماًل م�سرتكًا يف �لت�رشيع بعودة 

»�إ�رش�ئيل«  مع  �لقرب�سي  �لتن�سيق  بعد  وال�سيما  �لعالقات، 

�ل�ساحة  �إخالئها  �إىل عدم  تركيا  �لذي دفع  �الأمر  �لغاز  حول 

خل�سم لها يف �حلال وخ�سوم يف �ال�ستقبال، هل هو زمن من 

حروب �لغاز فعاًل وقواًل؟
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مقابلة

طرحت شعار »حماية الصناعة اللبنانية الى حين وفاء الدولة بالتزاماتها« 
افرام: أطلقنا مشروع »لبنان األخضر« 

�سنو�ت مرت على ت�سّلم نعمة �فر�م رئا�سة جمعية �ل�سناعيني 

�لقطاع  تطوير  على  �لعمل  خاللها  من  حــاول  لبنان،  يف 

لها كل  تتعر�س  �لتي  �ل�رش�سة  �ملناف�سة  �ل�سناعي يف �سوء 

وعدم  �لدولة  �إد�ر�ت  �سلل  ظل  ويف  ��ستثناء،  دون  قطاعاته 

وجود حماية لل�سناعة �للبنانية عامة، �إذ قامت �جلمعية �أثناء 

على  لالتكال  �للبنانيني  �ل�سناعيني  بدفع  �مل�ستمرة  واليته 

�أنف�سهم، وعملت على دعم م�رشوع �ملدن �ل�سناعية �خلا�سة 

�لتي ت�سهل عمل �ل�سناعيني وتوجد لهم خططًا �إنتاجية بعيد�ً 

من �لروتني �الإد�ري و�لف�سل يف تفعيل �لقطاعات �ملنتجة.

جمعية  رئي�س  �ألقى  و�القت�ساد«   »�ل�سناعة  مع  حو�ره  يف 

من  �لعديد  على  �ل�سوء  �فــر�م  نعمة  �للبنانيني  �ل�سناعيني 

�لنقاط �حل�سا�سة �حلا�سمة يف �لقطاع �ل�سناعي ودوره �لبارز 

يف حركة �لعجلة �القت�سادية، وحتدث عن �مل�ساريع �لبديلة 

�لتي ت�سهل حياة �ل�سناعي �للبناين يف عملية تطويرية للحياة 

�لعامة ورفع م�ستوى �الإن�سان.

مخطط توجيهي
عن �خلطو�ت �لتي تقوم بها جمعية �ل�سناعيني لتعزيز �لقطاع 

�ل�سناعي و�حلد من �مل�ساكل �لتي تعاين منها، قال �فر�م:

»ت�سلمت رئا�سة جمعية �ل�سناعيني يف عز �الأزمة �القت�سادية 

منذ �أربع �سنو�ت، وخالل هذه �ملدة و�سعنا خمططُا توجيهيًا 

�لدولة  من  نطلبه  ما  كل  �أن  وجدنا  ولالأ�سف  �أنه  �إال  لعملنا، 

�سلل  و  غيبوبة  يف  دخلت  الأنها  عليه  نح�سل  ال  �للبنانية 

�لتوجيهي  �ملخطط  تغيري  على  �أجربنا  هنا  من  �الإد�رة.  يف 

و�العتماد على �أنف�سنا و�لبدء يف �لعمل على ملفاتنا �لد�خلية 

كجمعية«. 

�أن و�سعنا خطوطا عري�سة يف ميادين عدة،  ي�سيف:»وكان 

مركز  مع  �ل�سناعية  �ملوؤ�رش�ت  در��سة  �إىل  توجهنا  ومنها 

�آخر حلظة وجدنا  �الإح�ساء �لوطني. تقدمنا كثري�ً، ولكن يف 

وتوقفت  لالإح�ساء�ت،  �لوطني  للمركز  �ملو�زنة  �أوقفو�  �أنهم 

معها �ملوؤ�رش�ت �ل�سناعية �لتي كنا ناأملها.

كما طلبنا باإن�ساء مدن �سناعية منوذجية، ولكن �لهيئة �لعليا 

الإد�رة �ملدن �ل�سناعية مل تعني ومل تت�سكل. 

لبنان  يف  �ل�سناعة  لتحفيز  قو�نني  بتطوير  �أي�سا   وطالبنا 

�إعفاء�ت يف  �أو  قو�نني �رش�ئبية معينة  �إن كانت عن طريق 

�لناجتة عن  �لربح  �إعفاء�ت على �رشيبة  �ل�سادر�ت، خا�سة 

�ل�سادر�ت �ل�سناعية. فوجدنا �أن كل �سيء له عالقة باالإد�رة 

�للبنانية م�سلول.

وهو  �آخــر  �جتــاه  �سلوك  �إىل  ك�سناعيني  ��سطررنا  هنا  من 

�الإعتماد على ذ�تنا ولي�س على �لدولة، و �أن نعي�س باالكتفاء 

على  �لعمل  قررنا  هنا  معنى. من  للكلمة من  ما  بكل  �لذ�تي 

�إقامة مدن �سناعية خا�سة بتمويل من �لقطاع �خلا�س،وفيها 

�الأمو�ل،  روؤو�س  �إليها  لن�ستقطب  وكاملة،  موؤهلة  حتتية  بنى 

خ�سو�سًا و�أن �مل�رشوع �سينطلق بعد قر�بة �ل�سهرين.

و�أ�س�سنا �سبكة مل�ساعدة �ل�سناعيني للت�سدير �ملبا�رش،ولدينا 

فريق يهتم مبتابعة هذه �ل�سوؤون يف �نكلرت� و�ليونان حيث لنا 

عالقات قوية يف تلك �الأ�سو�ق مل�ساعدة �ل�سناعيني.

و�تفقنا  مبا�رشة،  �ل�سناعيني  لكل  خدمات  مكتب  و�أوجدنا 

كل  جماين  بتدريب  ونقوم  درو�سًا  لنعطي   LAu جامعة  مع 

ثالثة �أ�سهر يح�رشه �ل�سناعيون �أي�سًا، ونقدم خدمات »وول 

�سرتيت �سنرت« �لعاملي للم�ساعدة على �إيجاد تبادل عملي بني 

لبنان و�خلارج.

كما �أ�س�سنا مكتب خدمات يف جمعية �ل�سناعيني متخ�س�س 

�سديقا  يكون  �أن  كيفية  يف  �ل�سناعي  وي�ساعد  �لبيئة،  يف 

للبيئة، و�أن نوؤمن له تطوير معني يف م�سنعه.

�أما �الإجناز �ملهم فكان تطوير �ملوقع �خلا�س �جلديد باجلمعية 

website، ليوؤمن تو��سل يومي قوي وفعال بحدود 300 ز�ئر 
�سناعي، مع و�سل مبو�قع وجماالت �أخرى وخط مبا�رش �إىل 

دليل �ل�سناعيني و�لوز�ر�ت �لتي لها عالقة بال�سناعي ب�سكل 

ي�ستطيع �أن يطلع على كل ما يحتاجه يف جماله«. 

خدمة مصرفية
�خلدمة  �تفاقات  :»و�أجــريــنــا  قائال  عر�سه  �فــر�م  ويكمل 

�مل�رشفية مع عدد من �مل�سارف،حيث بات ميكن لل�سناعي 
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تخفي�سات  وياأتيهم   ،Credit مالية  بطاقة  على  �حل�سول 

�سمن  و�سعناها  �خلطوط  هــذه  وكــل  عليها...  وت�سليفات 

بل على  �لدولة  �التكال على  نريد  ال  الأننا  �جلديدة  �سيا�ستنا 

�أنف�سنا مل�ساعدة بع�سنا �لبع�س.

وهناك حمور مهم �آخر، فقد وجدنا �أن جمعية �ل�سناعيني لها 

دور عام �سيا�سي و�أنا كرئي�س للجمعية لدي دور حلث �لر�أي 

�لعام على �لتعريف باأهمية و�أولوية �القت�ساد و�ل�سغط  على 

�ل�سيا�سة  ر�سم  يف  و�مل�ساهمة  �ملجال   هذ�  يف  �ل�سيا�سيني 

�للبنانية. و�جلميع ر�أى �ملبادر�ت �لكبرية �لتي قمنا  �لعامة 

�قت�سادي-�جتماعي  متكامل  م�رشوع  �إطالق  و�آخرها  بها، 

�سميناه »لبنان �الأخ�رش« وحلظنا فيه كيفية حتديد �الأولويات 

�لعام هو من  �أواًل و�ل�سيا�سي ثانيًا،فالر�أي  �لعام  �لر�أي  �أمام 

يوؤثر يف �ل�سيا�سي و�ل�سخ�س �لذي ينتخبه، �إن �لهم �الأول يجب 

ومعي�سته  �للبناين  �ملو�طن  حياة   م�ستوى  تطوير  يكون  �أن 

و�قت�ساده.ومبجرد تغيري �الأولويات من �مل�ساريع �ل�سيا�سية 

معه  تتغري  و�قت�ساده،  �الإن�سان  حياة  تطوير  �إىل  �لوهمية 

غ�س  هناك  ك�سعب  �أننا  و�لناخب  �ل�سيا�سي  ويعي  �خلارطة 

�الأولوية فت�سيع  �ل�سيا�سية هي  �ملحاور  �إن  لنا  يقال  عندما 

�لبو�سلة �لتي هي تطوير حياة �الإن�سان يف لبنان.

اتفاقات التجارة الحرة
وعن و�سع �تفاقات �لتجارة �حلرة مع دول �أخرى و�لثغر�ت 

بالتعرفة  �لنظر  باإعادة  �أطالب  »بــد�أت  �فــر�م:  �أو�سح  فيها، 

�أ�سا�سية  غلطة  �قرتفنا  الأننا  معينة،  مبو��سيع  �جلمركية 

�إىل  ن�سل  ومل  و2003   و2002   2000 �سنة  وحاربناها 

�أزيلت  �إذ  �جلمارك  �لفلتان يف  من  نوع  وقتها  نتيجة،و�سار 

�ل�سناعة  �أن  �أ�سا�س  على  ع�سو�ئية  بطريقة  �لر�سوم  كل 

�للبنانية  �سي�سلها �لدعم و�سيكون لديها بنى حتتية لتتمكن 

من �ملناف�سة. و�أقول بثقة �أننا  ك�سناعيني مميزين ن�ستطيع 

�لتفوق على كل �مل�ساربات �لعاملية �رشيطة �إعطائنا �لتكافوؤ 

�لتحتية،  و�لبنى  �حلا�سنة  و�لبيئة  �الإنــتــاج  بكلفة  نف�سه 

ولي�س �لدعم الأننا ال نريد �لت�سول، ليعطونا حقنا من كهرباء 

وجمارك  ومرفاأ  وطرقات  �ملبتذلة   للمياه  تكرير  وحمطات 

بال�سكل �ملطلوب«.

و�أ�ساف: »بعد �سنو�ت وجدنا �أننا تعر�سنا للغ�س، فقد �أزيلت 

كل �حلماية ومل يعطونا �سيئًا، و�رشنا نناف�س على �مل�ستوى 

نحل  �أن  �إىل  �حلماية  نريد  لهذ�  مت�رشرون،  ونحن  �لعاملي 

م�سكلة �لبنى �لتحتية يف لبنان«.

مرسوم حماية الصناعة
وعن مر�سوم حماية �ل�سناعة و�إيفاء �لدولة اللتز�ماتها قال 

�ل�سناعة  حماية  �سعار  �أطــرح  �الآن  »بــد�أت  مو�سحًا:  �فــر�م 

�أن تعود �لبنى �لتحتية يف لبنان �إىل �مل�ستوى  �للبنانية �إىل 

�ملطلوب. ولدينا م�سكلة �أ�سا�سية فيها الأنها كل �سنة ترت�جع 

ب�سبب �لنمو �ل�سكاين فت�سيق �لبنى �لتحتية.ف�سبكات �لكهرباء 

و�لطرقات و�سبكات �ملياه وغريها وجدت لربع �سكان لبنان، 

وهذه م�سكلة كبرية ولها عالقة بال�سلل �الإد�ري �ملوجود، �إذ 

ــــر�ر�ت يف  ال تــوجــد ق

�لبلد، ولذلك تعتمد جمعية �ل�سناعيني �للبنانيني على 

�أن تفي  نف�سها، وتطرح �سعار حماية �ل�سناعة �للبنانية �إىل 

�لدولة بالتز�ماتها«.

و�أو�سح نعمة �فر�م �الآلية �لنهائية الإن�ساء �ملناطق �ل�سناعية: 

�ل�سناعية  �ملدن  غمار  مو�سوع  خو�س  على  �أجربنا  »لقد 

�خلا�سةعندما ر�أينا عقم �لقر�ر�ت يف �لدولة �للبنانية، ونحن 

�ملتكامل،  �مل�رشوع  هذ�  لتظهري  �لنهائية  �ملر�حل  يف  �ليوم 

�لبيع،  ولي�س  لالإيجار  ت�سجيعية  باأ�سعار  �ستكون  و�الأر��سي 

زة بكل �سيء حتى متويل �إن�ساء م�سانع فيها«.
ّ
وجمه

�لت�سليفات  من  نوع  على  »عملنا  قــال:  �لتمويل  هذ�  وعن 

�خلا�سة له كم�رشوع منوذجي.  و�ستكون �أ�سعار �الإيجار فيها 

ت�سجيعية وب�سكل �سنوي و�ل�سيانة للكهرباء و�لبنى �لتحتية 

�أي�سًا �ستكون �سنوية، و�سيوفر هذ� �مل�رشوع كل ما يحتاجه 

�ملدينة  يف  بعمله  ومت�سلة  متقاربة  خدمات  من  �ل�سناعي 

ملزمًا  لي�س  وهو  ونقل،  وتاأمني  ت�سليفات  من  �ل�سناعية، 

�أوؤمن باملبادرة  با�ستعمالها كلها ولكنه ي�ستطيع ذلك، فاأنا 

يح�سل  بــاأن  �ل�سناعي  نلزم  ال  ونحن  لل�سناعي،  �لفردية 

على ت�سليف من م�رشف نحدده نحن بل نقدم له �خليار�ت 

و�لت�سهيالت«.

التمويل الخاص
وعن تطور �الإنتاج بالتمويل �خلا�س قال:  »نحن نقول �إننا 

نريد �لتو�سل �إىل ت�سنيع توليد كهرباء بهدف خدمة �ل�سناعة 

�أوال وثانيا �مل�ساهمة يف تاأمني طاقة �أكرب للمجتمع عرب بيع 

ال نريد دعم الدولة الننا نتكل على أنفسنا 

عقم قرارات الدولة أجبرنا على التوجه نحو 

المدن الصناعية الخاصة 
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مقابلة

�لفائ�س  لل�سبكة لكن مع مدة زمنية طويلة �الأمد وبااللتز�م 

�أقول  و�أنــا  �لرتكية.  للباخرة  متنح  �لتي  نف�سها  بال�رشوط 

ليعطوين فيول وياأخذو� مني كيلو�ط ب�سعر 5 �سنت مثل �الآن، 

�لب�رشية  �لبيئة و�لعنا�رش  �ل�سناعي يف لبنان موؤهل وميلك 

�إنتاج  �أن  ين�سى  �لبع�س  �ل�سناعة.  م�سكلة  حلل  �ملوؤهلة 

�لكهرباء هو مثل �إنتاج �لورق و�لبال�ستيك، �نه �سناعة، ومن 

�أوىل من �ل�سناعيني �للبنانيني من �إنتاج �سناعة �لكهرباء؟ 

لذلك �إذ� متكنا �ليوم من �التفاق مع �حلكومة �جلديدة �ملقبلة 

�لتي ناأمل �أن تكون فعالة وتنتج قر�ر�ت، وتو�سلنا �إىل قر�ر 

لبنان  �لكهرباء يف  تتفق �رشكة  باأن  �أن ي�سري هناك قانون 

مع �ل�سناعيني ملدة زمنية متو�سطة �أو طويلة �الأمد الأكرث من 

�سبع �سنو�ت، ي�ستطيع فيها �ل�سناعي �لتوظيف يف  حمطات 

�إىل �لفيول  كهرباء كبرية، وعندها يقلب مولد�ته من �لديزل 

�لكهرباء وي�ستطيع  �إنتاج  % من   35 �إىل    30 حيث يوفر من 

�إفادة �لدولة الأنه يبيعها �لفائ�س، وي�ستطيع �أي�سًا �أن يتو�سل 

�ل�سناعي �إىل �تفاقات �رش�كة مع �مل�سارف وقطاعات �أخرى 

ليتمكن ليعمل على �ملولد�ت«.

ي�سيف:»لقد در�سنا هذ� �مل�رشوع وقدمناه �إىل �جلهات �ملخت�سة 

يردو�  مل  لكن  �لوزر�ء.  جمل�س  �إىل  �ل�سناعيني  جمعية  ورفعته 

علينا بل طلبو� منا ��ستمار�ت ليعرفو� من من �ل�سناعيني يهمه 

هذ� �الأمر، فكان ردنا �أن ال �أحد يهمه �إذ� مل يعطونا فرتة زمنية 

يلتزمون بها، فلم ياأتنا �أي رد. فال�سناعي يحتاج �إىل �سمانات 

مبدة  �لدولة  �لتز�م  ومنها  �ملطلوب  �ال�ستثمار  على  يقدم  كي 

بدالته  �الإنتاج ودفع  ب�رش�ء  �الأجل  �إىل طويلة  زمنية متو�سطة 

بانتظام كي يت�سجع �ل�سناعي على �لتوظيف«.

غيبوبة في اتخاذ القرار
وعن متابعة هذ� �مل�رشوع قال: »بالتاأكيد �ملتابعة �رشورية 

ولكني �أعود و�أقول �إننا نطرق باب �لدولة وكل �سيء يدخل �إىل 

�كت�سفنا  �لدولة مفقود وال يخرج، ونحن ك�سناعيني  �إد�ر�ت 

عن  �أحتدث  فاأنا  �سيء،  يف  عليهم  �الإعتماد  ن�ستطيع  ال  �أننا 

�ل�رش�ء مني؟؟ال  قر�ر  �سيتخذ  و�أود معرفة من  مثاًل  �لكهرباء 

�أحد«.

وحول عدم ر�سى �لبع�س عن �جناز�ت و�أد�ء �جلمعية، يقول 

�فر�م: »يف هذه �لفرتة ال �أحد يف لبنان ر��س على �أد�ء �أحد الأن 

�لنتيجة �سفر، و�أنا �أي�سًا ل�ست ر��سيًا عن �لقطاع �لعام،فعندما 

نرى �لف�سل عامًا، حيث ال يوجد حكومة وجمل�س نو�ب جامد 

�أمن، و�لبنى �لتحتية  وموؤ�رش�ت �قت�سادية بالويل وال يوجد 

�لالجئني  كثافة  بوجود  بيئية  كارثة  وعندنا  �أمامنا  تنهار 

�ل�سوريني، و �أمام هذ� �لو�سع �خلطري ال �أحد ير�سى عن �أحد«.

هذه  باجتياز  جنحنا  �سناعيني  كجمعية  »نحن  ويو�سح: 

وكان  �لكبرية،  �ل�سيا�سات  ب�رش�ع  ندخل  �أن  دون  �ملرحلة 

هذ� �الأمر �سعب جد�ً الأننا كجمعية �سناعيني موؤمنني كامل 

�الإميان بحيادية �القت�ساد، وكانت �جلمعية وال تز�ل قريبة 

�ل�سناعي  مب�ساعدة  تفكر  بل  كالم  تبيع  وال  �ل�سناعي  من 

فعليًا �إن كان بالت�سدير وبكل �سيء عملي، فالكالم ال يفيد. 

�س عنا رمبا يحب �لكالم و�ل�سجة، بينما �أنا عندي 
َ
ومن مل ير

لنا  ك�سعار  �ل�سناعيني  جمعية  يف  عهدي  يف  رفعته  �سعار 

نعمل  لهذ�  �سجة«.  يفعل  ال  و�خلري  �خلري  تفعل  ال  »�ل�سجة 

�سنو�ت  �الأربع  خالل  ر��سيًا  ل�ست  �أي�سا  وروية،و�أنا  بهدوء 

2008 �سار لدينا  �لعام  عن كل �سيء يف لبنان، فنحن منذ 

�سلل �أ�سا �سي، فلم ي�سدر �أي م�رشوع قانون منذ ثالث �سنو�ت 

�القت�ساد  يخدم  خا�س  ب�سكل  �أو  عام  ب�سكل  �ليوم  لغاية 

�للبناين.

صرخة الصناعيين
جمعية  �سد  �ل�سناعي  مع  »�أنا  قال:  لل�سناعي  دعمه  وعن 

�جلمعيات  كل  �سد  �ل�سناعيني  جمعية  ومــع  �ل�سناعيني 

�الأخرى، �أنا �أواًل مع �ل�سناعي لرفع �لعقبات من �أمامه، فاأنا 

ال �أريد �أن �أزيد على �ل�سناعي ختم بل نريد نقل �خلتم مثال من 

غرفة �لتجارة و�ل�سناعة �إىل جمعية �ل�سناعيني«.

وعن �لنتيجة �لتي القاها �ل�سناعيون بعد �رشخة �لغ�سب �لتي 

�أطلقتها �لقطاعات �القت�سادية قال: »�سمع �لبع�س �رشختنا، 

و�عترب �أننا بد�أنا ننجح يف �إدخال �الأولوية �القت�سادية على 

�أربع  فقبل  خطاباتهم.  يف  ن�سمعها  وبتنا  �ل�سيا�سيني  �أجندة 

�سنو�ت مل يكن �أحد يتكلم بهذ� �ملو�سوع بل كانو� يخجلون 

من �لكالم �القت�سادي، �ليوم يتكلمون عنه. �سحيح مل يرتجم 

فعندما  كبرية،  �مل�سكلة  الأن  ــس  �الأر� على  �ملو�سوع  هــذ� 

نعرف �أن �لر�سالة و�سلت وترجمت ل�سيء عملي يجب �أن �أرى 

مع  �ملرت�فقة  �القت�سادية  �لتنمية  هدفها  �ملقبلة  �حلكومة 

�لعد�لة و�حلماية �ملجتمعية ،ولي�س �سيا�سات  ت�سل �لقر�ر�ت 

�حلياتية �ليومية للمو�طن«. 

 نحن ال نريد أن نقّيد الصناعي 
أو نستفيد منه، بل أن نساعده ونخدمه 

Assinaa131.indd   16 8/28/13   1:44 PM



Assinaa131.indd   17 8/28/13   1:44 PM



�لعدد 131 �أيلول 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L18

مقابلة

�لذي و�سلنا �إليه هو 80 % نتيجة م�ساكلنا �لد�خلية، و�أثر �لو�سع 

�ل�سوري ب�سكل �أو باآخر ولكن مل يوؤثر �ىل حد تدين �لنمو من 10 % 

و9 % �ىل �سفر، �خلالفات �ل�سيا�سية و�لتوتر�ت �الأمنية و�لتهديد 

هذه  كل  �خلارجية  بامللفات  وتدخلنا  �حلكومية  �لثقة  وعدم 

�لعو�مل هي �لتي �أثرت على �لو�سع �القت�سادي �للبناين. 

كان يجب �ن ن�ستفيد مما ح�سل يف �سوريا، �إال �أن �لبلد�ن �لتي 

��ستفادت كانت م�رش ودبي و�لعر�ق الأن �أغلب �مل�سانع �ل�سورية 

�نتقلت �ىل هناك، ونحن بالتايل يف لبنان مل ن�ستفد �طالقًا من 

�الأزمة �حلا�سلة بل نحن �أخذنا �مل�سكلة. �نا من موقعي طالبت 

بت�سكيل جلنة موؤلفة من ثالثة روؤ�ساء مالية و�قت�ساد و�سناعة 

لت�سهيل �لرخ�س و�ملعامالت ولكن لالأ�سف مل يح�س �سيئًا.

ويف رده على �سوؤ�ل حول تاأخر لبنان با�ستيعاب �الأزمة �ل�سورية 

قو�نني يف م�رشي  ��ستحد�ث  �القت�سادي يف ظل  �ل�سعيد  على 

»�سحيح  قال:  �ل�سورية،  و�العمال  �مل�سانع  ال�ستيعاب  وتركيا 

�أي�سًا  ولكن  �لنا�س  من  كبرية  �أعــد�د�ً  م�رش  يف  ��ستوعبو�  �أنهم 

نقلت �مل�سانع و�الأمو�ل مثل دبي و�لعر�ق وتركيا، بينما لبنان 

مل ي�سهد نقل م�سنع و�حد، �أتعرفون ما معنى �أن ينقل م�سنع �ىل 

�ليد �لعاملة يف  لبنان وي�سع �الأمو�ل وبالتايل �ستتحرك عجلة 

�ل�سناعي م�سنعه  لبنانيني و�سوريني، وعندما ينقل  لبنان من 

�ىل لبناين كان �سي�سرتي �سيار�ت وي�ستهلك كهرباء ويدفع �إيجار، 

ولالأ�سف هذ� مل يح�سل وكاأن �ملق�سود �أال ي�ستفيد لبنان من هذ� 

�لو�سع وهربوهم ومل ي�سهلو� عليهم �المور. 

ال اقتصاد بدون دول الخليج
وعن ��ستفادة لبنان من �سادر�ت �سناعاته �ىل �سوريا قال: »ال 

نرى هذه �ل�سادر�ت على �أر�س �لو�قع، لدينا قر�بة �ملليون الجئ 

�سوري قد يحتاجون لنوع من �ملو�د �لغذ�ئية �لرخي�سة، ولكن هذ� 

ال يقوي �القت�ساد، نحن يف �أ�سعب �يامنا �القت�سادية، وتبني �أن 

لبنان ال ي�ستطيع �لعي�س �قت�ساديًا بدون �لدول �خلليجية، ومهما 

فعلنا وقلنا يبقى �خلليج هو �الأ�سا�س �ن كان بحركة �لفنادق �أو 

�ال�ستثمار�ت �أو �لت�سدير �أو �حلركة �لتجارية يف �لبلد، ال ن�ستطيع 

�لعي�س بدون دول �خلليج، لهذ� نقول �أي حكومة �ستاأتي يجب �أن 

يكون لديها �ح�سن �لعالقات مع دول جمل�س �لتعاون �خليليجي. 

�حلا�سل  �النفال�س  ب�سبط  و�ل�سناعة  �لتجارة  غرفة  دور  وعن 

لالنتاج �مل�ستورد وتاأثري ذلك على �النتاج �لوطني، �أو�سح �سقري: 

، نحن ما نقوم به كغرفة نفتح �أ�سو�ق جديدة 
ّ
»لبنان �قت�ساد حر

وفود  ونر�سل وفود وجنلب  وننظم معار�س  �للبنانية  لل�سناعة 

ون�سهل ون�ساهم مبعار�س خارجية، قبل �سنتني نظمنا معر�س 

لبنان يف فرن�سا، ومعر�س لوجي�ستيكا ومعر�س �ملو�د �لغذ�ئية 

�للبنانية  لل�سناعات  �ملقبل معر�س  للعام  ونح�رش  �ملانيا  يف 

يف جدة ومن ثم �لريا�س وبعدها يف دبي«. 

�سقري  حممد  و�لزر�عة  و�ل�سناعة  �لتجارة  غرفة  رئي�س  يرى  ال 

يف �أن �لظروف �القليمية �ملحيطة لها تاأثري مبا�رش على �لو�سع 

�الأ�سا�سية  و�مل�سكلة  كل،  من  جزء  هو  بل  �للبناين،  �القت�سادي 

قبل  من  �لثقة  فقط  ــذي  �ل �حلكومي  �الأد�ء  و�سع  يف  كامنة 

�ىل  فعلي  ب�سكل  �أدت  لبنانية  د�خلية  �أزمة  �سبب  مما  �ملو�طن، 

�الأزمة  عليها  وي�ساف  �لنمو،  وتدين مب�ستوى  �قت�سادي  تدهور 

�ل�سورية �لتي مل توؤثر بر�أيه �إال بجزء ب�سيط. 

�لنقاط  �سقري  �أوجــز  و�القت�ساد«  »�ل�سناعة  مع  حديثه  ويف 

�لعملية �لتي ميكن �أن توؤدي �ىل �حاطة �الزمة يف م�ساألة �المن 

و�ال�ستقر�ر لعودة �ال�ستثمار�ت ونت�سيط قطاع �خلدمات. و�أو�سح 

باأحد�ث �ملنطقة، وكيفية  �للبناين وتاأثره  �القت�ساد  �أن معاناة 

جتنب �لو�سع �القت�سادي يف لبنان، قال: »�لو�سع �القت�سادي 

لبنان ال يستطيع العيش اقتصاديًا من دون دول الخليج
 محمد شقير:  نطالب بحكومة إنقاذ اقتصادي
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وعن نق�ست �لدول التفاقات �لتبادل �لتجاري ودعم �ل�سناعات 

�ملوردة من تركيا وم�رش و�ليونان وغريها، قال: »مل يعد هناك 

فرن�سا  مثل  �ملعار�س  يف  ت�ساعد  قد  ولكنها  �ليوم،  تدعم  دول 

�ىل  تاأتي  �لتي  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  تدعم  �ليوم 

لبنان للم�ساركة يف �ملعار�س فتدفع لهم �يجار �ملعر�س عنهم، 

وكان هناك غرفة وحكومة، ولكن مل يعد هناك �لدعم �لذي نفكر 

فيه، فبنظر �لتجارة �لعاملية ممنوع �لدعم، لهذ� �أقول لك �إن ما 

تطرحني غري �سحيح، م�ستقبل لبنان �سناعة �خلدمات، وعندما 

نقول �إننا �سنغلق �مام �أ�سو�ق قد تغلق هي �أ�سو�قها علينا«. 

و��ساف: »�إذ� كان �ملق�سود �لب�سائع �لرتكية فالدعم غري موجود 

و�الأوروبية  �مل�رشية  �ل�سناعات  تناف�س  وهي  ب�سائعها،  على 

�آخر، ولبنان لديه م�سالح و��ستثمار�ت  لهذ� تاأخذ لبنان ك�سوق 

�ل�سوق  من  ون�ستفيد  مــوجــودون  ونحن  تركيا  يف  جــد�ً  كبرية 

نحن  بينما  لقلتها  تعد  ال  لبنان  يف  �التر�ك  ��ستثمار�ت  �لرتكي 

�أنا  و�سناعة،  وجتــارة  و�سياحة  كم�سارف  ��ستثمار�ت  لدينا 

�أن يكون  �ل�رشيفة، ويجب  �ل�سوق �حلر و�مل�ساربة  ب�رش�حة مع 

لدينا يف لبنان خطة �سناعية متكاملة ونبحث يف �ملو�د �لتي 

ميكن للبنان ت�سنيعها وكيفية ت�سديرها«.   

االستقرار األمني سبيل للنهوض
�مل�ساعدة  و�ل�سناعة  �لتجارة  غرفة  تقدمي  عن  �سقري  و�أو�سح 

لل�سناعي �لذي يحاول جهده �جناز معامالته يف دو�ئر �لدولة: 

»لدينا �ليوم مكتب دعم �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة ولدينا 

جلنة �ملعار�س وكل �لعالقات �لتي نفتحها مع �خلارج، �سحيح 

�أنه لدينا يف �لد�خل ظروف ولكننا نتحرك كثري�ً يف �خلارج، و�الآن 

�سنعلن عن �سندوق مايل لدعم �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة 

خا�سة �لتجارية مع كفاالت مع م�رشف لبنان، �أي �أننا نتحرك 

�لتحرك  ��ستقر�ر �سيا�سي و�مني لن�ستطيع  �أن يكون هناك  �ملهم 

جيد   2010 لغاية  كلها  �ملوؤ�س�سات  و�سع  كان  �سحيح،  ب�سكل 

�لثقة  تعِط  مل  �حلكومة  هذه  جاءت  وعندما   ،%  9 كان  و�لنمو 

للم�ستثمر، وكنا قد حذرنا يف �ل�سنتني �الخريتني وال نز�ل نحذر 

و�تهمنا باأننا نتكلم يف �ل�سيا�سة، وال نرى �ليوم �مل�سائب. 

ويرى �سقري �ل�رشوري �لبحث يف ت�رشيع �آلية �لت�سجيالت لت�سهيل 

نرى  »لالأ�سف نحن منذ فرتة  �ل�سناعية مهمة �سعبة:  �لقرو�س 

ونحن  يتز�يد،  فر�غ  فيها  ويح�سل  �لدولة  موؤ�س�سات  يف  �سعف 

رخ�سة  �عطاء  ��ستطيع  وال  �لدولة،  مكان  ناأخذ  �أن  ن�ستطيع  ال 

�سناعية، لو كان �الأمر بيدي ال �أوقف م�سنعًا بل �أنهي معامالته 

ولكني  �خلــا�ــس،  �لقطاع  مهمات  ت�سهيل  و�أحـــاول  بيومني 

�أين  �ىل  هو  �خلطر  و�ل�سوؤ�ل  تذوب،  كلها  �لدولة  موؤ�س�سات  �أرى 

�سياأخذوننا و�ىل �أي قدر �سنكمل بهذه �لطريقة؟«. 

ويف رده على �سوؤ�ل حول ت�رشيح ب�رش فيه مب�ستقبل �قت�سادي 

فيها  ونرى  �سنو�ت  ثالث  منذ  نعاين  »نحن  قال:  �أكــرث،  متطور 

ولكن  تقولني  ما  يح�سل  �أن  و�أمتنى  �لور�ء،  �ىل  برت�جع  �الأمور 

د�ئمًا نقول �إذ� كان لدينا قطاع خا�س ال يز�ل يوؤمن بهذ� �لبلد، 

يحولون  �خلليج  يف  موجودة  عائلة   500 قر�بة  لدينا  يز�ل  وال 

�الأمو�ل �ىل لبنان، حذرنا كثري�ً من �مل�س بهم الأن ذلك �سيكون 

�مل�ساكل  هذه  �أن  نحذر  فرتة  من  ونحن  للبنان،  قا�سية  �رشبة 

نر�ها  بد�أنا  �إجتماعية كبرية  �ىل م�سكلة  �ستو�سلنا  �القت�سادية 

ون�سعر بها من �رشقات حت�سل، وكثافة �لالجئني �ل�سوريني �لذين 

ياأخذون مكان �للبناين يف �مل�سانع و�الأعمال ويفتحون م�سانع 

معاجلة  فبدل  �لدولة؟  �أين  ن�ساأل  وهنا  رخ�س،  بدون  وحمالت 

هذه �الأمور يعملون مل�ساحلهم �خلا�سة، توقع عقود و�تفاقيات 

وجترى عمليات توظيف العد�د كبرية، ال يوجد وعي عند �غلبية 

�أهل �ل�سيا�سي ال يريدون روؤية ما يح�سل يف �لو�سع �القت�سادي 

ولكن �لكل �سيندم عندما ي�سل �النفجار �ىل ذروته من �سيهد�أه«. 

وعن ر�أيه باأن �الأمل و�لتفاوؤل بتح�سني �لو�سع مرتبط بالو�سع 

يح�سل  مبا  مرتبط  ولي�س  �حلكومة  وتغيري  �لد�خلي  �ل�سيا�سي 

يف �سوريا قال: »�أنا �أطالب بحكومة �نقاذ �قت�سادي تعطي ثقة 

�لعربية  �للبنانية  �لعالقات  حت�سن  حكومة  �للبناين  للم�ستثمر 

خ�سو�سًا �خلليجية ليعود �خلليجي �ىل لبنان ك�سائح وم�ستثمر 

�ل�سيف  يف  و�ل�سياحة  �للبنانية  �لطبابة  ويق�سد  علم،  وطالب 

و�ل�ستاء، ونعود كما كنا يف 2010، وال نريد من �حلكومة �سوى 

�أن تعطينا ��ستقر�ر �مني و�سيا�سي ونحن ن�ساحمهم بكل �سيء«. 

 المشاكل الداخلية أدت 
إلى تدني النمو للصفر 
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جاك صراف: لتتحمل الدولة مسؤولياتها
�إقامتهم  خالل  �الأ�ــســو�ق  حتريك  على 

يف  حتارب  �ليوم  هي  وها  لبنان،  يف 

�سبيل �سمودها. قطاع �خلدمات مل يعد 

د به كما كان يفعل �سابقًا، 
ّ
لبنان يتفر

�أ�ــســو�ق  �ىل  تتوجه  �لتي  و�ل�سناعة 

تعترب  منتجاتها،  لت�رشيف  خارجية 

�أول �ملت�رشرين، لكّنها يف �لوقت نف�سه 

قادرة على �ل�سمود �أكرث من �لقطاعات 

�الأخرى«. 

الدولة غائبة عن مسؤولياتها
وعن غياب دعم �حلكومة �لتام للقطاع 

ه �ىل �ل�سناعيني قائاًل: 
ّ

�ل�سناعي، توج

ث �إليكم من موقعي كرئي�س �أ�سبق 
ّ
»�أحتد

و�لدولة  فنحن  �ل�سناعيني،  جلمعية 

�لدولة  هذه  �بن  �أنني  �سحيح  فريقان. 

�ليتيم  �لولد  مثل  ك�سناعي  ولكّنني 

�لذي ال �م له وال �أب. فاإن كنا �سنعتمد 

على هذه �لدولة لت�سويق منتجاتنا، و�إن 

كنا غري قادرين على �ل�سمود مبفردنا 

�الأف�سل  فمن  جديدة،  �أ�سو�قًا  و�إيجاد 

ونقفل  م�سوؤولياتنا  عن  ى 
ّ
نتنح �أن  لنا 

غائبة  �لدولة  وم�سانعنا.  موؤ�س�ساتنا 

فقط  ولي�س  م�سوؤولياتها  كل  عن  �ليوم 

عن �لقطاع �ل�سناعي، فهي غري قادرة 

و�الأمان ملو�طنيها،  �الأمن  تاأمني  على 

لنا  �الأجــدى  بال�سناعة؟  �ستهتم  فهل 

�رشهم  فليزيلو�  خــري�ً،  منهم  ناأمل  �أال 

عنا لرنتاح ونعمل ب�سالم لنقف جمدد�ً 

يوقعوننا  �لــتــي  �الأزمــــات  ونتخّطى 

فيها«. 

ال لإلتكال على عكازات الدولة
يتبعها  �لتي  ومبادئه  برناجمه  وعن 

رجل  »�أنــا  يقول:  �لتحديات،  ملو�جهة 

من  �نطالقًا  موؤ�س�ساتي  �أديــر  �أعمال، 

�ثنني، وال  ي�ساوي  و�حد  ز�ئد  و�حد  �أن 

ميكنني �لتخطيط الأعمايل �نطالقًا من 

�الأجو�ء  هذه  يف  �أعمل  تكهنات.  جمرد 

الأنني �أعي�س فيها و�أتفاعل مع جمتمعي 

ومع حميطي على �لرغم من خطورته، 

و�أتفاءل الأ�سمد و�أحافظ على موؤ�س�ستي 

عن  بالنف�س  �لناأي  �سيا�سة  متنا�سيًا 

�لدولة   هذه  تطالبني  وعندما  �لدولة 

�سوريا، �الأردن و�لعر�ق ف�ساًل عن دول 

يف  يحدث  ما  فاإن  هنا،  ومن  �خلليج، 

حميط لبنان من ثور�ت وحروب، كان 

خمتلف  على  �لبالغ  �ل�سلبي  ــر  �الأث له 

م �لو�سع يف �لعر�ق  قطاعاته.  فاإن تاأزَّ

و�إن  �ملت�رشرين  �أول  لبنان  يــكــون 

�مل�ستفيدين،   �ول  لبنان  يكون   
ّ
��ستتب

لنا،  �لطبيعي  �المتد�د  �سوريا فهي  �أما 

من  فما  ب�سائعنا  ت�سدير  �أردنــا  فاإن 

�أو  »��رش�ئيل«  �سوى  �سوريا  عن  بديل 

�أمامنا  لي�س  �آخــر  مبعنى  �أي  �لبحر،  

�سوى �حلدود �ل�سورية لت�سيري ب�سائعنا. 

على  بظاللها  �أرخــت  �ل�سورية  �الأزمــة 

ت�سهد  و�الردن  باأ�رشه،  �لعربي  �لعامل 

�أكرب معركة �نكما�س يف م�ساحتها، ومل 

يحدث  ملا  مماثلة  ثــورة  م�رش  تعرف 

�ليوم على �أر�سها، وقد ت�ستمر ل�سنو�ت 

�أن  �أرى  م، 
ّ
تقد ما  لكل  وتبعًا  طويلة... 

�قت�سادي  موقع  �أ�سو�أ  يف  �ليوم  لبنان 

يف تاريخه �حلديث«.

�للبناين  �القت�ساد  ــدى  »ل ــاف:  ــس و�أ�

مقومات ي�ستطيع �ال�ستفادة منها، لكّن 

تر�جع  �ىل  لالأ�سف  �ل�سياحي  �لقطاع 

�لتي  �ملزرية  �الأمنية  �الأو�ساع  جر�ء 

�لقطاع  �أن  كما  وطاأتها،  حتت  نــرزح 

�لتجاري يعاين من �أزمة كبرية برت�جع 

�أ�سهر  �ل�ستة  % خالل    35 مّت تقديره بـ 

�الأوىل من �لعام 2013 ال�سيما يف غياب 

يعملون  كانو�  �لذين  و�ل�سياح  �لــزو�ر 

»�ل�سناعة و�القت�ساد« حاورت �لرئي�س 

�للبنانيني  �ل�سناعيني  �الأ�سبق جلمعية 

جاك �رش�ف حول �لو�سع �القت�سادي 

�ملتالحقة،  �ل�سيا�سية  �الأزمات  ظل  يف 

�ل�سوؤ�ل تقليديًا،  �أ�سبح هذ�  فقال: »لقد 

�ليوم  نحياها  �لتي  ـــام  �الأي �أن  كما 

�أ�سبحت هي �الأخرى تقليدية، حتى �أن 

حدوثها  ل 
ّ
نتخي نكن  مل  �لتي  �لثور�ت 

�أي�سًا،  تقليدية  �أ�سحت  منطقتنا  يف 

�أي  عــن  بعيد�ً  عامة  �لــثــورة  �أن  رغــم 

يف  �الأوىل  �ملرة  �إنها  عاي�سناه.   تقليد 

فيها  يتاأثر  �لتي  �لعربي  �لعامل  تاريخ 

لبنان مبا يحدث يف �لدول �ملجاورة له 

فعلى  �لعادة.  �لعك�س كما جرت  ولي�س 

�لتاريخ �ملعا�رش ومنذ ثورة �لعام   
ّ
مر

و�ندالع  �أزمــات  من  تبعها  وما   1958
لبنان  كــان   ،1975 �لعام  يف  �حلــرب 

�لبلد �لوحيد يف �ملنطقة �لذي عانى من 

�أزمات متالحقة، وكانت �لدول �لعربية 

تتدخل حينًا مل�ساعدتنا وتعتمد �سيا�سة 

كثري  يف  م�ساكلنا  عن  بالنف�س  �لناأي 

�نقلبت  فقد  �ليوم،  �أمــا  �الأحــيــان.  من 

ط 
ّ
يتخب �لعربي  �لعامل  و�أ�سحى  �الأدو�ر 

�الأوىل  وللمرة  ولبنان  �رش�عاته،  يف 

بنف�سه  يناأى  �أن  يحاول  تاريخه،  يف 

�أزمــات تلك �لــدول.  لبنان مل يكن  عن 

ما  كل  عن  �لنائية  �جلزيرة  تلك  يومًا 

يجري حولها، بل لطاملا كان مرت�بطًا 

ال�سيما  �ملنطقة،  دول  مع  ومتكاماًل 

الإقليمية  املتغريات  ظل  يف 

الراهنة،  كان ل بد لنا من فتح 

�سبل  ومعرفة  الت�سدير  ملف 

ت�سهيل الت�رصيف ال�سناعي، فكان 

جاك  الأعمال  رجل  مع  اللقاء 

ما  املقارنة  اعتمد  الذي  �رصاف 

بني املا�سي واحلا�رص ليو�سح لنا 

الواقع ال�سناعي اللبناين وكيفية 

كان  التي  التحديات  مواجهته 

ال�سناعة  على  ال�سلبي  الأثر  لها 

و�سبل ت�سويق منتجاتها.
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نقل منتجاتنا �ىل �خلارج. قمنا بحملة 

�رشيعة  كانت  لكنها  لبنانيًا«  »��سرتي 

�حلملة  يف  �سوى  نرها  مل  درجــة  �ىل 

فقط«. 

لبنان  متّتع  مدى  حول  �سوؤ�ل  على  رد�ً 

�سناعيًا،  بلد�ً  ليكون  �لكافية  بالقدر�ت 

لديه  »لبنان  �أن  �ل�سناعيني  عميد  �أّكــد 

بلد�ً  لي�س  ولكنه  �سناعية  مقومات 

�ل�سناعية  �لقطاعات  بع�س  �سناعيًا.  

�للبنانية حتّقق رو�جًا ملفتًا يف �خلارج 

و�لنبيذ  و�لنب  و�لطباعة  كاملجوهر�ت 

كما �أن �سناعة �ملياه تعترب �هم �سناعة 

من  ولكن  �لعربي،  �لعامل  يف  لبنانية 

لت�سديرها  �لب�سائع  ينقل  �أن  ي�ستطيع 

�ىل �خلارج يف هذه �لظروف. كما علينا 

�أن ناأخذ يف �العتبار تكلفة �النتاج �لتي 

تختلف بني قطاع و�آخر ما يجعل بع�س 

�عرت�س  �ل�سناعيني،  جمعية  خــالل 

يف  يجري  ا 
ّ
عم ر��سيًا  »ل�ست  قائاًل: 

جملة  وعـــرب  �لــ�ــســنــاعــيــني،  جمعية 

عن  �أعــلــن  و�القــتــ�ــســاد«،  »�ل�سناعة 

موقفي هذ� و�أرى �أننا ن�ستطيع �ن نعمل 

و�أت�ساءل  به،  نقوم  مما  �أف�سل  ب�سكل 

هل نحن �ليوم كما كنا يف �الأم�س؟ قد 

تكون م�ساكلنا �أكرث �سعوبة مما كانت 

باأم�س  نحن  ولــذ�،  �ملا�سي،  يف  عليه 

لكبار  و�سامل  عام  موؤمتر  �ىل  �حلاجة 

�ل�سناعة  ماهية  لنحدد  �ل�سناعيني، 

نكون  �أن  ميكننا  وكيف  نريدها،  �لتي 

�ملرحلة  هــذه  يف  غرينا  عن  مميزين 

متاأكد�ً  ل�ست  لالأ�سف  ولكنني  حتديد�ً، 

من  تتمّكن  �سوف  �جلمعية  �أن   مــن 

�إليها يف  ت�سعى  �لتي  �الأهــد�ف  حتقيق 

كيفية  عن  و��سحة  در��سة  �ي  غياب 

 ،
ّ
علي يتوجب  ما  لها  د 

ّ
�أ�سد ب�رش�ئب 

�لكهرباء  فــو�تــري  دفــع  على  ـــب  و�أو�ظ

توفرها  ال  �أنها  رغم  وغريها  و�ملياه 

 
ّ

و�أ�سري �أعمايل  و�أديــر  كامل،  ب�سكل  يل 

على  �أتكل  �أن  دون  �الأمـــام  نحو  بها 

برعاية  طالبنا  �إذ�  ُنخطىء  عكاز�تها. 

�ل�سليم  �الإطار  �إيجاد  عليها  بل  �لدولة 

1997 منحتنا  �لعام  لنتفاعل معه. يف 

�لكهرباء  ر�سوم  على  تخفي�سًا  �لدولة 

وما ز�ل هذ� �لتخفي�س �ساري �ملفعول، 

ولكن »بوقتها كان لدينا كهرباء«. 

 تعلمت كيف أكون مقاومًا 
إليصال بضائعي عبر المعابر 

الضيقة
مقومات �سموده  تعميم  �مكانية  وعن 

يقول  �آخـــرون،  منها  ي�ستفيد  كخطط 

�الن�سان من  »يتعّلم  �ل�سناعيني:  عميد 

ي�ستطيع  ال  ولكنه  �الآخــريــن  ــارب  جت

�ل�سناعيني  من  غريه  �إىل  رها 
ّ
مير �ن 

�ل�سمود.  مبــوؤهــالت  يتمّتعو�  مل  �إن 

وكل  بـ»�ملقاومة«،  ى 
ّ
ي�سم ما  هناك 

�حلــرب  ع�سنا  مقاومني،  �للبنانيني 

�ل�سمود  من  ومتّكنا   ،1975 �لعام  منذ 

�لكثريون  فيه  تــرك  ــذي  �ل �لــوقــت  يف 

لبنان. جميعنا قاومنا وخ�سنا حربنا 

وهنا  �أر�سنا.  على  �الآخرين  وحــروب 

يكمن �ل�سوؤ�ل: »كيف ميكنني �أن �أخّل�س 

�أ�سحت  �لتي  �ملع�سلة  هذه  من  نف�سي 

خالل  تعّلمت  نــحــل؟«.  بخلية  �أ�سبه 

�لعام  يف  مقاومًا  �أكــون  كيف  �حلــرب 

1982 الأمتكن من �إي�سال ب�سائعي �ىل 
�ملناطق �ملجاورة عرب �ملعابر �ل�سيقة 

 
ّ

�أ�سري �أن  و��ستطعت  �ملقفلة،  و�لطرقات 

لت�سل  �سيد�  �ىل  جونيه  من  منتجاتي 

�أخو�س  و�ليوم  بـــريوت...  �ىل  بعدها 

ب�سائعي  ــل  الأو�ــس نف�سها   �حلـــروب 

بهدف  ذلك  وكل  وتركيا،  �سورية  �ىل 

بالن�سبة  �أما  موؤ�س�ساتنا.  على  �حلفاظ 

�ل�سناعيني،  مــن  غرينا  يعانيه  ملــا 

لنتحاور  �سويًا  جنل�س  �أن  �ىل  فنحتاج 

ونتناق�س يف م�ساكلنا يف �سبيل �إيجاد 

حلول لها«. 

نحن بأمس الحاجة لمؤتمر عام 
لكبار الصناعيين

من  �حللول  هذه  و�سع  �مكانية  وعن 
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�أن نقول ما  �أعمال  م�سوؤوليتنا كرجال 

�جتماع  �ىل  ندعو  و�أن  قال، 
ُ
ي �أن  يجب 

نريد  ومــاذ�  نحن  �ين  فيه   نحدد  عام 

�أين نود �لو�سول، وتقول فيه كل  و�ىل 

�لهيئات ما لديها من م�ساكل ولي�س ما 

تريده من �لدولة فقط، فنبحث معًا عن 

�حللول �ملتاحة وعندها تتحمل جمعية 

�ل�سناعيني م�سوؤولياتها«.

نبحث معًا عن الحلول
يف  �سوري  ��ستثمار  وجــود  عــدم  وعــن 

يف  �ل�سوري  ي�ستثمر  »مل  قــال:  لبنان 

لبنان النه يريد �الأمن وهو غري متو�فر 

لدينا«. 

�سناعية  �رشخة  �إطالق  �مكانية  وعن 

�ختتم  ممكنة،  حلول  �إيجاد  �سبيل  يف 

»من  ــاًل:  ــائ ق حديثه  �ـــرش�ف  �ل�سيد 

�مل�سانع تقفل �أبو�بها نتيجة عدم قدرتها 

�ي  غياب  ظل  يف  �لتكاليف  حتمل  على 

دعم من قبل �لدولة. فهناك �سناعات يف 

لبنان حتتاج �ىل طاقة م�ساعفة وحتتاج 

كما  �لر�سوم.  لتخفي�س  �لدولة  دعم  �ىل 

�الأدويــة  ك�سناعة  �لقطاعات  بع�س  �أن 

متخ�س�سة   عاملة  يد  �ىل  حتتاج  مثاًل، 

تقدمي  لتتمكن من  عاليًا  ر�تبًا  تتقا�سى 

ِئلنا �أي 
ُ

�أف�سل �سناعة. يف �لعام 1996 �س

در��سة  فقدمنا  لبنان،  يف  نريد  �سناعة 

بهذ� �خل�سو�س، و�ساألنا عن مطالبنا يف 

موؤ�س�سة  فكانت  �لقطاع،  هذ�  دعم  �سبيل 

�سناعية.  مناطق  لدينا  و�أ�سبح  »�إيد�ل« 

�ل�سناعيني  جمعية  تــتــحــرك  مل  ولـــو 

لدينا مدن �سناعية  يكون  بان  وتطالب 

ملا �أ�سبح لدينا عفو جمركي على �ملو�د 

من  �ل�سمان  على  وتخفي�س  �الأولــيــة 

قام  �الأمـــور  هــذه  كل   .%  23 �ىل   %  35
 ،2001 �لعام  يف  �حلريري  �لرئي�س  بها 

�ال�ستثمار  لت�سجيع  ــد�ل«  »�إي توجد  ومل 

لدينا  لي�سبح  بل  �ل�رش�ئبي،  و�العفاء 

مناطق �سناعية. �لقطاع �ل�سناعي وما 

�لذي  �ل�سناعي  م�سوؤولية  من  عليه  هو 

�أن  قبل  �لدولة  ي�ستاأذن  �أن  عليه  لي�س 

يفتتح م�سنعًا له«. 

شركة ميغا ماريتييم )اوف شور( ش.م.ل.
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قطاع  تاأثر  مدى  حول  �سوؤ�ل  على  ورد 

مهم  �قت�سادي  كمرفق  �لبحري  �لنقل 

بلبنان،  �أملت  �لتي  �القت�سادية  باالأزمة 

و�رشيك  عــام  مــديــر  »ب�سفتي  وقـــال: 

 SEALInE GROuP مفو�س يف �رشكة

�رشكات  جمموعة  هــي  �ل�رشكة  وهــذه 

�ل�رشكات  �كــرب  متثل  لبنانية  مالحية 

�لتاأثري�ت  �أن  �ذكر  �ن  ��ستطيع  �لعاملية، 

هي  لبنان  يعي�سها  �لتي  �القت�سادية 

عديدة  و�همها �لتوتر�ت �ل�سيا�سية ، وعدم 

وجود حكومة لتفعيل �القت�ساد، و�رتفاع 

�سلبًا  يوؤثر  �لذي  �لعاملي  �لبرتول  ��سعار 

ومن  �القت�سادية  �حلياة  جمريات  على 

يف  �المــان  لعدم  معدومة  �ل�سياحة  ثم 

�لبلد و�ملهجرين �ل�سوريني �لذين ياأتون 

�قت�ساديًا  حا�رش  غري  ولبنان  بكرثة، 

ال�ستقبال هذ� �لعدد �لكبري من �ملهجرين 

�ل�سوريني. كل هذه �لعو�مل قد �ثرت �سلبًا 

على �القت�ساد �للبناين«.

تأثيرات إيجابية
�عتمادها  ميكن  �لتي  �ل�سبل  عــن  ــا  �أم

تاأثر  عن  �لناجمة  �الأزمة  �آثار  للتخفيف 

باال�سطر�بات  لبنان  يف  �لنقل  قطاع 

�حلا�سلة يف �سورية: »قد يتفاجاأ �لبع�س 

�سوريا  يف  �حلا�سلة  �ال�سطر�بات  باأن 

�أثرت �يجابًا على قطاع �لنقل يف لبنان، 

وذلك وفق �ح�ساء�ت مرفاأ بريوت، �لتي 

نت �أن حركة هذ� �لقطاع  �رتفعت �كرث 
ّ
بي

ــرث  و��أك �ال�ــســرت�د  يف  �ملئة  يف   30 مــن 

��سباب  ــا  �م �لت�سدير.  يف   %  50 مــن 

ال�سطر�ر  فيعود  �لقطاع  هذ�  �نتعا�س 

عرب  ب�سائعهم  �سحن  �ل�سوريني  �لتجار 

ب�سبب  �لالذقية  مرفاأ  بدل  بريوت  مرفاأ 

�ال�سطر�بات يف �سوريا، �أما �ل�سناعيون 

�لو�سع  هذ�  ظل  يف  �للبنانيون  و�لتجار 

عرب  ب�سائعهم  نقل  �أيــ�ــســًا  يف�سلون 

غري  �لربية  طرقات  الن  �لبحري  �ل�سحن 

�آمنة«. 

رغم توسيع المرفأ لم تحل األزمة
�لو�قع  هذ�  ظل  يف  �لعام  �لو�سع  وعن 

�أن  ر�أى  �لبحري،  �لنقل  حركة  و�زديــاد 

كل  يلبي  �أن  ي�ستطيع  ال  بــريوت  مرفاأ 

طلبات �ل�سحن وقال مقوم: »لقد و�جهتنا 

�لنقل  حركة  �أن  �إذ  �ل�ساأن  بهذ�  م�سكلة 

ومل  منتظرة  غري  بطريقة  ز�دت  �لبحري 

�لزياد�ت  هذه  ��ستيعاب  �ملرفاأ  ي�ستطع 

�إد�رة  �أن  �إال  منتظرة،  و�لغري  �ملفاجئة 

�ملرفاأ ��ستوعبت هذه �لزياد�ت عن طريق 

�لتو�سيع  هــذ�  �أن  على  �ملــرفــاأ،  تو�سيع 

�أزمـــة �الزدحـــام فيه،  يـــوؤِد �ىل حــل  مل 

ال  �حلاويات  حمطات  �أن  �ىل  باال�سافة 

ت�ستوعب �حلاويات �مل�ستوردة ال�ستقبال 

�نتظار  م�ساكل  و�ن   �لبو�خر،  وتفريغ 

�لبو�خر حّلت نهائيًا وناأمل ذلك«.

و�أ�ساف: »�أما �لن�سبة للكلفة فان ��سعار 

�بالغ  وال  مدرو�سة،  للت�سدير  �ل�سحن 

��سعار  يدفع  �للبناين  �لتاجر  �إن  بالقول 

مدير عام شركة سي الين سمير مقوم: 
النقل البحري بخطر إذا لم تدرس خطواته

يرى مدير عام �رصكة »�سي لين« 

�سمري مقّوم اأن و�سع النقل البحري 

الفرتة  خالل  كثيف  ن�ساط  بحالة 

املا�سية وهذه الفرتة، ويف املقابل 

كبري  ل�سغط  القطاع  هذا  يتعر�س 

الربي  النقل  مرافىء  اقفال  ب�سبب 

والتي  ال�سورية  الأح���داث  ب�سبب 

الب�سائع  ن��ق��ل  عملية  عطلت 

النقل  فكان  الرب.  عرب  وال�سناعات 

البحري هو ال�سبيل الأوفر واملتوافر. 

»ال�����س��ن��اع��ة  م���ع  ل��ق��ائ��ه  يف 

مقّوم  �سمري  حت��دث  والقت�ساد« 

وتاأثره  البحري  النقل  اأو�ساع  عن 

حركة  ومدى  القليمية،  بالظروف 

ل��ل�����س��ادرات  امل��رف��اأ  ا�ستيعاب 

والواردات: 
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بكثري،  �لكلفة  من  �قل  حاليًا  �لناولون 

تدر�س  �لعاملية  �ملالحية  �رشكات  و�ن 

عدم  �جل  من  �ل�سحن  ��سعار  زيادة  على 

حتمل خ�سائر ال حت�سى«.

مدخول الخزينة 
�ملنافذ  �سبط  المكانية  روؤيــتــه  وعــن 

�لبحر و�لرب منعًا لت�رشيب  �جلمركية يف 

�لو�سع  على  يــوؤثــر  ممــا  �ملـــو�د،  �ل�سلع 

عملية  »�ن  قــال:  �للبناين،  �القت�سادي 

ت�رشيب �أو �دخال �ل�سلع دون دفع �لر�سوم 

�جلمركية يوؤثر �سلبًا على مدخول �خلزينة 

�للبنانية، وبالتايل �ست�سري بو�سع �سيء، 

الأن جممل مد�خيل �لدولة و�خلزينة هي 

من و�رد�ت �جلمارك، وعلى �لدولة و�سع 

حد جلميع هذه �لق�سايا �ملهمة �ذ� كانت 

فعاًل يوجد هكذ� �فعال.

مل�ستقبل  روؤيته  م 
ّ
مقو �سمري  و�أو�ــســح 

�الأخرية  �لنقلة  �لبحري بعد  �لنقل  قطاع 

�أرباحًا  وعامليًا  حمليًا  له  حققه  �لتي 

�لعك�س  »على  �ل�سابقة:  �خل�سائر  عو�ست 

تتكبد جميع �ل�رشكات �ملالحة �لعاملية 

حاليًا خ�سائر فادحة مباليني �لدوالر�ت، 

على  بينها  فيما  �ل�رشكات  تتفق  و�إذ� مل 

�أرى  �ال�سعار،  وزيادة  �مل�ساربات  وقف 

�أن �لو�سع �سيزد�د �سوء�ُ قريبًا، و�ستتاأثر 

بع�س �ل�رشكات �ملالحية �لتي لي�س لها 

متوين من �حد الأنها ال ت�ستطيع �ن تكمل 

�مل�سو�ر بهذه �ال�سعار �ملنخف�سة«.

�ل�رشكة خالل  �لتي حققتها  �الأرقام  �أما 

�لن�سف �الأول من �لعام �جلاري، وما هي 

�خلطط �مل�ستقبلية �لتي يعدون بها، فقد 

على  �ال�سعار  بقيت  �ذ�  قلت  »كما  قال: 

حالها و�مل�ساربات �ي�سًا و�لبرتول على 

�سيكون  �لعاملية  �ل�رشكات  فاإن  �رتفاع، 

و�سعها »�سيئا جد�ً«.

باأن  تعلمون  »كما  مو�سحًا:  و�أ�ساف 

�رشكتنا هي من �كرب �ل�رشكات �ملالحية 

�رقــامــًا  حاليًا  متثل  ــي  وه �للبنانية 

مرفاأ  يف  حاليًا  نفرغ  و�نــنــا  قيا�سية 

�سهريًا  8000 كونتيرنز  �كرث من  بريوت 

�أي مبعدل 25 يف �ملئة من �سوق بريوت 

�حلايل.

   SEALInE GROuP �رشكاتنا  و�ن 

و�ننا  �لعاملية  �ل�رشكات  �هــم  متثل 

م�ساريع  لنا  ليكون  جاهدين  نعمل 

قلياًل  ننتظر  ولكن  هامة،  م�ستقبلية 

�ن  وناأمل  لبنان  يف  �الو�ساع  لرنى 

ي�ستقر  و  �سوريا  يف  �ملحنة  تنتهي 

تتاألف  و  �سيا�سيًا  لبنان  يف  �لو�سع 

حكومة حتى ينتع�س �القت�ساد جمدد�ً 

وخا�سة  بانتظام  نعمل  �ن  لن�ستطيع 

يف  �لعاملية  �ل�رشكات  هذه  منثل  �ننا 

لبنان و�سوريا«.

شركة ميتز كونتينر الين )اوف شور( ش.م.ل.

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2012/12/31

المطلوباتل.ل.ل.ل.الموجودات
ر�أ�س �ملال38750409150000000�الأ�سول �لثابتة

�الأحتياطيات37769542775000000ذمم مدينة

نتائج �سابقة مدورة-2262000286975633�ل�سمان �الجتماعي

�لنتيجة �ل�سافية للدورة �ملالية-99999726765175ح�سابات �لت�سوية

�ملوؤونات ملو�جهة �أعباء457295016731512�مل�سارف

ذمم د�ئنة1909356379511401�ل�سندوق

�رش�ئب متوجبة على �الأ�ستثمار1000000

ح�سابات �لت�سوية117688034

426190139426190139�ملجموع �لعام

جمل�س الإداره

بولني جان ميتز

ميتز هولدنغ �س.م.ل

اأنطوان ج. حداد

رئي�س جمل�س الإداره

ع�سو

ع�سو

املراقب الأ�سا�سي

حبيب حامت
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مقابلة

مدير المبيعات والتسويق في شركة قرطاس جاك الحاماتي: 
الغياب التام فتح باب مضاربة المنتجات اللبنانية

��ستبيان  �لنا�س �سمن  �آر�ء  ياأخذ  ميد�ين 

مبنتجاتنا  جنـــول  ــًا  ــان ــي و�أح ر�ــســمــي، 

مبا�رشة،  �آر�ءهم  وناأخذ  �لنا�س  ليذوقها 

ن�ستطلع  �أننا  كما  منه،  بد  ال  �سيء  وهذ� 

يف  م�ساركتنا  خالل  من  �مل�ستهلك  �آر�ء 

معار�س �ملنتوجات �لغذ�ئية �لتي تنظم 

يف لبنان و�خلارج؛ منها �ملعر�س �لذي 

 Fancy( ينظم �سنويًا يف �أمريكا �ل�سمالية

قرطا�س  �رشكة  �أن  حيث   )Food Show
�إنطالقته  منذ  �ملعر�س  بهذ�  �ساركت  قد 

�مل�ساركني  كنا  و�أخــري�ً  �ليوم،  ولغاية 

يف  ظاهر  وهــذ�  لبنان،  من  �لوحيدين 

�لكتيب �خلا�س باملعر�س، هذ� باال�سافة 

كما  �ملحلية،  للمعار�س  م�ساركتنا  �ىل 

دبي   »Gulfood« معر�س  يف  �ساركنا 

وقمنا بحركة لفتت �الأنظار لوجودنا«. 

�نت�سار  حـــول  �ــســوؤ�ل  عــلــى  رده  ويف 

بني  وتعليبه  بالفول  للتفّن  جــديــدة 

و�ي�سًا  و�ملــ�ــرشيــة،  �للبنانية  �خللطة 

�لورد  وماء  �لزهر  ماء  تقطري  يف  برعو� 

الحقًا  �أ�سافو�  كما  �لرمان.  دب�س  وطبخ 

�سناعة �خل�سار منها �مللوخية و�لبامية 

و�لبازيال بجودة عالية ن�سنعها ونعلبها، 

�لزبون يبحث عن منتجات قرطا�س النه 

�أن �لبع�س جرب  يجد ما يريد منها، مع 

�ملناف�سة  ب�سبب  �ملنتجات  من  غرينا 

�لقوية يف �ل�سوق، ولكنه عاد �ىل �جلودة 

و�الأ�سالة �ملوجودة يف منتجاتنا«. 

في قلب الحدث 
بها  يقومون  �لتي  �لعملية  �خلطة  وعن 

قال:  جديد  �سنف  ��سافة  �أو  جتديد  قبل 

»نبد�أ در��سة طرح �أي منتج من �ل�رشكة ثم 

نتحول �ىل �خلارج، نحن لدينا فريق عمل 

�ملو�د  �سناعة  يف  عريق  ��سم  قرطا�س 

�لغذ�ئية يف لبنان، لديهم ميز�ت باجلودة 

�ملناف�سني  �أقــــوى  ــني  ب ــن  م جعلتهم 

�لغذ�ئية  �ملـــو�د  ل�سناعة  �لــعــامل  يف 

عامًا  ثمانني  من  �أكرث  ومنذ  �للبنانية، 

من  »قرطا�س«  �رشكة  متكنت  �ليوم  �ىل 

�أ�سناف  معظم  لتقدم  منتجاتها  تطوير 

�ملنتجات �لغذ�ئية �للبنانية �حلائزة على 

ة منها �سهادة �جلودة 
ّ
�سهاد�ت عاملية عد

)ISO 22000(، وعن �ل�رشكة ومنتجاتها 

يف  و�لت�سويق  �ملبيعات  مدير  حتــدث 

»�ل�سناعة  �ىل  �حلاماتي  جاك  �ل�رشكة 

و�القت�ساد« مف�ساًل �أهم خطوط �سناعة 

�ملو�د �لغذ�ئية و�مل�ساكل �لتي تعرت�سهم.

يف �سوؤ�ل حول �عتماد �ل�رشكة على ن�رش 

�جلودة  على  قرطا�س  منتجات  و�سهرة 

»ميكن  �حلاماتي:  جاك  قال  �الإعالن  �أو 

�لقول �إن كل �لنجاح م�سرتك بني �جلودة 

و�لــرتويــج، فــاجلــودة بــد�أت يــوم �نطلق 

فمنذ   ،1930 �لعام  منذ  فيها  �مل�سنع 

معينة  نوعية  على  �عتمدو�  �لوقت  ذ�ك 

وهم  ينتجونه  �لذي  لل�سنف  �جلودة  من 

ير�قبونه بدقة، وهذ� رمبا هو �ل�رش �لذي 

�ل�سوق  يف  �للمعية  ياأخذ  قرطا�س  جعل 

جمعنا  ي�سرتيه،  ملا  �لزبون  وم�سد�قية 

�الإعــالين  �لرتويج  مع  �حلديثة  �لتقنية 

بهذه  و�سنكمل  �ملنتج،  عــن  للتعريف 

�ملعادلة �إن �ساء�هلل«.  

المنافسة اإليجابية 
على  �أ�سيفت  �لــتــي  �ل�سناعات  ــن  وع

�أول  قرطا�س  »�رشكة  قــال:  منتجاتهم 

�رشكة �سّنعت �حلم�س بالطحينة وعّلبته 

وعملت على ت�سديره �ىل �خلارج. من �أول 

�أيام �الإنتد�ب  �أ�سنافهم كانت �ملربيات، 

منهم  طلب  حني  و�لفرن�سي  �النكليزي 

�الإنكليز طبخ �الأبو�سفري لتموين �جلي�سني 

�آن ذ�ك، من حينها  �لفرن�سي و�الإنكليزي 

�الأ�سناف  تطوير  على  يعملون  ــم  وه

�لتي ي�ساأل عنها �لنا�س، فاأ�سافو� �لفول 

طرق  ووجــدو�  غّنوج  و�لبابا  و�حلم�س 
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�لعربي  �ل�سوق  يف  �للبنانية  �ملنتجات 

�لــدول  �سعيد  »على  قــال:  و�خلليجي، 

لديه  �مل�ستهلك  فاإن  و�خلليجية  �لعربية 

جعلهم  لبنان«  يف  »�سنع  هو  مبا  ثقة 

�أكرب �سوق بالن�سبة للمنتج �للبناين، ولكن 

ولالأ�سف  �ل�سناعيني  من  �لكثري  هناك 

�ل�سديد، ��ستعملو� �ل�سعار دون �ملحافظة 

�لر�سالة  تو�سل  وال  �جلودة،  معيار  على 

وتو��سع  فخر  فبكل  نحن  �أمــا  �ملهمة، 

و�جلودة  �لنوعية  على  للمحافظة  نعمل 

ومن ثم �ل�سعر«. 

للمنتج  �ملناف�سة  مو�جهة  كيفية  عن 

للدعم  �لــتــام  �لغياب  ظــل  يف  �للبناين 

و�ملر�قبة قال: »هناك غياب �سبه تام هو 

م�رشعيه  على  �ملناف�سة  باب  فتح  �لذي 

للدولة  نــوعــي  بــوجــود  نطالب  ونــحــن 

�للبنانية  لل�سناعات  حقيقية  حلماية 

على �ل�سكل �لتايل:

�ملنتجات  على  جمركية  ر�سوم  فر�س   

�لغذ�ئية �لتي يتم �إ�ستري�دها من �خلارج 

وبخا�سة تلك �لتي ي�سنع منها يف لبنان 

كميات تكفي من حاجة �ل�سوق �ملحلي.

معامالت  وت�سهيل  ــادر�ت  ــ�ــس �ل دعــم   

�إىل  يتطّلع  لبنان  �أن  بحيث  �لت�سدير 

�أو  ب�سكل  تدعم  وحكومات  �لدول  مناف�س 

باآخر ت�سدير �سناعاتها كجمهورية م�رش 

�لعربية ودولة تركيا �للذين يدعمان كل ما 

ر من منتجاتهم ودول �خلليج �لتي ال 
ّ
ي�سد

تدفع كلفة �لطاقة مثلنا فيعر�سون �ل�سلع 

�للبنانيني  على  �س 
ّ
�ملدم �لفول  وبخا�سة 

وغريهم باأ�سعار بخ�سة.

 ت�سهيل �إ�ستري�د �ملو�د �الأولية وغريها من 

لل�سناعات  �ل�رشورية  �الأ�سا�سية  �ملو�د 

�لر�سوم �جلمركية  و�إعفائها من  �لغذ�ئية 

و�أخ�س بالذكر تلك �ملو�د �لتي ال تتو�فر 

يف لبنان.

�ل�سادر�ت  �لنقل  كلفة  ودعــم  ت�سهيل   

�إغــالق  مت  �أن  بعد  وخا�سة  و�لـــو�رد�ت 

�لنقل  كلفة  و�إرتــفــاع  �لــربيــة  �ملعابر 

�لبحري مما �أدى �إىل �إرتفاع كلفة �ملنتج 

ب�سكل عام.  

نعمل بجهد منفرد 
نق�س  ملو�جهة  �ل�سناعيني  حترك  وعن 

جاك  قــال  �لتجاري  �لتبادل  �تفاقات 

�لنقابة  على  نتكل  »نحن  �حلــامــاتــي: 

�أن  ونتمنى  با�سمنا،  وتتكلم  متثلنا  �لتي 

يكون هناك جتاوبًا من �جلهات �لر�سمية 

للمحافظة على حقوق �ل�سناعي �للبناين، 

نــقــوم بجهد  نــحــن كــ�ــرشكــة قــرطــا�ــس 

م�ستلزماتنا  تاأمني  من  لنتمكن  منفرد 

ونقدم  بو�جباتنا  نقوم  نحن  �ل�سناعية. 

وحماية  لتطوير  ودر��ساتنا  م�ساريعنا 

ملن  نحتاج  ولكن  �للبنانية  �ل�سناعة 

ي�سمع، ولالأ�سف غدونا حتت �خلط �الأحمر 

نرفع �ل�رشخة و�ل�سوت عاليني �آملني �أن 

يتجاوب معنا �أحد«. 

»د�ئمًا  قال:  �جلديدة  �ل�سناعات  وعن   

عملنا  ففريق  م�سانعنا،  يف  جديد  لدينا 

فرتة،  كل  �ل�سناعة  تطوير  على  يعمل 

�ال�سو�ق  يف  طرحنا  وجيزة  فرتة  فمنذ 

غذ�ء  مع  تتنا�سب  �لتي  �ملنتجات  بع�س 

�ل�سكري، فبعد جناحنا يف �سوق  مر�سى 

مربيات  �ال�سو�ق  يف  �أطلقنا  �ملربيات 

و�حلالوة �خلاليتني من �ل�سكر«. 

ننتظر تأسيس لجنة وزارية
�لر�سمية  �لتعامالت  يف  معاناتهم  وعن 

قال: »نحن نعاين كثري�ً مع وز�رة �لزر�عة 

فنحن �سناعيني ويا ليت عالقتنا تكون 

مع وز�رة �ل�سناعة، و�ذ� كان هناك �أمر 

وز�رة  �سالحيات  �سمن  مــن  يخ�سنا 

جلنة  �أو  تن�سيق  هناك  ليكون  �لــزر�عــة 

و�لزر�عة  �ل�سناعة  وز�رة  بني  م�سرتكة 

�ىل  ونــ�ــســل  تختلف  �ــرشوطــهــمــا  الأن 

وكنا  نفعل،  ماذ�  نعرف  ال  معني  مكان 

با�سم  تتكلم  �للجنة  بهذه  طالبنا  قــد 

لننفذ  يريدون  ما  لنا  وتقول  �لوزر�تني 

�ملتخ�س�سة  و�للجنة  �رشوطهم،  لهم 

�لالزمة  �لــ�ــرشوط  عاتقها  على  تــاأخــذ 

لتح�سني وتطوير ودعم �ل�سناعة، ونحن 

حتت �لقانون وم�ستعدون لتطبيقه ولكن 

ب�رشط �أن نعرف ما هي �لنتيجة و�ىل �أين 

�سنذهب«. 
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مقابلة

 مدير شركة »مغني للثريات« طوني مغني: 
صناعة الثريات نادرة وتعتمد على اليد العاملة

�لعمل  على  للرثيات  �ملغني  �رشكة  تعتمد 

و�لعامل  لبنان  يف  قلياًل  باتت  �لذي  �حلريف 

على  تعتمد  �لتي  �ل�سناعة  ظل  يف  �لعربي، 

�لطلب  �أن  �إال  �لرثيات مبو�د خفيفة،  ت�سنيع 

هو  كما  ــز�ل  ي ال  �لتقليدية  �لــرثيــات  على 

نــادرة  باتت  �ل�سناعة  هــذه  �أن  خ�سو�سًا 

�ليدوي،  �لعامل  جــد�رة  على  تعتمد  كونها 

�لعاملة  �ليد  �إيجاد  يف  الزمة  تتعر�س  وقد 

�ملتخ�س�سة، وعنها يقول مدير �ل�رشكة �ل�سيد 

طوين مغني: »لي�س لدينا �زمة باليد �لعاملة 

بل بالبيع يف �لوقت �لر�هن، حتى لو ��ستدت 

�الأزمة علينا ال نتخلى عن �ليد �لعاملة عندنا 

الن �ملتخ�س�سني يف هذ� �لنوع قلة، وال جند 

�سخ�سًا جديد�ً يتعلم هذ� �لنوع«. 

علومًا  يتطلب  ال  عملنا  »جمــال  و�أ�ــســاف: 

يطلع  من  هو  فاملهند�س  حرفية،  بل  عالية 

على �لت�ساميم وي�رشف على طريقة تنفيذها 

تركيب  الأن  دربهم،  �لــذي  �لعمال  قبل  من 

و�سناعة �لرثيات تتطلب جهد�ً ودقة وحذر، 

الأن �لتلحيم م�رش بال�سحة ويجب �لعمل فيه 

الأنه ال يحتمل �خلطاأ، وتعلم  باأ�سلوب متقن 

هذه �ملهنة غري مرغوبة«.

وعن ��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة يف �سناعة 

بع�س  ح�سا�سة  »م�سلحتنا  قــال:  �لرثيات 

�أكــرث،  �لــيــدوي  �لعمل  على  وتعتمد  �ل�سيء 

لهذ�  �أكرث من غريها،  وهي �سناعة مطلوبة 

من  خ�سو�سًا  �ل�سوق  يف  م�ساربات  نو�جه 

بد�أ  �لذي  �ل�سني  من  ت�ستود  �لتي  �لب�سائع 

ميالأ �ل�سوق وكله حديد ولي�س فيه كري�ستال، 

بينما نحن نعمل بالربونز وم�سغولة بحرفية 

عالية وفيها جودة و�سمانة ومكفولة مدى 

�حلياة«. 

وعن ��ستري�ده للمو�د �الولية قال: »كل �ملو�د 

�لرثيات  �سناعة  يف  نحتاجها  �لتي  �الأولية 

لبنان،  يف  متو�فرة  زينة  وحديد  بــروز  من 

ن�ستوردها  �لتي  هي  �لكري�ستال  �أحجار  �إال 

�خلارج، ونعتمد يف ت�رشيف �سناعتها  من 

ميكن  و�خلارجية،  �ملحلية  �الأ�ــســو�ق  على 

�للبناين  لل�سوق  �النتاج هو  �إن ن�سف  �لقول 

�خلليج  بــني  مق�سم  �الآخـــر  و�لن�سف  فقط، 

�لعربي و�أمريكا وفرن�سا، وهناك لدينا زبائن 

خا�سني بينا، فلي�س لدينا �لزبون �الأوروبي 

�لذي يق�سد لبنان ليختار �سناعتنا، فعندما 

نــدخــل �النــرتنــت لــ�ــرش�ء ثــريــا جنــد مو�قع 

�أ�سعارنا  هذ�  ومع  لبنان،  جند  وال  �أوروبية 

مناف�سة ال�سعار �لدول �الأوروبية. نحن نعمل 

�لغنية  للطبقات  �لرثيات  لتنفيذ  �سنو�ت  منذ 

الأن كلفة ت�سنيع �لرثيات �لربونز غالية جد�ً 

وثرياتنا  �ل�سينية،  �لب�سائع  لكلفة  قيا�سًا 

تكلف ت�سنيع فقط مثل كلفة �ل�سيني جاهز«.

وعن �لت�سميم قال طوين مغني: »نحن نعتمد 

�أفكار�ً  ناأخذ  وقد  بت�ساميمنا،  �أنف�سنا  على 

�لطريقة  على  وننفذها  �خلــارج  من  ع�رشية 

عنا  ينقلون  ممن  �لكثري  وهناك  �للبنانية، 

بع�س �لت�ساميم �ل�سغرية، وال يوجد �أحد يف 

�لعامل لديه ت�ساميم بقدر ما لدينا الأننا ن�سّنع 

كل �أ�سناف �لرثيات من �لكري�ستال و�لربونز 

�لقدمي و�حلديث،  وال يوجد ت�سميم ممكن �أن 

يتخيله �الإن�سان �إال ون�ستطيع تنفيذه«.

م�سنعًا  للخارج  بالن�سبة  »نعترب  و�أ�ساف: 

نعد  مل  �أننا  وحتى  �سيء،  كل  وننفذ  حرفيًا 

معر�س  كان  و�آخرها  �ملعار�س  يف  ن�سرتك 

�لربغوت ومل يعِط �أي نتيجة«. 

كل  قال:«ن�سنع  �لت�سميم  يف  جديده  وعن 

علمية  يف  دخلنا  و�لــيــوم  �لــرثيــات،  �أنـــو�ع 

مع  �لع�رش  مع  متا�سيًا  �أي�سًا  �لكروم  ت�سنع 

�أن �لرثيا �لكال�سيكية تبقى هي �ال�سا�س. وال 

ن�ستطيع تغيري نوعية �لكري�ستال لهذ� كلفتنا 

غالية، فنحن ن�ستعمل �لكري�ستال �لذي يدخل 

�ملئة  يف   30 بن�سبة  �لر�سا�س  �سناعته  يف 

فــاإذ�  �لــزجــاج.  ي�ستخدمون  �ل�سني  بينما 

�ل�سوق  مع  متا�سيًا  زهيدة  ب�ساعة  �سنعت 

�أن  كما  �لفاخرة،  �لب�ساعة  بيع  ��ستطيع  لن 

�لعمال لدينا �عتادو� على �حلرفية و�لتلحيم 

وال ن�ستعمل �الآالت«. 
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شركة ميتز هولدنغ ش.م.ل.

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2012/12/31

المطلوباتل.ل.ل.ل.الموجودات

ر�أ�س �ملال476611230000000�الأ�سول �لثابتة �ملادية

�الأحتياطيات18867210015000000�الأ�سول �لثابتة �ملالية

نتائج �سابقة مدورة)194402689-(1717099707ذمم مدينة

�لنتيجة �ل�سافية للدورة �ملالية17758371356034198�مل�سارف و �ل�سندوق

�ملوؤونات ملو�جهة �أعباء4139323

ح�سابات �ل�رشكاء �لد�ئنة1566843443

�ل�سمان �الجتماعي3883225

�رش�ئب متوجبة على �الأ�ستثمار4410670

ذمم د�ئنة خارج �ال�ستثمار1925610611

ح�سابات �لت�سوية �لد�ئنة324856273

36863750543686375054�ملجموع �لعام

جمل�س الإداره

جان بول ميتز

بولني جان ميتز

بيرت جان ميتز

�سيلني جان ميتز

�سونا ميتز

بول ميتز

رئي�س جمل�س الإداره

ع�سو

ع�سو

ع�سو

ع�سو

ع�سو

املراقب الأ�سا�سي

حبيب حامت
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تنوعت ن�ساطات وزيــر �ل�سناعة فريج 

�سابوجنيان خالل �ل�سهرين �ملا�سيني.

فقــد رعى توقيع مذكــرة تفاهم بني 

غرفة �لتجــارة و�ل�سناعة و�لزر�عة يف 

بــريوت وجبل لبنــان وغرفــة �لتجارة 

جمهوريــة  يف  و�لزر�عــة  و�ل�سناعــة 

�أرمينيــا خالل زيارته �أرمينيا ملنا�سبة 

تد�ســني �رشكة طــري�ن �ل�ــرشق �الو�سط 

)ميــدل �إي�ست( خطًا مبا�رش�ً بني بريوت 

ويريفان. 

و�أكد �لوزير �سابوجنيان يف �ملنا�سبة، 

�أن هــذه �ملبــادرة �ستــوؤدي �إىل »تطوير 

�لعالقات و�لتبادل و�الأعمال و�ل�سياحة 

ن �مل�سلحة �مل�سرتكة للبلدين، 
ّ
مبــا يوؤم

و�ستفتــح �ملجــال النطــالق �لـ»ميــدل 

�ي�ســت« من يريفان �إىل عو��سم �الحتاد 

�لرو�ســي ودول �آ�سيا �لو�سطى ووجهات 

�أخــرى بهــدف ت�سهيل تنقــل �ملو�طنني 

ورجال �الأعمال �للبنانيني نحو �أ�سو�ق 

غري تقليدية ومعروفة. 

علــى  �الأرمينيــة  �حلكومــة  و�سكــر 

للطــري�ن  نتهــا 
ّ
�أم �لتــي  �لت�سهيــالت 

�للبنــاين لت�سيــري هــذ� �خلــط، وال �سيما 

�جلهــود �لتــي بذلهــا وزيــر �القت�ســاد 

فــار�م �فاني�سيان ووزيــرة �لديا�سبور� 

هر�نو�س هاكوبيان على هذ� �ل�سعيد. 

و�أثنى �لنائــب �وغا�سبيان على �جلهود 

�لتي بذلها �لوزير �سابوجنيان ورئي�س 

جمل�ــس �د�رة �لـ»ميــدل �ي�ســت« حممــد 

�حلــوت من �أجــل تد�سني هذ� �خلط �لذي 

ناأمــل �أن يفتــح �آفاقًا جديــدة للتعاون 

»�جنــاز�ت  يحقــق  و�أن  �لبلديــن  بــني 

كبــرية على م�ستوى جعل �أرمن �ل�ستات 

و�أرمينيــا  لبنــان  باهتمــام  ي�سعــرون 

بهم«.

تاأ�سي�سيــة  �خلطــوة  �ن  عربيــد:  وقــال 

وتتطلــب �ملتابعة �لدوؤوبة ال�ستثمارها 

بال�سكل �الأف�سل.

دعاوى متبادلة حول مركز تنمية 
الصادرات

فريــج  �ل�سناعــة  وزيــر  جنــح 

�سابوجنيــان، يف ت�سويــة نــز�ع طويل 

بني جمعيــة �ل�سناعيني ومرفاأ بريوت 

حــول مركــز تنمية �ل�ســادر�ت �لتي مت 

توقيعها بــني رئي�س جمل�س �د�رة مدير 

عــام مرفاأ بريوت ح�ســن قريطم ومدير 

عــام جمعيــة �ل�سناعيــني �سعــد �لدين 

�د�رة  جمل�ــس  مــن  مفو�ســا  �لعوينــي 

�جلمعية.

�ملخال�ســة  �و  �لت�سويــة  و��سقطــت 

�لتــي متــت برعايــة وو�ساطــة �لوزيــر 

�سابوجنيــان كل �لدعــاوى �لق�سائيــة 

�ملتبادلــة على �ن ي�ســرتد �ملرفاأ �ملقر، 

وتعــود �ملحتويــات �ىل �جلمعيــة. ويف 

خال�ســة �لت�سوية دفعــت �جلمعية بداًل 

عــن �اليجــار�ت �ل�سابقة مــا قيمته 50 

�لــف دوالر �مريكــي فيمــا كان �ملرفــاأ 

يطلب مبلغًا �كرب بكثري.

رحلة الى يريفان
فريــج  �ل�سناعــة  وزيــر  �جتمــع 

جمل�ــس  مــن  وفــد  مــع  �سابوجنيــان 

�د�رة جمعيــة �ل�سناعيــني �للبنانيــني 

برئا�سة نعمت �فــر�م، ومت �لرتكيز على 

�أهميــة �قر�ر �ملجل�ــس �لنيابي م�رشوع 

مر�ســوم تخفي�ــس �لر�ســوم �جلمركيــة 

علــى �الأربــاح �ملتاأتية مــن �ل�سادر�ت 

�ل�سناعيــة بن�سبــة 50 %، خ�سو�سًا يف 

ظــل �لتحديــات �لتي يو�جههــا �لقطاع 

�النتاجي.

و�أثنــى �ملجتمعــون �أي�ســًا علــى �لتز�م 

عملهــا  مبو��سلــة  �سوليفــر  موؤ�س�ســة 

و�نتاجها وتلبيــة طلبيات زبائنها من 

�ل�سناعيــني �للبنانيــني، م�سددين على 

�ــرشورة معاجلة تخفي�ــس �لكلفة �لتي 

ت�سكل عبئًا علــى �ملوؤ�س�سات �ل�سناعية 

�لتي ت�ستخدم طاقة مكثفة يف �النتاج.

ومت �لتباحــث يف �أهميــة �ملبادرة �لتي 

قام بها �لوزير �سابوجنيان مع طري�ن 

�ل�ــرشق �الأو�سط و�لتــي �دت �ىل �فتتاح 

خــط مبا�رش للميدل �ي�ســت �ىل �رمينيا. 

وو�سعو� هذه �خلطــوة يف �طار ت�سهيل 

�لتو��سل مع بلد�ن و��سو�ق جديدة.

وكان �لوزيــر �سابوجنيان �لتقى �سفري 

�رمينيــا يف لبنان ��ســوت كوت�ساريان 

وعر�س معه الأهميــة �لزيارة �لتي قام 

بهــا مع وفــد لبنــاين �ىل يريفان مطلع 

متوز و�للقاء�ت �لتي �جر�ها مع وزيري 

غرفــة  ويف  و�القت�ســاد  �لديا�سبــور� 

جتــارة �رمينيا حيــث مت توقيع مذكرة 

تفاهــم لتنظيــم �لعالقات علــى �سعيد 

�العمال و�ملعار�س وتبادل �لزيار�ت.

لقاء سفير جنوب أفريقيا
 كمــا �لتقــى وزيــر �ل�سناعــة فريج 

�فريقيــا  جنــوب  �سفــري  �سابوجنيــان 

�سوف بينفلدت و�لقن�سل �لفخري �لعام 

وجيه �لبزري. 

�لعالقــات  تطويــر  يف  �لبحــث  ومت 

وتن�سيــط حركــة �لتبــادل بــني لبنــان 

وجنوب �فريقيا، ال �سيما يف ظل وجود 

�لكثــري من �ملنتجات �ملمكن ت�سديرها 

عر�ــس  وجــرى  �الفريقــي.  �لبلــد  �ىل 

لالتفاقــات �لثنائيــة �لقائمــة و�همية 

تفعيلها وحتديثها.

صابونجيان رعى ُمذكرتي تفاهم في أرمينيا 

ن�شاطات �شناعية

Assinaa131.indd   30 8/28/13   1:44 PM



ASSINAA WAL' IKTISSAD�لعدد 131 �أيلول 2013
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 31

وزارة الصناعة تسّلم الحرفيين معرضهم

 وقع وزير �ل�سناعة فريج �سابوجنيان �تفاق تعاون مع نقابة �حِلرفيني �ل

زة �سالة عر�س يف 
ّ
�للبنانيني لت�سليم على �سبيل �لت�سامح، �لقاعة �ملجه

مبناها �لرئي�سي، لتخ�سي�سها معر�سًا د�ئمًا الأعمال �حِلرفيني. و�ساهمت 

يف  لبنان  وم�رشف  »يونيدو«  �ل�سناعية  للتنمية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة 

متويل جزء من �العمال �لتاأهيلية و�الأ�سا�سية. وقال �لوزير �سابوجنيان: 

�إىل �ملنتجات  ف 
ّ
تتيح زيارة �ملعر�س للبنانيني و�ل�سياح �الأجانب �لتعر

�حلجم.  �ل�سغرية  �ل�سناعات  ومنتجات  و�حِلرفية  �ليدوية  و�الأعــمــال 

�ل�سبت  يومي  �أي  �الأ�سبوع  و��سع خالل عطلة  تنظيم معر�س  �ىل  ونتطلع 

و�الأحد يقام �ي�سًا على طول �لر�سيف �ملحاذي للوز�رة. �أهنئ �حِلرفيني 

على �فتتاح معر�سهم �لد�ئم �جلديد، و�ستبقى وز�رة �ل�سناعة �ىل جانبكم. 

�لفّن  جمال  يف  ن�ساطكم  الإبر�ز  �لفر�سة  هذه  من  ت�ستفيدو�  �ن  �أمل  على 

و�النتاج  �القت�ساد  دعم  يف  وللم�ساهمة  و�لثقافة،  و�الإبـــد�ع   
ّ
و�لرقي

م�ستوى  �ىل  تطور  لبنان  يف  �حِلــريف  �لعمل  �ل�سياحية.  �حلركة  وتفعيل 

�لن�ساط �ل�سناعي، ومع ذلك حافظ على �لتقاليد و�خلرب�ت �ملكت�سبة، من 

هنا �أهميته وجماليته يف �إظهار �لرت�ث و�الإرث �للبناين �لعريق و�حلر�س 

على ن�رشه يف دول �لعامل.

تبادل زيارات بين لبنان والعراق

��ستقبل وزير �ل�سناعة فريج �سابوجنيان �سفري �لعر�ق 

�لعالقات  يف  معه  وبحث  �اللو�سي  رعد  لبنان  يف 

�القت�سادية و�لتبادلية و�ل�سناعية بني لبنان و�لعر�ق.

�لبلدين  يف  �العمال  رجال  ت�سجيع  �همية  يف  وبحثا 

ر�سمية  برعاية  تبد�أ  متبادلة  رحالت  تنظيم  على 

للتعارف ودر�س فر�س وجماالت �ال�ستثمار، ومن ثم 

يتابع ��سحاب �لقطاع �خلا�س �ت�ساالتهم وين�سجون 

زيارة  تنظيم  وعر�سا  بع�سهم،  بني  �لعمل  عالقات 

بالتن�سيق مع وز�رة �القت�ساد و�لتجارة، لالطالع على 

و�جلنوب  �ل�سمال  حمافظات  يف  �ملتاحة  �المكانات 

كل  �لعر�قي  �ل�سفري  و�بدى  و�لغرب..  و�لو�سط  و�ل�رشق 

�ال�ستعد�د لو��سع طاقاته يف �سبيل �جناح هذه �لزيارة 

�مل�ستويات.  �على  �للبناين على  للوفد  لقاء�ت  وترتيب 

�للبنانيني  �العمال  رجال  �ن  �اللو�سي  �ل�سفري  و�كد 

مرحب بهم د�ئما يف كل �لعر�ق �لذي يرفدونه بخرب�تهم 

وعطاء�تهم وجناحاتهم على خمتلف �ل�سعد.

و�لتغليف  �لورقية  �ل�سناعات  نقابة  عقدت 

�جلميل  فادي  برئا�سة  �جتماعا  لبنان  يف 

�القت�سادية  �الو�ساع  خالله  ناق�ست 

و�سبل  �لوطنية  �ل�سناعة  على  و�ل�سغوط 

معاجلتها.

و��سدر �ملجتمعون بيانا، جاء فيه �الآتي:

�أواًل- وقف �ملجتمعون دقيقة �سمت حد�د� 

�لذين  �للبناين  �جلي�س  �سهد�ء  �رو�ح  على 

عن  دفاعا  �الخرية  �الحد�ث  خالل  �سقطو� 

�لوطن.

�لو�سع  دقة  �أن  �ملجتمعون  �أكد  ثانيًا- 

�لتي  و�مل�ساكل  لبنان  يف  �القت�سادي 

�القت�سادية  �لقطاعات  خمتلف  تعانيها 

�لوطنية، تتطلب ت�سكيل  �ل�سناعة  وال �سيما 

على  تاأخذ  ممكن،  وقت  ��رشع  يف  حكومة 

الإطالق  �ملنا�سبة  �الجر�ء�ت  �تخاذ  عاتقها 

يف  بلبنان  �لثقة  و�إعادة  �القت�ساد،  عجلة 

�لد�خل و�خلارج.

�ل�سيا�سي  و  �المني  �ال�ستقر�ر  �ن  ثالثًا- 

�القت�سادي  للن�ساط  ��سا�سيا  مدخال  ي�سكل 

ننا�سد  لذلك  �حلا�سل،  �لنزف  ووقف 

�لقياد�ت �ل�سيا�سية �لتحلي بروح �مل�سوؤولية 

�لوطنية و�لعودة �ىل �لتالقي و�حلو�ر ووقف 

�لدولة  �إطار  يف  و�لعمل  �ل�سيا�سي،  �ل�رش�ع 

و�نهائها،  �المنية  �الحد�ث  حما�رشة  على 

خ�سو�سا �ن �ي تدهور ال �سمح �هلل �سيطال 

كل �ملناطق وكل �لفئات من دون ��ستثناء.

ر�بعًا - �ثنى �ملجتمعون على مبادرة حاكم 

مليار  ب�سخ  �سالمة  ريا�س  لبنان  م�رشف 

�القت�ساد  �رش�يني  يف  دوالر  مليون  و400 

لبع�س  �ملدعومة  �لقرو�س  لتوفري  �للبناين 

�لقطاعات �حليوية، ونا�سدو� �حلاكم باتخاذ 

تكمل  �ملايل  �مل�ستوى  على  �لتد�بري  بع�س 

�خلطوة �الوىل �جلريئة �ملقدرة من �مل�رشف 

�لواليات  به  قامت  ما  غر�ر  على  �ملركزي، 

نوعني  �تخذت  حيث  �المريكية،  �ملتحدة 

�القت�ساد،  حتفيز  �جر�ء�ت  �الجر�ء�ت:  من 

و�جر�ء�ت حتفيز مالية ونقدية.

�قفال  عند  �ملجتمعون  توقف  خام�سًا- 

�ىل  م�سنعها  ونقل  �د�مز  كادبوري  �رشكة 

�ل�رشكة،  لقر�ر  �أ�سفهم  �بدو�  و�إذ  �خلارج، 

عمل  �لذي  �مل�سنع  هذ�  �قفال  �ن  �عتربو� 

��سعب  ظل  ويف  عاما   50 طو�ل  لبنان  يف 

�ل�سناعي،  للقطاع  �سفعة  ي�سكل  �لظروف 

وللكثري من �لقطاعات �ملكملة مثل �لتغليف 

و�لتاأمني و�لنقل وغريها، ودعو� �مل�سوؤولني 

من  لها  ملا  �لظاهرة  هذه  عند  �لتوقف  �ىل 

�لتي  �الجنبية  �مل�سانع  على  �نعكا�سات 

فيما  لبنان،  عن  ��ستثمار�تها  حتجب  باتت 

�لعامل  حول  تنت�رش  �للبنانية  �ل�سناعات 

حتقق  �لتي  �لورقية  �ل�سناعات  ومنها 

جناحات باهرة يف �مريكا و�وروبا وغريها، 

�ل�سناعي  يف  لي�ست  �مل�سكلة  �ن  يوؤكد  ما 

�للبناين �منا يف �لظروف �ملحيطة.

�ساد�سًا- الحظ �ملجتمعون غياب �لدولة عن 

�أي  �تخاذ  جلهة  حتى  مب�سوؤوليتها،  �لقيام 

�أو  �لظرفية  �مل�ساكل  بع�س  ملعاجلة  �جر�ء 

�ال�ستثنائية �لتي يو�جهها �لقطاع �ل�سناعي 

و�القرت�حات  �لعديدة  �ملبادر�ت  رغم 

�ل�سناعة  و�مل�ساريع �ملقدمة من قبل وزير 

فريج �سابوجنيان لدعم �ل�سناعة �لوطنية.

�الحتاد  موقف  �ملجتمعون  تلقف  �سابعًا- 

باإعطاء  �لدولة  طالب  �لذي  �لعام  �لعمايل 

�الأولية ملعاجلة �مل�ساكل �القت�سادية ودعم 

�لقطاعات �النتاجية، و�عتربو� �أن �لت�سامن 

�لعمل  )��سحاب  �النتاج  جناحي  بني 

و�لعمال( يف ظل هذه �لظروف �لع�سيبة هو 

خ�سائر  باأقل  �ملرحلة  هذه  بتخطي  �لكفيل 

ممكنة.

 دعت الى اتخاذ إجراءات تحفيزّية 
نقابة الصناعات الورقّية: الوضع اإلقتصادي دقيق
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ن�شاطات �شناعية

نعمة  �ل�سناعيني  جمعية  رئي�س  ر�أى 

�فر�م �أن »ال �أولويًة �أكرث �إحلاحا �ليوم 

�أبناء  بني  �لوعوِد  جتديِد  �إعادِة  من 

ٍة 
ّ
 َخلُق دينامي

ُ
�لوطن �لو�حد، فاملطلوب

ْلقَة �ل�سَلل ل�سالِح وطٍن 
َ

 ح
ُ
جديدة تك�رِش

مهورية 
ُ
 للج

ّ
د، ِعرب نظاٍم ت�سغيلٍي

َّ
يتجد

�إنتاجيَة  ل 
ّ
يفِع يتعّطل،  ال  �للبنانية 

�آفاَق   
ُ
يفتح  ،

ّ
�لنمو طلق 

ُ
ي �سات، 

ّ
�ملوؤ�س

و�ال�ستقر�ر«،  �الأمَن  ُن 
ّ
ح�سِ

ُ
وي �الإبد�ع، 

�القت�ساد  حتفيز  على  »فلرنّكز  وقال 

وِبناء �الإد�رة و�ملوؤ�س�سات �لوطنية«.

»د�ر  يف  ��ست�سافته  خالل  وذلك 

�سنوية،  رم�سانية  �أم�سية  يف  �لندوة« 

»د�ر  �إد�رة  جمل�س  ع�سو  �ألقى  حيث 

�لدين  بهاء  �ل�سابق  �لنائب  �لندوة« 

عيتاين كلمة.

�أزمة  خ�سم  يف  �إننا  �فر�م:  قال  ثم 

�لوطني  و�ال�ستقر�ر  خطرية  وجودية 

�إىل  �النزالق  من  ف 
ّ
و�لتخو د، 

ّ
مهد

يومًا  يزد�د  ومذهبية  نز�عات طائفية 

تتخلخل  �لعامة  موؤ�س�ساتنا  يوم.  بعد 

�لقر�ر�ت  �تخاذ  و�آليات  بالكامل 

لل�سلل  �خلطرية  و�النعكا�سات  معطلة، 

�لعام تطغى على كل مفا�سل حياتنا 

كارثة  بني  �سباق  يف  و�إننا  �لوطنية. 

�قت�سادية - �جتماعية، وكارثة �أمنية 

ال �سمح �هلل. 

وعلى  �مُلو�طنة.  نبني  هكذ�  وختم: 

ثقافِة  مناه�سَة   
ُ
ن�ستطيع �أ�سا�ِسها، 

 
ْ

ة وَك�رش
ّ
ة و�لطائفي

ّ
�ل�رش�عات �ملذهبي

ل.
ْ
ب و�جَله

ُّ
حَلقات �لتع�س

»دار النــدوة« استضافته فـي أمسيــة رمضانّيـة 
افرام: لنرّكز على تفعيل إنتاجيَة المؤّسسات

شركة ميتز اكويبمانت ولو جيستكس )اوف شور( ش.م.ل.

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2012/12/31

المطلوباتل.ل.ل.ل.الموجودات
ر�أ�س �ملال115349073000000�الأ�سول �لثابتة

�الأحتياطيات4184693221500000�لب�سائع

نتائج �سابقة مدورة7882195441123004790ذمم مدينة

�لنتيجة �ل�سافية للدورة �ملالية256865357159913239ذمم �الآ�ستثمار �ملدينة �الأخرى

�ملوؤونات ملو�جهة �أعباء2610352-ح�سابات �لت�سوية

ذمم د�ئنة642206109816971352م�سارف وموؤ�س�سات مالية

�رش�ئب متوجبة على �الأ�ستثمار1000000

ح�سابات �لت�سوية9295506

21172952392117295239�ملجموع �لعام

جمل�س الإداره

بولني ميتز

كارل ميتز

ميتز هولدنغ

رئي�س جمل�س الإداره

ع�سو

ع�سو

املراقب الأ�سا�سي

حبيب حامت
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شركة ميرومار )اوف شور( ش.م.ل.

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2012/12/31

المطلوباتل.ل.ل.ل.الموجودات

ر�أ�س �ملال21133190513000000�الأ�سول �لثابتة

�الأحتياطيات32307483641500000ذمم مدينة

نتائج �سابقة مدورة21636468803296875192�مل�سارف و�ملوؤ�س�سات �ملالية

�لنتيجة �ل�سافية للدورة �ملالية2332086158539549ح�سابات �لت�سوية

�ملوؤونات ملو�جهة �أعباء52762500022134000ذمم �ال�ستثمار �ملدينة �الأخرى

ذمم د�ئنة3336767228

�ل�سمان �الجتماعي6192436

�رش�ئب متوجبة على �الأ�ستثمار2718042

ذمم �ال�ستثمار �لد�ئنة لالخرى933237141

ح�سابات �لت�سوية12895293

ح�سابات �ل�رشكاء �لد�ئنة263812500

80376713818037671381�ملجموع �لعام

جمل�س الإداره

جان بول ميتز

اأنطوان ج. حداد

ماري ترييز حداد

رئي�س جمل�س الإداره

ع�سو

ع�سو

املراقب الأ�سا�سي

حبيب حامت
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة
تتابع »الصناعة واالقتصاد« تسليط الضوء على صناعات لبنانية متّيزت بجودة انتاجها، ومتّكنت من منافسة السلع العاملية في 
مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد، شركة بالستيك 

راما، سفن بالست، سالم انترناشيونال، جورجيو صابوجنيان، مزنر اخوان، العّطار، وليبان فور.

»بالستيك راما«.. تطور ايجابي رغم الدعم المعدوم 

»سفن بالست«.. تتميز بصناعة الحبيبات البالستيكية

ر�ما«  »بال�ستيك  موؤ�س�سة  �نطلقت 

عام  �آذ�ر  �ل�سهر  منذر يف  فهد  ل�ساحبها 

1999، وي�سم �مل�سنع 20 �آلة تنتج جميع 
يف  �لعمل  بد�أ  �لنايلون.  �أكيا�س  �نو�ع 

ت�سغيلها  ومت  �الآالت  ببع�س  �ملوؤ�س�سة 

من  �ل�سفلي  �لطابق  يف  موؤقت  ب�سكل 

�ملوؤ�س�سة،  �ساحب  ي�سكنه  �لذي  �ملبنى 

وتطور �لعمل يف �ملرحلة �لثانية بان�ساء 

مبنى حديث خا�س للم�سنع مبو��سفات 

كافة  ويت�سمن  �لعمل  طبيعة  تنا�سب 

�رشوط �ل�سالمة. ومل يكتِف فهد منذر بهذ� 

ومطبعة  جديدة  �آالت  ��ستحدث  بل  �لقدر 

حديثة  ع�رشية  مبو��سفات  متطورة 

�ملحلية  �ل�سوق  متطلبات  مع  تتنا�سب 

و�الأ�سو�ق �لعربية. 

من  ر�ما«  »بال�ستيك  موؤ�س�سة  ومتكنت 

من  ��ستفادتهم  بعد  �سناعتها  تطوير 

وفق  �ملدعومة  �ل�سناعية  �لقرو�س 

�سيا�سة م�رشف لبنان �جلديدة، �إال �أن هذ� 

�لقطاع  باقي  كما  �ملوؤ�س�سة  يبعد عن  مل 

�ل�سناعي �سبح �مل�ساكل �ل�سناعية، �أهمها 

وعدم  �لكهربائي  للتيار  �لد�ئم  �النقطاع 

خا�سة  با�سعار  للمحروقات  دعم  توفري 

لل�سناعيني، الن كلفة �ملحروقات عالية 

�النتاج  كلفة  برفع  �ساهم  ما  وهذ�  جد�ً 

وي�سعف عملية �ملناف�سة �النتاجية بني 

�ملوؤ�س�سات �ل�سناعية. 

�ساحب  منذر  فهد  قدمه  �قرت�ح  و�أهم 

موؤ�س�سة »بال�ستيك ر�ما« هو دعم �لدولة 

منخف�سة،  بفو�ئد  �المد  طويلة  لقرو�س 

�أو  �لبديلة  �لطاقة  �نتاج  لتمويل  وذلك 

هذه  بانتاج  خا�سة  ل�رشكات  �ل�سماح 

با�سعار  وبيعها  بها  و�لعمل  �لطاقة 

خمف�سة للم�سانع و�ملوؤ�س�سات. 

�لعام  �لبزري يف  و�أمني علي  �سعادة  �أ�س�س �حلاج عدنان خليل 

1991 �رشكة »�سفن بال�ست« و�ختار� منطقة �ل�سويفات مقر�ً لها، 
كونه �الأن�سب لنوع �ملنتج �لذي ي�سنعونه، فال�رشكة خمت�س�سة 

هي:  ��ستعماالت  لعدة  �لعائدة   P.V.Cلـ� حبيبات  ب�سناعة 

»�أنابيب«  �لدقيقة و�ل�سخمة  �لقا�سية مثل مو��سري �ملياه  �ملو�د 

�ملو��سري  وحالت  و�الأباجور«  »�ل�ستور�ت  �لديكور  وو�جهات 

�لطرية  �ملو�د  �ىل  باال�سافة   .»Fitting« لل�سخمة  و�الأنابيب 

وهي: �الأحذية و�الأنابيب وخر�طيم �ملاء �ملعتمة »غري �سفافة« 

�جلو�نات  �أنو�ع  وجميع  �الأر�س،  وبالط  و�لكري�ستال  و�ل�سفافة 

�الأ�سالك  و�لو�سالت و�لربوفبالت، و�سناعة مو�د عزل وتغليف 

�لكهربائية.

كثافة  ذ�ت  ل«بوليتني«  �لتالوين  حبيبات  �سناعة  �ىل  �إ�سافة 

 .h.D.P.E عالية  كثافة  ذ�ت  بوليتني   ،L.D.P.E منخف�سة 

�ل�سفاف  بنوعية  بولي�ستايرين   .P.V.C كلور�يد  بوليفينيل 

 .P.P بولريوبيلني   .ACKRYLICS �الأكريليك   .P.S و�الأنتي�سوك 

تالوين بودرة عائدة جلميع �ملو�د �ملذكورة.

ت�سنيع  يف  �لعالية  �لتقنيات  على  عملها  يف  �ل�رشكة  وتعتمد 

�إنتاجها ما  �ملو�د، وتلتزم �ملو��سفات �الأوروبية و�لعاملية يف 

�ل�رشكة  �إنتاج  خولها �حل�سول على جو�ئز عاملية عدة. ويوزع 

على جميع �ملناطق �للبنانية.

معظم  م�ساكل  هي  �ل�سناعة  تعرت�س  �لتي  �مل�ساكل  وعن 

�لقطاع �ل�سناعي �للبناين يبد�أ بالكلفة �ملرتفعة لالإنتاج قيا�سًا 

بالدول �ملحيطة، وذلك نظر�ً �إىل عو�مل عدة منها �رتفاع �أ�سعار 

�ملحروقات و�لكهرباء، و�ملو�د �الأولية و�رتفاع �لر�سوم وغريها 

من �مل�سائل �لتي ت�ساهم يف �رتفاع كلفة �الإنتاج. 
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 »جورجيو صابونجيان«.. طموح التوسع الى ستة طوابق

»سالم إنترناشيونال تانيري«.. تدق ناقوس الخطر 
�نرتنا�سيونال  �سامل  �رشكة  تاأ�س�ست 

جنيب  يد  على   .1925 �لعام  يف  تانريي 

�سامل و�إخو�نه يف منطقة و�دي �سحرور 

جمال  يف  تعمل  وهي  بعبد�  �لعليا- 

�جللود و�لدباغة و�ل�سباغ.

يديوية  مبعد�ت  �لعمل  �ل�رشكة  بد�أت 

جتلب  وكانت  �لعمال،  من  قليل  وبعدد 

�للبنانية  �ملناطق  خمتلف  من  �جللود 

و�مل�سالخ �لعاملة، ولكن بعد مرور فرتة 

تطوير  على  �ملوؤ�س�سون  عمل  �لزمن  من 

متطورة  معد�ت  �إدخال  عرب  �مل�سنع 

وحديثة وخطوط �نتاج جديدة لل�سباغ 

�لطلب  ز�د  �لدباغة، مما  �أنو�ع  وخمتلف 

�بان  خ�سو�سًا  �ل�رشكة  منتوجات  على 

�حلرب �للبنانية �لتي �سهدت توقفًا لعدد 

من �ملد�بغ. 

متكنت  �مل�سانع  تقنيات  تطور  ومع 

�نتاجها  مو��سفات  رفع  من  �ل�رشكة 

دباغة  يف  عالية  تقنيات  با�ستخد�مها 

مو�أزرة  من  ومتكنت  وتلوينها،  �جللود 

�زدياد  ومع  �الأوروبية،  �ل�سناعات 

و�سعت  منتجاتها  على  و�لطلب  �النتاج 

برج  منطقة  يف  �لعر�س  �سالة  �ل�رشكة 

حمود. 

وك�سفت �إد�رة �ل�رشكة عن �مل�ساكل �لتي 

تعانيها �ل�سناعة ب�سكل عام و�سناعات 

ومن  خا�س.  ب�سكل  و�جللود  �لدباغات 

�أهم �مل�ساكل غياب دعم �لدولة و�لنظرة 

قطاع  �أنها  �أ�سا�س  على  �ل�سناعة  �إىل 

فاعل  دور  لل�سناعة  �أن  علمًا  ثانوي، 

وم�ساهم  �للبناين  �القت�ساد  تنمية  يف 

�لعاملة  �ليد  �حلد من هجرة  مبا�رش يف 

�للبنانية. 

ويف هذ� �خل�سو�س طالب مدير �ل�رشكة 

�ل�سناعيني  وجمعية  �ل�سناعة  وز�رة 

�أ�سعار  تاأمني  على  �لدووب  بالعمل 

لكي  لل�سناعيني  للكهرباء  منخف�سة 

وتن�سيط  �ال�ستمر�رية  من  يتمكنو� 

حتفيزهم  وبالتايل  بينهم  �ملناف�سة 

على �لتطور �ل�سناعي، فلو بقي �لو�سع 

على ما هو عليه فاإن ناقو�س �خلطر من 

تر�جع �لقطاع  �ل�سناعي �سيدق قريبًا. 

يد  على   1969 عام  �سابوجنيان  جورجي  �رشكة  تاأ�س�ست 

وتوجهت  �سابوجنيان،  وبدرو�س  نظريت  �الأعمال  رجل 

�ل�رشكة ب�سناعتها للعلب و�أدو�ت عر�س و�ستاند�ت معار�س 

وجموهر�ت، باال�سافة �ىل ت�سميم وتنفيذ ديكور�ت �ملحالت 

و�ملعار�س و�لفنادق و�ملطاعم و�لفيلل، و�سنع قو�تل و�نتاج 

ومعد�ت  ��ساليب  �ل�رشكة  وو�سعت  ونفخ.  حقن  بال�ستيك 

�لت�سنيع حتى و�سلت �آالتها �ىل 145 �آلة. 

منتجاتها  توزيع  يف  �سابوجنيان  جورجي  �رشكة  و�عتمدت 

ودول  و�أوروبا  وكند�  �أمريكا  ومنها  �لعاملية  �الأ�سو�ق  على 

جنوب و�رشق �آ�سيا و�أفريقيا، باال�سافة �ىل �الأ�سو�ق �ملحلية 

يف لبنان. 

�سكن  جانب  �ىل  �أ�س�س  حيث  �سغري  بحجم  عمله  �ملعمل  بد�أ 

�لعائلة يف منطقة جل �لديب وكان موؤلفًا من غرفتني، وبد�أو� 

ب�سنع علب �ملجوهر�ت �سنة 1969 لغاية 1972 حيث ��ستاأجرو� 

400 كرت وحولوها �ىل  �نطليا�س م�ساحتها  طابق يف منطقة 

�ربع  بناء موؤلف من  �نتقالهم �ىل  م�سنع ثم �ىل مكاتب بعد 

طو�بق يف �ملدينة �ل�سناعية عام 1975،  ويف مر�حل �خرى 

بد�أو� �لعمل على تو�سيع �مل�سانع و�أنو�ع �ل�سناعات، فا�سرتو� 

�ر�سًا �سناعية يف منطقة حاالت م�ساحتها 1500 مرت، و�سيدو� 

فيها م�سنع من �ستة طو�بق، م�ساحتها 2000 مرت لكل طابق. 

جورجي  �رشكة  عمدته  �لذي  �لتو�سع  من  �لرغم  وعلى 

�سابوجنيان �إال �ن �مل�ساكل تو�جههم ك�سناعيني لناحية عدم 

وجود حماية لل�سناعة �لوطنية، وغالء �أ�سعار �لطاقة �خلا�سة 

لها(  �ملازوت  وتاأمني  �ملولد�ت  ��سعار  )وغالء  بامل�سانع 

مما ز�د من كلفة �النتاج مقارنة مع دول �جلو�ر مثل �سوريا 

و�الردن وتركيا ودول �خلليج و�ل�سعودية. 

GdªØƒV¢ HÉdàƒb«™:f¶ôjâ LƒQL» U°ÉHƒfé«É¿Authorized Signature : Nazareth Georgi Sabounjian

U°æÉYá Y∏Ö hGOhGä YôV¢ GdªéƒgôGä Y∏≈ GfƒGY¡É - bƒGdÖ d∏ü°æÉYÉä GdÑÓS°à«µ«á - eæàéÉä HÓS°à«µ«á

Jewellery Boxes & Displays - Molds & Plastic Works

Gd©æ``ƒG¿ :ADDRESS :

Y†°``ƒ :MEMBERS :

Georgi Sabounjian s.a.r.l.

Association Of Lebanese Industrialists
Chamber of Commerce & Industry & Agriculture InBeirut & Mount Lebanon
Association Of Traders & Factory Owners In The Industrial Zone 
Lebanese Economic Forum
Lebanese-Syrian Coumeil Of Businessmen 
Lebanese-German Business Council
Lebanese-Russian Frindship Association

Lª©«á Gdü°æÉY««ø Gd∏ÑæÉf««ø
Zôaá GdàéÉQI hGdü°æÉYá a» H«ôhä hLÑπ dÑæÉ¿
Lª©«á JéÉQ hGU°ëÉÜ e©Éeπ Gdªójæá Gdü°æÉY«á GdÑƒT°ôjá
GdæóhI G’bàü°ÉOjá Gd∏ÑæÉf«á

eé∏ù¢ QLÉ∫ G’YªÉ∫ Gdù°ƒQ… - Gd∏ÑæÉf» 
eé∏ù¢ QLÉ∫ G’YªÉ∫ G’dªÉf«á-Gd∏ÑæÉf«á
Lª©«á Gdü°óGbá Gd∏ÑæÉf«á-GdôhS°«á

Mount Lebanon - Metn - Antelias
Tel: 961 (4) 711117 -  Fax: + 961 (4) 711118 
P.O. Box: 70094 Antelias - Lebanon

Factory: Halat
Tel: 961 (9) 477718 -  Fax: + 961 (9) 477718

Branches In Other Countries:
U.S.A. - Emirates - Greek - Syria - Jordan 

Qbº Gdù°éπ GdàéÉQ…:1023002     CR: 23231 Babdaa

LÑπ dÑæÉ¿ - Gdªàø - Gf£∏«ÉS¢ 

gÉJ∞ :  711117(4) 169- aÉcù¢: 811117(4) 169
U¢. Hôjó: 49007Gf£∏«ÉS¢ - dÑæÉ¿ 

Gdª©ªπ: MÉ’ä 

gÉJ∞ :  877749(9) 169- aÉcù¢: 817774(9) 169
eµÉJÖ aôY«á hJªã«π a» GdîÉQê a» GdÑ∏óG¿ GdàÉd«á:
Ge«ôcÉ - G’eÉQGä - Gd«ƒfÉ¿ - S°ƒQjÉ - G’QO¿

T°ôcá LôL» U°ÉHƒfé«É¿ T¢.Ω.Ω.

e©∏ƒe`Éä Yø G’Efà`Éê :PRODUCTION INFORMATION :

N: 340 04’ 90.1” - E: 0350 39’ 85.6”Location: Gdª``ƒb™:

GdÑæó Gdéªôc»

H.S.Code
Gdü°`æ``∞

ITEMS
GdªƒGU°ØÉä

SPECIFICATION

Gd≤«ÉS°Éä
SIZES

Lª«™ GfƒG´ Y∏Ö GdªéƒgôGä hGOhGä Gd©ôV¢ Nû°Ö - L∏ó GU°∏» - eîªπ - HÓS°à«∂

Nû°Ö - S°àÉf∏ù¢ hZ«ôgÉ

aƒ’P

S°àÉfóGä dª©ÉQV¢ GdªéƒgôGä

bƒGdÖ dü°æÉYÉä GdÑÓS°à«∂

44.20.90
44.20.90

44.20.90

cπ eÉ Jæàé¬ eµæÉä Gdë≤ø eæàéÉä eø GdÑÓS°à«∂ 44.20.90

G.S

G.S

G.S

G.S

bl.moc.naignuobasigroeg@igroeg :liamE

Od«π Gdü°ÉOQGä hGŸƒDS°ù°Éä Gdü°æÉY«á Gd∏ÑæÉf«á

Assinaa131.indd   35 8/28/13   1:44 PM



�لعدد 131 �أيلول 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L36

�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

شركة مزنر اخوان 

»ليبان فور«.. جودة ونوعية في صناعة األفران

تاأ�س�ست �رشكة مزنر �خو�ن يف �لعام 1946 على يد �ل�سيدين 

�ليا�س وك�رشى مزنر بعدد عمال يناهز 150 عاماًل، وتطورت 

تدريجيًا حيث قامت با�ستقد�م �أحدث �الآالت و�أكرثها تطور�ً. 

�خلارج  �ىل   %  80 بن�سبة  منتجاتها  ت�سدر  �ل�رشكة  وكانت 

وب�سبب  �آنذ�ك  �حلرب  ب�سبب  توقفت  1975 حيث  �لعام  لغاية 

تتمكن  مل  �لتي  �الأمــو�ل  وهدر  �لت�سدير  دعم  �سيا�سة  توقف 

�ل�رشكة من حت�سيلها. 

ويقول مدير عام �رشكة مزنر �خو�ن ناجي مزنر: »عدنا بعد 

طريقة  وطورنا  جديد،  �نتاجي  باأ�سلوب  �لعمل  وبد�أت  فرتة 

�سنفًا،   50 قر�بة  ننتج  �رشنا  حيث  �لن�سيج،  من  �سناعتنا 

�لباهظة  �لكلفة  وب�سبب  �خلارج،  يف  جديدة  �أ�سو�قًا  وفتحنا 

�ىل ما بني  لي�سل  �لعمال  لتخفي�س عدد  ��سطررنا  للم�سنع 

20 و25 عاماًل ح�سب �ملو�سم و�لطلب«. 
�نتاجنا من  رنا 

ّ
�ل�سنو�ت طو ويتابع ناجي مزنر: »مع مرور 

�لن�سيج، حيث �أ�سفنا ق�سم �سناعة �لبيا�سات �ملنزلية، وهذ� 

ما فتح �أمامنا �أبو�ب �لتعامل �ملبا�رش مع �مل�ستهلك«. 

وعن �مل�ساكل �لتي تو�جههم ك�سناعيني يقول: »يعاين �لقطاع 

�ل�سناعي يف لبنان من م�ساكل عدة �أهمها �رتفاع كلفة �النتاج 

�الولية،  �ملو�د  ��ستري�د  على  �ملفرو�سة  �ملرتفعة  و�لر�سوم 

�ل�سناعي  حماية  وعــدم 

�لــلــبــنــاين �لــــذي يــو�جــه 

�أ�ــســو�قــه من  ــًا يف  ــر�ق �إغ

خا�سة  مناف�سة  ب�سائع 

�لب�سائع  �لر�سوم على  �أن 

بال�سمان  �لنظر  �عــادة  �ىل  باال�سافة  رمــزي،  �مل�ستوردة 

د�ئمًا  ك�سناعيني  ونحن  �ل�سناعية.  للموؤ�س�سات  �الجتماعي 

نقول �إذ� مل تهتم �لدولة بهذ� �لقطاع وتوله جزء�ً ب�سيطًا من 

�هتمامها فانه لن ي�رشف عماله فقط بل �سيقفل م�سانعه. 

وعلى �لرغم من كل �لظروف �ل�سعبة و�لتحديات �لتي حت�سل 

ك�سناعيني  �ننا  �إال  لبنان  على  مبا�رشة  وتوؤثر  �ملحيط  يف 

لبنانيني نعمل لن�ستمر«. 

منطقة  يف   1980 �لعام  يف  فــور  ليبان  �رشكة  تاأ�س�ست 

�الآلية  ـــر�ن  �الأف ب�سناعة  �ل�رشكة  و�هتمت  �ل�سويفات، 

و�تخذت  و�الأفرجني،  �لعربي  �خلبز  ل�سناعة  �ملخ�س�سة 

على  فيه  �عتمدت  �لذي  �الإنتاج  يف  حديثًا  خطًا  لنف�سها 

�أحدث �ملعد�ت. 

»�ل�سناعة  لـ  �لدين  �سيف  فوؤ�د  �ملوؤ�س�سة  وقد ذكر �ساحب 

و�القت�ساد« �خلطة �لعملية �لتي يعتمدها يف تطوير نوعية 

�ملطلوبة  �الأولية  �ملو�د  �إ�ستري�د  على  يعتمد  �إذ  �ل�سناعة، 

�جلــودة،  وعالية  عاملية  مبو��سفات  �الأفـــر�ن  ل�سناعة 

وي�ستعمل �أحدث �لتقنيات لت�رشيع وت�سهيل عملية �النتاج، 

�جلــودة  ليعطي  �النتاج  يف  و�لدقة  �ملهنية  على  مــوؤكــد�ً 

من  �لنوع  هذ�  م�ستورد  عند  �لثقة  يبعث  �ل�سناعة مما  يف 

�ل�سناعات، وزيارتنا خري دليل على �أنتاجنا.

�أما عن �الأ�سو�ق �لتي ت�سدر �إليها �ل�رشكة م�سنوعاتها من 

�أفر�ن �خلبز قال �سيف �لدين �أنهم يهتمون باجلودة �لنوعية 

عدة  �ىل  باال�سافة  لبنان  �أ�سو�ق  �كت�ساب  من  لهذ� متكنو� 

�أ�سو�ق يف �لدول �لعربية و�الأجنبية. 

�إال  �حلا�سلة  �لتطوير  وحماولة  �لن�ساط  من  �لرغم  وعلى 

ك�سائر  �ل�رشكة  عند  حاجز�ً  تقف  �القت�سادية  �لعو�ئق  �أن 

لدعم  يفتقدون  �أنهم  �إذ  لبنان،  يف  �ل�سناعية  �ل�رشكات 

للنهو�س  كاٍف  �أهتمام  يوجد  ال  كما  ك�سناعيني،  �لدولة 

�الأوروبية  �ل�سناعات  ت�ساهي  �لتي  �للبنانية  بال�سناعة 

مما ي�سبب عبئ على �ل�سناعيني يف لبنان. 
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�لعطار«  فريد  »�أبناء حممد  تاأ�س�ست �رشكة 

تاأ�سي�س  ليعاد   ،1926 �لعام  يف  مرة  �أول 

1986 مرة جديدة على  �لعام  م�سنعها يف 

ب�سناعة  �ل�رشكة  تهتم  �لعطار.  مالك  يد 

�س، وي�سم �مل�سنع 
ّ
وجتارة كافة �أنو�ع �مللب

�أكرث من 50 �آلة ت�سنع كل �ال�سكال و�الأنو�ع 

�ملوؤ�س�سة  وقدعمدت  �مللب�س،  من  �ملطلوبة 

�ىل طرح منتجاتها يف �لعديد من �الأ�سو�ق 

و�رشقي  �سمال  ودول  و�لعربية،  �ملحلية 

�آ�سيا، و�لدول �الأفريقية.  

�ل�رشكة،  يف  ح�سلت  �لتي  �لتطور�ت  وعن 

ل«�ل�سناعة  �لعطار  مالك  �ساحبها  قال 

�سناعة  يف  �لعمل  م�سنع  بد�أ  و�القت�ساد« 

�س يف �لعام 1926 مع �أجد�دنا، وكان 
ّ
�مللب

�ملو�د  على  تعتمد  عائلية  كتجارة  يعترب 

�لوقت.  ذ�ك  يف  �ملتو�فرة  و�الآالت  �الأولية 

 1986 �لعام  �سهد تطور�ً يف  �مل�سنع  ولكن 

حيث مت جتديد �لعديد من �ملعد�ت كمرحلة 

نقلة  �سهد   1994 �لعام  �أن  �إال  �نتقالية، 

نوعية من خالل جتديد �ملعد�ت �ل�سناعية 

على �أحدث طر�ز. 

�أما �ملرحلة �لثالثة فكانت يف �لعام 2004 

�الآالت  حيث مت بناء م�سنع جمهز باآحدث 

و��ستعنا  �مللب�س،  ل�سناعة  �التوماتيكية 

بحرفيني وفريق عمل مميز وخبري ب�سناعة 

�مللب�س. 

��ستفادت  فقد  �لــقــرو�ــس،  �سعيد  وعــلــى 

لتجهيز  �ل�سناعية  �لقرو�س  من  موؤ�س�ستنا 

�مل�سنع وتطويره. 

�إال  به  نقوم  �لذي  �لن�ساط  من  �لرغم  وعلى 

ك�سناعيني  تو�جهنا  م�ساكل  هناك  �أن 

�أهمها م�سكلة �لطاقة و�لكهرباء و�ملازوت، 

كي  �ل�سعوبات  هــذه  ملــو�جــهــة  ونعمل 

نتمكن من �ال�ستمر�رية يف ظل غياب دعم 

�للبنانية و�يجاد �ال�سو�ق  �لدولة لل�سناعة 

�ملنا�سبة لنا ك�سناعيني.

تعطي  �ن  »نقرتح  �لعطار:  مالك  وي�سيف 

�لدولة �هتمامًا �كرث بهذ� �لنوع من �النتاج، 

و�يجاد  �ل�رش�ئب،  من  �ل�سناعيني  و�عفاء 

متخ�س�سني �سناعيني من كل �ال�سعدة يف 

�لدولة، وتزويد �ل�سناعيني بالدعم �ملعنوي 

�النتاج  هذ�  يف  �ال�ستمر�رية  ن�ستطيع  لكي 

ف�سناعة  لبنان،  �ليه  يحتاج  �لذي  �ملميز 

لبلدنا  مميزة  و�جهة  ومتثل  مهمة  �مللب�س 

كمنتج مميز«. 

شركة العطار... صناعة ملّبس مميز

شركة ميدل ايست فيدر سرفيسيس )أوف شور( ش.م.ل.

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2012/12/31

المطلوباتل.ل.ل.ل.الموجودات
ر�أ�س �ملال1015602830000000�ال�سول �لثابتة

نتائج �سابقة مدورة-2801646391010101�سلع و�أ�سغال وخدمات

�لنتيجة �ل�سافية للدورة �ملالية33088593282698974625ذمم مدينة

ذمم د�ئنة16450625862508812374م�سارف وموؤ�س�سات مالية

�ل�سمان �الجتماعي1507501768659�ل�سندوق

�رش�ئب متوجبة على �الأ�ستثمار1968464

ح�سابات �لت�سوية3879310

52443933315244393331�ملجموع �لعام

جمل�س الإداره

مي فوؤاد معيكي

طانيو�س عبدو اخلوري

قرا�سيا يو�سف البي�س

رئي�س جمل�س الإداره

ع�سو

ع�سو

املراقب الأ�سا�سي

حبيب حامت
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من �شهر اإلى �شهر

جنيب  �مل�ستقيل  �حلكومة  رئي�س  �أطلق 

ما  كل  يف  �ملو�طن«  »دليل  ميقاتي 

�لتي  و�خلدمات  �لبيئة  ب�سوؤون  يتعلق 

�أقيم  حفل  يف  �لبيئة،  وز�رة  تقدمها 

يف �ل�رش�ي بدعوة من �لوز�رة، ح�رشه 

�سمري  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 

مقبل، وزير �لبيئة ناظم �خلوري، وزير 

�الإقت�ساد و�لتجارة نقوال نحا�س، وزير 

�ل�سناعة  وزير  �لد�عوق،  وليد  �الإعالم 

�سوؤون  وزير  �سابوجنيان،  فريج 

�ملهجرين عالء�لدين ترو، و�سخ�سيات 

ديبلوما�سية و�إقت�سادية و�إعالمية.

لبنان وجهه  »بيئة  �لبيئة:  وزير  وقال 

ت�ستكمل  مل  �لبيئة  ووز�رة  يته، 
ّ
وهو

و�لتي  �ال�سا�سية  تكوينها  عنا�رش  بعد 

ولبلوغ  �أهد�فها  لتحقيق  �إليها  حتتاج 

�لغاية �لتي �أن�سئت من �أجلها عام 1993، 

�لت�رشيعات  غياب  ذلك  دون  حال  �إذ 

�لو�يف  �لعدد  تعيني  وعدم  �ل�رشورية 

لقيام  و�الخت�سا�سيني  �الد�ريني  من 

لبنان. والأننا  �لبيئة يف  مبهام حماية 

من  جعلنا  �مل�ساركة،  مببد�أ  نوؤمن 

من  �لعديد  مع  و�لتعاون  �لتن�سيق 

�لوز�ر�ت و�الإد�ر�ت هاج�سنا، ويف هذ� 

�الطار تقاطعنا باإيجابية مع �لقطاعني 

�لت�سابك  هذ�  فاأثمر  و�خلا�س  �لعام 

�إجناز�ت وحلواًل قفزنا بها فوق ثغر�ت 

�ل�سعف يف ج�سم  وفوق مكامن  �خللل 

�الد�رة«.

�إقر�ر  من  متكنت  �لوز�رة  �ن  و��ساف 

جمل�س  يف  �لقو�نني  م�ساريع  من  عدد 

�ن�ساء  وهي:   2012 �لعام  يف  �لوزر�ء 

�ملحميات  �لبيئية،  �لعامة  �لنيابة 

للنفايات  �ملتكاملة  �الد�رة  �لطبيعية، 

�لهو�ء. و�أحيلت  �ل�سلبة، حماية نوعية 

�لنيابي  �ملجل�س  �ىل  �مل�ساريع  هذه 

لدر�سها و�إقر�رها. كما �أ�سدرت �لوز�رة 

مر��سيم  م�ساريع  �أربعة   2012 �آذ�ر  يف 

تطبيقية لقانون حماية �لبيئة. 

و�ثقة  فخطوتنا  �ليوم  �أما  وقال: 

يف  ي�ساهم  �ملو�طن  ودليل  وجريئة، 

يعي  ما  وبقدر  �ملو�طنني،  توعية 

ما  بقدر  وو�جباته  حقوقه  �للبناين 

يبتعد عن �لف�ساد و�ملو�طن �لذي يعرف 

من  يحتاجه  ما  مع  �لتعامل  منهج 

�لو��سطة  م�ساوئ  عن  يبتعد  �لوز�رة 

وعن �ل�سم�رش�ت �لرخي�سة.

�مل�ستعني  ير�سد  �لدليل  هذ�  ��ساف: 

وتكوين  �لطلب  تقدمي  طريقة  �ىل  به 

ما  �ملو�طنني  على  فيوفر  �مل�ستند�ت 

�عتادوه من جهد ومعاناة �ملر�جعات 

�لتي ال طائل حتتها. 

ميقاتي
�ن  نا 

ّ
»ي�رش ميقاتي:  قال  جهته،  من 

نلتقي �ليوم لنحتفل معًا باإطالق وز�رة 

ي�سكل  �لذي  �ملو�طن«  »دليل  �لبيئة 

�لعمل  تنظيم  جمال  يف  ر�ئدة  خطوة 

�أمور  وت�سهيل  �لوز�رة  يف  �الد�ري 

�ملو�طنني«. 

�أهم  �أحد  �لبيئي   
ّ
�لهم ي�سّكل  ��ساف: 

حا�رش�ً  لبنان  تو�جه  �لتي  �لتحديات 

وطننا  �سون  �أجل  من  وم�ستقباًل، 

لكن  ومناطقه،  وبيئته  �ر�سه  وحماية 

�ملوؤ�سف �نه على �لرغم من �جلهود �لتي 

�لعديدة  و�لقو�نني  و�سو�نا،  بذلناها 

يز�ل  ال  �ملجال،  هذ�  يف  �سدرت  �لتي 

�كرث  يف  م�ست�رشيًا  �لبيئي  �النفالت 

 �لكايف 
ّ

من منطقة، نتيجة غياب �حل�س

على  �حلفاظ  ب�رشورة  �ملو�طنني  لدى 

ما �أنعم به �هلل على وطننا من جماالت 

غالبية  و�تباع  طبيعية،  وخري�ت 

يف  �ملطلقة  �حلرية  نظرية  �ملو�طنني 

ت�سويه  �ىل  ذلك  ى 
ّ
�أد ولو  �لت�رشف 

ماتها.
ّ
�لبيئة وتلويثها وتبديد مقو

�ملنزل  من  يبد�أ  �لبيئي  �لوعي  ��ساف: 

�لطبيعة  حماية  على  �الوالد  وتربية 

يف  �سليمة  مدنية  تربية  �ىل  و�سواًل 

تن�سئة  يف  �الهل  دور  وهنا  �ملدر�سة 

هذ�  على  توعيتهم  وح�سن  �جيالهم 

دور  �ىل  و�سواًل  �ال�سا�سي،  �مللف 

�ملدن  يف  �ملحلية  و�الد�ر�ت  �لبلديات 

�لتي  �ملدين  �ملجتمع  وهيئات  و�لقرى 

وجهودها  �الطار  هذ�  يف  تتحرك 

معينًا  تعوي�سًا  ومتثل  م�سكورة   
ّ
جد

بفعل  �لر�سمي  �الهتمام  �سعف  عن 

منها  نعاين  �لتي  �لكثرية  �مل�سكالت 

و�سعف �المكانات �ملالية و�ملادية.

�لبيئة  وختم بالقول: مهما حتدثنا عن 

و�حلفاظ عليها، يبقى �ال�سا�س يف تعميم 

ثقافة �ملو�طنية �حلقة و�مياننا جميعًا 

�حلقيقي  باالنتماء  �للبنانيني،  نحن 

�النتماء  �لوطن.  وهذ�  �الر�س  هذه  �ىل 

�حلقيقي �ىل �لوطن يقوي جذور عي�سنا 

�الختالفات  من  �لرغم  على  �لو�حد 

 
ّ

ح�س و�الفكار.  �لروؤى  يف  �مل�رشوعة 

�ملو�طنية يعزز حمبتنا لوطننا وت�سبثنا 

�ل�ساخمة  و�أرزتنا  �للبنانية  بهويتنا 

مدى �لتاريخ و�الجيال.

يف كلمة �سابقة قلت و�أكرر �ليوم، لي�س 

�لوحيد  هو  �للبناين  �لعلم  �ن  م�سادفة 

�سجرة  تتو�سطه  �لذي  �لدول  �أعالم  بني 

هي �سجرة �الرز، ويف ذلك دليل �سارخ 

�الر�س  هذه  �ىل  �إنتمائنا  �ولوية  على 

عليها  للحفاظ  تعاوننا  و�رشورة 

�يها  تعالو�  �ملقبلة.  لالأجيال  و�سونها 

�ل�سادة نبني معًا حا�رش�ً �سليمًا ير�سم 

نبني  تعالو�  للم�ستقبل.  ز�هرة  روؤية 

�ليوم لبنان �لغد على �سورة �جلمالية 

�لفائقة �لتي �أورثنا �إياها �أ�سالفنا.

ميقاتي في حفل إطالق دليل المواطن للبيئة : 
اإلنتماء الحقيقي الى الوطن ُيقّوي جذور وحدتنا 
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غز�لة  �بو  طالل  جمموعة  رئي�س  ر�أى 

ت�رشيح:  يف  غز�له  �أبو  طالل  �لدولية 

�إطار  هي  �الإجتماعية  �مل�سوؤولية  »�أن 

�إطار  �أنها  كما  و�أخالقي،  جمتمعي 

فل�سفي معزز وحديث لالأعمال يف �سوء 

و�الإقت�سادية  �الإجتماعية  �لتطور�ت 

تقدمه  ما  »�أن  م�سيفا  و�لتكنولوجية«، 

و�أن�سطتها  وم�سوؤولية،  و�جب  �ل�رشكات 

هي �سكل من �أ�سكال �ملو�طنة �ل�ساحلة«، 

معربا عن »�إميانه �لر��سخ باأن �ل�رشكات 

ور�أ�س  �ل�سلطة  لديها  و�لتي  �لناجحة 

�أخالقي  و�جب  عليها  و�لنفوذ،  �ملال 

�جلهود  وبذل  تطوير  و�أن  �خلري،  لفعل 

تقرير أبوغزالة حول تقنية المعلومات واالتصاالت:
المسؤولية االجتماعية إطار مجتمعي وأخالقي

�الإيثارية  �الإجتماعية  �مل�سوؤولية  يف 

لل�رشكات �سيحققان تغيري� نوعيا فعاال 

يف �لعامل �لعربي«.

من  عينه  �لوقت  يف  غز�له  �أبو  وحذر 

لل�رشكات  �الإجتماعية  �مل�سوؤولية  »�أن 

�الإجتماعية  �حلل مل�ساكل عاملنا  لي�ست 

و�الإقت�سادية، بل هي جمرد طريق و�حدة 

معربا  �إيجابية«،  كانت  و�إن  حمدودة، 

�مل�سوؤولية  مبادر�ت  »�سائر  تاأييد  عن 

وجودها  الأن  لل�رشكات  �الإجتماعية 

لي�س لك�سب �ملال فقط وعليها �أال تن�سى 

�أن �ملجتمع هو �ساحب �لف�سل وم�سدر 

�لرزق و�خلري«. و�أو�سح »�أن �الأمم �ملتحدة 

فيما  �لعاملي  �لقيادي  دورها  �أ�ستوفت 

يخ�س �مل�سوؤولية �الإجتماعية لل�رشكات، 

عن طريق �الإتفاق �لعاملي لالأمم �ملتحدة 

جمال  يف  تطوعية  هامة  مبادرة  وهو 

على  لل�رشكات  �الإجتماعية  �مل�سوؤولية 

من  درجة  حقق  وقد  �لدويل،  �مل�ستوى 

�أهد�ف  �لتنظيم و�مل�سد�قية. وبناء على 

يل  �أتاحت  و�لتي  �ملتحدة  لالأمم  �الألفية 

لتحقيق  �لدويل  �الإئتالف  رئا�سة  تويل 

�ملعلومات  تقنية  خالل  من  �أهد�فها 

ي�سعى  �الإتفاق  فاإن  و�الإت�ساالت، 

باإ�ستمر�ر للتح�سني و�لتطوير مبا يتو�فق 

وقال  لالألفية«.  �الإمنائية  �الأهد�ف  مع 

�أحد  �أبوغز�له  »لقد كانت جمموعة طالل 

�إن�سائه،  منذ  �الإتفاق  يف  �مل�ساركني 

نائب  �أول  وكان يل �رشف تويل من�سب 

لرئي�سه وهو �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة، 

ودعا �ل�رشكات للم�ساركة فيه« .

�أبوغز�له  طالل  ملتقى  �سهد  ذلك  �إىل 

�ملتعلق  �ل�سامل  �لتقرير  ��سد�ر  �ملعريف 

مبوؤ�رش�ت تقنية �ملعلومات و�الإت�ساالت 

يف �لتعليم و�لذي عملت على �جنازه كل 

من منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم 

طالل  وجمموعة  »�ليون�سكو«  و�لثقافة 

�أبوغز�له ومعهد �ليون�سكو لالح�ساء.

وقد �أ�ساد �أبو غز�له »باجلهود �لتي بذلت 

بني  »�ل�رش�كة  مثمنا  �لتقرير«،  الإجناز 

�أبوغز�له و�ليون�سكو، يف  جمموعة طالل 

�الإ�سرت�تيجي«.  �حليوي  �مل�رشوع  هذ� 

باإجر�ء  �الأوىل  »بد�أنا يف �ملرحلة  وقال: 

�ملعلومات  ��ستخد�م  ملعرفة  م�سح 

ومدخالت  خمرجات  يف  و�الإت�ساالت 

دقيق  �إح�ساء  عمل  خالل  من  �لتعليم 

فيما  لالح�ساء  �لدولية  �ملعايري  وفق 

�ملجموعة  من  م�سرتك  فريق  �سيعمل 

و�ليون�سكو يف �ملرحلة �لثانية ال�ستكمال 

�مل�سح، ويف �ملرحلة �لثالثة �ستتم در��سة 

و�ملوؤ�س�سات  �لوز�ر�ت  مع  �مل�سح  نتائج 

�ملعنية، لتقييم ما �أجنز وبحث �لفجو�ت 

و�لنو�ق�س وما يجب �إتخاذه من �جر�ء�ت 

من �سانعي �لقر�ر«.
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يف  للطفولة  �الأعلى  �ملجل�س  ي�ستعد 

الطالق  �الجتماعية،  �ل�سوؤون  وز�رة 

م�رشوع حول »�رشعة �خالقيات �لتعامل 

�العالمي مع �الأطفال« وبهذ� �خل�سو�س 

مع  بالتعاون  �ل�رشعة  م�سودة  ح�رشت 

�الأطفال،  لرعاية  �ل�سويدية  �ملنظمة 

�لو�سائل  �ىل  �ل�رشعة  ن�س  وقدمت 

)�لو�سائل  حتتل  كونها  كافة  �الإعالمية 

�ملجتمع  يف  بارزة  مكانة  �الإعالمية( 

دور�ً  وتوؤدي  خ�سو�سًا،  و�ال�رشة  عمومًا 

هامًا يف ح�سول �لطفل على �ملعلومات 

و�سعهم  �ىل  باال�سافة  وت�ستهدف 

�لعقلية  �سحتهم  ت�ستهدف  �الجتماعي 

و�جل�سدية �أي�سًا. 

و�ل�رشعة عبارة عن مبادىء ��سرت�سادية 

توجيهية حول كيفية مقاربة مو�سوعات 

و�سواًل  كافة،  �العالم  و�سائل  يف  �لطفل 

بنود  ومن  �لطفل«.  �سديق  »�الإعالم  �ىل 

�ل�رشعة وعناوينها �لرئي�سة: 

-1 يق�سد بـ«�لطفل« كل �ن�سان مل يتجاوز 

�لثامنة ع�رشة )�ملادة �الوىل من �إتفاقية 

حقوق �لطفل( 

�ال�سول  معايري  بـ«�ل�رشعة«  يق�سد   2-

�سيعتمدها  �لتي  �ملهنية  �الخالقية 

اخالقيات التعامل االعالمي مع االطفال:
تشريع الصحة العقلية والجسدية

�إدر�ج  يف  �العالم  وو�سائل  �العالميون 

و�ملو�ثيق  �لطفل  حقوق  �تفافية  مبادئ 

مع  �لتعامل  �أثناء  �ل�سلة  ذ�ت  �لدولية 

�لطفل ومقاربة �أي �ساأن من �سوؤونه.

بتنفيذ  �ملعنيني  باالفرقاء  يق�سد   3-

�ل�رشعة:

�أي  �العالمية  �لر�سالة  �سانعو  �أواًل: 

ي�سوغون  �لذين  �لكتاب  �أو  �ملحررون 

�خلرب �أو �لق�سة �الخبارية �أو �ملقابلة �أو 

�لتحقيق �أو �ملقالة �أو �لتقرير �أو غري ذلك 

من فنون �ل�سناعة �العالمية.

�ملكتوبة  �العالمية  �ملوؤ�س�سات  ثانيًا: 

)و�اللكرتونية(  و�ملرئية  و�مل�سموعة 

�مل�سورة  �ل�رش�ئط  تنتج  �لتي  وكذلك 

و�الفالم �لوثائقية و�الغاين وغريها.

ثالثًا: �ملعلنون و�ملوؤ�س�سات �العالنية.

عمل  باأي  يقوم  قد  �آخر  فريق  �أي  ر�بعًا: 

ذي �سفة �إعالمية �أو �إعالنية.

2- المبادئ العامة
�لعامة  باالخالقيات  �اللتز�م  �أواًل: 

لالعالم 

�ملتعلقة  �لدولية  �ملو�ثيق  �إحرت�م  ثانيًا: 

بالطفل، ب�سورة عامة ومطلقة، ال يجوز 

�لطفل ن�سًا وروحًا  �إتفاقية حقوق  خرق 

�سيما  ال   ،54 �لـ  ومو�دها  ديباجتها  يف 

�ملو�د 13 و16 و17 و18 و29 )ملحق( يف 

�لتعامل مع �سوؤون �لطفل عرب �الخبار �أو 

�ملقابلة �أو �لتعليق �أو �لتقرير �أو �لتحقيق 

و�لتلفزيونية  �الد�عية  �لربنامج  �و 

)در�ما، حو�ر، منوعات،...( �أو غريها من 

فنون �ل�سياغة �العالمية.

�سوؤون  مع  �ملهني  �لتعامل  يف  ثالثًا: 

�لطفل يتوجب: 

�آر�ئه،  �إىل  و�ال�ستماع  كر�مته،  �حرت�م 

��ست�سارة  �لف�سلى،  م�ساحله  وحماية 

�لطفل و�مل�سوؤولني عن رعايته. 

عدة  تو�سيحية  نقاط  �ىل  باال�سافة 

ومف�سلة يف كتاب خا�س �سيكون متد�واًل 

للعامة بعد �الإعالن �لر�سمي عنه و�قر�ره. 
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 تخفيض نسبة التلّوث 

في معمل الذوق 80 %

حو�يل  »وبعد  �أنها  بيان  يف  لبنان،  كهرباء  موؤ�س�سة  �أعلنت 

�لتجريبية  �الأوىل  �ملرحلة  بنجاح  �أنهت  �لعمل،  من  عامني 

�أويل لتخفي�س  �لفيول  additives ملعاجلة  ل�سخ مو�د كيماوية 

و�لتي  �حلر�ري  �لذوق  معمل  يف  �ل�سامة  �لغازية  �النبعاثات 

متت على �ملجموعة رقم 2-- يف �ملعمل يف �لفرتة �ملمتدة من 

�سهر ت�رشين �الأول 2012 حتى �أو�ئل �سهر �أيار 2013 وقد حققت 

�النبعاثات  من  �حلد  جلهة  �سو�ء  جوهرية،  حت�سينات  �لتجربة 

�مللوثة بن�سبة و�سلت �إىل 80 % �أو جلهة حت�سني �أد�ء �ملجموعة 

�لتخفي�س  م�ستويات  �لتح�سينات  هذه  فاقت  حيث  �ملذكورة، 

�ملكفولة يف �لعقد.

و�ست�ستكمل �ل�رشكة �ملتعهدة �لتي ت�ستخدم مو�د وتقنية �ل�رشكة 

�الأملانية PEnTOL، �ملرحلة �لثانية من �مل�رشوع بتجهيز بقية 

skids ملادة  بوحد�ت معاجلة  �ملعمل  و4 يف   3  ،1 �ملجموعات 

على  �لكيمائية  �ملو�د  �سخ  عملية  �ستبد�أ  بحيث  �أويل  �لفيول 

�ملجموعات �الأربع بدء� من خريف 2013.

وهكذ�، يكون مو�سوع �نبعاثات معمل �لذوق يعالج للمرة �الأوىل 

الأبناء  مزمن  مطلب  يتحقق  وبالتايل  وعلمية،  جدية  بطريقة 

ق�ساء ك�رشو�ن و�سكانه وفعالياته ببيئة نظيفة من �لتلوث، حيث 

�سي�سعرون �بتد�ء من ت�رشين �لثاين 2013 بتح�سن بيئي ملمو�س 

على �ل�سعد �لتالية:

و�مل�سببة   Particulate mattersمللوثة� �النبعاثات  تخفيف   -

من  �حلد  وكذلك  و�حل�سا�سية  �لرئة  و�أمر��س  م�رشطنة  الأمر��س 

smut �مل�رش بال�سحة  �لغبار �مللوث  �الأ�سود وتخفيف  �لكربون 

وباملن�ساآت �ملحيطة.

تكون  من  و�حلد  �لبني  �الأ�سفر-  �لدخاين  �ل�سباب  من  �حلد   -

nOx تخفي�س �لـ acid nitric حام�س �لنرتيك

sulfuric acid وما  �لكربيتي  ن�سبة تكون �حلام�س  - تخفي�س 

.SO3 تخفي�س �لـ acid rain يعرف بالـ

- تخفي�س غاز �أول �أك�سيد �لكربون CO �مل�سبب مل�ساكل �سحية 

عديدة.

�لقرب�سي  �جلمهورية  رئي�س  �إ�ستقبل 

�رشكة  رئي�س  �أنا�ستا�سياد�س  نيقو�س 

�لتنفيذي  ومديرها  هولدينغ  بال�س 

�للجنة  �سفري  برفقة  �سهو�ن  جورج 

يف  �ملقيم  �الإن�سان  حلقوق  �لدولية 

فيه  دعا  لقاء  يف  عيد،  �إيلي  قرب�س 

�الأعمال  رجال  �لقرب�سي  �لرئي�س 

�لتعاون  تعزيز  �إىل  �للبنانيني 

و�لعامل  ولبنان  بالده  بني  �القت�سادي 

�لعربي يف جميع �ملجاالت.

�أنا�ستا�سياد�س  �لرئي�س  �أبدى  وقد 

تفاوؤله حيال �ملرحلة �ملقبلة يف لبنان 

وقرب�س نظر� �إىل عملية ��ستخر�ج �لنفط 

و�لغاز �ملرتقبة يف �لبلدين و�لتي ال بد 

من �أن تنه�س باالقت�ساد وتوفر فر�س 

عمل هائلة يف كل من لبنان وقرب�س.

جمعية  �ىل  �لقرب�سي  �لرئي�س  ووجه 

زيارة  �إىل  دعوة  لبنان،  م�سارف 

�مل�سارف  و�سع  ومناق�سة  قرب�س 

فيها، وال �سيما �أن جهود� حثيثة بذلت 

�الأخرية،  �الأزمة  خالل  يف  لتح�سينها 

من  �أكرث  �ليوم  ت�سم  قرب�س  �أن  علما 

ت�سعة م�سارف لبنانية.

�لكثري  »لدينا  �لقرب�سي:  �لرئي�س  وقال 

�مل�سرتكة  و�لثقافة  �مل�سالح  من 

فقرب�س بو�بة لبنان �إىل �وروبا ولبنان 

بو�بة قرب�س �إىل �لعامل �لعربي«

م�ساع  �ىل  �سهو�ن  لفت  جهته،  من 

�قت�سادي  تنظيم منتدى  يبذلها بهدف 

يف قرب�س قريبا يجمع غرف �القت�ساد 

م�سوؤولني  مع  �لعرب  �الأعمال  ورجال 

برعاية  ويكون  قرب�سية  و�رشكات 

�لذي رحب بالبادرة  رئي�س �جلمهورية 

وو�فق عليها.

بد�أت  بروكرز  بال�س  �رشكة  �أن  يذكر 

��ستثنائية  عرو�س  بتوفري  موؤخر� 

�لعقار�ت  ل�رش�ء  مميزة  وفر�س 

�للبنانيون  �أظهر  وقد  قرب�س.  يف 

هذه  يف  كبري�ً  �هتمامًا  و�ل�سوريون 

�سدور  بعد  خ�سو�سا  حاليا،  �ل�سوق 

ي�سرتي  من  كل  يخول  �لذي  �لقانون 

�حل�سول  يورو  �ألف   300 بقيمة  عقار� 

على �إقامة د�ئمة يف �جلزيرة.

دعوة رجال االعمال اللبنانيين لتعزيز التعاون 
»منتدى إقتصادي« في قبرص 
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�حلاج  ح�سني  �لدكتور  �لزر�عة  وزير  �أكد 

مكتبه  يف  عقده  �سحايف  موؤمتر  يف  ح�سن، 

�لقطاعني  بني  �لتكامل  »�أن  �لوز�رة،  يف 

�ال�سرت�تيجيات  لتطوير  هو  و�خلا�س  �لعام 

�إىل  الفتا  بالزر�عة«،  �ملتعلقة  و�لرب�مج 

يف  جماعي  ب�سكل  يتم  �لقر�ر�ت  »�تخاذ  �أن 

�ملجاالت  خمتلف  يف  �ملتخ�س�سة  �للجان 

حيث  �لزر�عة  وز�رة  يف  ت�سكيلها  مت  �لتي 

�لوز�رة و�جلامعات  �لتفاعل بني ممثلي  يتم 

�لعام و�خلا�س«،  �لقطاعني  وخمتلف ممثلي 

�لو�سول  �لتعاون غاية يجب  ور�أى »يف هذ� 

مل�سلحة  �لقطاع  لتطوير  �الأمثل  �ىل  فيها 

�لغذ�ء  و�سالمة  �لغذ�ئي  و�الأمن  �ملز�رع 

و�القت�ساد �لكلي و�القت�ساد �جلزئي«. 

وقال �لوزير �حلاج ح�سن »نوقع �تفاقية حول �لتدريب �لزر�عي، 

وقريبا �سنوقع �تفاقية حول �لبحث �لعلمي كما �ن هناك م�رشوعا 

موحدة  �لكرتونية  مكتبة  خالل  من  �جلامعات  مع  للربط  ثالثا 

لرت�بط �ملعلومات. نحن نوقع جميعا �ليوم �تفاقية للتعاون يف 

�جتاهني: �الول تدريب للطالب يف �لوز�رة و�الجتاه �لثاين تدريب 

مع  ف�ستكون  �لعلمي  �لبحث  �تفاقية  �ما  �لكليات.  يف  للموظفني 

�لعلمية  �الأبحاث  وم�سلحة  �لعلمية  للبحوث  �لوطني  �ملجل�س 

�لزر�عية«.

هناك  �ن  كما  �الوروبي  �الحتاد  مع  مباحثات  »هناك  ��ساف: 

توجها لدينا لت�سكيل وفد موحد من �لوز�رة و�جلامعات دون �لغاء 

حرية �جلامعات ��سافة �إىل مباحثات من »�ملري�« يف فرن�سا«.

وتابع: »�ليوم، نوقع �تفاقية طبقناها، كما �أننا �جنزنا جزء�ً كبري�ً 

من  �الر�س  على  �لعلمي  �لبحث  جمال  يف  �لتعاون  �تفاقية  من 

خالل �لتعاون مع بع�س �جلامعات حول مر�س �لفيتوبالزما على 

على  �لنيوكا�سل  ومر�س  �للوزيات 

�مل�ساد�ت  ومتبقيات  �لدو�جن 

�حليوية، كما �أن �لطالب يتدربون 

�لعديد  �إىل  ��سافة  �لوز�رة  يف 

�لتي  �لعمل  وور�س  �لندو�ت  من 

�ساركنا فيها مع �جلامعات«.

و�لقى �لوزير دياب كلمة هناأ فيها 

�التفاقية  توقيع  على  �حل�سور 

»�لتي ت�سكل تفعيال لدور ��سا�سي 

هو �لبحث �لعلمي، كما �أنها ت�سكل 

�لتي  �لقوة  نقاط  لتجميع  فر�سة 

تتمتع بها كل جامعة مبا ينعك�س 

�يجابا على �جلميع«.

�لتعليم  قانون  تطوير  م�رشوع  »�أن  و�أعلن 

�لذي  �الأول  �لبند  �سيكون  لبنان  يف  �لعايل 

�سيتم بحثه يف �ملجل�س �لنيابي، وهو ي�سكل 

م�رشوع  �أن  كما  �سنة،   50 منذ  جتديد  �ول 

�للجان  يف  حاليا  در�سه  يتم  �لذي  �لقانون 

من  �لعايل  �لتعليم  جودة  ل�سمان  �لنيابية 

�أ�سا�سي لالعتماد  حيث �سيكون هناك مطلب 

�إىل  ��سافة  �لرب�مج  و�عتماد  �ملوؤ�س�سي 

ومن  �لتعليم  م�ستوى  لرفع  �أخرى  م�ساريع 

يف  �لدكتور�ه  �سهادة  تنظيم  مر�سوم  بينها 

�جلامعات يف لبنان«.

�للبنانية  �جلامعة  رئي�س  �ألقى  جهته،  من 

�أن »خطة  �أ�سار فيها �ىل  �ل�سيد ح�سني كلمة، 

�لنهو�س �لزر�عي �لتي طرحها �لوزير �حلاج 

�لتي  �لوز�رة  يف  طرحت  قد  كانت  �حلالية  �حلكومة  يف  ح�سن 

�ن  �ال  �لعمل على تنفيذها  �سبقتها يف جو�نب كثرية منها، وبد�أ 

حيث  من  �جلامعات  ��رش�ك  يف  هو  عليه  و�مل�سكور  فيها  �جلديد 

م�ستوى  على  �م  �لزر�عيني  �ملهند�سني  م�ستوى  على  �ن  �لتدريب 

�الأطباء �لبيطريني«.

من جهته، عرب رئي�س �جلامعة �لي�سوعية �الأب دكا�س عن �رشوره 

لتوقيع �تفاقية �لتعاون بني �جلامعات �لتي لديها كليات للزر�عة 

�أن  ور�أى  �لعلمية.  للبحوث  �لوطني  و�ملجل�س  �لزر�عة  وز�رة  مع 

هذه �التفاقية »ت�سكل قيمة م�سافة الأن وز�رة �لزر�عة هي حمور 

ك�رشكاء  �لعمل  على  �ملوقعني  �تفاق  حيث  ومن  فيها  �أ�سا�سي 

��سرت�تيجيني على م�ستوى �لزر�عة، والأن �لق�سد هو �ملز�رع لتنمية 

�ملجال  لديه  �لطالب  �أن  كما  �الف�سل،  �النتاج  و�إعطاء  قطاعه 

�الأف�سل للتدريب لي�سبح مهند�سا زر�عيا ذ� كفاءة �أف�سل«، متمنيا 

�لعلمي  �لبحث  م�ستوى  لرفع  باكورة  �التفاقية  هذه  تكون  »�أن 

و�لتعليم �لعايل يف لبنان«.

�لوطني  �ملجل�س  عام  �مني  و��سار 

للبحوث �لعلمية �لدكتور حمزة يف 

�تفاقيات   6 �ىل  فيها  ��سار  كلمة 

�لزر�عة  وز�رة  بني  تعاون 

�لقدي�س  �للبنانية،  و�جلامعات: 

�لك�سليك،  �لقد�س  �لروح  يو�سف، 

»لزيادة  بريوت،  يف  �المريكية 

�لتو��سل وربط كليات �لزر�عة فيها 

�مليد�ين  �لعمل  وتفعيل  بالوز�ة 

�لزر�عي  �الر�ساد  وخ�سو�سا 

�لهند�سة  �ق�سام  طالب  وتدريب 

�لزر�عية و�لطب �لبيطري«.

إتفاقّية تعاون بين وزارة الزراعة و 4 جامعات
 الحاج حسن: مشروع ثالث للربط إلكترونّيًا
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وفقا »لتقرير �ملردود �لعايل« يف �ال�سو�ق 

�لنا�سئة �ل�سادر عن �رشكة مرييل لين�س، 

�سلبيًا  عائد�ً  �خلارجي  لبنان  دين  حقق 

�سهر  خالل  �ملئة  يف   04،3 ن�سبته  بلغت 

حزير�ن �ملا�سي مقارنة مع عائد �سلبي 

�يار  �سهر  يف  �ملئة  يف   86،0 �ىل  و�سل 

�نخف�س  تر�كمي  �سعيد  على  �ملا�سي. 

 82،2 �ىل  للبنان  �خلارجية  �لديون  عائد 

�لعام  من  �الول  �لن�سف  �ملئة خالل  يف 

يف   23،0 بلغ  عائد  مع  مقارنة  �حلايل 

وقد  �ملا�سي،  �يار  نهاية  يف  كما  �ملئة 

حققته  �لذي  �لعائد  على  لبنان  تفوق 

منطقة �وروبا و�فريقيا و�ل�رشق �الو�سط، 

34،4 يف �ملئة و�لعائد �لذي حققته بلد�ن 
�لتي ي�سملها   )%  95،4( �لنا�سئة  �ال�سو�ق 

�ملوؤ�رش.

من ناحية �لت�سنيف �حتل لبنان �ملركز 

18 يف �ال�سو�ق �لنا�سئة مقارنة باملركز 
�لـ33 كما يف نهاية �يار �ملا�سي و�ملركز 

�الو�سط  و�ل�رشق  �وروبا  منطقة  يف   12
و�فريقيا مقارنة باملركز �لـ20 يف نهاية 

�يار �ملا�سي.

�ملرتبة  يف  لبنان  ياأتي  �الطار  هذ�  يف 

للعو�ئد  ن�سب  �دنى  حيث  من  �لـ23 

�ملحققة على �لديون �ل�سيادية �خلارجية 

و�ل�رشق  �وروبا  بلد�ن  الئحة  �سمن 

�الو�سط و�فريقيا و�ملرتبة 46 جلهة �دنى 

�خلارجية  �لديون  على  عائد  م�ستويات 

�ىل  باال�سافة  �لنا�سئة.  �ال�سو�ق  �سمن 

على  �لهام�س  �ن  �ىل  �لتقرير  ��سار  ذلك، 

�ىل  �ت�سع  �للبنانية،  �ليوروبوندز  �سند�ت 

488 نقطة ��سا�س كما يف نهاية حزير�ن 
��سا�س  نقطة  بـ451  مقارنة  �ملا�سي، 

وياأتي  �ملا�سي.  �يار  نهاية  يف  كما 

�ل�سند�ت  على  �لهو�م�س  يف  �لرت�جع  هذ� 

ويف  �ملنطقة  ويف  لبنان  يف  �ل�سيادية 

به  �دىل  �لذي  �لت�رشيح  بعد  ككل  �لعامل 

رئي�س �الحتياطي �لفيدر�يل يف �لواليات 

�سهر  �و�خر  يف  �المريكية  �ملتحدة 

حزير�ن �ملا�سي بان �مل�رشف �ملركزي 

�المريكي قد ي�سع حد� ل�سيا�سته �لنقدية 

هام�س  ويعد   .2013 �لعام  يف  �لتو�سعية 

�ليورو بوندز مرتفعا  �سند�ت  لبنان على 

�وروبا  منطقة  هو�م�س  مع  باملقارنة 

نقطة(   327( و�فريقيا  �الو�سط  و�ل�رشق 

��سا�س(  نقطة   345( �لنا�سئة  و�ال�سو�ق 

بني   43 �ملرتبة  لبنان  �حتل  لذلك،  وفقا 

)مقارنة  �لنا�سئة  �ال�سو�ق  �قت�ساد�ت 

باملرتبة 48 كما يف نهاية �يار�ملا�سي، 

و�ملرتبة 26 يف منطقة �وروبا و�ل�رشق �ال 

29 كما  و�سط و�فريقيا )مقارنة باملركز 

يف نهاية �يار �ملا�سي جلهة �لهو�م�س.

لبنان  عائد  �ن  �لتقرير  ك�سف  و�خري� 

ك�سند�ت  �لنا�سئة  �ال�سو�ق  موؤ�رش  يف 

�ليوروبوندز بلغ 82،3 يف �ملئة يف نهاية 

�سهر حزير�ن �ملا�سي، مقارنة بـ3،53 % 

يف نهاية �يار �ملا�سي.

نتيجة لذلك �حتل لبنان �ملرتبة 10 بني 

 9 باملرتبة  )مقارنة  �لنا�سئة  �ال�سو�ق 

كما يف نهاية �يار 2013 و�ملرتبة 5 يف 

منطقة �وروبا و�ل�رشق �الو�سط و�فريقيا 

�يار  �سهر  يف  كما   4 باملرتبة  )مقارنة 

�ملا�سي

 »ميريل لينش« دين لبنان الخارجي: 
عائد سلبي بنسبة 82,2 % خالل 2013
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من �شهر اإلى �شهر

�لوزير  �الإقت�سادية  �لهيئات  �أعلن رئي�س 

�لهيئات  �أن  �لق�سار  عدنان  �ل�سابق 

عنو�نها  �ملقبل  لتحركها  خطة  حت�رش 

ت�سم  عري�سة«  وطنية  جبهة  »ت�سكيل 

و�لنقابات  و�لهيئات  �ملو�طنني  خمتلف 

مو�سحًا  �ملدين،  و�ملجتمع  و�الحتاد�ت 

�مل�سوؤولني  »مطالبة  �جتاهاتها  �أن 

و�الأفرقاء �ل�سيا�سيني كافة حماية �لوطن 

�ل�رش�عات  عن  وباقت�ساده  به  و�لناأي 

�ل�سيا�سية«.

وطالب �لق�سار �جلميع »بالتز�م »�إعالن 

بعبد�« و�سيا�سة �لناأي بالنف�س و�الإ�رش�ع 

ن متطلبات �لعي�س 
ّ
يف ت�سكيل حكومة توؤم

و�ال�ستقر�ر  �الأمن  من  للمو�طن  �لطبيعي 

وتعمل على و�سع خطة �إنقاذ �قت�سادي 

تو�كب �حتياجات هذه �ملرحلة �ل�سعبة، 

�القت�سادي  �ل�سعيدين  على  خ�سو�سًا 

�لتعويل  ميكن  »ال  وقال  و�الجتماعي«، 

ملو�كبة  للنمو  �ملتو��سع  �ملعدل  على 

متطلبات �القت�ساد وتوفري فر�س �لعمل 

�ل�ساغطة،  �ملعي�سية  و�الإحتياجات 

�لعام  �الإنفاق  تنامي  مع  خ�سو�سًا 

وت�ساعد �ملديونية �لعامة للدولة«.

و�عترب �أن »�رشخة �لغ�سب �لتي �أطلقتها 

منذ  »بيال«  يف  �القت�سادية  �لهيئات 

و�لتز�م  �ملمار�سات  بوقف  طالبت  فرتة، 

جميع �الأفرقاء �ل�سيا�سيني »�إعالن بعبد�« 

�القت�سادي،  �لتدهور  من   
ّ
�حلد بغية 

من  �لتمكن  د�ئمًا  ناأمل  �أننا  خ�سو�سًا 

��ستعادة ن�سبة منو تتجاوز �الرقام �لتي 

نتحدث عنها حاليًا متى توفرت �الجو�ء 

�ل�سيا�سية و�المنية �لهادئة«.

ولي�س بعيد�ً، لفت �لق�سار �إىل �أن »�لقطاع 

�مل�رشيف �للبناين �أقوى �ليوم من �أي وقت 

م�سى على �لرغم من �حلمالت �مل�سبوهة 

�لتي ��ستهدفت �سمعته، فهو يتمتع مبالءة 

�مل�رشفية  �ملعايري  �أعلى  ويلتزم  عالية 

�لقادر  �لقطاع  �أنه  كما  �ل�سليمة،  �لدولية 

على رفد �لقطاعات �القت�سادية �الخرى 

ظل  يف  لال�ستمر�ر  �إليه  حتتاج  مبا 

�لظروف �لقائمة«.

يف غ�سون ذلك، تعكف �للجنة �مل�سغرة 

على  �القت�سادية  �لهيئات  �سكلتها  �لتي 

و�لرو�تب  �لرتب  �سل�سلة  ملف  در�س 

�لتكلفة  �لعام من حيث  �لقطاع  ملوظفي 

و�الإ�سالحات  و�الإير�د�ت  لها  �حلقيقية 

�ملوعودة، لرفع تقرير بها �ىل جلنة �ملال 

و�ملو�زنة �لنيابية. 

وتبدي �لهيئات �هتمامًا الفتًا مبو�سوع 

تد�عيات  من  �إقر�ره  ي�سكل  »ملا  �ل�سل�سلة 

وخمتلف  �لوطني  �القت�ساد  على  �سلبية 

�لقطاعات �القت�سادية« يف ر�أيها.

حت�رّش  �لهيئات  �أن  �إىل  �الإ�سارة  جتدر 

كها �ملذكور.
ّ
حملة �إعالمية تو�كب حتر

الهيئات تحضر خطة تحرك عنوانها »تشكيل جبهة وطنية«
 القصار: لتشكيل حكومة انقاذ اإلقتصاد

عدنان القصار
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نظم �ملركز �للبناين لالنتاج �الأنظف بالتعاون 

�لعربي  لالقليم  و�لتنمية  �لبيئة  مركز  مع 

�ل�سناعية،  �لبحوث  معهد  مقر  يف  و�الأوروبي 

ور�سة عمل الإطالق وتعريف �مل�رشوع �مل�سرتك 

�أف�سل   ،»BAT4MED«الأوروبي� �الإحتاد  مع 

يف  �الأو�سط،  �ل�رشق  يف  �ملتوفرة  �لتقنيات 

ح�سور ممثلني عن قطاعات �سناعية وبيئية عدة �إ�سافة �إىل 

�أكادمييني وجمعيات غري حكومية ومنظمات دولية.

�لبحوث  معهد  يف  و�الإد�ري  �ملايل  �ملدير  حتدث  بد�ية 

�لدكتور  للمعهد  �لعام  �ملدير  ممثال  كفوري  �سليم  �ل�سناعية 

يف  حم�سور�  لي�س  �ملعهد  �إهتمام  »�أن  فاأكد  �لفرن،  ب�سام 

�أي�سا ي�سكل وثيقة يف  تنمية �ل�سناعة و�الأبحاث فح�سب بل 

�ل�سدد  هذ�  يف  و�أنه  منها  �لتقنية  وخا�سة  �لبيئية  �ل�سوؤون 

�سيرت�أ�س �ملعهد حتالف �رشكات بلجيكية و�إ�سبانية وم�رشية 

�لقطاع  وتنظيم  الإ�سالح  �الأوروبي  �الإحتاد  مع  بالتعاون 

�لبيئي يف لبنان«.

�لعربي  لالقليم  و�لتنمية  �لبيئة  مركز  ممثل  حتدث  ثم 

�للبناين  �ملركز  �ساكر�  درغامي  �أحمد  �ملهند�س  و�الأوروبي 

لالنتاج �الأنظف على تعاونه �لد�ئم و�مل�ستمر مل�سلحة �لبيئة 

و�الإقت�ساد.

�ملركز  مدير  يعقوب  علي  �لدكتور  �أكد  ختاما 

�للبناين لالنتاج �الأنظف »�ن �لتعاون �لد�ئم مع 

كل �جلهات �الإقليمية هو يف خانة �سلب عمل 

�ملركز �للبناين ويف �سياق �لدعم للو�سول �إىل 

�إقت�ساد �أخ�رش«.

�ملدى  بعيد  �إ�سالح  »�رشورة  يعقوب  �أكد  كما 

�لبيئية، الأنه  �لنظام �ل�رشيبي و�الإ�ستثمار يف �مل�ساريع  يف 

قد �أثبتت �أن دمج �لدميوقر�طية مع �لر�أ�سمالية �أنتجت �الأزمة 

�الإقت�ساد يف وجود  موؤ�رش  الأن   ،2008 �الإقت�سادية يف عام 

�إ�ستثمار�ت  وبالتايل  و�لطمع  �جل�سع  به  يتحكم  �لر�أ�سمالية 

ق�سرية �ملدى ومن ناحية �أخرى فاإن �لدميوقر�طية ال تفعل 

�مل�ساريع �لبيئية، حيث �أن �لرئي�س �الأمريكي �أوباما كان مع 

م�رشوع تغري �ملناخ بينما �لكونغر�س من خالل �لدميقر�طية 

�سوت �سد �مل�رشوع، على �سبيل �ملثال �إتخذت دولة �لد�منارك 

مبنع  �لعاملية  �لنفطية  �الأزمة  �إثر   1973 عام  جريء  قر�ر 

��ستري�د �لنفط، �ليوم 17 % من ن�سبة �لت�سدير �لد�مناركي هو 

�ملر�وح �لهو�ئية �ملنتجة للطاقة �لبديلة.

ولفت يعقوب �ىل »�ن �جلر�أة يف �تخاذ قر�ر�ت �سيا�سية وطنية 

مع �إ�ستثمار يف �لكو�در �لب�رشية طويلة �ملدى هو �أ�سا�سي يف 

�إطالق عجلة �الإقت�ساد وحماية �لبيئة«.

ورشة عمل لتعريف مشروع المركز اللبناني لالنتاج االنظف مع اإلتحاد األوروبي

يعقوب: القرارات الجريئة أساس في حماية البيئة

ملجال�س  ق�سوى  �أهمية  لبنان«  وجبل  بريوت  »غرفة  تويل 

يف  خ�سو�سا  �ال�ست�ساري  دورها  على  وتركز  �الأعمال، 

�لتعاون مع  �لتجارة �خلارجية، وهي حتر�س على  مو�سوع 

جمال�س �الأعمال �لتي تعي�س و�قع �الأمور على �الأر�س«، الفتا 

�النتباه �إىل �أن »رجال �الأعمال �للبنانيني وخ�سو�سا �أع�ساء 

وي�ساركون يف  �خلليج  بدول  وثيقة  �ملجل�س على عالقة  هذ� 

هذين  يف  �العمار  �إعادة  لور�سة  للتح�سري  و�سوريا  �لعر�ق 

�لبلدين«.

 2014 �لعام  يف  لبنان(  يف  �يطاليا  )�أ�سبوع  »�إقامة  و�قرتح 

�إىل  �إ�سافًة   ،2015 �لعام  يف  �يطاليا(  يف  لبنان  و)�أ�سبوع 

بلد�ن  يف  و�إيطاليا  للبنان  م�سرتكة  معار�س  �إقامة  �إمكانية 

�خلليج«.

و�أ�سار �إىل »�أن غرفة بريوت وجبل لبنان هي جزء من �ل�سبكة 

�لتي ت�سكل »مركز �لتطوير �الأوروبي �ملتو�سطي« �لذي مببادرة 

)برومو�س( يعد باأن ين�رش حول �ملتو�سط �ملمار�سات �جليدة 

يف خدمة �ل�رشكات �ملتو�سطة و�ل�سغرية و�ملتناهية �ل�سغر«، 

�لتكنولوجيا  لنقل  ممتازة  و�سيلة  هو  �ملركز  »هذ�  �أن  معترب�ً 

�لتحكيم  »مركز  بدور  ه 
ّ
ونو �ل�رشكات«.  خدمة  يف  وو�سعها 

بدوره  ي�سكل  �لذي  لبنان  وجبل  بريوت  غرفة  يف  و�لو�ساطة 

جزء� من �ل�سبكة �ملتو�سطية �لتي ت�ستثمر فيها غرفة ميالنو 

و�لتي تعمل من خالل �الأبحاث و�لتاأهيل و�ملحا�رش�ت، على 

رفع م�ستوى �لتحكيم يف �ملنطقة«.

مع  عدة  لقاء�ت  ميالنو  زيارته  خالل  عقد  �سقري  �ن  يذكر 

�لقياد�ت �القت�سادية، بحث خاللها تفعيل عمل »�حتاد �لغرف 

�لتعاون  ينفذها، وكذلك تفعيل  �لتي  �ملتو�سطية« و�مل�ساريع 

بني �لغرف �اليطالية وال �سيما غرفة ميالنو و�لغرف �للبنانية.

إطالق مجلس األعمال اإليطالي ـــ اللبناني
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من �شهر اإلى �شهر

»جائزة  لـ  �الأوىل  �لدورة  لبنان  يف  نظمت 

 »2012 للعام  �ملتميز�ت  لل�سيد�ت  لبنان 

ق�رش  يف  �سخم  �إحتفال  للمنا�سبة  و�أقيم 

�الوني�سكو يف بريوت برعاية وزير �الإقت�ساد 

و�لتجارة نقوال نحا�س وبالتعاون مع �حتاد 

يف  و�لزر�عة  و�ل�سناعة  �لتجارة  غرف 

�ملتاأهالت  على  جو�ئز  وزعت  حيث  لبنان 

و�عتربت  و�الإبتكاري،  �ملهني  مبجالهن 

وتناف�سية.  وحتفيزية  تكرميية   جو�ئز 

يف  �الأول  لبنان  يف  �الحتفال  هذ�  وياأتي 

�الإمار�ت  »جائزة  فروع  من  كفرع  لبنان 

�لعام  منذ  �سنويًا  تتو��سل  �لتي  لل�سيد�ت« 

�سعيد  بن  �أحمد  �ل�سيخ  رعاية  حتت   ،2003
�آل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطري�ن �ملدين، 

�لرئي�س �الأعلى ملجموعة طري�ن �الإمار�ت، 

للجودة،  دبي  ملجموعة  �لفخري  و�لر�عي 

�إ�سم  لبنان حتت  �إىل  �جلائزة  و�إنتقلت هذه 

»جائزة لبنان لل�سيد�ت �ملتميز�ت« بدعم من 

و�لزر�عة  و�ل�سناعة  �لتجارة  »�إحتاد غرف 

دبي  »جمموعة  وبالتعاون مع  لبنان«،  يف 

للجودة« ورعته هذ� �لعام قناة �جلديد. 

�أبوخليل  �سمر  �الإعالمية  �الإحتفال  قّدمت 

و�ألقى كل من �لوزير نحا�س ورئي�س غرف 

لبنان  يف  و�لزر�عة  و�ل�سناعة  �لتجارة 

غّنت  كما  ملنا�سبة.  في  كلمة  �سقري  حممد 

وهبة  جاهدة  �لفنانة  �الإحتفال  خالل 

مايك  �لفنان  �لبيانو  على  عزفًا  ور�فقها 

وقّدمت  �حلالين،  عا�سي  و�لفنان  ما�سي، 

فرقة �أريج عر�سًا �إ�ستعر�سيًا.

�ملتناف�سات  عن  تقرير  ر�س 
ُ
وع

�لت�سفيات  �إىل  و�سلن  �للو�تي  �لـ15 

�سهاد�ت  ت�سلمن  و�للو�تي  �لنهائية 

�الأبجدي: �لرتتيب  بح�سب  وهّن   تقدير 

�أكادميية  طبيبة  م�رشفية  �أمية  �لدكتورة 

�الأمريكية  �جلامعة  يف  �لطبي  �ملركز  يف 

غالييني  بلقي�س  �لدكتورة  بريوت،  يف 

جر�حة قلب �سدر و�رش�يني يف م�ست�سفى 

دميا  �لدكتورة  �جلامعي،  �حلريري  رفيق 

�لعامة  �ملديرية  يف  �أ�سنان  طبيبة  تنيان 

روال  �ملهند�سة  �لد�خلي،  �الأمن  لقوى 

مو�سى موؤ�س�سة ومدير عام �رشكة »نتويز« 

للجمعية  �لتنفيذي  �ملدير   )netways(

 ،)LARD( �لريفي  لالإمناء  �للبنانية 

�ملدير  �لرئي�س  نائب  �لرتك  �سعادة  رميا 

لتاأهيل  »ن�رشوتو«  جلمعية  �لتنفيذي 

و�خلدمات  �ملخدر�ت  على  �ملدمنني 

�ساهني  �أبو  �مل�رشي  �سعاد  �الجتماعية، 

�لعامل  عرب  �رشكتي  عام  ومدير  مالكة 

و�جلبل  »تومك�س«  و�ل�سريفة  للمال 

مالكة  حيدر  فاطمة  و�ل�سفر،  لل�سياحة 

�للبنانية  �لكندية  �الأكادميية  عام  ومدير 

مدينة  خمتار  �سحمر�ين  فاطمة  للتميز، 

�لوكالة  عام  مدير  �سليمان  لور  �سور، 

�إخت�سا�سية  �لوطنية لالإعالم، ليلى عبيد 

عبيد،  �سنرت  عام  ومدير  ومالكة  جتميل 

�ملباين  مدير  عبد�للطيف  منى  �ملهند�سة 

باالإنابة يف وز�رة �الأ�سغال �لعامة و�لنقل، 

و�لرئي�س  �ملالكة  �سعيب  ناديا  �لدكتورة 

�لقاب�سة  »كلينغ«  ملجموعة  �لتنفيذي 

)ClinGroup holding(، �ملهند�سة جنوى 

�سالال �خلوري �ملالكة و�لرئي�س �لتنفيذي 

 Canari De( »لفندق »كناري دو بيبلو�س

 )Majestic( »وفندق »ماجي�ستك )Byblos
�لدكتورة   ،)Solitere( »�سوليتري«  ومركز 

ورئي�سة  م�سارك  �أ�ستاذ  �لدين  عالء  ندى 

خمترب �لطب �لتجددي و�اللتهاب يف كلية 

ونهال  يو�سف،  �لقدي�س  جامعة  يف  �لطب 

و�مل�سوؤول  �ملوؤ�س�سة  قليالت  عبد�لغني 

�لتنفيذي للم�رشح �لعاملي.

�أما �ل�سيد�ت �للو�تي فزن باجلو�ئز فهّن:

�سيدة �الأعمال �الأوىل للعام �ملهند�سة روال 

مو�سى.

�ملهنية   �الأوىل د بلقي�س غالييني.  

ناديا  �لدقيقة  �لقيادة  معيار  عن  فائزة 

�سعيب.

د  �لوظيفية  �الإجناز�ت  معيار  عن  فائزة 

�أمية م�رشفية.

فائزة عن معيار �البتكار د ندى عالء �لذين.

�ال�سرت�تيجي  �لتخطيط  معيار  عن  فائزة 

و�ملايل جنوى �سالال �خلوري.

�سعاد  �الجتماعية  �مل�ساهمات  عن  فائزة 

�أبو �ساهني 

�حلالين  عا�سي  �لفنانني  تكرمي  مت  كما 

ن�سال  �الإعالمية  وهبي،  وجاهدة 

»جائزة  �أمناء  جمل�س  وعن  �الأحمدية، 

مت �لفنانة 
ّ
لبنان لل�سيد�ت �ملتميز�ت« كر

من  �ل�سام�سي  �سمر  �لدكتورة  �لت�سكيلية 

و�لدكتورة  جابر  ندى  �ل�سيدة  �الإمار�ت، 

وُكرمت  يون�س،  غد�ر  �سلوى  �ل�سفرية 

 �أي�سًا �سيدة �الأعمال مرينا يون�س �حلاج.

جائزة لبنان للسيدات المتميزات األولى 2012 

ندى جابر

جاهدة وهبي

د. سلوى غدار يونس

سمر شامسي
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نقيب المحررين مع غابي لطيف ومي شدياق ونعمت عازوري ٔاوسي ومهى سلمى

د. بلقيس غالييني

سعاد ٔابو شاهين

الفأيزات

نجوى شالال خوريد. ٔامية مشرفية

الدكتورة ندى عالء الدينالمهندسة روال موسى

ناديا شعيب

د. سلوى يونس، محمد لمع، النقيب الياس عون
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من �شهر اإلى �شهر

�سليمان  �أبو  وليد  �ملايل  �خلبري  ��ستبعد 

�أّن يكون لقر�ر �الحتاد �الأوروبي باإدر�ج 

على  �هلل«  »حزب  لـ  �لع�سكري  �جلناح 

�لو�سع  يف  تاأثري  �أي  �الإرهابية،  �للو�ئح 

نظر�ً  �ملايل،  �أو  �للبناين  �القت�سادي 

بني  تربط  �لتي  �مل�سرتكة  للم�سالح 

�سبيل  على  توجد  حيث  ولبنان،  �أوروبا 

فرن�سية  �رشكة   5000 من  �أكرث  �ملثال 

�أو بطريقة غري  لبنان مبا�رشة  تعمل يف 

مبا�رشة، وال تطمح �إىل ترك هذه �ل�سوق، 

قائمة  يت�سدر  �لتجاري  �لتبادل  �أن  كما 

�لتبادل �لتجاري بعد �لواليات �ملتحدة.

�سبق  �ملتحدة  �لواليات  �أّن  �إىل  ولفت 

�للو�ئح  على  �هلل«  »حزب  �أدرجت  �أن  لها 

ذلك  مي�س  �أن  دون  من  �الإرهابية 

علمًا  و�ملالية،  �القت�سادية  بالعالقات 

�للبنانية  �لتحويالت  من   %  90 باأّن 

بنيويورك.  طبعًا  ومّتر  بالدوالر  حت�سل 

عقوبات  وجود  �نتفاء  �إّن  وبالتايل 

�ملنتجات  ��ستري�د  على  حظر  �أو  مالية 

على  �لقر�ر  قيمة  من  يخفف  �للبنانية، 

�سيما  وال  و�ملايل  �القت�سادي  �مل�ستوى 

و�أّن �مل�سارف �للبنانية تلتزم باملعايري 

�لدولية.

�أّن  �سليمان  �أبو  �عترب  �آخر،  جمال  يف 

مو�سوع  �ل�سوريني  �لنازحني  مو�سوع 

»تكتل  رئي�س  كان  حيث  بحت،  �إن�ساين 

عون  مي�سال  �لعماد  و�الإ�سالح«  �لتغيري 

�أول �ملحذرين من تد�عياته. ولفت �إىل �أّنه 

من �ل�رشوري معاجلة هذه �الأزمة كي ال 

�ملوقوتة، كما ح�سل يف  تنفجر قنبلتها 

لة 
ّ

�ملوؤج �ل�سيا�سية  �مللفات  من  �لكثري 

�القت�ساد  �أّن  �إىل  م�سري�ً  الآخر،  زمن  من 

 ويقوم على �ملبادرة �لفردية، 
ّ
�للبناين حر

 من حماية منتجاتنا �ملحلية، 
ّ
�إال �أّنه ال بد

كما حماية �ليد �لعاملة �للبنانية من �أي 

مناف�سة غري م�رشوعة.  

�إىل و�سع خطة  �للبنانية  ودعا �حلكومة 

�أ�رشع  يف  �الأزمة  هذه  ملعاجلة  طو�رئ 

�لتن�سيق  �إىل  �حلاجة  الأّن  ممكن،  وقت 

بني �لوز�ر�ت �ملعنية �أمر ملح، كي يثبت 

و�لدول  �لدويل،  �ملجمتع  �أمام  لبنان 

بامل�سد�قية  يتمتع  �أّنه  حتديد�ً  �ملانحة 

�مل�ساعد�ت  على  يح�سل  كي  �لكافية 

�ملالية �لالزمة مل�ساعدة �لنازحني.

فاإّن  �القت�سادي،  �مل�ستوى  على  �أما 

كثرية،  تد�عايت  �لنازحني  مل�ساألة 

�ملجهزة  غري  �لتحتية  بالبنى  �أواًل  تبد�أ 

للنازحني  �لهائلة  �الأعد�د  ال�ستيعاب 

�لنفايات،  وجتميع  و�ملياه  �لطاقة  من 

�مل�رشوعة  غري  �ملناف�سة  ثانيًا  لتطال 

�إىل  ثالثًا  لت�سل  �للبنانية،  �لعاملة  لليد 

�الأجور �لتي �نخف�ست بن�سة 14 % ب�سبب 

�ل�سورية،  �لعاملة  �ليد  كلفة  �نخفا�س 

�أمر  وهو   ،%  29 �لبطالة  بلغت  فيما 

تد�عيات  يحمل  الأنه  �أ�سو�أ  هو  مبا  ينذر 

�جتماعية و�أمنية خطرية.

و�أ�سار �أبو �سليمان �إىل �أّن �أبرز �لتد�عيات 

�للبناين  �القت�ساد  لها  �س 
ّ
تعر �لتي 

زيادة  جر�ء  �رتفع  �لذي  �لت�سخم  هو 

�لقدرة  �نخفا�س  �إىل  �أدى  ما  �ال�ستهالك 

�حلركة  تباطوء  وبالتايل  �ل�رش�ئية، 

�لنمو  �نخفا�س  وتاليًا،  �القت�سادية، 

من   
ّ
بد ال  ولهذ�  �لعام.  �لدين  وزيادة 

�لعمل  �سوق  مر�قبة  �ملخت�سة  �ل�سلطات 

من  ي�ستفد  مل  لبنان  باأّن  علمًا  �للبناين، 

عربت  �لتي  �ل�سورية  �لر�ساميل  حركة 

ب�سبب  فيه  ت�ستقر  �أن  دون  من  لبنان 

�ال�سطر�بات �الأمنية.

5 آالف شركة فرنسية تعمل في لبنان
 أبو سليمان: ال تأثيرات اقتصادية للقرار األوروبي

�ل�سيدة  برئا�سة  �لن�سائية  �لنه�سة  جتمع  دعى 

�ملجتمع  �سيد�ت  من  ح�سد�ً  فار�س  منى 

مطعم  يف  �سباحي  فطور  �ىل  �لتجمع  و�أع�ساء 

Crimson  يف منطقة �ل�سويفات، حيث حتدثت 
من  و�لغاية  �لتجمع  �أهد�ف  فار�س حول  �ل�سيدة 

تطوير  �سياق  يف  تاأتي  �لتي  �لن�سائية  �للقاء�ت 

�لعمل �ملهني و�لتوجه �الإجتماعي و�لرتبوي. 

عن  �ل�سيد�ت  من  عدد  �لفطور  خالل  وحتدثت 

�الإقت�سادي  �الإ�ستقالل  جمال  يف  جتربتهم 

و�خلطو�ت �لعملية �لتي �تخذنها لتح�سني و�سع 

�الأ�رشة �قت�ساديًا وتربويًا. 

فطور تجمع النهضة النسائية 
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�لر�سمية  زحلتا  عني  ثانوية  �حتفلت 

بتخريج دفعة جديدة من طالبها بح�سور 

�لهيئة �لتعليمية و�الأهايل وهيئة �لبلدية 

وهو  مغبغب،  �دو�ر  رئي�سها  ر�أ�سهم  على 

تنظمه  �لذي  �لثاين  ج 
ّ
�لتخر �حتفال  

�لثانوية  مدير  و�ألقى  لطاّلبها.  �لثانوية 

�ملربي عادل حممود كلمة يف �ملنا�سبة 

�أثنى فيها على �جتهاد �لطالب وتعاونهم 

مع ��ساتذتهم حل�سد نتيجة �لعلم و�ل�سعي 

�لدر��سي  �لعام  خالل  زرعوه  �لذي 

من  �لرغم  على  م�رشفة،  �لنتيجة  لتاأتي 

�ل�سعبة  و�لظروف  �لقليلة  �المكانات 

و�ملكان �ملتو��سع. 

و�أثنى �ملربي حممود على �لعمل كفريق 

من  جعل  ما  و�لقدرة،  باالر�دة  يتمتع 

و�حدة  كعائلة  �سويًا  للعمل  قوة  �ل�سعف 

وطالب  و�ال�ساتذة.  �لتالميذ  من  موؤلفة 

بتح�سني �و�ساع �لثانوية لتكون مدر�سة 

�لقرى  يف  بالثانويات  �إ�سوة  منوذجية 

عني  لطالب  كحق  �ملجاورة،  و�ملدن 

�خل�سو�س  بهذ�  �رشخة  و�أطلق  زحلتا. 

موقعه،  من  كل  �جلميع،  حتفيز  بهدف 

�مل�سوؤولني  على  �سغط  قوة  لت�سكيل 

النتز�ع حقٍّ م�رشوع الأهل �لبلدة. 

على  حممود  عادل  �أثنى  �خلتام  ويف 

�لتي  �لتعليمية  و�لهيئة  �لطالب  ن�ساط 

تهتم باملو�هب كما �لدر��سة، و�لتي برزت 

من خالل �ملعر�س �لذي �أقيم يف �ملدر�سة 

�لدين  �لفنان كرم كمال  �ل�سيخ  با�رش�ف 

متمنيًا �أن ينظم �ملعر�س �سنويًا. 

احتفال تخرج ثانوية عين زحلتا 

المربي عادل محمود ورٔييس البلدية إدوار مغبغب يسلمان شهادات التخرج

المربي عادل محمود

جانب من الحضور

من النشاطات
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من �شهر اإلى �شهر

�ملهند�س  بالوكالة  �لزر�عة  وزير  و�ملياه  �لطاقة  وزير  �أطلق 

و�ملياه،  �لطاقة  وز�رة  يف  عقده  �إجتماع  عقب  با�سيل  جرب�ن 

»�ليوم �لعاملي �لثاين للنبيذ« �لذي �سيعقد يف �إملانيا يف 14 �أيار 

�أيار �ملا�سي  2014، بعد »�ليوم �لعاملي �الأول« �لذي عقد يف 
ت�رشين  و3  و2   1 يف  لبنان  ��ست�سافة  عن  و�أعلن  باري�س.  يف 

�الأول 2013 لـ »�ملوؤمتر �لعاملي للنبيذ«. وقد ح�رش �الإجتماع 

حلود،  لوي�س  �ملهند�س  �لزر�عة  لوز�رة  �لعام  �ملدير  �ملو�سع، 

»معهد  رئي�س  �رشغام،  النا  »ليبنور«  ملوؤ�س�سة  �لعام  �ملدير 

�لكرمة و�لنبيذ«  �لكرمة و�لنبيذ« �سريج هو�رش، رئي�س »�إحتاد 

و�خلمور«  �لروحية  �مل�رشوبات  »نقابة  رئي�س  �ل�ساوي،  ظافر 

�لتجارة  وغرف  �جلامعات  ممثلي  �ىل  �لع�سم،  كارلو�س 

و�ل�سناعة  �لزر�عة  ووز�ر�ت  و«�إيد�ل«  و�لزر�عة  و�ل�سناعة 

و�الإقت�ساد و«معهد �لكرمة و�لنبيذ« �لذي مت تعينه �أخري�ً.

»�لتعيني  �أن  �إىل  �الإجتماع،  عقب  با�سيل  �لوزير  و�أ�سار 

�ل�سادر بهذ�  �أتى وفقًا لالأ�سول وللقانون وللمر�سوم  للمعهد، 

�لنبيذ يف  �أتى باكورة عمل جامع مل�سنعي  �لذي  �خل�سو�س، 

�إىل  الفتًا  �ملعنية«،  و�ملوؤ�س�سات  �للبنانية  ولالإد�ر�ت  لبنان 

ي�سكل �سورة مميزة وجميلة عن  �للبناين  �لنبيذ  �أن »مو�سوع 

من  كذلك  و�إنتاجنا  وح�سارتنا  ثقافتنا  من  جزء  وهو  لبنان 

�إقت�سادنا«.

أطلق يومًا جديدًا للنبيذ اللبناني في 14 ايار المقبل في المانيا
باسيل: هذا القطاع يرفع إسم لبنان عاليًا 

�لوز�رة،  يف  مكتبه  يف  �سحناوي،  نقوال  �الت�ساالت  وزير  عقد 

تعميم  ال�ستكمال  �لطريق  خريطة  فيه  �علن  �سحافيا  موؤمتر� 

جديدة  عمل  ور�سة  خالل  من  لبنان،  كل  يف  �ل�رشيع  �النرتنت 

�النرتنت  بخدمة  هاتفية  منطقة   118 بتجهيز  تق�سي  للوز�رة 

 4 يف  موزعني  لبناين  �لف   500 منها  ي�ستفيد   ،DSL �ل�رشيع 

حمافظات و24 ق�ساء و541 بلدة، ال يز�لون حمرومني من هذه 

�خلدمة.

وقال: بجهوز �سبكة �اللياف �ل�سوئية �لتي نعمل على تنفيذها 

�وجريو، طلبنا  �د�رة هيئة  �ىل  �ليوم كتابا  �ر�سلنا  منذ عامني، 

منها �ن تفيدنا بامل�ستلزمات �ملالية و�لتقنية لتكليفها بتجهيز 

خدمة  دون  من  تز�ل  ال  �لتي  �لهاتفية  و�ملناطق  �ل�سنرت�الت 

هذه  تاأمني  يتم  حتى  عري�سة،  حزمة  �و   DSL �رشيع  �نرتنت 

�اللياف  �سبكة  من  ي�ستفيد  ��ساف:  �ملناطق.  هذه  يف  �خلدمة 

�ل�سوئية �لقدمية حو�ىل 170 �سنرت�ال �و منطقة هاتفية من ��سل 

288 منطقة هاتفية، مبا يعني �ن 118 منطقة هاتفية ال ي�ستطيع 
�ل�رشيع،  �النرتنت  خدمة  من  ر�هنا  ي�ستفيد  �ن  فيها  �ملو�طن 

 4 يف  �للبنانية  �مل�ساحة  من  مربع  كيلومرت   3000 ت�سمل  وهي 

و24  لبنان،  وجبل  و�ل�سمال  و�جلنوب  �لبقاع  وهي  حمافظات 

ي�ستفيدون من خدمة  ال  بلدة   541 لبناين يف  �لف  ق�ساء و500 

�النرتنت �ل�رشيع.

و��سار �ىل �ننا حددنا فرتة بني 3 و6 ��سهر حد� �ق�سى، لتجهيز 

هيئة  �د�رة  ��ستجابت  حال  يف  طبعا  وذلك   ،118 �لـ  �ملناطق 

�وجريو.

و�و�سح �ن هذ� �مل�رشوع ياأتي يف �سياق �الإمناء �ملتو�زن �لتي 

نحر�س عليه بحيث ال يبقى لبناين حتى نهاية �ل�سنة حد� �ق�سى 

ال ي�ستفيد من خدمة �الإنرتنت �ل�رشيع �لتي باتت حيوية وملحة 

و��سا�سية.

خريطة طريق الستكمال »اإلنترنت« السريع 
صحناوي: تجهيز المناطق مرتبط باستجابة اوجيرو
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شركة صونومار تراست شيبينغ كومباني ش.م.ل.

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2012/12/31

المطلوباتل.ل.ل.ل.الموجودات

ر�أ�س �ملال1710531911000000�الأ�سول �لثابتة 

�الأحتياطيات25048755440190529ذمم مدينة

نتائج �سابقة مدورة457046941146847494�مل�سارف و �ل�سندوق

�لنتيجة �ل�سافية للدورة �ملالية33258178

�ملوؤونات ملو�جهة �أعباء25446648

ح�سابات �ل�رشكاء �لد�ئنة360559475

ذمم د�ئنة249964911

�ل�سمان �الجتماعي4619264

�رش�ئب متوجبة على �الأ�ستثمار964061

�رش�ئب متوجبة خارج �الأ�ستثمار8167733

ح�سابات �لت�سوية7569393

878587686878587686�ملجموع �لعام

جمل�س الإداره

بولني جان ميتز

�رصكة ميتز هولدنغ �س.م.ل

بيرت جان ميتز

رئي�س جمل�س الإداره

ع�سو

ع�سو

املراقب الأ�سا�سي

فواز اأخوان

املراقب الأ�سايف

جورج عكر
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من �شهر اإلى �شهر

�الإجو�ء  فيها  تفاعلت  مميزة  خطوة  يف 

�أنطو�ن  �أقام  �الأعمال  وعامل  �لرم�سانية 

م ل�سناعة 
ّ
م �ساحب �رشكة �إتيـفري حكي

ّ
حكي

دلبتا  يف  د�رته  يف  حا�سد�أ  �أفطار�ً  �لزجاج 

يف ك�رشو�ن، ح�رشه �أكرث من 150 �سناعي 

من  وعدد  �للبنانية  �ملناطق  خمتلف  من 

يف  و�الأجتماعية  �الأقت�سادية  فعاليات 

�ملنطقة.

فيها  رحب  باملنا�سبة  كلمة  م 
ّ
حكي و�لقى 

باحل�سور معترب�ً �أن هذ� �للقاء ميثل حقيقة 

و�ل�سكر  بالتقدير  متوجهًا  لبنان  وحدة 

�ل�رشكة  وزبائن  عام  ب�سكل  لل�سناعيني 

ب�سكل خا�س على م�ساركتهم، النهم ميثلون 

�لوحدة �لوطنية حيث ال حو�جز وال م�ساعب 

تقف يف وجه �للبنانيني �ملخل�سني.

و�أكد على �رشورة تكر�ر هذه �ملنا�سبة �سنويًا 

�الأعياد  منا�سبات  وكل  رم�سان  �سهر  يف 

دون �أ�ستثناء لتكون �سمري �للبنانيني يجب 

ال  �لبع�س  بع�سهم  على  �خلوف  يكون  �أن 

�أن  �أمل  كما  �لبع�س،  بع�سهم  من  �خلوف 

ت�سكل �العياد �خرت�قًا جلميع �حلو�جز بني 

�للبنانني.

�أن  متنى  �ل�رشكة  مدير  م 
ّ
حكي جو  �أما 

�أ�سهر  جميع  رم�سان  �سهر  لقاء�ت  ت�سمل 

�لرم�ساين  �للقاء  هذ�  يكون  و�أن  �ل�سنة، 

و�عد�ً  و�لوحدة،  �ملحبة  لبنان  ميثل حقيقة 

كما  �ملقبلة،  �ل�سنو�ت  يف  �ملنا�سبة  بتكر�ر 

�ل�رشكة  ال �سيما مدير  �سكر جميع موظفي 

مرمل  مرمر  و�ملبيعات  �لعامة  �لعالقات 

�ملهني  م�ستو�ها  رفع  يف  �ساهمو�  �لذين 

 يف 
ً
لت�سبح من �أكرث �ل�رشكات �سهرًة وعطاء

لبنان و�لعامل �لعربي.

�أ�سحاب  عبد�ل�ساتر  في�سل  �لزميل  و�سكر 

يف  �لرم�ساين  �الإفطار  هذ�  الإقامة  �لدعوة 

ك�رشو�ن حتديد�ً، كونها توؤكد على �الن�سهار 

�للبناين يف جميع �ملنا�سبات.

خطوًة  �الإفطار  هذ�  �ل�ساتر  عبد  و�أعترب 

جبارة يفتخر بها جميع �للبنانيني و�إمثولة 

ًا 
ّ
متمني بينهم  فيما  �خلالق  �لتعاطي  يف 

�مل�سيحية  �ملنا�سبات  جميع  ت�سمل  �أن 

و�الإ�سالمية حيث �العياد و�حدة و�هلل و�حد 

ولبنان ي�سع �جلميع.

إفطار رمضاني في كسروان لصناعيين من كل لبنان
حكّيم: تكرار هذه المناسبة إختراق لجميع الحواجز

عبد الساتر: خطوًة جبارة يفتخر بها جميع اللبنانيين

جو حكيم من اليسار فارس سعد، فيصل عبد الساتر- المقدم قازان- النقيب زين- علي شحرورٔانطوان حكيم

من اليسار فارس سعد، فيصل عبد الساتر ، النقيب زين، علي شحرور، شهاب، خالد،علي، وعباس الدلباني من اليسار قاسم غدار وزوجته- غسان الطبش- اسماعيل اسماعيل- حسن يونس
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من اليسار حسين  ومحمد العبداهلل- وفيق صالح

من اليسار فيصل االشقر- فوزي صعب- مرمر مرمل

بعض الحضور

بدر ايعالي, وسامر ايعالي, نبيل الجمل, وزياد كيالني وحرمه

من اليسار علي ومحمد منصور

خليل وتيسير القال

جانب من الحضور

بعض الحضور

من اليسار رواد خشروم- باسيل الدلباني

بعض الحضور

جو، ساري، وانطوان حكّيم

روبير يعقوب وعقيلته

فادي بصبوص وخطيبته

غّي حكّيم وزوجته
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رمضانيات بيروتية مع مؤسسة مخزومي
�أقامت موؤ�س�سة خمزومي عدة ن�ساطات 

خالل �سهر رم�سان �ملبارك بد�أت من 

خالل  من  فــرد�ن،  يف  �لتكافل  �ساحة 

�سهر  �متدت طيلة  �لتي  �لرحمن  مو�ئد 

�ل�سحية  و�حلمالت  �ملبارك  رم�سان 

�ملتنوعة  �لرم�سانية  و�المــ�ــســيــات 

مو�لد  ت�سمنت  و�لتي  �الإفــطــار،  بعد 

و�ألعابًا لالإطفال  رم�سانية، وعرو�سًا 

مع  خفية  �ألعابًا  »جنون«  فرقة  مع 

»ميكي«، �إ�سافة ��سكت�سات طريفة مع 

»�أبو �سليم وفرقته« مما ��ساع جو�ً من 

�لفرح و�لبهجة بني �حلا�رشين. 

كما �طلقت موؤ�س�سة خمزومي مهرجان 

»�سوق رم�سانيات بريوتية« يف مركز 

برعاية  »بــيــال«  للمعار�س  ــريوت  ب

�ل�سيدة  �الأوىل  �للبنانية  وح�سور 

رندة  �ل�سيدة  وم�ساركة  �سليمان  وفاء 

حمادة،  �ل�سلح  ليلى  و�ل�سيدة  بــري 

�سيا�سية  �سخ�سيات  �ىل  باال�سافة 

ودبلوما�سية. و�عترب �ملهرجان »حدث 

من  �أكرث  فيه  �سارك  �لف�سيل«  �ل�سهر 

20 منظمة غري حكومية وممثلني عن 
وتركيا  وهولند�  )�إيطاليا  �سفار�ت   6
�لعربية  و�ململكة  وم�رش  وباك�ستان 

�ل�سعودية(. 

على  �سليمان  وفاء  �أثنت  كلمتها  ويف 

هذه  مثل  التخاذ  خمزومي  موؤ�س�سة 

يف  �سمحت  �لــتــي  �لــهــامــة  ــادرة  ــب �مل

�لوقت �ملنا�سب �حل�سول على جو من 

�لهدوء و�لتاأمل و�الحتفال برث�ء �لبالد 

وتنوعها. 

خمزومي  موؤ�س�سة  رئي�سة  و�أكــــدت 

�ل�سيدة مي خمزومي على �أهمية ت�سليط 

و�إيجاد  �مل�سرتكة  قيمنا  على  �ل�سوء 

للنا�س من جميع  تتيح  مثالية  فر�س 

فيها  �النخر�ط  و�ملعتقد�ت  ــان  �الأدي

�حلدث  تخلل  وقد  منها.  و�ال�ستفادة 

�لر�سمي  �الفتتاحي  �لــ�ــرشيــط  قطع 

قدم  �ملعر�س.  حول  جماعية  وجولة 

�لعديد  بريوتية«  »رم�سانيات  �سوق 

�أجو�ء  �سمن  و�الأن�سطة  �الأحــد�ث  من 

ن�سخة  فيه  وتو�جد  �ملبارك،  رم�سان 

طبق �ال�سل عن قرية لبنانية تقليدية 

رو�ها  �ملا�سي  حكايات  ت�سم  �لتي 

ــال  ــف »�حلـــكـــو�تـــي«، كــمــا متــتــع �الأط

�لعمالقة  �لدمى  و��ستعر��س  بالطبال 

�لطائر،  �لــعــربــي  و�الأمــــري  ــار  وزجنــب

لبنانيًا  م�سممًا   60 من  �أكرث  وعر�س 

وقد  �أعمالهم.  نحات   20 من  و�كــرث 

و�ملنتجات  �ليدوية  �حلــرف  عر�ست 

فنية  و�أعــمــال  برم�سان  �ل�سلة  ذ�ت 

فريدة من نوعها. و�سارك يف فعاليات 

�لفنانني  مــن  عــدد   
ً
غــنــاء �ملهرجان 

بينهم ليلى �بو حبيب وبول وجومانا 

�لــدر�ويــ�ــس  مـــر�د، كما قــدمــت فــرقــة 

باال�سافة  دينية،  ومو�سحات  �أنا�سيد 

�ىل و�سالت �سوفية روحانية وعزف 

مو�سيقي مع يو�سف عي�سى. 

المخزومي يقدم درع المؤسسة للسيدة األولى

من اليمين ليلى الصلح، مي مخزومي، السيدة األولى، وفؤاد مخزومي

سليمان تلقي كلمتها
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من �شهر اإلى �شهر

�سعادة  �رشف  على  �فطار�ً  بريوت  مدينة  حمافظة  موظفو  �قام 

حمافظ مدينة بريوت �الأ�ستاذ نا�سيف قالو�س، يف فندق  مونرو 

يف و�سط بريوت، وذلك بح�سور �أع�ساء من جمل�س بلدية بريوت 

فاجاأ  �الإفطار  وخالل  وع�سكرية،  مدنية  وفعاليات  و�سخ�سيات 

 بعيد ميالده 
ً
�ملوظفون �سعادة �ملحافظ  بقالب من �حللوى �حتفاء

�لذي ي�سادف يف هذ� �ليوم، بدوره �سكر �سعادة �ملحافظ  قالو�س 

و�أثنى على جهودهم يف  �جلميلة  �الألتفاتة  �ملوظفني على هذه 

�سبيل �جناح وتطوير �لعمل يف حمافظة مدينة بريوت. 

افطار على شرف محافظ مدينة بيروت

محافظ مدينة بيروت ناصيف قالوش

جاهدة عيتاني ومروان شهاب وخليل شقير

ٔاثناء قطع قالب الحلوى

صورة تذكاريةقأيد فوج االطفاء العقيد منير مخلالتي

عضو مجلس خليل شقير عضو مجلس منيب ناصر الدين عضو مجلس هاغوب تريزيان عضو مجلس فيليب بسترس

عضو مجلس مروان شهاب
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شركة أورابيا )أوف شور( ش.م.ل.

الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2012/12/31

المطلوباتل.ل.ل.ل.الموجودات

ر�أ�س �ملال77388010530000000ذمم مدينة

نتائج �سابقة مدورة25714784269751740ح�سابات �لت�سوية

�لنتيجة �ل�سافية للدورة �ملالية572685207207961512�مل�سارف

ذمم د�ئنة417587602874411�ل�سندوق

�ل�سمان �الجتماعي266007123292357ح�سابات �ل�رشكاء

ذمم �ال�ستثمار �لد�ئنة �الأخرى470256732549425�ال�سول �لثابتة

�رش�ئب متوجبة على �الأ�ستثمار316838812484500ذمم �ال�ستثمار�ملدينة �الأخرى

ح�سابات �لت�سوية6221452

�الحتياطات7750193

16628855901662885590�ملجموع �لعام

جمل�س الإداره

�سيلوانا غازاريان

رمزي العويني

انرتانيك كالوكيان

رئي�س جمل�س الإداره

ع�سو

ع�سو

املراقب الأ�سا�سي

حبيب حامت
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�ل�سويفات  مدينة  يف  �الأوىل  للمرة  �فتتح 

 »2013 و�الإ�سكان  للبناء  �ل�سويفات  »معر�س 

�ال�ستاذ  و�لتجارة  �القت�ساد  وزير  برعاية 

فوؤ�د  �لوز�رة  عام  مبدير  ممثاًل  نحا�س،  نقوال 

فليفل وبح�سور �ملفو�س �حلكومي يف رئا�سة 

جمل�س �لوزر�ء �لدكتور وليد �سايف. ��سرتك يف 

تنظيم �ملعر�س جمعية »جتار مدينة �ل�سويفات 

وجو�رها« و«جتمع �ل�سويفات مدينتنا«. 

وحتدث فليفل عن �أهمية قطاع �لبناء يف لبنان 

�لعمل  وفر�س  �ال�ستثمار�ت  حجم  حيث  من 

�ملعر�س  هذ�  �همية  على  وركز  يوفرها.  �لتي 

يف مدينة �ل�سويفات �لتي ت�سهد تقدمًا عمر�نيًا 

تنموي  جهد  لكل  �لوز�رة  دعم  و�كد  ملحوظًا، 

يقوم به �لقطاع �خلا�س.

�لتجار  كلمة  �سعب  ندى  �لدكتورة  �لقت  حيث 

للمدينة  �لتجاري  �لتاريخ  عن  فيها  وتكلمت 

�لذي  �لتوقيت  هذ�  يف  �ملعر�س  هذ�  و�همية 

�القت�سادي  �لركود  من  حااًل  لبنان  فيه  ي�سهد 

ذ�ت  �أخرى  بن�ساطات  �لتجار  با�سم  ووعدت 

طابع جتاري �قت�سادي، ثم �لقى �ال�ستاذ �كرم 

جتمع  يف  �القت�سادية  �للجنة  رئي�س  �لعكاز 

حتدث  �لتجمع  با�سم  كلمة  مدينتنا  �ل�سويفات 

فيها عن دور �ملجتمع �ملدين يف حركة �الإمناء 

وعن حركة جتمع �ل�سويفات مدينتنا �الإمنائي 

�ال  هو  ما  و�ال�سكان  �لبناء  معر�س  �ن  و�عترب 

ومتنى  �الإمنائية  �لتجمع  م�سرية  يف  خطوه 

للمعر�س �لنجاح وللعار�سني �لتوفيق 

ومن ثم �علنت رئي�سة �جلهاز �العالمي يف جتمع 

�هد�ف  عن  �لري�ساين  ندين  مدينتنا  �ل�سويفات 

�ملعر�س �القت�سادية  و�لتوجيهية ومنها �لتز�م 

�لبناء  و�ملن�ساآت،  �الأبنية  يف  �جلمال  معايري 

�الحتياجات  لذوي  �ل�سديقة  �البنية  �الخ�رش، 

�خلا�سة، و�اللتز�م بقو�نني �ل�سري يف ما يتعلق 

وتوجيهات  �لبناء  وقو�نني  �لبناء  مو�د  بنقل 

 « برنامج  ن�ساط  �ملدين وهو م�سمون  �لتنظيم 

ي�سرتك  �لذي  �لقانون«  �ل�سويفات مدينة تطبق 

�لتجمع مع منتدى �ن�سان يف �طالقه.

»�ل�سناعة  جالت  �حلدث  ملو�كبة  منها  و�سعيًا 

حيث  �ملعر�س  �أق�سام  على  و�القت�ساد« 

�أول  حركة  و�سع  �مل�ساركني  مع  ��ستعر�ست 

�ل�سويفات  ملدينة  تنموية  �قت�سادية  خطوة 

وجو�رها: 

 معرض الشويفات موقع محدود 
لمشاريع كبيرة 

 مروان علوان 
 )Alwan Wooden Industies(

تخ�س�س �رشكاتنا باملطابخ 

�خل�سبية  �جلاهزة  و�لبيوت 

�ساندوي�س  كال�س  و�لفايرب 

من  �أرخ�س  وهي  بانري، 

ما  نوعًا  وهي  هاو�س  �للوغ 

ن�ستورد  كما  �سعبية،  كونها 

�الألو�ح وهو  من  نوعًا جديد�ً 

»وود بال�ستيك« وي�ستعمل يف 

�ملطابخ و�خلز�ئن و�ر�سيات 

يتحمل  النه  للم�سابح 

�لتعر�س للماء و�ل�سم�س، كما 

ت�ستعمل للخز�ئن ولقو�لب �ل�سب، وميكن �ن ت�ستخدم كلوحات 

�إعالنية حول �الأبنية يطبع عليها، وعندما ينتهي منها ميكن �ن 

يفكها وي�ستخدمها يف مكان �آخر. 

جديدة،  فكرته  الأن  �ل�سويفات  معر�س  يف  م�ساركتنا  وتاأتي 

�أن نكون �سمن �لتجمع الأن �ملعر�س هو »�ل�سويفات  و�حببنا 

و�جلو�ر« وم�سنعنا يف منطقة �لليلكي �أي �ننا �ردنا �أن نكون 

يف بيتنا الأننا نريد �ن يعرف من حولنا باملنتج �ملتو�فر لدينا، 

�أوىل  كخطوة  �ملعر�س  ووجدنا  باملعروف.  �أوىل  و�الأقربون 

يحتاج  كان  �نه  وماأخذي  خفيفة  �حلركة  �أن  مع  بها  باأ�س  ال 

كموؤ�س�سات  منا  ويحتاج  جيدة  �ملعر�س  وعامة  �كرث،  لدعاية 

ت�سجيع �أكرب ليكون �ل�سنة �ملقبلة �أح�سن. 

من �شهر اإلى �شهر

)SAAB Company LTD( نبيل صعب

طرح معر�س �ل�سويفات فكرة 

»جتمع  خالل  من  جديدة 

من  و�أنا  مدينتنا«  �ل�سويفات 

فر�سو  �عترب  �إذ  موؤ�س�سيه، 

لعر�س مو�د �لبناء و�ال�سكان، 

و�نا عملي �سمن هذ� �لنطاق، 

�أح�رش  كموؤ�س�سة  فاأنا 

جاهزة  ملنازل  مل�ساريع 

نزيد  ونحن  بالباطون،  ولكن 

عنا 
ّ
و�س فكلما  �نتاجنا  نوعية 

لنا  �أف�سل  كان  كلما  �فكارنا 

ولقطاعنا، وب�سبب �مللل وقلة 

�لتجارب  الجر�ء  �لوقت  ��ستغلينا  �الأخرية  �لفرتة  يف  �لن�ساط 

و�لدر��سات �جلديدة �لتي �أفادت جمالنا وجعلتنا نبتكر �أفكار�ً 

جديدة. 

�ل�سويفات  معر�س  مقارنة  ن�ستطيع  ال  �أخرى  ناحية  من 

الأنهما  بريوت،  دو  �لفوروم  معر�س  �أو  لبنانون  بالربوجكت 

من �ملعار�س �لكبرية بينما معر�س �ل�سويفات نطاقه حمدود 

�أوىل يف  و�سغري. مع هذ� كانت �حلركة ال باأ�س بها كخطوة 

يف  �سعبة  ظروف  مع  �نطالقته  تز�منت  �لتي  �ملعر�س  هذ� 

مل  لكنها  جنحت  �لفكرة  �إن  �لقول  ��ستطيع  ال  لذ�  �ل�ساحية، 

تف�سل. �خلطوة �الأوىل هي �ال�سعب يف م�سو�ر �الألف ميل.

ندين الريشاني
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تعمل �رشكتنا يف جمال �ملعد�ت �أملانية، 

وكان لنا بد�ية النطالقة قوية يف لبنان، 

ف�رشكتنا متخ�س�سة مبعد�ت �لرفع و�لبناء 

حتتاجه  �سيء  وكل  �ل�سناعية  و�ملعد�ت 

جتار  جمعية  موؤ�س�سي  من  �أنا  �مل�سانع، 

يف  بالعمل  �لفخر  لنا  وكان  �ل�سويفات، 

�ملعر�س الن فيه حتٍد كبري لكل �لظروف، 

نحو  و�لتوجه  �لبناء  على  �أ�رشينا  ونحن 

للعام  �أف�سل  مل�ستوى  ونتطلع  �الأمام 

�ملقبل. 

�أمام  �ملجال  لفتح  �ملعر�س  وياأتي 

ت�ستطيع  ال  �لتي  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات 

قد  وما  �لكبرية،  �ملعار�س  يف  �مل�ساركة 

�ملعر�س  هذ�  يف  �لعادي  �ملو�طن  يجده 

�لربوجت  مثل  كبري  معر�س  يف  يجده  ال 

للخارج  عملهم  معظم  الأن  مثاًل،  ليبانون 

�ملجال  فتحنا  �أننا  كما  للد�خل،  ولي�س 

ليعرف من يعي�س يف هذه �ملنطقة ما لديه 

يف منطقته، وهناك �أ�سياء كثرية موجودة 

كما  �ل�سويفات،  معر�س  يف  �إليها  تعرفت 

هذه  على  �ل�سوء  اللقاء  هو  �ملعر�س  �ن 

�ملوؤ�س�سات لتحفيزها للتقدم �أكرث وتكرب. 

و�سنكرر �لتجربة باملعر�س ليكون �سنويًا 

و�سيتو�سع �أكرث الأن كل �مل�ساركني وجدو� 

�إقبااًل وجيد�ً. و�سار لديهم �تفاقات عملية 

وتعارفت �ل�رشكات فيما بينها فال�سويفات 

كبري  �سناعي  جتمع  وفيها  كبرية  مدينة 

�ملنطقة  �نعا�س  على  ونعمل  لبنان،  يف 

نتطلع  يف ظل ظروف كلها هدم وتهجري 

وكل  هنا،  ثابتني  ونبقى  ونعمر  لنبني 

�لتجار �لذين نلتقي بهم نحفزهم ليقومو� 

مب�ساريع �عمال الن هذ� هو جوهر لبنان 

وهذ� ما يجعله يعمر من جديد.

المهندس رائد ريشاني )ريشاني غروب( 

وبد�أت  لبنان  �ىل  وجئت  مغرتبًا  كنت 

�نطالقة  ومع  عقارية  م�ساريع  بتنفيذ 

�ل�سويفات  جمعية  بد�أت  م�رشوع  �أول 

بالتح�سري  مدينتنا  �ل�سويفات  وجتمع 

�مل�ساركني  من  وكنت  للمعر�س، 

كون  ن�ساطنا  �إىل  �لنا�س  ليتعرف 

�سنة   18 بعد غياب  لنا  مفيد�ً  �ملعر�س 

يف �ملهجر، وم�ساركتنا مفيدة يف جذب 

�لنا�س �ليه. 

فيه  نركز  مبنيني  عن  عبارة  �مل�رشوع 

مبو��سفات  م�سمم  وهو  �الأمن  على 

بتقنية  حر�ئق  نظام  لدينا  عاملية، 

لذوي  معمقة  در��سة  �جرينا  عالية، 

طريقة  فاأي  �خلا�سة،  �الحتياجات 

لديه  كان  �سو�ء  �ملعاق  فيها  يدخل 

يف  �لتنقل  ي�ستطيع  بدونها  �أو  �سيارة 

ريا�سي  ناٍد  وفيه  بر�حته،  �ملبنى 

وناٍد،  و�سيفي  �ستوي  وم�سبحان 

كل  يف  �سقق  ثماين  �سقة   16 �مل�رشوع 

�سقق من مبنى  �أن يجمع  ق�سم، وميكن 

خا�سة  غرفًا  لدينا  �أن  وكما  �آخر،  �ىل 

بال�سائقني �خلا�سني ل�سكان �ملبنى. 

)Said Slim development( سعيد سليم

بهاء ريشاني 
 )Elements(

ن�ستورد   2012 يف  �لعمل  بد�أنا 

وكل  �ل�سني،  من  �أبو�ب  م�سكات 

لدينا  �خل�سب،  �ك�س�سو�ر�ت  �أنو�ع 

ونحا�س  و�أملينيوم  زينك  م�سكات 

�سناعة  يدوية  �سناعة  ومنها 

لبنانية  �سناعة  ولدينا  �إيطالية، 

�ىل  وباال�سافة  �ستيل،  �ستانل�س 

�لزجاج  و�جهات  حتتاجه  ما 

خز�ئن  وم�سكات  و�ل�ستائر 

وخر�سو�ت  ومف�سالت  خمتلفة، 

و�ل�سالل،  �جلو�رير  و�ك�س�سو�ر�ت 

و�ك�س�سو�ر�ت �حلمامات وتعليقات 

حديثة للخز�ئن �لعالية، 

نحن يف �الأ�سو�ق منذ �سنة ون�سف 

تقريبًا وهذه م�ساركتنا �الأوىل يف 

�إقبااًل  و�سهدنا  لبناين،  معر�س 

�الأوىل،  �لتجربة  كونه  به  باأ�س  ال 

�ملتعهدين  من  بالعديد  و�لتقينا 

�لذين ق�سدو� �ملعر�س، باال�سافة 

�ملوؤ�س�سات  بني  تعارف  �ىل 

وح�سل  �ملعر�س  يف  �لعار�سة 

�تفاقات تعاون بني معامل  بيننا 

مع  �خل�سب.  ومعامل  �الملينيوم 

�أننا كنا نتمنى �أن يكون �ملعر�س 

و�إن  �كرث،  فيه  و�مل�ساركون  �أو�سع 

�ساء �هلل �لعام �ملقبل يكون �ف�سل. 
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من �شهر اإلى �شهر

 )Abdul Khalek Trading( باسم عبد الخالق

و�سري�ميك  وبالط  وخر�سو�ت  �سناعية  معد�ت  بيع  جمال  يف  نعمل 

و�لثاين  �ملعلمني  يهتم مبو�د  �الأول  ق�سمان،  �ل�رشكة  ولدى  وحمامات، 

يدخل  �أن  �ملقاول  وي�ستطيع  وحمامات،  و�ل�سري�ميك  بالبالط  يهتم 

�ملوؤ�س�سة ويجد كل متطلباته لالعمار.

هذه �ول م�ساركة لنا يف �ل�سويفات بعد م�ساركتنا يف بع�س معار�س 

�ل�سوف، وهذه �ملبادرة �الأوىل يف مدينة �ل�سويفات متخ�س�سة باال�سكان 

�ل�سويفات مدينة  �أن  ولنذكر  للت�سجيع  �مل�ساركة  و�أحببنا  �لبناء  ومو�د 

فيها موؤ�س�سات كبرية يجد فيها �أهل �ملنطقة متطلباتهم يف لو�زم �لبناء 

من دون حاجتهم للتوجه �ىل بريوت �أو �ل�سو�حي. 

نجيب أبو مرعي )ترابة سبلين( 

و�ملنطقة  �جلبل  معار�س  يف  �سبلني«  »تر�بة  م�ساركة  تعترب 

م�ساركة رمزية ليكون لها ح�سور يف �إعمار �ملنطقة، وهذه �أول 

مرة يقام يف منطقة �ل�سويفات جو�رها، ووجدنا م�ساركتنا ال بد 

منها و�رشورية مل�ساهماتنا يف حركة �إنعا�س �ملنطقة �عماريًا، 

مع �أن �ملعر�س هو �الأول من نوعه يف �ملدينة مل جند �حلركة يف 

�لبد�ية ال�سباب عدة رمبا مل يحظ �ملعر�س بالدعاية �لكافية ويف 

�ليوم �لتايل تعر�س �لبلد لهزة، �نتاجنا يغطي �ل�سوق و�نتاجنا 

ممتاز قيا�سًا ل�رشكات �أخرى. 

ناجي العريضي )شركة سراميست( 
للمرة  يقام  �ملعر�س  كون  جيدة  �ملعر�س  حركة  تعترب 

كبرية  معار�س  بتنظيم  يحمل  ال  �لبلد  و�سع  �أن  مع  �الأوىل 

يف �ملناطق، وم�ساركتنا ت�ساهم بالدعاية �لالزمة النتاجنا 

�ل�سويفات مدينة كبرية  �ن  نن�سى  �ملحلي، وال  �ل�سعيد  على 

وبحاجة الأن يكون فيها معار�س. 

كما  تكن  مل  رمبا  �ملحيط  من  ��ستقطب  �ملعر�س  �ن  ر�أينا 

�ملقبلة  �ل�سنة  و�ن�ساهلل  �ملحلية،  �لدعاية  ب�سبب  �ردناها 

�ستكون �أف�سل ولكنها مقبولة بالن�سبة للو�سع �لعام. و�ستكون 

لدينا جتربة يف معر�س �لبيال �ملقبل بعد �لتجربة �لتي قمنا 

بها �الآن. 

 ابراهيم عبد الباقي 
)شركة أنشواليت بلوكس(

يف  �مل�ساركة  كانت 

ومل  ب�سيطة  �ملعر�س 

ب�سبب  رمبا  حما�سًا  جند 

يوجد  ال  النه  �أو  �الحو�ل 

للمعر�س،  قوية  دعاية 

�ملعر�س  �أيام  مدى  وعلى 

قدر  على  �لقبول  جند  مل 

كيف  نعرف  وال  �آمالنا، 

�سيكون �ملعر�س يف �لعام 

حال  يف  �لبلد  الأن  �ملقبل 

خا�سة  م�ستمرة.  تر�جع 

جمال  يف  نعمل  �أننا 

ت�سنيع �أحجار للبناء، وبنوعية متطورة، �إذ نعتمد يف �سناعتنا 

�سيفًا  �حلر�رة  تخفف  و�لتي  و�لعازلة  �خلفيفة  �حلجارة  على 

 ومانعة للن�س، كما تت�سمن �سناعتنا مادة �لفلني 
ً
و�لربودة �ستاء

�لعالية  لالأبنية  �أ�سا�سًا  �حلجارة  وت�ستخدم  �لرطوبة.  متنع  �لتي 

هذه  الأن  دورين،  �أو  دور  ذ�ت  لالأبنية  ��ستخد�مها  وميكن  جد�ً 

�حلجارة متنع �خلطورة خ�سو�سًا يف مو�جهة �لزالزل وال تهبط 

مثل �حلجر �لعادي، و�إذ� رمينا �حلجر منها على �الأر�س ال ينك�رش. 
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 )Arch Eng Office( رامي بوغّنام
وم�ساركتنا  و�لبناء،  باملقاوالت  متخ�س�سة  موؤ�س�سة  نحن 

ال  حملي  فاملعر�س  مبوؤ�س�ستنا،  و�لتعريف  �ملعر�س  لت�سجيع 

ن�ستطيع مقارنته باأي معر�س كبري على �سعيد لبنان، ونتمنى �أن 

تكون لنا م�ساركة يف �لعام �ملقبل، خا�سة �أن �ملنطقة ت�ستطيع 

�أن ت�ستقطب جتارة و�عمار�ً الن فيها فر�س عمل كبري�ً، وتعترب 

من �أهم �ملناطق �لنا�سئة يف لبنان ل�رشعة �لنمو فيها، ت�ستطيع 

�أن ت�ستقطب �سكانًا لهذ� ميكن �أن ت�ستقطب جتار�ً، نتمنى �أن يكون 

و�سع �لبلد هادىء ليكون �لعام �ملقبل �أف�سل الأن �ملعر�س �الأول 

�الأعو�م  يف  عنه  �الإعالن  يتو�سع  �أن  وناأمل  خجولة  حركة  �سهد 

�ملقبلة. 

 مازن عزام 
)مؤسسة مازن عزام(

على  معار�س  يف  �الأوىل  للمرة  ن�سارك 

جيدة  جتربة  ووجدناها  لبنان،  �سعيد 

ف�رشكتنا  �ل�سويفات،  منطقة  �سعيد  على 

و�أدو�ت  �لبناء  مو�د  بكل  متخ�س�سة 

فنا 
ّ
عر �ملعر�س  خالل  ومن  �سحية، 

بها  نتعامل  �لتي  �لب�سائع  على  �لنا�س 

ولقينا  �العمار،  متطلبات  �سعيد  على 

فهذ�  �لظروف  من  �لرغم  على  �إقبااًل 

�ملعر�س يعترب �جناز�ً مقبواًل.

 معين أديب العكاز 
 AKAZ Décor &(

)Woodwork
و�الأبو�ب  �مل�سفحة  باملد�خل  نهتم 

و�الأ�سكال،  �الأنو�ع  كل  من  �لد�خلية 

وهي تتميز باالأمان، ن�ستوردها من 

�ل�سني وتركيا، كما �أن لدينا ت�سنيع 

�أبو�ب خ�سبية ح�سب �لطلب يف فربكة 

�لنجارة �خلا�سة باملوؤ�س�سة. 

وكانت  �ملعر�س  يف  �ساركنا 

كما  �ل�سويفات  ملدينة  كت�سجيع 

�لتجربة  هذه  خو�س  �أحببنا  �أننا 

�سار  هلل  و�حلمد  نوعها،  من  �الأوىل 

�ملبدئية مع  �التفاقات  لدينا بع�س 

يف  �مل�ساركة  ونتمنى  �ملوؤ�س�سات، 

�لعام �ملقبل. 

طارق عياش 
 Professional(

 )Security Sysstems
مهمة  �ملعر�س  يف  م�ساركتنا  نعترب 

�لرقابة  باأجهزة  متخ�س�سة  ك�رشكة 

�لر�هنة  �الأو�ساع  ظل  يف  و�حلماية 

يف �لبلد، ومن ناحية �أخرى �مل�ساركة 

هي نوع من �لدعم للمعر�س من جهة 

وتاأكيد على ح�سورنا بني �ملوؤ�س�سات 

الأن  �أخرى،  جهة  من  �الإعمارية 

بطريقة  بالبناء  عالقة  لها  جتارتنا 

غري مبا�رشة، فتخ�س�سنا هو كل �سيء 

م�ستوردة  مر�قبة  وكامري�ت  كهرباء 

من �ل�سني وتايو�ن و�إيطاليا لرن�عي 

فيها كل �مليز�نيات. 
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من �شهر اإلى �شهر

له  ما  بكل  متخ�س�س  �ملعر�س  �أن  مبا 

بد  ال  كان  وم�ستلزماته  بالبناء  عالقة 

جمال  يف  نعمل  كوننا  �مل�ساركة  من  لنا 

�لتحتية  �لبنى  يخ�س  ما  وكل  �ملقاوالت 

و�أدو�ت  �سوفاج  من  �ملنازل  وتقنيات 

�سحية وطاقة �سم�سية، نحن ال ن�سنع بل 

جمال عملنا جتارة وتركيب، نحن نتعامل 

تقريبًا  وهي  �المار�تية  بالب�سائع  �الآن 

�للبنانية ولكن  مو��سفاتها مثل �لب�سائع 

�سعرها �أقل. كان هناك �هتمام بال�سناعة 

�للبنانية وحمايتها من �لدولة لكان و�سع 

�ل�سناعيني و�ملقاوليني �للبنانيني �أف�سل، 

غياب  ب�سبب  لال�ستري�د  ن�سطر  ولكننا 

�لدولة وال نعرف �إذ� كان هناك دولة. 

لنا  متنف�س  �ل�سويفات  معر�س  �أن  نعترب 

مع  �لتجار  جتمع  الأنها  كبرية  فاأهميته 

بع�سهم ليتعارفو� وهي خطوة يح�سد جتمع 

ي�سبحون  الأنهم  عليها  مدينتنا  �ل�سويفات 

بعك�س �لتيار يف ظل �الأو�ساع �ل�سعبة يف 

فالنا�س  كتجار،  لنا  ت�سجيع  وهو  لبنان، 

يف  �قت�سادي  معر�س  بوجود  يفاجاأون 

لبنان وهي خطوة  �لو�سع يف  ظل تدهور 

ي�سكرون عليها، وكنا نتوقع ح�سور�ً �أقوى 

و�أح�سن لن�سارك فيه بقوة �كرث.

 )M.A.G Hyde( مازن أبو غنام

 صالح غالييني 
)شركة تولية( 

�ل�سويفات منتجًا  طرحنا يف معر�س 

�بتكارجديد  وهو   Pro Crete جديد�ً 

�أكرث  وبفاعلية  �لبالط  تلزيق  كبديل 

وبن�سف �ل�سعر تقريبًا ويخدم �ل�سوق، 

يف هذ� �ملعر�س ر�أينا تفاعل �لور�س 

ووجدنا  �ملنتج،  هذ�  يف  و�لتجار 

نتيجة الأن فكرته جديدة، و�لتوفري من 

�ملقاول  تهم  �لتي  �لكبرية  �لعناوين 

�أن  دون  �رباحه  فتزيد  �لور�س،  يف 

ما  وهذ�  �ملنتج،  قيمة  من  يخفف 

القى جناحًا ودفعنا لندخل مب�ساريع 

جديدة نح�رشها لل�سوق. 

ويف �لوقت نف�سه دخلنا بعمل دعائي 

لل�سخر  عبيد  »�رشكة  مع  م�سرتك 

و�لغر�نيت« وكانو� متخ�س�سني ببيع 

�جلملة، ولكن دخلو� معنا لت�سجيعهم 

يف �لبيع �ملفرق وهكذ� يدخل �لزبون 

يف  وت�ساعدهم  خمتلفة  بطريقة 

�لتوجه �مل�ستقبلي نحو �أ�سو�ق �أخرى. 

معر�س  يف  �مل�ساركة  �أحببنا 

عملية  كتجربة  �الأول  �ل�سويفات 

�لكبرية  �التفاقات  يريد  فمن  جديدة، 

و�ذ�  �أف�سل،  لبنانون  بروجكت  يكون 

�إىل  و�لتعرف  بتجربة  �لقيام  �أر�د 

�أف�سل،  �لعر�س  هذ�  يكون  �ل�سوق 

�لعام  �ملعر�س  يف  ن�سارك  قد  ونحن 

عند  تتوقف  ال  �ملنطقة  الن  �ملقبل 

حدود �ل�سويفات بل متتد �ىل كفر�سيما 

فيها  �لتي  �ملجاورة  و�ملناطق 

�إىل  مناطق �سناعية ويهمها �لتعرف 

�سناعات جديدة.

)Stylish Kitchen( يوسف الحلبي

تخ�س�سنا ت�سنيع مطابخ من �الملينيوم 

و�سبابيك  وغر�نيت  و�خل�سب   PVC
�ملينيوم وو�جهات مونوبولك�س، و�بو�ب 

مطابخ �كرليك ونق�س على �لفيرب. معظم 

م�ستوردة  �الأملينيوم  من  ب�سائعنا 

ت�سنيع  يتم  كما  �ل�سيكوريت،  با�ستنثاء 

درف �خل�سب يف لبنان.

جيدة  جتربة  �ملعر�س  �نطالقة  ونعترب 

�لرغم  على  �أوىل  كمرحلة  ومقبولة  لنا 

من �لظروف �لتي طر�أت، الأنه �سهد حركة 

موؤ�س�سات ومهند�سني، وقد ح�سلنا خالل 

لت�سنيع  �التفاقات  �ملعر�س على بع�س 

مطابخ لعدد من �ملهند�سني و�ملقاولني، 

باال�سرت�ك  �لتفكري  �ىل  يدفعنا  ما  وهذ� 

�لعام �ملقبل باملعر�س.

المهندس شادي حماد )أر تي تيك(
لدينا فرعان يف جمال عملنا �الأول عرب �رشكة هادي حماد  

ثاين و�رشكة )hype(، �إذ �إن ن�ساطنا يف جمال بناء وجتارة 

�لد�خلية،  �لديكور�ت  ت�سميم  �ىل  باالإ�سافة  �مل�ساكن 

و�سبق لنا و��سرتكنا يف معر�س بروجكت ليبانون، و�ليوم 

�الأوىل  للمرة  نعمل  �ل�سويفات كوننا  �ساركنا يف معر�س 

يف هذه �ملدينة وو�سلنا �ىل نتيجة �يجابية، فهي مدينة 

�ملنطقة  �أهل  من  �مل�ستثمرين  من  �لكثري  وجتذب  كبرية 

ومن خارجها وت�ستقبل �جلميع، ولها م�ستقبل �عماري و�قت�سادي جيد. 

يف هذ� �ملعر�س ال ن�ستطيع �أن ناأخذ �لنتيجة �لفورية بل الحقًا نح�سدها ولكننا �سعرنا 

�أف�سل.  م�ستقبل  له  يكون  �أن  وناأمل  �مل�ساريع  عن  �ساألو�  �لذين  �لنا�س  من  باهتمام 

و�سن�سارك الحقًا.

بتحب لبنان..!

 تعّرف على �صناعتو
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دليل ال�صادرات والم�ؤ�ص�صات ال�صناعية اللبنانية

www.lebanon-industry.com

Beirut - Clemenceau - Tel: +961 1 370318 - +961 1 370452  
Fax: +961 1 370602 - P.O. box:  13/5838 - Beirut - Lebanon 

E.mail: info@lebanon-industry.com-www.lebanon-industry.com  

بتحب لبنان..!

 تعّرف على �صناعتو

م�ش كل �شي فرجني برجني..

�شوف �شن�عة لبن�ن بتت�أكد
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�شركات

ة 
ّ
�أ�سدرت �رشكة �إعادة �لتاأمني �لعاملي

عنو�ن  حتت  تقريرها  ري«  »�سوي�س 

»�لتاأمني �لعاملي �سنة 2012«، و�لذي 

�ملرتبة  يف  لبنان  خالله  من  �سّنفت 

�ل�رشق  ًا و�الأوىل يف منطقة 
ّ
48 عاملي

ل �خرت�ق قطاع 
ّ
�الأو�سط من حيث معد

�لتاأمني  �أق�ساط  )�إجمايل  �لتاأمني 

�الإجمايل(  �ملحّلي  �لناجت  من  كن�سبة 

بلغ  �لتفا�سيل،  يف   .2012 �لعام  يف 

ل �خرت�ق قطاع �لتاأمني يف لبنان 
ّ
معد

2.85 يف �ملئة يف �لعام 2012، بفارق 
ة 

ّ
72 نقطة �أ�سا�س عن �ململكة �لها�سمي

ة، و�لتي �حتّلت �ملرتبة �لثانية 
ّ
�الأردني

ل 
ّ
يف منطقة �ل�رشق �الأو�سط جلهة �ملعد

�ملئة.  يف   2.13 بلغ  و�لذي  �ملذكور، 

على �ل�سعيد �لعاملي، �أتت تايو�ن يف 

ل �إخرت�ق 
ّ
�ملرتبة �الأوىل من حيث معد

يف   18.19 و�لبالغ  �لتاأمني،  قطاع 

 14.16( �أفريقيا  جنوب  يليها  �ملئة، 

يف �ملئة(، وهولند� )12.99 يف �ملئة( 

وهونغ كونغ )12.44 يف �ملئة(.

�لتاأمني  �أق�ساط  بلغت  �أو�سع،  ب�سكل 

ة يف لبنان نحو 1.30 مليار 
ّ
�الإجمالي

مع  مقارنًة   2012 �لعام  يف  دوالر 

 ،2011 �لعام  يف  دوالر  مليار   1.25
�ملئة  يف   4.00 بن�سبة  بارتفاٍع  �أي 

ة 
ّ

ح�س و�سّكلت   .
ٍّ

�سنوي �سعيٍد  على 

يف   0.03 لبنان  يف  �لتاأمني  �أق�ساط 

�لتاأمني  �أق�ساط  جمموع  من  �ملئة 

نتيجًة   .2012 �لعام  يف  �لعامل  حول 

ًا 
ّ
65 عاملي �ملرتبة  لبنان  �إحتّل  لذلك، 

ًا، م�سبوقًا من 
ّ
و�ملركز �خلام�س �إقليمي

�إير�ن )8.22 مليار دوالر(، و�الإمار�ت 

)7.19 مليار دوالر(،  ة �ملّتحدة 
ّ
�لعربي

 5.46( ة 
ّ
�ل�سعودي ة 

ّ
�لعربي و�ململكة 

مليار دوالر(، ودولة قطر )1.30 مليار 

دوالر(.

على �ل�سعيد �لعاملي، �حتّلت �لواليات 

من  �الأوىل  �ملرتبة  �الأمريكية  �ملّتحدة 

حيث �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني يف �لعام 

ما  �أي  دوالر(،  تريليون   1.27(  2012
�ملئة(  يف   27.55( ربع  من  �أكرث  ميّثل 

مًة بذلك 
ّ
ة، متقد

ّ
�أق�ساط �لتاأمني �لعاملي

دوالر   مليار   654.11 �ليابان  على 

�ملّتحدة  و�ململكة  �ملئة(  يف   14.18(

311.42مليار دوالر )6.75 يف �ملئة(.

لبنان في المرتبة 48 عالميًا في نسبة اختراق التأمين

 1995 Leaderco عام  تاأ�س�ست �رشكة 

وهي  �لهرب  جوزف  �ل�سيد  يد  على 

وهي  �لهرب،  فادي  �د�رة  حتت  �ليوم 

من  �للحوم  با�ستري�د  متخ�س�سة 

ونيوزيالند�،  و�و�سرت�ليا  �لرب�زيل 

�سوقها  تطوير  �ىل  �ل�رشكة  وت�سعى 

�ملحلي لتتمكن من تغطية كل �ملناطق 

�للبنانية وال �سيما �أنها ت�ستورد تقريبًا 

�ل�رشكة  منتجات  تغطي  كونتيرن،   40
لغاية  فقط  �للبناين  �ملحلي  �ل�سوق 

�الآن، خ�سو�سًا �أن هذه �الأ�سو�ق تتقبل 

تعتمد  كونها  �للحوم  من  �لنوع  هذ� 

ال  و�ل�رشكة  و�لنوعية،  �جلودة  على 

ب�سهاد�ت  مرفقة  �إال  �للحوم  ت�ستورد 

�سحية و�سهاد�ت ذبح حالل و�سهاد�ت 

هذ�  �ل�سالحية،  تو�ريخ  مع  �ملن�ساأ 

بعر�س  �هتمامنا  �ىل  باالإ�سافة 

من  للرقابة  �مل�ستوردة  �لب�سائع 

خمترب�ت لبنان لنتاأكد نحن �أي�سًا من 

�سالحيتها و�سحة �لتد�ول بها. 

موجودة  فال�رشكة  �ملناف�سة  عن  �أما 

يف  �ملوجودة  �ل�رشكات  كل  بني 

�ال�سو�ق �للبنانية وتتاأثر كما �جلميع 

ما  �أما  �لعامة،  �القليمية  باالأحو�ل 

فاإن  �سلبًا  مبيعاتهم  تاأثر  يخ�س 

ب�سبب  �ملنتجات  على  �لفنادق  تقنني 

يف  مبيعاتهم  على  �أثر  �ل�سو�ح  غياب 

هذ� �لقطاع فقط. 

شركة Leaderco رائدة باستيراد اللحوم 
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 SMS Standard« �رشكة  تهتم 

حتت   »Machines & Sopplies
�لتجهيز�ت  لت�سنيع  حد�د  جو  �إد�رة 

�مل�رشفية، منذ تاأ�سي�س �ل�رشكة من قبل 

مي�سال حد�د يف لبنان عام 1993 ت�سعى 

و�ملوؤ�س�سات  للم�سارف  تقدم  �أن  �ىل 

�لتي  �لتجهيز�ت  و�أحدث  �لتجارية 

وال  و�ملالية،  �مل�رشفية  عملية  ل 
ّ
ت�سه

�أي�سًا  ي�سمل  بل  �ل�رشكة  ن�ساط  يتوقف 

كافة �أجهزة �حلر��سة باأحدث �لتقنيات 

�لعالية �جلودة، و�لتي توؤمن للموؤ�س�سات 

�الأبنية  وحتى  و�لفنادق  و�ل�رشكات 

�لكبرية �الأمان و�ملر�قبة �ل�سليمة. 

�أي�سًا  �ل�رشكة  تهتم  �آخر  �سياق  ويف 

بتقدمي �ملعد�ت �ملكتبية �لتي حتتاجها 

�لكبرية  و�ملوؤ�س�سات  �ل�رشكات  معظم 

منها و�ل�سغرية. 

من  �ل�رشكة  ��ستفادة  �أخرى  ناحية  ومن 

�نتاجها.  لتو�سيع  �ل�سناعية  �لقرو�س 

�ل�رشكة قر�بة �خلم�سة  �ل�ساأن لدى  وبهذ� 

ع�رش �آلة ت�سنيع ملختلف �أنو�ع منتجاتها 

�النت�سار  خالل  من  متكنت  �ل�سناعية. 

�ىل  باال�سافة  �ملحلية  �الأ�سو�ق  يف 

�أ�سو�ق دول جنوب و�رشق �آ�سيا و�لدول 

�الفريقية. 

شركة SMS.. تصنيع آالت مصرفية 

 TDC �رشكة  دخول  من  �لرغم  على 

�ىل  �الإنارة  جمال  يف  �ملتخ�س�سة 

من  متكنت  �أنها  �إال  �للبنانية،  �ال�سو�ق 

مر�فق  �أهم  و�أنارة  و��سعة  �أ�سو�ق  ولوج 

لذوق  �مل�رشقة  �ل�سورة  و�عطت  �لدولة، 

�الأجنبية  �الأفكار  تطويع  يف  �للبناين 

�جلو�ئز،  لنيل  �ملفتاح  وكانت  ولبننتها، 

�إنارة  �أف�سل  جائزة  �ملثال  �سبيل  على 

�ل�رشكة  تعتمد  جبيل،  ملدينة  �أعياد 

و�إنتاج  وتركيب  بيع  على  ن�ساطها  يف 

�لكهرباء من �لطاقة �ل�سم�سية با�ستخد�م 

�لهو�ئية،  و�لطاقة  �ل�سيليكون  �ألو�ح 

و�إنارة  و�مل�سانع،  و�ملالعب  للمنازل 

�لطرقات �خلا�سة بالبلديات. 

و�ملميز�ت �لتي طرحتها �ل�رشكة يف هذه 

متكنت  �نها  �لكهرباء،  لتوليد  �لطريقة 

من �لربط مع �ل�سبكة �حلكومية للكهرباء 

عد�د  عرب  �لفائ�س  باالنتاج  ودعمها 

يبني كم من �لكهرباء مّت �إنتاجه وكما مت 

�سخه. 

و�جلدير ذكره �أن كلفة ما تطرحه �ل�رشكة 

من �دو�ت ومعد�ت كهربائية متدنية �ذ� 

)حيث  �اللو�ح  عمر  طول  مع  قورنت  ما 

ميكن �ن ي�سل عمرها �ىل 20 �سنة( وهذ� 

ما ت�سجع �مل�ستهلك من خالله ال�ستخد�م 

�لطاقة �لبديلة. 

�أدو�ت  TDC عدد كبري من  ولدى �رشكة 

تتمتع  �لتي   )LED Light( �الإنارة 

للبيئة-  حماية  �لتالية:  باملو��سفات 

�سمانة  �لكهرباء-  م�رشوف  توفري 

وكفالة خم�س �سنو�ت. 

شركة TDC ... ريادة في مجال االضاءة 
GARDEN CHAIRS

Flexible A-Si solar panel om the top of chair, switch solar energy
to 220V AC output, easily supply power to laptop, PDA, mobile,
digital product etc. At the relaxing time, enjoy the conveniency
from Green Energy as well.

HYBRID SYSTEM

Sensor with 30 Amps fuse

Batteries

On-grid Inventor

3 x 200Wp

O� grid Controller

1Kw
48V
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�سل�سلة   BEY TRADE �رشكة  نظمت 

عن  للتعريف  بريوت  يف  ندو�ت 

على  تعمل  �لتي  �جلديدة  �ملنتجات 

بالتعاون  �للبنانية  �الأ�سو�ق  طرحها يف 

مع موؤ�س�سات بولندية متخ�س�سة، �إذ �إن 

�رشكة BEY TRADE �لتي تاأ�س�ست يف 

و�أن�سطة  جماالت  يف  تعمل   1989 �لعام 

جتارية عدة، تعمد يف عملها �إىل �لت�سدير 

�ل�رشكات  و�لو�ساطة بني  �ملنتجات  لكل 

يف  �الأجنبية  �ل�رشكات  وكل  �لبولندية 

�لعامل. منذ بد�ية ن�ساط �ل�رشكة ح�سلت 

على مكانة د�ئمة وثابتة يف �ل�سوق كما 

ح�سلت على منو ر�أ�سمايل د�ئم. 

بولند�  �رشكة  تهتم  ن�ساطها  �سياق  ويف 

و�إجر�ء  �لعمالء  عن  بالبحث  للتجارة 

�أثمر  فقد  و�ملفاو�سات  �ملحادثات 

�التفاقية  باإمتام   2005 �سنة  يف  ذلك 

�حلايل  �لوقت  يف  تعد  �لتي  �لتجارية 

و�حدة من �أكرب ��ستثمار�تنا �لقائمة بني 

بتوريد  وتقوم  ولبنان،  بولند�  جمهورية 

�ملنتجات �لبولندية لبالد �ل�رشق �الأو�سط 

�لفوالذ  �سناعة  ومنها  �لعربي.  و�خلليج 

و�خل�سب و�ل�سناعة �لكهربائية و�الأدو�ت 

و�الآالت  و�لن�سيج  �ل�سحية  و�ملنتجات 

م�ستح�رش�ت  وكيمياء  و�ملركبات، 

�لتجميل و�لغذ�ء و�الأثاث وقطاع �لبناء. 

به  يتمتع  ملا  لبنان  �ل�رشكة  و�ختارت 

�ملوقع  ��سرت�تيجي  جغر�يف  موقع  من 

وهو  �ملتو�سط،  �ل�رشق  يف  �جلغر�يف: 

و�آ�سيا  �أفريقيا  بني  �لطرق  مفرتق 

و�أوروبا.

�لتي  و�لندو�ت  �للقاء�ت  �سل�سلة  وخالل 

يف   BEY TRADE �رشكة  نظمتها 

مع  جديدة  �رش�كة  عن  للتعريف  بريوت 

�لبولندية   DIG-nET Meble �رشكة 

�ملتخ�س�سة   1992 �سنة  تاأ�س�ست  �لتي 

لكل  �جلودة  عايل  �الأثاث  �سناعة  يف 

و�ل�سباب  للعائالت  �لعمرية  �لفئات 

من  و��سعة  وجمموعة  �الأطفال  وغرف 

�الأدر�ج وخز�نة �ملالب�س ومكاتب. وكلها 

ح�سب �ملو��سفات �لتي تنا�سب �ل�سخ�س 

على  �العتماد  مع  �لديكور  يف  وذوقه 

�أن  ويذكر  و�الأف�سليات،  �الحتياجات 

�ل�رشكة �لبولندية ح�سلت يف �لعام 2013 

ح�سل على جائزة �كانثو�س �ملذهبة.

هذ� باالإ�سافة �ىل �رش�كة �أخرى وتوكيل 

مع   BEY TRADE �رشكة  بهما  قامت 

جمال  يف  �لر�ئدة   Interboard �رشكة 

ت�سنيع لوحات �إعالنية باأحدث �لتقنيات 

معها  ميكن  عالية  وبجودة   CnC
��ستخد�م  يف  �لكمبيوتر  تقنية  ��ستعمال 

وباأ�سعار  �مل�سمونة،   APT2000 خط 

�لت�سنيع  تنفيذ  يف  و�رشعة  تناف�سية 

ليكون �لت�سليم يف �لفرت�ت �ملحددة وفق 

وت�ستخدم  �ل�رشيعة.  �لنهائية  �ملو�عيد 

�ملبتكرة  �لت�سنيع  تقنيات  �ل�رشكة  هذه 

 56 �نتاج  من  متّكنها  عالية  وبكفاءة 

لوحة يف �ل�ساعة �لو�حدة. وتقدم خدمات 

و�لت�ساور  �الأويل  �الت�سال  من  �ساملة 

ثمانية  مع  قيا�سية  لوحات  وت�سميم 

متغري�ت. 

شركة BEY TRADE  تعريف منتجاتها الجديدة 

�شركات
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E-mail : asilstone@yahoo.com

Manufacturing  Stones - Marbles & Granite   /  صناعة حجر - رخام - غرانيت�

الأ�صيـــــــــــــــــل 
للحجر الطبيعي والغرانيت
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م�شارف

�مللقبة  �حلقبة  �ن  �ملــعــروف  مــن  بــات 

ــل �حـــدى  ــث بــــ«�لـــربـــيـــع �لـــعـــربـــي« مت

�لعامل  تاريخ  �الكرث حدة يف  �النقالبات 

�لعربي منذ عدة عقود. فقد كانت معظم 

ع�رش�ت  خــالل  حمكومة  �ملعنية  ــدول  �ل

دميقر�طية  غري  �أنظمة  ل 
َ
قب من  �ل�سنني 

كانت تنتهك �حلريات �لفردية و�ل�سيا�سية 

مو�رد  وحتتكر  ل�سعوبها  و�القت�سادية 

�رش�رة  �لعو�مل  تلك  �ثارت  وقد  بالدها. 

مع  بــد�أت  �لتي  �لعربي  �لربيع  ثــور�ت 

يف  �الجتماعية  �ل�سعبية  �النتفا�سة 

تون�س، قبل �ن تنتقل �لعدوى �ىل �لعديد 

وليبيا  و�ليمن  كم�رش  �ملنطقة  دول  من 

يف  �النتفا�سات  تلك  وجنحت  و�سوريا. 

دكتاتوريات  �إ�سقاط  �ىل  �لبلد�ن  بع�س 

ي  �لذ  �المر  عقود،  منذ  �حلكم  يف  كانت 

كلفها خ�سائر �قت�سادية كبرية قمنا من 

هذ�  يف  بتقييمها.  هــذ�  تقريرنا  خــالل 

�أعدته  �لــذي  �لبحث  خالل  ومن  �الطــار، 

بنك  يف  �القت�سادية  �الأبــحــاث  ــدة  وح

�خل�سائر  تقديري  مت  �للبناين،  �العتماد 

دتها �لدول �ملذكورة 
ّ
�القت�سادية �لتي تكب

و1.15  تون�س  يف  د.�أ  مليار  بـ9.23  �آنفا 

مليار د.�أ يف �ليمن و62.26 مليار د. �أ يف 

ليبيا و19.3 مليار د.�أ يف �سوريا. غري �ن 

مل  م�رش  يف  للثورة  �القت�سادية  �لكلفة 

تبُد كبرية، �الأمر �لذي مل يخولنا جزم ما 

�ذ� كانت تلك �خل�سائر تعود �ىل تد�عيات 

�لربيع �لعربي �أو �ىل �لدورة �القت�سادية 

.)economic cycle(

على �سعيد حملي، مل يتاأثر لبنان ب�سكل 

�نه  غري  �لعربي،  �لربيع  باأحد�ث  مبا�رش 

�نتقال  جتّنب  �مل�ستحيل  مــن  بــات  قــد 

�لقائمة  و�المنية  �ل�سيا�سية  �لتوتر�ت 

حاليا يف �سوريا �ىل �لبالد، وذلك بحكم 

تبني  وقد  �لبلدين.  بني  �جلغر�يف  �لقرب 

�حد  هو  لبنان  يف  �ل�سياحي  �لقطاع  �ن 

بالت�سنجات  ــاأثــر�ً  ت �الكــرث  �لقطاعات 

بعد  مــا  يف  تبعتها  و�لــتــي  �القليمية، 

�ل�ساحة  على  و�أمنية  �سيا�سية  توتر�ت 

�لعقاري  �لقطاع   
ُ
ينج مل  كذلك  �ملحلية. 

يف  �ال�سطر�بات  تد�عيات  من  �للبناين 

خالل  مــن  ترجم  ــذي  �ل ــر  �الم �ملنطقة، 

�لرت�جع �لكبري يف عدد وقيمة �ملعامالت 

�لفرتة  يف  ت�سجيلها  مت  �لتي  �لعقارية 

 .2013 و�لعام   2011 �لعام  بني  �ملمتدة 

�للبناين  �القت�ساد  �سهد  لذلك،  نتيجة 

ب�سكل  �عتماده  ظل  يف  ملمو�سًا  تباطوؤ�ً 

قطاع  على   )%  60 مــن  ــرث  )�ك ��سا�سي 

�لدولية  باملوؤ�س�سات  دفع  مما  �خلدمات، 

�لنمو  لــوتــرية  توقعاتها  مر�جعة  �ىل 

لالعو�م �ملقبلة.

�خل�سائر  تــقــديــر  مت  �الطـــــار،  هـــذ�  يف 

�لربيع  �حد�ث  عن  �لناجمة  �القت�سادية 

�الجمايل  �ملحلي  �لناجت  على  �لعربي 

للبنان من خالل منوذج علمي مت �عد�ده 

�القت�سادية يف  �البحاث  قبل وحدة  من 

بنك �العتماد �للبناين بهدف قيا�س ن�سبة 

منذ  �الجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �لتدين 

وبح�سب  �لعربي.  �لربيع  �حــد�ث  �نــدالع 

عدم  حالة  �ن  لنا  تبني  �لنموذج،  هــذ� 

�ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�المني �ل�سائدة يف 

جنم  قد  �لد�خلية  �ل�ساحة  وعلى  �ملنطقة 

�ل�سنة يف  % يف   3.3 عنها تر�جع بن�سبة 

�لعام  منذ  �حلقيقي  �القت�سادي  �لنمو 

.2011
كما تبني �لدر��سة �ن �لكلفة �القت�سادية 

�ملحلي  �لــنــاجت  جلهة  �لعربي  للربيع 

عتبة  جــاوزت  قد  لبنان  يف  �الجــمــايل 

�ملمتدة  �لفرتة  خالل  د.�أ  مليار  �لـ6.03 

ي�سّكل  ما  �ي  و2013،   2011 �لعام  بني 

�ملحلي  �لــنــاجت  مــن   %  20.21 حـــو�ىل 

�الجمايل �حلقيقي للعام 2013.

»اإلعتماد اللبناني« حول تداعيات »الربيع العربي«: 
الكلفة االقتصادّية تجاوزت عتبة الـ6.03 مليارات دوالر
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ـــبـــنـــك عـــــن �طـــــالق 
َ

�أعـــــلـــــن فـــرنـــ�ـــس

»APP  SIMBA«، طريقة �لدفع �ملبتكرة 

حمفظة  �إىل  �خللوي  �لهاتف  حتول  �لتي 

�سحايف  موؤمتٍر  خالل  وذلك  �لكرتونية، 

يف  �لرئي�سي  �ملــ�ــرشف  مقر  يف  �أقــيــم 

مــ�ــســوؤويل  ــن  م ح�سد  حــ�ــرشه  بــــريوت، 

بنك وفيياموبيل و�سخ�سيات بارزة 
َ
فرن�س

غفري  ووفــد  و�الأعمال  �ملال   رجــال  من 

�أهل �ل�سحافة و�الإعالم. وتاأتي هذه  من 

وقعها  م�سرتكة  �إتفاقية  ثمرة  �خلدمة 

بهدف  فيياموبيل،  �رشكة  مع  بنك 
َ
فرن�س

ريـــادًة  �أكـــرَث  م�رشفية  جتــربــة  تــقــدمي 

ل بدورها 
ّ
ة و�أمانًا، لتكم

َ
و�بتكار�ً وفعالي

�ملــجــمــوعــة �لــو��ــســعــة و�ملــتــقــدمــة من 

�الإلكرتونية  �ل�سريفة  خدمات ومنتجات 

بنك �إىل عمالئه.
َ
�لتي يقدمها فرن�س

مبتكرة،  ــع  دف خــدمــة  هــي   »SIMBA«

لها على هاتفه �لنقال 
ّ
تخول كل من يحم

�إمكانية حتويل و��ستقبال وطلب �المو�ل، 

مبوقف  �خلا�سة  �ملالية  �لغر�مات  دفع 

�ل�سيار�ت، وخدمات �إعادة تعبئة �خلطوط 

�مل�سبقة �لدفع )Alfa وTouch(، وخدمات 

�إعادة تعبئة �الإنرتنت، وخدمة دفع الئحة 

وغريها  �ملعتمدين  �لتجار  مع  �الأعر��س 

من �خلدمات و�ملز�يا �ملريحة. 

�الأ�ــســتــاذ  ح 
َ

�ـــرش �ملنا�سبة  ــذه  ه ويف 

بنك: 
َ
لفرن�س �لعام  �الأمني  �لق�سار،  نبيل 

يف  �لنقالة  �لهو�تف  �نت�سار  ثورة  »�إن 

�أحدثت  قد  و�لتكنولوجيا  �لتطور  زمن 

فر�سة غري م�سبوقة ملنح جميع زبائننا 

و�سيلة ملو�كبة �لع�رش ولتقدمي خدمات 

تخولهم  ومتميزة  مبتكرة  م�رشفية 

الإد�رة  كاأد�ة  �لنقالة  ��ستخد�م هو�تفهم 

�أمو�لهم.” معترب� �أنها  خطوة �إىل �الأمام 

، نحو �أفٍق جديٍد يف �لتعامِل �مل�رشيف«.

و�أو�سح: »�إن خدمة »SIMBA« �ملبتكرة 

لتحويل �المو�ل عرب �لهاتف �لنقال هي 

�ال�ستخد�م،  �سهلة  بديلة،  دفــع  طريقة 

ل 
ّ
ت�سج وهي  و�آمنة.  وفورية،  ومريحة، 

�لنا�س  تــخــول  ــدة  ــدي ج حقبة  ــة  ــد�ي ب

الإد�رة  كاأد�ة  �لنقالة  هو�تفهم  ��ستخد�م 

مت خ�سي�سًا لتاأخذهم �ىل 
ّ
م

ُ
�أمو�لهم، �س

�لعمليات  من  ومتطور  خمتلف  م�ستوى 

�لتقنيات  من  جمموعة  مع  �مل�رشفية 

خ�سو�سية  ل�سمان  �المـــان  وو�سائل 

و�رشية عملياتهم«. 

نتميز  بنك 
َ
فرن�س يف  »نحن  ــاف:  ــس و�أ�

على  ونحر�س  �مل�ستمر  م�رشفنا  بــاأد�ء 

�ل�سعد،  خمتلف  على  و�الإبتكار  �الإرتقاء 

و�أحدث  �أف�سل  وتوفري  تطوير  �سبيل  يف 

ذ�ت  �مل�رشفية  و�ملنتجات  �خلــدمــات 

�لقيمة �مل�سافة لزبائننا، حمليًا و�إقليميًا 

 مع �ملتطّلباِت �ملتغرية، 
َ
ب

َ
ودوليًا، لتتنا�س

 
َ
�ِكب

َ
 مع �لثورِة �لتكنولوجية، وُتو

َ
وتتناغم

ريفِة �لدوليِة �حلديثة«.
ّ

 �ل�س
َ
معايري

مو��سلة  على  بالتاأكيد  �لق�سار  وختم 

�ملزيِد   
َ
وطرح  

َ
�بتكار فرن�سبنك  جمموعُة 

مبا  �ملبتكرة،  و�خلدماِت  �ملنتجاِت  من 

يتفق و �سعار »�لغد يبد�أ �الآن«. 

�الأ�ــســتــاذ كــرمي خــوري،  وبـــدوره، عّقب 

رئي�س �رشكة فيياموبيل، �أنه »يف �ل�سنو�ت 

�لهاتف  �أ�ــســبــح  �ملــا�ــســيــة،  �لع�رشين 

�خللوي بديال عن �لدفرت و�لكامري� وجهاز 

�لكمبيوتر، فمن �لبديهي �أن يتحول �أي�سا 

�إىل حمفظة �إلكرتونية«. 

�البتكار  هذ�  �إطالق  ب�سدد  »نحن  تابع: 

�أوىل  كخطوة  للدفع،  �لعامل  يف  �الأحــدث 

ما  كل  �ل�سيولة.  عن  بعيد  م�ستقبل  نحو 

وح�ساب  خلوي  هاتف  �ليوم  حتتاجه 

م�رشيف«. 

و�أكد: »لقد عملنا على جو�نب هذه �خلدمة 

�متثاال  بها،  وموثوق  �آمنة  جلعلها  كافة 

�لبنك  و�سعها  �لتي  و�للو�ئح  بالقو�عد 

من  عــدد  على  نعمل  ونــحــن  �ملــركــزي. 

�خلدمات �الأخرى كالدفع ملحطة �لوقود، 

 ،delivery �ل  عرب  �ل�رشيعة  وللوجبات 

تلفونك  عرب  ذلك  كل  �حلفالت..  ولتذ�كر 

�لنقال.

 »SIMBA« فرنَسبنك يطلق 
خدمة الدفع المبتكرة عبر الهاتف النقال
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م�شارف

وبالتعاون  �للبنانية  �مل�سارف  تتبع 

�لوثيق مع �ل�سلطات �لنقدية و�لرقابية 

�د�رة  يف  جــهــودهــا  م�ساعفة  مــبــد�أ 

حكيم  ب�سكل  ومطلوباتها  موجود�تها 

متطلبات  �العتبار  يف  ياأخذ  وموزون 

على  �ملــخــاطــر  �د�رة  ــةويف  �ملــرحــل

�ملعايري  �سمن  وعزم  بت�سدد  �نو�عها 

�لعاملية.

�لقطاع  من  �ملبذولة  �جلهود  وتهدف 

حماية  �ىل  �وىل،  جهة  من  �مل�رشيف، 

كافة  وزبائنها  وم�ساهميها  مودعيها 

خ�سو�سا  �سمعتها،  �سون  �ىل  ��سافة 

�نها تعمل مع ما يزيد عن ثالثني بلد� 

�ملر��سلة  �مل�سارف  عــرب  �لــعــامل  يف 

و�لتابعة و�ل�رشيكة ف�سال عن فروعها 

ومكاتب متثيلها، ومن جهة ثانية، �ىل 

طماأنة �جلهات �خلارجية من م�سارف 

مر��سلة و�سلطات حكومية وموؤ�س�سات 

وفعالية  جدية  حيال  وغريها  دولية 

خالل  من  �لدولية  باملعايري  �اللتز�م 

مت  �لتي  و�اللــيــات  و�لنظم  �لقو�نني 

�قر�رها �و يف طريق �قر�رها، و�لتاأقلم 

�لعاملية  �مل�ستجد�ت  مــع  �لــ�ــرشيــع 

�المــو�ل  تبيي�س  مكافحة  جمــال  يف 

�ل�رشيبي.  و�لتهرب  �الإرهاب  ومتويل 

على  �للبنانية  �مل�سارف  برهنت  كما 

�لت�سدد يف �المتثال وتطبيق �لعقوبات 

�لتي فر�ستها كل من �لواليات �ملتحدة 

�سورية  على  �الوروبــيــة  و�ملجموعة 

و�ير�ن، وهي ��سال توقف تلقائيا من 

�و  �سمن �سلب عملها مع كل �سخ�س 

�للو�ئح  على  مدرج/مدرجة  موؤ�س�سة 

منطلقني  من  �لرمادية،  �و  �ل�سود�ء 

على  �لو��سع  �النفتاح  �ولهما  �ثنني: 

�لعامل، وثانيهما تعميم م�رشف لبنان 

بعالقة  و�ملتعلق   126/2012 رقــم 

مع  �ملالية  و�ملوؤ�س�سات  �مل�سارف 

هذ�  يطلب  �ذ  �ملر��سلة:  �ملــ�ــســارف 

�لتعميم من �مل�سارف �الطالع �لكامل 

ــر�ء�ت  و�الج و�النظمة  �لقو�نني  على 

من  �ملقررة  و�لتقييد�ت  و�لعقوبات 

قبل  مــن  �و  �لدولية  �ملنظمات  قبل 

�ل�سلطات �ل�سيادية يف دول �مل�سارف 

�ملر��سلة لتتعامل �مل�سارف �للبنانية 

معها وفقها.

�لدولية  �ملعايري  �لتز�م  على  وللداللة 

�قرت  فقد  م�رشيف،  وجهاز  كحكومة 

ثالثة   2012 يف  �للبنانية  �حلكومة 

�وال  تتناول  هامة  قو�نني  م�ساريع 

تعديل قانون مكافحة تبيي�س �المو�ل 

عن  �لت�رشيح  وثانيا   )318/2001(

نقل �المو�ل عرب �حلدود وثالثا تبادل 

�ىل  لت�ساف  �ل�رشيبية  �ملعلومات 

م�رشف  تعاميم  من  و��سعة  جمموعة 

لبنان �ملوجهة �ىل �لقطاع �ملايل �لتي 

�ل�سبط  و�نظمة  �جهزة  وتقوي  تكمل 

و�ملــتــابــعــة و�لــتــ�ــرشيــح و�الفــ�ــســاح 

�ال�سارة هنا  �ملطلوبة عامليا. وتهمنا 

�لقو�نني  م�ساريع  م�سامني  �ن  �ىل 

هذه تندرج يف �سياق �اللتز�م مبعايري 

جمموعة �لعمل �ملايل »غايف« �لتي مل 

تدرج ��سم لبنان يف �خر تقرير ��سدرته 

�لدول  الئحة  �سمن   2013 �سباط  يف 

من  ل�سبب  معها  �ملتعاونة  غري  �لـ14 

بعك�س  هنا،  نذكرها  لن  ��سباب  ثالثة 

عدد من دول �ملنطقة كرتكيا، و�سورية، 

و�ير�ن، و�لكويت و�ملغرب و�جلز�ئر.

وغني عن �لقول �ن لدى �الد�ر�ت �لعليا 

و��سحا  �لتز�ما  �للبنانية  للم�سارف 

مع  ومتا�سيا  عدة  �سنو�ت  منذ  وقويا، 

�الدو�ت  بتعزيز  �لعاملية،  �مل�ستجد�ت 

ــنــظــم و�الجـــــــر�ء�ت �لــ�ــرشوريــة  و�ل

ــو�ل  �الم تبيي�س  عمليات  ملكافحة 

بالتعاميم  مدعومة  �الرهاب  ومتويل 

ويتم  �عــاله.  �ليها  �مل�سار  و�لقو�نني 

»وحــدة  عمل  تفعيل  �سنة  بعد  �سنة 

م�رشف  كــل  يف  �ملن�ساأة  �لتحقق« 

و�ملتخ�س�سة بهذه �ملهام من ��سحاب 

�لكفاية و�لذين هم على �طالع م�ستمر 

القطاع المصرفي اللبناني ساعد في حماية المودعين 
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�لعاملية  و�مل�ستجد�ت  �لتجارب  على 

�مل�سارف  وتطبق  �لــ�ــســاأن.  هــذ�  يف 

عن  �ل�سادرة  �لتعاميم  جميع  طبعا 

�لتحقيق  وجلنة  �ملــركــزي  �مل�رشف 

�ملعايري  تطبيق  �ىل  ��سافة  �خلا�سة 

�لدولية ذ�ت �ل�ساأن، مبا يف ذلك ��سول 

�لتحقق من هوية �لزبائن. وقد مت على 

مدى �ل�سنني �ملا�سية حت�سني �جر�ء�ت 

��سبح  بحيث  �لزبائن  على  �لتعرف 

هوؤالء ملزمني بتبيان م�سادر �مو�لهم، 

وفق  ــوؤالء  ه ��سماء  تعفى  باتت  كما 

قو�عد معلومات مقدمة من موؤ�س�سات 

جيدة  �سمعة  ذ�ت  متخ�س�سة  عاملية 

لو�ئح تدقيق حملية حمالة من  ووفق 

�لتبليغ  ويتم  �خلا�سة  �لتحقيق  هيئة 

مع  تتفق  ال  �لتي  �لعمليات  هذه  عن 

طبيعة �عمال �لزبائن �ملعهودة و�لتي 

غري  ن�ساطات  تخفي  بانها  ي�ستبه 

�خلا�سة،  �لتحقيق  جلنة  �ىل  �رشعية 

�لق�ساء  �ىل  �للجنة  هذه  عرب  ثم  ومن 

�ملخت�س.

�ي�سا  �ملعتمدة  �لدولية  �لقو�عد  ومن 

مبادئ �الد�رة �لر�سيدة �لتي ��سدرتها 

ك�رشعة  لــبــنــان  ــارف  مــ�ــس جمعية 

�مل�سارف  بها  ت�سرت�سد  و�سلوك  عمل 

�لعاملة يف لبنان. وهي وثيقة ��ستندت 

�لقو�نني  ن�سو�س  على  �عد�دها  لدى 

لبنان،  مــ�ــرشف  و�نظمة  �للبنانية 

�مل�رشفية،  بـــازل  جلنة  وتو�سيات 

�ملــايل  �ال�ــســتــقــر�ر  منتدى  ــادئ  ومــب

عن  �ملنبثقة  �لر�سيدة  �الد�رة  ومبادئ 

�القت�سادية  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة 

�ملعايري  جمل�س  ومن�سور�ت   )OECD(

�لدولية.

جمعية  يف  مطلعة  م�سادر  وتــوؤكــد 

�مل�سارف  �ن  لـــ»�لــديــار«  �مل�سارف 

�للبنانية �ستبقى ملتزمة معايري �لعمل 

�ل�سباقة  �ستكون  �نها  حتى  �لـــدويل، 

كل  وتطبيقها  �لتز�مها  يف  و�ملبادرة 

�لدولية  �مل�رشفية  و�النظمة  �لقو�نني 

فور �سدورها وو�سعها مو�سع �لتنفيذ.

�لقطاع  �ن  ــادر  �ملــ�ــس هـــذه  وتـــرى 

مو�سع  �ليوم  بات  �للبناين  �مل�رشيف 

�ملالية  �ال�ـــســـو�ق  و�حـــــرت�م  تــقــديــر 

خالل  تاأكد  �المــر  هــذ�  و�ن  �لعاملية 

�لــزيــارتــني �الخــريتــني �ىل �لــواليــات 

�ملتحدة �المريكية و�ىل فرن�سا.

جائزة »ذي بانكر« 

لـ »بنك بيروت«
بجائزة  بــريوت«  »بنك  فاز 

للم�سوؤولية  مبادرة  »�أف�سل 

جملة  مـــن  ــة«  ــمــاعــي �الجــت

�إي�ست«  ميدل  بانكر  »ذي 

م�رشفًا   68 مع  تناف�سه  بعد 

جمال  يف  �حلثيثة  �مل�رشف  جلهود  تتويجًا  �جلائزة  هذه  وتاأتي  �إقليميًا. 

للمبادرة  وتقدير�ً  �لفائت،  �لعام  خالل  للموؤ�س�سات  �الجتماعية  �مل�سوؤولية 

 Young �ل�سباب  �إجناز�ت  برنامج  خالل  من  �مل�رشف  حققها  �لتي  �ملميزة 

 .Achievers Program
وت�سّلم �جلائزة مدير د�ئرة �الإعالم و�لت�سويق يف �لبنك بول بول�س، من رئي�س 

توزيع  حفل  خالل  �لعقربي،  �سالح  فاينان�سل«  �آي  بي  »�سي  �إد�رة  جمل�س 

�جلو�ئز �ل�سنوي 2013 �لذي نظمته �ملجلة يف 19 حزير�ن �ملا�سي يف دبي، 

منطقة  يف  �ملوؤ�س�سات  �أبرز  ميثلون  وم�رشفيون  �رشكات  روؤ�ساء  وح�رشه 

�ل�رشق �الأو�سط.

إطالق »ألفا بلوم ماستركارد«

»�ألفا«،  �خللوية  �الت�ساالت  �رشكة  مع  بالتعاون  و�ملهجر«،  لبنان  »بنك  �أطلق 

�لبالتينية  ما�سرتكارد«  بلوم  »�ألفا  بطاقة  �لعاملية،  ما�سرتكارد«  و«�رشكة 

�جلديدة لل�رشكات.

وتعترب �لبطاقة حاًل مثاليًا للعمالء من �ل�رشكات، فهي تتيح �إمكانية �حل�سول 

ث عرب خطوط »�ألفا«، كما توفر مز�يا بطاقات �لتق�سيط 
ّ
على دقائق جمانية للتحد

د، حيث مت تطوير هذه �لبطاقة لتتما�سى مع متطلبات �ل�رشكة.
ّ
ذ�ت �ل�سقف �ملتجد

�قتنائها،  وعند  �لدفع،  موؤجلة  بطاقة  �أو  �ئتمانية  كبطاقة  �لبطاقة  وتتو�فر 

�ألفا  خط  ر�سيد  �ىل  ت�ساف  ة 
ّ
كهدي ة 

ّ
جماني دقيقة   60 على  �لعميل  �سيح�سل 

�ملو�سول على �لبطاقة، كما يح�سل على 45 دقيقة جمانية، �إ�سافة �ىل �إمكانية 

�حل�سول على 8 دقائق جمانية عند م�سرتيات تعادل قيمتها مبلغ 100 دوالر 

�أمريكي. و�سيح�سل �أي�سًا على مز�يا خا�سة عند �ل�سفر كتغطية للنفقات �لطبية 

�إىل �حل�سول على بطاقة  �إ�سافة  150.000 دوالر،  لغاية  بقيمة ت�سل  �لطارئة 

ل �ساحبها �لدخول �إىل �أكرث من 600 �سالة 
ّ
Priority Pass �ملجانية �لتي تخو

ر�سالة  من  �ال�ستفادة  حلاملها  تتيح  كما  �ل�سخ�سيات.  لكبار  خم�س�سة  مطار 

Schengen من �ل�سفار�ت  تظهر قيمة �لتاأمني �ملطلوبة للح�سول على تاأ�سرية 

�الأجنبية.
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�حلــاديــة  �لعمومية  �جلمعية  �لــتــاأمــت 

جلمعية  �ل�سنوية  �لعادية  و�خلم�سون 

م�سارف لبنان. وناق�ست �لتقرير �ل�سنوي 

للمجل�س للعام 2012 وو�فقت عليه. وبعد 

مفو�سي  تقرير  على  و�ملو�فقة  �الإّطــالع 

ل�سنة  �جلمعية  ح�سابات  حول  �ملر�قبة 

�الإد�رة �حلايل  ة جمل�س 
ّ
�أبر�أت ذم  ،2012

�لتقديرية  �ملــو�زنــة  ت 
ّ
و�أقـــر ناق�ست  ثم 

ل�سنة 2014.

وعلى �الأثر، �نتقلت �جلمعية �لعمومية �ىل 

�نتخاب جمل�س �إد�رة جديد من 12 ع�سو�ً 

�ملر�سحون  بالتزكية  ففاز  �سنتني.  ملدة 

�ل�سادة: 

لالأعمال  فرن�سبنك  �لق�سار:  نــدمي   1-

�س.م.ل.

لبنان  بنك  �أزهــــري:  نعمان  �سعد   2-

و�ملهجر �س.م.ل.

�لكويت  بنك  عا�سور:  �لـــرز�ق  عبد   3-

و�لعامل �لعربي �س.م.ل. )فيني�سيا بنك(

-4 �لدكتور فرن�سو� �سمعان با�سيل: بنك 

بيبلو�س �س.م.ل.

�سو�سيته  بنك  �سحناوي:  �نــطــون   5-

جرن�ل يف لبنان �س.م.ل.

�لبحر �ملتو�سط  -6 حممد �حلريري: بنك 

�س.م.ل.

بــريوت  بنك  �سفري:  جـــورج  �سليم   7-

�س.م.ل.

�ملـــو�رد  بنك  ــن:  ــدي �ل خــري  ـــرو�ن  م  8-

�س.م.ل.

اح: �لبنك �للبناين 
ّ
-9 �لدكتور تنال �ل�سب

 إنتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية 
برئاسة د. فرنسوا باسيل

�ل�سوي�رشي �س.م.ل.

�العتماد  طربيه:  جــوزف  �لدكتور   10-

�للبناين �س.م.ل.

عــوده  بنك  عـــوده:  وديـــع  رميـــون   11-

�س.م.ل.– جمموعة عوده-�رش�د�ر

�للبناين  �لــبــنــك  روفـــايـــل:  فــريــد   12-

�لفرن�سي

وعقب �إعالن فوز �ملر�سحني �الإثني ع�رش 

بالتزكية، �إجتمع جمل�س �الإد�رة �ملنتخب، 

و�نتخب بدوره هيئة مكتب �ملجل�س على 

�لوجه �الآتي: �لرئي�س : د. فرن�سو� �سمعان 

با�سيل، نائب �لرئي�س: �سعد �أزهري، �أمني 

�ل�سندوق: د.  �أمني  عــوده،  : رميون 
ّ
�ل�رش

اح. 
ّ
تنال �ل�سب

ة 
ّ
2013 جمعي �آب   5 لبنان يف  عقدت جمعية م�سارف 

�تفـاق  تفا�سيل  على  فيها  �ّطلعت  ��ستثنائية  ة 
ّ
عمومي

 توقيعه بتاريخ 31 متوز �لفائت 
ّ
�إنهاء �لو�ساطـة �لذي مت

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  بيـن  �لعـمل  وزير  معايل  برعاية 

�جلمعية �لدكتور فرن�سو� با�سيل و�أمينهـا �لعـام �لدكتور 

مكرم �سادر، من جهة، ورئي�س �حتاد نقابات موظفي 

د من 
ّ
�مل�سارف جورج �حلاج و�أمينه �لعام حكمت �ل�سي

ة 
ّ
�لعمومي ة 

ّ
�أخرى. وبعد �ملناق�سة، و�فقت �جلمعي جهة 

�جلماعي  �لعمل  لعقد  �جلديدة  �ل�سيغة  على  باالإجماع 

�لعمل  وز�رة  تبليغ   
ّ
يتم و�سوف   ،2014-2013 لعامي 

فرت�س 
ُ
ي كما  ة 

ّ
�ملرعي �الأ�سول  ح�سب  �ملو�فقة  بهذه 

مو�فقة  �مل�سارف  موظفي  �حتاد  ينال  �أن  �ملقابل  يف 

ثلثي �أع�سائه �ملنت�سبني كي ي�سبح �لعقد �جلديد نافذ�ً 

قانونًا.

جمعية استثنائية 
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�مل�رشفيني  ــاد  »�حت رئي�س  �أو�سح 

�لعرب« جوزف طربيه، �أن »�ل�سلطات 

�لذي  للند�ء  ��ستجابت  �لقرب�سية 

بعدم  لها  �لعربية  �مل�سارف  وجهته 

وعدم  �ملقيمني،  غري  بود�ئع  �مل�س 

��ستثنائية،  موجبات  �أيـــة  فــر�ــس 

فر�سها  �لتي  �لتد�بري  من  و�إعفائها 

�الحتاد �الأوروبي«.

عقده  م�سرتك  �سحايف  موؤمتر  ويف 

�مل�سارف  »جمعية  ورئي�س  طربيه، 

و�الأمني  با�سيل،  فرن�سو�  لبنان«  يف 

�لعربية«  �مل�سارف  لـ«�حتاد  �لعام 

و�سام فتوح، يف فندق »فور�سيزن�س«، 

�لوفد  زيـــارة  نتائج  عــن  لــالإعــالن 

قــرب�ــس،  �إىل  �لــلــبــنــاين  ــرشيف  ــ� �مل

�القت�سادي  �الإعالم  »منتدى  و�إقامة 

�أ�سار   ،»2013 �آب  و30   29 يومي 

 
ّ
با�سيل �إىل �سعوبة �ملرحلة �لتي متر

�النتباه  �لعربية، الفتا  بها منطقتنا 

�إىل �أن »�لقطاع �مل�رشيف �للبناين ال 

يز�ل �لقطاع �لوحيد �لذي يقف على 

عجلة  حتريك  يف  وي�ساهم  قدميه، 

�القت�ساد و�لتنمية«.

ه طربيه »بتجاوب قرب�س ورف�س 
ّ
ونو

�لتد�بري �جلائرة �لتي فر�سها �الحتاد 

�لنظام �مل�رشيف يف  �الأوروبي على 

غري  ود�ئــع  �أعفيت  بحيث  قرب�س، 

��ستثنائي  تدبري  �أي  من  �ملقيمني 

�لنظام  يف  �لثقة  �إ�سعاف  �ساأنه  من 

�ملايل يف قرب�س«، معترب�ً �أن »�لقر�ر 

�الأوروبي بالن�سبة للقطاع �ملايل يف 

بفر�س  يق�سي  وهو  جائر،  قرب�س 

�رشيبة 10 يف �ملــــئة على �لود�ئــع 

يف �لبنوك �لعاملة فيها«.

»�الحتـــاد  �أن  �إىل  �النــتــبــاه  ولــفــت 

و�حتاد  �لعرب،  للم�رشفيني  �لدويل 

�آذ�ر  يف  حــذر�  �لعربية،  �مل�سارف 

يف  �ملعنية  �ل�سلطات  �ملــا�ــســي، 

على  �ملرتتبة  �مل�ساوئ  من  قرب�س 

�ملثرية  �الأوروبــيــة  �خلطة  تطبيق 

للجدل، باعتبار �أن من �ساأنها تدمري 

من  حمـــذر�ً  �ملـــايل«،  قرب�س  مركز 

و�لدولية  �لعربية  �لــود�ئــع  »هجرة 

�لنو�ب  جمل�س  �أقــر  �إذ�  جزيرة  من 

�لقرب�سي �خلطة �الأوروبية«.

�مل�سارف  »�حتـــاد  �أن  �إىل  ــار  ــس و�أ�

�ل�سلطات  من  تاأكيد�ت  طلب  �لعربية 

�لقرب�سية على ��ستمر�ر �سيا�سة عدم 

يطمئن  ما  وتلقى  للود�ئع،  �لتعر�س 

بهذ� �خل�سو�س، كما مت �التفاق مع 

�جلانب �لقرب�سي على �إقامة منتدى 

مــ�ــرشيف عــربــي ـــــــ قــرب�ــســي حتت 

عنو�ن: �إعادة �لثقة«.

ـــن  �الحتـــادي �إن  طــربــيــه،  وقـــــال 

حــمــايــة  مـــبـــد�أ  �أن  ـــــرب�ن  ـــ ـــ »يــعــتـــ

على  يعلو  و�ملــــودعني  �ملوؤ�س�سات 

�سيما  ال  ووقتية،  �سيقة  م�سالح  �أي 

من  جــزء  �لعربية  �مل�ســـارف  �أن 

معترب�ً  �لــعــاملــي«،  �ملـــايل  �لنظام 

�إىل  �ملايل  �ال�ستـــقر�ر  »عــــودة  �أن 

عربية  م�سلحة  ت�ســــكل  قــرب�ــس 

ولبنــانية«.

بني  ــعــاون  ــت �ل »تــعــزيــز  �أن  ور�أى 

�جلار  وهي  وقرب�س،  �لعربي  �لعامل 

�الأوروبي �الأقرب �إلينا، ي�سكل م�سلحة 

م�سرتكة، ال �سيما �أن �ملرحلة �ملقبلة 

�لبلد  هذ�  دخول  �ست�سهد  قرب�س  يف 

�إىل  م�سري�ً  �لنفطية«،  �لدول  عد�د  يف 

بني  م�سرتكة  م�سالح  تالقي  »وجود 

لهذ� �مللف،  بالن�سبة  لبنان وقرب�س 

�القت�سادي  �لتقارب  ي�ساعد  حيث 

بني �لبلدين حلماية م�ساحلهما«.

من جهته، �أعلن با�سيل عن »م�ساركة 

و�حتــاد  لبنان  مــ�ــســارف  جمعية 

�إقامة منتدى  �لعربية يف  �مل�سارف 

ي�سكل  ــذي  �ل �القت�سادي،  �الإعـــالم 

حمطة مهمة يف عملية �لتكامل بني 

لبنان  �القت�ساد يف  �الإعالم وحركة 

و�لعامل �لعربي«.

�للبنانية  »�مل�سارف  بحر�س  ه 
ّ
ونو

لبنان  يف  �سو�ء  �لتام،  �اللتز�م  على 

�أو يف بلد�ن �نت�سارها، مبعايري عمل 

�ل�سناعة �مل�رشفية، ولتقدمي منوذج 

و�عتماد  �مل�رشيف،  �لعمل  يف  ر�ئــد 

و�الحــرت�فــيــة،  �ل�سفافية،  معايري 

�إىل  مــ�ــســري�ً  و�لــثــقــة«،  و�ل�سدقية، 

على  جنحت  �ملــ�ــســارف  »هـــذه  �أن 

�لعبور  يف  كّلها  �ل�سعاب  من  �لرغم 

�ملعاك�سة  �لتطور�ت  و�سط  بالقطاع، 

�أف�سل  �إىل  وحمليا،  و�إقليميا  دوليا 

هذه  مــدى  على  و�سكلت  �لنتائج، 

�حلقيقية  �لوطنية  �لــرثوة  �ل�سنو�ت 

لدى  يحتذى  ر�ئد�  ومنوذجا  للبنان، 

�سائر �لقطاعات �مل�رشفية �لعربية«.

باسيل وطربيه يطلقان »منتدى اإلعالم االقتصادي«: 
القطاع المصرفي هو الوحيد الواقف على قدميه
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بلغ حجم �الأرباح �ل�سافية لـ»بنك عوده �س م ل جمموعة عوده 

دوالر  مليون   188 �جلاري  �لعام  من  ل 
ّ
�الأو �لن�سف  يف  �رش�د�ر« 

من  �ملماثلة  �لفرتة  �ل�سافية يف  �الأرباح  يو�زي  ما  �أي  �أمريكي، 

�لعـام 2012، قبل �حت�ساب �لربح �ل�سايف �ال�ستثنائي �لناجت عن 

غ يف حزير�ن 2012 عن 81 يف �ملئة من �رشكة »ليا« 
ّ
ة �لتفر

ّ
عمــلي

للتاأمني. وحتّققت هذه �الأرباح بالرغم من �إطالق �مل�رشف �لتابع 

ة منو ذ�تي، مع ما ينطوي عليه 
ّ
ا، �لذي يَتبع ��سرت�تيجي

ّ
يف تركي

ذلك من فارق زمني بني حتقيق �ملردود �ملتوّقع و�رشف �لنفقات 

عة 
ّ
�ملجــم �ملوجود�ت  لت 

ّ
�سج ذلك،  مو�ز�ة  يف  ة. 

ّ
�الآني ة 

ّ
�لت�سغيلي

�أً بن�سبة 7.6 يف 
ّ
ل من �لعام 2013 منو

ّ
لبنك عوده يف �لن�سف �الأو

�ملوقع  خ 
ّ
ر�س ما  �أمريكي،  دوالر  مليار   2.4 يو�زي  مبا  �أي  �ملئة، 

ة.
ّ
ة و�الإقليمي

ّ
ز للمجموعة يف �الأ�سو�ق �ملحلي

ّ
�ملمي

ل من 
ّ
عة للم�رشف يف �لن�سف �الأو

ّ
كذلك �رتفعت �ملوجود�ت �ملجم

�لعام 2013 بقيمة 2.4 مليار دوالر �أمريكي، لتو�زي 33.7 مليار� 

�حت�ساب  لدى  مليار�   42.4 �إىل  وت�سل   2013 حزير�ن  نهاية  يف 

ة وح�سابات �الأ�سهم و�ل�سند�ت �مُلد�رة. وقد تاأّتى 
ّ
�لود�ئع �الئتماني

�لذي  ا 
ّ
تركي يف  �لتابع  �مل�رشف  من  عة 

ّ
�ملجم �ملوجود�ت  منو 

�أمريكي  دوالر  مليار�ت   3.7 يو�زي  مبا   ً�
ّ
منو موجود�ته  لت 

ّ
�سج

ة 
ّ
�سلبي م�ساهمات  عن  بالكامل  �س 

ّ
عو ما  ذ�تها،  �لفرتة  خالل 

للوحد�ت �لعاملة يف لبنان و�سوريا وم�رش نتيجة تر�كم �أو�ساع 

ة غري موؤ�تية ويف ظّل تدهور �إ�سايف يف �سعر 
ّ
ة و�سيا�سي

ّ
�قت�سادي

ن 
ّ
�ل�رشف يف كّل من �سوريا وم�رش. وعليه، يكون �أوديا بنك قد كو

يف غ�سون 8 �أ�سهر موجود�ت بقيمة 5.8 مليار�ت دوالر �أمريكي 

وود�ئع بقيمة 4.3 مليار�ت دوالر وت�سليفات بقيمة 3.3 مليار�ت 

�لعاملة  �لوحد�ت  م�ساهمة  بارتفاع  �الإجناز  هذ�  وُترجم  دوالر. 

32.4 يف �ملئة  عة من 
ّ
خارج لبنان يف تكوين �ملوجود�ت �ملجم

ل 2012 �إىل 38.6 يف �ملئة يف نهاية حزير�ن 
ّ
يف نهاية كانون �الأو

ة �إىل توزيع �أكرث تو�زنًا 
ّ
2013، ما يتما�سى مع �سعي �الإد�رة �لعام

للموجود�ت و�الأرباح على خمتلف �لوحد�ت يف لبنان و�خلارج.

ل من �لعام 2013 
ّ
عة يف �لن�سف �الأو

ّ
�رتفعت ود�ئع �لزبائن �ملجم

مبا يعادل 2.4 مليار دوالر �أمريكي، �أي بنمو ن�سبته 8.8 يف �ملئة، 

�أوديا بنك يف  ة بنمو ود�ئع �لزبائن لدى 
ّ
�أ�سا�سي مدفوعة ب�سورة 

ظّل تقّل�س �إ�سايف لقاعدة �لود�ئع يف �سوريا، ومنو حمدود لقاعــدة 

�لود�ئع يف م�رش، �إذ� ما ��ستثنينا تاأثري تدهور �سعر �ل�رشف.

عة �إىل 2.7 مليار دوالر، ما يعادل 
ّ
ة �ملجم

ّ
و�سلت �الأمو�ل �خلا�س

عة للم�رشف.
ّ
8 يف �ملئة من �ملوجود�ت �ملجم

عة من 
ّ
قابل �زدياد ود�ئع �لزبائن �رتفاع �سايف �لت�سليفات �ملجم

�إىل   2012 ل 
ّ
�الأو كانون  نهاية  يف  �أمريكي  دوالر  مليار�ت   10.4

مليار   2.3 قيمته  مبا  �أي   ،2013 حزير�ن  نهاية  يف  مليار�   12.7
دوالر �أمريكي وما ن�سبته 21.9 يف �ملئة. 

ة يف 
ّ
�لعام �الإد�رة  ت 

ّ
��ستمر ة، 

ّ
�الإقليمي �الأو�ساع  ة 

ّ
تقّلبي ظّل  ويف 

على  باملحافظة  تق�سي  �ملخاطر  حيال  �سارمة  �سيا�سة  �ّتباع 

من  ل 
ّ
�الأو �لن�سف  يف  قامت  بحيث  للت�سليفات،  دة 

ّ
�جلي ة 

ّ
�لنوعي

46.4 مليون  ة بقيمة 
ّ
�إ�سافي 2013 بر�سد موؤونات �سافية  �لعام 

�مل�سكوك يف  �لديون  �إجمايل  ن�سبة  �سّكلت  �أمريكي. وعليه،  دوالر 

حت�سيلها 2.3 يف �ملئة فقط من �إجمايل �لت�سليفات، فيما و�سلت 

�سة �إىل 78.2 يف �ملئة 
ّ

ن�سبة تغطية هذه �لديون باملوؤونات �ملخ�س

يف نهاية حزير�ن 2013، من دون �حت�ساب �ملوؤونات �لناجتة عن 

�لتقييم �الإجمايل و�لتي تو�زي 0.9 يف �ملئة من �سايف �لت�سليفات. 

نت ن�سبة �سايف �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها من 
ّ
 عليه، حت�س

ً
بناء

�إجمايل �لت�سليفات فرت�جعت من 0.64 يف �ملئة يف نهاية كانون 

ل �ملا�سي �إىل 0.49 يف �ملئة يف نهاية حزير�ن 2013.
ّ
�الأو

188 مليون دوالر أرباح »عودة«

صفير يحاضر في واشنطن

�لعام  �ملدير  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  حّل 

على  �سيفًا  �سفري  �سليم  بــريوت  لبنك 

�لواليات  يف  و��سنطن«  جورج  »جامعة 

ــى خطاب  ــق و�أل �ملــتــحــدة،  ــة  �الأمــريكــي

علــوم  يف  �لدر��سات  طـالب  يف  ج 
ّ
�لتخر

�ملال يف كلية �إد�رة �الأعمال يف �جلامعة 

لدى  لبنان  �سفري  بح�سور  و��سنطن،  يف 

�أنطو�ن  �الأمريكية  �ملتحدة  �لــواليــات 

�ل�سابق تيودور  �سديد و�ل�سفري �الأمريكي 

�سندوق  يف  �مل�سوؤولني  وبع�س  ف 
ّ
قطو

�أركــان  �إىل  باالإ�سافة  ـــدويل،  �ل �لنقد 

�جلامعة و�ملتخرجني وذويهم. 

عندما  �لفر�سة  باغتنام  �لطالب  ن�سح 

ت�سنح. ومن ثم ت�سّلم �سفري �سهادة تقدير 

من �جلامعة وهدية تذكارية هي عبارة 

لة« يف و��سنطن.
ّ
عن »ن�سب �مل�س

قد  �سديد  �أنطو�ن  �للبناين  �ل�سفري  وكان 

�أقام حفل ع�ساء يف منزله تكرميًا ل�سفري 

و�لوفد �ملر�فق ح�رشه بع�س �مل�سوؤولني 

لبنانية  و�سخ�سيات  �لنقد  �سندوق  يف 

يف و��سنطن.
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�هــل �العـــالم دعــوة  لبى عــدد كبري مــن 

»بنك  عــام  ومدير  �د�رة  جمل�س  رئي�س 

�فطار رم�ساين  �سليم �سفري �ىل  بريوت« 

يف »�لفيني�سيان« يف حر�س تابت.

�ليا�س  �ملحررين  نقيب  �الفطار  ح�رش 

�لو�سائل  ومــدر�ء  حترير  وروؤ�ــســاء  عــون 

�ملحللني  مــن  كــبــري  ـــدد  وع �العــالمــيــة 

�القت�ساديون  خ�سو�سا  و�ملر��سلني 

يف  �ملـــدر�ء  من  عــدد  ح�رش  كما  منهم، 

»بنك بريوت« وقد �لقى �لنقيب عون كلمة 

�العالمي  �ملنا�سبة قال فيها: �جل�سم  يف 

ي�سعى جاهد� ليكون لبنان، م�سدر �حلرف 

�لــدو�م،  على  ��سعاع  م�سدر  �لعامل،  �ىل 

�سيما  ال  �لعرب  الخو�نه  �بو�به  وم�رشعا 

يف هذه �اليام �لرم�سانية.

جند  �ن  نفو�سنا  يف  يحز  كم  و�أ�ــســاف، 

�خو�نهم  ي�ساركون  ال  �لعرب  �خو�ننا 

�ن  رمــ�ــســان.  �فــطــار�ت  يف  �للبنانيني 

لقد  �ليهم  ت�ستاق  �لرم�سانية  �لليايل 

عودونا �ن يلقو� ع�سا �لرتحال يف وطنهم 

»بنك بيروت« ُيقيم إفطارًا رمضانيًا ألهل اإلعالم
صفير: القطاع االعالمي مهم كالقطاع المصرفي

�لثاين لبنان، ال �سيما يف مو�سم �ل�سيف.

�اللتفاتة  هذه  ي�سكرون  �العالميني  �ن 

�لعائد  �سفري  �سليم  �ال�ستاذ  من  نحوهم 

قبل �يام من �لواليات �ملتحدة �المريكية 

جــورج  جامعة  على  �سيفا  كــان  حيث 

و��سنطن ليلقي خطاب �لتخرج يف طالب 

�د�رة  كلية  �ملال يف  علوم  �لدر��سات يف 

�العمال، وهو �ملوؤمن بالرتبية يف �حد�ث 

�لتغيري فهو ع�سو يف “�ميدي�ست” ونائب 

�للبنانية  �جلامعة  �مناء  جمل�س  رئي�س 

�جلامعي  �لتعليم  ومــار�ــس  �المريكية، 

ميار�س  �ن  كان  وحلمه  �سنة،   15 طــو�ل 

فاىل  �المــال  وحتققت  �مل�رشيف  �لعمل 

مزيد من �لنجاح.

ورد �سفري بكلمة �سكر فيها للنقيب كالمه 

دعوته،  تلبيتهم  ولالعالميني  �للطيف 

و�سدد على �همية �لقطاع �العالمي متامًا 

من  �لوطن  لتمكني  �مل�رشيف  كالقطاع 

�جتياز �لتحديات �لكثرية.

�ليكم  �ل�سادقة  دعوتي  هنا  من  وقــال: 

�العالميون  �نتم  جهودنا  ت�سافر  الن 

�جلهة  من  �مل�رشفيني  ونحن  جهة  من 

�ملقابلة، لن�سون �لقطاع �مل�رشيف �لذي 

ت�سكلون �سلة �لو�سل بينه وبني �ملجتمع 

تفهمكم  �ىل  حاجة  يف  �سنبقى  ولــذلــك 

�لينا  �القــرب  و�نكم  خ�سو�سا  ودعمكم 

ولدقة  دورنــا  حل�سا�سية  تفهما  و�الكــرث 

عملنا. والهمية حتييدنا عن �لتجاذبات. 

�ن هذ� جزء من �مل�سوؤولية �لتي تتحملون 

يف مهمتكم وهنا جوهر �الرتباط �لوثيق 

بيننا وبينكم.

وتابع �سفري قائاًل: لبنان يف حاجة ما�سة 

�ىل هذ� �لعامود �القت�سادي �لذي �سكل وال 

يز�ل ركيزة ��ستمر�ره و�سموده علما �ننا 

مبقد�ر  �للبنانيني،  ثرو�ت  على  موؤمتنون 

�مانتكم للحق و�حلقيقة. وبت�سافر جهدنا 

معا، ن�سون �لوطن ونحفظ حقيقته، �مال 

وتفوق من خالل  ريادة  وعنو�ن  مرجتى 

وح�سوره  �ملــ�ــرشيف  قطاعه  �زدهــــار 

�ملحلي و�القليمي و�لدويل.

النقيب الياس عون وسليم صفير

سليم صفير والزميل فارس سعد

من اليسار، روالن ناقوزي، ؤاحد الحضور

نقيب المحررين الياس عون، فيليب ٔابوعقل، سليم صفير، وجوزيف فرح

عرفات حجازي، ابراهيم عوض، وسليم صفير

من اليمين، طوني حبيب، السيدة ذكية، سليم صفير، والسيدة حوري
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�إقامة  �لعربية عن  �مل�سارف  �حتاد  �أعلن 

�مل�رشيف  »�لقطاع  حول  خا�س  منتدى 

يف �سوريا« خالل �أيلول �ملقبل يف بريوت 

قريبا  ي�سدر  �سوف  �الحتــاد  ــاأن  ب علما 

�ملحور  حمورين:  تت�سمن  كاملة  در��سة 

�سوريا على  �الأحد�ث يف  تاأثري  �الأول عن 

و�لـــدول  �سوريا  يف  �ملــ�ــرشيف  �لقطاع 

�مل�سارف  جميع  )مت�سمنا  �ملــجــاورة 

�لعاملة يف �سوريا(، و�ملحور �لثاين حول 

�سوريا،  يف  �ملــ�ــرشيف  �لعمل  م�ستقبل 

خرب�ء  �لدر��سة  هذه  ــد�د  �إع يف  وي�سارك 

�ملوؤ�س�سات  خمتلف  من  و�أجــانــب  عــرب 

�لعربية �لدولية.

منتديات   3 �سمن  �ملنتدى  هــذ�  يــاأتــي 

ــــريوت خــالل  ــة يف ب ــي مــ�ــرشفــيــة عــرب

ــالم  �الإع »منتدى  بينها  �ملقبل،  �يــلــول 

�الإقت�سادي« ومنتدى خا�س عن »�الإلتز�م 

بقانون �لفاتكا« يف �سوء �الإ�سعار �جلديد 

�خلز�نة  �أ�سدرته  �لذي   43/2013 �لرقم 

بتاأجيل تطبيق هذ�  و�لقا�سي  �الأمريكية، 

�لقانون مدة �ستة �أ�سهر �إ�سافية«.

�مل�سارف  الحتاد  �لعام  �المني  و�و�سح 

ــاد  �الإحت ــر�ر  ق �ن  فتوح  و�ــســام  �لعربية 

يف  عربية  م�رشفية  منتديات   3 بتنظيم 

بريوت خالل �سهري �آب و�يلول �ملقبلني، 

للتاأكيد على جملة من �لثو�بت �لتي يعمل 

�إعتبارها  ميكن  و�لــتــي  �الحتـــاد  عليها 

ر�سائل موجهة �ىل �لد�خل و�خلارج وفيها:

تكثيف  على  و�إ�ــرش�ره  �الحتــاد  تاأكيد  1ـ 
هذه  يف  عمله  �آليات  وتفعيل  ن�ساطاته 

�ملنطقة  ت�سهدها  �لتي  �ل�سعبة  �ملرحلة 

�لعربية، وذلك �إميانا من �الحتاد ب�رشورة 

جتاوز �لعقبات و�الحد�ث و�ال�ستمر�ر يف 

تاأدية �لدور �ملطلوب منه يف هذه �ملرحلة 

ومتابعة  م�ستمر  عمل  �ىل  حتتاج  �لتي 

ت�ساهم يف تن�سيط عمل �لقطاع �مل�رشيف 

�لعربي و�سبل مو�جهة كل �لتحديات �لتي 

تعرت�سه.

مــايل  كــمــركــز  بــــريوت  دور  تــاأكــيــد  2ـ 
وم�رشيف حا�سن للق�سايا �لعربية.

�نعقاد  ــاح  الجن �لــدعــم  �آلــيــات  توفري  3ـ 
يف  �ل�سنوي  �لعربي  �مل�رشيف  �ملــوؤمتــر 

�ملقبل.  �لثاين  ت�رشين  �سهر  خالل  بريوت 

باالإ�ستعد�د�ت  يقوم  �الإحتـــاد  �أن  علما 

�لالزمة الإحتفاالت ذكرى مرور 40 عاما 

على تاأ�سي�س �الإحتاد �لتي �سرت�فق �إنعقاد 

�ملوؤمتر.

وختم فتوح »�ن �إحتاد �مل�سارف �لعربية 

�لدين  كمال  حممد  رئي�سه  من  وبتوجيه 

بركات، ورئي�س �للجنة �لتنفيذية �لدكتور 

�المانة  مــن  ــاإ�ــرش�ر  وب طربيه،  ــوزف  ج

تكري�س  �أجل  من  �لعمل  �سيو��سل  �لعامة 

�ملرحلة  هــذه  يف  �الحتــاد  دور  وتفعيل 

�لدقيقة و�الإ�ستثنائية وو�سع كل �إمكاناته 

�لعربي  �ملــ�ــرشيف  �لــقــطــاع  خــدمــة  يف 

و�إقت�ساد�ت �لدول �لعربية«.

3 منتديات مصرفية التحاد المصارف العربية

 Touch Credit لبطاقة  كامتد�د 

�سباط  يف  �أطلقت  و�لتي   ،Card
�ئتمانية  بطاقة  �إطالق  مّت   ،2013
ـــوط �لـــدفـــع  ـــط ملــ�ــســتــعــمــلــي خ

�لبطاقة  بكونها  تنفرد  �مل�سبق، 

�لتي  �لعامل  يف  �الأوىل  �مل�رشفية 

وفور  تلقائيا«  حامليها،  متنح 

للم�سرتيات،  �لبطاقة  ��ستعمالهم 

ر�سيد �إ�سايف جماين للتخابر، الإر�سال ر�سائل ق�سرية �أو لزيارة 

�الإنرتنت. �أقيم حفل �الإطالق يوم �الأربعاء 17 متوز خالل موؤمتر 

برعاية  بــريوت،  �أنرتكونتينتال  فيني�سيا  فندق  يف  �سحايف 

وح�سور وزير �الإت�ساالت �ل�سيد نقوال �سحناوي، وبح�سور كّل 

بنك  عام  ومدير  �إد�رة   جمل�س  رئي�س   ، �أزهري  �سعد  �ل�سيد  من 

لبنان  بنك  �ليا�س عرقتنجي، مدير عام  �ل�سيد  لبنان و�ملهجر، 

با�سيل،  كلود  و�ل�سيد  و�ملهجر، 

 ،»touch« ل�رشكة  �لعام  �ملدير 

و�ل�سيد رمزي �ل�سبوري مدير عام 

�رشكة فيز� يف لبنان. 

 Touch Credit بطاقة  ــن 
ّ
ــوؤم ت

خالل  من  مرونة  حلاملها   Card
م بطاقة 

ّ
�سقفها �ملتجدد. كما وتقد

Touch Credit Card هدية فورية 
22.73 دوالر  عند �حل�سول عليها هي عبارة عن ر�سيد بقيمة 

 ، Touch �أي ما يو�زي بطاقة تعبئة �سهرية على خط  �أمريكي، 

باالإ�سافة �إىل ر�سيد جماين بقيمة 5 دوالر �أمريكي كل �سهر. هذ� 

ل حاملها �حل�سول على 
ّ
�لبطاقة بربنامج خا�س يخو وتتمتع 

دوالر �أمريكي و�حد جماين مع كّل ��ستعمال للبطاقة للعمليات 

�ل�رش�ئية مقابل �أي مبلغ مرت�كم بقيمة 100 دوالر �أمريكي. 

 Touch وبنك لبنان والمهجر يطلقان بطاقة
Touch Credit Card 
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م�شارف

�سيد�  �أبر�سية  ر�عي  وح�سور  برعاية 

�لتعاونية  �جلمعية  ورئي�س  �ملارونية 

للتوفري و�لت�سليف لل�سكن و�لتنمية يف 

�ل�سوف و�جلنوب �ملطر�ن �ليا�س ن�سار، 

بنك ممثال بنائب 
َ
وبالتعاون مع فرن�س

�لتجزئة  –رئي�س مديرية  �لعام  �ملدير 

فيليب  �الأ�ستاذ  بنك 
َ
فرن�س يف  و�لفروع 

�حلاج، وبح�سور رئي�س �أحتاد بلديات 

حــرفــو�ــس،مت  خليل  �الأ�ــســتــاذ  جــزيــن 

�الأ�سا�س يف مدينة جزين  و�سع حجر 

عنو�ن  حتــت  جديد  �سكني  ملــ�ــرشوع 

يف  و�لــ�ــســهــادة«،  �ل�رش�كة  »م�ساكن 

�ملكتتبون  �الأع�ساء  ح�رشه  �حتفال 

و�جتماعية  �سيا�سية  و�سخ�سيات 

و�قت�سادية و�إعالمية. 

يف  �لت�سجيعية  �سيا�سته  �إطــار  ويف 

�ملتنوعة،  �ل�سكنية  �لقرو�س  جمــال 

قر�سًا  مــرة  والأول  بنك 
َ
فرن�س مينح 

�الإن�ساء،  قيد  يز�ل  ال  مل�رشوع  �سكنيًا 

يف  و�ملجتمع  �لــفــرد  خــدمــة  وي�سع 

الئحة  ــى  ــل وع �هــتــمــامــاتــه  عــ�ــســب 

بتعاونه  �مل�رشف  ويهدف  �أولوياته. 

�ل�سكن  »توفري  �ىل  �ملطر�نية  مع  هذ� 

ذوي  مــن  ومنطقتها  جــزيــن  الأبــنــاء 

ذ�ت  �سققًا  ومتليكهم  �ملحدود،  �لدخل 

عالية  ومو��سفات  مميزة  ت�ساميم 

�إعادة  بغية  مدرو�سة،  باأ�سعار  �جلودة 

وبني  بينهم  �لعالقات  �أو��ــرش  توطيد 

�لعائالت �للبنانية �الأخرى يف �جلو�ر، 

وتر�سيخ �أوالد جزين يف �أر�س �آبائهم 

منهم  تركها  من  و�إعــادة   ، و�أجد�دهم 

�لهجرة  عمليات  مــن  و�حلـــد  �إلــيــهــا، 

على  و�لت�سديد  و�خلارجية،  �لد�خلية 

معًا  و�لعي�س  لبنان  يف  ع 
ّ
�لتنو مبد�أ 

ب�سالم.« 

ــرشح �الأ�ــســتــاذ  ــذ� �لــ�ــســيــاق، � ويف ه

بنك 
َ
فرن�س يف  �حلــاج«نــحــن  فيليب 

فخورون باأن ما ن�سبو �إليه ال يقت�رش 

�القت�ساد  تطوير  يف  �مل�ساهمة  على 

م�ستوى  ورفــع  �ملحلي  و�ال�ستهالك 

�الأفر�د و�لعائالت �للبنانية، بل يتعد�ه 

�إىل �لتز�م م�رشفنا بو�جبه �الجتماعي 

من  �حلد  �إىل  دومًا  و�سعينا  و�لوطني 

�أر�سهم،  �للبنانيني يف  و�إبقاء  �لنزوح 

جزين  يف  فــرد  لكل  يكون  �أن  �آملني 

منزله �خلا�س.

بنك 
َ
�أن قر�س فرن�س �إىل  �الإ�سارة  جتدر 

�أبناء جزين ي�سب  �إىل  م 
َّ
قد

ُ
ي �لذي  هذ� 

مرة �أخرى يف خانة �هتمام �مل�رشف 

فيه  يتوزع  �لــذي  �للبناين  باجلنوب 

�إىل  تاأ�سي�سها  يعود  فرعًا  ع�رش  �أحــد 

�أو�ئل �ل�ستينيات يف �سيد� وبنت جبيل 

و�لنبطية ومرجعيون وال �سيما جزين 

فــروع  حلقتها  و�ستني،  �أربــعــة  عــام 

�نت�سار  لي�سل  �لت�سعينيات  يف  �أخرى 

يف  �للبنانية  �حلـــدود  �ىل  �ملــ�ــرشف 

�لناقورة.

وللمنا�سبة �أي�سًا، �ألقى �ملطر�ن ن�سار 

هو  �ملــ�ــرشوع  »هــذ�  فيها:  قــال  كلمة 

ة 
ّ
�ملاروني للكني�سة  نوعه  من  �الأول 

يف �ملنطقة ونحن ما�سون يف �لعمل، 

�س 
ّ
تعر �لتي  �لعقبات  كل  من  بالرغم 

لها �مل�رشوع. و�أ�ساف: » �إنه من باب 

ب�سقوفه  لبنان  �سيغة  على  حر�سنا 

�أحببنا  �ملتنوعة،  وتركيبته  �ملتعددة 

�مل�سيحيني  تر�سيخ  يف  ن�ساهم  �أن 

�أن  �أحــد  على  يخفى  وال  �أر�سهم.  يف 

ر�سالة �مل�سيحي �حلقيقية و �لتاريخية 

�لتو��سل  ج�سور  بناء  هي  و�الأ�سا�سية 

�ملحبة  قاعدة  على  �لنا�س  كل  بني 

و�ملو�طنة �ل�ساحلة و�لتعاون ال �إقامة 

�حلو�جز و�الأ�سو�ر.«

�لت�ساميم  ن�سار  �ملــطــر�ن  وعر�س 

�لــنــهــائــيــة لــلــمــ�ــرشوع �ملـــوؤلـــف من 

�أهــد�فــه  و�ـــرشح  �سقة  وثمانني  �ست 

�أن  ها 
ّ
منو بها،   

ّ
�سيمر �لتي  و�ملر�حل 

�لرخ�س  بــاإعــد�د  با�رشت  �ملطر�نية 

و�لبناء،  �حلفر  لبدء  �لقانونية،متهيد�ً 

غ�سون  يف  �مل�رشوع  بتد�سني  ــد�ً  و�ع

�سنتني ون�سف على �أبعد تقدير. و�أ�سار 

�إىل �أن م�ساحات �ل�سقق �سممت لترت�وح 

بني 75 و 150 م2 ما يتيح �لفر�سة �مام 

�أكرب عدد ممكن من �الأهايل لال�ستفادة 

�ملطر�ن  وعــرب  خمف�سة«.  وباأ�سعار 

منذ  و�أهلها  جلزين  حمبته  عن  ار 
ّ

ن�س

�لذي  �الأمــر  تها، 
ّ
لرعي كاهنًا  كان  �ن 

جعله يبا�رش يف هذ� �مل�رشوع.

فرنَسبنك ومطرانّية صيدا المارونية 
يضعان حجر األساس لمشروع جزين السكني
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هذا الملحق
امل�ساهمة يف خلق  امللحق هو  الهدف من هذا  اأن 

ق�سية ذات ٌبعّد وطني مبا يتعلق بالتعريف عن املنتج 

اللبناين ومنحه هوية خا�سة، ومن ثم الرتويج له ملا 

من  قالب  عراقته يف  تظهر  م�سافة  قيمة  من  يحمله 

اجلودة والتميز اإىل جانب الأناقة والريادة والإبداع. 

وحفز  ت�سويقيًا  �مل�رشوع  هذ�  �جنــاح  �أجــل  ومن  لذلك 

�ل�سناعيني على عر�س �أنتاجهم يف هذ� �مللحق، فقدعمدت 

�لو�سول  لت�سهيل  �لتالية  �لنقاط  �إىل مر�عاة  �إد�رة �ملجلة 

�إىل �ل�سلعة �للبنانية:

1 مهنيًا: عر�س �ملنتجات من خالل �لت�سنيف �لقطاعي 
�ملعتمد دوليًا h.S.Code مبا ي�سهل على �مل�ستفيد �لو�سول 

�إىل �ل�سلعة �ل�سناعية ب�سهولة.

�لقر�ء لهذ� �مللحق من  �أكرب عدد من  جذب  ت�سويقيًا:    2
�ملوؤ�س�سات  على  ممكن  نطاق  �أو�سع  يف  توزيعه  خــالل 

مت  خا�سة  معلومات  قاعدة  على  بناًء  �ملعنية  و�جلهات 

جتارية  ن�ساطات  ذ�ت  موؤ�س�سات  �أختيار  عرب  تكوينها 

تتو�فق مع وجهة �ملنتجات �ل�سناعية �للبنانية �مل�سمولة 

يف �مللحق. وذلك �أما من خالل طبعه د�خل �ملجلة �أو بطبع 

�ملعلومات  قاعدة  وفق  توزع  منف�سلة  �إ�سافية  كميات 

�ملكونة.

كبري  ب�سكل  �ل�سناعيني  على  �لكلفة  تخفي�س  الكلفة:   3
منهم  عدد  �أكرب  يحفز  مما  �لرمزية  �إىل  ت�سل  بحيث  جد�ً 

لعر�س منتجاتهم من خالل �مللحق �ملذكور.

�ملـــلـــحـــق  ـــــــذ�  ه و�ـــــســـــع  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ًا:     4
ـــــــع �الإلـــــــــــكـــــــــــرتوين لـــلـــمـــجـــلـــة ـــــــوق ـــــى �مل  عـــــل

ي�ساعف  مبــا     www.lebanon-industry.com
�لن�سخ  �إىل  باالإ�سافة  �ملــر�ت  �ألــوف  ع�رش�ت  �أ�ستعماله 

�ملطبوعة. باالإ�سافة �إىل توزيع �مللحق جمانًا على �آالف 

�ملوؤ�س�سات.

غذائية

و�شائل النقلاملجوهراتخ�شبيةمواد منجمية غري معدنية

املفرو�شاتمعدنية ما عدا و�شائل النقلورق وكرتون وطباعة

متنوعةاآالت واأجهزة كهربائيةغزل ون�شيج واألب�شةجلود وم�شنوعات جلدية 

كيميائية وبال�شتيك

اآ�شيا

اأوروبا

الدول العربية

اأفريقيا

اأمريكا

ـــق
حــ

مل

اد
�ص

قت
 و�الإ

ناعة
�ص

 �ل
جملة

�صنـــــع فـــــي لبنـــــان

�الد�رة �لعامة: بريوت - كليمن�سو - �سارع �الأمري عمر - بناية ت�سبحجي  - هاتف : 370318 1 961+ - 370452 1 961 +

info@lebanon-industry.com :فاك�س: 370602 1 961+ �س.ب: 13/5838 )�سور�ن( - بريوت - لبنان - �لربيد �لكرتوين 

الرتتيب القطاعي للم�شانع امل�شاركة:
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 أواًل: 
أهم المنتجات المصّدرة حسب 

اقسام التعرفة الجمركية: 
املرتبة الأوىل: �سادر�ت �ملعادن �لعادية 

 55،9 قيمتها  بلغت  �إذ  وم�سنوعاتها، 

مليون دوالر �أمريكي. 

منتجات  �سادر�ت  الثانية:  املرتبة 

 44،6 قيمتها  وبلغت  �الأغذية،  �سناعة 

مليون دوالر. 

ومعد�ت  و�أجهزة  �آالت  الثالثة:  املرتبة 

كهربائية وقيمتها 43،8 مليون دوالر. 

�ملعدنية  �ملنتجات  الرابعة:  املرتبة 

بقيمة 42،9 مليون دوالر. 

�ل�سناعات  منتجات  اخلام�سة:  املرتبة 

�لكيمائية وقيمتها 28،9 مليون دوالر. 

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر أيار 2013
وسوريا ال تزال في المرتبة األولى

�شادرات �شناعية

ارتفعت ال�سادرات ال�سناعية اللبنانية يف اأيار 2013 ن�سبة 16 % عن �سهر اأيار 2012 فبلغت 296,1 مليون دولر 

يف اأيار 2013 مقابل 255,3 مليون دولر يف اأيار 2012. 

النصر كيسونرجس

من انتاج شركة بيتاكو
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ثانيًا: أسواق الصادرات الصناعية حسب الدول: 
سوريا ال تزال في المقدمة

�أ�سارت �ح�سائيات �ل�سادر�ت �ل�سناعية خالل �سهر �يار 2013 

�إىل �أن �سوريا ت�سدرت الئحة �لدول �مل�ستوردة  لهذه �ل�سادر�ت 

وقد جاء ترتيب �لدول كما يلي: 

املرتبة الأوىل: ت�سدرت �سوريا كما ذكرنا هذه �لالئحة، حيث 

بلغت قيمة �ل�سادر�ت �ليها 53،4 مليون دوالر خالل �سهر �يار 

2013، ما يو�زي 18 % من جمموع �ل�سادر�ت. 
املرتبة الثانية: �حتلت �ل�سعودية هذه �ملرتبة حيث بلغت قيمة 

�ل�سادر�ت �ليها 31،5 مليون دوالر، ما يو�زي 10،6 %. 

املرتبة الثالثة: �لعر�ق، حيث بلغت قيمة �ل�سادر�ت �ليه 22،5 

مليون دوالر، ما يو�زي 7،6 %. 

ليموزينٔايتيك

تكنوتكس
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�شادرات �شناعية

ثالثًا: أسواق الصادرات الصناعية حسب 
تكتالت الدول: 

2013 بن�سبة  �أيار  �لعربية خالل �سهر  �لدول  ��ستاأثرت 

بينما  �ل�سناعية،  �ل�سادر�ت  جمموع  من   %  57،8
�لدول �الآ�سيوية �لغري عربية �حتلت �ملرتبة �لثانية �ذ 

%، ومن ثم �لدول �الفريقية �لغري   18 ��ستوردت بن�سة 

و�لدول   ،%  10.3 بن�سبة  �لثالثة  �ملرتبة  يف  عربية 

�الأوروبية يف �ملرتبة �لر�بعة بن�سبة 9 %. 

اأما اأبرز املنتجات امل�سدرة اىل الدول العربية فهي: 

�ملنتجات �ملعدنية بقيمة 40،6 مليون دوالر، منتجات 

�سناعة �الأغذية بقيمة 27،5 مليون دوالر، �آالت و�أجهزة 

ومعد�ت كهربائية بقيمة 26،4 مليون دوالر، ومنتجات 

�ل�سناعات �لكيماوية بقيمة 17،6 مليون دوالر. 
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الخالصة : 
�ملعدنية  �ملنتجات  �أن  هنا  نذكر 

2،7 مليون دوالر  �رتفعت قيمتها من 

مليون   42،9 �ىل   2012 �أيار  خالل 

�رتفعت   .2013 �أيار  خالل  دوالر 

من  كل  �ىل  �ملنتج  هذ�  �سادر�ت 

�أدى  مما  �لليبية  و�جلماهريية  �سوريا 

�ىل �الرتفاع �الجمايل و�لبالغ حو�يل 

40،2 مليون دوالر مع �ال�سارة �ىل �أن 
�حلجم �الأكرب من �ل�سادر�ت �ىل �سوريا 

و�لبالغ حو�يل 35،8 مليون دوالر هو 

مينع  ال  هذ�  لكن  �ملازوت،  مادة  من 

قد  �ملعدنية  �ملنتجات  �سادر�ت  �أن 

�رتفعت مقارنة مع �لعام 2012. 

رابعًا: توزيع الصادرات الصناعية 
اللبنانية حسب المنتج وأبرز 

البلدان المصدر إليها خالل شهر 
أيار 2013

�لعادية  �ملعادن  �سادر�ت  �حتلت   -1
�سهر  يف  �الأوىل  �ملرتبة  وم�سنوعاتها 

�أيار 2013، �ذ بلغت قيمتها 55،9 مليون 

�لبلد�ن  الئحة  تركيا  وت�سدرت  دوالر، 

��ستوردت  �إذ  �ملنتج،  لهذ�  �مل�ستوردة 

ثم  ومن  دوالر،  مليون   18،7 قيمته  ما 

جمهورية كوريا و�لهند. 

�الأغذية  �سناعة  �سادر�ت  تليها   -2
بقيمة 44،6 مليون دوالر، وكانت �لدولة 

�ل�سعودية  �ملنتج  لهذ�  �مل�ستوردة  �الأوىل 

دوالر  مليون   6،1 بقيمة  ��ستوردت  وقد 

�أمريكي. 

و�ملعد�ت  و�الأجهزة  �الآالت  تلتها  ثم   -3
دوالر.  مليون   43،8 بقيمة  �لكهربائية 

�لبلد�ن  الئحة  �ل�سعودية  وت�سدرت 

ما  ��ستوردت  �إذ  �ملنتج،  لهذ�  �مل�ستوردة 

قيمته 9،7 مليون دوالر. 

 42،9 بقيمة  �ملعدنية  �ملنتجات   -4
مليون دوالر.

كاليري ادونيسٔابناء محمد فريد العطار

يونيكو
قرطاس

الرابية الخضراء

مطاحن الدورة
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�صركة حمام�ش المني لل�صناعة واللتجارة �ش.م.م
�سناعة وتجارة كافة انواع المك�سرات والبن وال�سوكوال وال�سكاكر

E- mail : contact@api.com.lb

 العنوان: عكار - العبدة - مقابل مشتل الزراعة -بناية االمني - هاتف : 471117 )6( 961 - 471114 )6(961 
فروع الشركة  - طرابلس 1- طريق املعرض - 2- مستديرة ابو علي -3- القبة - 4- ابو سمرا - عكار : -5- العبدة - 6- 

احملمرة - 7- حلبا - الضنية - 8- مرياطة - 9 -سير الضنية - 10 زغرتا - الكورة - 11-عابا 
اململكة العربية السعودية  - الرياض - اخلالدية - 00966555201698

   معامل لفلوك�ش ال�صناعية

احمد عطايا

uSInE LAVELuXE InDuSTRIELLE
�سناعات غذائية

الناعمة ـ احلارة ملك احمد عطايا 
هاتف : ٦0000٦ 5 ٩٦١ -2١5888 3 ٩٦١ 

فاكس : ٦003٤٦ 5 ٩٦١
ص.ب : ١٤/5٤٤5 بيروت

www.yamama-lb.com  

info@yamama-lb.com
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

منصورية املنت/ املكلس/بيروت/ لبنان -  هاتف : 680680 )1( 961 -  ص.ب : 66  
    فاكس: 685090 )1( 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

طحينة - راحة حلقوم - حالوة - سمسمية - دبس خروب
Tahini - Loukoum - Halawa -  Semsmia - Carob’s Rolases

بيروت - هاتف :545331- 01/273649 - فاكس :  01/545331 - ص.ب.: 114720 بيروت
E-mail: ghandour.lb@gmail.com 

AbdUl KAdEr ghAndoUr & sons s.A.l

 �صركة �صدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�ستيراد وت�سدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - شارع اقسيس - بيروت لبنان - تلفون: 278248-01/542542 961  فاكس: 01/543030 961  
www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com 

حل�يات غربية و�صرقية

patisserie-lolita@hotmail.com 

فرع اأول: حتيطة الغدير جانب حمطة ها�صم  

هاتف: 475172 1 961 

فرع ثاين: الكفاآت مقابل مدر�صة الفرير  

هاتف: 475173 1 961

Beirut - Lebanon - Tel: 961 1 547373
Saida - Lebanon - Tel: 961 7 215001 - 961 3 743070

info@unitedcoamigo.com     -     www. unitedcoamigo.com

ال�صركة املتحدة ل�صناعة وجتارة ال�صوكول وال�صكاكر
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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

 زيت�ن - زيت زيت�ن

�صركة منتوجات ال�صيعة �ش.م.م

Al Dayaa

 Pickles-Jams-Canned Food-Grape Leaves
Olives-Olives Oil

aldayaa@hotmail.com       Website : www.aldayaa.com

�لكورة - كفرعقا - لبنان �ل�سمالي - هاتف : ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ 

فاك�س : ٩٥٢٨٢٨ )٦( - خليوي : ٣٠٣٨٤٢ )٣( ٩٦١ - �س.ب : ١٢ �ميون - لبنان

باتي�صري مريفاي

�صناعة الكات�- كروا�صان - ب�ظة - �ص�ك�ل على ان�اعها لجميع المنا�صبات - تاأمين طلبات الفراح

Mirvay Patisserie

�لعنو�ن: بئر �لعبد - �ل�سارع �لعام - بناية �الغاء - هاتف: ٢7٤٤٢٨ -٩٥٢٨٣٨ )٥( ٩٦١

موؤ�ص�صة عمادز فود

Imad’s Food
بهارات - زعرت - جميع ان�اع احلب�ب - �صرابات - كبي�س

البقاع - تعنايل - خل�ي : 744945 )3( 961 -هاتف :93131٨ )٨(961

E-mail :imadshahla@hotmail.com
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�صـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
تو�سيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات )ا�ستيراد وت�سدير(

العنوان: حارة حريك - شارع الرويس الرئيسي - ص.ب : 2٤/١٧١  - برج البراجنة 
  هاتف : 55٦058 )١( ٩٦١ - تلفاكس : 55٦05٩ )١( ٩٦١  خلوي : ٩3/2208٩٦/٩5 )3( ٩٦١

E-mail : helbawi@helbawibros.com

مطاحن الدورة �ش.م.ل

Dora Flour Mills SAL
دقيق و�صميد القمح والذرة / زي�ت نباتية، ك�صب واأعالف

الدورة - برج حم�د -هاتف: 252577 )1(  961 - فاك�س : 2525٨٠ )1( 961

�س.ب : ٠63٠-11  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

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

ذ م ل�صناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL
دقيق و�صميد القمح والذرة / زي�ت نباتية، ك�صب واأعالف

ذوق م�صبح - ك�صروان -هاتف: 2525٨٠ )1(  961 - فاك�س : 2525٨٠ )1( 961

�س.ب : ٠63٠-11  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

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

م�صنع احمد محمد �صليمان الديراني واخوانه

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

Industry & Commerce Pickles - Syrups - Jams - Food Stuffs
ق�صر نبا - البقاع   هاتف : ٩١١4٠٠ )٨( ٩٦١ - 4١4١73 )3( ٩٦١

 فاك�ص : ٩١١3٢3 )٨( ٩٦١ -  �ص.ب.: ١٦١ - زحلة

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

موؤ�ص�صة رميا لل�صكاكر

Rima Confectioneries Est.
Chocolate-Candies-Nougat-Malban Industry-Roastin

صناعة الشوكوال والسكاكر والنوغا وامللنب - تعبئة وحتميص بن

زحلة - البقاع - تعلبايا ال�صارع العام بناية جمعة حامد هاتف : 5٠629٨ )٨( 961 

فاك�س: 5٠629٨ )٨(  961 - 64٠775 )3(  961
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�صركة ال�صمال للألبان والأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Productsاألبان واأجبان وكافة م�صتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام

 هاتف: 2٨6422 3 961+ -9٨242٠ 3 961+ 
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صناعة األلبسة والنسيج

�صـركـة زيـاد بـو عـز لل�صنـاعـة والتـجـارة �ش.م.م
ziad bou ezz co.for Ind.& commerce sarl 

صناعة كافة امللبوسات القطنية
 Manufacturing All Kind of Under Wear - Linens - Baby Set - Blanket

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

Lingerie     الب�سة داخلية

بريوت - برج ابي حيدر 

 �شارع ابن خلدون  - بناية العبري

هاتف : ٥-٣١٥٠٨٤ )١( ٩٦١  

٠٤٥٩٩٩ )٣( ٩٦١

  فاك�س: ٣١٥٠٨٥ )١( ٩٦١ 

�س.ب.: ١٤/٦٢٨٢

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

                  موؤ�ص�صة رميودا لل�صناعة والتجارة   

Rimoda Manufacturing  

& Trading Est. 

بريوت - الب�صطا التحتا - �صارع اال�صتقالل  - بناية امل�ؤ�ص�صة  - هاتف : ٦٦٦٦٦٠- 

٦44٢٠7 )١( ٩٦١  -  فاك�ص: ٦5٩٢٠٠ )١( ٩٦١ �ص.ب.: ١١/7٢3٨ ريا�ص ال�صلح

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

بيروت - الب�سطا التحتا - بناية بي�سون

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

فاك�س

بريد �لكتروني

هاتف

موؤ�ص�صة 

جاين �صيك�ش

Jany Six

بريوت - امل�صيطبة - �صارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : 3٠٠٨74 )١( ٩٦١ - ٨١٦٨45 )١( ٩٦١ - �ص.ب.: ١4 -574١     

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

  Jany Six ¢ùµ«°S ÊÉL á°ù°SDƒe

á°ùÑdG 
á«FÉ°ùf

Women 
Wear

 ájô◊G êôH ájÉæH - ∂Hõj ´QÉ°T - áÑ£«°üŸG - ähÒH

     5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg

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

 -666660 : ∞JÉg -  á°ù°SDƒŸG ájÉæH -  ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähÒH

í∏°üdG ¢VÉjQ 11/7238 :.Ü.¢U 961 (1) 659200 :¢ùcÉa  -  961 (1) 644207

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

¿ƒ°†«H ájÉæH - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähô«H

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

¢ùcÉa

»fhôàµdG ójôH

∞JÉg

  Jany Six ¢ùµ«°S ÊÉL á°ù°SDƒe

á°ùÑdG 
á«FÉ°ùf

Women 
Wear

 ájô◊G êôH ájÉæH - ∂Hõj ´QÉ°T - áÑ£«°üŸG - ähÒH

     5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg

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

 -666660 : ∞JÉg -  á°ù°SDƒŸG ájÉæH -  ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähÒH

í∏°üdG ¢VÉjQ 11/7238 :.Ü.¢U 961 (1) 659200 :¢ùcÉa  -  961 (1) 644207

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

¿ƒ°†«H ájÉæH - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähô«H

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

¢ùcÉa

»fhôàµdG ójôH

∞JÉg

�رشكة الرج�ض

Largess Co
الألب�صة اجلاهزة

�صد الب��صرية  

�صارع كني�صة مارمارون 

هاتف:  1-24٨777 961  

فاك�س : 24٨64٨ 1 961 

 �س.ب: 1٨٠9 - 9٠

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

تكنوتك�ش

TECHNOTEX
Industry, Trade & Printing Of Non-Woven Fabric 

صناعة وطباعة وجتارة النسيج غير املنسوج 

 داريا - ك�صروان - املنطقة ال�صناعية- لبنان

هاتف :  231542 )9( 961 - فاك�س: 233761 )9( 961  

technotex@asia.com   -   www.technotexlebanon.com
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الصناعات الكيمائية والبالستيك

�شارع �شيدة الحقلة- م�شتيتا- جبيل – لبنان

هاتف : 7٩٦١٤٤ - 7٩٦٥٠٢ )٩(  ٩٦١ 

فاك�س: 7٩٦١٤٦ )٩( ٩٦١ 

روبن�صون اأغري �ش.م.م

�سناعة البيوت البال�ستيكّية- �سناعة �ستول الخ�سار المطعمة 

Robinson agri
Agricultural Products & Services

توؤّمــن روبن�سون �أغري ت�سميم،ت�سنيع 

وتركيــب �لبيــوت �لبال�ستيكّية وفــق �أحدث 

�الأخــرى  و�لبلــد�ن  لبنــان  فــي  �لتقنيــات 

�أ�ستر�ليــا  جورجيــا،  رومانيــا،  كالعــر�ق، 

وغيرها. كمــا ت�ساهم في �إنتاج �أجود �أنو�ع 

�ل�ستــول �لمطعمــة )�لبنــدورة و�لباذنجــان 

و�لبطيخ و�ل�سمــام...( مما يكفل  للمز�رعين 

توّفــر  �أمثــل.    لح�ســاد  مثاليــة  بد�يــة 

روبن�سون �أغري كافة �لم�ستلزمات �لزر�عّية 

و�لبذور�لمهجّنــة   �لــري  كم�ستلزمــات 

و�الأ�سمدة �لكيماويــة و�لع�سوّية باالإ�سافة 

�إلى �الإر�ســاد �لزر�عي لم�ساعدة �لمز�رع في  

�لح�سول على �إنتاج �أف�سل ونوعّية ممّيزة. 

 صناعة
 وجتارة مواد
التنظيف

Manufacture 

and Trade 

of Cleaning 

Materials 
العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - شارع القسيس 

هاتف : 926830)3( 961 - 279314 )1( 961 - فاكس : 279314 )1( 961  

الفتى كو
 ل�سناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials
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الصناعات الكيمائية والبالستيك

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

 العنوان: البقاع - تعنايل  املنطقة الصناعية -  هاتف : 5١320١ - 5١3202 )8( ٩٦١ 
 فاكس  : 5١3200 )8( ٩٦١ خلوي : 833٦2١ )3( ٩٦١

E-mail : info@loriginecos.com - Website : www.loriginecos.com

 العنــوان : بيروت - ساقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام - هاتف: 80٩٤5٤/0١ 
خليوي : 03/28٤٦٩0 - فاكس: 8١0٤5٤/0١

E mail : info@plastiban-lb.com,  www.plastiban-lb.com 

Plastiban �صركة بل�صتيبون
صناعة وطباعة كافة انواع البالستيك صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

العنــــــوان : بيروت - لبنان - هاتف : 851409 )1( 961 خلوي : 849700 )3( 961
E-mail : abbasmiski@gmail.com      E-mail : abbasmiski@hotmail.com

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

 موؤ�ص�صة ع.م. للبل�صتيك
A.M. PLASTIC EST. 

 العنــوان :

املعمل

 كفرشيما -  

املنطقة الصناعية 

هاتف :

٩٦١ )5( - ٤3٦١١5/ ١١٤ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاكس:

 ١( ٩٦١(55٧523 

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

 �صركة ايكو للتجارة وال�صناعة 

والمقاولت �ش.م.م

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

 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
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آالالت واالجهزة الكهربائية

MFSte. Moughanni Freres
Artisanat Le Bronze 

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

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

�سناعة ماكينات Plasma - Water-Jet لق�ص المعادن 

وماكينات مختلفة لن�سر وجلي الرخام والغرانيت

�صركة نحا�ش لل�صناعة والتجارة )�صنيك(

املنت - عني �شعادة 

 املدينة ال�شناعية  - بناية امل�ؤ�ش�شة 

هاتف :  ٨٩٠٦٩٦-٨7٨٨٠٠ )١( ٩٦١  

 فاك�س: ٨7٨٨٠١ )١( ٩٦١

�س.ب.: ١١٥٩-٩٠- جديدة

تبريد �سناعي وا�سغال �سناعية       

mecanix@mecanixsal.com    www mecanixsal.com

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية  -  االوت��شرتاد - بناية بندر 

هاتف :  7-٩٥٠٨٦٦ )٥( ٩٦١  -  فاك�س: ٩٥٢٨٦٦  )٥(٩٦١

    Mecanix s.a.l         ميكانيك�ش �ش.م.ل 

�صركة �صتيم لل�صناعة والتجارة

Steam Company 
Industry & Commerce

1 - املكتب الرئي�صي: بريوت - بناية العازارية  
ط2 – بل�ك 02 ب - تلف�ن: 03266322 

 009611999511 - 009613514752
فاك�س: 009611999522  

2- امل�صنع الرئي�صي: منطقة الكف�ر  النبطية 
جن�ب لبنان

3- م�صنع ما بعد البيع/ال�صيانة: 
بريوت – الكفاءات  - تلف�ن: 009611472582 

فاك�س:009611468475

info@steamindustry.com
 www.steamindustry.com

�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري  

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters 
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CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
استيراد آالت ومواد التغليف والتوضيب والتعبئة 

Import Machinery & Packaging Materials، Packaging& Packing 

 العنوان: لبنان - منصورية املنت - شارع سامي الصلح - بناية سانت ايلي - بلوك»د«  
هاتف : 401777 )4( 961 - 401077 )4( 961 - فاكس: 532399 )4( 961  
خليوي :286252 )3( 961 - 808077 )3( 961 ص.ب.: 0162 - منصورية املنت
info@chouerymultipack.com  www. chouerymultipack.com

 Stretch Film & Adhesive TapeFlow Pack

  حريري رادياتور�صويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

صيدا - عني الدلب 
ملك محمد احلريري  

هاتف : 
   ٧ )٧( ٩٦١2300٧

 ٩٦١ )3( 2٤٧8٤٧
ص.ب : ٤٩٩

Saida - Ain 

Al Deleb - 

Mohammad Hariri 
Bldg.

Tel : 961 )7( 723007 
- 961 )3( 247847  
P.O.Box : 499 

HARIRI 
RADIATOR

�صناعة راديات�رات واك�ص�ص�اراتها لكافة

 ال�صيارات والم�لدات والمعدات

 العنوان: االوزاعي مدينة ناصر الصناعية - هاتف وفاكس : ٤5500١ (١ )٩٦١+ 
-           خلوي : 2883٤٤( 3)٩٦١+
E.Mail: elissaco@live.com

�صركة الي�صا 

لل�صناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

املركز الرئيسي: صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  
تلفاكس: ٧30253)٧(00٩٦١ -  ٧22253)٧(00٩٦١ - ص ب: 3٧١ صيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�صركة اآماكو غروب الم�صاهمة �ش.م.ل.     

�سناعة اآالت لتحويل الورق ال�سحي 

على مختلف اأنواعه

 AMACO GROUP S.A.L.

Manufacturing All 
Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

�صركة اك�صترافور  ل�صناعة الفران الآلية �ش.م.م 

Manufacturing of Bakery          سناعة وتجارة االفران االآلية�

 العنــوان : كفرشيما  - شارع الغدير - ملك سميون وباسيل 
هاتف : ٤35٤33 )5( ٩٦١  فاكس : ٤3285٦ )5( ٩٦١

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

ل م�صكلة بعد الآن يف تدفئة مزارع الدواجن واخليم الزراعية

                                      للمعل�مات 

�صركة ال�صامي للتجارة وال�صناعة      

�لدفاية �القت�صادية �لبيئية

�صناعة وتجهيز المطابخ الكبرى - �صنع معامل للنفايات - �صنع دفايات على ان�اعها

00961 3 839 269 - 00961 1 472 139  
E-mail : shamiest@shamiest.com.lb

1 - لمزرعة دواجن م�ساحة 

1000 م. مربع 6 ليتر ديزل لكل 

�ساعة دوران 

2 - دفاية للخيم الزراعية من  

500 م. مربع الى  10000م. مربع 

)ديزل اوزيت م�ستهلك( 
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Le Geant   لو جيانت
ت�صنيع وجتميع وجتارة جميع اأن�اع امل�لدات وك�امت ال�ص�ت وعلب

جبل لبنان - جبيل م�صتيتا �صارع ب�صلة 

هاتف: 7955٠٠ )9(  961 - 6٠٨٠12 )3( فاك�س : 7955٠٠ )9( 961 

Manufacturer of Panel Boards & Mineral Boxes

Bouchrieh - Industrial City - Street 88 - Beirut - Lebanon 
Telfax: 961 1 480652 - 03 385119

info@ambar-group.com  -  www.ambar-group.com       

Coffee & Nut Roasters, Nut Grinder, Hydraulic Baler, Horizontal 
& Vertical Mixer, Shredder, Horizontal Hammer Mill, Sorting 
Machines  & Semi-Automatic Filling Machine.
حمام�س بن و مك�صرات، مطاحن بن و مك�صرات و جميع اأن�اع اأحلب�ب، مكاب�س 

ماكينة  اأحلب�ب،  تعريب  ماكينة  فرامات  وعام�دي،  اأفقي  خالط  هيدروليكية، 

تعبئة اأحلب�ب و الب�درة. 

High Speed Coffee Roaster
حمم�س بن �صريع

Nut Roaster
حمم�س بزورات اآيل

Horizontal Hammer 
Mill – Dust Proof
مطحنة �ص�اكي�س اأفقية

Hydraulic Bailing Press
مكب�س هيدروليكي عام�دي    

Velox صركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-heatersت�صنيع قازانات و�صخانات مياه على اأن�اعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �صارع جامع العرب بناية �صهاب

 هاتف : 472٠42 )1( 961 - 375123 )3( 961 فاك�س : 472٠6٠ )1( 961  

veloxco@hotmail.com

آالالت واالجهزة الكهربائية

legeant_echo@hotmail.com          www.legeant.biz
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�صركة جي�صا لل�صناعة وللتجارة �ش.م.م

Jesa Industrial & Trading Co. s.a.r.l
hVAC Air Filters فالتر ه�اء للمكيفات

info@jesairfilters.com     www.jesairfilters.com

املنت - مزرعة ي�ص�ع - املنطقة ال�صناعية - بناية جي�صا

هاتف : 2٨2991 )3( 961 - 915419/2٠ )4( 961

فاك�س : 922433 )4( 961 - �س.ب.:1٠9 عني عار

موؤ�ص�صة طرابل�صي ل�صناعة الربادات وال�صوايات

Traboulsi Est. For Manufacturing Fridges & Broi 

النبطية - دير الزهراين - ال�صارع العام مبنى ال�صركة

 هاتف : 53٠9٨6 )7( 961 - ٨299٠6 )3( 961 فاك�س : 53٠9٨6 )7( 961  

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

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

موؤ�ص�صة جوزف �ش ابوزيد واولده 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 ham-
mer mills, conveying machines, Manual poultry processing equipment, Feather 
picker, poultry housing equipment such as nests, drinkers and feeders
وحدات خلط وجر�س، خالطات افقية و عام�دية، ج�اري�س ومطاحن،معدات لنقل الب�صاعة، 

معدات يدوية لذبح الدواجن، معدات داخل املزرعة مثل مباي�س ومعالف وم�صارب

موؤ�ص�صة مظلوم ال�صناعية

البقاع - اأبلح - مفرق النبي اأيال - قرب �ص�برماركت مظل�م

هاتف: 16٨23٠ - 645456 )3( 961 - 95٠424 )٨( 961

ت�صنيع جبالت - مكاب�س وق�الب باط�ن - ك�صارات وخالطات علف  

Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

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

Ghaddar

Bir Hassan: Near Golf Club Elissar Bldg. Telfax: 961 1 854286 /8 
P.O.Box: 15-5101 - 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

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation
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صناعات مختلفة

Galerie Adonis
Antelias Highway 

Tel: 04-412330

مطاحن الفتوح-غبرية غروب �ش.م.م

Ftouh Mills-Ghbayra Group S.a.r.l

جبل لبنان - ك�صروان - جديدة غزير - ال�صارع العام 

هاتف : 925965 )9( 961 - 6435٠2 )3( 961 - فاك�س: 925361 )9( 961

E-mail: joseph@ftouhmills.com-Website: ftouhmills.com

Beirut - Lebanon   
Tel: +961 3 549586
+961 70 549586
+961 3 212439
+961 70 212439
Fax: +961 1 660736
Email: info@libanfour.com  
liban_four@hotmail.com
Web: www.libanfour.com
Egypt 
Tel: +20 1098919528
+20 1151516691
Kingdom Saudi Arabia
Tel: +966 508904230

 ليبان فور  

Liban Four  
�صناعة الأفران الآلية

Yaacoub El Asmar موؤ�ص�صة يعقوب الأ�صمر
�صناعة الفمرو�صات وهند�صة داخلية - ديك�ر من خ�صب الدهانات للم�بيليا

Furniture-Decoration-Wood Work-& Paints for Furnitures

جبل لبنان - املنت- �صد الب��صرية �صارع الكهرباء بناية حامت رزق اهلل

 هاتف : ٨75514 )1( 961 - 61٠751 )3( 961 فاك�س : ٨75514 )1( 961  

CITY ROLL     صيتي رول�

Choueifat Aamroussieh Hamdan Building 1st
Tel: 03-779876 - 03-747308 - 03-786016 - 03-885054 - Fax: 05-482580

Curtain Glass Secorits  /  اأملني�م، زجاج، �صك�ريت
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صناعات مختلفة 

 

Modern Industries For Concrete sal (MIC)
  Ready Mix Concrete - Laboratory      مجبل باطون جاهز - مختبر لفح�ص الباطون

العنــوان : جبل لبنان - املنت - ابو ميزان - الطريق العام - هاتف : ٩82٦33-٤- ٩٦١         
فاكس: -٩82٦33 -٤- ٩٦١ 

 Email: mic-concrete@kahy-holding.com

�صركة امل�صانع احلديثة للباطون اجلاهز �ش.م.ل

سد البوشرية - مارتقال -  سنتر عبد المسيح - بلوك A - هاتف: 885811 1  - 886811 1 961 
المعمل - جزين - طريق كفر حونة - هاتف: 812490 3 - 710685 3 961

Email: info@alnasrnet.com - alnasr@wise.net.lb

الن�صـــــر

Tiles & Marbel - بلط ورخام
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صناعات مختلفة 

موؤ�ص�صة بل�صتيك راما

Plastic Rama Est.
�صناعة وطباعة جميع اكيا�س النايل�ن  وال�ص�ل�فان

 را�صيا ال�ادي - �صهر الحمر - طريق كفرق�ق

هاتف : 233692 )3( 961 - تلفاك�س : 561111 )٨( 961

�شن الفيل - �شارع عازار - هاتف : 510٩7٦ - 510٩77 )1( ٩٦1  - �ص.ب.: 55531 بريوت

  Email: mschelanyfoode@hotmail.com     -     www.mechelanyfoods.com

Maurice B. Mechelany
موؤ�ش�شة موري�س م�شعالين

مواد غذائية: كبي�س، مربيات، ورق عنب، زيوت

موؤ�ص�صة كفوري لل�صناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.
�صناعة وجتارة جميع اأن�اع الرخام

زحلة - البقاع - املدينة ال�صناعية �صارع الب�صاتني

هاتف: 479292 7٠ 961 - 421444 7٠ 961

E-mail:jad.jo.kfoury@gmail.com

All Kinds Of Granite
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ر�شالة الإمارات

ملعر�س  دبــي  �إمـــارة  ��ست�سافة  ت�سفي 

�لتفرد  من  �ملزيد   »2020 �لــدويل  »�إك�سبو 

ميثل  �لــذي  �لعاملي  �حلــدث  لهذ�  و�لتميز 

عالمة فارقة يف تطور م�سار تقدم �لب�رشية، 

فمثل هذه �ال�ست�سافة تك�سب هذ� �ملعر�س 

�لعاملي �أبعاد�ً جديدة ذ�ت داللة على تطور 

على  �سهادة  يعد  فهو  �الإن�ساين،  �لتاريخ 

دفة  توجيه  يف  �لعاملية  �ملدن  دور  �إحياء 

�القت�ساد �لعاملي.

ـــدن هو  ـــان �ملــلــمــح �ملــمــيــز لــهــذه �مل وك

يف  مهمة  بــاأدو�ر  تنه�س  مو�نئ  �متالكها 

يف  دبي  وجنحت  �لدولية،  �لتجارة  حركة 

بو�سفها  مكانتها  تاألقت  باأن  �ملجال  هذ� 

»مدينة ميناء على �متد�د �لعامل«، خ�سو�سًا 

�لتجارة  من  جديدة  مرحلة  بــدء  ظل  يف 

�ملرتكزة  و�مل�ستد�مة  �ل�سهولة  �لفائقة 

توؤكد  �ملــجــال،  ــذ�  ه ويف  ــئ،  ــو�ن �مل على 

تطوير  يف  �إمكانيتها  على  �الإمــار�ت  دولة 

قدر�تها لتبني ��سرت�تيجيات مبتكرة لعامل 

ملجموعة  �متالكها  خــالل  من  �مل�ستقبل 

متطورة من من�ساآت �سحن �لب�سائع و�أنظمة 

�ملرتو من دون �سائق، و��ستخد�مها �ملتز�يد 

للتكنولوجيا �حلديثة.

تعزيز  �الإمـــــار�ت  دولـــة  تــو��ــســل  وفيما 

�إمــكــانــيــاتــهــا عــلــى �ــســعــيــدي �لــتــجــارة 

و�ل�سياحة، ت�ساعد مر�كز �لنقل �ملتقدمة يف 

�الأمثلة  ومن  �لتوجه؛  هذ�  رفد  على  �لدولة 

�لتي ت�سهد على ذلك هو مبنى »�لكونكور�س 

�لذي �سمم  �لعامل  �الأول من نوعه يف   ،»A
»�إيربا�س  طائر�ت  ال�ستقبال  خ�سي�سًا 

يف  �فتتاحه  مت  و�لــذي  �لعمالقة،   »A380
ليبد�أ  �لعام  بد�ية هذ�  �لدويل«  »مطار دبي 

�ل�سفر  قطاع  يف  جديد  مثري  ف�سل  معه 

�جلوي بدبي.

�رتبط تاريخ �إمارة دبي باملالحة و�لتجارة 

�لبحرية على مر �لقرون بالنظر �إىل موقعها 

جتار  لعبور  بحرية  كبو�بة  �ال�سرت�تيجي 

�أفريقيا  �آ�سيا و�سو�حل  منطقة جنوب �رشق 

بد�أت  �الأبرز  �لنوعية  �لنقلة  ولكن  �لغربية. 

�لذي  تاأ�سي�س �الحتاد  �أربعة عقود مع  منذ 

ل ر�سمت مالمح �إحدى �أجنح 
ّ
�سّكل نقطة حتو

�لطفر�ت �القت�سادية يف �لقرن �لع�رشين.

وبد�أت دبي م�سرية �لنه�سة �ل�ساملة ��ستناد�ً 

على  قــائــم  متكامل  تنموي  منـــوذج  �إىل 

�لرت�ث،  وغنى  �حلد�ثة  رونق  بني  �لتناغم 

�سمن  م�سبوق  غري  جناحًا  بذلك  حمققة 

�حليوية  �القت�سادية  �لقطاعات  خمتلف 

ويف مقدمتها �لقطاع �لبحري.

مرحلة جديدة
وينبئ توجه �الهتمام �لعاملي �إىل �ملمر�ت 

�للوج�ستية �ملتكاملة �ملرتكزة على �ملو�نئ 

�لفائقة  �لتجارة  من  جديدة  مرحلة  ببدء 

�ل�سياق  هــذ�  ويف  و�مل�ستد�مة.  �ل�سهولة 

رئي�س  �سليم،  بــن  �أحــمــد  �سلطان  ــدث  حت

حول  �لعاملية«  دبي  »مو�نئ  �إد�رة  جمل�س 

لتاأمني  �ملتطورة  �ملنهجيات  هذه  �أهمية 

م�ستقبل  يف  �للوج�ستية  �الحــتــيــاجــات 

�لقول  »ميكن  بقوله:  �لعاملية  �القت�ساد�ت 

على  �ملــرتــكــزة  �للوج�ستية  �ملــمــر�ت  �إن 

�لتجاري  »�لتو��سل  ت�سهم يف رفد  �ملو�نئ 

�العتماد  خالل  من  �مل�ستقبل«  و�سناعة 

و�الأعمال  للتجارة  م�ستد�م  �أ�سلوب  على 

و�لبيئة على حد �سو�ء.

بطبيعة  حديثًا  �مل�سطلح  هــذ�  يعترب  وال 

�حلال، بل ميكن تعريف هذه �ملمر�ت باأنها 

خالفًا  �مليناء  د�خل  للتوزيع  مركز�ً  ت�سكل 

ت�سهم  وهي  عنها،  بعيد�ً  �لو�قعة  للمر�كز 

�لتي  �الأ�سو�ق  �إىل  �ل�رشكات  ��ستقطاب  يف 

تقدم خدماتها فيها مما يقلل �مل�سافة �لتي 

وتعمل  �لب�سائع.  �سحن  عملية  ت�ستغرقها 

و�ملعقدة  �حلديثة  �للوج�ستية  �ل�سبكات 

�أن يقت�رش  على ربط �ملناطق �لنائية دون 

�هتمامها فقط على �ملو�نئ �لبعيدة«.

�لنهج  هذ�  »ويقوم  بقوله:  حديثه  وتابع 

 »إكسبو« 2020 يـتألق 
 »دبي - مدينـة ميناء بامتداد العالم«
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�لتكامل  مفهومي  على  �أ�سا�سي  ب�سكل 

�حلفاظ  �أجل  من  �ل�رشوريني  و�ال�ستد�مة 

على �لطبيعة طويلة �الأمد مل�ساركة �لقطاع 

مع �ملجتمعات �لتي نعمل فيها«.

أبوظبي ودبي مدينتان عالميتان
ــو�ق  ــس ـــــار�ت يف فــ�ــســاء �الأ� تــاألــقــت �الإم

�قت�ساديًا  منر�ً  بو�سفها  لي�ست  �ل�ساعدة 

بازغًا فح�سب، ولكن كذلك لكونها تعرب عن 

�لتي  �لعاملية  �ملدن  من  جديد  جيل  مولد 

�سكلت على مد�ر �حلقب �لتاريخية �ملختلفة 

مفا�سل حركة �لتدفقات �لتجارية و�ملالية 

بني خمتلف مناطق �لعامل، وت�سم �الإمار�ت 

مدنًا عاملية وهي �أبوظبي ودبي و�ل�سارقة، 

يف حني تعد �لثانية و�لثالثة مدنًا عاملية 

�لعاملية  ــدن  �مل و�سطرت  ذ�تــهــا،  حــد  يف 

�لدولة  بزوغ  م�سرية  �الإمــار�ت  يف  �لثالث 

كنمر �قت�سادي خليجي يتقاطع يف بع�س 

�القت�سادية  �لنمور  مع  وق�سماته  مالحمه 

بق�سمات  �حتفظ  ولكنه  �الأخرى،  �الآ�سيوية 

متميزة �أك�سبته خ�سو�سية متفردة.

دولة  يف  �لعاملية  �ملــدن  دور  تاألق  وقــد 

دبي  مدينة  ركــزت  جانب  فمن  �الإمـــار�ت، 

�لتقليدي  دورها  حول  �القت�سادية  روؤ�ها 

منطقة  يف  ــل  ــق ــن و�ل لــلــتــجــارة  كــمــركــز 

تو�سيع  �إىل  �الآن  وتهدف  �الأو�سط،  �ل�رشق 

عالية  وظائف  تــاأديــة  لي�سمل  ــدور  �ل هــذ� 

تكنولوجيا  خدمات  يف  �مل�سافة  �لقيمة 

�لبحوث  و�أن�سطة  و�ل�رشكات  �ملعلومات 

�أبوظبي  و�لتطوير و�ل�سياحة، وتتبع مدينة 

�أكرب  تركيز  ولكن مع  نف�سها  �ال�سرت�تيجية 

على �ل�سناعات كثيفة ر�أ�س �ملال، ومتتلك 

روؤيتها  ولكن  �أ�سغر،  �قت�ساد�ً  �ل�سارقة 

نف�سها  �إر�ساء  حول  تتمحور  �القت�سادية 

كقاعدة ت�سنيع �إقليمية جلذب �مل�رشوعات 

�ملتو�سط و�ل�سغرية �حلجم ب�سكل كبري.

كذلك  �ملدينة  تهدف  نف�سه،  �لوقت  ويف 

لديها،  و�لغاز  �لنفط  �سناعات  تو�سيع  �إىل 

ف�ساًل  �لثقافية،  �ل�سياحة  �سناعة  وتطوير 

عن �لقيام بوظائف �لقيمة �مل�سافة �لعالية 

�ل�سوق الأجل  الأجل �حل�سول على جزء من 

وخدمات  �ل�رشكات  قياد�ت  مقار  وظائف 

الأن  تطلعها  ذلك،  مع  ويتو�زى  �ل�رشكات 

�الإمار�ت  يف  �لعايل  للتعليم  مركز�ً  ت�سبح 

و�ملنطقة.

ومن ز�وية �لطموحات �الإقليمية و�ال�ستثمار 

�الإمــار�ت  �لثالث يف  �ملدن  �لــدويل، متتلك 

و�سعًا مميز�ً لدرجة معينة، ويتمثل يف عدم 

قدرة �ملناف�سني �ملحتملني على جمار�تها 

جانبها  من  �ملقدمة  �حلو�فز  توليفة  يف 

و�لتي ت�سمل �إىل جانب �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي 

بالغة  حتتية  بنية  وجــود  و�القت�سادي، 

�الأعمال  لدعم  ومن�ساآت  و�حلد�ثة،  �لتطور 

تتميز باجلودة و�حليوية.

تر�سيخ  يف  ــثــالث  �ل ـــدن  �مل جنــحــت  وقـــد 

�الأول  �لطر�ز  من  �إقليمي  كمقر  مكانتها 

لتقدمي خدمات لل�رشكات، ف�ساًل عن تر�سيخ 

مو�قعها كمقا�سد �سياحية وجتارية، بحيث 

�سارت م�سنفة �سمن فئة �جليل �جلديد من 

�ملدن �لعاملية.

نتاج العولمة
ويج�سد هذ� �جليل �جلديد من �ملدن �لعاملية 

ر�فقها  ــا  وم �لــعــوملــة،  عمليات  تــطــور�ت 

بالن�سبة  مهمة  و�نعكا�سات  تفاعالت  من 

�أن مردود هذه  الأفق منو وتطور �ملدن، بيد 

�لو�حد،  �لقالب  �سكل  ياأخذ  مل  �لتفاعالت 

نظر�ً للتباينات �ملوجودة فيما بينها نتيجة 

الختالف �لهياكل �الجتماعية و�القت�سادية 

و�لتنظيمية �ملوروثة، وبالتايل، متيز �مل�سار 

�لتنموي لكل حالة من �حلاالت باخل�سو�سية 

�ملدينة  طريق  على  يوؤ�رش  ما  وهو  و�لتفرد، 

جمموعة  يحكمه  و�لعاملية  �الإقليمية  نحو 

متنوعة من �لعو�مل، كتلك �خلا�سة باملوقع 

�جلغر�يف و�ملو�رد �ملتاحة ومز�يا �خلدمات 

و�الإنتاج �ملحلي.

�لعاملية  �ملدن  �جلديد من  �جليل  ويتقا�سم 

�لتنمية  منــاذج  �عتماد  وهو  �آخــر،  ملمحًا 

على توفري بيئة قانونية وتنظيمية مو�تية 

�لعديد  متتلك  �ل�سياق،  هذ�  ويف  لالأعمال، 

�لالتينية  و�أمريكا  �أفريقيا  يف  �لــدول  من 

على  �النفتاح  على  تن�س  قانونية  �أنظمة 

�ال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�رشة، لكن هذه 

�لتناف�س  يف  �الإخــفــاق  من  تعاين  �لــدول 

�لناحية  من  جاذبية  �الأقــل  نظري�تها  مع 

�لقانونية.

نمر اقتصادي خليجي
»منر  و�سف  �الإمـــار�ت  على  ينطبق  �سار 

بالدول  د�ئــمــًا  �لت�سق  �لــذي  �قت�سادي« 

�الآ�سيوية �لو�قعة على �ملحيط �لبا�سيفيكي، 

ورمبا يتقاطع منوذج �الإمار�ت يف �لتنمية 

يف بع�س ق�سماته مع دول �لنمور �الآ�سيوية، 

و�ملتميزة،  �ملتفردة  مالحمه  ميتلك  ورمبا 

�قت�سادي  ــر  »من و�ــســف  يجعل  مــا  ــو  وه

�لتو�سيف �الأكرث مالءمة للتعبري  خليجي« 

عن �أوجه متيز وتفرد �لنموذج �الإمار�تي.

�لنمور  »نــادي  �إىل  �الن�سمام  حلم  د�عــب 

�الآ�سيوية« خميلة �لكثري من �لدول يف د�خل 

�أ�ساليبها  و�ــســارت  وخارجها،  �ملنطقة 

�إعجاب  مو�سع  �لتنمية  يف  ومنــاذجــهــا 

وتقدير على �ل�سعيدين �ملحلي و�الإقليمي.

�أر�س  على  �لنموذج  هذ�  �إجنــاز  ظل  ولكن 

من  �ملنطقة  دول  على  م�ستع�سيًا  �لو�قع 

م�رشقها �إىل مغربها، وذلك على �لرغم من 

بعنا�رش  يقينية  معرفة  على  �جلميع  �أن 

جاز  �إذ�   - »�لو�سفة«  �أو  �ال�سرت�تيجية 

�لنموذج.  �لتي تكفل حتقيق هذ�  �لتعبري - 

�لوحيدة  ــة  �لــدول هــي  ــــار�ت  �الإم �أن  بيد 

بني  �لــربــط  يف  جنحت  �لتي  �ملنطقة  يف 

�خلطط  �سارت  بحيث  و�لتطبيق،  �لتخطيط 

و�لروؤى �القت�سادية لي�ست جمرد ت�سور�ت 

مثالية عن �مل�ستقبل بل و�قعًا حمفور�ً على 

يف  �سهرة  تكت�سب  جعلها  ما  وهو  �الأر�س، 

خمتلف �الأو�ساط.
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ر�شالة �شوريا

حتوله  �ل�سوري  �ل�رش�ع  مييز  ما  �أهــم 

�سلبا  �نعك�ست  م�ستع�سية  وطنية  الزمة 

�لفاعلة  ــر�ف  �الط الأن  �القت�ساد  على 

ماهي  ترى  �و  �أوخطط  بال  تعط  مل  به 

�القت�سادي  للتطور  �ملحتملة  �الفــاق 

يف  همومهم  �لــ�ــرش�ع  طــريف  فح�رش 

كان  و�إن  و�ل�سيا�سي.  �لع�سكري  �لتطور 

غري  هــو  �مل�سلحة  �ملــعــار�ــســة  طــرف 

جاهد�  عمل  بل  باالأمر  ��سا�سا  معني 

يف  �لفاعلة  �القت�سادية  �لبنى  لتدمري 

�حلــدود  لكل  جتــاوز�  لتمثل  �لبد�يات 

موؤ�رش�  وليعك�س  و�الن�سانية  �الخالقية 

على عدم مت�سكها باأي �سيء ميت للدولة 

ب�سلة وبالتايل ت�سعى للتدمري �ملمنهج 

و�لفعلي لالقت�ساد بغية �إعادتنا �سنو�ت 

بتعطيل  بد�ية  ومتثل  �لور�ء  �إىل  عديدة 

�يقافها…   مت  حتى  �حلديدية  �ل�سكك 

تبال  مل  كذلك  جهتها  من  �ل�سلطة  فاإن 

ت�سعى  مــاكــانــت  مبــقــد�ر  باملو�سوع 

على  ت�سجل  �سلبية  نــقــاط  لت�سجل 

��ستهد�فها  يف  �عــالمــيــا  �ملــعــار�ــســة 

خا�سة  جلــان  ت�سكل  ومل  لالقت�ساد. 

�ليوم  منذ  دخل  �لذي  �القت�ساد  الإد�رة 

�نتهت  �زمة تدريجية  �الول للحر�ك يف 

على  �سلبا  �نعك�ست  �ساملة  الزمة  �الن 

حياة �ل�سوريني.

انقسام الدورة االقتصادية
�لتي  �لر�هنة  �القت�سادية  ــة  �الزم �إن   

�نفجرت على �ملالأ حاليا تتمثل بد�ية يف 

�سورية  يف  �القت�سادية  �لــدورة  �نق�سام 

�الزمة  ب�سبب  ب�سكل مركزي  �إىل دورتني 

�لوطنية ومتو�سع �ل�رش�ع �لع�سكري �المر 

باالقت�ساد…  حاد�  �رشخا  �سبب  �لذي 

ال  �لتي  �ملناطق  يف  تقع  دورة  �إحد�هما 

و�لثانية  �ملركزية  �لدولة  ل�سلطة  تخ�سع 

ل�سلطة  �خلا�سعة  �القت�سادية  �لــدورة 

��ساءة  �سن�سع  �لدورتان  هاتان  �لدولة. 

عامة عليهما:

يف  �القت�سادية  ـــدورة  �ل توقف  �وال:   

بغالبيتها  للدولة  �خلا�سعة  �ملناطق 

�لد�خلية عن �عادة  �لعظمى يف �ملناطق 

�لقطاع  يف  كلي  �سبه  بنحو  ذ�تها  �نتاج 

الأ�سباب  و�ملــ�ــســرتك  ــس  ــا� و�خل �لــعــام 

متعددة منها فقد�ن �المان وعدم وجود 

�ل�سناعية  �ملــدن  وح�رش  �آمنة  طرقات 

�لكربى يف �ملناطق �لد�خلية )حلب – دير 

�لزور- ح�سيا – عدر�( وجميعها مناطق 

�أما �ل�سناعات  خا�سعة لل�رش�ع �لعنفي 

فكان  �لــزيــوت  وبــاالأخــ�ــس  �لتحويلية 

�مل�سدر �لرئي�سي للمادة �خلام هو تركي

h وبالن�سبة مل�سفاة حم�س )وهي د�عم 
ب�سبب  توقفت  �لــدولــة(  خلزينة  رئي�سي 

معظم  على  �مل�سلحة  �ملعار�سة  �سيطرة 

�رشكات  ومثلها  و�لــغــاز  �لنفط  منابع 

م�سادر  يبق  ومل  �لكربى  �لعام  �لقطاع 

�ل�رشكات  بع�س  �إال  للخزينة  ممــولــة 

غر�ر  على  �آمنة  مناطق  يف  �ملــوجــودة 

�رشكة �لتبغ �أو بع�س �لقطاعات �مل�ستمرة 

بالتايل  �التــ�ــســاالت  كقطاع  بالعمل 

�ملمولة خلزينة  �مل�سادر  توقفت معظم  

�لدولة �لتي لديها هم دفع �أجور �لعاملني 

بــهــا و�لــنــفــقــات �الد�ريـــــة �لــ�ــرشوريــة 

�أمامها  الحل  فكان  بالعمل  ال�ستمر�رها 

�إىل  و�لــلــجــوء  �ملـــايل  �لت�سخم  �ــســوى 

�الحتياطي من �لقطع �الجنبي مما �ساهم 

�للرية لتغطية  �نخفا�س �سعر �رشف  يف 

�لعجز يف �النفاق نتيجة ملا يلي:

�ملتوقفة  �سبه  �القت�سادية  ــدورة  �ل 1ـ   

�لتالية:  �ملركزية  باأق�سامها  �لد�خل  يف 

تكلف  مل  �لــتــي  ــة  ــزر�عــي �ل ــــدورة  �ل  –
– �لدورة  �ل�سلطة نف�سها عناء معاجلتها 

�ل�سناعية – �لدورة �ل�سياحية  – �لدورة 

�حلرفية  �لــدورة   – و�ملالية  �لتجارية 

منها  ولــكــل  و�لــ�ــســغــرية(  )�ملتو�سطة 

��سبابه �خلا�سة ��سافة لالأ�سباب �لعامة. 

ولكن ماهو مركزي وعام �جتاه ��ستمر�ر 

�لبنى  بــتــدمــري  �مل�سلحة  �ملــعــار�ــســة 

لديهم  �ل�سائد  �العتقاد  الأن  �القت�سادية 

االزمة االقتصادية السورية.. عجالت بال محرك
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�سي�ساهم  �قت�ساديا  �ل�سلطة  �سقوط  باأن 

�أن  عن  غافلني  �ل�سيا�سي  �سقوطها  يف 

�القت�سادية  �لبنى  ما يدمر هو مقومات 

��ستمر�ر  ركائز  ولي�س  �ل�سورية  للدولة 

�ل�سلطة �ل�سيا�سية.

ــدورة  ــايل �لــنــاجت عــن �ل 2ـ �ملـــردود �حل
ن�سبة  �إىل  ي�سل  وال  حمدود  �القت�سادية 

وم�ساكله  �لــعــام   �ملـــردود  من   %  25
كثرية ومتعددة ما جعل �حلكومة تخرج 

�ملركزية  �خلزينة  دعم  غايتها  بقر�ر�ت 

)�غنام  بالت�سدير  �ل�سماح  غــر�ر  على 

��سعار هذه  ..�ألخ( مما �سعد  وخ�رش�و�ت 

�ل�سلع بنحو جنوين ��سافة لندرة �العالف 

ز�د  �لــذي  �المــر  ��ستري�ده  عن  و�لتوقف 

�لطني بلة مما عقد �لو�سع �لعام للو�سول 

و�خلانقة.  �ل�ساملة  �القت�سادية  لالزمة 

فكان من نتائجها: توقف �النتاج عموما 

�ل�سعرية  �لرقابة  – غياب  �ل�سلع  – ندرة 
�لف�ساد  – �زديــاد  �الحتكار�ت  -�زديــاد 

�ل�سويات  خمتلف  على  و�الد�ري  �ملايل 

يف قطاعات �لعمل �لعام – بحث �لبع�س 

عن �لطرق �لالم�رشوعة )ن�سب – �حتيال 

للحد  �لكافية  �المو�ل  لتاأمني   ) – �رشقة 
ظاهرة  �زدهــار  ثم  �ملعي�سة  من  �الدنــى 

ما  بالكامل  �ملنكوبة  ــاء  �الحــي �سلب 

بجانبها  �لوطنية  �الزمــة  تعميق  يعني 

�لو��سعة  �لــهــجــرة  ثــم    – �الجــتــمــاعــي 

و�للجوء �إىل خميمات �اليو�ء لتاأمني �حلد 

�الدنى �لالزم لال�ستمر�ر على قيد �حليا.

وفقد�ن  �ملايل  �لت�سخم  �إىل  �ال�سارة  3ـ   

حيث  �لتد�ولية  قيمتها  �ل�سورية  �للرية 

�لــدوالر  مقابل  �ل�رشف  �سعر  �نخف�س 

ذلك  منذ بدء �الزمة مبعدل 450 % كان 

ناجتا حتميا ل�سيا�سات حلكومات �الزمة  

�أو  عالجية  حلول  باإيجاد  تبال  مل  �لتي 

�جر�ئية للمحافظة على قيمة �للرية ففي 

هبوطها  �للبنانية  �للرية  ــد�أت  ب لبنان 

�ملدوي بعد مايقارب �لثمانية �سنو�ت من 

�الزمة �الهلية، ومبوجب �لقيمة �حلقيقة  

ل�رشف �للرية �نخف�ست رو�تب �لعاملني 

عد�  كبرية  بن�سب  �ملختلفة  بالقطاعات 

لالأمو�ل  و�ملــودعــني  �ملدخرين  فقد�ن 

لكتلهم  �لفعلية  �لقيمة  بــاملــ�ــســارف 

�ملالية قيا�سا بتطور �سعر �ل�سلع و�إذ� ما 

�ملعاجلة  بتجاهلها  �حلكومة  ��ستمرت 

�جلدية و�إيجاد بد�ئل ملو�رد �خلزينة فاإن 

�لق�سية �القت�سادية �ستتجه نحو مزيد من 

�ملو�طن  باأن  و�سنجد  �لكارثية  �لفو�سى 

�ملايل  �لرعب  عليه  �سي�سيطر  �ل�سوري 

�يد�عاته �مل�رشفية  و�سي�سطر �ىل �سحب 

وباالخ�س يف ��ستمر�ر �لتعتيم �العالمي 

�لكامل ) �لقدمي و�مل�ستمر( على �لق�سايا 

�حلكومي  �لفريق  ون�ساطات  �القت�سادية 

�ملحاط ب�سيء من �ل�رشية �ملطلقة.

ثانيا: دورة �قت�سادية يف �ملناطق �لو�قعة 

�أهم ما ياأخذ على  حتت �سلطة �مل�سلحني: 

يف  �ساهمت  بد�ية  �أنها  �ملجموعات  هذه 

��سلفنا  كما  �القت�سادية  �لبنى  تدمري 

�إىل  �ملو��سالت  قطاع  ��ستهد�ف  من  بدء� 

مر�كز توليد �لطاقة �إىل �لتخريب �ملق�سود 

الأنابيب نقل �لنفط و�لغاز قبيل �حتاللها 

بالن�سبة  �ال�سرت�تيجية  �ملناطق  لبع�س 

يدها  و�سع  بعد  �أما  �ل�سوري.  لالقت�ساد 

عليها و�إقامتها الإمار�ت وكنتونات فاإنها 

�خلارج   من  �لقادمة  �ل�سلع  على  �عتمدت 

مدعومة  باأ�سعار  و�خلليج  تركية  مــن 

ومقاربة  للمنطق ومل تعد تتاأثر بالت�سخم 

�القت�سادية  باالأزمة  وال  �ل�سوري  �لنقدي 

هدر  على  عملت  ذلــك  مقابل  يف  ولكن 

باأبخ�س  بيعه  طريق  عن  �ل�سوري  �لنفط 

و�لقمح  وكذلك  بد�ئية  وبطريقة  �الثمان 

ب�رشقة  قامت  كما  م�سوؤولة  غري  بطريقة 

وحفار�ت  حلب  معامل  من  �النتاج  �آالت 

وغريها  �النتاج  وو�سائل  و�لغاز  �لنفط 

وبيعها باأ�سعار بخ�سة يف تركية �أو �خلليج 

�ملناطق  بهذه  �قت�سادية  الدورة  وعليه 

�سوى �لتهريب وتاأمني �حلاجيات �ل�سلعية 

�لرئي�سية عرب تركية و�الأردن.

Assinaa131.indd   105 8/28/13   1:48 PM



�لعدد 131 �أيلول 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L106

ر�شالة �شوريا

 الحلول المقترحة:
 عندما نتحدث عن حلول فال بد �أن نبني 

للخروج  �ملقرتحة  �حلــلــول  ــاأن  ب بــد�يــة 

حلول  ق�سمني:  �إىل  تق�سم  �الزمـــة   مــن 

للحكومة  مــرتوك  �أمــر  وهو  ��سرت�تيجية 

ومايليها لتطبيق برناجمها �القت�سادي 

يت�سمن  �ن  يجب  �لــذي  �الجتماعي    -

�القت�ساد  �عادة ترميم �ملدمر من  بد�ية 

�قالع  الإعــادة  �لالزمة  �لتحتية  و�لبنى 

�عــادة  �إىل  ��ــســافــة  بعمومه  ــاج  ــت �الن

��ستثمار �لنفط وجباية �ل�رش�ئب �ملالية 

�سارمة  جلــد�ول  وفقا  �الزمــة  جتار  من 

و�ملالحظ  للمر�عاة  نــوع  �أي  من  تخلو 

باأنها متوقفة �الن كليا.

 بالتايل ما �سنتحدث عنه هنا هو برنامج 

�الزمــة  مــن  للخروج  �آين  �جــر�ئــي  عمل 

ويتمثل يف �خلطو�ت �لعملية �لتالية:

�لزر�عية  للدورة  �ل�رشيع  �لتفعيل  �إعادة 

)يــعــادل  �لــغــاب  �سهل  وجـــود  �ن  حيث 

جذريا  حــال  ي�سكل  هــولــنــد�(  م�ساحة 

لالأزمة �لزر�عية ويغطي حاجة �لقطر من 

�لزر�عي  و�الإنتاج  و�حلبوب  �خل�رشو�ت 

ب�سكل  ��ستثماره  مــامت  �إذ�  �ل�سناعي 

�جلدية  �ملعاجلة  علينا  بالتايل  جيد، 

ال�ستثماره  �لزر�عة  ملعيقات  و�ل�رشيعة 

وكذلك علينا فهم ملاذ� توقف �لفالحون 

�الجابة  وتاأتيك  به  �لزر�عي  �لعمل  عن 

�النتاج  تكاليف  �رتفاع  ب�سبب  مبا�رشة 

)�ليد �لعاملة . �ملازوت. �لت�سويق و�لنقل. 

�ملده�س  �الرتــفــاع  �ملح�سنة.  ــذ�ر  ــب �ل

و�جلنوين الأ�سعار �ال�سمدة…. �لخ( وهنا 

�لزر�عية  �الر�ساديات   كل  باأن  �ملالحظ 

ــا  �د�ري ن�ساأت  وكاأنها  فاعلة  غري  هي 

لتم�سية �وقات �لفر�غ وقب�س رو�تب من 

�لدولة دون عمل، ��سافة �إىل �أن �لرو�بط 

على  ماليا  عبئا  �سكلت  �لتي  �لفالحية 

�لفالحني و�إعادة �لتفعيل يتطلب مايلي:

بحكم توقف �لعمل �لزر�عي يف معظم 

�جلــر�ر�ت  جميع  جمع  �لــد�خــل  مناطق 

�لزر�عية و�ملعد�ت �مللحقة بها و�ر�سالها 

رمزية  باأ�سعار  لت�ساهم  �لغاب  �سهل  �إىل 

ور�ــس  و�لنقل  و�لت�سويق  �لفالحة  يف 

�هلية  جهات  ت�رشف  �أن  على  �ملبيد�ت 

ــات  ــادي ــس و��ــســعــة بــالــتــعــاون مــع �الر�

و�إاّل تدخل �المور يف  �لزر�عية على ذلك 

�طار �ملح�سوبيات و�البتز�ز �ملنفر

�لزر�عية  �مل�سارف  حركة  تفعيل   

و�ملبا�رش  �ل�رشيع  بالتعاون  ذلك  وياأتي 

و�ل�سني  ــر�ن  �ي مع  �لــزر�عــة  وز�رة  بني 

طريق  من  حم�سن  بذ�ر  بتاأمني  ورو�سيا 

قرو�س �ئتمانية وتوزع للفالحني بدون 

�سلفة �أولية على �أن ت�سدد قيمتها �لفعلية 

جمركية  �أو  �د�رية  �أعباء  حتميلها  بدون 

وكذلك  �لزر�عية  �ملو��سم  �نتهاء  عند 

ح�رش �الدوية �لزر�عية بهذه �مل�سارف.

�ملازوت  ملادة  كوبونات  تخ�سي�س   

لل�سقاية  �ملقدرة  �ملازوت  قيمة  تت�سمن 

�ل�سهل  يف  للفالحني  �الخرى  و�خلدمات 

تخفيف  بغية  �لقيمة  خمف�سة  �ملذكور 

تكاليف �النتاج وجعل �ملادة )�ملازوت( 

متوفرة د�ئما لتاأمني �ل�سقاية �ملنظمة.

على  دة 
ّ
حمــر �سد  مياه  توزيع  �عادة 

عادلة  بطريقة  �لــغــاب   يف  �ملــز�رعــني 

�لتجربة  حيث  �هلية  جلــان  وبــاإ�ــرش�ف 

�ملح�سوبيات  دخـــول  تــبــني  �ل�سابقة 

فالبع�س  ذلك  يف  جلي  بنحو  و�لو��سطة 

ير  مل  و�لبع�س  ذلك  من  �لكثري  ��ستفاد 

دعم  �مكانية  مالحظة  مع  �ل�سد  مياه 

�لر�سنت  �سد  من  �ملذكور  بال�سد  �ملياه 

)لعدم فعاليته حاليا( ومن بحرية قطينة.

�لدول  من  زر�عيني  بخرب�ء  �ال�ستعانة   

�لغاب  �سهل  ــاأن  ب وباالأخ�س  �لد�عمة 

منطقة �آمنة يف عمومه.

�خل�رشو�ت  من  �النتاج  ت�سدير  منع   

�ملنتج  بت�سدير  و�لــ�ــســمــاح  ــوب  و�حلــب

بحكم  �لفائ�س  �لزر�عي–�ل�سناعي 

توقف معظم معامل �النتاج يف �لد�خل

��رش�ف �الر�ساديات بنحو م�سرتك مع 

�لفالح على توزيع وت�سويق �النتاج �لذي 

�حلد  على  �ملــو�طــن  ح�سول  �ىل  يــوؤدي 

�ملطلوب من �خل�رشو�ت باأ�سعار مقبولة 

ومن�سجمة مع �لدخل �لعام للمو�طن.

بالرثوة  و�الهتمام  �العتبار  �إعادة   

وباالخ�س  �ل�سهل  ذ�ت  يف  �حليو�نية 

حاليا  ـــودة  ـــوج �مل ــر  ــاق ــب �مل تــو�ــســيــع 

و�لرتخي�س ملباقر جديدة خا�سة وعامة 

و�ل�سماح باإن�ساء معامل لالأعالف بد�ئية 

�ل�سهل  يف  �الطــنــان  �أالف  يهدر  حيث 

�لعلفية(  و�ملنتجات  )�لتني  من  �ملذكور 

�ال�ستثمار  وعـــدم  �لنقل  كلفة  ب�سبب 

ـــود معامل  ــدم وج ــع ول لــهــا  �ملــنــا�ــســب 

لالعالف العادة �نتاجها…

ن�سبي  ب�سكل  �ل�سياحة  تفعيل  �إعادة 

�ملناطق  يف  كليا  متوقفة  �الن  ــي  وه

�ل�ساحل  يف  ��سا�سا  تتمثل  و�لتي  �المنة 

�لق�سري  وظهر  �لن�سارة  وو�دي  �ل�سوري 

فلو مت ��ستثناء بع�س �مل�ساكل �ملحدودة 

يف بانيا�س  و�حل�سن وهي مناطق نعتقد 

باأن �جلي�س �ل�سوري قادر على �خ�ساعها 

كليا �سنجد بان �ل�سياحة �ستعاود ن�ساطها 

�العتماد  منها  �جــــر�ء�ت  �سل�سلة  عــرب 

�ل�سوري  وغري  �ل�سوري  للطري�ن  �لكامل 

عن  عو�سا  �لالذقية  مطار  على  �ملــدين  
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�ملتلفزة  �العالنات  ون�رش  دم�سق  مطار 

عن �له�ساب و�جلبال و�ل�ساحل و�ملناطق 

�الآثرية  وبث بر�مج ت�سجع على ذلك �المر 

�آمنة وتقع  �أنها مناطق  �لتاأكيد على  عرب 

طرقات  على  وحتتوي  �لــ�ــرش�ع   خــارج 

�سمان  ي�سكل  �لذي  �المر  وطبيعية  �آمنة 

�سريفد  �ل�سياحة  وتن�سيط  لل�سائح  نف�سي 

�خلزينة �ملركزية باالأمو�ل عرب مر�قبتها 

�لدقيقة ومتابعتها حلركة �ل�سو�ح.

كبح موجة الغالء
و�خلا�سة:  �لعامة  �ل�سناعية  �لــدورة 

حني  كثري�  �حلالية  �حلكومة  �خطات 

�لكربى  �مل�سانع  نقل  على  تعمل  مل 

م�سانع  وباالأخ�س  �آمنة  مناطق  �إىل 

�لزور(  ودير  �لرقة   ( �ل�رشقية  �ملنطقة 

وكان قد تبني منذ متوز 2011 باأن دير 

�لزور خرجت يف تظاهر�ت �سملت مئات 

�ستغدو  �ل�رشقية  �ملناطق  بالتايل  �آالف 

مناطق توتر. لقد �سعى بع�س �ل�سناعيني 

�المنة  �ملناطق  نحو  معاملهم  نقل  �ىل 

مو�فقات  على  ح�سولهم  من  وبالرغم 

�حلكومة �إال �أن �الجر�ء�ت �لبريوقر�طية 

يف كل حمافظة عقدت �مل�سائل فتنازل 

�لعدد �الكرب عن معامله ليغدو عاطال �أو 

عناء  نف�سها  �حلكومة  تكلف  ومل  مدمر� 

على  �ل�سغط  �أو  �مل�ساريع  هذه  متابعة 

�لبلديات للعمل بقو�نني ��سثنائية خالل 

هذه �ملدة. باملح�سلة �عادة تفعيل هذ� 

�لقطاع يبدو �سعبا ولكن على �حلكومة 

حتذير موظيفها يف �لقطاعات �الد�رية 

�لبريوقر�طية  �لعرقلة  ��ستخد�م  مــن 

و�مل�ساحة  �لبيئية  بال�رشوط  كالتقيد 

عند  �لــخ(  و�رشوطها..  و�مل�ستودعات 

ــاالأخــ�ــس  ـــذه �لــعــقــبــات وب جتــــاوز ه

يرى  فعندها  طرطو�س  حمافظة  يف 

عمله  يف  ــالع  �الق �مكانية  �ل�سناعي 

ليتم  �ملختلفة  �ل�سلع  بانتاج  و�لــبــدء 

طرحها بال�سوق �ملحلية ما يخفف من 

حدة �الحتكار�ت  ب�سبب توفرها �جلزئي 

�لوطنية  �الزمة  من  �خلروج  يتم  ريثما 

�ل�رشوط  عليه  تطبق  عندها  �لقائمة 

بحذ�فريها.

ــال �حلــرفــيــة ومــعــامــل �النــتــاج  ــم  �الع

�ملختلفة..  باأنو�عها  )منظفات  �ل�سغرية 

يف  بها  �ل�سماح  ــرشورة  � ــخ(  �عــالف..�ل

ت�سجيلها  �رشيطة  �لقرى  �أو  �ملدن  حرم 

مر�قبة كميات  ليتم  �ملالية  �لدو�ئر  لدى 

�الرباح  �رش�ئب  حت�سيل  بغية  �نتاجها 

ب�سكل �سهري ومنظم عليها.

 كل ما ذكرناه يف �لبنود �ل�سابقة يحتاج 

�إحدى هذه  �إىل �ر�دتني ملعاجلة �الزمة 

ميثلها  ومن  �حلكومة  د�ئما  �الر�دتــني 

�جر�ء�ت  هي  وبالتايل  �لفعلي  بالو�قع 

بعد  �اليجابية  نتائجها  تعطي  رمبــا 

مرور عدة ��سهر على بدء �لعمل بها و�إن 

كان �لعمل بها �رشورة حا�سمة للخروج 

من �زمة �لغالء �لر�هن �لذي بات ميثل 

�ل�سوري  �لــ�ــســارع  يف  �لــعــام  �حلــديــث 

وو�سع  �الجتماعية  طبقاته  ومبختلف 

حد للنمو �ملت�سارع لالزمة �القت�سادية 

ولكن ماهو �آين وحا�سم حاليا �أن تقوم 

فيه  تطبق  �جــر�ء�ت   ب�سل�سلة  �حلكومة 

عرب  جهة  من  �حلــرب  �قت�ساد  �منــوذج 

لتكبح  �لــدولــة  ر�أ�سمالية  دور  تفعيل 

عن  ن�سبيا  وتعو�س  �لغالء  موجة  فيها 

�لعاملني  دخل  يف  �مل�ستمر  تخفي�سها 

لديها وتتمثل باالإجر�ء�ت �لتالية:

 �أد�ء �حلكومة دور تاجر �جلملة وح�رش 

��ستري�د �مل�ستلزمات �لرئي�سية بها.

�لرئي�سية  �مل�ستلزمات  ��ــســتــري�د   

كرو�سيا  �سديقة  بــلــد�ن  مــن  للمعي�سة 

عرب  و�لــرب�زيــل  و�لهند  ــر�ن  و�ي و�ل�سني 

و�سع  مــع  �الأجـــل  طويلة  ت�سديد  عقود 

�لرثو�ت  �أو  �ملحلي  �ملنتج  �سمانات من 

�سند�ت  من  �سمانات  مقابل  �لباطنية 

خزينة.

�ملــوؤ�ــســ�ــســة  دور  تــفــعــيــل  �إعــــــادة   

�ال�ستهالكية و�رشكات �لتجزئة مبنافذها 

�ملتعددة و�لتي معظم فروعها يف �ملدن 

و�ملناطق باتت مهملة ومن�سية الأن تقوم 

بدور بائع �ملفرق وفق ت�سعرية �ال�ستري�د 

دون �خ�ساع �ملو�د للزياد�ت �جلمركية.

 توزيع ق�سائم متوينية لالأ�رش �ل�سورية 

�خلزينة  من  مدعومة  مو�د  ت�سمل  كافة 

�ملركزية  وبكميات حمدودة تكفي للحد 

�الدنى الآعالة �ال�رشة �ل�سورية.

عرب  �لغاز  بتجارة  �لتالعب  �يقاف 

�لتموينية  �ملــر�كــز  مــن  توزيعه  ح�رش 

ــدة  و�ح عــبــوة  ومبــعــدل  و�ال�ستهالكية 

لال�رشة .

�لتي  �لوطنية  �لربجو�زية  دور  تفعيل 

مل متار�س �الحتكار )ومل تدخل يف لعبة 

باال�ستري�د  �مل�ساهمة  يف  �ال�سعار(  رفع 

رئي�سية وفرعية  لكامل ماتريد من مو�د 

ب�سخ�س  مــادة  وكالة  �أي  ح�رش  وعــدم 

حمدد ما يفتح �ملجال للم�ساربة وتوزيع 

�ملنتج بطريقة عادلة. 

تفعيل دور �ل�رشطة �جلنائية من جديد 

يف �ملناطق �أو �الحياء �المنة �أو �سبه �آمنة 

ومر�قبة  �لكربى  �الحتكار�ت  ملالحقة 

مع  �لكربى  �لبناء  وخمالفات  �ال�سعار 

حقها بتوقيف وحماكمة �ملخالفني.
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�سناعة  معامل  ��سحاب  من  عدد  دعا 

�اللب�سة �ملحدودة ب�رشورة �لعمل على 

�اللب�سة  من  �ملحلية  �ملنتجات  حماية 

�ن  موؤكدين  �نــو�عــهــا،  �خــتــالف  على 

�ل�سوق �ملحلية تعد من �ف�سل �ال�سو�ق 

يف �لعامل الرتفاع معدالت �لطلب على 

ت�سهد  فيما  �العمار  وملختلف  �اللب�سة 

�غر�قا �سلعيا ال مثيل له يف �لعامل.

�لعر�ق  يف  �ملالب�س  �سناعة  وكانت 

تر�جعت  لكنها  للم�ستورد  مناف�سا 

ب�سبب ظروف �حل�سار �سابقا و�الغر�ق 

�ل�سلعي حاليا. 

�حمد �سعيد �لعطار �ساحب معمل �لب�سة 

يف �سارع �لر�سيد قال: �ن عجلة �النتاج 

وب�رشعة  بــبــطء  ت�سري  �مل�سنع  يف 

�ل�سلحفاة، ويف حقيقة �المر �ن �ملعمل 

حتول �ىل حمل خلياطة �اللب�سة ح�سب 

�نخفا�س  �ن  �ىل  الفتا  �لزبون،  طلب 

�النتاج يف �ملعمل نتجت عنه �سلبيات 

وتدهور  �لعاملني  ت�رشيح  منها  كثرية 

�سلبيات  هــذه  كل  �ملحلية  �ل�سناعة 

تربك و�قع �القت�ساد �ملحلي. 

�ىل  م�سانعنا  عـــودة  �ن  و��ـــســـاف 

�مر  �النتاجية  طاقاتها  بكامل  �لعمل 

�ن  يجب  �لتي  �حلماية  مبدى  مرهون 

منتجاتنا  الن  �ملحلي،  للمنتج  توفر 

�سغرية  فئة  طلب  على  تعتمد  �ملحلية 

من �ملجتمع النها ال ت�ستطيع مناف�سة 

�لبلد  تدخل  و�لتي  �مل�ستورة  �ملنتجات 

با�سعار زهيدة على ح�ساب �لنوع. 

من  �ملنتج  حماية  قــانــون  �ن  يذكر 

�لقو�نني �لتي �أدرجت على جدول �أعمال 

م�ستقبال  قـــر�ره  ال  متهيد�   �لــربملــان 

�مل�ستهلك  حماية  قانوين  جانب  �ىل 

ترتبطان  �للتني  �جلمركية  و�لتعريفة 

مع بع�سهما �لبع�س.

�ما منتظر �لعكيلي �ساحب م�سنع فقد 

��سار �ىل �ن �لعمل متوقف يف م�سنعه 

حماية  وجود  عدم  ب�سبب  �سنو�ت  منذ 

عليها  �لطلب  �نخف�س  �لتي  ملنتجاته 

اليغطي  �النــتــاج  و�سار  كبري  ب�سكل 

�مكانية  �ىل  الفتا  ينتج،  ما  تكاليف 

�لطاقات  بــذ�ت  �النتاج  عجلة  تدوير 

�ل�سابقة بل �كرث من ذلك يف حال توفر 

�حلماية للمنتجات �ملحلية، الفتا �ىل 

بالكهرباء  يتعلق  �الخر  �لتحدي  �ن 

�ملحلية  �خلرب�ت  �ن  و��ساف  �ي�سا. 

متوفرة وميكنها ت�سنيع مو�د نوعية 

�جلــودة،  حيث  من  �مل�ستورد  تفوق 

عمل  تفعيل  يتطلب  �المـــر  ولــكــن 

�لنوعية  و�ل�سيطرة  �لتقيي�س  �جهزة 

�ملنافذ �حلدودية، ملنع دخول  عند 

�لب�سائع �لرديئة للبلد. 

�اللب�سة  م�سانع  �ن  �ىل  ولــفــت 

من  خمتلفة  مناطق  يف  �ملنت�رشة 

�رشيحة  حتتوي  �ن  ميكنها  �لبلد 

�لعمل  عن  �لعاطلني  من  و��سعة 

�لطلب على �اللب�سة كبري يف  الن 

��ستثناء.يف  دون  ــدن  �مل عموم 

�القت�سادي  �لباحث  ��سار  حني 

ن�سري طالب �حمد �ىل �ن حاجة 

�لبلد �ىل �ل�سلع و�لب�سائع ترتفع 

�رتفاع  ومنها �ملالب�س يف ظل 

�لقدرة  و�رتفاع  �ل�سكان،  عدد 

�لعر�قي،  للمو�طن  �ل�رش�ئية 

حــيــث ميــكــن لــلــمــو�طــن �ــرش�ء 

ع�رشة ��سعاف ما كان ي�سرتيه 

من  �لت�سعينيات  عقد  خــالل 

�لقرن �ملا�سي. 

�لقدرة  �رتــفــاع  �ن  و��ــســاف 

�لــ�ــرش�ئــيــة يــر�فــقــه �رتــفــاع 

مختصـون يدعون إلحياء صناعة األلبسة المحلية 

ر�شالة العراق
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�لنفقات على �رش�ء �ملالب�س �لتي متثل 

للمو�طن،  عــدة  متطلبات  من  و�حــدة 

خدمة  يف  �لنفقات  توظيف  وميــكــن 

�ــرش�ء  ــالل  خ مــن  �ملحلي  �القت�ساد 

دورة  تكون  وبذلك  حمليا  ت�سنع  �سلع 

�ن  �ىل  م�سري�  �لبلد.  د�خل  �ملال  ر��س 

هذ� �المر يتطلب تفعيل قانون حماية 

�ل�سيطرة  وتفعيل  �ملــحــلــي  �ملــنــتــج 

�ملحلية  �ل�سناعات  وت�سجيع  �لنوعية 

�لد�عمة  �الجــــر�ء�ت  مــن  حــزمــة  عــرب 

لها. من جانبه لفت مدير معمل �لب�سة 

جا�سم  ح�سني  عقيل  �ملهند�س  �لنجف 

�لناجعة  �حللول  �يجاد  �ــرشورة  �ىل 

�لعمل  تقدم  من  حتد  �لتي  للمعوقات 

�ل�سو�بط  يف  و�ملتمثلة  �الد�ء  وكفاءة 

و��ستري�د  �رش�ء  مناق�سات  حتكم  �لتي 

�القم�سة و�جر�ء�ت �ل�سحن �لتي ت�ستغرق 

فرت�ت طويلة ت�سل �ىل خم�سة ��سهر �و 

�كرث ما يوؤثر �سلبا على �جناز �لعمل يف 

�لوقت �ملحدد من قبل �جلهة �مل�ستفيدة 

�ل�سلعي  ــر�ق  �الغ مو�سوع  عن  ف�سال 

لل�سوق �ملحلية مبنتجات م�ستوردة غري 

خا�سعة للفح�س وبا�سعار رخي�سة.

د�عيا يف ت�رشيح �سحفي �ىل �رشورة 

�بر�م  يف  للمعمل  �لكايف  �لدعم  تقدمي 

يف  و�لقيود  �ل�سو�بط  ــع  ورف �لعقود 

قو�نني  وتطبيق  و�الحالة  �ملناق�سات 

حماية �ملنتج �لوطني وت�سديد �لرقابة 

على �ملنتجات �مل�ستوردة .

و�و�سح مدير �النتاج يف معمل �لنجف 

�لعاملني  عدد  �ن  ح�سني  كاظم  فاروق 

�خلــربة  لديهم  منت�سب   1200 يبلغ 

و�لكفاءة �لكبرية متتد الكرث من 25 عاما 

يف �نتاج جميع �ملوديالت من �اللب�سة 

��سافة �ىل توفر �ملكائن و�ملعد�ت �لتي 

فيها �مكانيه ومرونة عالية يف تغيري 

حلد�ثتها  �ملــوديــالت  هــذه  وت�سميم 

�ليابانية  منا�سئها  ور�سانة  وتطورها 

�لــتــي تعمل  و�الملــانــيــة و�اليــطــالــيــة 

�سنويا،  مليوين قطعة  �ىل  ت�سل  بطاقة 

و�لتطوير  �لتاأهيل  �عمال  �ن  م�سيفا« 

كخط  للمعمل  �النتاجية  �خلطوط  يف 

و�لرت�ك�سوت  و�ل�رشو�ل  �لقمي�س  �نتاج 

وف�سال  خياطة  مكائن  ــتــري�د  و��ــس

�ملن�ساأ  يابانية  وحديثة  متخ�س�سة 

ومتطورة  جديدة  ماكنة   )750( بحدود 

وذ�ت تقنية.

توجهات لتفعيل صناعة الزجاج 
والسيراميك

ال�ستغالل  �لتوجه  �ىل  �ل�سمري  �حل�سن  عبد  �لعر�قي  �ل�سناعي  �لتجمع  رئي�س  دعا 

�لرثو�ت �لطبيعية مبا يعود بالفائدة و�لنفع على �قت�ساد �لبلد، الفتا �ىل �همية تفعيل 

�ال�ستثمار يف ميد�ن �سناعة �لزجاج.

يف  وال�سيما  �جز�ئه،  جميع  يف  كثرية  طبيعية  ثرو�ت  ميلك  �لبلد  �إن  �ل�سمري  وقال 

ميد�ن �سناعة �لزجاج و�ل�سري�ميك ، حيث تتو�جد مو�دها �الولية يف �ملنطقة �لغربية 

�لتي  �لبناء و�العمار  ت�ستثمر ب�سكل فعال خلدمة عمليات  �ن  �لبلد و�لتي ميكن  من 

ين�سدها �لبلد.

و��سار �ىل �ن تفعيل هذه �ل�سناعة يقود �ىل دعم �ال�سو�ق �ملحلية مبنتجات نوعية 

ي�ستنزف  �لذي  �مل�ستورد  �سوب  �لتوجه  عن  تغني  و�لتي  و�ل�سري�ميك  �لزجاج  من 

خالل  من  �ل�سناعة  هذه  تنمية  �مكانية  مبينا  �لبلد،  ��سو�ق  من  �الجنبية  �لعمالت 

�تفاقات  و�بر�م  �ل�سناعة  هذه  يف  �ملتخ�س�سة  �الجنبية  �ل�رشكات  �سوب  �لتوجه 

�رش�كة تفعل �النتاج �لنوعي يف ظل توفر �ملو�د �الولية ب�سكل كبري. 

و��ساف �ل�سمري قائال �ن خروج �لعر�ق من طائلة �لف�سل �ل�سابع �ساعف من رغبة 

��سبح  وبذلك  �ملحلية،  �لعمل  �ساحة  د�خل  و�لتو�جد  �لعمل  يف  �لعاملية  �ل�رشكات 

جلب  على  �لعمل  ميكن  خاللها  ومن  ي�رش�  �كرث  �لعاملية  �ل�رشكات  مع  �لتو��سل 

�لتكنولوجيا �ملتقدمة �ىل �لبلد وجعلها ت�سهم يف تفعيل �النتاج �ملحلي من �لزجاج 

تز�يد  ب�سكل متو��سل مع  �ملو�د  يرتفع على هذه  �لطلب  و�ل�سري�ميك، يف وقت جتد 

�عد�د �مل�ساريع يف عموم مناطق �لبلد.

و�كد �ن ��ستثمار �لرثو�ت �لطبيعية يف تفعيل �النتاج يحقق للبلد جدوى �قت�سادية 

وي�سنع  �ملحلية  �ال�سو�ق  �ملحلي يف  �لنوعي  �ملنتج  تو�جد  ي�سهم يف  كبرية، حيث 

يف  وكذلك  �النتاج  معامل  ويف  �لطبيعية  �لــرثو�ت  مو�قع  يف  كثرية  عمل  فر�س 

قد  نكون  وبذلك  و�ملو�قع  �مل�سنع  بني  ما  �لنقل  مف�سل  يف  وكذلك  �لبيع  معار�س 

متكنا من �حتو�ء جزء من �مل�ساكل �القت�سادية �لتي يعانيها �لبلد.  

�لعامة ل�سناعة �لزجاج و�ل�سري�ميك ريا�س عزيز جا�سم  ك�سف مدير عام  �ل�رشكة 

�لتوجه لتنفيذ م�رشوع بناء معمل متكامل النتاج �لزجاج �مل�سطح ليكون نو�ة لبناء 

معامل �خرى �سمن م�ساريع �خلطة �خلم�سية لالعو�م من )2014 ولغاية 2018(.
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ر�شالة العراق

تاأهيل  �إعادة  �لن�سيجية،  لل�سناعات  �لعامة  �ل�رشكة  �أعلنت 

�إىل  �أ�سارت  حني  ويف  لها،  �لتابعة  �الأربعة  �لن�سيج  معامل 

�أنها ��ستوردت 30 ماكنة ن�سيج من بلجيكا، نا�سدت �لوز�ر�ت 

كافة �رشورة �قتناء منتجاتها �لطبية بعد ��ستحد�ثها معماًل 

لل�سناعات  �لعامة  �ل�رشكة  عام  مدير  وقال  �ملنتجات.  لهذه 

�سالح  و�ملعادن  �ل�سناعة  وز�رة  �رشكات  �حدى  �لن�سيجية 

»�ل�رشكة  �إن  بر�س(،  )�ملدى  تلقت،  بيان  يف  يا�سني  حمودي 

�أربعة م�سانع هي م�سنع ن�سيج �حللة وم�سنع معمل  متتلك 

وم�سنع  �لنجف  يف  �لرجالية  �الألب�سة  ومعمل  بابل  قديفة 

�ملتطورة يف  �مل�سانع  �كرب  يعترب من  �لذي  �لديو�نية  ن�سيج 

�لعر�ق«.

و�أ�ساف يا�سني �إن »�ل�رشكة قامت بتاأهيل وحتديث �خلطوط 

خطة  �سمن  فيه  و�ملعد�ت  �ملكائن  تقادم  بعد  �الإنتاجية 

هما  رئي�سيتني  مبرحلتني  متحورت  �إعــد�دهــا  مت  متكاملة 

�لقدمية«،  �الإنتاجية  �خلطوط  وتاأهيل  جديدة  خطوط  �إن�ساء 

مبينا �أن » �ل�رشكة ��ستحدثت م�سنع �ملنتجات �لطبية الإنتاج 

عموم  يف  �ل�سحة  وز�رة  حتتاجها  �لتي  �لطبية  �مل�ستلزمات 

�لبالد«.

وهي  خطوط  عدة  من  يتكون  »�مل�سنع  �أن  يا�سني  و�أو�سح 

�خلط  �لطبي  و�ل�سا�س  �لبال�سرت  و�إنتاج  �لطبي  �لقطن  الإنتاج 

�لر�بع الإنتاج �حلفاظات«، م�سري� �إىل �ن »�مل�سنع مت �أن�ساوؤه 

�إيطالية ر�سينة ومت جتهيز  وفق تقنيات حديثة من منا�سئ 

و�أ�سبحت منتجات  �لطبي  �لقطن  �ل�سحة بكميات من  وز�رة 

قبل  من  للفح�س  وخا�سة  للمو��سفة  مطابقة  �مل�سنع  هذ� 

�جلهاز �ملركزي لل�سيطرة �لنوعية«. 

وتابع يا�سني �ن »�ملرحلة �لثانية من �لتطوير جتري حاليا 

باإ�سافة خطوط جديدة بهدف نقله �إىل �ملرحلة �لثالثة الإنتاج 

منتجات تخدم وز�رة �ل�سحة كافة وخا�سة �ساالت �لعمليات 

�الإنتاج  �لتاأهيل خلطوط  »مرحلة  �أن  مبينا  �ملت�سفيات«،  يف 

يف ق�سم �لن�سيج وق�سم �لتكملة مت با�ستري�د 30 ماكنة ن�سيج 

ذ�ت  متطورة  مكائن  وهي  �لبلجيكية  بيكانون  �رشكة  من 

تقنيات جديدة الإنتاج �الأقم�سة«.

ونا�سد يا�سني »وز�ر�ت �ل�سحة و�لدفاع و�لد�خلية و�لوز�ر�ت 

�الأخرى �رشورة �قتناء منتجاتها �لطبية �لتي التز�ل �ل�رشكة 

منتجاتها  �رش�ء  عن  �لــوز�ر�ت  هذه  بع�س  عزوف  من  تعاين 

الأ�سباب خمتلفة ومتباينة بالرغم من ح�سول عدة معامل من 

�ل�رشكة على �سهاد�ت �جلودة �لعاملية«.

عملية  �أكرب  �إىل   2003 عام  يف  �لعر�قية  �ل�سناعة  وتعر�ست 

نهب وتدمري يف تاريخها �إذ� مل متر �ساعات على �سقوط نظام 

بد�أت  حتى   2003 عام  ني�سان  من  �لتا�سع  يف  ح�سني  �سد�م 

�أكرب عملية �رشقة يف �لقرن �حلديث مل�سانع �لدولة ومعاملها 

�ل�سناعية  �ملوؤ�س�سات  �غلب  جعل  ب�سكل  الأ�سابيع  ��ستمرت 

�ر�س  �إىل  حتول  وبع�سها  حديدية  هياكل  جمرد  �لعر�قية 

جرد�ء بعد نهبها بالكامل.

و�إعادة  لتاأهيل  �لعر�قية  �حلكومة  حماولة  من،  �لرغم  وعلى 

�ملا�سية من خالل  �ل�سنو�ت  �لعر�قية خالل  �ل�سناعة  �إحياء 

�لعر�قيني  �ل�سناعيني  مل�ساعدة  وقرو�س  �أمــو�ل  تخ�سي�س 

م�ستوى  تر�جع  ال�ستمر�ر  ملمو�سا،  تقدما  حتقق  مل  فاإنها 

�الأ�سا�س  �لع�سب  ميثل  �لذي  �لكهربائية  بالطاقة  �لتجهيز 

على  �لعر�قية  �ملنتجات  قدرة  عدم  عن  ف�سال  �سناعة،  الأي 

مناف�سة �ملنتجات �مل�ستوردة �إال نادر� ب�سبب رخ�س �أثمانها 

وجودتها.

الصناعة تؤهل معامل النسيج التابعة لها 
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اقت�شاد عربي

تحتل بنًدا رئيسًيا في الموازنة العامة للحكومة
تحديات األمن الغذائي المصري

وال يف�سل �لتوجه الإنتاج حما�سيل �أخرى.

بالرتكيب  يعرف  ما  �إىل  �لعودة  وكذلك 

توجه  على  ذلك  لي�ساعد  �ملح�سويل، 

حما�سيل  �إنتاج  �إىل  �لزر�عية  �ل�سيا�سة 

ذلك  يكون  �أن  على  �لزر�عية،  �لغذ�ء 

ا مع طبيعة �إمكانيات كل حمافظة 
ً
متنا�سب

من حيث م�ساحة �الأر��سي، وتوفري �ملياه. 

�الآن لدى �حلكومة  �لتوجه �ملوجود  ولعل 

ال�ست�سالح  بر�مج  تبني  -من  �مل�رشية 

و�ل�ساحل  ب�سيناء  جديدة  م�ساحات 

توفري  على  ي�ساعد  و�لو�حات-  �ل�سمايل 

�أر��س جديدة، يتم �لرتكيز فيها على �إنتاج 

�حلبوب و�لزيوت �لنباتية. و�سوف يتم من 

خالل �لرتكيب �ملح�سويل حتقيق �لتو�زن 

يف �إنتاج �لغذ�ء لكل من �الإن�سان و�حليو�ن 

على  جور  وجود  دون  من  �ل�سو�ء،  على 

�إنتاج كال �ل�سنفني.

�لزر�عية  �ل�سيا�سة  تاليف  من  البد  ا  �أي�سً

تخلت  حيث  �لثورة،  قبل  �تبعت  �لتي 

ا عن دعم �ملز�رعني، وغاب 
ً
�حلكومة متام

�سيع  ما  كبرية،  بن�سبة  �لزر�عي  �الإر�ساد 

�الأبحاث  مر�كز  يف  مبذولة  كبرية  جهود�ً 

يف  �لزر�عية  �ملحا�سيل  لتطوير  �لزر�عية 

م�رش، لكي تكون �أكرث �إنتاجية.

�ل�سهل  من  �لبحوث،  مر�كز  خالل  ومن 

من  بدال  م�رش  يف  �لبذور  الإنتاج  �لعودة 

�أ�ساب  ما  وهو  �خلارج،  من  ��ستري�دها 

قيمة �لناجت �ملحلي �الإجمايل.

وح�سب بيانات �لعام �ملايل 2012/2011، 

بلغت م�ساهمة �لقطاع �لزر�عي 218 مليار 

�ملحلي  �لناجت  �إجمايل  يف  م�رشي  جنيه 

�الإجمايل �لبالغ 1.4 تريليون جنيه.

كما بلغت �ال�ستثمار�ت �ملنفذة يف قطاع 

�لزر�عة يف �لعام نف�سه نحو 5.3 مليار�ت 

جنيه، منها 2.67 مليار جنيه ��ستثمار�ت 

 2.69 ونحو  و�لعام،  �حلكومي  للقطاع 

مليار جنيه للقطاع �خلا�س. �إال �أنه لوحظ 

�أن ن�سيب �ال�ستثمار�ت يف قطاع �لزر�عة 

�ال�ستثمار�ت  �إجمايل  من  كن�سبة  �سعيف 

بلغ  �إذ   ،2012/2011 عام  خالل  �ملنفذة 

جممل هذه �ال�ستثمار�ت نحو246.1 مليار 

�ملزيد من  �إىل  �الأمر  يحتاج  ولذلك  جنيه. 

�لرتكيز و�لتن�سيط لال�ستثمار�ت يف قطاع 

�لزر�عة.

- السياسات الزراعية
�خلا�سة  �ل�سيا�سات  من  جمموعة  ثمة 

�أن  �ساأنها  من  م�رش  يف  �لغذ�ء  باإنتاج 

منها  �لغذ�ء،  �أزمة  مو�جهة  على  ت�ساعد 

يف  عامني  منذ  �ملتبعة  �ل�سيا�سة  ��ستمر�ر 

�لقمح، من  لت�سجيع زر�عة  �لتموين  وز�رة 

خالل رفع �سعر توريد �لقمح �ملحلي لي�سل 

زر�عة  يجعل  مما  لالأردب،  جنيه  �إىل400 

ا، 
ً
�قت�سادي جمزية  للفالح  بالن�سبة  �لقمح 

�الأمن  ق�سايا  من  �لغذ�ئي  �الأمن  يعد 

حتقيق  على  �لدول  تعمل  ولذلك  �لقومي، 

خالل  من  �مل�ستطاع  قدر  �لغذ�ئي  �أمنها 

يعرتي  ملا   �
ً
نظر �ملحلي،  �إنتاجها 

�لتقلبات  خماطر  من  �خلارجية  �مل�سادر 

�القت�سادية و�ل�سيا�سية.

وعادة ما توجه �لدول �سيا�ساتها �لزر�عية 

من  �الإ�سرت�تيجية  �ل�سلع  لتوفري  و�لغذ�ئية 

�لدولة  كانت  �إذ�  �إال  �ملحلية،  �مل�سادر 

بتوفري  ي�سمح  �إقليمي  جتمع  يف  م�ساركة 

ويف  �آمن،  ب�سكل  �لغذ�ء  من  �حتياجاتها، 

�إطار �ملز�يا �لن�سبية �لتي حتكم �سيا�سات 

�الإنتاج بهذه �لتجمعات.

هو  �لب�سيط-  -مبعناه  �لغذ�ئي  و�الأمن 

بالكميات  الأفر�دها  �لغذ�ء  �لدولة  �إتاحة 

مد�ر  على  �ملنا�سبة  وباالأ�سعار  �ملطلوبة 

�لعام، �سو�ء حتقق ذلك من خالل م�سادر 

حملية �أو خارجية.

�لغذ�ئي  �أمنها  حتقيق  يف  م�رش  وتعاين 

من م�سكالت �العتماد على �خلارج لتوفري 

�الإ�سرت�تيجية  �لغذ�ئية  �ل�سلع  من  �لعديد 

يت�سبب  ما  و�لزيوت،  و�ل�سكر  �لقمح  مثل 

يف تفاقم م�سكالت دعم �لغذ�ء، و�لعجز يف 

ميز�ن �ملدفوعات، و��ستنز�ف �حتياطيات 

�لنقد �الأجنبي.

مقومات إنتاج الغذاء
�لتي  �ملقومات  من  �لعديد  م�رش  تتوفر 

ت�ساعدها على حتقيق �أمنها �لغذ�ئي ب�سكل 

�أف�سل مما هو �حلال �الآن، �سو�ء كانت هذه 

و�الإمكانيات  باملو�رد  تتعلق  �ملقومات 

�ساأنها  من  �سيا�سات  بتبني  �أو  �لزر�عية، 

�لزر�عية  �ملحا�سيل  كميات  زيادة 

و�لغذ�ئية.

وفيما يلي نتناول هذه �ملقومات:

- اإلمكانيات الزراعية
يف  فرد  ماليني   6.6 نحو  م�رش  يف  يعمل 

�لقطاع �لزر�عي، على م�ساحة من �الأر��سي 

فد�ن،  ماليني   8.5 بنحو  تقدر  �لزر�عية 

% من   14.8 �لزر�عة بنحو  وي�ساهم قطاع 
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�القت�ساد �مل�رشي ب�رشرين بالغني، هما 

�أ�سناف  خالل  من  �مل�رشية  �لرتبة  ف�ساد 

يف  �لعجز  وزيادة  �مل�ستوردة،  �لبذور 

ميز�ن �ملدفوعات.

ولدى م�رش بنية موؤ�س�سية جيدة يف جمال 

حتتاج  ولكنها  �لزر�عية،  �لتعاونيات 

�لفرتة  �أهملت  ما  بعد  تفعيل،  �إعادة  �إىل 

مبنيا  ن�ساطها  يكون  �أن  وعلى  �ملا�سية، 

تلقي  عن  وبعيد�  �قت�سادية،  �أ�س�س  على 

يوؤدي  و�سوف  �ملبا�رش.  �حلكومي  �لدعم 

ذلك �إىل تكوين �رشكات تابعة للتعاونيات 

زر�عة  نظم  �تباع  يف  ت�ساعد  �لزر�عية، 

و�إنتاج وح�ساد �أف�سل من خالل “�مليكنة” 

�حلديثة، لتوفري �ملفقود �لكبري يف �الإنتاج 

% يف ظل   30 �لزر�عي، و�لذي يقدر بنحو 

�أ�ساليب �الإنتاج �لتقليدية �ملتبعة �الآن يف 

�لزر�عة �مل�رشية.

تحديات الغذاء بمصر
جمال  يف  م�رش  تو�جهها  �لتي  �لتحديات 

بال�سيا�سات  تتعلق  غالبيتها  يف  �لغذ�ء 

بوجه  �القت�سادي  �ملجال  يف  �ملتبعة 

ب�سكل خا�س،  �لزر�عي  �ملجال  عام، ويف 

ومل تكن هناك جهود جادة لتقلي�س حجم 

هذه �لتحديات، �أو �لتغلب عليها.

وفيما يلي بع�س هذه �لتحديات:

- تواضع االكتفاء الذاتي
تت�سح �أهمية �سخ �ملزيد من �ال�ستثمار�ت 

�إذ� ما علمنا  يف قطاع �لزر�عة يف م�رش، 

�ملحا�سيل  من  �لذ�تي  �الكتفاء  ن�سب  �أن 

بيانات  فح�سب  متو��سعة،  �الإ�سرت�تيجية 

�لذ�تي  �الكتفاء  ن�سب  بلغت   ،2011 عام 

%، وتعد م�رش    48.8 �لقمح  من حم�سول 

�مل�ستورد �الأول للقمح على م�ستوى �لعامل، 

بحجم ��ستري�د ي�سل �إىل نحو �ستة ماليني 

طن �سنويا.

وت�سل ن�سبة �الكتفاء �لذ�تي من حم�سول 

%، ومن حم�سول �الأرز   51 �لذرة �ل�سامية 

�ل�سابقة  �ل�سنو�ت  �أن  مالحظة  مع   ،%  98
فيها  حتقق  م�رش  كانت   2011 عام  على 

ا مبح�سول �الأرز، وكانت قد توقفت  فائ�سً

�خلم�س  �ل�سنو�ت  مد�ر  على  ت�سديره  عن 

باب  فتح  عاودت  �أنها  �إال  �ملا�سية، 

�لت�سدير لالأرز يف عام 2012.

وتتدنى ن�سبة �الكتفاء �لذ�تي من حم�سول 

�لفول لت�سل �إىل 37.3 %، ويعد �لفول من 

تعتمد  حيث  م�رش،  يف  �ل�سعبية  �لوجبات 

كوجبة  عليه  �ملو�طنني  من  كبرية  ن�سبة 

غذ�ئية �إىل جانب �خلبز. �أما �لعد�س فت�سل 

ن�سبة �الكتفاء �لذ�تي منه يف �لعام نف�سه 

�إىل 2.2 %.

فيها  م�رش  فتعاين  �لنباتية  �لزيوت  �أما 

��ستري�دها  على  وتعتمد  �سديد  نق�س  من 

بن�سب كبرية، وت�سل ن�سبة �الكتفاء �لذ�تي 

منها حدود 20 %، �أما �ل�سكر فت�سل ن�سبة 

�الكتفاء �لذ�تي منه نحو 48 %.

ا يف بع�س 
ً
 ذ�تي

ً
�إال �أن م�رش حتقق �كتفاء

 ،%  100 ن�سبة  �إىل  ت�سل  �ملحا�سيل 

�لطازجة،  و�خل�رشو�ت  �لبطاط�س،  مثل 

هذه  وتعد  �لطازجة،  و�لفو�كه  و�ملو�لح، 

�لت�سديرية  �ملحا�سيل  من  �ملحا�سيل 

�الحتاد  دول  �إىل  وبخا�سة  مل�رش، 

�الأوروبي ودول �خلليج.

�أنها  فنجد  �حلبوب،  تناولنا و�سع  �إذ�  �أما 

�لتبادل  �إجمايل  من   %  5.5 ن�سبة  متثل 

م�رش  �سادر�ت  وبلغت  مل�رش،  �لتجاري 

من �حلبوب 0.2 مليار دوالر، بينما بلغت 

�لو�رد�ت 4.1 مليار�ت دوالر.

- دعم الغذاء
ا يف �ملو�زنة 

ً
يحتل دعم �لغذ�ء بنًد� رئي�سي

يتعلق  ما  وبخا�سة  �مل�رشية،  �لعامة 

�ل�سلع �لتموينية،  بدعم �لدقيق وما ي�سمى 

ت�رشف  �لتي  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  تلك  وهي 

�أ�سا�سية  �سلع  من  �لتموين  بطاقات  على 

و�لزيت  و�ل�سكر  �الأرز  مثل  مدعومة، 

و�ل�ساي.

وح�سب بيانات �لبيان �ملايل للعام �ملايل 

لل�سلع  �لفعلي  �لدعم  فاإن   ،2013/2012

�الأ�سا�سية خالل �لعام �ملايل 2012/2011 

دعم  ��ستحوذ  جنيه،  مليار   26.5 بلغ  قد 

16.1 مليار جنيه منها،  �خلبز وحده على 

�ل�سلع  لباقي  �لدعم  قيمة  بلغت  بينما 

�الأ�سا�سية )زيوت و�سكر و�أرز و�ساي( 10.4 

مليار�ت جنيه.

�إال �أن هناك جهوًد� من قبل وز�رة �لتموين 

خالل  من  �لدعم  عبء  لتخفيف  �حلالية 

حيث  �لدعم،  ملف  يف  �لف�ساد  مو�جهة 

يف  �لدقيق  �سعر  حترير  �إىل  �لوز�رة  جلاأت 

�أكرث من حمافظة، على �أن يكون �لدعم يف 

مرحلة �خلبز �ملنتج، حتى متكن �ل�سيطرة 

�إىل  �ملدعم  �لدقيق  تهريب  عمليات  على 

�لوقت نف�سه  �لقطاع �خلا�س، ويف  �أ�سو�ق 

تهدف وز�رة �لتموين �إىل حت�سني م�ستوى 

�ملو��سفات  خالل  من  �لرغيف  �إنتاج 

من  �ملنتج  �خلبز  ال�ستالم  و�سعتها،  �لتي 

�الأفر�ن.

�أن تو�سع  ت�ستحق ق�سية �لغذ�ء يف م�رش 

�لدر��سات  خالل  من  زمنية،  بر�مج  لها 

و�ملر�كز  �جلامعات  تعدها  �لتي  �لكثرية 

�لزيادة  ظل  يف  وبخا�سة  �لبحثية، 

يف  �لتد�عيات  وكذلك  مب�رش،  �ل�سكانية 

فيه  تتحكم  حيث  للغذ�ء،  �لعاملية  �ل�سوق 

وتوؤثر  كبري،  ب�سكل  �ل�سيا�سية  �لنو�زع 

لها  يتوقع  و�لتي  �ملناخية،  �لتقلبات  فيه 

�لكثري من �ل�سلبيات خالل �لفرتة �ملقبلة.

ي�ستحق  �لغذ�ئي يف م�رش  �الأمن   وحتدي 

� الختيار �حلكومات 
ً
كذلك �أن يكون معيار

�الأحز�ب  بر�مج  ت�ستمل  �أن  على  �ملقبلة، 

�لغذ�ء،  �إنتاج  جمال  يف  و��سحة  �أجند�ت 

�حلكومات  وحما�سبة  حتقيقها  ميكن 

عليها.
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اقت�شاد عربي

تأجيل ارتباط بورصة مصر بنظيرتها التركية

دفعت �لتوتر�ت �ل�سيا�سية بني م�رش وتركيا �إىل تاأجيل �تفاقية 

�لربط بني بور�ستي �لبلدين، فيما قد يكون �أول تاأثري �قت�سادي 

مبا�رش لتوتر �لعالقات بني �لقاهرة و�أنقرة.

وقال جمل�س �إد�رة �لبور�سة �مل�رشية يف بيان �سحفي، “بالنظر 

�سيكون هناك نوع  �ل�سيا�سي  �مل�سهد  �الأخرية يف  �لتطور�ت  �إىل 

من �لتاأخري يف �جلدول �لزمني لتنفيذ �مل�رشوع، وكال �ل�سوقني 

�ملاليني �سيو��سالن �الت�ساالت لتقييم �لو�سع على نحو منتظم«.

و�سفته  ملا  �نتقاد�  �لــدول  �أ�سد  من  كــو�حــدة  تركيا  وبــرزت 

“باالنقالب غري �ملقبول” بعد �إطاحة �جلي�س �مل�رشي بالرئي�س 
�أنقرة جمل�س �الأمن �لدويل  حممد مر�سي �ل�سهر �ملا�سي، ودعت 

�لقاهرة  لدى  �سفريها  و��ستدعت  �لدماء،  �إر�قــة  لوقف  للتحرك 

لقمع  �لقوية  �أردوغــان  طيب  رجب  حكومة  �إد�نة  بعد  للت�ساور، 

قو�ت �الأمن �مل�رشية ملوؤيدي مر�سي.

ووقعت بور�سة �لقاهرة مذكرة تفاهم مع بور�سة �إ�سطنبول يف 

يونيو/حزير�ن 2012، وكانت تعتزم تفعيل �لربط يف �سبتمرب/

�أيلول �ملقبل.

�لبور�سة �مل�رشية موعد� جديد� لعملية ربطها  ومل يحدد بيان 

�إ�سطنبول، وقال حممد عمر�ن رئي�س بور�سة م�رش  مع بور�سة 

“ال يوجد �أي وقت متوقع لعملية �لربط الأنه ال �أحد باإمكانه توقع  
�لتطور�ت �ل�سيا�سية«.

وقال بيان بور�سة م�رش “ال تز�ل عملية �لربط م�ساألة معلقة، ال 

�سيما �أن �رشكات �ل�سم�رشة من �جلانبني يف �نتظار توقيع �تفاق 

م�سرتك لبدء تخ�سي�س �ملو�رد �خلا�سة بامل�رشوع«.

وقال �إيهاب ر�ساد من �رشكة مبا�رش م�رش لتد�ول �الأور�ق �ملالية، 

وهي �إحدى �ل�رشكات �لتي كان �سي�سمح من خاللها بالتد�ول يف 

�إ�سطنبول، “كنا م�ستعدين بالفعل للربط، وعقدنا �جتماعات مع 

�رشكات �سم�رشة يف تركيا، ولكننا مل نوقع �تفاقيات معهم بعد«.

وهدفت بور�سة م�رش من �لربط مع نظريتها باإ�سطنبول �إىل جذب 

وتخوف  �ل�سيولة،  �سح  من  تعاين  �لتي  لل�سوق  جدد  م�ستثمرين 

�مل�ستثمرين �الأجانب و�مل�رشيني من �سخ �أمو�ل جديدة يف ظل 

حالة من عدم �لو�سوح �ل�سيا�سي و�القت�سادي يف �لبالد.

غاز
�أر�ـــســـلـــت قـــطـــر �ــســحــنــتــني 

�لطبيعي  �لغاز  من  �إ�سافيتني 

مل�ساعدة  م�رش  �إىل  �مل�سال 

حدة  تخفيف  على  �لــقــاهــرة 

ــديــدة مــن �لــطــاقــة  ــس �أزمــــة �

وذكرت  �سهور.  منذ  تو�جهها 

وكالة �الأنباء �لقطرية �لر�سمية 

�أن �سفينة �سحنة �لغاز �لثالثة 

�لر�بعة �أر�سلت. ونقلت �لوكالة 

 - ت�سمه  مل   - مــ�ــســوؤول  عــن 

�إنه  قوله  �لقطرية  باخلارجية 

�ل�سحنة  حتميل  �ملتوقع  من 

�خلام�سة و�الأخرية خالل �سهر 

�أيلول.

أسعار
�جلنوبية  كوريا  �ليمن  طالب 

�لطبيعي  غـــازه  �سعر  بــرفــع 

�مل�سال و�رش�ئه باأ�سعار �ل�سوق 

�لعام  نهاية  قبل  �لعاملية 

�لوزر�ء  رئي�س  وقال  �جلاري. 

�ليمني �إن �ليمن خ�رش �أرباحا 

�ملاليني  تقدر مبئات  حمتملة 

مــن �لــــــدوالر�ت عــلــى مــد�ر 

تدين  ب�سبب  �ملا�سية،  �الأعو�م 

�ل�سعر �لذي تدفعه �رشكة �لغاز 

�لكورية �حلكومية »كوغا�س«، 

�الأجل  طويلة  �تفاقية  مبوجب 

لت�سدير  �لوحيد  �ملــرفــاأ  مــع 

�لغاز �مل�سال يف �ليمن.

ضرائب
�مل�رشي  �ملالية  وزيــر  قال 

تعتزم  م�رش  �إن  جالل  �أحمد 

ــــادة �لــ�ــرش�ئــب  ــادي زي ــف ت

لكنها  ــاق،  ــف �الإن خف�س  �أو 

ــدم مـــلـــيـــار�ت  ــخ ــت ــس ــ� ــت ــس �

م�ساعد�ت  مــن  �لـــــدوالر�ت 

عربية  دول  بــهــا  تــعــهــدت 

�القت�ساد  لتحفيز  خليجية 

ــار�ت  ــم ــث ــت ــس ــــالل �� ـــن خ م

�حلكومة  وتتعر�س  جديدة. 

يدعمها  �لــتــي  �النــتــقــالــيــة 

�جلــيــ�ــس لــ�ــســغــوط �ــســديــدة 

ال  تق�سف  �إجـــر�ء�ت  لتفادي 

تلقى قبوال �سعبيا.

محطة
ومياه  كهرباء  هيئة  قــالــت 

�إن�ساء حمطة  تعتزم  �إنها  دبي 

كهرباء بطاقة 1200 ميغاو�ت 

تعمل بالفحم �لنظيف، ودعوة 

عرو�سها  لتقدمي  �ل�رشكات 

�أول م�رشوع  �سيكون  لبناء ما 

�خلليج.  منطقة  يف  نوعه  من 

للهيئة  بـــيـــان  يف  ـــــاء  وج

�لعرو�س  تقدمي  طلبت  �أنها 

�ستقام  �لتي  �ملحطة  مل�رشوع 

 600 لتوليد  مرحلتني  على 

ميغاو�ت لكل مرحلة.

معوقات
و�سيا�سيون  خـــرب�ء  ��ستبعد 

تاأ�سي�س  �إمكانية  عر�قيون 

ي�سعى  للنفط،  وطنية  �رشكة 

�إىل  �لعر�قي  �لــنــو�ب  جمل�س 

لها،  يوؤ�س�س  قــانــون  �إقــــر�ر 

�ل�رشكات  تنظيم  يف  لت�ساهم 

�لعاملة  �الأجنبية  �لنفطية 

عليها،  و�الإ�ــرش�ف  �لعر�ق  يف 

�لنفط  قطاع  هيكلة  و�إعـــادة 

�مل�ساكل  ــاء  ــه و�إن جديد  مــن 

كرد�ستان  �إقليم  بني  �خلالفية 

�لــنــفــط  ووز�رة  ــــر�ق  ــــع �ل

�الحتادية.

سعي
�لليبية  ــة  ــوم ــك �حل هــــددت 

الإعـــادة  ــوة  ــق �ل با�ستعمال 

قطاعها  يف  �لــنــظــام  فــر�ــس 

�لبالد  �قت�ساد  عماد  �لنفطي، 

حــركــات  بــهــا  تع�سف  �لــتــي 

�حتجاج ت�سببت يف �نخفا�س 

و�أعلن  �الأ�سود.  �لذهب  �إنتاج 

علي  �لليبي  �لــــوزر�ء  رئي�س 

�أن جمموعة من حر�س  زيد�ن 

�ملختلفني  �لنفطية  �ملن�ساآت 

»ت�سدير  قــررو�  �حلكومة  مع 

�لنفط بعيد� عن �سلطة �لدولة«.

أزمة
�ألــــقــــت �الأزمــــــــة �الأمـــنـــيـــة 

يف  �ملتفاعلة  و�ل�سيا�سية 

�لنائب  �غتيال  منذ  تون�س 
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استمرار إغالق مرفأي السدر 
والزويتينة في ليبيا

قال نائب وزير �لنفط �لليبي عمر �ل�سكماك �إن مرفاأ �ل�سدر، وهو �أكرب 

مرفاأ لت�سدير �لنفط يف ليبيا، ومرفاأ �لزويتينة ال يز�الن مغلقني.

برميل  �ألف   680 نحو  �الآن  يبلغ  �لليبي  �لنفط  �إنتاج  �أن  و�أ�ساف 

يوميا، �رتفاعا من �إنتاج �الأ�سبوع �ملا�سي �لذي يقدر مبا يرت�وح 

بني 600 �ألف و630 �ألف برميل يوميا.

وقال �ل�سكماك �إن �ملوقف يف مرفاأ مر�سى �حلريقة عاد �إىل طبيعته 

يف  �ملوقف  يو�سح  ومل  �ملحتجني،  من  �إخالئه  بعد  �أخــرى  مرة 

�ملر�فئ �لليبية �الأخرى.

وتر�جع �إنتاج �لنفط �لليبي ب�سكل ملحوظ بعد قيام جمموعات من 

ت�سدير  و�إيقاف  �ملو�نئ،  بع�س  باإغالق  �لنفطية  �ملن�ساآت  حر�س 

�خلام.

يف  �لقاهرة«  �لقوة  »حالة  للنفط  �لوطنية  �ملوؤ�س�سة  �أم�س  و�أعلنت 

�ملو�نئ �لنفطية �لرئي�سية يف �لبالد ب�سبب �إعاقة �الإنتاج فيها من 

جانب م�سلحني تتهمهم �حلكومة بال�سعي لال�ستيالء على �لنفط.

وجاء يف بيان للموؤ�س�سة  �أن �خلطوة �تخذت نتيجة لالعت�سامات 

�لتي قام بها عدد من �أفر�د حر�س �ملن�ساآت �لنفطية وما ترتب عليه 

ور��س  �لزويتينة  ميناء  مثل  �لنفطية  �ملو�نئ  لبع�س  �إغالق  من 

�ملوؤ�س�سة  قدرة  وعدم  �لربيقة،  مر�سى  وميناء  �ل�سدرة  و  النوف 

على �لوفاء بالتز�ماتها مبوجب بع�س �لعقود �ملربمة مع �أطر�ف 

خارجية ب�ساأن بيع �لنفط �خلام.

وتتيح حال �لقوة �لقاهرة �إعفاء �ملوؤ�س�سة من م�سوؤوليتها يف حال 

عدم �لوفاء  بااللتز�مات �ملرتتبة عليها مبوجب عقود ت�سليم �لنفط 

يف حال كان ذلك ناجما عن ظروف ��ستثنائية.

من  جمموعة  مع  مفتوح  نز�ع  يف  دخلت  �لتي  �حلكومة  وتوعدت 

حر��س من�ساآتها �لنفطية تتهمهم بال�سعي لال�ستيالء على �لنفط يف 

15 �أغ�سط�س/�آب، با�ستخد�م �لقوة ملنع �أي عملية بيع للنفط ال متر 
عرب �لقنو�ت �لر�سمية.

من جانبهم يتهم هوؤالء �حلر��س �ل�سلطات بالف�ساد عرب بيع �لنفط 

�خلام من دون حتديد كميات �ل�سحنات �مل�سدرة.

�لرب�همي  حممد  �ملــعــار�ــس 

بتد�عيات �سلبية على �قت�ساد 

و�سف  ما  له  ووجهت  �لبالد، 

بـــ«�ــرشبــات مــوجــعــة«، لكن 

�لر�سمية  ــادر  �ملــ�ــس بع�س 

هــذه  تــد�عــيــات  �أّن  �عــتــربت 

ــر  �الأث ـــة ظلت حمـــدودة  �الأزم

�قت�ساديا.

استثمار
ــة �لــيــمــنــيــة يف  ــي ــال تــعــد �جل

�جلاليات  �أكرث  من  �ل�سعودية 

على  �ململكة  يف  ��ستثمار�ً 

�لعديدة  �لــ�ــرشوط  مــن  �لــرغــم 

�الأخري  �لتعديل  بها  �لتي جاء 

�ل�سعودي.  �ال�ستثمار  لقانون 

�ال�ستثمار�ت  بع�س  �أن  غري 

�لــيــمــنــيــة تــ�ــســجــل بــاأ�ــســمــاء 

خا�سة  �سعوديني  م�ستثمرين 

�لــدخــول  ي�ستطيعو�  مل  ملــن 

كعمالة  ودخلو�  كم�ستثمرين 

و�فدة فقط.

تقارير
للوكالة  ــعــام  �ل �ملــديــر  �أكـــد 

�ال�ستثمار  لتطوير  �لوطنية 

باجلز�ئر عبد �لكرمي من�سوري 

�أن �لتقارير �لدولية �لتي ت�سري 

�إىل تر�جع حجم �ال�ستثمار�ت 

تقارير  �جلز�ئر  يف  �الأجنبية 

�أن  �إىل  ــار  ــس و�أ� دقيقة،  غــري 

هذه  حجم  �أن  يثبت  �لــو�قــع 

�ال�ستثمار�ت يف تز�يد م�ستمر.

مساعدات
قررت �لواليات �ملتحدة تقدمي 

ــالأردن  ل �إ�سافية  م�ساعد�ت 

دوالر  مــلــيــون   340 بقيمة 

�ملقبل،  �لــعــام  مــن  �عــتــبــار� 

مليار  �إىل  حجمها  لي�سل 

يف  مــر�قــبــون  وقــــر�أ  دوالر. 

لدور  تعزيز�  �مل�ساعد�ت  هذه 

ودعما  �ملنطقة،  يف  �الأردن 

�الأردين  لالقت�ساد  �أمريكيا 

توؤثر  خانقة  باأزمة  مير  �لذي 

يف  �ل�سيا�سي  �لــو�ــســع  على 

�لبلد.

توطين
نظمتها  نقا�سية  �أم�سية  حثت 

عمان  و�سناعة  جتارة  غرفة 

م�سقط  �لعمانية  بالعا�سمة 

وظائف  توطني  �إمكانية  مدى 

و�الإن�ساء�ت  �ملقاوالت  قطاع 

توؤكد  �سلطنة عمان و�لذي  يف 

�الإح�ساء�ت �لر�سمية �أن ن�سبة 

 %  8.25 تبلغ  فيه  �لعمانيني 

فقط بينما يعمل فيه 631 �ألفا 

و346 عامال و�فد� من �إجمايل 

بهذ�  عامال  و135  �ألفا   688
�لقطاع.

معاناة
فل�سطينية  بـــلـــد�ت  تــعــاين 

حدودية تقع يف جنوب �رشق 

�أ�سهر من  قطاع غزة منذ عدة 

نق�س حاد يف �ملياه �ل�ساحلة 

لال�ستعمال �ملنزيل و�لزر�عي، 

�ل�سكان  على  ا 
ً
�سلب �نعك�س  ما 

حياتهم.  �سفو  يعكر  و�أ�سبح 

هناك  �ل�سكان  معظم  وي�سطر 

ــعــذبــة من  لــ�ــرش�ء �ملــيــاه �ل

�ل�سيار�ت �ملتجولة.

خدمات
�ل�سعودي  �لــوزر�ء  جمل�س  �أقر 

�خلدمة  عمال  الئحة  �أخـــري� 

حكمهم  يف  ومـــن  �ملــنــزلــيــة 

�إىل  تهدف  مادة   23 مت�سمنة 

�ساحب  بني  �لعالقة  تنظيم 

�خلدمة  يف  و�لــعــامــل  �لعمل 

حقوق  وتــتــنــاول  �ملــنــزلــيــة، 

و�لتز�مات �لطرفني. 

ترحيب
�مل�سارف  بع�س  رغبة  لقيت 

�الأجنبية و�أبرزها �سيتي غروب 

ت�سارترد  و�ستاندرد  �الأمريكي 

لها  فروعا  فتح  يف  �لربيطاين 

�الأخري  خــروج  بعد  �لعر�ق  يف 

)يتعلق  �لــ�ــســابــع  �لــبــنــد  مــن 

�لتي  �الأممـــيـــة  بــالــعــقــوبــات 

بغد�د عقب غزوه  فر�ست على 

يف  و��سعا  ترحيبا  للكويت( 

�الأو�ساط �القت�سادية �لعر�قية.
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أزمة اليونان بين التداعيات الراهنة وتحوالت المستقبل
ظاهرة الدومينو تضرب دول جنوب أوروبا

منح دخول �ليونان �إىل ع�سوية �ملنظومة �الأوروبية بعد ت�سديق 

�لثاين  يناير/كانون   1 يف  �الن�سمام  �تفاقية  على  �لربملان 

1981، �لقدرة على �حل�سول على م�ساعد�ت نقدية لرفع وتاأهيل 
�لو�سع �جلديد ولت�سل  �لدولة مبا يتنا�سب مع  م�ستوى خدمات 

�ليونان �إىل م�ستوى �لدول �الأوروبية �ملتقدمة.

اليونان األوروبية: الصعود واألزمة
ا �قت�سادية ذ�ت خطط �سنوية 

ً
قدمت دول �الحتاد �الأوروبي حزم

وعلى �سكل م�ساعد�ت وهبات مّكنت �أثينا من تطوير �مل�ستويات 

�ملهنية و�لعلمية و�لتدريبية للجامعات وباقي �لقطاعات �لعامة 

�إنتاجهم  حت�سني  يف  �ملز�رعني  م�ساعدة  لها  و�أتاحت  للدولة، 

ومو�نئ.  ومطار�ت  طرق  �سبكات  بناء  �إىل  �إ�سافة  ا 
ً
وكم ا 

ً
نوع

كما �سهدت �ليونان خالل �ل�سنو�ت �لع�رش �الأوىل حركة عمر�نية 

ر 
ّ
فريدة من نوعها يف جميع �أنحاء �لبالد فتحولت من بلد م�سد

�إىل بلد م�ستقطب للمهاجرين حيث بلغ عدد �لعمالة �الأجنبية نحو 

مليون ون�سف �ملليون.

وجهود  �لعمر�نية  �لقفزة  �أن  �إىل  �ل�سياق  هذ�  يف  �الإ�سارة  جتدر 

�ال�ستفادة  �إىل  باأثينا  دفعت  �القت�سادي  و�الزدهار  �لبالد  �إعمار 

من ع�سويتها �الأوروبية للح�سول على �لقرو�س معتمدة على قوة 

-ومبو�فقة  �الأوروبية  �لبنوك  �ساهمت  حني  يف  �لقومي،  �إنتاجها 

يف  �ليونان  مل�ساعدة  �لقرو�س  هذه  منح  ت�سهيل  يف  حكوماتها- 

�لعائلة  يف  بقائها  على  �أثينا  ولتحافظ  �لوطنية  خططها  �إجناز 

�الأوروبية.

�القت�ساد  حتول  �الأوروبية،  �ملجموعة  �سمن  ا 
ً
عام ثالثني  وبعد 

نِتج قائم على �ل�سناعات �لثقيلة و�ملتو�سطة 
ُ
�ليوناين من �قت�ساد م

�ل�سناعي  �الإنتاج  من  خاٍل  خدمات  قطاع  �إىل  �ل�سفن(  )ت�سنيع 

و�لزر�عي �ملوؤهل للت�سدير. كذلك �أدى ظهور دول �ملع�سكر �ل�رشقي 

رخي�سة  عمالة  تقدمي  خالل  من  لليونان  �قت�سادي  كمناف�س 

�ليونانية  �لتجارية  �ملن�ساآت  مئات  هجرة  �إىل  �أكرث  وت�سهيالت 

باجتاه هذه �لدول؛ ما �أّثر يف قدر�ت �لبالد �القت�سادية.

الإلغاء  نتيجة  �لدولة -  �إير�د�ت  وتقل�س  �لقرو�س  تر�كم  ت�سبب 

بعد  �الأوروبية  �لو�رد�ت  على  �ملفرو�سة  و�لر�سوم  �ل�رش�ئب 

مزمن  �سنوي  بعجز   - �الأوروبي  لالحتاد  �ليونان  �ن�سمام 

و�ل�سيا�سي،  �القت�سادي  �لف�ساد  و�نت�رش  �لعامة،  �مليز�نية  يف 

وتباطاأت �حلكومات �ملتعاقبة يف �تخاذ �إجر�ء�ت ملعاجلة هذه 

مع  ذلك  وتز�من  و�لنقابي،  �ل�سعبي  ن 
ْ
ي

َّ
�لرد من  خوًفا  �مل�ساكل 

بد�ية ظهور �الأزمة �القت�سادية �لعاملية من خالل �إفال�س بع�س 

هذه  و�جتمعت  �الأوروبية،  بالبنوك  �ملرتبطة  �الأمريكية  �لبنوك 

ا لتكون من �أهم م�سببات �الأزمة �ليونانية.
ً
�لعو�مل جميع

وباالإ�سارة �إىل بع�س مظاهر �لفو�سى و�لف�ساد على �سبيل �ملثال، 

فقد طبقت �الأحز�ب �ل�سيا�سية نظام �ملح�سوبية للو�سول �إىل �ل�سلطة 

مقابل وعود بتعيني �أ�سخا�س؛ ما جعل �لقطاع �لعام �ليوناين من 

ا يف �لعامل مقارنة بعدد �ل�سكان، وكذلك �أدى 
ً
�أكرب �لقطاعات حجم

�سوء �الإد�رة �إىل تقا�سي �آالف �ملتقاعدين يف �إد�ر�ت �لدولة �أكرث 

كما  �الجتماعي،  �لتاأمني  موؤ�س�سات  نف�س  من  تقاعدي  ر�تب  من 

�أُدرج �أ�سخا�س مب�رشون على جد�ول �لرو�تب �لتقاعدية بذريعة 

�أنهم فاقدو �لب�رش، فيما هم ميار�سون �أعمااًل حرة.

وتف�ست يف نف�س �ل�سياق ظاهرة �لر�سوة على �مل�ستوى �حلكومي 

ما �ساهم �إىل حد كبري يف �حتكار �ل�سوق من قبل �أطر�ف معينة 

)�رشكة زمين�س متهمة بذلك على �سبيل �ملثال( وحرمان �رشكات 

�أخرى من حق �ملناف�سة على �لرغم من �أن �ليونان تتبع �لنظام 

�حلر يف �القت�ساد. �إ�سافة �إىل ذلك، كانت تكلفة �مل�ساريع �لعامة 

يف  ا 
ً
و��سح هذ�  وكان  �ملنطق،  حد  تتجاوز  �حلاالت  بع�س  يف 

�إىل كل ما  و�أ�سف   .2004 �الأوليمبية عام  �ملن�ساآت  عقود تنفيذ 

�لبالد  �لتي قل�ست من قدرة  �لبريوقر�طية  �سبق ت�سخم ظاهرة 

ا على م�ستويات �لنمو 
ً
على �جتذ�ب ��ستثمار�ت �أجنبية و�أّثرت �سلب
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لي�سل  �لف�ساد  �متد  باأن  �لكربى  �لطامة  وجاءت  �القت�سادي. 

غري  ا 
ً
و�أرقام معطيات  �الأوروبية  للرئا�سة  �أثينا  �إعطاء  حد  �إىل 

�سحيحة عن �قت�سادها.

عمق األزمة
�إن �رتفاع م�ستوى �لعجز وثقل �لقرو�س و�أزمة �لبنوك �لعاملية، 

عندما  �ليونانية  �ملالية  �الأزمة  لبدء  �ل�رش�رة  �أعطى  ذلك  كل 

�لعاملية  �ل�سوق  من  �ال�ستد�نة  يف  �سعوبة  �حلكومة  وجدت 

�لبالد  �قت�ساد  هدد  �لذي  �الأمر  �ل�رشورية؛  حاجاتها  لتغطية 

مليار�ً،  بـ40  �ملقدرة  �ملطلوبة  �الأمو�ل  توجد  مل  �إذ�  باالإفال�س 

 �لوزر�ء �ل�سابق 
َ

 رئي�س
َ
فعجز �حلكومة عن �إيجاد حل مبا�رش دفع

�نتخابات نيابية  و�إعالن  �لربملان  �إىل حل  كو�ستا�س كر�ملي�س 

�إىل  �ليميني �ملحافظ  �ل�سلطة من �حلزب  بانتقال  �نتهت  مبكرة 

�حلزب �ال�سرت�كي بقيادة جورج باباندريو يف 4 �أكتوبر/ت�رشين 

�الأول 2009.

بد�أت حكومة باباندريو عهدها بالبحث عن قرو�س الأن و�رد�ت 

�لديون �ملرتتبة  و�أق�ساط  �لدولة ال تكفي لدفع رو�تب موظفيها 

�إىل   - مانحني  وجود  لعدم   �
ً
نظر  - �حلكومة  و��سطرت  عليها، 

�الأوروبي  �لنقد بالتعاون مع �الحتاد  �لنجدة من �سندوق  طلب 

للحوؤول دون �إعالنها دولة مفل�سة. والبد من �الإ�سارة �إىل حالة 

بهبوط  �لالعودة  حد  �إىل  و�سلت  �لتي  �مل�ستقرة  غري  �الأ�سو�ق 

�أن  �لرغم من  �إىل م�ستويات متدنية، وعلى  �أثينا  موؤ�رش بور�سة 

�لدين  % من جملة   3 �إىل  ي�سل  ال  باأكمله  �لعام  �ليوناين  ن 
ْ
�لدي

�إىل بلد�ن �جلنوب  �الأزمة باالنتقال  �الأوروبي كاماًل، فقد بد�أت 

 �
ً
�الأوروبي. �إن �خلوف من ظاهرة �لدومينو )عدوى �النتقال(، نظر

لرت�بط �قت�ساد�ت �لدول ب�سبب �لعوملة، �ألزم �ملجل�س �الأوروبي 

 لليونان حلل 
ّ
يف 11 فرب�ير/�سباط 2010 باإعالن دعمه �ل�سيا�سي

�أزمتها �القت�سادية وطماأنة �الأ�سو�ق.

مع  �الأوىل  �الإنقاذ  �تفاقية  توقيع  مت  فقد  �الأزمة  لعمق   �
ً
ونظر

ي�سمى  ما  وُفر�س   ،2010 مايو/�أيار   8 يف  �ليونانية  �حلكومة 

�لتي  �الأهد�ف  من  جملة  عن  عبارة  وهو  »�ملنيمونيو«،  بنظام 

يجب حتقيقها �سمن فرتة زمنية معينة من قبل جلنة �لرتويكا 

يوناين  حكومي  قر�ر  �أي  على  �لفيتو  حق  متتلك  �لتي  �لثالثية 

وحاول  �القت�ساد.  جمال  يف  ا 
ً

وخ�سو�س �سيا�ستها  مع  يتفق  ال 

��ستغالل  �ملفاو�سات  فرتة  خالل  �الأوروبيني  �ل�رشكاء  بع�س 

�الأزمة �ليونانية مل�ساحلهم �لوطنية بزيادة �سادر�تهم حمققني 

� للهبوط �حلاد للعملة �الأوروبية.
ً
�أرباحًا طائلة نظر

110 مليار  تت�سمن هذه �التفاقية �الأوىل تقدمي قرو�س قيمتها 

مقابل  �لدويل(  �لنقد  و�سندوق  �الأوروبيني  �ل�رشكاء  من  يورو 

تنازل  ا: 
ً
ثاني �ملرتفعة،  �لفو�ئد  �أواًل:  ومنها  جمحفة،  �رشوط 

للد�ستور  �نتهاًكا  �عُترب  �لذي  �الأمر  �حل�سانة؛  حق  عن  �ليونان 

لالأوروبيني  �ل�سماح  خالل  من  �لوطنية  ولل�سيادة  �ليوناين 

�لتنفيذية  �ل�سلطات  �أي �عرت��س من  مبر�قبة كل �سيء من دون 

�لتعوي�سات  عن  �أثينا  تنازل  ثالًثا:  و�لق�سائية،  و�لت�رشيعية 

�حلرب  يف  لليونان  �حتاللها  ب�سبب  �أملانيا  على  �مل�ستحقة 

�لذي يعترب  �الإنكليزي  �لقانون  ا: تطبيق 
ً
�لثانية، ور�بع �لعاملية 

�لدول  �أن  من  �لرغم  على  �لد�ئنني  حماية  مو�سوع  يف  �الأجدر 

�ملقدمة للقرو�س ال تطبق هذ� �لقانون يف بلد�نها.

تطبيق سياسة المنيمونيو وتداعياتها:
يف  �لتجارية  �ملناف�سة  حت�سني  على  �لرتويكا  �سيا�سة  �عتمدت 

�ليوناين،  �القت�ساد  م�ساكل  �أهم  تعترب  �لتي  �لدولية  �الأ�سو�ق 

قيمة  تخفي�س  �سالحيات  متتلك  ال  �ليونانية  �حلكومة  فكون 

�للجنة  جعل  يونانية،  ولي�ست  �أوروبية  م�سوؤولية  الأنه  �ليورو 

و�ملعا�سات  �لرو�تب  تخفي�س  �أ�سلوب  تطبيق  �إىل  تلجاأ  �لثالثية 

وفر�س �إجر�ء�ت تق�سفية �سارمة ورفع �ل�رش�ئب وزيادة �أ�سعار 

�لكهرباء من 15 % �إىل 40 %، وكل ذلك من �أجل تخفي�س �لعجز 

وخروج �القت�ساد �ليوناين �إىل �الأ�سو�ق �لعاملية يف عام 2012.

وقد ف�سلت �لرتويكا بعد عام و�حد يف حتقيق �الأهد�ف �ملن�سودة 

الأن �سيا�ستها �أدت �إىل �إغالق �آالف �ملن�ساآت �لتجارية و�ملحالت 
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و�زد�د   ،%  15،9 �إىل  فو�سلت   %  3،8 بن�سبة  �لبطالة  وزيادة 

�لت�سخم لي�سل �إىل 5،5 % بداًل من 5،2 %، ومل ت�سل �إير�د�ت �لدولة 

�إىل �مل�ستوى �ملخطط له، وكذلك توقف �لعجز عند 10،5 % بداًل 

�ليونانية  و�زد�دت ديون �حلكومة   .%  9،4 له وهو  من �ملخطط 

عام   �
ً
مليار  298 كانت  بعدما   2010 عام  يورو  مليار   329 �إىل 

2009 مع توقعات با�ستمر�ر هذ� �الرتفاع حتى عام 2014 )�نظر 
�جلدول(؛ وبفو�ئد مرتفعة و�سلت �إىل 6،2 % عام 2010 )للقرو�س 

�جلديدة( بينما كانت 4،1 % يف �ل�سنة �ل�سابقة، باالإ�سافة لذلك 

 412 من   )spreads( بـ  �ملعروفة  �لفو�ئد  موؤ�رش�ت  �رتفعت  فقد 

نقطة يف 2010 �إىل 1300 يف 2011)15(. �إن كل هذه �لتد�عيات 

�ل�سلبية �أدت �إىل �لف�سل يف خروج �القت�ساد �إىل �الأ�سو�ق �لعاملية 

و�قت�سادية  �جتماعية   �
ً
�آثار وتركت  �لزمني  �ملخطط  �سمن 

�لطبقة �ملتو�سطة،  �لفقر وتقل�ست  �أ�سو�أ مما كانت عليه فانت�رش 

�ل�سحية  �خلدمات  قطاع  و�نح�رش  �النتحار،  حاالت  و�زد�دت 

�ل�سناعي  �لقطاع  قدرة  تقلي�س  مّت  ذلك  �إىل  �إ�سافة  و�لرتبوية. 

�لقوة  فقد�ن  نتيجة  �ملحلي  لال�ستهالك  �ملخ�س�س  �ليوناين 

�ل�رش�ئية وغياب �ل�سيولة �لنقدية من �الأ�سو�ق �ملحلية. 

� باليونان �إىل توقيع �تفاقية 
ً
دفع هذ� �لو�سع �جلديد �الأكرث �سوء

قرو�س  على  للح�سول   2011 يوليو/متوز   21 يف  ثانية  �إنقاذ 

�إ�سافية بقيمة 109 مليار يورومقابل �رشوط و�لتز�مات �إ�سافية 

من قبل �لطرف �ليوناين، مثل: �إح�ساء عدد موظفي �لدولة بهدف 

ا حتى عام 2015، وفر�س �إجر�ء�ت 
ً
طرد حو�يل 20000 منهم �سنوي

ا بقيمة 28 مليار و�إلغاء �لر�تبني 
ً
�إ�سافية غري مرغوبة �جتماعي

بع�س  تخ�سي�س  حماولة  وكذلك  ع�رش،  و�لر�بع  ع�رش  �لثالث 

نفقات  وتقلي�س  يورو،  مليار   50 بقيمة  �لعام  �لقطاع  �رشكات 

�لدولة ومنها �لدفاعية، و�إعادة جدولة نظام �لتاأمني �الجتماعي 

و�ل�سحي، و�إلغاء ودمج بع�س مديريات �لقطاع �لعام كما حدث 

� باإغالق �سبكة �لقنو�ت �لتليفزيونية �حلكومية.
ً
�أخري

�ليوناين يعي�س حالة  �أ�سبح �ملو�طن  �لتق�سف  ل�سيا�سات  نتيجة 

�آخر  فقد  �أن  بعد  ووجوده  م�ستقبله  على  و�خلوف  �لرعب  من 

مدخر�ته فتحول �لغ�سب �ل�سعبي �إىل �حتجاجات وتظاهر�ت يف 

جميع �أنحاء �ليونان، �نتهت با�ستقالة رئي�س �لوزر�ء باباندريو 

من  و�ملكونة  �الئتالفية  بابادميو�س  لوكا�س  حكومة  وت�سكيل 

�الإنذ�ر  وحزب  و�ال�سرت�كي  )�ليميني  �سيا�سية  �أحز�ب  ثالثة 

�الأرثوذك�سي �ل�سعبي( يف 11 نوفمرب/ت�رشين �لثاين 2011.

�أفرز تطبيق �تفاقية �الإنقاذ �لثانية بدوره تد�عيات جديدة: �أواًل: 

ن �لعام �خلارجي مقارنة بو�سع �الأزمة قبل 
ْ
ي

َّ
��ستمر�ر �رتفاع �لد

حتى  �الرتفاع  وترية  بقاء  �إىل  �لتوقعات  ت�سري  حيث  �ملعاجلة 

� لعدم 
ً
ا: �لف�سل يف حتقيق �لو�رد�ت �ملطلوبة نظر

ً
عام 2014، ثاني

قدرة �رش�ئح كبرية من �ل�سعب على ت�سديد �رش�ئبها و�ال�ستمر�ر 

يف عملية �لتهرب �ل�رشيبي، ثالًثا: �رتفاع موؤ�رش �لبطالة لي�سل 

عدم  تطبيق  يف  �ال�ستمر�ر  ا: 
ً
ر�بع �لعمل،  عن  عاطل  مليون  �إىل 

�لعجز  �رتفاع  ا: 
ً
وخام�س �لرثو�ت،  توزيع  عملية  يف  �مل�ساو�ة 

بامليز�نية �حلكومية يف عام 2013 �إىل 8،8 % بعدما كان 7،8 % 

� ��ستمر�ر �لبنوك �ملحلية يف عدم منح قرو�س 
ً
عام 2012، و�أخري

للمو�طنني و�ل�رشكات �خلا�سة لت�سهيل �سعوباتهم.

وعلى �لرغم من تطبيق �سيا�سات �ملنيمونيو مل ت�ستطع �ليونان 

 restricted( �النتقائي  �أو  �ملحدود  �الإفال�س  عملية  من  �الإفالت 

ديونها  من  جزء  هيكلة  باإعادة  وذلك   ،)default selective
ة �الأزمة.

ّ
مل�ساعدتها على جتاوز حد

تداعيات األزمة
تفكك �لنظام �ل�سيا�سي ذي �لقطبني �لذي حكم �ليونان منذ عام 

 من حزبي با�سوك 
ٌ
1974 حتى عام 2011. وبذلك ال ي�ستطيع �أي

بال�سلطة  �ال�ستئثار  �ملحافظ  �جلديدة  و�لدميقر�طية  �ال�سرت�كي 

�ملا�سية؛  و�لثالثني  �ل�ستة  �الأعو�م  طيلة  فعال  كما  مبفرده 

�ل�سيا�سية  �ل�ساحة  على  جديًد�  ا 
ً
�سيا�سي ا 

ً
نظام �أفرزت  فاالأزمة 

يتميز بتعددية حزبية يف �لربملان �ليوناين. 

مرة يف  الأول  و�لعن�رشي  �لنازي  �لذهبي«  »�لفجر  ظهور حزب 

وي�سيع  �ليونان  من  �الأجانب  بطرد  ويطالب  �ليوناين،  �لربملان 

ويقوم  �الأجانب،  جتاه  �ليونانيني  بني  و�لكر�هية  �لعن�رشية 

� ذوي 
ً
�الأجانب وحتديد �جل�سدي على  باالعتد�ء  �أع�سائه  بع�س 

وحمالتهم  ممتلكاتهم  على  ي 
ّ
�لتعد وكذلك  �ل�سود�ء  �لب�رشة 

ا. 
ً
�لتجارية رغم كونها قانونية متام

�رتفاع م�ستوى �لبطالة الأرقام قيا�سية و�سلت �إىل 26،8 % منذ 

عام 1960.

تخلي �ليونان عن جزء من �سيادتها �لوطنية مل�سلحة �لرتويكا 

�سّن �أو �أمر �إد�ري 
ُ
�لتي تعترب �حلاكم �لفعلي لليونان، فاأي قانون ي

 در��سته �أواًل من ِقبل �لرتويكا الإقر�ره. 
ّ
�سادر عن �حلكومة تتم

�نهيار حزب �لبا�سوك �ال�سرت�كي وخ�سارته الأكرث من 115 مقعًد� 

�لتجمع  حزب  وظهور  �لثالث  �ملركز  �إىل  و�نحد�ره  ا 
ً
برملاني

�لي�ساري »�سرييز�« كثاين قوة �سيا�سية مناف�سة.

 مثل دول 
ً
بدء هجرة �ل�سباب �ليوناين باجتاه �لدول �الأكرث غنى

�أوروبا �ل�سمالية و�أمريكا وكند� و�أ�سرت�ليا ودول �خلليج �لعربي 

�ليونان  �الأجانب �ملقيمني يف  وتركيا، ومغادرة عدد كبري من 

�إىل �أوطانهم �أو بالد �أخرى. 
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رسوم صينية على منتجات أميركية 

�لبويل  و�رد�ت  على  �أولية  ر�سوما  �ل�سينية  �لتجارة  وز�رة  فر�ست 

من  �لقادمة  �ل�سم�سية  �لطاقة  تقنيات  يف  �مل�ستخدم  �سيليكون 

�إغر�ق  مكافحة  بهدف  وذلك  �جلنوبية،  وكوريا  �ملتحدة  �لواليات 

�ل�سوق، غري �أنها مل تتخذ �أي قر�ر بخ�سو�س فر�س ر�سوم جمركية 

على �سادر�ت �الحتاد �الأوروبي من �ملو�د �خلام �لتي ت�ستخدم يف 

نطاق  على  متوقعة  خطوة  بكني  وقر�ر  �ل�سم�سية..  �الألو�ح  ت�سنيع 

�جلنوبيني،  و�لكوريني  �الأمريكيني  �ملنتجني  ال�ستهد�ف  و��سع 

ويتز�من مع حمادثات �سعبة بني �الحتاد �الأوروبي و�ل�سني تهدف 

�الأوروبية  �ل�سوق  �إغر�ق  مز�عم  بخ�سو�س  خالف  فتيل  نزع  �إىل 

مرتفعة  ر�سوم  فر�س  بكني  وقر�ر  �ل�سينية..  �ل�سم�سية  باالألو�ح 

ترت�وح بني 53.3 % و57 % على �لبويل �سيليكون �الأمريكي، ور�سوم 

�أخرى ترت�وح بني 2.4 % و48.7 % على �سادر�ت كوريا �جلنوبية. 

وحذرت بع�س �رشكات �سناعة �الألو�ح �ل�سم�سية �ل�سينية مثل ينغلي 

غرين من فر�س �لر�سوم الأن من �ساأنها �أن تزيد تكاليف �الإنتاج.

حصة األسد
ما  �ل�سينية  �ل�سم�سية  �الألو�ح  �سناعة  �رشكات  و��ستوردت 

يزيد على 80 % من �لبويل �سيليكون �لذي ��ستخدمته يف عام 

2012 من �لواليات �ملتحدة و�أوروبا وكوريا �جلنوبية، وتعد 
�أمريكا و�أوروبا وكوريا �جلنوبية �مل�سادر �لرئي�سة لو�رد�ت 

�لبويل �سيليكون �مل�ستخدم يف �سناعة �ألو�ح �لطاقة �ل�سم�سية 

ّ �أكرب منتج لتلك �الألو�ح يف �لعامل.
يف �ل�سني، و�لتي تعد

موقعها  على  ن�رش  بيان  يف  �ل�سينية  �لتجارة  وز�رة  وقالت 

�الإلكرتوين »رغم �أنه مل ي�ستكمل �لتحقيق يف �لبويل �سيليكون 

تقنيات  ي�ستخدم يف  و�لذي  �الأوروبي  �الحتاد  �مل�ستورد من 

�لطاقة �ل�سم�سية، ال ميكن �إنكار �لعالقة �ل�سببية بني �الإغر�ق 

�جلنوبية،  وكوريا  �ملتحدة  �لواليات  من  �الآتية  باملنتجات 

و�الإ�رش�ر بال�سناعة �ملحلية يف �ل�سني«.

وكانت �لواليات �ملتحدة قد فر�ست يف �أكتوبر/ت�رشين �لثاين 

�ملا�سي ر�سوما على منتجات �لطاقة �ل�سم�سية �ل�سينية، مما 

دفع بكني �ىل �لتحذير من تد�عيات هذه �خلطوة يف تو�سيع 

�خلالفات �لتجارية بني �لبلدين يف هذه �ل�سوق �ل�ساعدة، كما 

�ل�سهر �ملا�سي ر�سوم مكافحة  �الأوروبية  فر�ست �ملفو�سية 

�ألو�ح �لطاقة �ل�سم�سية �الآتية من �ل�سني، متهمة  �إغر�ق على 

�الأخرية ببيعها باأقل من كلفة �الإنتاج.

ضرائب
ــعــاون  ــت ذكــــرت مــنــظــمــة �ل

�أن  و�لتنمية  �القــتــ�ــســادي 

فور�  �ستن�سق  �ملتقدمة  �لدول 

�لق�ساء  ــل  �أج مــن  جهودها 

على تهرب �ل�رشكات �ملتعددة 

�جلن�سيات من �ل�رش�ئب. 

توقعات
رفـــعـــت �ـــرشكـــة �إيــربــا�ــس 

�لطائر�ت  �الأوروبية ل�سناعة 

للعام  توقعاتها  حجم  مــن 

�لد�ئم  �لطلب  ب�سبب  �حلــايل 

مـــن عــمــالئــهــا عــلــى �ـــرش�ء 

طائر�تها. ويتوقع �أن يتم بيع 

�أكرث من �ألف طائرة.

عجز
ــة  ــوع ــم جم دول  ـــعـــهـــدت  ت

�لع�رشين، على �إعطاء �الأولوية 

حلفز �لنمو و�لتوظيف و�لرتكيز 

عجز  خف�س  على  �أقــل  ب�سكل 

وذلــك يف م�سعى  �ملــو�زنــات، 

الإنعا�س �القت�ساد �لعاملي.

مخاوف
خف�س  بــريــطــانــيــا  تــعــتــزم 

�سيتم فر�سها  �لتي  �ل�رش�ئب 

�ل�سخري  �لغاز  �إنتاج  على 

�ملخاوف  رغم  �لن�سف،  �إىل 

ــيــات  �لــبــيــئــيــة مــــن عــمــل

�لغاز و�لتحذير من  ��ستخر�ج 

�النبعاثات �لغازية.

إفالس
�أ�ــســحــت مــديــنــة ديــرتويــت 

يف  مدينة  �أكـــرب  �الأمــريكــيــة 

�ملتحدة  �لـــواليـــات  تــاريــخ 

تتقدم بطلب �إ�سهار باالإفال�س. 

طريق  خارطة  ت�ستحق  وهي 

للخروج من �لدو�مة.

تحذير
ــاين  �الأمل �ملالية  ــر  وزي قــال 

على  �إن  �سويبله  فولفغانغ 

�ليونان �أال تفكر يف �أي �سطب 

�أن  جديد لديونها، حمذر� من 

هذ� »�سيدمر �أي ثقة« بها.

تحرير
حمادثات حترير �لتجارة بني 

و�الحتاد  �ملتحدة   �لواليات 

حمادثات  وكذلك  �الأوروبــي 

ــني دول  ــتــجــارة ب حتــريــر �ل

من  �ستجعل  �لهادي  �ملحيط 

�تفاق  �إىل  �لتو�سل  �ل�سعب 

يف  �لتجارة  لتحرير  عاملي 

�مل�ستقبل.

نزاع
�لـ28  ــون  ــو�ــس �ملــف �أنـــهـــى 

ـــــي نــز�عــا  لــالحتــاد �الأوروب

و�سدقو�  �ل�سني  مع  جتاريا 

�إليه  تو�سلو�  �تــفــاق  على 

يحدد  �لبلد،  هــذ�  مع  �سابقا 

�لطاقة  �ألــو�ح  دخول  معايري 

هناك  من  �لقادمة  �ل�سم�سية 

لالأ�سو�ق �الأوروبية.

تسديد
تـــعـــتـــزم بــعــ�ــس �لــبــنــوك 

يــورو  مليار   2.133 ت�سديد 

من  دوالر(  مــلــيــار   2.82(

للبنك  ــة  �الأزم قرو�س  قيمة 

�ملركزي �الأوروبي قبل موعد 

��ستحقاقها.

أرتفاع
و��سلت مبيعات �ل�سيار�ت يف 

�رتفاعها  �ملتحدة  �لواليات 

ــع مــ�ــســجــلــة �أفــ�ــســل  ــرشي ــ� �ل

م�ستوياتها ل�سهر يوليو/متوز 

منذ 2006.

توقعات
�إنها  تــويــوتــا  �ــرشكــة  قــالــت 

لــالأربــاح  توقعاتها  رفــعــت 

�ل�سافية �ل�سنوية بن�سبة 8 % 

 14.9( ين  تريليون   1.48 �إىل 

�ملايل  للعام  دوالر(  مليار 

�جلاري.

فشل
لدى  �سابقا  م�سوؤوال  �أن  ثبت 
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توقعات ومخاوف التجارة الحرة 

مفاو�سات  و��سنطن  يف  �ملتحدة  و�لواليات  �الأوروبي  �الحتاد  بد�أ 

�تفاقية  �إىل   2014 عام  نهاية  لتو�سلهما مع  تهدف  ثنائية  جتارية 

لتاأ�سي�س �أكرب منطقة للتجارة �حلرة يف �لعامل بني �سوقني ت�ستوعبان 

800 مليون م�ستهلك.
ووقعت �لواليات �ملتحدة يف �ل�سابق 20 �تفاقية للتجارة �حلرة مع 

دول خمتلفة من بينها �أ�سرت�ليا و»�إ�رش�ئيل« وكند�.

من  دولة   28 مع  مماثلة  �تفاقيات  على  �الأوروبي  �الحتاد  ووقع 

�سمنها كوريا �جلنوبية وجنوب �أفريقيا و�ملك�سيك.

بني  �لد�ئرة  �ملفاو�سات  من  �مل�ستهدفة  �جلديدة  �التفاقية  وحتمل 

�لتجارة  »�رش�كة  ��سم   2011 عام  منذ  و�الأمريكيني  �الأوروبيني 

و�ال�ستثمار بني �سفتي �الأطل�سي«.

ويتوقع �أن يوؤدي �التفاق على �إن�ساء �ملنطقة �حلرة �إىل �إلغاء �جلمارك 

�لعو�ئق  كل  و�إز�لة  معينة،  منتجات  دخول  على  �ملفرو�س  و�حلظر 

 2.7 بقيمة  ومعلوماتية  مالية  وخدمات  لب�سائع  يومي  تدفق  �أمام 

مليار دوالر يوميا.. وترتكز حماور �تفاقية �لتجارة �حلرة �الأمريكية 

�ملالية  و�خلدمات  و�ال�ستثمار�ت  �لب�سائع  جماالت  يف  �الأوروبية 

و�ملعلوماتية و�لنقل �جلوي و�لبحري وحماية �لبيئة وحقوق �مللكية 

�لفكرية و�سناعة �ل�سيار�ت و�ملنتجات �لزر�عية و�لكيميائية.. وتقدر 

�الإح�سائيات �متالك �الحتاد �الأوروبي و�لواليات �ملتحدة معا نحو 

�لتبادل  حجم  وبلغ  �لعاملي.  �القت�سادي  �لناجت  �إجمايل  من   %  50
�لتجاري بني �جلانبني يف �لعام �ملا�سي 500 مليار يورو يف جمال 

�لب�سائع و280 مليار يورو يف قطاع �خلدمات �ملالية و�ملعلوماتية.

و�ختلفت تقدير�ت مر�كز �قت�سادية �أوروبية حول �لنتائج و�لتد�عيات 

�ملتحدة..  و�لواليات  �أوروبا  بني  �حلرة  �لتجارة  التفاقية  �ملتوقعة 

لتحقيق  حمفز�  �جلديدة  �التفاقية  يف  وو��سنطن  بروك�سل  ور�أت 

معدالت منو مرتفعة ت�سهم يف �خلروج من �النكما�س �ل�سارب ملنطقة 

�الأمريكي  �القت�ساد  �أد�ء  تر�جع  ومكافحة  �سنو�ت،  �ست  منذ  �ليورو 

�أن هذه  �الأوروبية  �لعاملية. و�عتربت �ملفو�سية  �ملالية  �الأزمة  بعد 

�التفاقية �جلديدة �أرخ�س حزمة لرفع معدالت �لنمو �القت�سادي.

وتقدر �الإح�سائيات �متالك �الحتاد �الأوروبي و�لواليات �ملتحدة معا 

نحو 50 % من �إجمايل �لناجت �القت�سادي �لعاملي. ويبلغ حجم �لتبادل 

�لتجاري بني �جلانبني يف �لعام �ملا�سي 500 مليار يورو يف جمال 

�لب�سائع و280 مليار يورو يف قطاع �خلدمات �ملالية و�ملعلوماتية.

�ساك�س  غــولــدمــان  م�رشف 

دوره  عن  م�سوؤول  �الأمريكي 

بقيمة  فا�سلة  ��ستثمار�ت  يف 

مليار دوالر يف ق�سية مدنية.

مؤشرات
�أبقى �لبنك �ملركزي �الأوروبي 

�ــســعــر �لـــفـــائـــدة �لــرئــيــ�ــســي 

�لقيا�سي  م�ستو�ه  عند  لليورو 

�ملنخف�س وهو 0.5 %، و�سط 

يف  �لركود  �أن  على  موؤ�رش�ت 

منطقة �ليورو قد ينتهي.

عقوبات
ــا �لــواليــات  ــي �تــهــمــت رو�ــس

»خنق«  مبــحــاولــة  �ملــتــحــدة 

�القت�ساد �الإير�ين، غد�ة �إقر�ر 

ــي  ــريك �الأم �لــنــو�ب  جمل�س 

�إيــر�ن  على  جديدة  عقوبات 

ــى خــلــفــيــة بــرنــاجمــهــا  ــل ع

�لنووي.

إصالحات
�سندوق  يف  م�سوؤولة  �أثنت 

�إ�سالحات  على  �لدويل  �لنقد 

حكومة  تنفذها  �رشيبية 

حزمة  �رشوط  �سمن  قرب�س 

�الإنقاذ �الأوروبية.

أزمة
و�لطاقة  �ملياه  وزيــر  �أعلن 

�أن  �آ�سف  �لباك�ستاين خو�جة 

تو�جهها  �لتي  �لطاقة  �أزمــة 

بالده حاليا هي �الأ�سو�أ خالل 

65 عامًا.

حظر
�لــرئــيــ�ــس  �إد�رة  ــت  ــس ــ� رف

ــا  ــام ــــار�ك �أوب �الأمـــريكـــي ب

�لدولية  �لتجارة  جلنة  قــر�ر 

�سي(  ــي  ت )�آي  ــة  ــي ــريك �الأم

بتطبيق حظر على بيع بع�س 

منتجات �رشكة �أبل �لقدمية.

فقاعة
�أظهر م�سح �أن �أ�سعار �مل�ساكن 

باأ�رشع  ترتفع  بريطانيا  يف 

�سنو�ت،  �سبع  يف  لها  وتــرية 

�أن  من  �ملــخــاوف  يزيد  مما 

تخلق فقاعة عقارية جديدة.

استهالك
من �ملتوقع �أن تتفوق �ل�سني 

م�ستهلك  كاأكرب  �لهند  على 

للذهب يف �لعامل خالل �لعام 

��ستهالك  زيــادة  بعد  �حلــايل 

 54 بن�سبة  �ل�سني  يف  �لذهب 

من  �الأول  �لن�سف  خــالل   %
.2013

حظر
فــر�ــســت جلــنــة �لــتــجــارة 

�لدولية �الأمريكية حظر� على 

منتجات  من  �لعديد  ��ستري�د 

�لكورية  »�سام�سونغ«  �رشكة 

غري  لالإلكرتونيات.  �جلنوبية 

�أنها �أرجاأت تنفيذ �لقر�ر.

تخفيض
توقعاتها  فرن�سا  خف�ست 

�حلــايل،  للعام  �القت�سادية 

ماليتها  وزيــر  ك�سف  حيث 

عن توقعه باأن ي�سهد �إجمايل 

منو�  لبالده  �ملحلي  �لناجت 

 %  0.1 »�سالب  بني  ــرت�وح  ي

و0.1 %«.

أزمة
تــ�ــســهــد كـــوريـــا �جلــنــوبــيــة 

بالطاقة  نق�س  �أزمــة  �أ�ــســو�أ 

مـــا دفــع  �لــكــهــربــائــيــة يف 

ت�سغيل  حظر  �إىل  �حلكومة 

ـــو�ر  �الأن ــاء  ــف و�إط �ملكيفات 

و�لدعوة للم�ساركة يف توفري 

�لكهرباء حلاالت �لطو�رئ.

هبوط
قـــالـــت مــنــظــمــة �الأغـــذيـــة 

و�لزر�عة )فاو( �لتابعة لالأمم 

�لــغــذ�ء  �أ�ــســعــار  �إن  �ملتحدة 

ت�سهد  �أن  ميــكــن  �لــعــاملــيــة 

�الأ�سهر  �لهبوط يف  مزيد� من 

يف  تر�جعت  بعدما  �ملقبلة، 

يوليو/متوز.
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معار�ض وموؤتمرات

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
مؤتمر إعادة تشكيل مستقبل 

النظام المصرفي
يقام يف فندق فور �سيزونز

من تنظيم جمموعة �لبنك و�مل�ستثمر يف 

2 �أيلول 2013

مؤتمرDGTL=U حول التسويق 
التكنولوجيا الرقمية

يقام يف فندق �ملوفنبيك

من تنظيم جمموعة �الأقت�ساد 

و�الأعمال

من 26 �إىل 27 �أيلول 2013

منتدى الطاقة في بيروت
يقام يف فندق رويال �سبيه

من تنظيم �رشكة �أم �سي �إي غروب

من 26 �إىل 27 �أيلول 2013

مؤتمر أوجي بي لبنان
حبتور  بريوت  هيلتون  فندق  يف  يقام 

غر�ند

 من تنظيم �رشكة �آي �آف بي غروب

من 1 �إىل 3 ت�رشين �الأول 2013

مؤتمر صنع في لبنان
يقام يف بيال 

من تنظيم �رشكة بروموفري

من 3 �إىل 6 ت�رشين �أول 2013

معرض ومؤتمر البنى التحتية 
في لبنان

حبتور  بريوت  هيلتون  فندق  يف  يقام 

غر�ند 

من تنظيم �رشكة بالنرز �آند بارترنز

من 10 �إىل 11 ت�رشين �الأول 2013

معرض دريـم
يقام يف بيال

من تنظيم �رشكة بروموفري

من 16 �إىل 19 ت�رشين �الأول 2013

معرض إن شايب
يقام يف بيال

من تنظيم �رشكة �أي �سكوير

من 24 �إىل 28 ت�رشين �الأول 2013

معرض آي تكس 
يقام يف بيال

من تنظيم �رشكة بروموفري

من 7 �إىل 10 ت�رشين �لثاين 2013

معرض بيروت لألعراس
حبتور  بريوت  هيلتون  فندق  يف  يقام 

غر�ند 

من تنظيم �رشكة بروموتيم

من 21 �إىل 22 ت�رشين �الأول 2013

معرض السيارات
يقام يف بيال

من تنظيم �رشكة بروموفري

من 21 ت�رشين �لثاين �إىل 23 كانون �الأول  

2013

مؤتمر آي سي آم بيروت
يقام يف فندق كرو�ن بالز� بريوت

من تنظيم �رشكة �آي �إي �إي �إي

من 15 �إىل 18 كانون �الأول 2013.  

معرض الدولي للطب والصيدلة
يقام يف بيال

 10 �إىل  بروموتيم  �رشكة  تنظيم  من 

ت�رشين �لثاين 2013
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معرض مخصص لقطاع المياه 
الزراعة 

�لريا�س، �ل�سعودية

�ملحدودة  �لريا�س  �رشكة  تنظيم   من 

للمعار�س 

من 15 �ىل 18 �أيلول 2013

الزراعة
كونيا، تركيا

و�لبذور  للنباتات  خم�س�س  معر�س 

و�حلد�ئق و�الأ�سمدة و�ملعد�ت

للمعار�س  توياب  �رشكة  تنظيم   من 

و�ملوؤمتر�ت 

من 22 �ىل 24 �آب 2013

الزراعة

المعرض الدولي للزراعة والمياه 
والصناعات الزراعية

�ملتخ�س�سة  �ملعار�س  �أ�سخم  يعترب 

مروحة  يغطي  �إذ  نطاقا،  و�أو�سعها 

و�لتقنيات  �خلدمات  من  كبرية 

تنمية  يف  دور�ً  توؤدي  �لتي   �لزر�عية، 

جمموعة  عن  ف�سال  �لزر�عي،  �لقطاع 

كبرية من �ملنتجات �لزر�عية، خماطبًا 

بذلك كل �أحتياجات �ملز�رع و�مل�ساريع 

 630 �ملعر�س  يف  ي�سارك  �لزر�عية. 

�الو�سط  �ل�رشق  من  عار�سة  �رشكة 

�أن  ويتوقع  و�أمريكا  و�آ�سيا  و�أوروبا 

ز�ئر متخ�س�س، مبا  �ألف   26 ت�ستقطب 

و�ملنتجني  �مل�سوؤولني  كبار  ذلك  يف 

�رشكة  �ملعر�س  وتنظيم  و�ملوزعني. 

�ملمتدة  �لفرتة  يف  �لريا�س  معار�س 

وذلك   ،2013 �أيلول   18 �ىل   15 من 

للموؤمتر�ت  �لدويل  �لريا�س  مركز  يف 

و�ملعار�س. 

 مدريد، أسبانيا
�لن�سائية  لالأزياء  خم�س�س  معر�س 

�رشكة  تنظيم  من  �لريا�سية  و�ملالب�س 

�أيفيما

من 29 �إىل 31 �آب 2013.

 اقة و بيئة
�سنغهاي، �ل�سني

معر�س دويل خم�س�س للنمو �لعاملي يف 

قطاع �لبرتول و�سناعة �لبرتوكيماويات

زينوي  بيجينغ  �رشكة  تنظيم  من 

�ملحدودة للمعار�س 

من 20 �إىل 22 �آب 2013.

تصاميم ومفروشات
معر�س خم�س�س لقطاع �ملياه �لزر�عة 

�ملحدزدة  �لريا�س  �رشكة  تنظيم   من 

للمعار�س 

من 15 �ىل 18 �أيلول 2013

مجوهرات
مدريد، �أ�سبانيا

معر�س جتاري للمجوهر�ت و�الأك�س�سو�ر�ت 

من تنظيم  �رشكة �أيفيما 

من 11 �ىل 15 �أيلول 2013

ميالنو، أيطاليا
معر�س خم�س�س  للمجوهر�ت و�حللى

وريد  ميالنو  فيري�  �رشكتي  تنظيم   من 

للمعار�س

من 12 �ىل 15 �أيلول 2013

 www.immigration.gov.    

 معارض ومؤتمرات في العالم 
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فر�ض عمل

 مواد غــذائية
P.D. Romanis & Sons

ت�سدير  يف  ترغب  �رشيالنكية  �رشكة 

و�لفاكهة  �ملجّفف  و�لليمون  ون 
ّ
�لكم

�ىل  �لهند  وجوز  �ملجففة  �ال�ستو�ئية 

وكالء  عن  وتبحث  �للبنانية،  �ل�سوق 

ني.
ّ
وم�ستوردين حملي

Wimal Devasiriratne :لالت�سال

هاتف: 0094112324453 – 

0094112473048
فاك�س: 0094112388205

pdroms@sltnet.lk :بريد �إلكرتوين

 موقع �إلكرتوين:

 www.pdrexporters.com 

Country Style Foods (Pvt) 
Ltd.

�لفاكهة  �رشكة �رشيالنكية تنتج ع�سائر 

�جلاهزة للتقدمي، وتبحث عن م�ستوردين 

حد�ً  �ل�رشكة  تفو�س  �أن  على  لبنان،  يف 

�دنى للكميات �مل�ستتوردة.

Amadhi Alahakoon :لالأت�سال

هاتف: 0094112925097

فاك�س: 0094112926062

amadhi@smak.lk :  بريد �إلكرتوين

smak@sltnet.lk
  www.smak.lk : موقع �إلكرتوين

Atlas World Trade
�رشكة �أمريكية لالآ�ستري�د و�لت�سدير،يقوم 

�أثينا،  �ليونانية  �لعا�سمة  يف  مركزها 

موزعني  �أو  لبنانيني  �رشكاء  عن  تبحث 

حملببى ملنتجاتها �لغذ�ئية.

Jason Stelios Gallandat :ِلالأت�سال

هاتف: 00302311211839

فاك�س: 00306982702502

 موقع �إلكرتوين:

   www.atlaswordtrade.com 

Costa Brava
ر �للحوم �ىل 

ّ
�إ�سبانية �ملن�سا ت�سد �رشكة 

�ل�سوق  دولة، تبحث يف  �أكرث من ثالثني 

�للبناين عن عمالء ملنتجاتها..

Ernest Xargayo :لالت�سال

Export  Area Manager
خليوي: 0034638718764

فاك�س: 0094112926062

 www.fcostabrava.com :موقع �إلكرتوين

استيراد و تصدير
Istanbul Export Import Business 

Consulting Services.

�رشكة تقدم خدمات �أ�ست�سارية لال�ستري�د 

و�لت�سدير يف جمال �خلدمات �لتجارية، 

مبا ي�سمل �أختيار �ملزودين ومفاو�سات 

وجو�ً  بر�ً  �ل�سحن  و�رشوط  �لعقود  �إبر�م 

مع  �جلمركية  �ملعامالت  وتخلي�س 

�جلهات �ملخت�سة يف �إ�سطنبول وتخزين 

�ل�سلع و�لتوزيع وغريها من �خلدمات.  

Abdullah Ciftci لالأت�سالِ: �ملدير �لعام

 -    00902122550225 هاتف: 

            0902122566563 - 0902122550225
 موقع �إلكرتوين :

    www.istandbulbusiness.com 

 موقع �إلكرتوين :

     www.istanbulbusiness.com
 4/Aydede Cad. no. 10 �لعنو�ن: 

               Taksim، Istanbul، Turkey

شركة بيــــكو للتصدير
تقدمي  عن  للت�سدير  بيكو  �رشكة  تعلن 

خدماتها �ىل �ل�سناعات �للبنانية، ر�غبة 

م�سامري  بني  ترت�وح  منتجات  بتوفري 

�الآالت وخطوط �الإنتاج �لكاملة.

لالأت�سالِ:

 بريد �إلكرتوين:

   machineworld@machinexpo.biz 

استيراد وتصدير

Dubai Export Development 
Corporation

يف  متخ�س�سة  �أمريكية  �رشكة  تعلن 

تهتم  دبي،  مقرها  �لتجارة  جمال 

�المار�ت  �ىل  �ل�سلع  �أنو�ع  كل  باأ�ستري�د 

مثل جتهيز�ت �الت�ساالت و�اللكرتونيات 

كما  و�لريا�سية،  �لكهربائية  و�الأدو�ت 

�خلام  �لنفط  منتجات  بت�سدير  ترغب 

�الأولية  و�ملو�د  �لنفطية  و�ملنتجات 

�أنطالقا من �المارة، وتبحث عن �رشكاء 

وم�سنعني  وم�ستوردين  وم�سدرين 

لتكون  �أ�ستعد�دها  تبدى  مثلما  حمليني 

مبثابة وكيل الأعمالهم ومنتجاتهم. 

Sally Klusartiz :ِلالأن�سال

تلفاك�س  : 00971655627174

 بريد �إلكرتوين :

trade_point_detroit@yahoo.com 

                               sallyklusaritz@yahoo   

 Buheirah – Cornich  -: �لعنو�ن  

                               Sharjah  Crescent Tower

Instituto Nacional De la Leche 

م�سنعًا   35 نحو  �الأوروغو�ي  يف  يعمل 

الإنتاج �الألبان وم�ستقات �حلليب �الأخرى 

�الأولية  مو�دها  ت�ستقي  �أنو�عها.  على 

حاجات  وتوؤمن  �أبقار،  مزرعة  مئة  من 

�الأ�سو�ق  �ىل  �لباقي  وت�سدر  �لبالد 

20 �لف عامل،  �لقطاع  �خلارجية. ي�سغل 

بعائد�ت ت�ساوي 700 مليون دوالر �سنويًا 

للمهتمني بالتعاون. 

لالأت�سالِ:

Instituto nacional De la Leche

  شركات فرص األعمال 
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  secretaria@intale.org  :بريد �إلكرتوين

شركة النصر لإلستيراد 
والتصدير

ترغب �رشكة �لن�رش �مل�رشية يف ت�سدير 

�لغذ�ئية  �لبنجر و�ل�سكر و�ملو�د  خملفات 

�مل�رشية �إىل لبنان، كما ترحب بالتعاون 

يف ت�سدير �ملنتجات �للبنانية �ىل �ل�سوق 

�مل�رشية.

لالأت�سالِ: عبد �ملنعم جابر

مدير فرع بريوت

هاتف وفاك�س  : 009611309388 

 abdoga56@yahoo.com :بريد �إلكرتوين

صنـــاعة

China Big Science & 
Technology Development 

)Group( Corporation Ltd.

�ل�سيار�ت،  �رشكة �سينية متخ�س�سة يف 

الإقامة  وكيل  �أو  �رشيك  عن  تبحث 

م�رشوع م�سرتك. يق�سي �مل�رشوع باإقامة 

�ملركبات  لتجميع  لبنان  يف  من�ساأة 

�سيما  وال  �أو�ملازوت،  بالبنزين  �لعاملة 

�لدفع  و�سيار�ت  �لعادية  �ل�سيار�ت 

و�لفانات  �لزر�عية  و�ل�ساحنات  �لرباعي 

و�ل�ساحنات �ل�سغرية و�لبا�سات. من بني 

�ل�رشيك  تو�فرها يف  يجب  �لتي  �ل�رشوط 

يفوق  ر�أ�سمال  تقدمي  �ملحتمل  �لوكيل  �أو 

مب�ساحة  من�ساأة  وتوفري  دوالر،  مليون 

�أر�س  فوق  تقوم  مربع،  مرت  �ألف  ثالثة 

تتجاوز م�ساحتها ع�رشة �آالف مرت مربع. 

�سابقة  بخربة  �ل�رشيك  يتحلى  �أن  يف�سل 

يف حقل ت�سنيع �أو جتميع �ل�سيار�ت. تعد 

طويلة  خربة  �ساحبة  �ل�سينية  �ل�رشكة 

يف جمالها|، حيث تدير م�سانع لتجميع 

وبلد�ن  ونيبال  م�رش  يف  �ملركبات 

�أمريكا �لالآتينية.

Weilin Wang :لالت�سال

هاتف: 0086236736237

خلوي: 008613110143845

 بريد �إلكرتوين :

 wlwang186@21cn.com 

Elmacilar Ltd.
نتج جميع �أك�س�سو�ر�ت 

ُ
م�سنع تركي ي

وقطع �ملقطور�ت و�حلاويات 

و�لثالجات. ويبحث عن �رشكات حملية 

تعمل يف هذ� �ملجال، وتبدي �أهنمامًا 

بهذه �ملنتجات بالذ�ت.

.Elmacilar Ltd :لالت�سال

هاتف: 03822662183009

فاك�س: 00903822662187

خلوي: 00905492662186

 بريد �إلكرتوين :

info@elmacilarotomotiv.com.tr
 موقع �إلكرتوين:

  www.elmacilarotomotiv.com.tr 

صنـــاعة

Rockeater Tools
�الأز�ميل  ت�سنع  �أ�سكتلندية  �رشكة 

�ملعدنية �مل�ستخدمة يف روؤو�س �حلفار�ت 

و�لهدم وور�س  �لبناء  لعمليات  �مل�س�سة 

وكالء  عن  تبحث  و�ملناجم،  �لك�سار�ت 

وم�ستوردين يف لبنان.

Stuart Meechan :لالت�سال

Caldervale Group
Dunrobin Road،Airdrie، ML6 8LS

هاتف: 00441236763388

فاك�س: 0044123675259

 بريد �إلكرتوين:

 stuart.meechan@rockeater.co.uk   

    www.rockeater.co.uk:موقع �إلكرتوين

Fareast Group
�رشكة �سينية ت�سنيع �أحذية جلدية 

ن�سائية بت�ساميم خمتلفة، �ىل جانب 

حقائب و�أحزمة جلدية لكل �ملنا�سبات، 

وتبحث عن ت�سدير منتجاتها �ىل �ل�سوق 

�للبنانية .

Goerge Zhang/ لالت�سال: �ملدير �لعام

Min wang/ لرئي�س �لعام�

هاتف : 00862062151231

فاك�س : 00862032050466

مبا�رش : 00862062151231

خلوي : 008613501585948 

 بريد �إلكرتوين :

  sales8@fareastleather.com 

 موقع �إلكرتوين:

   www.fareastleather.com 

 23rd floor :لعنو�ن�

 Sanyuanli،Metroplois:

 Sanyuanli، 268-Square،no.266
،Avenue

Baiyun، GuangZhou ،China

مختبرات نهال
منتجات  �سناعة  يف  ر�ئدة  �رشكة 

�لتجميل و�لعناية بال�سعر و�لب�رشة، تقدم 

ت�سكيلة تزيد عن 300 �سنف من �ل�سامبو 

و�لكرميات و�لعطور ذ�ت �جلودة �لعالية. 

�ل�رشكة �ساحبة خربة تزيد على ثالثني 

حا�سلة  وهي  �لتجميل،  جمال  يف  �سنة 

 )2008 9001 )�إ�سد�ر  على �سهادة �الأيزو 

�جليدة.  �ل�سناعية  �ملمار�سات  و�سهادة 

ملنتجاتها  ح�رشيني  وكالء  عن  تبحث 

ف�ساًل  لبنان،  ومنها  �مل�رشق،  بلد�ن  يف 

عن �خلليج �لعربي.

لالت�سال: �أمــني �ســليمان

�ملدير �لتجاري

هاتف: 2167427900400

فاك�س: 0021674279334
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 بريد �إلكرتوين :

  d.commercial@nihel.com 

   www.nihel.com :موقع �إلكرتوين

مناقصات

مناقصات عالمية لحساب 
المالية المصرية

�لقطاع  مع  �ل�رش�كة  وحدة  توؤكد 

�خلا�س يف وز�رة �ملالية �مل�رشية على 

�خلا�سة  �مل�ساريع  جميع  تنفيذ  �إلز�مية 

طرح  خالل  من  �مل�رشية  باحلكومة 

�ىل  �للجوء  دون  من  عاملية،  مناق�سات 

توفري  على  حر�سًا  وذلك  �ملبا�رش،  �الأمر 

�ل�رشكات،  جلميع  �ملت�ساوية  �لفر�سة 

لطرح مناق�ساتها و�حل�سول على �أف�سال 

�لعرو�س.

لالت�سال: �أمين علي عثمان

وزير مفو�س جتاري

وز�رة �ل�سناعتة و�لتجارة �خلارجية

هاتف: 0020223424055

فاك�س: 0020223421116

 info@ecs.gov.eg : بريد �إلكرتوين

 موقع �إلكرتوين:

  www.tamseel-ecs.gov.eg 

تجهيزات رياضية

Guangzhou Act Corp.
�ملالعب  مقاعد  ت�سنع  �سينية  �رشكة 

و�سباك �ملرمى وكامل جتهيز�ت �ملالعب.

Klarke Zhang :لالت�سال

هاتف: 0082203876000

فاك�س: 00822038796100

  www.actcorp.cn :موقع �إلكرتوين

Sporsan
ريا�سية  �أدو�ت  ت�سنع  تركية  �رشكة 

�ملالعب  جتهيز  و�أدو�ت  ومنتجاتها 

�لريا�سية على �أنو�عها، خ�سو�سًامالعب 

م�ستوردين  عن  وتبحث  �لقدم،  كرة 

وموزعني لهذه �ملنتجات يف لبنان.

Ekrem Akdemir :لالآت�سال

هاتف: 00903128475050

  ftrade@sporsan.com.tr :بريد �إلكرتوين

 www.sporsan.com.tr :موقع �إلكرتوين

 Balikhisar Mah.Koyici �لعنو�ن: 

 Serpmelri n. 784 Akyurt Ankara،

 06750

خدمات عامة
.Venora International Projects Ltd

�سة يف �إمد�د�ت 
ّ

�رشكة �رشيالنكية متخ�س

تعر�س خدماتها  و�الت�ساالت،  �لكهرباء 

يف �ل�سوق �للبنانية.

Sagara Gunawardena : لالت�سال

هاتف: 0094115528800

فاك�س: 0094115528811

 موقع �إلكرتوين:

  www.venoragroup.com 

Simanta Exports Ltd
�لبحوث  توؤمن  �رشيالنكية  �رشكة 

منتنج،  �أي  لت�سويق  �لالزمة  �لت�سويقية 

مهما كان نوعه. تتطلع �ىل فر�س لدخول 

ة.
ّ
�ل�سوق �ملحلي

Wimal Devasiriratne : لالت�سال

هاتف:0094112324453 - 

0094112473048
فاك�س: 0094112388205

 بريد �إلكرتوين:

  wwwpdromxs@sltnet.lk 

سياحه وسفر
تاأ�سري�ت  على  لالأ�ستح�سال  جديد  نظام 

�لدخول �إىل �رشيالنكا

و�جلو�ز�ت  �لهجرة  مديرية  �أ�سدرت 

�لدميقر�طية  �رشيالنكا  جمهورية  يف 

من  ح�سول  ب�رشورة  قر�ر�ً  �ل�سعبية 

ملدة  عماًل  �أو  �سياحة  �إليها،  �ل�سفر  يريد 

حمدودة، على ت�رشيح �ل�سفر �الإلكرتوين 

  Electronic Travel Authorization
و�إال �سيتعذر عليه دخول �أر��سيها. �سار 

هذ� �لقر�ر نافذ�ً منذ �أول �لعام �جلاري. 

ياأتي �لقر�ر يف �أعقاب �إقر�ر نظام جديد 

�لتاأ�سرية�ل�رشيالنكية  على  للح�سول 

خالل  من  �الإلكرتونية،  بالطريقة 

مديرية  وتّنبه   www.eta.gov.lk بو�بة 

تعرتف  ال  �أّنها  �إىل  و�جلوز�ت  �لهجرة 

�لتاأ�سرية  باأية مدفوعات للح�سول على 

�الإلكرتونية �لبو�بة  عرب  متت  �إذ�   �إال 

و�إال  �سو�ها،  دون    www.eta.gov.lK
ثانية  �لبدل مرة  دفع  �لزو�ر  وجب على 

�ملطار�أو  يف  �جلمركية  �لنقاط  يف 

�ملعابر �لربية يف �جلزيرة، 

 لالت�سال: 

مديرية �لهجرة و�جلو�ز�ت

�لدميقر�طية  �رشيالنكا  جمهورية  يف 

�ل�سعبية

هاتف: 0094719967888

فاك�س: 0094112674621

 بريد �إلكرتوين:

    controller@immigration.gov.lk 

موقع �إلكرتوين:

www. immigration.gov.lk

فر�ض عمل
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