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الإفتتاحية

معجزات
يقف لبنان اليوم على مفرتق طرق ح�سا�س يف ال�سيا�سة واالقت�صاد ،فاال�ستنزاف ال�شديد والظروف االقت�صادية
ال�صعبة التي يتعر�ض لها االقت�صاد الوطني ،تكاد �آثارها تتال�شى بالرغم من متتع لبنان باملوارد الب�رشية
الكفوءة ،وبالت�أهيل العلمي العايل واخلربات يف جمال العمل واحلياة.
ف�أمام الأزمات الداخلية منها �أو اخلارجية ،املطلوب مراجعة دقيقة لأو�ضاع لبنان االقت�صادية من خالل
ر�ؤية اقت�صادية وا�سرتاتيجية تنموية جتعل اقت�صاده �أكرث قوة و�صالبة ويتم ذلك باالعتماد على التخطيط
وعلى الذات وتوظيف ر�ؤو�س الأموال العامة واخلا�صة يف حتقيق قاعدة اقت�صادية �صلبة .ويحتم التفكري
اجلاد واملخل�ص والأمني يف معاجلة االختالالت الوا�ضحة يف الهيكل االقت�صادي واالنتاجي واالعتماد على
قطاعات حقيقية كال�صناعة والزراعة لدعم الناجت املحلي.
ثم �إن الأزمة التي يتعر�ض لها االقت�صاد الوطني تدفع �إىل التفكري اجلاد يف ا�ست�رشاف امل�ستقبل يف �ضوء
معطياته وتداعياته ،وال �سيما �أن لبنان ملتزم بتطبيق متطلبات اتفاقياته العربية والدولية ،وا�ضحى من
املعروف ان االقت�صاد ال يبنى من دون ثقة املواطن بدولته .كما ان امل�ستثمر العربي والأجنبي لن يعود �إىل
لبنان يف حال ا�ستمرت التجاذبات ال�سيا�سية ،و�إذا مل تلج�أ الدولة �إىل �إبعاد �شبح املخاطر عن الوطن.
فاملوارد الب�رشية �أو ر�أ�س املال الب�رشي هي ر�أ�س املال احلقيقي الذي ي�ستطيع بالفعل ان يخلق املعجزات �إذا
ما توافرت لديه الإرادة والعزمية وال�صرب واخلربة والت�أهيل العلمي والعملي.
�إن لبنان يف هذه املرحلة الدقيقة بحاجة حقيقية �إىل وقوف امل�ستثمرين العرب ورجال الأعمال يف �صفه
وتدعيم اقت�صادياته بامل�شاريع االقت�صادية الأ�سا�سية ،خ�صو�ص ًا �أن املنطقة العربية تعي�ش �أزمات �أمنية
حادة ،وهو ما ي�ستدعي �رضورة االنتباه �إىل �أهمية ا�ستقرار لبنان �أمني ًا و�سيا�سي ًا ،لأنه مقبل على مرحلة
تنموية جديدة ،قد حتدث له طفرة اقت�صادية وجتعله يتغلب على الكثري من امل�صاعب االقت�صادية العالقة.
ال �شك �أن لبنان الذي ميتلك موارد ب�رشية حية ميلك يف احلقيقة كل �شيء .فالعقل الب�رشي هو الذي ي�صنع
التكنولوجيا وي�صنع التنمية االقت�صادية ولي�س العك�س.
�إن لبنان لي�س بحاجة �إىل �صدقات ،ولكنه بحاجة �إىل م�شاريع اقت�صادية تنموية .فالدعم االقت�صادي الذي
ال يحول الب�رش �إىل منتجني ال خري فيه على الإطالق ،بل �إن �سلبياته قد تطغى على �إيجابياته� .إن لبنان لي�س
بحاجة �إىل دعم بقدر حاجته اليوم �إىل تدعيم .والتدعيم يكون من قبل القطاع اخلا�ص وامل�ستثمرين العرب
واللبنانيني .لذلك على ال�شباب اللبناين �أن يت�سلح بالإرادة وال�صرب ،و�أن يثق بهذا الوطن ال�صغري الذي ميكنه �أن
ي�صنع املعجزات التي تده�ش العامل ،و�أال ينجر وراء طوابري من الب�رش لي�س غايتها �إال تفكيك هذا املجتمع الذي
يلتف حول اللحمة الوطنية ،بل �أن يكون �شباب الغد حاملني لواء الوفاء لهذا الوطن الذي عانى الكثري وقد حان
الوقت له لكي يتعافى من حروب و�أزمات �شهدتها �أر�ضه ويجب �أن تكون من ذاكرة التاريخ.
لن يبنى لبنان �إال �إذا بنيناه ب�أنف�سنا على قاعدة الوفاق الوطني وامل�صاحلة الوطنية ال�شاملة لأن ما يعي�شه
اللبنانيون من ركود يف االقت�صاد وتقلبات يف املناخات اال�ستثمارية ،ب�سبب الو�ضع الأمني غري امل�ستقر ،لي�س
�إال من �صنع التناق�ضات ال�سيا�سية التي لن تخدم �إال �أعداء الوطن.
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الحدث

تقرير معهد البحوث الصناعية للعام :2012
العمليات الداخلية في المختبرات ارتفعت إلى % 8.8
أعتراف اوروبي بالتزامه المعايير المعترف بها رسميا
منذ ت�س ّلم ب�سام الفرن معهد البحوث
ال�صناعية حتول الإ�سمان املتكامالن
�إىل جناح ال ميكن التفريق بينهما ،فق�صة
ب�سام مع املعهد هي ق�صة جناح م�ستمرة
ترجمتها الأعمال وحولتها اىل فعل
اميان بلبنان و�إجنازاته.

قفزات تطويرية

يتبو�أ ب�سام الفرن من�صب مدير عام

معهد البحوث ال�صناعية منذ العام 1998

ومنذ ذلك احلني حقق املعهد قفزات
تطويرية وتو�سعية نوعية جدا �أتاحت
�أمامه االن�ضمام اىل �أهم �شبكات البحوث
العاملية.
كما تبو�أ قبل ذلك مركزاً ح�سا�س ًا يف
جمل�س الإمناء واالعمار حيث �شغل
بني عامي  1986و 1998من�صب مدير
القطاعات ال�صناعية النفطية والبيئية
وعمل على و�ضع الربامج والدرا�سات
واخلطط اال�سرتاتيجية لتطوير هذه
القطاعات على خمتلف الأ�صعدة.
�ساهم يف ر�سم خارطة الطريق لتطوير
القطاع ال�صناعي من خالل م�ساهمته يف
و�ضع قوانني املجل�س اللبناين لالعتماد
وقوانني تف�ضيل املنتجات الوطنية
وحماية املنتجات اللبنانية من الإغراق
واملناف�سة غري العادلة.
ان دور ب�سام الفرن واملهام العديدة
التي يتوالها ت�أخذ �أبعاداً ومقايي�س
تتخطى ادارة املعهد لتغطي امللفات
واملفاو�ضات التجارية التي يجريها
لبنان مع االحتاد الأوروبي .ومن هنا
�شكل جمل�س الوزراء جلنة وطنية �أناط
رئا�ستها بالفرن ومهامها التح�ضري
لبدء املفاو�ضات حول اتفاقية تقييم
املطابقة والقبول املتبادل لل�سلع
ال�صناعية .وهذه اللجنة موجلة بو�ضع
خارطة م�شرتكة مع الأوروبيني تعبد
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الطريق �أمام ان�سياب ال�سلع اللبنانية
اىل الأ�سواق الأوروبية وازالة التحفظات
التقنية الأوروبية على ا�سترياد بع�ض
منتجات القطاعات الغذائية وغريها.
وقد حددت اللجنة قطاعات االنتاج
التي تتمتع بالأف�ضلية الت�صديرية يف
املرحلة الأوىل وهي ال�صناعات الغذائية
والكهربائية وامليكانيكية ومواد البناء
والن�سيج والكرتون والورق والتو�ضيب
والتغليف.
واىل جانب رئا�سة جلنة املفاو�ضات
اللبنانية-الأوروبية « »ACAASانتخب
ب�سام الفرن يف نهاية العام 2009
للمرة الرابعة على التوايل رئي�سا للجنة
التن�سيق ملراكز البحوث ال�صناعية
العربية التابعة للمنظمة العربية للتنمية
ال�صناعية والتعدين « »AIDMOالتي
تتوىل و�ضع الدرا�سات واال�سرتاتيجيات
والأبحاث ال�صناعية العربية الهادفة اىل
تطوير قطاعاتنا االنتاجية.
وبني رئا�سة جلنتي املفاو�ضات ومراكز
البحوث ال�صناعية العربية يحتل الفرن
من�صب ع�ضو يف العديد من امل�ؤ�س�سات

العلمية نذكر منها م�ؤ�س�سة املقايي�س
واملوا�صفات ،اجلمعية اللبنانية للتعليم
العلمي والتقني واالقت�صادي ،واالحتاد
العاملي للمهند�سني والعلماء الناطقني
باللغة الفرن�سية ومقره منظمة االوني�سكو
يف باري�س ،اللجنة التنفيذية للمنظمة
الدولية لعلوم وتكنولوجيا اجلنوب يف
فيينا – النم�سا.

استراتيجية المعهد

ارتكزت اال�سرتاتيجية التي و�ضعها
الفرن عام  ، 1998على تعزيز ال�شخ�صية
املعنوية للمعهد ،من خالل تر�سيخ
هويته الثقافية العلمية ،يف منتديات
أخ�صها �أوروبا� .أما على ال�صعيد
عامليةّ � ،
الداخلي ،فقد هدف الفرن �إىل ا�ستعادة
معهد البحوث ال�صناعية �صالحياته
الرقابية من جهة عرب حتديث خمترباته
وجتهيزها ب�أف�ضل املعدات املتطورة
ومن جهة ثانية متالزمة مع الأوىل
ت�أمني جهوزية املعهد لو�ضع الدرا�سات
والأبحاث التطبيقية امل�ساعدة للتحديث
ال�صناعي ،خ�صو�ص ًا وقد مكنته اخللفية

6
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الأكادميية ،من تعبيد الطريق �أمام هذا
الهدف الذي ر�سمه .وارت�أى �أن هذه
اخلطوة من امل�ستحيل تنفيذها يف ظل
غياب  3عوامل رئي�سية:
العامل الأول توفري املال الالزم،
العامل الثاين ت�أمني امل�ؤهالت الب�رشية
املتخ�ص�صة والعامل الثالث يتمحور
حول جتهيز مبنى الئق وقادر على
ا�ستيعاب واحت�ضان اخلطط التو�سعية
امل�ستقبلية.

قصة نجاح

�أما كيف و�صل املعهد اىل هذا امل�ستوى
من النجاح ،فيقول الفرن ان االرادة
هي الأ�سا�س عدا عن امل�ساعدات التي
تلقاها من الدول التي ت�ؤمن بوجود
مراكز مماثلة للنهو�ض ببالدها عرب
القطاعات االنتاجية .ويتحدث الفرن
بفخر عن املعهد م�شريا اىل ان خدماته
تخطت ال�سوق املحلية اىل الدول العربية،
فهذه اخلدمات متعددة من التدريب اىل
الدرا�سات التقنية والأبحاث التطبيقية،
كما غدا املعهد على امل�ستوى العاملي اذ
و�ضع درا�سات عدة ملنظمات دولية مثل
منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
أعد لها الدرا�سات عن هيكلية
«اليونيدو» و� ّ
النوعية وادارة املختربات .كما �ساعد
املعهد م�ؤ�س�سات عدة خارج لبنان وهو
حاليا يعترب وجه لبنان لناحية الأبحاث
التطبيقية واليوم �أ�صبح ع�ضوا يف �شبكة
مراكز �أبحاث يف الدول العربية والأوروبية
ويف منظمات دولية متخ�ص�صة .ووجود

املعهد على خريطة العامل يف مو�ضوع
الأبحاث التطبيقية يرفع من �ش�أن لبنان،
وخمترباته هي الوحيدة يف تاريخ البالد
التي �أ�صبحت معتمدة دوليا ولديه حاليا
 6خمتربات ونحو  500طريقة فح�ص
معتمدة من جهاز االعتماد االملاين.
ويف التقرير الأخري للعام  ،2012يتحدث
الفرن عن ن�شاط معهد البحوث ال�صناعية
يف لبنان ،بعد تعرث ن�شاطات مراكز
البحوث العربية� ،إن�سحاب ًا على املناخ غي
امل�ستقر يف هذه البلدان ،بخا�صة �سوريا.
وي�شري هنا �إىل الن�شاط اخلارجي الأمثل
للمعهد متثل بامل�شاركة يف فعاليات
وم�ؤمترات وور�ش عمل وندوات ُنظمت يف
اوروبا ،و�آ�سيا وغريها .ونظراً لكون لبنان
�أول بلد غري �أوروبي ين�ضم �إىل اجلمعية
العامة جلمعيات املختربات الوطنية
للقيا�س والفحو�ص والتحاليل املخربية.
و�أمتلأ الن�شاط الداخلي بالعديد من
امل�ساهمات ،حيث ارتفعت العمليات
الداخلية يف خمتربات معهد البحوث
ال�صناعية من  286الف ًا يف � 2011إىل
 311الف ًا يف � ،2012أي � 25ألف عملية
ن�سبتها  8.8يف املئة .و در�س املعهد
نحو � 38ألف ملف جمركي ودقق فيها،
من �ضمن مهمات �أوكلت �إليه منذ العام
 2005وتق�ضي ب�أن يت�أكد من مطابقة
املنتجات امل�ستوردة ،للموا�صفات
القيا�سية اللبنانية الإلزامية.

أبرز نشاطات المعهد

ويف تفا�صيل �أبرز ن�شاطاته على �صعيد
7
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ا�ستمر املعهد ُيع ّز ُز �أو�ضاع
الداخلي،
َّ
ويدعمها ،فمنح 23
ال�صناعة اللبنانية
ُ
م�ؤ�س�سة �صناعية �شهادة �أيزو 9001
 ،وم�ؤ�س�ستني �شهادة �أيزو  14000يف
�إدارة نظام البيئة ،ومثلهما �شهادة
�أيزو  22000يف نظام �سالمة الغذاء،
وم�ؤ�س�ستني �شهادة �أيزو  13485يف
الطبية ،واعطى
نظام اجلودة للأجهزة ّ
منتجا �شهادة اجلودة تتو ّزعت على 9
25
ً
م�ؤ�س�سات �إنتاجية ،ومنح �شهادات كفاية
خولهم التدقيق يف جودة الأنظمة
لأفراد ُت ّ
واملنتجات ،بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
«مودي» الفرن�سية.
وتو ّزعت هذه ال�شهادات على  92مد ّق ًقا
داخليا و 95مد ّق ًقا يف جودة الأنظمة و3
ًّ
مدققني يف الأنظمة البيئية و 3مدققني
يف انظمة الغذاء وغريها ،كما منح 30
�شهادة للتلحيم عرب املركز اللبناين
للتلحيم ،و�شهادة تفتي�ش يف الإختبارات
الإئتالفية.

 37,951مل ًّفا جمرك ًّيا

ويف �سياق املهمة املوكلة اليه الت�أكد من
مطابقة املنتجات امل�ستوردة للموا�صفات
القيا�سية اللبنانية ،ونظراً �إىل االرتفاع
ت�ضاعف
امل�ضطرد يف حركة اال�سترياد،
َ
عدد املل ّفات اجلمركية التي ُيحقق فيها
املعهد منذ مطلع  ،2007فبلغت 37951
ملف ًا يف  2012ارتفاع ًا من  18532ملف ًا
يف  ،2007ومبعدل منو و�سطي �سنوي 15.4
يوميا.
يف املئة ،ومبعدل  130معاملة ًّ
وازدادت املل ّفات اجلمركية  6023مل ًّفا
ْ
عنها يف  2011بن�سبة  18.9يف املئة.
وتبينّ بنتيجة التدقيق وجود 1610
مل ّفات ال تت� ّأمن فيها ال�رشوط الإلزامية،
ُت�ش ّكل  4.24يف املئة من رزمة املل ّفات
أعيد ت�صحيح  1549منها
الإجمالية .ف� َ
و�أُبطل  61مل ًّفا.

توزيع المل ّفات

تو ّزعت امللفات اجلمركية مو�ضوع
التدقيق والتحقيق لدى معهد البحوث
ال�صناعية ،بح�سب �أنواع الب�ضائع
كالآتي:
�ش ّكلت ال�سلع والأجهزة الكهربائية
ٍ
�أو�سع
مروحة تقارب  35.9يف املئة من
املجموع ،وبلغت  13615مل ًّفا .و ُت�ش ّكل
العدد � 131أيلول 2013
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الحدث
قسيمة اإلبتكار

مع الأجهزة وال�سلع الكيميائية �أكرث
من ُثلثي املل ّفات� ،إذ بلغ عدد ملفات
الأخرية  12721ن�سبتها  33.5يف املئة.
الطبية 4081
وبلغت مل ّفات الأجهزة
ّ
ن�سبتها  10.75يف املئة ،يليها ما يتعلق
بالهند�سة املدنية  3796مل ًّفا ن�سبتها 10
ثم املل ّفات امل�شرتكة 2432
يف املئةَّ .
ن�سب ُتها  6.4يف املئة.
وبلغ عدد مل ّفات امليكانيك  487وحديد
البناء  373والطاقة  241و�أجهزة ال�ضغط
 205مل ّفات.
بالن�سبة اىل بوابات العبور ،ا�ست�أثر مرف�أ
بريوت بن�سبة ُتقارب  56يف املئة من
عدد املل ّفات ،ما يوازي  ،21220يليه
مطار بريوت بن�سبة  30.4يف املئة ما
يوازي  11545مل ًّفا فامل�صنع نحو  8يف
املئة تمُ ّثل  3025مل ًّفا.
وبلغ  2114عدد املل ّفات اخلا�ضعة للتحق
مل�سبق.
ا ُ
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حضور عالمي

ومن املواقع العاملية املهمة التي
متكن املعهد من �إثبات ح�ضوره فيها،
اجلمعية العامة جلمعيات املختربات
الوطنية للقيا�س والفحو�ص والتحاليل
املخربية ،وهو �أول بلد غري �أوروبي
ين�ضم اىل هذه اجلمعية ،و�شارك يف
اجتماعاتها يف مدينة تيدينغتون يف
بريطانيا ومتكن من احل�صول على
موافقة «�إحتاد املختربات الأوروبية
( )Eurolabعلى عقد جمعيته العمومية
وجمل�سه التنفيذي ل�سنة  2013يف
لبنان ،ويف ذلك بح�سب املعهد «اعرتاف
من �أعلى مرجعية �أوروبية على �صعيد
الفحو�ص املخربية والبحوث بالتزام
معهد البحوث ال�صناعية بتنفيذ مهماته
باملعايري واملوا�صفات ذاتها التي تعمل
مبوجبها املختربات الأوروبية املعرتف
بها ر�سميا».

�أطلق مركز االبتكار والتكنولوجيا «م�رشوع
ق�سيمة الإبتكار» بدعوة من املدير العام
ملعهد البحوث ال�صناعية ب�سام الفرن
برعاية وزير ال�صناعة فريج �صابوجنيان،
وم�شاركة رئي�سة بعثة املفو�ضية الأوروبية
يف لبنان ال�سفرية اجنلينا �إيخهور�ست.
املمول بدعم م�شرتك
يهدف امل�رشوع
ّ
من االحتاد االوروبي ومعهد البحوث
ال�صناعية� ،إىل دعم التنمية االقت�صادية
واالجتماعية والنمو االقت�صادي يف
لبنان ،وتعزيز القدرة التناف�سية للقطاع
اخلا�ص اللبناين واالبتكار التكنولوجي
يف املنتجات واخلدمات لقطاع ال�صناعة
التحويلية .و�سيمنح امل�رشوع ق�سيمة ت�صل
�إىل ع�رشة االف يورو ،ملا ال يقل عن ع�رشين
م�ؤ�س�سة لبنانية �صغرية ومتو�سطة لتطبيق
البحث واالبتكار يف منتجاتها وخدماتها.
ويف هذا ال�سياق ،قال �صابوجنيان «�إن
لبنان ي�شهد نقلة نوعية على �صعيد الت�آلف
مع الأبحاث والرتكيز على �أهمية تفعيلها
ومتويلها خلدمة ال�صناعة اللبنانية ورفع
قدراتها التناف�سية والت�سويقية� .أما بالن�سبة
�إىل معهد البحوث ال�صناعية ،فهو يوا�صل
م�سرية تطوير خدماته وتثبيت دوره مركز
ا�ستقطاب لعملية الأبحاث يف لبنان من
خالل املركز االوروبي -اللبناين للتحديث
ال�صناعي  ELCIMواملركز اللبناين
للإنتاج الأنظف LCPCوالآن مركز
االبتكار والتكنولوجيا .CIT
واكد ال�سعي يف وجود املركز اجلديد
لالبتكار والتكنولوجيا �إىل تعزيز التبادل
مع اال�سواق االوروبية ،ونقل التكنولوجيا
االوروبية عرب �إقامة ال�صناعات التكاملية
يف لبنان التي تعتمد على القيمة امل�ضافة
العالية والتي يختزنها الفكر اللبناين
واالبداع اللبناين.
بدورها ،قالت �إيخهور�ست �إن «االبتكار
لي�س فقط ا�ستثماراً بالغ الأهمية بالن�سبة
اىل م�ستقبل االحتاد الأوروبي ،بل هو
�رضوري �أي�ض ًا من �أجل لبنان .ونحن
ن�ؤمن ب�أن لبنان ميلك �إمكانات غري عادية
تنوعه الثقايف
لالبتكار ،وميكن االفادة من ّ
الغني ،ونحن نريد م�ساعدة القطاع اخلا�ص
اللبناين يف احل�صول على القدرة التناف�سية
وفتح �أ�سواق جديدة».
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الحدث

حريق معمل «جم ّيل اخوان» كاد يؤدي الى أزمة
صابونجيانَ :ث ُب َتت إلزامية التأمين للصناعيين

نك�سة جديدة تعر�ضت لها ال�صناعة
يف لبنان بعد احلريق الذي �شب يف
«جميل �إخوان» للكرتون يف
معمل
ّ
بكفيا لأ�صحابه فادي ونبيل واليا�س
اجلميل ،وقد متكنت اجهزة االطفاء من
ال�سيطرة على جزء كبري منه .يف حماولة
ملحا�رصتها بعد ان امتد اىل غابات
ال�صنوبر واملنازل.
وقد �أ�شار مدير العمليات يف الدفاع
املدين جورج ابو مو�سى اىل ان احلريق
�صعب اخماده ،م�ؤكداً
�أخذ حجم ُا كبرياُ ما ّ
�أنهم عملوا على حما�رصته قبل �أن ميتد
اىل الق�سم الآخر من املعمل.

الجم ّيل

ويعترب املعمل واحداً من �أكرث املعامل
جودة يف ال�رشق االو�سط وي�ضم قرابة
اخلم�سمئة عام ًال ،وبالتايل ان هذا
احلريق �سي�شكل كارثة اجتماعية
يف حال مل حت�رص ا�رضاره �رسيع ًا.
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من جهته ،قال �أحد �أ�صحاب املعمل
فادي اجلميل�« :إن النريان حو�رصت،
و�إين �أ�شكر عنا�رص الدفاع املدين ،وكل
ال�شباب الذين هبوا للم�ساعدة ،فال
�إ�صابات خطرة بل ح�صل بع�ض حاالت

الإغماء .و�أطمئن العمال واملوظفني �إىل
�أين �س�أبقى اىل جانبهم ،فاملعمل �سيجهز
جمدداً ،و�سيعودون �إىل العمل ،وهذه
لي�ست املرة الأوىل .ففي املا�ضي ،ق�صف
املعمل مرتني ،و�أعيد جتهيزه».

10
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باملعدات الالزمة وتدريب عنا�رصه ،فال
يكفي �أن نتعاطى مع هذه امل�ؤ�س�سة من
خالل املتطوعني فقط ،فيفرت�ض ان ن�أخذ
املو�ضوع بجدية �أكرث».

صابونجيان

عبود

وعلى الأثر حتركت اجلهات الر�سمية التي
�أظهرت �ضعف ًا يف التجهيزات يف احلاالت
الطارئة� ،إذ �أثناء تفقد وزير ال�سياحة يف
حكومة ت�رصيف الأعمال فادي عبود

املكان ،قال�« :إن عنا�رص الدفاع املدين
�أبطال ،ويبذلون كل ما يف و�سعهم ،ولكن
املعدات التي نحن يف حاجة �إليها لإخماد
حرائق من هذا احلجم غري متوافرة ،و�آن
الآوان كي نتعلم وجنهز الدفاع املدين
11
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ومن جهته اعترب وزير ال�صناعة
يف حكومة ت�رصيف الأعمال فريج
�صابوجنيان «�أن ما حدث ي�ؤكد
�رضورة الت�أهب لأي حاالت طوارئ،
وذكر بالتدابري التي اتخذتها وزارة
ّ
ال�صناعة جلهة فر�ض �إلزامية الت�أمني
ك�أحد ال�رشوط املطلوبة للح�صول على
الرتخي�ص ال�صناعي .وطالب البلديات
بالتن�سيق مع الدفاع املدين لناحية
ت�أمني مراكز ل�سيارات الإطفاء يف
التجمعات واملناطق
الأمكنة القريبة من
ّ
ال�صناعية وت�سهيل تنقل الآليات
وجتهيز هذه املراكز بخزانات املياه
الكبرية �ضمن �سل�سلة تدابري احرتازية
ولوج�ستية ت�سهل عملية الإطفاء».
كما نا�شد «�إدارات امل�صانع خ�صو�ص ًا
حيث يوجد مواد قابلة لال�شتعال
ب�رسعة �أن تلج�أ اىل �إجراءات ا�ستثنائية
�سيما يف ف�صل ال�صيف مع ارتفاع
وال ّ
درجات احلرارة ،وان تعمد اىل ف�صل
هذه املواد عن مباين الت�شغيل والإدارة
والإنتاج حل�رص الأ�رضار ،وان ُي�صار
اىل تدريب املوظفني والعمال على
التعامل مع � ّأي حريق يف بداياته ريثما
ت�صل �سيارات الإطفاء».
وقدم التحية �إىل قيادة الدفاع املدين
التي ا�ستجابت لطلبه بال�رسعة
الق�صوى ،و�أعطى التوجيهات الالزمة
لرجال الإطفاء الذين بذلوا جهوداً
كبرية يف �سبيل حما�رصة احلريق
«جميل
الذي اندلع يف م�صنع
ّ
�إخوان» يف بكفيا .و�شكرهم على
تفانيهم وت�ضحياتهم واندفاعهم.
واذ متنى �صابوجنيان «�أن تكون
اخل�سائر حم�صورة» وا�ضع ًا �إمكانات
الوزارة بالت�رصف �أبدى �إعجابه
«مبوقف رئي�س امل�صنع الدكتور فادي
اجلميل الذي �أعلن عن مت�سكه با�ستمرار
ّ
العمل وموا�صلة الإنتاج رغم ما
بح�س كبري
ينم عن التحلي
ح�صل ما ّ
ّ
بامل�س�ؤولية الوطنية واالجتماعية».
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العــالــم فــي �شهــر

حروب الغاز المقبلة
بقلــم وسـام سعــد
مل يعد امتالك ال�سالح املتطور م�صدر قوة الالعبني الكبار
بقدر امتالكهم مل�صادر الطاقة الأ�سا�سية :حالي ًا النفط ومع
حلول عام �2030سيكون الغاز هو الوقود رقم 1بح�سب توقع
خرباء الطاقة.
ال�رصاع على الغاز �إذاً ،لي�س من الأمور الب�سيطة وخا�صة �أن
النفط العربي يف اخلليج �سينتهي يف يوم من الأيام ،وال�رصاع
ق�سم
املخفي حالي ًا هو على حقول غاز طبيعية جديدة ..لقد ّ
الربيطانيون والفرن�سيون منطقة ال�رشق العربي قبل  95عام ًا
باتفاقية ُ�سميت «�سايك�س بيكو» ،وها هم يعملون على تق�سيم
هذه املنطقة �إىل مزيد من الدويالت ال�صغرية حتى تكون
�ضعيفة ،فهل بات على العرب دفع ا�ستحقاقات حروب الغاز
كما دفعوا واليزالون حتى ال�ساعة الكثري يف حروب النفط؟

المعهد األميركي

ان االكت�شافات الأخرية لطبقات كبرية من الغاز والبرتول يف
ً
البحر الأبي�ض املتو�سط (بني اليونان وتركيا وقرب�ص و�سوريا
ولبنان وفل�سطني املحتلة وم�رص) قد تغري ب�شكل جذري
املعادلة اجليو�سيا�سية يف املنطقة ومن �ش�أنها �أن جتعل
املنطقة خليج ًا جديداً ويكون �سبب ًا قوي ًا لفتنة رهيبة فيها.
ومن البيانات التي �صدرت يف �شهر مار�س�/آذار من عام 2010
عن «الهيئة الأمريكية للم�سح اجليولوجي» ،والذي اعترب عند
العديد من املحللني املتابعني لل�ش�أن ال�رشق �أو�سطي بداية
لزمن حروب جديدة ،ومتثلت تلك البيانات يف الإ�شارة �إىل
خمزون من الغاز الطبيعي املكت�شف يف املنطقة الواقعة بني
�أعلى ال�سواحل ال�سورية وحتى جنوب فل�سطني املحتلة وغزة،
والذي يقدر بنحو  122مليار قدم مكعبة ،ما يعني �أننا �أمام
احلو�ض الأكرث ثراء يف العامل بالغاز .
ا�ستناداً للمعهد الأمريكي  USGSواعتماداً على معطيات
التنقيب والدرا�سات اجليولوجية ف�إن االحتياطيات يف هذا
احلو�ض ُتقدر  9.7تريليون م 3من الغاز �إىل جانب  3.4مليار
م�شكك فيها من ناحية املبالغة
برميل نفط ومع �أن الأرقام ُ
يف تقارير االحتياطيات فقد بد�أ التناف�س وال�رصاع احلاد
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ملت�شاطئة حول توزيع احل�ص�ص ،ومل تنتظر
بني البلدان ا ُ
«�إ�رسائيل» انتهاء حل امل�شاكل قانوني ًا �إذ �أجرت عقوداً مع
�رشكات �أمريكية و�أوروبية للبدء يف اال�ستثمار يف حو�ضي
«تامار» و» لوياتان» غربي حيفا وبح�سب تقديراتها ف�إنها
�ستغطي معظم احتياجاتها و�ست�صدراجلزء الفائ�ض للغرب
وهناك �شكوك كبرية يف �إمكانية حتقيق ذلك على خلفية
ال�رصاع القائم وت�ضارب امل�صالح.

جدل دولي

لعل اجلدل الأمريكي الرو�سي اليوم حول �سوريا حتديداً
يت�ضح من خالل امل�صالح الرباغماتية يف املنطقة ،ال ا�ستناداً
�إىل املواقف الأخالقية ،ذلك �أن مو�سكو �أرادت �أبداً ودوم ًا �أن
تبقي وا�شنطن خارج الفناء اخللفي لها يف �آ�سيا الو�سطى ،و�إذ
بها تفاج�أ باقرتابها منها يف �أفغان�ستان وجورجيا ،ولذا كان
الرد ال�رسيع يف مياه البحر الأبي�ض املتو�سط ،وعرب تواجد
الأ�سطول الرو�سي الباحث عن �إعادة �أجماد بطر�س الأكرب
وكاترين العظيمة .
قبل حواىل ال�سنتني مت التنقيب عن النفط يف �رشقي البحر
الأبي�ض املتو�سط ب�صورة مكثفة ،ومت اكت�شاف حقول غاز
كبرية قبالة �شواطىء فل�سطني املحتلة ولبنان و�سوريا
وجنوب جزيرة قرب�ص� ..أ�رسعت «�إ�رسائيل» �إىل قرب�ص
لتوقيع اتفاق لر�سم احلدود البحرية معها ،وك�أن املياه
االقليمية ما بني البلدين هي ملكهما .ودخلت تركيا يف هذا
اخلط (ال�رصاع) ،وهددت قرب�ص �إذا بد�أت بعملية ا�ستخراج
الغاز من تلك احلقول قبل احل�صول على موافقتها لأن لها
ح�صة يف ذلك ..وحترك لبنان �أي�ض ًا ،وبد�أ يجري ات�صاالته
لي�ؤمن ح�صته من حقول الغاز .وهدد حزب اهلل بالدفاع عن
لبنان مياه ًا و�أر�ض ًا وجواً ،و�أ�ضاف هذه املرة «غازاً» �أي�ض ًا،
�أي �أن حزب اهلل �سيدافع عن حقوق لبنان يف هذه احلقول.
مل تتفوه �سوريا ب�أية كلمة عن املو�ضوع حتى الآن ،فهي
تعي�ش يف �أزمة ،تراقب الو�ضع عن كثب ،وتعرف �أنها ت�ستطيع
احل�صول على حقها لأنها قوية ،وت�ستطيع �أن تدعم لبنان
12
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للح�صول على ح�صته ..وعدم التحدث يف هذا الأمر نابع من
�سيا�سة هادئة متزنة للقيادة ال�سورية ،لأنها ال تريد الدخول
يف معارك كالمية و�سجاالت �سيا�سية عن ما هي حقوقها...
فهي قادرة على احل�صول عليها عندما يحني العمل اجلاد
والفعلي لذلك.
الإدارة االمريكية تريد مع «�إ�رسائيل» الهيمنة على حقول
الغاز يف البحر الأبي�ض املتو�سط ،وال ت�ستطيع ذلك �إذا كانت
�سوريا قوية ،وتدخلت قطر يف هذا ال�رصاع لأنها ال تريد �أن
ترى دولة عربية تناف�سها يف ا�ستخراج وت�صدير الغاز ،وهي
تريد احلفاظ على �سوقها من خالل م�سايرة االدارة االمريكية،
من �أجل ت�أمني وجودها ودخلها النفطي العايل..
ولعل خلفية ال�رصاع الرو�سي – الأمريكي تفوح برائحة الغاز!.
وهناك خم�سة م�شاريع غاز ا�سرتاتيجية �أ�سا�سية موجهة نحو
الفوز بال�سوق الأوروبية .امل�رشوعان الأوالن رو�سيان :ال�سيل
ال�شمايل وال�سيل اجلنوبي ويعتمدان على االحتياطي الهائل
للغاز الرو�سي.
�أما امل�رشوع الأمريكي نابوكو :حيث م�صدر الغاز تركمانيا
و�أذربيجان ومير عرب تركيا �إىل �أوروبا عرب بلغاريا ورومانيا
وهنغاريا والت�شيك و�سلوفاكيا وايطاليا.
�أخرت بع�ض الظروف التقنية امل�رشوع الأمريكي �إىل ما بعد
عام  2017بد ًال من عام  2014مماجعل ال�سباق حم�سوم ًا
مل�صلحة رو�سيا.
ُيقدر ا�ستهالك �أوروبا من الغاز امل�سيل ب  500مليار م� 3سنوي ًا
ُتغطى ب�شكل �أ�سا�سي من قبل رو�سيا وقطر .تغطي قطرحاليا
حواىل ربع احتياج �أوروبا ولكنه يتوقع حتى عام  2020تزايد
اعتماد �أوروبا على الغاز الرو�سي لت�صل ن�سبته الـى 50%من
احتياجاتها ال�شيء الذي يجعل ارتباط امل�صالح الأوروبية
برو�سيا �شديداً �إىل درجة اخلطورة ال�شيء الذي تقاومه �أمريكا
و�أوروبا.

مشروعان متواجهان

ما نود الإ�شارة �إليه هو امل�رشوع الرابع� ،أي اخلط الإيراين-
العراقي -ال�سوري حيث وقعت الدول الثالث يف حزيران عام
 2011على مذكرة تفاهم ال�ستجرار الغاز الإيراين عرب العراق
�إىل �سوريا ،طول اخلط يقارب  1500كم�( ،إيران  225كم .العراق
 500كم� .سوريا  700-500كم) وبعدها ميكن متابعته عرب
قعر البحر الأبي�ض املتو�سط �إىل اليونان دون املرور برتكيا !،
كما يلحظ امل�رشوع امكانية تزويد �أوروبا بالغاز عرب املرافئ
ال�سورية.
تقدر كلفة امل�رشوع بع�رشة مليارات دوالر ويجب �أن يبد�أ
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اال�ستثمار بني الأعوام  2016-2014با�ستطاعة ت�صميمية
 110مليون م 3يومي ًا وهو ما يقارب  40مليار م 3يف العام
وقد �أعلنت الدول امل�شاركة يف امل�رشوع عن طلباتها من
الغاز :العراق  30 25-مليون م 3يومي ًا و�سوريا 25 20-
مليون م 3ولبنان  7 5-مليون م 3حتى عام  2020وجزء من
هذا الغاز �سيجر �إىل الأردن عرب اخلط العربي �أما ح�صة �أوروبا
فتقدر بخم�سني مليون م 3يومي ًا (تقارب ع�رشين مليار م3
�سنوي ًا) وبذلك يناف�س م�رشوع نابوكو ( 31مليار م� 3سنوي ًا)
ال منه وما يجعل امل�رشوع م�ستقراً هو
وميكن �أن يكون بدي ً
االحتياطي الهائل للحقل الإيراين والذي ُيقدر بـ  16تريليون
م 3مايكفي لعدة قرون.
وهناك م�رشوع �آخر ،هو اخلط القطري وكانت هناك موافقة
�أمريكية على مد خط غاز جديد لنقل الغاز القطري �إىل �أوروبا
مب�شاركة تركيا و«�إ�رسائيل» حيث يبد�أ اخلط من قطر عرب
ال�سعودية فالأردن من دون املرور عرب العراق ماراً من �سوريا
ويف منطقة حم�ص -الق�صري حيث يتفرع اخلط �إىل ثالثة
اجتاهات :الالذقية على ال�شواطئ ال�سورية ،طرابل�س �شمال
لبنان وتركيا.
ا�ستطاعة اخلط غري معروفة متام ًا ولكنها تفوق نابوكو
ويناف�س ال�سيل اجلنوبي الرو�سي ويعتمد على االحتياطي
الهائل حلو�ض ال�شمال القطري الذي ُيقدر بـ  13.8تريليون
م.3
يف هذه الت�شابكات املعقدة بد�أ الت�ضارب يف امل�صالح بني
التحالف الرو�سي – ال�صيني  -الإيراين  -ال�سوري من جهة
وبني الأمريكي  -الأوروبي  -الرتكي – ال�سعودي  -القطري
من جهة �أخرى يف مو�ضوع ا�ستخراج الغاز ونقله ودور ذلك
يف افتعال احلرب وت�أجيج ال�رصاع يف �سوريا.
من هنا ميكن القول �أن �أحد �أ�سباب الهجمة الدولية على �سورية
هي ال�سيطرة على ال�ساحل ال�رشقي للبحر الأبي�ض املتو�سط،
ويقال �أن
وخا�صة على موارده الطبيعية و�أهمها حقول الغازُ .
هذا الغاز قد يكون من النوع «النظيف» �أو اجليد..
�أخرياً وهذا مو�ضوع قائم بذاته ،يت�ساءل املرء هل كان
ا�ستئناف التحالف الوثيق بني تركيا و»�إ�رسائيل» مرجعه
الغاز؟
هناك توجه �سيا�سي م�شرتك بني �أنقرة و»تل �أبيب» لالنتقام
ال م�شرتك ًا يف الت�رسيع بعودة
من دم�شق ،لكن الغاز كان عام ً
العالقات ،وال�سيما بعد التن�سيق القرب�صي مع «�إ�رسائيل»
حول الغاز الأمر الذي دفع تركيا �إىل عدم �إخالئها ال�ساحة
خل�صم لها يف احلال وخ�صوم يف اال�ستقبال ،هل هو زمن من
ال وقو ًال؟
حروب الغاز فع ً
العدد � 131أيلول 2013
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مقابلة
طرحت شعار «حماية الصناعة اللبنانية الى حين وفاء الدولة بالتزاماتها»

افرام :أطلقنا مشروع «لبنان األخضر»
�سنوات مرت على ت�س ّلم نعمة افرام رئا�سة جمعية ال�صناعيني
يف لبنان ،ح��اول من خاللها العمل على تطوير القطاع
ال�صناعي يف �ضوء املناف�سة ال�رش�سة التي تتعر�ض لها كل
قطاعاته دون ا�ستثناء ،ويف ظل �شلل �إدارات الدولة وعدم
وجود حماية لل�صناعة اللبنانية عامة� ،إذ قامت اجلمعية �أثناء
واليته امل�ستمرة بدفع ال�صناعيني اللبنانيني لالتكال على
�أنف�سهم ،وعملت على دعم م�رشوع املدن ال�صناعية اخلا�صة
التي ت�سهل عمل ال�صناعيني وتوجد لهم خطط ًا �إنتاجية بعيداً
من الروتني الإداري والف�شل يف تفعيل القطاعات املنتجة.
يف حواره مع «ال�صناعة واالقت�صاد» �ألقى رئي�س جمعية
ال�صناعيني اللبنانيني نعمة اف��رام ال�ضوء على العديد من
النقاط احل�سا�سة احلا�سمة يف القطاع ال�صناعي ودوره البارز
يف حركة العجلة االقت�صادية ،وحتدث عن امل�شاريع البديلة
التي ت�سهل حياة ال�صناعي اللبناين يف عملية تطويرية للحياة
العامة ورفع م�ستوى الإن�سان.

مخطط توجيهي

عن اخلطوات التي تقوم بها جمعية ال�صناعيني لتعزيز القطاع
ال�صناعي واحلد من امل�شاكل التي تعاين منها ،قال افرام:
«ت�سلمت رئا�سة جمعية ال�صناعيني يف عز الأزمة االقت�صادية
منذ �أربع �سنوات ،وخالل هذه املدة و�ضعنا خمطط ُا توجيهي ًا
لعملنا� ،إال �أنه وللأ�سف وجدنا �أن كل ما نطلبه من الدولة
اللبنانية ال نح�صل عليه لأنها دخلت يف غيبوبة و �شلل
يف الإدارة .من هنا �أجربنا على تغيري املخطط التوجيهي
واالعتماد على �أنف�سنا والبدء يف العمل على ملفاتنا الداخلية
كجمعية».
ي�ضيف«:وكان �أن و�ضعنا خطوطا عري�ضة يف ميادين عدة،
ومنها توجهنا �إىل درا�سة امل�ؤ�رشات ال�صناعية مع مركز
الإح�صاء الوطني .تقدمنا كثرياً ،ولكن يف �آخر حلظة وجدنا
�أنهم �أوقفوا املوازنة للمركز الوطني للإح�صاءات ،وتوقفت
معها امل�ؤ�رشات ال�صناعية التي كنا ن�أملها.
كما طلبنا ب�إن�شاء مدن �صناعية منوذجية ،ولكن الهيئة العليا
لإدارة املدن ال�صناعية مل تعني ومل تت�شكل.
وطالبنا �أي�ضا بتطوير قوانني لتحفيز ال�صناعة يف لبنان
�إن كانت عن طريق قوانني �رضائبية معينة �أو �إعفاءات يف
ال�صادرات ،خا�صة �إعفاءات على �رضيبة الربح الناجتة عن
ال�صادرات ال�صناعية .فوجدنا �أن كل �شيء له عالقة بالإدارة
اللبنانية م�شلول.
من هنا ا�ضطررنا ك�صناعيني �إىل �سلوك اجت��اه �آخ��ر وهو
الإعتماد على ذاتنا ولي�س على الدولة ،و �أن نعي�ش باالكتفاء
الذاتي بكل ما للكلمة من معنى .من هنا قررنا العمل على
�إقامة مدن �صناعية خا�صة بتمويل من القطاع اخلا�ص،وفيها
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بنى حتتية م�ؤهلة وكاملة ،لن�ستقطب �إليها ر�ؤو�س الأموال،
خ�صو�ص ًا و�أن امل�رشوع �سينطلق بعد قرابة ال�شهرين.
و�أ�س�سنا �شبكة مل�ساعدة ال�صناعيني للت�صدير املبا�رش،ولدينا
فريق يهتم مبتابعة هذه ال�ش�ؤون يف انكلرتا واليونان حيث لنا
عالقات قوية يف تلك الأ�سواق مل�ساعدة ال�صناعيني.
و�أوجدنا مكتب خدمات لكل ال�صناعيني مبا�رشة ،واتفقنا
مع جامعة  LAUلنعطي درو�س ًا ونقوم بتدريب جماين كل
ثالثة �أ�شهر يح�رضه ال�صناعيون �أي�ض ًا ،ونقدم خدمات «وول
�سرتيت �سنرت» العاملي للم�ساعدة على �إيجاد تبادل عملي بني
لبنان واخلارج.
كما �أ�س�سنا مكتب خدمات يف جمعية ال�صناعيني متخ�ص�ص
يف البيئة ،وي�ساعد ال�صناعي يف كيفية �أن يكون �صديقا
للبيئة ،و�أن ن�ؤمن له تطوير معني يف م�صنعه.
�أما الإجناز املهم فكان تطوير املوقع اخلا�ص اجلديد باجلمعية
 ،websiteلي�ؤمن توا�صل يومي قوي وفعال بحدود  300زائر
�صناعي ،مع و�صل مبواقع وجماالت �أخرى وخط مبا�رش �إىل
دليل ال�صناعيني والوزارات التي لها عالقة بال�صناعي ب�شكل
ي�ستطيع �أن يطلع على كل ما يحتاجه يف جماله».

خدمة مصرفية

ويكمل اف��رام عر�ضه قائال «:و�أج��ري��ن��ا اتفاقات اخلدمة
امل�رصفية مع عدد من امل�صارف،حيث بات ميكن لل�صناعي
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احل�صول على بطاقة مالية  ،Creditوي�أتيهم تخفي�ضات
وت�سليفات عليها ...وك��ل ه��ذه اخلطوط و�ضعناها �ضمن
�سيا�ستنا اجلديدة لأننا ال نريد االتكال على الدولة بل على
�أنف�سنا مل�ساعدة بع�ضنا البع�ض.
وهناك حمور مهم �آخر ،فقد وجدنا �أن جمعية ال�صناعيني لها
دور عام �سيا�سي و�أنا كرئي�س للجمعية لدي دور حلث الر�أي
العام على التعريف ب�أهمية و�أولوية االقت�صاد وال�ضغط على
ال�سيا�سيني يف هذا املجال وامل�ساهمة يف ر�سم ال�سيا�سة
العامة اللبنانية .واجلميع ر�أى املبادرات الكبرية التي قمنا
بها ،و�آخرها �إطالق م�رشوع متكامل اقت�صادي-اجتماعي
�سميناه «لبنان الأخ�رض» وحلظنا فيه كيفية حتديد الأولويات
�أمام الر�أي العام �أو ًال وال�سيا�سي ثاني ًا،فالر�أي العام هو من
ي�ؤثر يف ال�سيا�سي وال�شخ�ص الذي ينتخبه� ،إن الهم الأول يجب
�أن يكون تطوير م�ستوى حياة املواطن اللبناين ومعي�شته
واقت�صاده.ومبجرد تغيري الأولويات من امل�شاريع ال�سيا�سية
الوهمية �إىل تطوير حياة الإن�سان واقت�صاده ،تتغري معه
اخلارطة ويعي ال�سيا�سي والناخب �أننا ك�شعب هناك غ�ش
عندما يقال لنا �إن املحاور ال�سيا�سية هي الأولوية فت�ضيع
البو�صلة التي هي تطوير حياة الإن�سان يف لبنان.

اتفاقات التجارة الحرة

وعن و�ضع اتفاقات التجارة احلرة مع دول �أخرى والثغرات
فيها� ،أو�ضح اف��رام« :ب��د�أت �أطالب ب�إعادة النظر بالتعرفة
اجلمركية مبوا�ضيع معينة ،لأننا اقرتفنا غلطة �أ�سا�سية
وحاربناها �سنة  2000و 2002و 2003ومل ن�صل �إىل
نتيجة،و�صار وقتها نوع من الفلتان يف اجلمارك �إذ �أزيلت
كل الر�سوم بطريقة ع�شوائية على �أ�سا�س �أن ال�صناعة
اللبنانية �سي�صلها الدعم و�سيكون لديها بنى حتتية لتتمكن
من املناف�سة .و�أقول بثقة �أننا ك�صناعيني مميزين ن�ستطيع
التفوق على كل امل�ضاربات العاملية �رشيطة �إعطائنا التكاف ؤ�
الن��ت��اج والبيئة احلا�ضنة والبنى التحتية،
نف�سه بكلفة إ
ولي�س الدعم لأننا ال نريد الت�سول ،ليعطونا حقنا من كهرباء
وحمطات تكرير للمياه املبتذلة وطرقات ومرف أ� وجمارك
بال�شكل املطلوب».
و�أ�ضاف« :بعد �سنوات وجدنا �أننا تعر�ضنا للغ�ش ،فقد �أزيلت
كل احلماية ومل يعطونا �شيئ ًا ،و�رصنا نناف�س على امل�ستوى
العاملي ونحن مت�رضرون ،لهذا نريد احلماية �إىل �أن نحل
م�شكلة البنى التحتية يف لبنان».

مرسوم حماية الصناعة

وعن مر�سوم حماية ال�صناعة و�إيفاء الدولة اللتزاماتها قال
اف��رام مو�ضح ًا« :ب��د�أت الآن �أط��رح �شعار حماية ال�صناعة
اللبنانية �إىل �أن تعود البنى التحتية يف لبنان �إىل امل�ستوى
املطلوب .ولدينا م�شكلة �أ�سا�سية فيها لأنها كل �سنة ترتاجع
ب�سبب النمو ال�سكاين فت�ضيق البنى التحتية.ف�شبكات الكهرباء
والطرقات و�شبكات املياه وغريها وجدت لربع �سكان لبنان،
وهذه م�شكلة كبرية ولها عالقة بال�شلل الإداري املوجود� ،إذ
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8/28/13 1:44 PM

ال نريد دع
م
ال
د
ول
ة
الن
نا
نت
ك
ل
على أنفسنا
عقم قرارات ال
د
ول
ة
أ
ج
بر
نا
عل
ى
ا
لت
و
جه نحو
ال
مدن الصناعية الخاصة

ال ت��وج��د ق����رارات يف
البلد ،ولذلك تعتمد جمعية ال�صناعيني اللبنانيني على
نف�سها ،وتطرح �شعار حماية ال�صناعة اللبنانية �إىل �أن تفي
الدولة بالتزاماتها».
و�أو�ضح نعمة افرام الآلية النهائية لإن�شاء املناطق ال�صناعية:
«لقد �أجربنا على خو�ض مو�ضوع غمار املدن ال�صناعية
اخلا�صةعندما ر�أينا عقم القرارات يف الدولة اللبنانية ،ونحن
اليوم يف املراحل النهائية لتظهري هذا امل�رشوع املتكامل،
والأرا�ضي �ستكون ب�أ�سعار ت�شجيعية للإيجار ولي�س البيع،
وجمهزة بكل �شيء حتى متويل �إن�شاء م�صانع فيها».
ّ
وعن هذا التمويل ق��ال« :عملنا على نوع من الت�سليفات
اخلا�صة له كم�رشوع منوذجي .و�ستكون �أ�سعار الإيجار فيها
ت�شجيعية وب�شكل �سنوي وال�صيانة للكهرباء والبنى التحتية
�أي�ض ًا �ستكون �سنوية ،و�سيوفر هذا امل�رشوع كل ما يحتاجه
ال�صناعي من خدمات متقاربة ومت�صلة بعمله يف املدينة
ال�صناعية ،من ت�سليفات وت�أمني ونقل ،وهو لي�س ملزم ًا
با�ستعمالها كلها ولكنه ي�ستطيع ذلك ،ف�أنا �أ�ؤمن باملبادرة
الفردية لل�صناعي ،ونحن ال نلزم ال�صناعي ب���أن يح�صل
على ت�سليف من م�رصف نحدده نحن بل نقدم له اخليارات
والت�سهيالت».

التمويل الخاص

وعن تطور الإنتاج بالتمويل اخلا�ص قال« :نحن نقول �إننا
نريد التو�صل �إىل ت�صنيع توليد كهرباء بهدف خدمة ال�صناعة
�أوال وثانيا امل�ساهمة يف ت�أمني طاقة �أكرب للمجتمع عرب بيع
العدد � 131أيلول 2013
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مقابلة
الفائ�ض لل�شبكة لكن مع مدة زمنية طويلة الأمد وبااللتزام
بال�رشوط نف�سها التي متنح للباخرة الرتكية .و�أن��ا �أقول
ليعطوين فيول وي�أخذوا مني كيلواط ب�سعر � 5سنت مثل الآن،
ال�صناعي يف لبنان م�ؤهل وميلك البيئة والعنا�رص الب�رشية
امل�ؤهلة حلل م�شكلة ال�صناعة .البع�ض ين�سى �أن �إنتاج
الكهرباء هو مثل �إنتاج الورق والبال�ستيك ،انه �صناعة ،ومن
�أوىل من ال�صناعيني اللبنانيني من �إنتاج �صناعة الكهرباء؟
لذلك �إذا متكنا اليوم من االتفاق مع احلكومة اجلديدة املقبلة
التي ن�أمل �أن تكون فعالة وتنتج قرارات ،وتو�صلنا �إىل قرار
�أن ي�صري هناك قانون ب�أن تتفق �رشكة الكهرباء يف لبنان
مع ال�صناعيني ملدة زمنية متو�سطة �أو طويلة الأمد لأكرث من
�سبع �سنوات ،ي�ستطيع فيها ال�صناعي التوظيف يف حمطات
كهرباء كبرية ،وعندها يقلب مولداته من الديزل �إىل الفيول
حيث يوفر من � 30إىل  % 35من �إنتاج الكهرباء وي�ستطيع
�إفادة الدولة لأنه يبيعها الفائ�ض ،وي�ستطيع �أي�ض ًا �أن يتو�صل
ال�صناعي �إىل اتفاقات �رشاكة مع امل�صارف وقطاعات �أخرى
ليتمكن ليعمل على املولدات».
ي�ضيف«:لقد در�سنا هذا امل�رشوع وقدمناه �إىل اجلهات املخت�صة
ورفعته جمعية ال�صناعيني �إىل جمل�س الوزراء .لكن مل يردوا
علينا بل طلبوا منا ا�ستمارات ليعرفوا من من ال�صناعيني يهمه
هذا الأمر ،فكان ردنا �أن ال �أحد يهمه �إذا مل يعطونا فرتة زمنية
يلتزمون بها ،فلم ي�أتنا �أي رد .فال�صناعي يحتاج �إىل �ضمانات
كي يقدم على اال�ستثمار املطلوب ومنها التزام الدولة مبدة
زمنية متو�سطة �إىل طويلة الأجل ب�رشاء الإنتاج ودفع بدالته
بانتظام كي يت�شجع ال�صناعي على التوظيف».

غيبوبة في اتخاذ القرار

وعن متابعة هذا امل�رشوع قال« :بالت�أكيد املتابعة �رضورية
ولكني �أعود و�أقول �إننا نطرق باب الدولة وكل �شيء يدخل �إىل
�إدارات الدولة مفقود وال يخرج ،ونحن ك�صناعيني اكت�شفنا
�أننا ال ن�ستطيع الإعتماد عليهم يف �شيء ،ف�أنا �أحتدث عن
ال و�أود معرفة من �سيتخذ قرار ال�رشاء مني؟؟ال
الكهرباء مث ً
�أحد».
وحول عدم ر�ضى البع�ض عن اجنازات و�أداء اجلمعية ،يقول
افرام« :يف هذه الفرتة ال �أحد يف لبنان را�ض على �أداء �أحد لأن
النتيجة �صفر ،و�أنا �أي�ض ًا ل�ست را�ضي ًا عن القطاع العام،فعندما
نرى الف�شل عام ًا ،حيث ال يوجد حكومة وجمل�س نواب جامد
وم�ؤ�رشات اقت�صادية بالويل وال يوجد �أمن ،والبنى التحتية
تنهار �أمامنا وعندنا كارثة بيئية بوجود كثافة الالجئني
ال�سوريني ،و �أمام هذا الو�ضع اخلطري ال �أحد ير�ضى عن �أحد».
ويو�ضح« :نحن كجمعية �صناعيني جنحنا باجتياز هذه
املرحلة دون �أن ندخل ب�رصاع ال�سيا�سات الكبرية ،وكان
هذا الأمر �صعب جداً لأننا كجمعية �صناعيني م�ؤمنني كامل
الإميان بحيادية االقت�صاد ،وكانت اجلمعية وال تزال قريبة
من ال�صناعي وال تبيع كالم بل تفكر مب�ساعدة ال�صناعي
فعلي ًا �إن كان بالت�صدير وبكل �شيء عملي ،فالكالم ال يفيد.
ير�ض عنا رمبا يحب الكالم وال�ضجة ،بينما �أنا عندي
ومن مل َ
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نحن ال نريد أن نقيّد الصناعي
أو نستفيد منه ،بل أن نساعده ونخدمه
�شعار رفعته يف عهدي يف جمعية ال�صناعيني ك�شعار لنا
«ال�ضجة ال تفعل اخلري واخلري ال يفعل �ضجة» .لهذا نعمل
بهدوء وروية،و�أنا �أي�ضا ل�ست را�ضي ًا خالل الأربع �سنوات
عن كل �شيء يف لبنان ،فنحن منذ العام � 2008صار لدينا
�شلل �أ�سا �سي ،فلم ي�صدر �أي م�رشوع قانون منذ ثالث �سنوات
لغاية اليوم ب�شكل عام �أو ب�شكل خا�ص يخدم االقت�صاد
اللبناين.

صرخة الصناعيين

وعن دعمه لل�صناعي قال�« :أنا مع ال�صناعي �ضد جمعية
ال�صناعيني وم��ع جمعية ال�صناعيني �ضد كل اجلمعيات
الأخرى� ،أنا �أو ًال مع ال�صناعي لرفع العقبات من �أمامه ،ف�أنا
ال �أريد �أن �أزيد على ال�صناعي ختم بل نريد نقل اخلتم مثال من
غرفة التجارة وال�صناعة �إىل جمعية ال�صناعيني».
وعن النتيجة التي القاها ال�صناعيون بعد �رصخة الغ�ضب التي
�أطلقتها القطاعات االقت�صادية قال�« :سمع البع�ض �رصختنا،
واعترب �أننا بد�أنا ننجح يف �إدخال الأولوية االقت�صادية على
�أجندة ال�سيا�سيني وبتنا ن�سمعها يف خطاباتهم .فقبل �أربع
�سنوات مل يكن �أحد يتكلم بهذا املو�ضوع بل كانوا يخجلون
من الكالم االقت�صادي ،اليوم يتكلمون عنه� .صحيح مل يرتجم
ه��ذا املو�ضوع على الأر���ض لأن امل�شكلة كبرية ،فعندما
نعرف �أن الر�سالة و�صلت وترجمت ل�شيء عملي يجب �أن �أرى
احلكومة املقبلة هدفها التنمية االقت�صادية املرتافقة مع
العدالة واحلماية املجتمعية ،ولي�س �سيا�سات ت�شل القرارات
احلياتية اليومية للمواطن».
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مقابلة
لبنان ال يستطيع العيش اقتصادي ًا من دون دول الخليج

محمد شقير :نطالب بحكومة إنقاذ اقتصادي
الذي و�صلنا �إليه هو  % 80نتيجة م�شاكلنا الداخلية ،و�أثر الو�ضع
ال�سوري ب�شكل �أو ب�آخر ولكن مل ي�ؤثر اىل حد تدين النمو من % 10
و % 9اىل �صفر ،اخلالفات ال�سيا�سية والتوترات الأمنية والتهديد
وعدم الثقة احلكومية وتدخلنا بامللفات اخلارجية كل هذه
العوامل هي التي �أثرت على الو�ضع االقت�صادي اللبناين.
كان يجب ان ن�ستفيد مما ح�صل يف �سوريا� ،إال �أن البلدان التي
ا�ستفادت كانت م�رص ودبي والعراق لأن �أغلب امل�صانع ال�سورية
انتقلت اىل هناك ،ونحن بالتايل يف لبنان مل ن�ستفد اطالق ًا من
الأزمة احلا�صلة بل نحن �أخذنا امل�شكلة .انا من موقعي طالبت
بت�شكيل جلنة م�ؤلفة من ثالثة ر�ؤ�ساء مالية واقت�صاد و�صناعة
لت�سهيل الرخ�ص واملعامالت ولكن للأ�سف مل يح�ص �شيئ ًا.
ويف رده على �س�ؤال حول ت�أخر لبنان با�ستيعاب الأزمة ال�سورية
على ال�صعيد االقت�صادي يف ظل ا�ستحداث قوانني يف م�رصي
وتركيا ال�ستيعاب امل�صانع واالعمال ال�سورية ،قال�« :صحيح
�أنهم ا�ستوعبوا يف م�رص �أع��داداً كبرية من النا�س ولكن �أي�ض ًا
نقلت امل�صانع والأموال مثل دبي والعراق وتركيا ،بينما لبنان
مل ي�شهد نقل م�صنع واحد� ،أتعرفون ما معنى �أن ينقل م�صنع اىل
لبنان وي�ضع الأموال وبالتايل �ستتحرك عجلة اليد العاملة يف
لبنان من لبنانيني و�سوريني ،وعندما ينقل ال�صناعي م�صنعه
اىل لبناين كان �سي�شرتي �سيارات وي�ستهلك كهرباء ويدفع �إيجار،
وللأ�سف هذا مل يح�صل وك�أن املق�صود �أال ي�ستفيد لبنان من هذا
الو�ضع وهربوهم ومل ي�سهلوا عليهم االمور.

ال اقتصاد بدون دول الخليج

ال يرى رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة حممد �شقري
يف �أن الظروف االقليمية املحيطة لها ت�أثري مبا�رش على الو�ضع
االقت�صادي اللبناين ،بل هو جزء من كل ،وامل�شكلة الأ�سا�سية
كامنة يف و�ضع الأداء احلكومي ال��ذي فقط الثقة من قبل
املواطن ،مما �سبب �أزمة داخلية لبنانية �أدت ب�شكل فعلي اىل
تدهور اقت�صادي وتدين مب�ستوى النمو ،وي�ضاف عليها الأزمة
ال�سورية التي مل ت�ؤثر بر�أيه �إال بجزء ب�سيط.
ويف حديثه مع «ال�صناعة واالقت�صاد» �أوج��ز �شقري النقاط
العملية التي ميكن �أن ت�ؤدي اىل احاطة االزمة يف م�س�ألة االمن
واال�ستقرار لعودة اال�ستثمارات ونت�شيط قطاع اخلدمات .و�أو�ضح
�أن معاناة االقت�صاد اللبناين وت�أثره ب�أحداث املنطقة ،وكيفية
جتنب الو�ضع االقت�صادي يف لبنان ،قال« :الو�ضع االقت�صادي
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وعن ا�ستفادة لبنان من �صادرات �صناعاته اىل �سوريا قال« :ال
نرى هذه ال�صادرات على �أر�ض الواقع ،لدينا قرابة املليون الجئ
�سوري قد يحتاجون لنوع من املواد الغذائية الرخي�صة ،ولكن هذا
ال يقوي االقت�صاد ،نحن يف �أ�صعب ايامنا االقت�صادية ،وتبني �أن
لبنان ال ي�ستطيع العي�ش اقت�صادي ًا بدون الدول اخلليجية ،ومهما
فعلنا وقلنا يبقى اخلليج هو الأ�سا�س ان كان بحركة الفنادق �أو
اال�ستثمارات �أو الت�صدير �أو احلركة التجارية يف البلد ،ال ن�ستطيع
العي�ش بدون دول اخلليج ،لهذا نقول �أي حكومة �ست�أتي يجب �أن
يكون لديها اح�سن العالقات مع دول جمل�س التعاون اخليليجي.
وعن دور غرفة التجارة وال�صناعة ب�ضبط االنفال�ش احلا�صل
لالنتاج امل�ستورد وت�أثري ذلك على االنتاج الوطني� ،أو�ضح �شقري:
حر ،نحن ما نقوم به كغرفة نفتح �أ�سواق جديدة
«لبنان اقت�صاد ّ
لل�صناعة اللبنانية وننظم معار�ض ونر�سل وفود وجنلب وفود
ون�سهل ون�ساهم مبعار�ض خارجية ،قبل �سنتني نظمنا معر�ض
لبنان يف فرن�سا ،ومعر�ض لوجي�ستيكا ومعر�ض املواد الغذائية
يف املانيا ونح�رض للعام املقبل معر�ض لل�صناعات اللبنانية
يف جدة ومن ثم الريا�ض وبعدها يف دبي».
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وعن نق�ضت الدول التفاقات التبادل التجاري ودعم ال�صناعات
املوردة من تركيا وم�رص واليونان وغريها ،قال« :مل يعد هناك
دول تدعم اليوم ،ولكنها قد ت�ساعد يف املعار�ض مثل فرن�سا
اليوم تدعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة التي ت�أتي اىل
لبنان للم�شاركة يف املعار�ض فتدفع لهم ايجار املعر�ض عنهم،
وكان هناك غرفة وحكومة ،ولكن مل يعد هناك الدعم الذي نفكر
فيه ،فبنظر التجارة العاملية ممنوع الدعم ،لهذا �أقول لك �إن ما
تطرحني غري �صحيح ،م�ستقبل لبنان �صناعة اخلدمات ،وعندما
نقول �إننا �سنغلق امام �أ�سواق قد تغلق هي �أ�سواقها علينا».
وا�ضاف�« :إذا كان املق�صود الب�ضائع الرتكية فالدعم غري موجود
على ب�ضائعها ،وهي تناف�س ال�صناعات امل�رصية والأوروبية
لهذا ت�أخذ لبنان ك�سوق �آخر ،ولبنان لديه م�صالح وا�ستثمارات
كبرية ج��داً يف تركيا ونحن م��وج��ودون ون�ستفيد من ال�سوق
الرتكي ا�ستثمارات االتراك يف لبنان ال تعد لقلتها بينما نحن
لدينا ا�ستثمارات كم�صارف و�سياحة وجت��ارة و�صناعة� ،أنا
ب�رصاحة مع ال�سوق احلر وامل�ضاربة ال�رشيفة ،ويجب �أن يكون
لدينا يف لبنان خطة �صناعية متكاملة ونبحث يف املواد التي
ميكن للبنان ت�صنيعها وكيفية ت�صديرها».

االستقرار األمني سبيل للنهوض

و�أو�ضح �شقري عن تقدمي غرفة التجارة وال�صناعة امل�ساعدة
لل�صناعي الذي يحاول جهده اجناز معامالته يف دوائر الدولة:
«لدينا اليوم مكتب دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ولدينا
جلنة املعار�ض وكل العالقات التي نفتحها مع اخلارج� ،صحيح
�أنه لدينا يف الداخل ظروف ولكننا نتحرك كثرياً يف اخلارج ،والآن
�سنعلن عن �صندوق مايل لدعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
خا�صة التجارية مع كفاالت مع م�رصف لبنان� ،أي �أننا نتحرك
املهم �أن يكون هناك ا�ستقرار �سيا�سي وامني لن�ستطيع التحرك
ب�شكل �صحيح ،كان و�ضع امل�ؤ�س�سات كلها لغاية  2010جيد
والنمو كان  ،% 9وعندما جاءت هذه احلكومة مل ِ
تعط الثقة
للم�ستثمر ،وكنا قد حذرنا يف ال�سنتني االخريتني وال نزال نحذر
واتهمنا ب�أننا نتكلم يف ال�سيا�سة ،وال نرى اليوم امل�صائب.
ويرى �شقري ال�رضوري البحث يف ت�رسيع �آلية الت�سجيالت لت�سهيل
القرو�ض ال�صناعية مهمة �صعبة« :للأ�سف نحن منذ فرتة نرى
�ضعف يف م�ؤ�س�سات الدولة ويح�صل فيها فراغ يتزايد ،ونحن
ال ن�ستطيع �أن ن�أخذ مكان الدولة ،وال ا�ستطيع اعطاء رخ�صة
�صناعية ،لو كان الأمر بيدي ال �أوقف م�صنع ًا بل �أنهي معامالته
بيومني و�أح���اول ت�سهيل مهمات القطاع اخل��ا���ص ،ولكني
�أرى م�ؤ�س�سات الدولة كلها تذوب ،وال�س�ؤال اخلطر هو اىل �أين
�سي�أخذوننا واىل �أي قدر �سنكمل بهذه الطريقة؟».
ويف رده على �س�ؤال حول ت�رصيح ب�رش فيه مب�ستقبل اقت�صادي
متطور �أك�ثر ،قال« :نحن نعاين منذ ثالث �سنوات ونرى فيها
الأمور برتاجع اىل الوراء ،و�أمتنى �أن يح�صل ما تقولني ولكن
دائم ًا نقول �إذا كان لدينا قطاع خا�ص ال يزال ي�ؤمن بهذا البلد،
وال يزال لدينا قرابة  500عائلة موجودة يف اخلليج يحولون
الأموال اىل لبنان ،حذرنا كثرياً من امل�س بهم لأن ذلك �سيكون
�رضبة قا�ضية للبنان ،ونحن من فرتة نحذر �أن هذه امل�شاكل
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المشاكل الداخلية أدت
إلى تدني النمو للصفر
االقت�صادية �ستو�صلنا اىل م�شكلة �إجتماعية كبرية بد�أنا نراها
ون�شعر بها من �رسقات حت�صل ،وكثافة الالجئني ال�سوريني الذين
ي�أخذون مكان اللبناين يف امل�صانع والأعمال ويفتحون م�صانع
وحمالت بدون رخ�ص ،وهنا ن�س�أل �أين الدولة؟ فبدل معاجلة
هذه الأمور يعملون مل�صاحلهم اخلا�صة ،توقع عقود واتفاقيات
وجترى عمليات توظيف العداد كبرية ،ال يوجد وعي عند اغلبية
�أهل ال�سيا�سي ال يريدون ر�ؤية ما يح�صل يف الو�ضع االقت�صادي
ولكن الكل �سيندم عندما ي�صل االنفجار اىل ذروته من �سيهد�أه».
وعن ر�أيه ب�أن الأمل والتفا�ؤل بتح�سني الو�ضع مرتبط بالو�ضع
ال�سيا�سي الداخلي وتغيري احلكومة ولي�س مرتبط مبا يح�صل
يف �سوريا قال�« :أنا �أطالب بحكومة انقاذ اقت�صادي تعطي ثقة
للم�ستثمر اللبناين حكومة حت�سن العالقات اللبنانية العربية
خ�صو�ص ًا اخلليجية ليعود اخلليجي اىل لبنان ك�سائح وم�ستثمر
وطالب علم ،ويق�صد الطبابة اللبنانية وال�سياحة يف ال�صيف
وال�شتاء ،ونعود كما كنا يف  ،2010وال نريد من احلكومة �سوى
�أن تعطينا ا�ستقرار امني و�سيا�سي ونحن ن�ساحمهم بكل �شيء».
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جاك صراف :لتتحمل الدولة مسؤولياتها
يف ظل املتغريات الإقليمية
الراهنة ،كان ال بد لنا من فتح
ملف الت�صدير ومعرفة �سبل
ت�سهيل الت�رصيف ال�صناعي ،فكان
اللقاء مع رجل الأعمال جاك
�رصاف الذي اعتمد املقارنة ما
بني املا�ضي واحلا�رض ليو�ضح لنا
الواقع ال�صناعي اللبناين وكيفية
مواجهته التحديات التي كان
لها الأثر ال�سلبي على ال�صناعة
و�سبل ت�سويق منتجاتها.
«ال�صناعة واالقت�صاد» حاورت الرئي�س
الأ�سبق جلمعية ال�صناعيني اللبنانيني
جاك �رصاف حول الو�ضع االقت�صادي
يف ظل الأزمات ال�سيا�سية املتالحقة،
فقال« :لقد �أ�صبح هذا ال�س�ؤال تقليدي ًا،
كما �أن الأي���ام التي نحياها اليوم
�أ�صبحت هي الأخرى تقليدية ،حتى �أن
نتخيل حدوثها
الثورات التي مل نكن
ّ
يف منطقتنا �أ�ضحت تقليدية �أي�ض ًا،
رغ��م �أن ال��ث��ورة عامة بعيداً ع��ن �أي
تقليد عاي�شناه� .إنها املرة الأوىل يف
تاريخ العامل العربي التي يت�أثر فيها
لبنان مبا يحدث يف الدول املجاورة له
ولي�س العك�س كما جرت العادة .فعلى
مر التاريخ املعا�رص ومنذ ثورة العام
ّ
 1958وما تبعها من �أزم��ات واندالع
احل��رب يف العام  ،1975ك��ان لبنان
البلد الوحيد يف املنطقة الذي عانى من
�أزمات متالحقة ،وكانت الدول العربية
تتدخل حين ًا مل�ساعدتنا وتعتمد �سيا�سة
الن�أي بالنف�س عن م�شاكلنا يف كثري
الح��ي��ان� .أم��ا اليوم ،فقد انقلبت
من أ
يتخبط
العربي
العامل
أ�ضحى
�
و
أدوار
ال
ّ
يف �رصاعاته ،ولبنان وللمرة الأوىل
يف تاريخه ،يحاول �أن ين�أى بنف�سه
عن �أزم��ات تلك ال��دول .لبنان مل يكن
يوم ًا تلك اجلزيرة النائية عن كل ما
يجري حولها ،بل لطاملا كان مرتابط ًا
ال مع دول املنطقة ،ال�سيما
ومتكام ً
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على حتريك الأ���س��واق خالل �إقامتهم
يف لبنان ،وها هي اليوم حتارب يف
�سبيل �صمودها .قطاع اخلدمات مل يعد
يتفرد به كما كان يفعل �سابق ًا،
لبنان ّ
وال�صناعة التي تتوجه اىل �أ���س��واق
خارجية لت�رصيف منتجاتها ،تعترب
�أول املت�رضرين ،لك ّنها يف الوقت نف�سه
قادرة على ال�صمود �أكرث من القطاعات
الأخرى».

الدولة غائبة عن مسؤولياتها

ال عن دول
�سوريا ،الأردن والعراق ف�ض ً
اخلليج ،ومن هنا ،ف�إن ما يحدث يف
حميط لبنان من ثورات وحروب ،كان
له الأث��ر ال�سلبي البالغ على خمتلف
قطاعاته .ف�إن ت�أ َّزم الو�ضع يف العراق
ي��ك��ون لبنان �أول املت�رضرين و�إن
ا�ستتب يكون لبنان اول امل�ستفيدين،
ّ
�أما �سوريا فهي االمتداد الطبيعي لنا،
ف�إن �أردن��ا ت�صدير ب�ضائعنا فما من
بديل عن �سوريا �سوى «ا�رسائيل» �أو
البحر� ،أي مبعنى �آخ��ر لي�س �أمامنا
�سوى احلدود ال�سورية لت�سيري ب�ضائعنا.
الأزم��ة ال�سورية �أرخ��ت بظاللها على
العامل العربي ب�أ�رسه ،واالردن ت�شهد
�أكرب معركة انكما�ش يف م�ساحتها ،ومل
تعرف م�رص ث��ورة مماثلة ملا يحدث
اليوم على �أر�ضها ،وقد ت�ستمر ل�سنوات
تقدم� ،أرى �أن
طويلة ...وتبع ًا لكل ما ّ
لبنان اليوم يف �أ�سو�أ موقع اقت�صادي
يف تاريخه احلديث».
و�أ���ض��اف« :ل��دى االقت�صاد اللبناين
لكن
مقومات ي�ستطيع اال�ستفادة منهاّ ،
القطاع ال�سياحي للأ�سف اىل تراجع
جراء الأو�ضاع الأمنية املزرية التي
ن��رزح حتت وط�أتها ،كما �أن القطاع
التجاري يعاين من �أزمة كبرية برتاجع
مت تقديره بـ  % 35خالل ال�ستة �أ�شهر
ّ
الأوىل من العام  2013ال�سيما يف غياب
ال��زوار وال�سياح الذين كانوا يعملون

وعن غياب دعم احلكومة التام للقطاع
ال:
توجه اىل ال�صناعيني قائ ً
ال�صناعيّ ،
أحتدث �إليكم من موقعي كرئي�س �أ�سبق
«� ّ
جلمعية ال�صناعيني ،فنحن والدولة
فريقان� .صحيح �أنني ابن هذه الدولة
ولك ّنني ك�صناعي مثل الولد اليتيم
الذي ال ام له وال �أب .ف�إن كنا �سنعتمد
على هذه الدولة لت�سويق منتجاتنا ،و�إن
كنا غري قادرين على ال�صمود مبفردنا
و�إيجاد �أ�سواق ًا جديدة ،فمن الأف�ضل
نتنحى عن م�س�ؤولياتنا ونقفل
لنا �أن
ّ
م�ؤ�س�ساتنا وم�صانعنا .الدولة غائبة
اليوم عن كل م�س�ؤولياتها ولي�س فقط
عن القطاع ال�صناعي ،فهي غري قادرة
على ت�أمني الأمن والأمان ملواطنيها،
فهل �ستهتم بال�صناعة؟ الأج��دى لنا
�أال ن�أمل منهم خ�يراً ،فليزيلوا �رشهم
عنا لرنتاح ونعمل ب�سالم لنقف جمدداً
ونتخطى الأزم����ات ال��ت��ي يوقعوننا
ّ
فيها».

ال لإلتكال على عكازات الدولة

وعن برناجمه ومبادئه التي يتبعها
ملواجهة التحديات ،يقول�« :أن��ا رجل
�أعمال� ،أدي��ر م�ؤ�س�ساتي انطالق ًا من
�أن واحد زائد واحد ي�ساوي اثنني ،وال
ميكنني التخطيط لأعمايل انطالق ًا من
جمرد تكهنات� .أعمل يف هذه الأجواء
لأنني �أعي�ش فيها و�أتفاعل مع جمتمعي
ومع حميطي على الرغم من خطورته،
و�أتفاءل لأ�صمد و�أحافظ على م�ؤ�س�ستي
متنا�سي ًا �سيا�سة الن�أي بالنف�س عن
الدولة وعندما تطالبني هذه الدولة
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علي،
ب�رضائب � ّ
أ�سدد لها ما يتوجب ّ
و�أواظ���ب على دف��ع ف��وات�ير الكهرباء
واملياه وغريها رغم �أنها ال توفرها
يل ب�شكل كامل ،و�أدي��ر �أعمايل و�أ�سيرّ
بها نحو الأم���ام دون �أن �أتكل على
عكازاتهاُ .نخطىء �إذا طالبنا برعاية
الدولة بل عليها �إيجاد الإطار ال�سليم
لنتفاعل معه .يف العام  1997منحتنا
الدولة تخفي�ض ًا على ر�سوم الكهرباء
وما زال هذا التخفي�ض �ساري املفعول،
ولكن «بوقتها كان لدينا كهرباء».

تعلمت كيف أكون مقاوم ًا
إليصال بضائعي عبر المعابر
الضيقة

وعن امكانية تعميم مقومات �صموده
كخطط ي�ستفيد منها �آخ���رون ،يقول
عميد ال�صناعيني« :يتع ّلم االن�سان من
جت��ارب الآخ��ري��ن ولكنه ال ي�ستطيع
ميررها �إىل غريه من ال�صناعيني
ان ّ
يتمتعوا مب���ؤه�لات ال�صمود.
�إن مل
ّ
ي�سمى بـ«املقاومة» ،وكل
هناك ما
ّ
اللبنانيني مقاومني ،ع�شنا احل��رب
منذ العام  ،1975ومت ّكنا من ال�صمود
يف ال��وق��ت ال��ذي ت��رك فيه الكثريون
لبنان .جميعنا قاومنا وخ�ضنا حربنا
وح��روب الآخرين على �أر�ضنا .وهنا
يكمن ال�س�ؤال« :كيف ميكنني �أن �أخ ّل�ص
نف�سي من هذه املع�ضلة التي �أ�ضحت
�أ�شبه بخلية ن��ح��ل؟» .تع ّلمت خالل
احل��رب كيف �أك��ون مقاوم ًا يف العام
 1982لأمتكن من �إي�صال ب�ضائعي اىل
املناطق املجاورة عرب املعابر ال�ضيقة
والطرقات املقفلة ،وا�ستطعت �أن �أ�سيرّ
منتجاتي من جونيه اىل �صيدا لت�صل
بعدها اىل ب�ي�روت ...واليوم �أخو�ض
احل���روب نف�سها لأو���ص��ل ب�ضائعي
اىل �سورية وتركيا ،وكل ذلك بهدف
احلفاظ على م�ؤ�س�ساتنا� .أما بالن�سبة
مل��ا يعانيه غرينا م��ن ال�صناعيني،
فنحتاج اىل �أن جنل�س �سوي ًا لنتحاور
ونتناق�ش يف م�شاكلنا يف �سبيل �إيجاد
حلول لها».

نحن بأمس الحاجة لمؤتمر عام
لكبار الصناعيين

وعن امكانية و�ضع هذه احللول من

خ�لال جمعية ال�صناعيني ،اعرت�ض
عما يجري يف
قائ ً
ال« :ل�ست را�ضي ًا ّ
جمعية ال�����ص��ن��اع��ي�ين ،وع�ب�ر جملة
«ال�صناعة واالق��ت�����ص��اد»� ،أع��ل��ن عن
موقفي هذا و�أرى �أننا ن�ستطيع ان نعمل
ب�شكل �أف�ضل مما نقوم به ،و�أت�ساءل
هل نحن اليوم كما كنا يف الأم�س؟ قد
تكون م�شاكلنا �أكرث �صعوبة مما كانت
عليه يف املا�ضي ،ول��ذا ،نحن ب�أم�س
احلاجة اىل م�ؤمتر عام و�شامل لكبار
ال�صناعيني ،لنحدد ماهية ال�صناعة
التي نريدها ،وكيف ميكننا �أن نكون
مميزين عن غرينا يف ه��ذه املرحلة
حتديداً ،ولكنني للأ�سف ل�ست مت�أكداً
م��ن �أن اجلمعية �سوف تتم ّكن من
اله��داف التي ت�سعى �إليها يف
حتقيق أ
غياب اي درا�سة وا�ضحة عن كيفية
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نقل منتجاتنا اىل اخلارج .قمنا بحملة
«ا�شرتي لبناني ًا» لكنها كانت �رسيعة
اىل درج��ة مل نرها �سوى يف احلملة
فقط».
رداً على �س�ؤال حول مدى مت ّتع لبنان
بالقدرات الكافية ليكون بلداً �صناعي ًا،
� ّأك��د عميد ال�صناعيني �أن «لبنان لديه
مقومات �صناعية ولكنه لي�س بلداً
�صناعي ًا .بع�ض القطاعات ال�صناعية
اللبنانية حت ّقق رواج ًا ملفت ًا يف اخلارج
كاملجوهرات والطباعة والنب والنبيذ
كما �أن �صناعة املياه تعترب اهم �صناعة
لبنانية يف العامل العربي ،ولكن من
ي�ستطيع �أن ينقل الب�ضائع لت�صديرها
اىل اخلارج يف هذه الظروف .كما علينا
�أن ن�أخذ يف االعتبار تكلفة االنتاج التي
تختلف بني قطاع و�آخر ما يجعل بع�ض
العدد � 131أيلول 2013
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امل�صانع تقفل �أبوابها نتيجة عدم قدرتها
على حتمل التكاليف يف ظل غياب اي
دعم من قبل الدولة .فهناك �صناعات يف
لبنان حتتاج اىل طاقة م�ضاعفة وحتتاج
اىل دعم الدولة لتخفي�ض الر�سوم .كما
�أن بع�ض القطاعات ك�صناعة الأدوي��ة
مث ًال ،حتتاج اىل يد عاملة متخ�ص�صة
تتقا�ضى راتب ًا عالي ًا لتتمكن من تقدمي
�أف�ضل �صناعة .يف العام �ُ 1996س ِئلنا �أي
�صناعة نريد يف لبنان ،فقدمنا درا�سة
بهذا اخل�صو�ص ،و�س�ألنا عن مطالبنا يف
�سبيل دعم هذا القطاع ،فكانت م�ؤ�س�سة
«�إيدال» و�أ�صبح لدينا مناطق �صناعية.
ول���و مل ت��ت��ح��رك جمعية ال�صناعيني
وتطالب بان يكون لدينا مدن �صناعية
ملا �أ�صبح لدينا عفو جمركي على املواد
الأول��ي��ة وتخفي�ض على ال�ضمان من
الم���ور قام
 % 35اىل  .% 23كل ه��ذه أ
بها الرئي�س احلريري يف العام ،2001
ومل توجد «�إي��دال» لت�شجيع اال�ستثمار
واالعفاء ال�رضائبي ،بل لي�صبح لدينا
مناطق �صناعية .القطاع ال�صناعي وما
هو عليه من م�س�ؤولية ال�صناعي الذي
لي�س عليه �أن ي�ست�أذن الدولة قبل �أن
يفتتح م�صنع ًا له».

نبحث مع ًا عن الحلول

وع��ن ع��دم وج��ود ا�ستثمار �سوري يف
لبنان ق��ال« :مل ي�ستثمر ال�سوري يف
لبنان النه يريد الأمن وهو غري متوافر
لدينا».
وعن امكانية �إطالق �رصخة �صناعية
يف �سبيل �إيجاد حلول ممكنة ،اختتم
�لا« :من
ال�سيد ��ص�راف حديثه ق��ائ ً

م�س�ؤوليتنا كرجال �أعمال �أن نقول ما
يجب �أن ُيقال ،و�أن ندعو اىل اجتماع
عام نحدد فيه اين نحن وم��اذا نريد
واىل �أين نود الو�صول ،وتقول فيه كل
الهيئات ما لديها من م�شاكل ولي�س ما
تريده من الدولة فقط ،فنبحث مع ًا عن
احللول املتاحة وعندها تتحمل جمعية
ال�صناعيني م�س�ؤولياتها».

شركة ميغا ماريتييم (اوف شور) ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2012/12/31
الموجودات
ذمم الأ�ستثماراملدينة الأخرى
امل�صارف

ل.ل.

ل.ل.

30000000

619150809

705284099

223956764
72000

ال�صندوق

106887654

-

املجموع العام

جمل�س الإداره

مي ف�ؤاد معيكي
طانيو�س يو�سف عبدو اخلوري
غرا�سيا يو�سف الآبي�ض
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1007820

843179573

843179573

رئي�س جمل�س الإداره
ع�ضو
ع�ضو

المطلوبات
ر�أ�س املال
نتائج �سابقة مدورة
النتيجة ال�صافية للدورة املالية
ال�ضمان الأجتماعي
�رضائب متوجبة على الأ�ستثمار

املراقب الأ�سا�سي
حبيب حامت
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مقابلة

مدير عام شركة سي الين سمير مقوم:
النقل البحري بخطر إذا لم تدرس خطواته
يرى مدير عام �رشكة «�سي الين»
�سمري مق ّوم �أن و�ضع النقل البحري
بحالة ن�شاط كثيف خالل الفرتة
املا�ضية وهذه الفرتة ،ويف املقابل
يتعر�ض هذا القطاع ل�ضغط كبري
ب�سبب اقفال مرافىء النقل الربي
ب�سبب الأح���داث ال�سورية والتي
عطلت عملية ن��ق��ل الب�ضائع
وال�صناعات عرب الرب .فكان النقل
البحري هو ال�سبيل الأوفر واملتوافر.
يف ل��ق��ائ��ه م���ع «ال�����ص��ن��اع��ة
واالقت�صاد» حت��دث �سمري مق ّوم
عن �أو�ضاع النقل البحري وت�أثره
بالظروف االقليمية ،ومدى حركة
ا�ستيعاب امل��رف���أ ل��ل�����ص��ادرات
والواردات:
ورد على �س�ؤال حول مدى ت�أثر قطاع
النقل البحري كمرفق اقت�صادي مهم
بالأزمة االقت�صادية التي �أملت بلبنان،
وق���ال« :ب�صفتي م��دي��ر ع��ام و�رشيك
مفو�ض يف �رشكة SEALINE GROUP
وه��ذه ال�رشكة ه��ي جمموعة �رشكات
مالحية لبنانية متثل اك�بر ال�رشكات
العاملية ،ا�ستطيع ان اذكر �أن الت�أثريات
االقت�صادية التي يعي�شها لبنان هي
عديدة واهمها التوترات ال�سيا�سية  ،وعدم
وجود حكومة لتفعيل االقت�صاد ،وارتفاع
ا�سعار البرتول العاملي الذي ي�ؤثر �سلب ًا
على جمريات احلياة االقت�صادية ومن
ثم ال�سياحة معدومة لعدم االم��ان يف
البلد واملهجرين ال�سوريني الذين ي�أتون
بكرثة ،ولبنان غري حا�رض اقت�صادي ًا
ال�ستقبال هذا العدد الكبري من املهجرين
ال�سوريني .كل هذه العوامل قد اثرت �سلب ًا
على االقت�صاد اللبناين».
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تأثيرات إيجابية

�أم��ا ع��ن ال�سبل التي ميكن اعتمادها
للتخفيف �آثار الأزمة الناجمة عن ت�أثر
قطاع النقل يف لبنان باال�ضطرابات
احلا�صلة يف �سورية« :قد يتفاج أ� البع�ض
ب�أن اال�ضطرابات احلا�صلة يف �سوريا
�أثرت ايجاب ًا على قطاع النقل يف لبنان،
وذلك وفق اح�صاءات مرف�أ بريوت ،التي
بينت �أن حركة هذا القطاع ارتفعت اكرث
ّ
م��ن  30يف املئة يف اال���س�تراد وا�أك�ثر
م��ن  % 50يف الت�صدير .ام��ا ا�سباب
انتعا�ش هذا القطاع فيعود ال�ضطرار
التجار ال�سوريني �شحن ب�ضائعهم عرب
مرف�أ بريوت بدل مرف أ� الالذقية ب�سبب
اال�ضطرابات يف �سوريا� ،أما ال�صناعيون
والتجار اللبنانيون يف ظل هذا الو�ضع
يف�ضلون �أي�����ض�� ًا نقل ب�ضائعهم عرب
ال�شحن البحري الن طرقات الربية غري
�آمنة».

رغم توسيع المرفأ لم تحل األزمة

وعن الو�ضع العام يف ظل هذا الواقع
وازدي��اد حركة النقل البحري ،ر�أى �أن
مرف أ� ب�يروت ال ي�ستطيع �أن يلبي كل
طلبات ال�شحن وقال مقوم« :لقد واجهتنا
م�شكلة بهذا ال�ش�أن �إذ �أن حركة النقل
البحري زادت بطريقة غري منتظرة ومل
ي�ستطع املرف أ� ا�ستيعاب هذه الزيادات
املفاجئة والغري منتظرة� ،إال �أن �إدارة
املرف�أ ا�ستوعبت هذه الزيادات عن طريق
تو�سيع امل��رف���أ ،على �أن ه��ذا التو�سيع
مل ي����ؤ ِد اىل ح��ل �أزم���ة االزدح���ام فيه،
باال�ضافة اىل �أن حمطات احلاويات ال
ت�ستوعب احلاويات امل�ستوردة ال�ستقبال
وتفريغ البواخر ،وان م�شاكل انتظار
البواخر ح ّلت نهائي ًا ون�أمل ذلك».
و�أ�ضاف�« :أما الن�سبة للكلفة فان ا�سعار
ال�شحن للت�صدير مدرو�سة ،وال ابالغ
بالقول �إن التاجر اللبناين يدفع ا�سعار
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الناولون حالي ًا اقل من الكلفة بكثري،
وان �رشكات املالحية العاملية تدر�س
على زيادة ا�سعار ال�شحن من اجل عدم
حتمل خ�سائر ال حت�صى».

مدخول الخزينة

وع��ن ر ؤ�ي��ت��ه المكانية �ضبط املنافذ
اجلمركية يف البحر والرب منع ًا لت�رسيب
ال�سلع امل���واد ،مم��ا ي ؤ���ث��ر على الو�ضع
االقت�صادي اللبناين ،ق��ال« :ان عملية
ت�رسيب �أو ادخال ال�سلع دون دفع الر�سوم
اجلمركية ي�ؤثر �سلب ًا على مدخول اخلزينة
اللبنانية ،وبالتايل �ست�صري بو�ضع �سيء،
لأن جممل مداخيل الدولة واخلزينة هي
من واردات اجلمارك ،وعلى الدولة و�ضع
حد جلميع هذه الق�ضايا املهمة اذا كانت
فع ًال يوجد هكذا افعال.
مقوم ر�ؤيته مل�ستقبل
و�أو���ض��ح �سمري ّ

قطاع النقل البحري بعد النقلة الأخرية
التي حققه له حملي ًا وعاملي ًا �أرباح ًا
عو�ضت اخل�سائر ال�سابقة« :على العك�س
تتكبد جميع ال�رشكات املالحة العاملية
حالي ًا خ�سائر فادحة مباليني الدوالرات،
و�إذا مل تتفق ال�رشكات فيما بينها على
وقف امل�ضاربات وزيادة اال�سعار� ،أرى
�أن الو�ضع �سيزداد �سوءاُ قريب ًا ،و�ستت�أثر
بع�ض ال�رشكات املالحية التي لي�س لها
متوين من احد لأنها ال ت�ستطيع ان تكمل
امل�شوار بهذه اال�سعار املنخف�ضة».
�أما الأرقام التي حققتها ال�رشكة خالل
الن�صف الأول من العام اجلاري ،وما هي
اخلطط امل�ستقبلية التي يعدون بها ،فقد
قال« :كما قلت اذا بقيت اال�سعار على
حالها وامل�ضاربات اي�ض ًا والبرتول على
ارتفاع ،ف�إن ال�رشكات العاملية �سيكون
و�ضعها «�سيئا جداً».

و�أ�ضاف مو�ضح ًا« :كما تعلمون ب�أن
�رشكتنا هي من اكرب ال�رشكات املالحية
اللبنانية وه��ي متثل حالي ًا ارق��ام�� ًا
قيا�سية وان��ن��ا نفرغ حالي ًا يف مرف أ�
بريوت اكرث من  8000كونتيرنز �شهري ًا
�أي مبعدل  25يف املئة من �سوق بريوت
احلايل.
وان �رشكاتنا SEALINE GROUP
متثل اه��م ال�رشكات العاملية واننا
نعمل جاهدين ليكون لنا م�شاريع
ال
م�ستقبلية هامة ،ولكن ننتظر قلي ً
لرنى االو�ضاع يف لبنان ون�أمل ان
تنتهي املحنة يف �سوريا و ي�ستقر
الو�ضع يف لبنان �سيا�سي ًا و تت�ألف
حكومة حتى ينتع�ش االقت�صاد جمدداً
لن�ستطيع ان نعمل بانتظام وخا�صة
اننا منثل هذه ال�رشكات العاملية يف
لبنان و�سوريا».

شركة ميتز كونتينر الين (اوف شور) ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2012/12/31
الموجودات
الأ�صول الثابتة
ذمم مدينة
ال�ضمان االجتماعي
ح�سابات الت�سوية
امل�صارف
ال�صندوق

املجموع العام

جمل�س الإداره

بولني جان ميتز
ميتز هولدنغ �ش.م.ل
�أنطوان ج .حداد

ل.ل.

ل.ل.

150000000

38750409

377695427

75000000

2262000

286975633-

999997

2676517516731512

4572950
1909356

426190139

379511401
1000000

117688034

426190139

رئي�س جمل�س الإداره
ع�ضو
ع�ضو
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المطلوبات
ر�أ�س املال
الأحتياطيات
نتائج �سابقة مدورة
النتيجة ال�صافية للدورة املالية
امل�ؤونات ملواجهة �أعباء
ذمم دائنة
�رضائب متوجبة على الأ�ستثمار
ح�سابات الت�سوية

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
قرطا�س ا�سم عريق يف �صناعة املواد
الغذائية يف لبنان ،لديهم ميزات باجلودة
جعلتهم م��ن ب�ين �أق����وى املناف�سني
يف ال��ع��امل ل�صناعة امل���واد الغذائية
اللبنانية ،ومنذ �أكرث من ثمانني عام ًا
اىل اليوم متكنت �رشكة «قرطا�س» من
تطوير منتجاتها لتقدم معظم �أ�صناف
املنتجات الغذائية اللبنانية احلائزة على
عدة منها �شهادة اجلودة
�شهادات عاملية ّ
( ،)ISO 22000وعن ال�رشكة ومنتجاتها
حت��دث مدير املبيعات والت�سويق يف
ال�رشكة جاك احلاماتي اىل «ال�صناعة
واالقت�صاد» مف�ص ًال �أهم خطوط �صناعة
املواد الغذائية وامل�شاكل التي تعرت�ضهم.
يف �س�ؤال حول اعتماد ال�رشكة على ن�رش
و�شهرة منتجات قرطا�س على اجلودة
�أو الإعالن قال جاك احلاماتي« :ميكن
القول �إن كل النجاح م�شرتك بني اجلودة
وال�تروي��ج ،ف��اجل��ودة ب��د�أت ي��وم انطلق
امل�صنع فيها منذ العام  ،1930فمنذ
ذاك الوقت اعتمدوا على نوعية معينة
من اجلودة لل�صنف الذي ينتجونه وهم
يراقبونه بدقة ،وهذا رمبا هو ال�رس الذي
جعل قرطا�س ي�أخذ اللمعية يف ال�سوق
وم�صداقية الزبون ملا ي�شرتيه ،جمعنا
التقنية احلديثة مع الرتويج الإع�لاين
للتعريف ع��ن املنتج ،و�سنكمل بهذه
املعادلة �إن �شاءاهلل».

المنافسة اإليجابية

وع��ن ال�صناعات ال��ت��ي �أ�ضيفت على
منتجاتهم ق��ال�« :رشكة قرطا�س �أول
�رشكة �ص ّنعت احلم�ص بالطحينة وع ّلبته
وعملت على ت�صديره اىل اخلارج .من �أول
�أ�صنافهم كانت املربيات� ،أيام الإنتداب
االنكليزي والفرن�سي حني طلب منهم
الإنكليز طبخ الأبو�صفري لتموين اجلي�شني
الفرن�سي والإنكليزي �آن ذاك ،من حينها
وه��م يعملون على تطوير الأ�صناف
التي ي�س�أل عنها النا�س ،ف�أ�ضافوا الفول
واحلم�ص والبابا غ ّنوج ووج��دوا طرق
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للتفن بالفول وتعليبه بني
ج��دي��دة
نّ
اخللطة اللبنانية وامل����صري��ة ،واي�ض ًا
برعوا يف تقطري ماء الزهر وماء الورد
وطبخ دب�س الرمان .كما �أ�ضافوا الحق ًا
�صناعة اخل�ضار منها امللوخية والبامية
والبازيال بجودة عالية ن�صنعها ونعلبها،
الزبون يبحث عن منتجات قرطا�س النه
يجد ما يريد منها ،مع �أن البع�ض جرب
غرينا من املنتجات ب�سبب املناف�سة
القوية يف ال�سوق ،ولكنه عاد اىل اجلودة
والأ�صالة املوجودة يف منتجاتنا».

في قلب الحدث

وعن اخلطة العملية التي يقومون بها
قبل جتديد �أو ا�ضافة �صنف جديد قال:
«نبد�أ درا�سة طرح �أي منتج من ال�رشكة ثم
نتحول اىل اخلارج ،نحن لدينا فريق عمل

ميداين ي�أخذ �آراء النا�س �ضمن ا�ستبيان
ر���س��م��ي ،و�أح��ي��ان�� ًا جن���ول مبنتجاتنا
ليذوقها النا�س ون�أخذ �آراءهم مبا�رشة،
وهذا �شيء ال بد منه ،كما �أننا ن�ستطلع
�آراء امل�ستهلك من خالل م�شاركتنا يف
معار�ض املنتوجات الغذائية التي تنظم
يف لبنان واخلارج؛ منها املعر�ض الذي
ينظم �سنوي ًا يف �أمريكا ال�شمالية (Fancy
 )Food Showحيث �أن �رشكة قرطا�س
قد �شاركت بهذا املعر�ض منذ �إنطالقته
ولغاية اليوم ،و�أخ�يراً كنا امل�شاركني
الوحيدين من لبنان ،وه��ذا ظاهر يف
الكتيب اخلا�ص باملعر�ض ،هذا باال�ضافة
اىل م�شاركتنا للمعار�ض املحلية ،كما
�شاركنا يف معر�ض « »Gulfoodدبي
وقمنا بحركة لفتت الأنظار لوجودنا».
ويف رده ع��ل��ى ���س���ؤال ح���ول انت�شار
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املنتجات اللبنانية يف ال�سوق العربي
واخلليجي ،ق��ال« :على �صعيد ال��دول
العربية واخلليجية ف�إن امل�ستهلك لديه
ثقة مبا هو «�صنع يف لبنان» جعلهم
�أكرب �سوق بالن�سبة للمنتج اللبناين ،ولكن
هناك الكثري من ال�صناعيني وللأ�سف
ال�شديد ،ا�ستعملوا ال�شعار دون املحافظة
على معيار اجلودة ،وال تو�صل الر�سالة
املهمة� ،أم��ا نحن فبكل فخر وتوا�ضع
نعمل للمحافظة على النوعية واجلودة
ومن ثم ال�سعر».
عن كيفية مواجهة املناف�سة للمنتج
اللبناين يف ظ��ل الغياب ال��ت��ام للدعم
واملراقبة قال« :هناك غياب �شبه تام هو
الذي فتح باب املناف�سة على م�رصعيه
ون��ح��ن نطالب ب��وج��ود ن��وع��ي للدولة
حلماية حقيقية لل�صناعات اللبنانية
على ال�شكل التايل:
فر�ض ر�سوم جمركية على املنتجات
الغذائية التي يتم �إ�ستريادها من اخلارج
وبخا�صة تلك التي ي�صنع منها يف لبنان
كميات تكفي من حاجة ال�سوق املحلي.
دع��م ال�����ص��ادرات وت�سهيل معامالت
الت�صدير بحيث �أن لبنان يتط ّلع �إىل
مناف�س الدول وحكومات تدعم ب�شكل �أو
ب�آخر ت�صدير �صناعاتها كجمهورية م�رص
العربية ودولة تركيا اللذين يدعمان كل ما
ي�صدر من منتجاتهم ودول اخلليج التي ال
ّ
تدفع كلفة الطاقة مثلنا فيعر�ضون ال�سلع
املدم�س على اللبنانيني
وبخا�صة الفول
ّ
وغريهم ب�أ�سعار بخ�سة.
ت�سهيل �إ�سترياد املواد الأولية وغريها من
املواد الأ�سا�سية ال�رضورية لل�صناعات
الغذائية و�إعفائها من الر�سوم اجلمركية
و�أخ�ص بالذكر تلك املواد التي ال تتوافر
يف لبنان.
ت�سهيل ودع��م كلفة النقل ال�صادرات
وال���واردات وخا�صة بعد �أن مت �إغ�لاق
املعابر ال�بري��ة و�إرت��ف��اع كلفة النقل
البحري مما �أدى �إىل �إرتفاع كلفة املنتج
ب�شكل عام.

نعمل بجهد منفرد

وعن حترك ال�صناعيني ملواجهة نق�ض
اتفاقات التبادل التجاري ق��ال جاك
احل��ام��ات��ي« :نحن نتكل على النقابة
التي متثلنا وتتكلم با�سمنا ،ونتمنى �أن

يكون هناك جتاوب ًا من اجلهات الر�سمية
للمحافظة على حقوق ال�صناعي اللبناين،
ن��ح��ن ك����شرك��ة ق��رط��ا���س ن��ق��وم بجهد
منفرد لنتمكن من ت�أمني م�ستلزماتنا
ال�صناعية .نحن نقوم بواجباتنا ونقدم
م�شاريعنا ودرا�ساتنا لتطوير وحماية
ال�صناعة اللبنانية ولكن نحتاج ملن
ي�سمع ،وللأ�سف غدونا حتت اخلط الأحمر
نرفع ال�رصخة وال�صوت عاليني �آملني �أن
يتجاوب معنا �أحد».
وعن ال�صناعات اجلديدة قال« :دائم ًا
لدينا جديد يف م�صانعنا ،ففريق عملنا
يعمل على تطوير ال�صناعة كل فرتة،
فمنذ فرتة وجيزة طرحنا يف اال�سواق
بع�ض املنتجات التي تتنا�سب مع غذاء
مر�ضى ال�سكري ،فبعد جناحنا يف �سوق
املربيات �أطلقنا يف اال�سواق مربيات
واحلالوة اخلاليتني من ال�سكر».
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ننتظر تأسيس لجنة وزارية

وعن معاناتهم يف التعامالت الر�سمية
قال« :نحن نعاين كثرياً مع وزارة الزراعة
فنحن �صناعيني ويا ليت عالقتنا تكون
مع وزارة ال�صناعة ،واذا كان هناك �أمر
يخ�صنا م��ن �ضمن �صالحيات وزارة
ال��زراع��ة ليكون هناك تن�سيق �أو جلنة
م�شرتكة بني وزارة ال�صناعة والزراعة
لأن ��شروط��ه��م��ا تختلف ون�����ص��ل اىل
مكان معني ال نعرف ماذا نفعل ،وكنا
ق��د طالبنا بهذه اللجنة تتكلم با�سم
الوزراتني وتقول لنا ما يريدون لننفذ
لهم �رشوطهم ،واللجنة املتخ�ص�صة
ت أ���خ��ذ على عاتقها ال����شروط الالزمة
لتح�سني وتطوير ودعم ال�صناعة ،ونحن
حتت القانون وم�ستعدون لتطبيقه ولكن
ب�رشط �أن نعرف ما هي النتيجة واىل �أين
�سنذهب».
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مقابلة

مدير شركة «مغني للثريات» طوني مغني:
صناعة الثريات نادرة وتعتمد على اليد العاملة
تعتمد �رشكة املغني للرثيات على العمل
احلريف الذي باتت قلي ًال يف لبنان والعامل
العربي ،يف ظل ال�صناعة التي تعتمد على
ت�صنيع الرثيات مبواد خفيفة� ،إال �أن الطلب
على ال�ثري��ات التقليدية ال ي��زال كما هو
خ�صو�ص ًا �أن ه��ذه ال�صناعة باتت ن��ادرة
كونها تعتمد على ج��دارة العامل اليدوي،
وقد تتعر�ض الزمة يف �إيجاد اليد العاملة
املتخ�ص�صة ،وعنها يقول مدير ال�رشكة ال�سيد
طوين مغني« :لي�س لدينا ازمة باليد العاملة
بل بالبيع يف الوقت الراهن ،حتى لو ا�شتدت
الأزمة علينا ال نتخلى عن اليد العاملة عندنا
الن املتخ�ص�صني يف هذا النوع قلة ،وال جند
�شخ�ص ًا جديداً يتعلم هذا النوع».
و�أ���ض��اف« :جم��ال عملنا ال يتطلب علوم ًا
عالية بل حرفية ،فاملهند�س هو من يطلع
على الت�صاميم وي�رشف على طريقة تنفيذها
من قبل العمال ال��ذي دربهم ،لأن تركيب
و�صناعة الرثيات تتطلب جهداً ودقة وحذر،
لأن التلحيم م�رض بال�صحة ويجب العمل فيه
ب�أ�سلوب متقن لأنه ال يحتمل اخلط�أ ،وتعلم
هذه املهنة غري مرغوبة».
وعن ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف �صناعة
الرثيات ق��ال« :م�صلحتنا ح�سا�سة بع�ض
ال�شيء وتعتمد على العمل ال��ي��دوي �أك�ثر،
وهي �صناعة مطلوبة �أكرث من غريها ،لهذا
نواجه م�ضاربات يف ال�سوق خ�صو�ص ًا من
الب�ضائع التي ت�ستود من ال�صني الذي بد�أ
ميلأ ال�سوق وكله حديد ولي�س فيه كري�ستال،
بينما نحن نعمل بالربونز وم�شغولة بحرفية
عالية وفيها جودة و�ضمانة ومكفولة مدى
احلياة».
وعن ا�سترياده للمواد االولية قال« :كل املواد
الأولية التي نحتاجها يف �صناعة الرثيات
من ب��روز وحديد زينة متوافرة يف لبنان،
�إال �أحجار الكري�ستال هي التي ن�ستوردها
من اخلارج ،ونعتمد يف ت�رصيف �صناعتها
ال���س��واق املحلية واخلارجية ،ميكن
على أ
القول �إن ن�صف االنتاج هو لل�سوق اللبناين
فقط ،والن�صف الآخ���ر مق�سم ب�ين اخلليج
العربي و�أمريكا وفرن�سا ،وهناك لدينا زبائن
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خا�صني بينا ،فلي�س لدينا الزبون الأوروبي
الذي يق�صد لبنان ليختار �صناعتنا ،فعندما
ن��دخ��ل االن�ترن��ت ل����شراء ث��ري��ا جن��د مواقع
�أوروبية وال جند لبنان ،ومع هذا �أ�سعارنا
مناف�سة ال�سعار الدول الأوروبية .نحن نعمل
منذ �سنوات لتنفيذ الرثيات للطبقات الغنية
لأن كلفة ت�صنيع الرثيات الربونز غالية جداً
قيا�س ًا لكلفة الب�ضائع ال�صينية ،وثرياتنا
تكلف ت�صنيع فقط مثل كلفة ال�صيني جاهز».
وعن الت�صميم قال طوين مغني« :نحن نعتمد
على �أنف�سنا بت�صاميمنا ،وقد ن�أخذ �أفكاراً
ع�رصية من اخل��ارج وننفذها على الطريقة
اللبنانية ،وهناك الكثري ممن ينقلون عنا
بع�ض الت�صاميم ال�صغرية ،وال يوجد �أحد يف
العامل لديه ت�صاميم بقدر ما لدينا لأننا ن�ص ّنع
كل �أ�صناف الرثيات من الكري�ستال والربونز
القدمي واحلديث ،وال يوجد ت�صميم ممكن �أن

يتخيله الإن�سان �إال ون�ستطيع تنفيذه».
و�أ�ضاف« :نعترب بالن�سبة للخارج م�صنع ًا
حرفي ًا وننفذ كل �شيء ،وحتى �أننا مل نعد
ن�شرتك يف املعار�ض و�آخرها كان معر�ض
الربغوت ومل يعطِ �أي نتيجة».
وعن جديده يف الت�صميم قال»:ن�صنع كل
�أن���واع ال�ثري��ات ،وال��ي��وم دخلنا يف علمية
ت�صنع الكروم �أي�ض ًا متا�شي ًا مع الع�رص مع
�أن الرثيا الكال�سيكية تبقى هي اال�سا�س .وال
ن�ستطيع تغيري نوعية الكري�ستال لهذا كلفتنا
غالية ،فنحن ن�ستعمل الكري�ستال الذي يدخل
يف �صناعته الر�صا�ص بن�سبة  30يف املئة
بينما ال�صني ي�ستخدمون ال��زج��اج .ف���إذا
�صنعت ب�ضاعة زهيدة متا�شي ًا مع ال�سوق
لن ا�ستطيع بيع الب�ضاعة الفاخرة ،كما �أن
العمال لدينا اعتادوا على احلرفية والتلحيم
وال ن�ستعمل الآالت».
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شركة ميتز هولدنغ ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2012/12/31
الموجودات

ل.ل.

ل.ل.

الأ�صول الثابتة املادية

4766112

30000000

ر�أ�س املال

الأ�صول الثابتة املالية

188672100

15000000

الأحتياطيات

ذمم مدينة

1717099707

()-194402689

امل�صارف و ال�صندوق

1775837135

6034198

النتيجة ال�صافية للدورة املالية

4139323

امل�ؤونات ملواجهة �أعباء

1566843443

املجموع العام

جمل�س الإداره

جان بول ميتز
بولني جان ميتز
بيرت جان ميتز
�سيلني جان ميتز
�سونا ميتز
بول ميتز

3686375054

نتائج �سابقة مدورة

ح�سابات ال�رشكاء الدائنة

3883225

ال�ضمان االجتماعي

4410670

�رضائب متوجبة على الأ�ستثمار

1925610611

ذمم دائنة خارج اال�ستثمار

324856273

ح�سابات الت�سوية الدائنة

3686375054

رئي�س جمل�س الإداره
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
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المطلوبات

املراقب الأ�سا�سي
حبيب حامت

العدد � 131أيلول 2013

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

Assinaa131.indd 29

ن�شاطات �صناعية

صابونجيان رعى ُمذكرتي تفاهم في أرمينيا
تنوعت ن�شاطات وزي��ر ال�صناعة فريج
�صابوجنيان خالل ال�شهرين املا�ضيني.
فق��د رعى توقيع مذك��رة تفاهم بني
غرفة التج��ارة وال�صناعة والزراعة يف
ب�يروت وجبل لبن��ان وغرف��ة التجارة
وال�صناع��ة والزراع��ة يف جمهوري��ة
�أرميني��ا خالل زيارته �أرمينيا ملنا�سبة
تد�ش�ين �رشكة ط�يران ال��شرق االو�سط
(مي��دل �إي�ست) خط ًا مبا�رشاً بني بريوت
ويريفان.
و�أكد الوزير �صابوجنيان يف املنا�سبة،
�أن ه��ذه املب��ادرة �ست���ؤدي �إىل «تطوير
العالقات والتبادل والأعمال وال�سياحة
مب��ا ي� ّؤمن امل�صلحة امل�شرتكة للبلدين،
و�ستفت��ح املج��ال النط�لاق الـ«مي��دل
اي�س��ت» من يريفان �إىل عوا�صم االحتاد
الرو�س��ي ودول �آ�سيا الو�سطى ووجهات
�أخ��رى به��دف ت�سهيل تنق��ل املواطنني
ورجال الأعمال اللبنانيني نحو �أ�سواق
غري تقليدية ومعروفة.
و�شك��ر احلكوم��ة الأرميني��ة عل��ى
الت�سهي�لات الت��ي � ّأمنته��ا للط�يران
اللبن��اين لت�سي�ير ه��ذا اخل��ط ،وال �سيما
اجله��ود الت��ي بذله��ا وزي��ر االقت�ص��اد
ف��ارام افاني�سيان ووزي��رة الديا�سبورا
هرانو�ش هاكوبيان على هذا ال�صعيد.
و�أثنى النائ��ب اوغا�سبيان على اجلهود
التي بذلها الوزير �صابوجنيان ورئي�س
جمل���س ادارة الـ«مي��دل اي�س��ت» حمم��د
احل��وت من �أج��ل تد�شني هذا اخلط الذي
ن�أم��ل �أن يفت��ح �آفاق ًا جدي��دة للتعاون
ب�ين البلدي��ن و�أن يحق��ق «اجن��ازات
كب�يرة على م�ستوى جعل �أرمن ال�شتات
ي�شع��رون باهتم��ام لبن��ان و�أرميني��ا
بهم».
وق��ال عربي��د :ان اخلط��وة ت�أ�سي�سي��ة
وتتطل��ب املتابعة الد�ؤوبة ال�ستثمارها
بال�شكل الأف�ضل.

دعاوى متبادلة حول مركز تنمية
الصادرات

جن��ح وزي��ر ال�صناع��ة فري��ج
�صابوجني��ان ،يف ت�سوي��ة ن��زاع طويل
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بني جمعي��ة ال�صناعيني ومرف أ� بريوت
ح��ول مرك��ز تنمية ال�ص��ادرات التي مت
توقيعها ب�ين رئي�س جمل�س ادارة مدير
ع��ام مرف�أ بريوت ح�س��ن قريطم ومدير
ع��ام جمعي��ة ال�صناعي�ين �سع��د الدين
العوين��ي مفو�ض��ا م��ن جمل���س ادارة
اجلمعية.
وا�سقط��ت الت�سوي��ة او املخال�ص��ة
الت��ي مت��ت برعاي��ة وو�ساط��ة الوزي��ر
�صابوجني��ان كل الدع��اوى الق�ضائي��ة
املتبادل��ة على ان ي�س�ترد املرف�أ املقر،
وتع��ود املحتوي��ات اىل اجلمعي��ة .ويف
خال�ص��ة الت�سوية دفع��ت اجلمعية بد ًال
ع��ن االيج��ارات ال�سابقة م��ا قيمته 50
ال��ف دوالر امريك��ي فيم��ا كان املرف���أ
يطلب مبلغ ًا اكرب بكثري.

رحلة الى يريفان

اجتم��ع وزي��ر ال�صناع��ة فري��ج
�صابوجني��ان م��ع وف��د م��ن جمل���س

ادارة جمعي��ة ال�صناعي�ين اللبناني�ين
برئا�سة نعمت اف��رام ،ومت الرتكيز على
�أهمي��ة اقرار املجل���س النيابي م�رشوع
مر�س��وم تخفي���ض الر�س��وم اجلمركي��ة
عل��ى الأرب��اح املت�أتية م��ن ال�صادرات
ال�صناعي��ة بن�سب��ة  ،% 50خ�صو�ص ًا يف
ظ��ل التحدي��ات التي يواجهه��ا القطاع
االنتاجي.
و�أثن��ى املجتمع��ون �أي�ض�� ًا عل��ى التزام
م�ؤ�س�س��ة �سوليف��ر مبوا�صل��ة عمله��ا
وانتاجها وتلبي��ة طلبيات زبائنها من
ال�صناعي�ين اللبناني�ين ،م�شددين على
��ضرورة معاجلة تخفي���ض الكلفة التي
ت�شكل عبئ ًا عل��ى امل�ؤ�س�سات ال�صناعية
التي ت�ستخدم طاقة مكثفة يف االنتاج.
ومت التباح��ث يف �أهمي��ة املبادرة التي
قام بها الوزير �صابوجنيان مع طريان
ال��شرق الأو�سط والت��ي ادت اىل افتتاح
خ��ط مبا�رش للميدل اي�س��ت اىل ارمينيا.
وو�ضعوا هذه اخلط��وة يف اطار ت�سهيل
التوا�صل مع بلدان وا�سواق جديدة.
وكان الوزي��ر �صابوجنيان التقى �سفري
ارميني��ا يف لبنان ا�ش��وت كوت�شاريان
وعر�ض معه لأهمي��ة الزيارة التي قام
به��ا مع وف��د لبن��اين اىل يريفان مطلع
متوز واللقاءات التي اجراها مع وزيري
الديا�سب��ورا واالقت�ص��اد ويف غرف��ة
جت��ارة ارمينيا حي��ث مت توقيع مذكرة
تفاه��م لتنظي��م العالقات عل��ى �صعيد
االعمال واملعار�ض وتبادل الزيارات.

لقاء سفير جنوب أفريقيا

 كم��ا التق��ى وزي��ر ال�صناع��ة فريج
�صابوجني��ان �سف�ير جن��وب افريقي��ا
�شوف بينفلدت والقن�صل الفخري العام
وجيه البزري.
ومت البح��ث يف تطوي��ر العالق��ات
وتن�شي��ط حرك��ة التب��ادل ب�ين لبن��ان
وجنوب افريقيا ،ال �سيما يف ظل وجود
الكث�ير من املنتجات املمكن ت�صديرها
اىل البل��د االفريق��ي .وج��رى عر���ض
لالتفاق��ات الثنائي��ة القائم��ة واهمية
تفعيلها وحتديثها.
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وزارة الصناعة تس ّلم الحرفيين معرضهم

تبادل زيارات بين لبنان والعراق

وقع وزير ال�صناعة فريج �صابوجنيان اتفاق تعاون مع نقابة ا ِ
حلرفيني ال
املجهزة �صالة عر�ض يف
اللبنانيني لت�سليم على �سبيل الت�سامح ،القاعة
ّ
مبناها الرئي�سي ،لتخ�صي�صها معر�ض ًا دائم ًا لأعمال ا ِ
حلرفيني .و�ساهمت
منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية «يونيدو» وم�رصف لبنان يف
متويل جزء من االعمال الت�أهيلية والأ�سا�سية .وقال الوزير �صابوجنيان:
التعرف �إىل املنتجات
تتيح زيارة املعر�ض للبنانيني وال�سياح الأجانب
ّ
والأع��م��ال اليدوية وا ِ
حلرفية ومنتجات ال�صناعات ال�صغرية احلجم.
ونتطلع اىل تنظيم معر�ض وا�سع خالل عطلة الأ�سبوع �أي يومي ال�سبت
والأحد يقام اي�ض ًا على طول الر�صيف املحاذي للوزارة� .أهنئ ا ِ
حلرفيني
على افتتاح معر�ضهم الدائم اجلديد ،و�ستبقى وزارة ال�صناعة اىل جانبكم.
الفن
على �أمل ان ت�ستفيدوا من هذه الفر�صة لإبراز ن�شاطكم يف جمال ّ
الب���داع والثقافة ،وللم�ساهمة يف دعم االقت�صاد واالنتاج
والرقي و إ
ّ
وتفعيل احلركة ال�سياحية .العمل ا ِ
حل��ريف يف لبنان تطور اىل م�ستوى
الن�شاط ال�صناعي ،ومع ذلك حافظ على التقاليد واخلربات املكت�سبة ،من
هنا �أهميته وجماليته يف �إظهار الرتاث والإرث اللبناين العريق واحلر�ص
على ن�رشه يف دول العامل.

ا�ستقبل وزير ال�صناعة فريج �صابوجنيان �سفري العراق
يف لبنان رعد االلو�سي وبحث معه يف العالقات
االقت�صادية والتبادلية وال�صناعية بني لبنان والعراق.
وبحثا يف اهمية ت�شجيع رجال االعمال يف البلدين
على تنظيم رحالت متبادلة تبد�أ برعاية ر�سمية
للتعارف ودر�س فر�ص وجماالت اال�ستثمار ،ومن ثم
يتابع ا�صحاب القطاع اخلا�ص ات�صاالتهم وين�سجون
عالقات العمل بني بع�ضهم ،وعر�ضا تنظيم زيارة
بالتن�سيق مع وزارة االقت�صاد والتجارة ،لالطالع على
االمكانات املتاحة يف حمافظات ال�شمال واجلنوب
وال�رشق والو�سط والغرب ..وابدى ال�سفري العراقي كل
اال�ستعداد لوا�ضع طاقاته يف �سبيل اجناح هذه الزيارة
وترتيب لقاءات للوفد اللبناين على اعلى امل�ستويات.
واكد ال�سفري االلو�سي ان رجال االعمال اللبنانيني
مرحب بهم دائما يف كل العراق الذي يرفدونه بخرباتهم
وعطاءاتهم وجناحاتهم على خمتلف ال�صعد.

دعت الى اتخاذ إجراءات تحفيز ّية

نقابة الصناعات الورق ّية :الوضع اإلقتصادي دقيق
عقدت نقابة ال�صناعات الورقية والتغليف
يف لبنان اجتماعا برئا�سة فادي اجلميل
ناق�شت خالله االو�ضاع االقت�صادية
وال�ضغوط على ال�صناعة الوطنية و�سبل
معاجلتها.
وا�صدر املجتمعون بيانا ،جاء فيه الآتي:
�أوالً -وقف املجتمعون دقيقة �صمت حدادا
على ارواح �شهداء اجلي�ش اللبناين الذين
�سقطوا خالل االحداث االخرية دفاعا عن
الوطن.
ثانياً� -أكد املجتمعون �أن دقة الو�ضع
االقت�صادي يف لبنان وامل�شاكل التي
تعانيها خمتلف القطاعات االقت�صادية
وال �سيما ال�صناعة الوطنية ،تتطلب ت�شكيل
حكومة يف ا�رسع وقت ممكن ،ت�أخذ على
عاتقها اتخاذ االجراءات املنا�سبة لإطالق
عجلة االقت�صاد ،و�إعادة الثقة بلبنان يف
الداخل واخلارج.
ثالثاً -ان اال�ستقرار االمني و ال�سيا�سي
ي�شكل مدخال ا�سا�سيا للن�شاط االقت�صادي
ووقف النزف احلا�صل ،لذلك ننا�شد
القيادات ال�سيا�سية التحلي بروح امل�س�ؤولية
الوطنية والعودة اىل التالقي واحلوار ووقف

ال�رصاع ال�سيا�سي ،والعمل يف �إطار الدولة
على حما�رصة االحداث االمنية وانهائها،
خ�صو�صا ان اي تدهور ال �سمح اهلل �سيطال
كل املناطق وكل الفئات من دون ا�ستثناء.
رابع ًا  -اثنى املجتمعون على مبادرة حاكم
م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة ب�ضخ مليار
و 400مليون دوالر يف �رشايني االقت�صاد
اللبناين لتوفري القرو�ض املدعومة لبع�ض
القطاعات احليوية ،ونا�شدوا احلاكم باتخاذ
بع�ض التدابري على امل�ستوى املايل تكمل
اخلطوة االوىل اجلريئة املقدرة من امل�رصف
املركزي ،على غرار ما قامت به الواليات
املتحدة االمريكية ،حيث اتخذت نوعني
من االجراءات :اجراءات حتفيز االقت�صاد،
واجراءات حتفيز مالية ونقدية.
خام�ساً -توقف املجتمعون عند اقفال
�رشكة كادبوري ادامز ونقل م�صنعها اىل
اخلارج ،و�إذ ابدوا �أ�سفهم لقرار ال�رشكة،
اعتربوا ان اقفال هذا امل�صنع الذي عمل
يف لبنان طوال  50عاما ويف ظل ا�صعب
الظروف ي�شكل �صفعة للقطاع ال�صناعي،
وللكثري من القطاعات املكملة مثل التغليف
والت�أمني والنقل وغريها ،ودعوا امل�س�ؤولني
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اىل التوقف عند هذه الظاهرة ملا لها من
انعكا�سات على امل�صانع االجنبية التي
باتت حتجب ا�ستثماراتها عن لبنان ،فيما
ال�صناعات اللبنانية تنت�رش حول العامل
ومنها ال�صناعات الورقية التي حتقق
جناحات باهرة يف امريكا واوروبا وغريها،
ما ي�ؤكد ان امل�شكلة لي�ست يف ال�صناعي
اللبناين امنا يف الظروف املحيطة.
�ساد�ساً -الحظ املجتمعون غياب الدولة عن
القيام مب�س�ؤوليتها ،حتى جلهة اتخاذ �أي
اجراء ملعاجلة بع�ض امل�شاكل الظرفية �أو
اال�ستثنائية التي يواجهها القطاع ال�صناعي
رغم املبادرات العديدة واالقرتاحات
وامل�شاريع املقدمة من قبل وزير ال�صناعة
فريج �صابوجنيان لدعم ال�صناعة الوطنية.
�سابعاً -تلقف املجتمعون موقف االحتاد
العمايل العام الذي طالب الدولة ب�إعطاء
الأولية ملعاجلة امل�شاكل االقت�صادية ودعم
القطاعات االنتاجية ،واعتربوا �أن الت�ضامن
بني جناحي االنتاج (ا�صحاب العمل
والعمال) يف ظل هذه الظروف الع�صيبة هو
الكفيل بتخطي هذه املرحلة ب�أقل خ�سائر
ممكنة.
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ن�شاطات �صناعية
«دار النــدوة» استضافته فـي أمسيــة رمضان ّيـة

َ
افرامّ :
ّ
المؤسسات
إنتاجية
لنركز على تفعيل
ر�أى رئي�س جمعية ال�صناعيني نعمة
افرام �أن «ال �أولوي ًة �أكرث �إحلاحا اليوم
ِ
الوعود بني �أبناء
من �إعاد ِة جتدي ِد
ديناميةٍ
لق
الوطن الواحد،
فاملطلوب َخ ُ
ّ
ُ
جديدة تك�سرِ ُ َح ْلق َة ال�ش َلل
ل�صالح وطنٍ
ِ
للجمهورية
نظام
يتجددِ ،عرب
ٍ
َّ
ت�شغيلي ُ
ٍّ
يفعل �إنتاجي َة
اللبنانية ال
ّ
يتعطلِّ ،
آفاق
النمو،
امل� ّؤ�س�ساتُ ،يطلق
يفتح � َ
ُ
ّ
أمن واال�ستقرار»،
ال
ح�ص ُن
َ
الإبداعُ ،
وي ِّ
«فلرنكز على حتفيز االقت�صاد
وقال
ّ
وبِناء الإدارة وامل�ؤ�س�سات الوطنية».
وذلك خالل ا�ست�ضافته يف «دار
الندوة» يف �أم�سية رم�ضانية �سنوية،
حيث �ألقى ع�ضو جمل�س �إدارة «دار

الندوة» النائب ال�سابق بهاء الدين
عيتاين كلمة.
ثم قال افرام� :إننا يف خ�ضم �أزمة

وجودية خطرية واال�ستقرار الوطني
والتخوف من االنزالق �إىل
مهدد،
ّ
ّ
نزاعات طائفية ومذهبية يزداد يوم ًا
بعد يوم .م�ؤ�س�ساتنا العامة تتخلخل
بالكامل و�آليات اتخاذ القرارات
معطلة ،واالنعكا�سات اخلطرية لل�شلل
العام تطغى على كل مفا�صل حياتنا
الوطنية .و�إننا يف �سباق بني كارثة
اقت�صادية  -اجتماعية ،وكارثة �أمنية
ال �سمح اهلل.
ملواطنة .وعلى
وختم :هكذا نبني ا ُ
� ِ
ن�ستطيع مناه�ض َة ثقاف ِة
أ�سا�سها،
ُ
املذهبية
ال�رصاعات
والطائفية َ
وك�سرْ
ّ
ّ
جل ْهل.
ح َلقات
التع�صب وا َ
ُّ

شركة ميتز اكويبمانت ولو جيستكس (اوف شور) ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2012/12/31
الموجودات
الأ�صول الثابتة
الب�ضائع
ذمم مدينة
ذمم الآ�ستثمار املدينة الأخرى
ح�سابات الت�سوية

11534907
418469322

1500000

788219544

1123004790

256865357

159913239

-

2610352

م�صارف وم�ؤ�س�سات مالية

املجموع العام

2117295239

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

العدد � 131أيلول 2013

ل.ل.

3000000

642206109

جمل�س الإداره
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ل.ل.

816971352

المطلوبات
ر�أ�س املال
الأحتياطيات
نتائج �سابقة مدورة
النتيجة ال�صافية للدورة املالية
امل�ؤونات ملواجهة �أعباء
ذمم دائنة

1000000

�رضائب متوجبة على الأ�ستثمار

9295506

ح�سابات الت�سوية

2117295239

رئي�س جمل�س الإداره
ع�ضو
ع�ضو

املراقب الأ�سا�سي
حبيب حامت
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شركة ميرومار (اوف شور) ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2012/12/31
الموجودات

ل.ل.

ل.ل.

الأ�صول الثابتة

2113319051

3000000

ر�أ�س املال

ذمم مدينة

3230748364

1500000

الأحتياطيات

امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية

2163646880

3296875192

نتائج �سابقة مدورة

2332086

158539549

النتيجة ال�صافية للدورة املالية

527625000

22134000

امل�ؤونات ملواجهة �أعباء

ح�سابات الت�سوية
ذمم اال�ستثمار املدينة الأخرى

3336767228

املجموع العام

جمل�س الإداره

جان بول ميتز
�أنطوان ج .حداد
ماري ترييز حداد

8037671381

ذمم دائنة

6192436

ال�ضمان االجتماعي

2718042

�رضائب متوجبة على الأ�ستثمار

933237141

ذمم اال�ستثمار الدائنة لالخرى

12895293

ح�سابات الت�سوية

263812500

ح�سابات ال�رشكاء الدائنة

8037671381

رئي�س جمل�س الإداره
ع�ضو
ع�ضو
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المطلوبات

املراقب الأ�سا�سي
حبيب حامت
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة

تتابع «الصناعة واالقتصاد» تسليط الضوء على صناعات لبنانية مت ّيزت بجودة انتاجهاّ ،
ومتكنت من منافسة السلع العاملية في
مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد ،شركة بالستيك
ّ
العطار ،وليبان فور.
راما ،سفن بالست ،سالم انترناشيونال ،جورجيو صابوجنيان ،مزنر اخوان،

«بالستيك راما» ..تطور ايجابي رغم الدعم المعدوم
انطلقت م�ؤ�س�سة «بال�ستيك راما»
ل�صاحبها فهد منذر يف ال�شهر �آذار عام
 ،1999وي�ضم امل�صنع � 20آلة تنتج جميع
انواع �أكيا�س النايلون .بد�أ العمل يف
امل�ؤ�س�سة ببع�ض الآالت ومت ت�شغيلها
ب�شكل م�ؤقت يف الطابق ال�سفلي من
املبنى الذي ي�سكنه �صاحب امل�ؤ�س�سة،
وتطور العمل يف املرحلة الثانية بان�شاء
مبنى حديث خا�ص للم�صنع مبوا�صفات
تنا�سب طبيعة العمل ويت�ضمن كافة
�رشوط ال�سالمة .ومل ِ
يكتف فهد منذر بهذا
القدر بل ا�ستحدث �آالت جديدة ومطبعة
متطورة مبوا�صفات ع�رصية حديثة
تتنا�سب مع متطلبات ال�سوق املحلية

والأ�سواق العربية.
ومتكنت م�ؤ�س�سة «بال�ستيك راما» من
تطوير �صناعتها بعد ا�ستفادتهم من
القرو�ض ال�صناعية املدعومة وفق
�سيا�سة م�رصف لبنان اجلديدة� ،إال �أن هذا
مل يبعد عن امل�ؤ�س�سة كما باقي القطاع

ال�صناعي �شبح امل�شاكل ال�صناعية� ،أهمها
االنقطاع الدائم للتيار الكهربائي وعدم
توفري دعم للمحروقات با�سعار خا�صة
لل�صناعيني ،الن كلفة املحروقات عالية
جداً وهذا ما �ساهم برفع كلفة االنتاج
وي�ضعف عملية املناف�سة االنتاجية بني
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية.
و�أهم اقرتاح قدمه فهد منذر �صاحب
م�ؤ�س�سة «بال�ستيك راما» هو دعم الدولة
لقرو�ض طويلة االمد بفوائد منخف�ضة،
وذلك لتمويل انتاج الطاقة البديلة �أو
ال�سماح ل�رشكات خا�صة بانتاج هذه
الطاقة والعمل بها وبيعها با�سعار
خمف�ضة للم�صانع وامل�ؤ�س�سات.

«سفن بالست» ..تتميز بصناعة الحبيبات البالستيكية
�أ�س�س احلاج عدنان خليل �سعادة و�أمني علي البزري يف العام
� 1991رشكة «�سفن بال�ست» واختارا منطقة ال�شويفات مقراً لها،
كونه الأن�سب لنوع املنتج الذي ي�صنعونه ،فال�رشكة خمت�ص�صة
ب�صناعة حبيبات الـ P.V.Cالعائدة لعدة ا�ستعماالت هي:
املواد القا�سية مثل موا�سري املياه الدقيقة وال�ضخمة «�أنابيب»
وواجهات الديكور «ال�ستورات والأباجور» وحالت املوا�سري
والأنابيب لل�ضخمة « .»Fittingباال�ضافة اىل املواد الطرية
وهي :الأحذية والأنابيب وخراطيم املاء املعتمة «غري �شفافة»
وال�شفافة والكري�ستال وبالط الأر�ض ،وجميع �أنواع اجلوانات
والو�صالت والربوفبالت ،و�صناعة مواد عزل وتغليف الأ�سالك
الكهربائية.
�إ�ضافة اىل �صناعة حبيبات التالوين ل»بوليتني» ذات كثافة
منخف�ضة  ،L.D.P.Eبوليتني ذات كثافة عالية .H.D.P.E
بوليفينيل كلورايد  .P.V.Cبولي�ستايرين بنوعية ال�شفاف
والأنتي�شوك  .P.Sالأكريليك  .ACKRYLICSبولريوبيلني .P.P
تالوين بودرة عائدة جلميع املواد املذكورة.
وتعتمد ال�رشكة يف عملها على التقنيات العالية يف ت�صنيع
املواد ،وتلتزم املوا�صفات الأوروبية والعاملية يف �إنتاجها ما
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خولها احل�صول على جوائز عاملية عدة .ويوزع �إنتاج ال�رشكة
على جميع املناطق اللبنانية.
وعن امل�شاكل التي تعرت�ض ال�صناعة هي م�شاكل معظم
القطاع ال�صناعي اللبناين يبد�أ بالكلفة املرتفعة للإنتاج قيا�س ًا
بالدول املحيطة ،وذلك نظراً �إىل عوامل عدة منها ارتفاع �أ�سعار
املحروقات والكهرباء ,واملواد الأولية وارتفاع الر�سوم وغريها
من امل�سائل التي ت�ساهم يف ارتفاع كلفة الإنتاج.
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CTION INFORMATION :

«جورجيو صابونجيان» ..طموح التوسع الى ستة طوابق

ت�أ�س�ست �رشكة جورجي �صابوجنيان عام  1969على يد
رجل الأعمال نظريت وبدرو�س �صابوجنيان ،وتوجهت
ال�رشكة ب�صناعتها للعلب و�أدوات عر�ض و�ستاندات معار�ض
وجموهرات ،باال�ضافة اىل ت�صميم وتنفيذ ديكورات املحالت
واملعار�ض والفنادق واملطاعم والفيلل ،و�صنع قواتل وانتاج
بال�ستيك حقن ونفخ .وو�سعت ال�رشكة ا�ساليب ومعدات
الت�صنيع حتى و�صلت �آالتها اىل � 145آلة.
واعتمدت �رشكة جورجي �صابوجنيان يف توزيع منتجاتها
على الأ�سواق العاملية ومنها �أمريكا وكندا و�أوروبا ودول
جنوب و�رشق �آ�سيا و�أفريقيا ،باال�ضافة اىل الأ�سواق املحلية
يف لبنان.
بد�أ املعمل عمله بحجم �صغري حيث �أ�س�س اىل جانب �سكن
العائلة يف منطقة جل الديب وكان م�ؤلف ًا من غرفتني ،وبد�أوا
ب�صنع علب املجوهرات �سنة  1969لغاية  1972حيث ا�ست�أجروا
طابق يف منطقة انطليا�س م�ساحتها  400كرت وحولوها اىل
م�صنع ثم اىل مكاتب بعد انتقالهم اىل بناء م�ؤلف من اربع
طوابق يف املدينة ال�صناعية عام  ،1975ويف مراحل اخرى
بد�أوا العمل على تو�سيع امل�صانع و�أنواع ال�صناعات ،فا�شرتوا
ار�ض ًا �صناعية يف منطقة حاالت م�ساحتها  1500مرت ،و�شيدوا
فيها م�صنع من �ستة طوابق ،م�ساحتها  2000مرت لكل طابق.
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وعلى الرغم من التو�سع الذي عمدته �رشكة جورجي
�صابوجنيان �إال ان امل�شاكل تواجههم ك�صناعيني لناحية عدم
وجود حماية لل�صناعة الوطنية ،وغالء �أ�سعار الطاقة اخلا�صة
بامل�صانع (وغالء ا�سعار املولدات وت�أمني املازوت لها)
مما زاد من كلفة االنتاج مقارنة مع دول اجلوار مثل �سوريا
واالردن وتركيا ودول اخلليج وال�سعودية.
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر
شركة مزنر اخوان
ت�أ�س�ست �رشكة مزنر اخوان يف العام  1946على يد ال�سيدين
ال ،وتطورت
اليا�س وك�رسى مزنر بعدد عمال يناهز  150عام ً
تدريجي ًا حيث قامت با�ستقدام �أحدث الآالت و�أكرثها تطوراً.
وكانت ال�رشكة ت�صدر منتجاتها بن�سبة  % 80اىل اخلارج
لغاية العام  1975حيث توقفت ب�سبب احلرب �آنذاك وب�سبب
الم��وال التي مل تتمكن
توقف �سيا�سة دعم الت�صدير وهدر أ
ال�رشكة من حت�صيلها.
ويقول مدير عام �رشكة مزنر اخوان ناجي مزنر« :عدنا بعد
فرتة وبد�أت العمل ب�أ�سلوب انتاجي جديد ،وطورنا طريقة
�صناعتنا من الن�سيج ،حيث �رصنا ننتج قرابة � 50صنف ًا،
وفتحنا �أ�سواق ًا جديدة يف اخلارج ،وب�سبب الكلفة الباهظة
للم�صنع ا�ضطررنا لتخفي�ض عدد العمال لي�صل اىل ما بني
ال ح�سب املو�سم والطلب».
 20و 25عام ً
طورنا انتاجنا من
ويتابع ناجي مزنر« :مع مرور ال�سنوات ّ
الن�سيج ،حيث �أ�ضفنا ق�سم �صناعة البيا�ضات املنزلية ،وهذا
ما فتح �أمامنا �أبواب التعامل املبا�رش مع امل�ستهلك».
وعن امل�شاكل التي تواجههم ك�صناعيني يقول« :يعاين القطاع
ال�صناعي يف لبنان من م�شاكل عدة �أهمها ارتفاع كلفة االنتاج
والر�سوم املرتفعة املفرو�ضة على ا�سترياد املواد االولية،

وع��دم حماية ال�صناعي
ال��ل��ب��ن��اين ال����ذي ي��واج��ه
�إغ��راق�� ًا يف �أ���س��واق��ه من
ب�ضائع مناف�سة خا�صة
�أن الر�سوم على الب�ضائع
امل�ستوردة رم��زي ،باال�ضافة اىل اع��ادة النظر بال�ضمان
االجتماعي للم�ؤ�س�سات ال�صناعية .ونحن ك�صناعيني دائم ًا
نقول �إذا مل تهتم الدولة بهذا القطاع وتوله جزءاً ب�سيط ًا من
اهتمامها فانه لن ي�رصف عماله فقط بل �سيقفل م�صانعه.
وعلى الرغم من كل الظروف ال�صعبة والتحديات التي حت�صل
يف املحيط وت�ؤثر مبا�رشة على لبنان �إال اننا ك�صناعيني
لبنانيني نعمل لن�ستمر».

«ليبان فور» ..جودة ونوعية في صناعة األفران
ت�أ�س�ست �رشكة ليبان ف��ور يف العام  1980يف منطقة
ال�شويفات ،واهتمت ال�رشكة ب�صناعة الأف���ران الآلية
املخ�ص�صة ل�صناعة اخلبز العربي والأفرجني ،واتخذت
لنف�سها خط ًا حديث ًا يف الإنتاج الذي اعتمدت فيه على
�أحدث املعدات.
وقد ذكر �صاحب امل�ؤ�س�سة ف�ؤاد �سيف الدين لـ «ال�صناعة
واالقت�صاد» اخلطة العملية التي يعتمدها يف تطوير نوعية
ال�صناعة� ،إذ يعتمد على �إ�سترياد املواد الأولية املطلوبة
ل�صناعة الأف���ران مبوا�صفات عاملية وعالية اجل��ودة،
وي�ستعمل �أحدث التقنيات لت�رسيع وت�سهيل عملية االنتاج،
م���ؤك��داً على املهنية والدقة يف االنتاج ليعطي اجل��ودة
يف ال�صناعة مما يبعث الثقة عند م�ستورد هذا النوع من
ال�صناعات ،وزيارتنا خري دليل على �أنتاجنا.
�أما عن الأ�سواق التي ت�صدر �إليها ال�رشكة م�صنوعاتها من
�أفران اخلبز قال �سيف الدين �أنهم يهتمون باجلودة النوعية
لهذا متكنوا من اكت�ساب �أ�سواق لبنان باال�ضافة اىل عدة
�أ�سواق يف الدول العربية والأجنبية.
وعلى الرغم من الن�شاط وحماولة التطوير احلا�صلة �إال
�أن العوائق االقت�صادية تقف حاجزاً عند ال�رشكة ك�سائر
ال�رشكات ال�صناعية يف لبنان� ،إذ �أنهم يفتقدون لدعم
الدولة ك�صناعيني ،كما ال يوجد �أهتمام ٍ
كاف للنهو�ض
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بال�صناعة اللبنانية التي ت�ضاهي ال�صناعات الأوروبية
مما ي�سبب عبئ على ال�صناعيني يف لبنان.
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شركة العطار ...صناعة مل ّبس مميز
ت�أ�س�ست �رشكة «�أبناء حممد فريد العطار»
�أول مرة يف العام  ،1926ليعاد ت�أ�سي�س
م�صنعها يف العام  1986مرة جديدة على
يد مالك العطار .تهتم ال�رشكة ب�صناعة
امللب�س ،وي�ضم امل�صنع
وجتارة كافة �أنواع ّ
�أكرث من � 50آلة ت�صنع كل اال�شكال والأنواع
املطلوبة من امللب�س ،وقدعمدت امل�ؤ�س�سة
اىل طرح منتجاتها يف العديد من الأ�سواق
املحلية والعربية ،ودول �شمال و�رشقي
�آ�سيا ،والدول الأفريقية.
وعن التطورات التي ح�صلت يف ال�رشكة،
قال �صاحبها مالك العطار ل»ال�صناعة
واالقت�صاد» بد�أ م�صنع العمل يف �صناعة
امللب�س يف العام  1926مع �أجدادنا ،وكان
ّ
يعترب كتجارة عائلية تعتمد على املواد
الأولية والآالت املتوافرة يف ذاك الوقت.
ولكن امل�صنع �شهد تطوراً يف العام 1986
حيث مت جتديد العديد من املعدات كمرحلة
انتقالية� ،إال �أن العام � 1994شهد نقلة
نوعية من خالل جتديد املعدات ال�صناعية
على �أحدث طراز.

�أما املرحلة الثالثة فكانت يف العام 2004

حيث مت بناء م�صنع جمهز ب�آحدث الآالت
االتوماتيكية ل�صناعة امللب�س ،وا�ستعنا
بحرفيني وفريق عمل مميز وخبري ب�صناعة
امللب�س.
وع��ل��ى �صعيد ال��ق��رو���ض ،فقد ا�ستفادت
م�ؤ�س�ستنا من القرو�ض ال�صناعية لتجهيز
امل�صنع وتطويره.
وعلى الرغم من الن�شاط الذي نقوم به �إال
�أن هناك م�شاكل تواجهنا ك�صناعيني
�أهمها م�شكلة الطاقة والكهرباء واملازوت،
ونعمل مل��واج��ه��ة ه��ذه ال�صعوبات كي

نتمكن من اال�ستمرارية يف ظل غياب دعم
الدولة لل�صناعة اللبنانية وايجاد اال�سواق
املنا�سبة لنا ك�صناعيني.
وي�ضيف مالك العطار« :نقرتح ان تعطي
الدولة اهتمام ًا اكرث بهذا النوع من االنتاج،
واعفاء ال�صناعيني من ال�رضائب ،وايجاد
متخ�ص�صني �صناعيني من كل اال�صعدة يف
الدولة ،وتزويد ال�صناعيني بالدعم املعنوي
لكي ن�ستطيع اال�ستمرارية يف هذا االنتاج
املميز الذي يحتاج اليه لبنان ،ف�صناعة
امللب�س مهمة ومتثل واجهة مميزة لبلدنا
كمنتج مميز».

شركة ميدل ايست فيدر سرفيسيس (أوف شور) ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2012/12/31
الموجودات
اال�صول الثابتة
�سلع و�أ�شغال وخدمات
ذمم مدينة
م�صارف وم�ؤ�س�سات مالية
ال�صندوق

املجموع العام

جمل�س الإداره

مي ف�ؤاد معيكي
طانيو�س عبدو اخلوري
قرا�سيا يو�سف االبي�ض

ل.ل.

ل.ل.

10156028

30000000

280164639

1010101-

2698974625

3308859328

2508812374

1645062586

1768659

150750

1968464
3879310

5244393331

5244393331

رئي�س جمل�س الإداره
ع�ضو
ع�ضو
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المطلوبات
ر�أ�س املال
نتائج �سابقة مدورة
النتيجة ال�صافية للدورة املالية
ذمم دائنة
ال�ضمان االجتماعي
�رضائب متوجبة على الأ�ستثمار
ح�سابات الت�سوية

املراقب الأ�سا�سي
حبيب حامت
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من �شهر �إلى �شهر

ميقاتي في حفل إطالق دليل المواطن للبيئة :
اإلنتماء الحقيقي الى الوطن ُي ّ
قوي جذور وحدتنا
�أطلق رئي�س احلكومة امل�ستقيل جنيب
ميقاتي «دليل املواطن» يف كل ما
يتعلق ب�ش�ؤون البيئة واخلدمات التي
تقدمها وزارة البيئة ،يف حفل �أقيم
يف ال�رساي بدعوة من الوزارة ،ح�رضه
نائب رئي�س جمل�س الوزراء �سمري
مقبل ،وزير البيئة ناظم اخلوري ،وزير
الإقت�صاد والتجارة نقوال نحا�س ،وزير
الإعالم وليد الداعوق ،وزير ال�صناعة
فريج �صابوجنيان ،وزير �ش�ؤون
املهجرين عالءالدين ترو ،و�شخ�صيات
ديبلوما�سية و�إقت�صادية و�إعالمية.
وقال وزير البيئة« :بيئة لبنان وجهه
وهويته ،ووزارة البيئة مل ت�ستكمل
ّ
بعد عنا�رص تكوينها اال�سا�سية والتي
حتتاج �إليها لتحقيق �أهدافها ولبلوغ
الغاية التي �أن�شئت من �أجلها عام ،1993
�إذ حال دون ذلك غياب الت�رشيعات
ال�رضورية وعدم تعيني العدد الوايف
من االداريني واالخت�صا�صيني لقيام
مبهام حماية البيئة يف لبنان .ولأننا
ن�ؤمن مببد�أ امل�شاركة ،جعلنا من
التن�سيق والتعاون مع العديد من
الوزارات والإدارات هاج�سنا ،ويف هذا
االطار تقاطعنا ب�إيجابية مع القطاعني
العام واخلا�ص ف�أثمر هذا الت�شابك
�إجنازات وحلو ًال قفزنا بها فوق ثغرات
اخللل وفوق مكامن ال�ضعف يف ج�سم
االدارة».
وا�ضاف ان الوزارة متكنت من �إقرار
عدد من م�شاريع القوانني يف جمل�س
الوزراء يف العام  2012وهي :ان�شاء
النيابة العامة البيئية ،املحميات
الطبيعية ،االدارة املتكاملة للنفايات
ال�صلبة ،حماية نوعية الهواء .و�أحيلت
هذه امل�شاريع اىل املجل�س النيابي
لدر�سها و�إقرارها .كما �أ�صدرت الوزارة
يف �آذار � 2012أربعة م�شاريع مرا�سيم
تطبيقية لقانون حماية البيئة.
وقال� :أما اليوم فخطوتنا واثقة
وجريئة ،ودليل املواطن ي�ساهم يف
توعية املواطنني ،وبقدر ما يعي
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اللبناين حقوقه وواجباته بقدر ما
يبتعد عن الف�ساد واملواطن الذي يعرف
منهج التعامل مع ما يحتاجه من
الوزارة يبتعد عن م�ساوئ الوا�سطة
وعن ال�سم�رسات الرخي�صة.
ا�ضاف :هذا الدليل ير�شد امل�ستعني
به اىل طريقة تقدمي الطلب وتكوين
امل�ستندات فيوفر على املواطنني ما
اعتادوه من جهد ومعاناة املراجعات
التي ال طائل حتتها.

ميقاتي

«ي�رسنا ان
من جهته ،قال ميقاتي:
ّ
نلتقي اليوم لنحتفل مع ًا ب�إطالق وزارة
البيئة «دليل املواطن» الذي ي�شكل
خطوة رائدة يف جمال تنظيم العمل
االداري يف الوزارة وت�سهيل �أمور
املواطنني».
الهم البيئي �أحد �أهم
ا�ضاف :ي�ش ّكل
ّ
التحديات التي تواجه لبنان حا�رضاً
ال ،من �أجل �صون وطننا
وم�ستقب ً
وحماية ار�ضه وبيئته ومناطقه ،لكن
امل�ؤ�سف انه على الرغم من اجلهود التي
بذلناها و�سوانا ،والقوانني العديدة
التي �صدرت يف هذا املجال ،ال يزال
االنفالت البيئي م�ست�رشي ًا يف اكرث
احل�س الكايف
من منطقة ،نتيجة غياب
ّ
لدى املواطنني ب�رضورة احلفاظ على
ما �أنعم به اهلل على وطننا من جماالت
وخريات طبيعية ،واتباع غالبية
املواطنني نظرية احلرية املطلقة يف
الت�رصف ولو � ّأدى ذلك اىل ت�شويه
مقوماتها.
البيئة وتلويثها وتبديد ّ
ا�ضاف :الوعي البيئي يبد�أ من املنزل

وتربية االوالد على حماية الطبيعة
و�صو ًال اىل تربية مدنية �سليمة يف
املدر�سة وهنا دور االهل يف تن�شئة
اجيالهم وح�سن توعيتهم على هذا
امللف اال�سا�سي ،و�صو ًال اىل دور
البلديات واالدارات املحلية يف املدن
والقرى وهيئات املجتمع املدين التي
تتحرك يف هذا االطار وجهودها
جد م�شكورة ومتثل تعوي�ض ًا معين ًا
ّ
عن �ضعف االهتمام الر�سمي بفعل
امل�شكالت الكثرية التي نعاين منها
و�ضعف االمكانات املالية واملادية.
وختم بالقول :مهما حتدثنا عن البيئة
واحلفاظ عليها ،يبقى اال�سا�س يف تعميم
ثقافة املواطنية احلقة وامياننا جميع ًا
نحن اللبنانيني ،باالنتماء احلقيقي
اىل هذه االر�ض وهذا الوطن .االنتماء
احلقيقي اىل الوطن يقوي جذور عي�شنا
الواحد على الرغم من االختالفات
ح�س
امل�رشوعة يف الر�ؤى واالفكارّ .
املواطنية يعزز حمبتنا لوطننا وت�شبثنا
بهويتنا اللبنانية و�أرزتنا ال�شاخمة
مدى التاريخ واالجيال.
يف كلمة �سابقة قلت و�أكرر اليوم ،لي�س
م�صادفة ان العلم اللبناين هو الوحيد
بني �أعالم الدول الذي تتو�سطه �شجرة
هي �شجرة االرز ،ويف ذلك دليل �صارخ
على اولوية �إنتمائنا اىل هذه االر�ض
و�رضورة تعاوننا للحفاظ عليها
و�صونها للأجيال املقبلة .تعالوا ايها
ال�سادة نبني مع ًا حا�رضاً �سليم ًا ير�سم
ر�ؤية زاهرة للم�ستقبل .تعالوا نبني
اليوم لبنان الغد على �صورة اجلمالية
الفائقة التي �أورثنا �إياها �أ�سالفنا.
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تقرير أبوغزالة حول تقنية المعلومات واالتصاالت:
المسؤولية االجتماعية إطار مجتمعي وأخالقي

ر�أى رئي�س جمموعة طالل ابو غزالة
الدولية طالل �أبو غزاله يف ت�رصيح:
«�أن امل�س�ؤولية الإجتماعية هي �إطار
جمتمعي و�أخالقي ،كما �أنها �إطار
فل�سفي معزز وحديث للأعمال يف �ضوء
التطورات الإجتماعية والإقت�صادية
والتكنولوجية» ،م�ضيفا «�أن ما تقدمه
ال�رشكات واجب وم�س�ؤولية ،و�أن�شطتها
هي �شكل من �أ�شكال املواطنة ال�صاحلة»،
معربا عن «�إميانه الرا�سخ ب�أن ال�رشكات
الناجحة والتي لديها ال�سلطة ور�أ�س
املال والنفوذ ،عليها واجب �أخالقي
لفعل اخلري ،و�أن تطوير وبذل اجلهود

يف امل�س�ؤولية الإجتماعية الإيثارية
لل�رشكات �سيحققان تغيريا نوعيا فعاال
يف العامل العربي».
وحذر �أبو غزاله يف الوقت عينه من
«�أن امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�رشكات
لي�ست احلل مل�شاكل عاملنا الإجتماعية
والإقت�صادية ،بل هي جمرد طريق واحدة
حمدودة ،و�إن كانت �إيجابية» ،معربا
عن ت�أييد «�سائر مبادرات امل�س�ؤولية
الإجتماعية لل�رشكات لأن وجودها
لي�س لك�سب املال فقط وعليها �أال تن�سى
�أن املجتمع هو �صاحب الف�ضل وم�صدر
الرزق واخلري» .و�أو�ضح «�أن الأمم املتحدة
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�أ�ستوفت دورها القيادي العاملي فيما
يخ�ص امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�رشكات،
عن طريق الإتفاق العاملي للأمم املتحدة
وهو مبادرة هامة تطوعية يف جمال
امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�رشكات على
امل�ستوى الدويل ،وقد حقق درجة من
التنظيم وامل�صداقية .وبناء على �أهداف
الألفية للأمم املتحدة والتي �أتاحت يل
تويل رئا�سة الإئتالف الدويل لتحقيق
�أهدافها من خالل تقنية املعلومات
والإت�صاالت ،ف�إن الإتفاق ي�سعى
ب�إ�ستمرار للتح�سني والتطوير مبا يتوافق
مع الأهداف الإمنائية للألفية» .وقال
«لقد كانت جمموعة طالل �أبوغزاله �أحد
امل�شاركني يف الإتفاق منذ �إن�شائه،
وكان يل �رشف تويل من�صب �أول نائب
لرئي�سه وهو الأمني العام للأمم املتحدة،
ودعا ال�رشكات للم�شاركة فيه» .
�إىل ذلك �شهد ملتقى طالل �أبوغزاله
املعريف ا�صدار التقرير ال�شامل املتعلق
مب�ؤ�رشات تقنية املعلومات والإت�صاالت
يف التعليم والذي عملت على اجنازه كل
من منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة «اليون�سكو» وجمموعة طالل
�أبوغزاله ومعهد اليون�سكو لالح�صاء.
وقد �أ�شاد �أبو غزاله «باجلهود التي بذلت
لإجناز التقرير» ،مثمنا «ال�رشاكة بني
جمموعة طالل �أبوغزاله واليون�سكو ،يف
هذا امل�رشوع احليوي الإ�سرتاتيجي».
وقال« :بد�أنا يف املرحلة الأوىل ب�إجراء
م�سح ملعرفة ا�ستخدام املعلومات
والإت�صاالت يف خمرجات ومدخالت
التعليم من خالل عمل �إح�صاء دقيق
وفق املعايري الدولية لالح�صاء فيما
�سيعمل فريق م�شرتك من املجموعة
واليون�سكو يف املرحلة الثانية ال�ستكمال
امل�سح ،ويف املرحلة الثالثة �ستتم درا�سة
نتائج امل�سح مع الوزارات وامل�ؤ�س�سات
املعنية ،لتقييم ما �أجنز وبحث الفجوات
والنواق�ص وما يجب �إتخاذه من اجراءات
من �صانعي القرار».
العدد � 131أيلول 2013
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اخالقيات التعامل االعالمي مع االطفال:
تشريع الصحة العقلية والجسدية

ي�ستعد املجل�س الأعلى للطفولة يف
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،الطالق
م�رشوع حول «�رشعة اخالقيات التعامل
االعالمي مع الأطفال» وبهذا اخل�صو�ص
ح�رضت م�سودة ال�رشعة بالتعاون مع
املنظمة ال�سويدية لرعاية الأطفال،
وقدمت ن�ص ال�رشعة اىل الو�سائل
الإعالمية كافة كونها حتتل (الو�سائل
الإعالمية) مكانة بارزة يف املجتمع
عموم ًا واال�رسة خ�صو�ص ًا ،وت�ؤدي دوراً
هام ًا يف ح�صول الطفل على املعلومات
وت�ستهدف باال�ضافة اىل و�ضعهم
االجتماعي ت�ستهدف �صحتهم العقلية
واجل�سدية �أي�ض ًا.
وال�رشعة عبارة عن مبادىء ا�سرت�شادية
توجيهية حول كيفية مقاربة مو�ضوعات
الطفل يف و�سائل االعالم كافة ،و�صو ًال
اىل «الإعالم �صديق الطفل» .ومن بنود
ال�رشعة وعناوينها الرئي�سة:
 1يق�صد بـ»الطفل» كل ان�سان مل يتجاوزالثامنة ع�رشة (املادة االوىل من �إتفاقية
حقوق الطفل)
 2يق�صد بـ»ال�رشعة» معايري اال�صولاالخالقية املهنية التي �سيعتمدها
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

8/28/13 1:44 PM

العدد � 131أيلول 2013

االعالميون وو�سائل االعالم يف �إدراج
مبادئ اتفافية حقوق الطفل واملواثيق
الدولية ذات ال�صلة �أثناء التعامل مع
الطفل ومقاربة �أي �ش�أن من �ش�ؤونه.
 3يق�صد باالفرقاء املعنيني بتنفيذال�رشعة:
�أو ًال� :صانعو الر�سالة االعالمية �أي
املحررون �أو الكتاب الذين ي�صوغون
اخلرب �أو الق�صة االخبارية �أو املقابلة �أو
التحقيق �أو املقالة �أو التقرير �أو غري ذلك
من فنون ال�صناعة االعالمية.
ثاني ًا :امل�ؤ�س�سات االعالمية املكتوبة
وامل�سموعة واملرئية (وااللكرتونية)
وكذلك التي تنتج ال�رشائط امل�صورة
واالفالم الوثائقية واالغاين وغريها.
ثالث ًا :املعلنون وامل�ؤ�س�سات االعالنية.
رابع ًا� :أي فريق �آخر قد يقوم ب�أي عمل
ذي �صفة �إعالمية �أو �إعالنية.

 -2المبادئ العامة

�أو ًال :االلتزام باالخالقيات العامة
لالعالم
ثاني ًا� :إحرتام املواثيق الدولية املتعلقة
بالطفل ،ب�صورة عامة ومطلقة ،ال يجوز

خرق �إتفاقية حقوق الطفل ن�ص ًا وروح ًا
يف ديباجتها وموادها الـ  ،54ال �سيما
املواد  13و 16و 17و 18و( 29ملحق) يف
التعامل مع �ش�ؤون الطفل عرب االخبار �أو
املقابلة �أو التعليق �أو التقرير �أو التحقيق
او الربنامج االداعية والتلفزيونية
(دراما ،حوار ،منوعات� )...،أو غريها من
فنون ال�صياغة االعالمية.
ثالث ًا :يف التعامل املهني مع �ش�ؤون
الطفل يتوجب:
احرتام كرامته ،واال�ستماع �إىل �آرائه،
وحماية م�صاحله الف�ضلى ،ا�ست�شارة
الطفل وامل�س�ؤولني عن رعايته.
باال�ضافة اىل نقاط تو�ضيحية عدة
ومف�صلة يف كتاب خا�ص �سيكون متداو ًال
للعامة بعد الإعالن الر�سمي عنه واقراره.

40

Assinaa131.indd 40

تخفيض نسبة ّ
التلوث
في معمل الذوق % 80
�أعلنت م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ،يف بيان �أنها «وبعد حوايل
عامني من العمل� ،أنهت بنجاح املرحلة الأوىل التجريبية
ل�ضخ مواد كيماوية  additivesملعاجلة الفيول �أويل لتخفي�ض
االنبعاثات الغازية ال�سامة يف معمل الذوق احلراري والتي
متت على املجموعة رقم  --2يف املعمل يف الفرتة املمتدة من
�شهر ت�رشين الأول  2012حتى �أوائل �شهر �أيار  2013وقد حققت
التجربة حت�سينات جوهرية� ،سواء جلهة احلد من االنبعاثات

امللوثة بن�سبة و�صلت �إىل � % 80أو جلهة حت�سني �أداء املجموعة
املذكورة ،حيث فاقت هذه التح�سينات م�ستويات التخفي�ض
املكفولة يف العقد.
و�ست�ستكمل ال�رشكة املتعهدة التي ت�ستخدم مواد وتقنية ال�رشكة
الأملانية  ،PENTOLاملرحلة الثانية من امل�رشوع بتجهيز بقية
املجموعات  3 ،1و 4يف املعمل بوحدات معاجلة  skidsملادة
الفيول �أويل بحيث �ستبد�أ عملية �ضخ املواد الكيمائية على
املجموعات الأربع بدءا من خريف .2013
وهكذا ،يكون مو�ضوع انبعاثات معمل الذوق يعالج للمرة الأوىل
بطريقة جدية وعلمية ،وبالتايل يتحقق مطلب مزمن لأبناء
ق�ضاء ك�رسوان و�سكانه وفعالياته ببيئة نظيفة من التلوث ،حيث
�سي�شعرون ابتداء من ت�رشين الثاين  2013بتح�سن بيئي ملمو�س
على ال�صعد التالية:
 تخفيف االنبعاثات امللوثة Particulate mattersوامل�سببةلأمرا�ض م�رسطنة و�أمرا�ض الرئة واحل�سا�سية وكذلك احلد من
الكربون الأ�سود وتخفيف الغبار امللوث  smutامل�رض بال�صحة
وباملن�ش�آت املحيطة.
 احلد من ال�ضباب الدخاين الأ�صفر -البني واحلد من تكونحام�ض النرتيك  acid nitricتخفي�ض الـ NOx
 تخفي�ض ن�سبة تكون احلام�ض الكربيتي  sulfuric acidومايعرف بالـ  acid rainتخفي�ض الـ .SO3
 تخفي�ض غاز �أول �أك�سيد الكربون  COامل�سبب مل�شاكل �صحيةعديدة.

دعوة رجال االعمال اللبنانيين لتعزيز التعاون
«منتدى إقتصادي» في قبرص
�إ�ستقبل رئي�س اجلمهورية القرب�صي
نيقو�س �أنا�ستا�سياد�س رئي�س �رشكة
بال�س هولدينغ ومديرها التنفيذي
جورج �شهوان برفقة �سفري اللجنة
الدولية حلقوق الإن�سان املقيم يف
قرب�ص �إيلي عيد ،يف لقاء دعا فيه
الرئي�س القرب�صي رجال الأعمال
اللبنانيني �إىل تعزيز التعاون
االقت�صادي بني بالده ولبنان والعامل
العربي يف جميع املجاالت.
وقد �أبدى الرئي�س �أنا�ستا�سياد�س
تفا�ؤله حيال املرحلة املقبلة يف لبنان
وقرب�ص نظرا �إىل عملية ا�ستخراج النفط
والغاز املرتقبة يف البلدين والتي ال بد
من �أن تنه�ض باالقت�صاد وتوفر فر�ص
عمل هائلة يف كل من لبنان وقرب�ص.
ووجه الرئي�س القرب�صي اىل جمعية

بوابة قرب�ص �إىل العامل العربي»

م�صارف لبنان ،دعوة �إىل زيارة
قرب�ص ومناق�شة و�ضع امل�صارف
فيها ،وال �سيما �أن جهودا حثيثة بذلت
لتح�صينها يف خالل الأزمة الأخرية،
علما �أن قرب�ص ت�ضم اليوم �أكرث من
ت�سعة م�صارف لبنانية.
وقال الرئي�س القرب�صي« :لدينا الكثري
من امل�صالح والثقافة امل�شرتكة
فقرب�ص بوابة لبنان �إىل اوروبا ولبنان
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من جهته ،لفت �شهوان اىل م�ساع
يبذلها بهدف تنظيم منتدى اقت�صادي
يف قرب�ص قريبا يجمع غرف االقت�صاد
ورجال الأعمال العرب مع م�س�ؤولني
و�رشكات قرب�صية ويكون برعاية
رئي�س اجلمهورية الذي رحب بالبادرة
ووافق عليها.
يذكر �أن �رشكة بال�س بروكرز بد�أت
م�ؤخرا بتوفري عرو�ض ا�ستثنائية
وفر�ص مميزة ل�رشاء العقارات
يف قرب�ص .وقد �أظهر اللبنانيون
وال�سوريون اهتمام ًا كبرياً يف هذه
ال�سوق حاليا ،خ�صو�صا بعد �صدور
القانون الذي يخول كل من ي�شرتي
عقارا بقيمة � 300ألف يورو احل�صول
على �إقامة دائمة يف اجلزيرة.
العدد � 131أيلول 2013
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من �شهر �إلى �شهر
إتفاق ّية تعاون بين وزارة الزراعة و  4جامعات

الحاج حسن :مشروع ثالث للربط إلكترون ّي ًا
�أكد وزير الزراعة الدكتور ح�سني احلاج
ح�سن ،يف م�ؤمتر �صحايف عقده يف مكتبه
يف الوزارة�« ،أن التكامل بني القطاعني
العام واخلا�ص هو لتطوير اال�سرتاتيجيات
والربامج املتعلقة بالزراعة» ،الفتا �إىل
�أن «اتخاذ القرارات يتم ب�شكل جماعي يف
اللجان املتخ�ص�صة يف خمتلف املجاالت
التي مت ت�شكيلها يف وزارة الزراعة حيث
يتم التفاعل بني ممثلي الوزارة واجلامعات
وخمتلف ممثلي القطاعني العام واخلا�ص»،
ور�أى «يف هذا التعاون غاية يجب الو�صول
فيها اىل الأمثل لتطوير القطاع مل�صلحة
املزارع والأمن الغذائي و�سالمة الغذاء
واالقت�صاد الكلي واالقت�صاد اجلزئي».
وقال الوزير احلاج ح�سن «نوقع اتفاقية حول التدريب الزراعي،
وقريبا �سنوقع اتفاقية حول البحث العلمي كما ان هناك م�رشوعا
ثالثا للربط مع اجلامعات من خالل مكتبة الكرتونية موحدة
لرتابط املعلومات .نحن نوقع جميعا اليوم اتفاقية للتعاون يف
اجتاهني :االول تدريب للطالب يف الوزارة واالجتاه الثاين تدريب
للموظفني يف الكليات .اما اتفاقية البحث العلمي ف�ستكون مع
املجل�س الوطني للبحوث العلمية وم�صلحة الأبحاث العلمية
الزراعية».
ا�ضاف« :هناك مباحثات مع االحتاد االوروبي كما ان هناك
توجها لدينا لت�شكيل وفد موحد من الوزارة واجلامعات دون الغاء
حرية اجلامعات ا�ضافة �إىل مباحثات من «املريا» يف فرن�سا».
وتابع« :اليوم ،نوقع اتفاقية طبقناها ،كما �أننا اجنزنا جزءاً كبرياً
من اتفاقية التعاون يف جمال البحث العلمي على االر�ض من
خالل التعاون مع بع�ض اجلامعات حول مر�ض الفيتوبالزما على
اللوزيات ومر�ض النيوكا�سل على
الدواجن ومتبقيات امل�ضادات
احليوية ،كما �أن الطالب يتدربون
يف الوزارة ا�ضافة �إىل العديد
من الندوات وور�ش العمل التي
�شاركنا فيها مع اجلامعات».
والقى الوزير دياب كلمة هن أ� فيها
احل�ضور على توقيع االتفاقية
«التي ت�شكل تفعيال لدور ا�سا�سي
هو البحث العلمي ،كما �أنها ت�شكل
فر�صة لتجميع نقاط القوة التي
تتمتع بها كل جامعة مبا ينعك�س
ايجابا على اجلميع».
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و�أعلن «�أن م�رشوع تطوير قانون التعليم
العايل يف لبنان �سيكون البند الأول الذي
�سيتم بحثه يف املجل�س النيابي ،وهو ي�شكل
اول جتديد منذ � 50سنة ،كما �أن م�رشوع
القانون الذي يتم در�سه حاليا يف اللجان
النيابية ل�ضمان جودة التعليم العايل من
حيث �سيكون هناك مطلب �أ�سا�سي لالعتماد
امل�ؤ�س�سي واعتماد الربامج ا�ضافة �إىل
م�شاريع �أخرى لرفع م�ستوى التعليم ومن
بينها مر�سوم تنظيم �شهادة الدكتوراه يف
اجلامعات يف لبنان».
من جهته� ،ألقى رئي�س اجلامعة اللبنانية
ال�سيد ح�سني كلمة� ،أ�شار فيها اىل �أن «خطة
النهو�ض الزراعي التي طرحها الوزير احلاج
ح�سن يف احلكومة احلالية كانت قد طرحت يف الوزارة التي
�سبقتها يف جوانب كثرية منها ،وبد�أ العمل على تنفيذها اال ان
اجلديد فيها وامل�شكور عليه هو يف ا�رشاك اجلامعات من حيث
التدريب ان على م�ستوى املهند�سني الزراعيني ام على م�ستوى
الأطباء البيطريني».
من جهته ،عرب رئي�س اجلامعة الي�سوعية الأب دكا�ش عن �رسوره
لتوقيع اتفاقية التعاون بني اجلامعات التي لديها كليات للزراعة
مع وزارة الزراعة واملجل�س الوطني للبحوث العلمية .ور�أى �أن
هذه االتفاقية «ت�شكل قيمة م�ضافة لأن وزارة الزراعة هي حمور
�أ�سا�سي فيها ومن حيث اتفاق املوقعني على العمل ك�رشكاء
ا�سرتاتيجيني على م�ستوى الزراعة ،ولأن الق�صد هو املزارع لتنمية
قطاعه و�إعطاء االنتاج االف�ضل ،كما �أن الطالب لديه املجال
الأف�ضل للتدريب لي�صبح مهند�سا زراعيا ذا كفاءة �أف�ضل» ،متمنيا
«�أن تكون هذه االتفاقية باكورة لرفع م�ستوى البحث العلمي
والتعليم العايل يف لبنان».
وا�شار امني عام املجل�س الوطني
للبحوث العلمية الدكتور حمزة يف
كلمة ا�شار فيها اىل  6اتفاقيات
تعاون بني وزارة الزراعة
واجلامعات :اللبنانية ،القدي�س
يو�سف ،الروح القد�س الك�سليك،
االمريكية يف بريوت« ،لزيادة
التوا�صل وربط كليات الزراعة فيها
بالوزاة وتفعيل العمل امليداين
وخ�صو�صا االر�شاد الزراعي
وتدريب طالب اق�سام الهند�سة
الزراعية والطب البيطري».
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«ميريل لينش» دين لبنان الخارجي:
عائد سلبي بنسبة  % 82,2خالل 2013
وفقا «لتقرير املردود العايل» يف اال�سواق
النا�شئة ال�صادر عن �رشكة مرييل لين�ش،
حقق دين لبنان اخلارجي عائداً �سلبي ًا
بلغت ن�سبته  04،3يف املئة خالل �شهر
حزيران املا�ضي مقارنة مع عائد �سلبي
و�صل اىل  86،0يف املئة يف �شهر ايار
املا�ضي .على �صعيد تراكمي انخف�ض
عائد الديون اخلارجية للبنان اىل 82،2
يف املئة خالل الن�صف االول من العام
احلايل مقارنة مع عائد بلغ  23،0يف
املئة كما يف نهاية ايار املا�ضي ،وقد
تفوق لبنان على العائد الذي حققته
منطقة اوروبا وافريقيا وال�رشق االو�سط،
 34،4يف املئة والعائد الذي حققته بلدان
اال�سواق النا�شئة ( )% 95،4التي ي�شملها
امل�ؤ�رش.
من ناحية الت�صنيف احتل لبنان املركز
 18يف اال�سواق النا�شئة مقارنة باملركز
الـ 33كما يف نهاية ايار املا�ضي واملركز
 12يف منطقة اوروبا وال�رشق االو�سط
وافريقيا مقارنة باملركز الـ 20يف نهاية

ايار املا�ضي.
يف هذا االطار ي�أتي لبنان يف املرتبة
الـ 23من حيث ادنى ن�سب للعوائد
املحققة على الديون ال�سيادية اخلارجية
�ضمن الئحة بلدان اوروبا وال�رشق
االو�سط وافريقيا واملرتبة  46جلهة ادنى
م�ستويات عائد على الديون اخلارجية
�ضمن اال�سواق النا�شئة .باال�ضافة اىل
ذلك ،ا�شار التقرير اىل ان الهام�ش على
�سندات اليوروبوندز اللبنانية ،ات�سع اىل
 488نقطة ا�سا�س كما يف نهاية حزيران
املا�ضي ،مقارنة بـ 451نقطة ا�سا�س
كما يف نهاية ايار املا�ضي .وي�أتي
هذا الرتاجع يف الهوام�ش على ال�سندات
ال�سيادية يف لبنان ويف املنطقة ويف
العامل ككل بعد الت�رصيح الذي ادىل به
رئي�س االحتياطي الفيدرايل يف الواليات
املتحدة االمريكية يف اواخر �شهر
حزيران املا�ضي بان امل�رصف املركزي
االمريكي قد ي�ضع حدا ل�سيا�سته النقدية
التو�سعية يف العام  .2013ويعد هام�ش
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لبنان على �سندات اليورو بوندز مرتفعا
باملقارنة مع هوام�ش منطقة اوروبا
وال�رشق االو�سط وافريقيا ( 327نقطة)
واال�سواق النا�شئة ( 345نقطة ا�سا�س)
وفقا لذلك ،احتل لبنان املرتبة  43بني
اقت�صادات اال�سواق النا�شئة (مقارنة
باملرتبة  48كما يف نهاية اياراملا�ضي،
واملرتبة  26يف منطقة اوروبا وال�رشق اال
و�سط وافريقيا (مقارنة باملركز  29كما
يف نهاية ايار املا�ضي جلهة الهوام�ش.
واخريا ك�شف التقرير ان عائد لبنان
يف م�ؤ�رش اال�سواق النا�شئة ك�سندات
اليوروبوندز بلغ  82،3يف املئة يف نهاية
�شهر حزيران املا�ضي ،مقارنة بـ% 3,53
يف نهاية ايار املا�ضي.
نتيجة لذلك احتل لبنان املرتبة  10بني
اال�سواق النا�شئة (مقارنة باملرتبة 9
كما يف نهاية ايار  2013واملرتبة  5يف
منطقة اوروبا وال�رشق االو�سط وافريقيا
(مقارنة باملرتبة  4كما يف �شهر ايار
املا�ضي
العدد � 131أيلول 2013
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من �شهر �إلى �شهر
الهيئات تحضر خطة تحرك عنوانها «تشكيل جبهة وطنية»

القصار :لتشكيل حكومة انقاذ اإلقتصاد

عدنان القصار

�أعلن رئي�س الهيئات الإقت�صادية الوزير
ال�سابق عدنان الق�صار �أن الهيئات
حت�رض خطة لتحركها املقبل عنوانها
«ت�شكيل جبهة وطنية عري�ضة» ت�ضم
خمتلف املواطنني والهيئات والنقابات
واالحتادات واملجتمع املدين ،مو�ضح ًا
�أن اجتاهاتها «مطالبة امل�س�ؤولني
والأفرقاء ال�سيا�سيني كافة حماية الوطن
والن�أي به وباقت�صاده عن ال�رصاعات
ال�سيا�سية».
وطالب الق�صار اجلميع «بالتزام «�إعالن
بعبدا» و�سيا�سة الن�أي بالنف�س والإ�رساع
يف ت�شكيل حكومة ت� ّؤمن متطلبات العي�ش
الطبيعي للمواطن من الأمن واال�ستقرار
وتعمل على و�ضع خطة �إنقاذ اقت�صادي
تواكب احتياجات هذه املرحلة ال�صعبة،
خ�صو�ص ًا على ال�صعيدين االقت�صادي
واالجتماعي» ،وقال «ال ميكن التعويل
على املعدل املتوا�ضع للنمو ملواكبة
متطلبات االقت�صاد وتوفري فر�ص العمل
والإحتياجات املعي�شية ال�ضاغطة،
خ�صو�ص ًا مع تنامي الإنفاق العام
وت�صاعد املديونية العامة للدولة».
واعترب �أن «�رصخة الغ�ضب التي �أطلقتها
الهيئات االقت�صادية يف «بيال» منذ
فرتة ،طالبت بوقف املمار�سات والتزام
جميع الأفرقاء ال�سيا�سيني «�إعالن بعبدا»
احلد من التدهور االقت�صادي،
بغية
ّ
خ�صو�ص ًا �أننا ن�أمل دائم ًا التمكن من
ا�ستعادة ن�سبة منو تتجاوز االرقام التي
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نتحدث عنها حالي ًا متى توفرت االجواء
ال�سيا�سية واالمنية الهادئة».
ولي�س بعيداً ،لفت الق�صار �إىل �أن «القطاع
امل�رصيف اللبناين �أقوى اليوم من �أي وقت
م�ضى على الرغم من احلمالت امل�شبوهة
التي ا�ستهدفت �سمعته ،فهو يتمتع مبالءة
عالية ويلتزم �أعلى املعايري امل�رصفية
الدولية ال�سليمة ،كما �أنه القطاع القادر
على رفد القطاعات االقت�صادية االخرى
مبا حتتاج �إليه لال�ستمرار يف ظل
الظروف القائمة».
يف غ�ضون ذلك ،تعكف اللجنة امل�صغرة

التي �شكلتها الهيئات االقت�صادية على
در�س ملف �سل�سلة الرتب والرواتب
ملوظفي القطاع العام من حيث التكلفة
احلقيقية لها والإيرادات والإ�صالحات
املوعودة ،لرفع تقرير بها اىل جلنة املال
واملوازنة النيابية.
وتبدي الهيئات اهتمام ًا الفت ًا مبو�ضوع
ال�سل�سلة «ملا ي�شكل �إقراره من تداعيات
�سلبية على االقت�صاد الوطني وخمتلف
القطاعات االقت�صادية» يف ر�أيها.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الهيئات حت�ضرّ
حتركها املذكور.
حملة �إعالمية تواكب ّ

44

Assinaa131.indd 44

إطالق مجلس األعمال اإليطالي ـــ اللبناني
تويل «غرفة بريوت وجبل لبنان» �أهمية ق�صوى ملجال�س
الأعمال ،وتركز على دورها اال�ست�شاري خ�صو�صا يف
مو�ضوع التجارة اخلارجية ،وهي حتر�ص على التعاون مع
جمال�س الأعمال التي تعي�ش واقع الأمور على الأر�ض» ،الفتا
االنتباه �إىل �أن «رجال الأعمال اللبنانيني وخ�صو�صا �أع�ضاء
هذا املجل�س على عالقة وثيقة بدول اخلليج وي�شاركون يف
العراق و�سوريا للتح�ضري لور�شة �إعادة االعمار يف هذين
البلدين».
واقرتح «�إقامة (�أ�سبوع ايطاليا يف لبنان) يف العام 2014
و(�أ�سبوع لبنان يف ايطاليا) يف العام � ،2015إ�ضاف ًة �إىل
�إمكانية �إقامة معار�ض م�شرتكة للبنان و�إيطاليا يف بلدان
اخلليج».
و�أ�شار �إىل «�أن غرفة بريوت وجبل لبنان هي جزء من ال�شبكة
التي ت�شكل «مركز التطوير الأوروبي املتو�سطي» الذي مببادرة
(برومو�س) يعد ب�أن ين�رش حول املتو�سط املمار�سات اجليدة
يف خدمة ال�رشكات املتو�سطة وال�صغرية واملتناهية ال�صغر»،

معترباً �أن «هذا املركز هو و�سيلة ممتازة لنقل التكنولوجيا
ونوه بدور «مركز التحكيم
وو�ضعها يف خدمة ال�رشكات»ّ .
والو�ساطة يف غرفة بريوت وجبل لبنان الذي ي�شكل بدوره
جزءا من ال�شبكة املتو�سطية التي ت�ستثمر فيها غرفة ميالنو
والتي تعمل من خالل الأبحاث والت�أهيل واملحا�رضات ،على
رفع م�ستوى التحكيم يف املنطقة».
يذكر ان �شقري عقد خالل زيارته ميالنو لقاءات عدة مع
القيادات االقت�صادية ،بحث خاللها تفعيل عمل «احتاد الغرف
املتو�سطية» وامل�شاريع التي ينفذها ،وكذلك تفعيل التعاون
بني الغرف االيطالية وال �سيما غرفة ميالنو والغرف اللبنانية.

ورشة عمل لتعريف مشروع المركز اللبناني لالنتاج االنظف مع اإلتحاد األوروبي

يعقوب :القرارات الجريئة أساس في حماية البيئة
نظم املركز اللبناين لالنتاج الأنظف بالتعاون
مع مركز البيئة والتنمية لالقليم العربي
والأوروبي يف مقر معهد البحوث ال�صناعية،
ور�شة عمل لإطالق وتعريف امل�رشوع امل�شرتك
مع الإحتاد الأوروبي«� ،»BAT4MEDأف�ضل
التقنيات املتوفرة يف ال�رشق الأو�سط ،يف
ح�ضور ممثلني عن قطاعات �صناعية وبيئية عدة �إ�ضافة �إىل
�أكادمييني وجمعيات غري حكومية ومنظمات دولية.
بداية حتدث املدير املايل والإداري يف معهد البحوث
ال�صناعية �سليم كفوري ممثال املدير العام للمعهد الدكتور
ب�سام الفرن ،ف�أكد «�أن �إهتمام املعهد لي�س حم�صورا يف
تنمية ال�صناعة والأبحاث فح�سب بل �أي�ضا ي�شكل وثيقة يف
ال�ش�ؤون البيئية وخا�صة التقنية منها و�أنه يف هذا ال�صدد
�سيرت�أ�س املعهد حتالف �رشكات بلجيكية و�إ�سبانية وم�رصية
بالتعاون مع الإحتاد الأوروبي لإ�صالح وتنظيم القطاع
البيئي يف لبنان».
ثم حتدث ممثل مركز البيئة والتنمية لالقليم العربي
والأوروبي املهند�س �أحمد درغامي �شاكرا املركز اللبناين
لالنتاج الأنظف على تعاونه الدائم وامل�ستمر مل�صلحة البيئة
والإقت�صاد.
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ختاما �أكد الدكتور علي يعقوب مدير املركز
اللبناين لالنتاج الأنظف «ان التعاون الدائم مع
كل اجلهات الإقليمية هو يف خانة �صلب عمل
املركز اللبناين ويف �سياق الدعم للو�صول �إىل
�إقت�صاد �أخ�رض».
كما �أكد يعقوب «�رضورة �إ�صالح بعيد املدى
يف النظام ال�رضيبي والإ�ستثمار يف امل�شاريع البيئية ،لأنه
قد �أثبتت �أن دمج الدميوقراطية مع الر�أ�سمالية �أنتجت الأزمة
الإقت�صادية يف عام  ،2008لأن م�ؤ�رش الإقت�صاد يف وجود
الر�أ�سمالية يتحكم به اجل�شع والطمع وبالتايل �إ�ستثمارات
ق�صرية املدى ومن ناحية �أخرى ف�إن الدميوقراطية ال تفعل
امل�شاريع البيئية ،حيث �أن الرئي�س الأمريكي �أوباما كان مع
م�رشوع تغري املناخ بينما الكونغر�س من خالل الدميقراطية
�صوت �ضد امل�رشوع ،على �سبيل املثال �إتخذت دولة الدامنارك
قرار جريء عام � 1973إثر الأزمة النفطية العاملية مبنع
ا�سترياد النفط ،اليوم  % 17من ن�سبة الت�صدير الدامناركي هو
املراوح الهوائية املنتجة للطاقة البديلة.
ولفت يعقوب اىل «ان اجلر�أة يف اتخاذ قرارات �سيا�سية وطنية
مع �إ�ستثمار يف الكوادر الب�رشية طويلة املدى هو �أ�سا�سي يف
�إطالق عجلة الإقت�صاد وحماية البيئة».
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جائزة لبنان للسيدات المتميزات األولى 2012
يف لبنان الدورة الأوىل لـ «جائزة
لل�سيدات املتميزات للعام »2012

نظمت
لبنان
و�أقيم للمنا�سبة �إحتفال �ضخم يف ق�رص
االوني�سكو يف بريوت برعاية وزير الإقت�صاد
والتجارة نقوال نحا�س وبالتعاون مع احتاد
غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف
لبنان حيث وزعت جوائز على املت�أهالت
مبجالهن املهني والإبتكاري ،واعتربت
جوائز تكرميية وحتفيزية وتناف�سية.
وي�أتي هذا االحتفال يف لبنان الأول يف
لبنان كفرع من فروع «جائزة الإمارات
لل�سيدات» التي تتوا�صل �سنوي ًا منذ العام
 ،2003حتت رعاية ال�شيخ �أحمد بن �سعيد
�آل مكتوم ،رئي�س هيئة دبي للطريان املدين،
الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات،
والراعي الفخري ملجموعة دبي للجودة،
و�إنتقلت هذه اجلائزة �إىل لبنان حتت �إ�سم
«جائزة لبنان لل�سيدات املتميزات» بدعم من
«�إحتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة
يف لبنان» ،وبالتعاون مع «جمموعة دبي
للجودة» ورعته هذا العام قناة اجلديد.
قدمت الإحتفال الإعالمية �سمر �أبوخليل
ّ
و�ألقى كل من الوزير نحا�س ورئي�س غرف
التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان
حممد �شقري كلمة في ملنا�سبة .كما غ ّنت
خالل الإحتفال الفنانة جاهدة وهبة
ورافقها عزف ًا على البيانو الفنان مايك
وقدمت
ما�سي ،والفنان عا�صي احلالينّ ،
فرقة �أريج عر�ض ًا �إ�ستعر�ضياً.
وعر�ض تقرير عن املتناف�سات
ُ
الـ 15اللواتي و�صلن �إىل الت�صفيات
النهائية واللواتي ت�سلمن �شهادات
وهن بح�سب الرتتيب الأبجدي:
تقدير
ّ
الدكتورة �أمية م�رشفية طبيبة �أكادميية
يف املركز الطبي يف اجلامعة الأمريكية
يف بريوت ،الدكتورة بلقي�س غالييني
جراحة قلب �صدر و�رشايني يف م�ست�شفى
رفيق احلريري اجلامعي ،الدكتورة دميا
تنيان طبيبة �أ�سنان يف املديرية العامة
لقوى الأمن الداخلي ،املهند�سة روال
مو�سى م�ؤ�س�سة ومدير عام �رشكة «نتويز»
( )Netwaysاملدير التنفيذي للجمعية
اللبنانية للإمناء الريفي (،)LARD
رميا �سعادة الرتك نائب الرئي�س املدير
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د .سلوى غدار يونس

ندى جابر

سمر شامسي

جاهدة وهبي

التنفيذي جلمعية «ن�رسوتو» لت�أهيل
املدمنني على املخدرات واخلدمات
االجتماعية� ،سعاد امل�رصي �أبو �شاهني
مالكة ومدير عام �رشكتي عرب العامل
للمال وال�صريفة «تومك�س» واجلبل
لل�سياحة وال�سفر ،فاطمة حيدر مالكة
ومدير عام الأكادميية الكندية اللبنانية
للتميز ،فاطمة �سحمراين خمتار مدينة
�صور ،لور �سليمان مدير عام الوكالة
الوطنية للإعالم ،ليلى عبيد �إخت�صا�صية
جتميل ومالكة ومدير عام �سنرت عبيد،
املهند�سة منى عبداللطيف مدير املباين
بالإنابة يف وزارة الأ�شغال العامة والنقل،
الدكتورة ناديا �شعيب املالكة والرئي�س
التنفيذي ملجموعة «كلينغ» القاب�ضة
( ،)ClinGroup Holdingاملهند�سة جنوى
�شالال اخلوري املالكة والرئي�س التنفيذي
لفندق «كناري دو بيبلو�س» (Canari De
 )Byblosوفندق «ماجي�ستك» ()Majestic
ومركز «�سوليتري» ( ،)Solitereالدكتورة
ندى عالء الدين �أ�ستاذ م�شارك ورئي�سة
خمترب الطب التجددي وااللتهاب يف كلية
الطب يف جامعة القدي�س يو�سف ،ونهال

عبدالغني قليالت امل�ؤ�س�سة وامل�س�ؤول
التنفيذي للم�رسح العاملي.
فهن:
باجلوائز
�أما ال�سيدات اللواتي فزن
ّ
�سيدة الأعمال الأوىل للعام املهند�سة روال
مو�سى.
املهنية الأوىل د بلقي�س غالييني.
فائزة عن معيار القيادة الدقيقة ناديا
�شعيب.
فائزة عن معيار الإجنازات الوظيفية د
�أمية م�رشفية.
فائزة عن معيار االبتكار د ندى عالء الذين.
فائزة عن معيار التخطيط اال�سرتاتيجي
واملايل جنوى �شالال اخلوري.
فائزة عن امل�ساهمات االجتماعية �سعاد
�أبو �شاهني
كما مت تكرمي الفنانني عا�صي احلالين
وجاهدة وهبي ،الإعالمية ن�ضال
الأحمدية ،وعن جمل�س �أمناء «جائزة
كرمت الفنانة
لبنان لل�سيدات املتميزات» ّ
الت�شكيلية الدكتورة �سمر ال�شام�سي من
الإمارات ،ال�سيدة ندى جابر والدكتورة
وكرمت
ال�سفرية �سلوى غدار يون�سُ ،
�أي�ض ًا �سيدة الأعمال مرينا يون�س احلاج.
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نقيب المحررين مع غابي لطيف ومي شدياق ونعمت عازوري ٔاوسي ومهى سلمى

الفأيزات

المهندسة روال موسى

الدكتورة ندى عالء الدين

دٔ .امية مشرفية

نجوى شالال خوري

د .بلقيس غالييني

ناديا شعيب

سعاد ٔابو شاهين

د .سلوى يونس ،محمد لمع ،النقيب الياس عون
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 5آالف شركة فرنسية تعمل في لبنان

أبو سليمان :ال تأثيرات اقتصادية للقرار األوروبي
ا�ستبعد اخلبري املايل وليد �أبو �سليمان
� ّأن يكون لقرار االحتاد الأوروبي ب�إدراج
اجلناح الع�سكري لـ «حزب اهلل» على
اللوائح الإرهابية� ،أي ت�أثري يف الو�ضع
االقت�صادي اللبناين �أو املايل ،نظراً
للم�صالح امل�شرتكة التي تربط بني
�أوروبا ولبنان ،حيث توجد على �سبيل
املثال �أكرث من � 5000رشكة فرن�سية
تعمل يف لبنان مبا�رشة �أو بطريقة غري
مبا�رشة ،وال تطمح �إىل ترك هذه ال�سوق،
كما �أن التبادل التجاري يت�صدر قائمة
التبادل التجاري بعد الواليات املتحدة.
ولفت �إىل � ّأن الواليات املتحدة �سبق
لها �أن �أدرجت «حزب اهلل» على اللوائح
الإرهابية من دون �أن مي�س ذلك
بالعالقات االقت�صادية واملالية ،علم ًا
ب� ّأن  % 90من التحويالت اللبنانية
متر طبع ًا بنيويورك.
حت�صل بالدوالر و ّ
وبالتايل � ّإن انتفاء وجود عقوبات
مالية �أو حظر على ا�سترياد املنتجات
اللبنانية ،يخفف من قيمة القرار على
امل�ستوى االقت�صادي واملايل وال �سيما
و� ّأن امل�صارف اللبنانية تلتزم باملعايري
الدولية.
يف جمال �آخر ،اعترب �أبو �سليمان � ّأن
مو�ضوع النازحني ال�سوريني مو�ضوع
�إن�ساين بحت ،حيث كان رئي�س «تكتل
التغيري والإ�صالح» العماد مي�شال عون

�أول املحذرين من تداعياته .ولفت �إىل �أ ّنه
من ال�رضوري معاجلة هذه الأزمة كي ال
تنفجر قنبلتها املوقوتة ،كما ح�صل يف
الكثري من امللفات ال�سيا�سية امل� ّؤجلة
من زمن لآخر ،م�شرياً �إىل � ّأن االقت�صاد
حر ويقوم على املبادرة الفردية،
اللبناين ّ
بد من حماية منتجاتنا املحلية،
�إال �أ ّنه ال ّ
كما حماية اليد العاملة اللبنانية من �أي
مناف�سة غري م�رشوعة.
ودعا احلكومة اللبنانية �إىل و�ضع خطة
طوارئ ملعاجلة هذه الأزمة يف �أ�رسع
وقت ممكن ،ل ّأن احلاجة �إىل التن�سيق
بني الوزارات املعنية �أمر ملح ،كي يثبت

لبنان �أمام املجمتع الدويل ،والدول
املانحة حتديداً �أ ّنه يتمتع بامل�صداقية
الكافية كي يح�صل على امل�ساعدات
املالية الالزمة مل�ساعدة النازحني.
�أما على امل�ستوى االقت�صادي ،ف� ّإن
مل�س�ألة النازحني تداعايت كثرية،
تبد�أ �أو ًال بالبنى التحتية غري املجهزة
ال�ستيعاب الأعداد الهائلة للنازحني
من الطاقة واملياه وجتميع النفايات،
لتطال ثاني ًا املناف�سة غري امل�رشوعة
لليد العاملة اللبنانية ،لت�صل ثالث ًا �إىل
الأجور التي انخف�ضت بن�سة  % 14ب�سبب
انخفا�ض كلفة اليد العاملة ال�سورية،
فيما بلغت البطالة  ،% 29وهو �أمر
ينذر مبا هو �أ�سو�أ لأنه يحمل تداعيات
اجتماعية و�أمنية خطرية.
و�أ�شار �أبو �سليمان �إىل � ّأن �أبرز التداعيات
تعر�ض لها االقت�صاد اللبناين
التي ّ
هو الت�ضخم الذي ارتفع جراء زيادة
اال�ستهالك ما �أدى �إىل انخفا�ض القدرة
ال�رشائية ،وبالتايل تباطوء احلركة
االقت�صادية ،وتالي ًا ،انخفا�ض النمو
بد من
وزيادة الدين العام .ولهذا ال ّ
ال�سلطات املخت�صة مراقبة �سوق العمل
اللبناين ،علم ًا ب� ّأن لبنان مل ي�ستفد من
حركة الر�ساميل ال�سورية التي عربت
لبنان من دون �أن ت�ستقر فيه ب�سبب
اال�ضطرابات الأمنية.

فطور تجمع النهضة النسائية
دعى جتمع النه�ضة الن�سائية برئا�سة ال�سيدة
منى فار�س ح�شداً من �سيدات املجتمع
و�أع�ضاء التجمع اىل فطور �صباحي يف مطعم
 Crimsonيف منطقة ال�شويفات ،حيث حتدثت
ال�سيدة فار�س حول �أهداف التجمع والغاية من
اللقاءات الن�سائية التي ت�أتي يف �سياق تطوير
العمل املهني والتوجه الإجتماعي والرتبوي.
وحتدثت خالل الفطور عدد من ال�سيدات عن
جتربتهم يف جمال الإ�ستقالل الإقت�صادي
واخلطوات العملية التي اتخذنها لتح�سني و�ضع
الأ�رسة اقت�صادي ًا وتربوي ًا.
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احتفال تخرج ثانوية عين زحلتا

المربي عادل محمود

احتفلت ثانوية عني زحلتا الر�سمية
بتخريج دفعة جديدة من طالبها بح�ضور
الهيئة التعليمية والأهايل وهيئة البلدية
على ر�أ�سهم رئي�سها ادوار مغبغب ،وهو
التخرج الثاين الذي تنظمه
احتفال
ّ
الثانوية لطلاّ بها .و�ألقى مدير الثانوية
املربي عادل حممود كلمة يف املنا�سبة
�أثنى فيها على اجتهاد الطالب وتعاونهم
مع ا�ساتذتهم حل�صد نتيجة العلم وال�سعي
الذي زرعوه خالل العام الدرا�سي
لت�أتي النتيجة م�رشفة ،على الرغم من
االمكانات القليلة والظروف ال�صعبة
واملكان املتوا�ضع.
و�أثنى املربي حممود على العمل كفريق
يتمتع باالرادة والقدرة ،ما جعل من
ال�ضعف قوة للعمل �سوي ًا كعائلة واحدة
م�ؤلفة من التالميذ واال�ساتذة .وطالب
بتح�سني او�ضاع الثانوية لتكون مدر�سة
منوذجية �إ�سوة بالثانويات يف القرى
واملدن املجاورة ،كحق لطالب عني
زحلتا .و�أطلق �رصخة بهذا اخل�صو�ص
بهدف حتفيز اجلميع ،كل من موقعه،
لت�شكيل قوة �ضغط على امل�س�ؤولني
حق م�رشوع لأهل البلدة.
النتزاع ٍّ
ويف اخلتام �أثنى عادل حممود على
ن�شاط الطالب والهيئة التعليمية التي
تهتم باملواهب كما الدرا�سة ،والتي برزت
من خالل املعر�ض الذي �أقيم يف املدر�سة
با�رشاف ال�شيخ الفنان كرم كمال الدين
متمني ًا �أن ينظم املعر�ض �سنوي ًا.

المربي عادل محمود ورٔييس البلدية إدوار مغبغب يسلمان شهادات التخرج

جانب من الحضور

من النشاطات
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من �شهر �إلى �شهر
أطلق يوم ًا جديد ًا للنبيذ اللبناني في  14ايار المقبل في المانيا

باسيل :هذا القطاع يرفع إسم لبنان عالي ًا
�أطلق وزير الطاقة واملياه وزير الزراعة بالوكالة املهند�س
جربان با�سيل عقب �إجتماع عقده يف وزارة الطاقة واملياه،
«اليوم العاملي الثاين للنبيذ» الذي �سيعقد يف �إملانيا يف � 14أيار
 ،2014بعد «اليوم العاملي الأول» الذي عقد يف �أيار املا�ضي
يف باري�س .و�أعلن عن ا�ست�ضافة لبنان يف  1و 2و 3ت�رشين
الأول  2013لـ «امل�ؤمتر العاملي للنبيذ» .وقد ح�رض الإجتماع
املو�سع ،املدير العام لوزارة الزراعة املهند�س لوي�س حلود،
املدير العام مل�ؤ�س�سة «ليبنور» النا �رضغام ،رئي�س «معهد
الكرمة والنبيذ» �سريج هو�رش ،رئي�س «�إحتاد الكرمة والنبيذ»
ظافر ال�شاوي ،رئي�س «نقابة امل�رشوبات الروحية واخلمور»
كارلو�س الع�ضم ،اىل ممثلي اجلامعات وغرف التجارة
وال�صناعة والزراعة و»�إيدال» ووزارات الزراعة وال�صناعة
والإقت�صاد و»معهد الكرمة والنبيذ» الذي مت تعينه �أخرياً.
و�أ�شار الوزير با�سيل عقب الإجتماع� ،إىل �أن «التعيني
للمعهد� ،أتى وفق ًا للأ�صول وللقانون وللمر�سوم ال�صادر بهذا
اخل�صو�ص ،الذي �أتى باكورة عمل جامع مل�صنعي النبيذ يف

لبنان وللإدارات اللبنانية وامل�ؤ�س�سات املعنية» ،الفت ًا �إىل
�أن «مو�ضوع النبيذ اللبناين ي�شكل �صورة مميزة وجميلة عن
لبنان وهو جزء من ثقافتنا وح�ضارتنا و�إنتاجنا كذلك من
�إقت�صادنا».

خريطة طريق الستكمال «اإلنترنت» السريع

صحناوي :تجهيز المناطق مرتبط باستجابة اوجيرو
عقد وزير االت�صاالت نقوال �صحناوي ،يف مكتبه يف الوزارة،
م�ؤمترا �صحافيا اعلن فيه خريطة الطريق ال�ستكمال تعميم
االنرتنت ال�رسيع يف كل لبنان ،من خالل ور�شة عمل جديدة
للوزارة تق�ضي بتجهيز  118منطقة هاتفية بخدمة االنرتنت
ال�رسيع  ،DSLي�ستفيد منها  500الف لبناين موزعني يف 4
حمافظات و 24ق�ضاء و 541بلدة ،ال يزالون حمرومني من هذه
اخلدمة.
وقال :بجهوز �شبكة االلياف ال�ضوئية التي نعمل على تنفيذها
منذ عامني ،ار�سلنا اليوم كتابا اىل ادارة هيئة اوجريو ،طلبنا
منها ان تفيدنا بامل�ستلزمات املالية والتقنية لتكليفها بتجهيز
ال�سنرتاالت واملناطق الهاتفية التي ال تزال من دون خدمة
انرتنت �رسيع  DSLاو حزمة عري�ضة ،حتى يتم ت�أمني هذه
اخلدمة يف هذه املناطق .ا�ضاف :ي�ستفيد من �شبكة االلياف
ال�ضوئية القدمية حواىل � 170سنرتاال او منطقة هاتفية من ا�صل
 288منطقة هاتفية ،مبا يعني ان  118منطقة هاتفية ال ي�ستطيع
املواطن فيها ان ي�ستفيد راهنا من خدمة االنرتنت ال�رسيع،
وهي ت�شمل  3000كيلومرت مربع من امل�ساحة اللبنانية يف 4
حمافظات وهي البقاع واجلنوب وال�شمال وجبل لبنان ،و24
ق�ضاء و 500الف لبناين يف  541بلدة ال ي�ستفيدون من خدمة
االنرتنت ال�رسيع.
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وا�شار اىل اننا حددنا فرتة بني  3و 6ا�شهر حدا اق�صى ،لتجهيز
املناطق الـ  ،118وذلك طبعا يف حال ا�ستجابت ادارة هيئة
اوجريو.
واو�ضح ان هذا امل�رشوع ي�أتي يف �سياق الإمناء املتوازن التي
نحر�ص عليه بحيث ال يبقى لبناين حتى نهاية ال�سنة حدا اق�صى
ال ي�ستفيد من خدمة الإنرتنت ال�رسيع التي باتت حيوية وملحة
وا�سا�سية.
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شركة صونومار تراست شيبينغ كومباني ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2012/12/31
الموجودات

ل.ل.

ل.ل.

الأ�صول الثابتة

171053191

1000000

ر�أ�س املال

ذمم مدينة

250487554

40190529

الأحتياطيات

امل�صارف و ال�صندوق

457046941

146847494

نتائج �سابقة مدورة

33258178

النتيجة ال�صافية للدورة املالية

25446648

امل�ؤونات ملواجهة �أعباء

360559475

ح�سابات ال�رشكاء الدائنة

249964911

ذمم دائنة

املجموع العام

878587686

جمل�س الإداره

بولني جان ميتز
�رشكة ميتز هولدنغ �ش.م.ل
بيرت جان ميتز

4619264

ال�ضمان االجتماعي

964061

�رضائب متوجبة على الأ�ستثمار

8167733

�رضائب متوجبة خارج الأ�ستثمار

7569393

ح�سابات الت�سوية

878587686

رئي�س جمل�س الإداره
ع�ضو
ع�ضو
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املراقب الأ�سا�سي
فواز �أخوان

املراقب الأ�ضايف
جورج عكر
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من �شهر �إلى �شهر
إفطار رمضاني في كسروان لصناعيين من كل لبنان

حك ّيم :تكرار هذه المناسبة إختراق لجميع الحواجز
ً
خطوة جبارة يفتخر بها جميع اللبنانيين
عبد الساتر:

أنطوان حكيم

من اليسار فارس سعد ،فيصل عبد الساتر -المقدم قازان -النقيب زين -علي شحرور

جو حكيم

من اليسار قاسم غدار وزوجته -غسان الطبش -اسماعيل اسماعيل -حسن يونس

يف خطوة مميزة تفاعلت فيها الإجواء
الرم�ضانية وعامل الأعمال �أقام �أنطوان
حكيم ل�صناعة
حكيم �صاحب �رشكة �إتيـفري ّ
ّ
الزجاج �أفطاراً حا�شد�أ يف دارته يف دلبتا
يف ك�رسوان ،ح�رضه �أكرث من � 150صناعي
من خمتلف املناطق اللبنانية وعدد من
فعاليات الأقت�صادية والأجتماعية يف
املنطقة.
حكيم كلمة باملنا�سبة رحب فيها
والقى ّ
باحل�ضور معترباً �أن هذا اللقاء ميثل حقيقة
وحدة لبنان متوجه ًا بالتقدير وال�شكر
لل�صناعيني ب�شكل عام وزبائن ال�رشكة
ب�شكل خا�ص على م�شاركتهم ،النهم ميثلون
الوحدة الوطنية حيث ال حواجز وال م�صاعب
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من اليسار فارس سعد ،فيصل عبد الساتر  ،النقيب زين ،علي شحرور ،شهاب ،خالد،علي ،وعباس الدلباني

تقف يف وجه اللبنانيني املخل�صني.
و�أكد على �رضورة تكرار هذه املنا�سبة �سنوي ًا
يف �شهر رم�ضان وكل منا�سبات الأعياد
دون �أ�ستثناء لتكون �ضمري اللبنانيني يجب
�أن يكون اخلوف على بع�ضهم البع�ض ال
اخلوف من بع�ضهم البع�ض ،كما �أمل �أن
ت�شكل االعياد اخرتاق ًا جلميع احلواجز بني
اللبنانني.
حكيم مدير ال�رشكة متنى �أن
�أما جو
ّ
ت�شمل لقاءات �شهر رم�ضان جميع �أ�شهر
ال�سنة ،و�أن يكون هذا اللقاء الرم�ضاين
ميثل حقيقة لبنان املحبة والوحدة ،واعداً
بتكرار املنا�سبة يف ال�سنوات املقبلة ،كما
�شكر جميع موظفي ال�رشكة ال �سيما مدير

العالقات العامة واملبيعات مرمر مرمل
الذين �ساهموا يف رفع م�ستواها املهني
وعطاء يف
لت�صبح من �أكرث ال�رشكات �شهر ًة
ً
لبنان والعامل العربي.
و�شكر الزميل في�صل عبدال�ساتر �أ�صحاب
الدعوة لإقامة هذا الإفطار الرم�ضاين يف
ك�رسوان حتديداً ،كونها ت�ؤكد على االن�صهار
اللبناين يف جميع املنا�سبات.
و�أعترب عبد ال�ساتر هذا الإفطار خطو ًة
جبارة يفتخر بها جميع اللبنانيني و�إمثولة
متمني ًا
يف التعاطي اخلالق فيما بينهم
ّ
�أن ت�شمل جميع املنا�سبات امل�سيحية
والإ�سالمية حيث االعياد واحدة واهلل واحد
ولبنان ي�سع اجلميع.
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من اليسار حسين ومحمد العبداهلل -وفيق صالح

من اليسار علي ومحمد منصور

بعض الحضور

من اليسار فيصل االشقر -فوزي صعب -مرمر مرمل

خليل وتيسير القال

جو ،ساري ،وانطوان حك ّيم

روبير يعقوب وعقيلته

جانب من الحضور

بعض الحضور

بعض الحضور

من اليسار رواد خشروم -باسيل الدلباني

بدر ايعالي ,وسامر ايعالي ,نبيل الجمل ,وزياد كيالني وحرمه
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من �شهر �إلى �شهر

رمضانيات بيروتية مع مؤسسة مخزومي
�أقامت م�ؤ�س�سة خمزومي عدة ن�شاطات
خالل �شهر رم�ضان املبارك بد�أت من
�ساحة التكافل يف ف��ردان ،من خالل
موائد الرحمن التي امتدت طيلة �شهر
رم�ضان املبارك واحلمالت ال�صحية
واالم�����س��ي��ات الرم�ضانية املتنوعة
الف��ط��ار ،والتي ت�ضمنت موالد
بعد إ
رم�ضانية ،وعرو�ض ًا و�ألعاب ًا للإطفال
مع فرقة «جنون» �ألعاب ًا خفية مع
«ميكي»� ،إ�ضافة ا�سكت�شات طريفة مع
«�أبو �سليم وفرقته» مما ا�شاع جواً من
الفرح والبهجة بني احلا�رضين.
كما اطلقت م�ؤ�س�سة خمزومي مهرجان
«�سوق رم�ضانيات بريوتية» يف مركز
ب�يروت للمعار�ض «ب��ي��ال» برعاية
وح�ضور اللبنانية الأوىل ال�سيدة
وفاء �سليمان وم�شاركة ال�سيدة رندة
ب��ري وال�سيدة ليلى ال�صلح حمادة،
باال�ضافة اىل �شخ�صيات �سيا�سية
ودبلوما�سية .واعترب املهرجان «حدث
ال�شهر الف�ضيل» �شارك فيه �أكرث من
 20منظمة غري حكومية وممثلني عن
� 6سفارات (�إيطاليا وهولندا وتركيا
وباك�ستان وم�رص واململكة العربية
ال�سعودية).
ويف كلمتها �أثنت وفاء �سليمان على
م�ؤ�س�سة خمزومي التخاذ مثل هذه
امل��ب��ادرة ال��ه��ام��ة ال��ت��ي �سمحت يف
الوقت املنا�سب احل�صول على جو من
الهدوء والت�أمل واالحتفال برثاء البالد
وتنوعها.
و�أك����دت رئي�سة م�ؤ�س�سة خمزومي
ال�سيدة مي خمزومي على �أهمية ت�سليط
ال�ضوء على قيمنا امل�شرتكة و�إيجاد
فر�ص مثالية تتيح للنا�س من جميع
الأدي��ان واملعتقدات االنخراط فيها
واال�ستفادة منها .وقد تخلل احلدث
قطع ال����شري��ط االفتتاحي الر�سمي
وجولة جماعية حول املعر�ض .قدم
�سوق «رم�ضانيات بريوتية» العديد
من الأح��داث والأن�شطة �ضمن �أجواء
رم�ضان املبارك ،وتواجد فيه ن�سخة
طبق اال�صل عن قرية لبنانية تقليدية
التي ت�ضم حكايات املا�ضي رواها
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المخزومي يقدم درع المؤسسة للسيدة األولى

من اليمين ليلى الصلح ،مي مخزومي ،السيدة األولى ،وفؤاد مخزومي

«احل���ك���وات���ي» ،ك��م��ا مت��ت��ع الأط��ف��ال
بالطبال وا�ستعرا�ض الدمى العمالقة
وزجن��ب��ار والأم��ي�ر ال��ع��رب��ي الطائر،
وعر�ض �أكرث من  60م�صمم ًا لبناني ًا
واك�ثر من  20نحات �أعمالهم .وقد
عر�ضت احل��رف اليدوية واملنتجات
ذات ال�صلة برم�ضان و�أع��م��ال فنية
فريدة من نوعها .و�شارك يف فعاليات
��اء ع��دد م��ن الفنانني
املهرجان غ��ن ً
بينهم ليلى ابو حبيب وبول وجومانا
م���راد ،كما ق��دم��ت ف��رق��ة ال��دراوي�����ش
�أنا�شيد ومو�شحات دينية ،باال�ضافة
اىل و�صالت �صوفية روحانية وعزف
مو�سيقي مع يو�سف عي�سى.

سليمان تلقي كلمتها
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من �شهر �إلى �شهر

افطار على شرف محافظ مدينة بيروت
اقام موظفو حمافظة مدينة بريوت افطاراً على �رشف �سعادة
حمافظ مدينة بريوت الأ�ستاذ نا�صيف قالو�ش ،يف فندق مونرو
يف و�سط بريوت ،وذلك بح�ضور �أع�ضاء من جمل�س بلدية بريوت
و�شخ�صيات وفعاليات مدنية وع�سكرية ،وخالل الإفطار فاج�أ
احتفاء بعيد ميالده
املوظفون �سعادة املحافظ بقالب من احللوى
ً
الذي ي�صادف يف هذا اليوم ،بدوره �شكر �سعادة املحافظ قالو�ش
املوظفني على هذه الألتفاتة اجلميلة و�أثنى على جهودهم يف
�سبيل اجناح وتطوير العمل يف حمافظة مدينة بريوت.
محافظ مدينة بيروت ناصيف قالوش

أثناء قطع قالب الحلوى
جاهدة عيتاني ومروان شهاب وخليل شقير

عضو مجلس مروان شهاب

عضو مجلس فيليب بسترس

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

8/28/13 1:45 PM

العدد � 131أيلول 2013

صورة تذكارية

قأيد فوج االطفاء العقيد منير مخلالتي

عضو مجلس منيب ناصر الدين

عضو مجلس هاغوب تريزيان

عضو مجلس خليل شقير
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شركة أورابيا (أوف شور) ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2012/12/31
الموجودات

ل.ل.

ل.ل.

ذمم مدينة

773880105

30000000

ر�أ�س املال

ح�سابات الت�سوية

257147842

69751740

نتائج �سابقة مدورة

امل�صارف

572685207

207961512

النتيجة ال�صافية للدورة املالية

ال�صندوق

417587

602874411

ذمم دائنة

26600712

3292357

470256

732549425

ذمم اال�ستثمار الدائنة الأخرى

31683881

2484500

�رضائب متوجبة على الأ�ستثمار

6221452

ح�سابات الت�سوية

7750193

االحتياطات

ح�سابات ال�رشكاء
اال�صول الثابتة
ذمم اال�ستثماراملدينة الأخرى

املجموع العام

جمل�س الإداره

�سيلوانا غازاريان
رمزي العويني
انرتانيك كالوكيان

1662885590

ال�ضمان االجتماعي

1662885590

رئي�س جمل�س الإداره
ع�ضو
ع�ضو
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املراقب الأ�سا�سي
حبيب حامت
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من �شهر �إلى �شهر

معرض الشويفات موقع محدود
لمشاريع كبيرة
افتتح للمرة الأوىل يف مدينة ال�شويفات
«معر�ض ال�شويفات للبناء والإ�سكان »2013
برعاية وزير االقت�صاد والتجارة اال�ستاذ
نقوال نحا�س ،ممث ًال مبدير عام الوزارة ف�ؤاد
فليفل وبح�ضور املفو�ض احلكومي يف رئا�سة
جمل�س الوزراء الدكتور وليد �صايف .ا�شرتك يف
تنظيم املعر�ض جمعية «جتار مدينة ال�شويفات
وجوارها» و»جتمع ال�شويفات مدينتنا».
وحتدث فليفل عن �أهمية قطاع البناء يف لبنان
من حيث حجم اال�ستثمارات وفر�ص العمل
التي يوفرها .وركز على اهمية هذا املعر�ض
يف مدينة ال�شويفات التي ت�شهد تقدم ًا عمراني ًا
ملحوظاً ،واكد دعم الوزارة لكل جهد تنموي
يقوم به القطاع اخلا�ص.
حيث القت الدكتورة ندى �صعب كلمة التجار

وتكلمت فيها عن التاريخ التجاري للمدينة
واهمية هذا املعر�ض يف هذا التوقيت الذي
ي�شهد فيه لبنان حا ًال من الركود االقت�صادي
ووعدت با�سم التجار بن�شاطات �أخرى ذات
طابع جتاري اقت�صادي ،ثم القى اال�ستاذ اكرم
العكاز رئي�س اللجنة االقت�صادية يف جتمع
ال�شويفات مدينتنا كلمة با�سم التجمع حتدث
فيها عن دور املجتمع املدين يف حركة الإمناء
وعن حركة جتمع ال�شويفات مدينتنا الإمنائي
واعترب ان معر�ض البناء واال�سكان ما هو اال
خطوه يف م�سرية التجمع الإمنائية ومتنى
للمعر�ض النجاح وللعار�ضني التوفيق
ومن ثم اعلنت رئي�سة اجلهاز االعالمي يف جتمع
ال�شويفات مدينتنا ندين الري�شاين عن اهداف
املعر�ض االقت�صادية والتوجيهية ومنها التزام

نبيل صعب ()SAAB Company LTD
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معايري اجلمال يف الأبنية واملن�ش�آت ،البناء
االخ�رض ،االبنية ال�صديقة لذوي االحتياجات
اخلا�صة ،وااللتزام بقوانني ال�سري يف ما يتعلق
بنقل مواد البناء وقوانني البناء وتوجيهات
التنظيم املدين وهو م�ضمون ن�شاط برنامج «
ال�شويفات مدينة تطبق القانون» الذي ي�شرتك
التجمع مع منتدى ان�سان يف اطالقه.
و�سعي ًا منها ملواكبة احلدث جالت «ال�صناعة
واالقت�صاد» على �أق�سام املعر�ض حيث
ا�ستعر�ضت مع امل�شاركني و�ضع حركة �أول
خطوة اقت�صادية تنموية ملدينة ال�شويفات
وجوارها:

مروان علوان
()Alwan Wooden Industies

طرح معر�ض ال�شويفات فكرة
جديدة من خالل «جتمع
ال�شويفات مدينتنا» و�أنا من
م�ؤ�س�سيه� ،إذ اعترب فر�صو
لعر�ض مواد البناء واال�سكان،
وانا عملي �ضمن هذا النطاق،
ف�أنا كم�ؤ�س�سة �أح�رض
مل�شاريع ملنازل جاهزة
ولكن بالباطون ،ونحن نزيد
و�سعنا
نوعية انتاجنا فكلما ّ
افكارنا كلما كان �أف�ضل لنا
ولقطاعنا ،وب�سبب امللل وقلة
الن�شاط يف الفرتة الأخرية ا�ستغلينا الوقت الجراء التجارب
والدرا�سات اجلديدة التي �أفادت جمالنا وجعلتنا نبتكر �أفكاراً
جديدة.
من ناحية �أخرى ال ن�ستطيع مقارنة معر�ض ال�شويفات
بالربوجكت لبنانون �أو معر�ض الفوروم دو بريوت ،لأنهما
من املعار�ض الكبرية بينما معر�ض ال�شويفات نطاقه حمدود
و�صغري .مع هذا كانت احلركة ال ب�أ�س بها كخطوة �أوىل يف
هذا املعر�ض التي تزامنت انطالقته مع ظروف �صعبة يف
ال�ضاحية ،لذا ال ا�ستطيع القول �إن الفكرة جنحت لكنها مل
تف�شل .اخلطوة الأوىل هي اال�صعب يف م�شوار الألف ميل.
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ندين الريشاني

تخ�ص�ص �رشكاتنا باملطابخ
والبيوت اجلاهزة اخل�شبية
والفايرب كال�س �ساندوي�ش
بانري ،وهي �أرخ�ص من
اللوغ هاو�س وهي نوع ًا ما
كونها �شعبية ،كما ن�ستورد
نوع ًا جديداً من الألواح وهو
«وود بال�ستيك» وي�ستعمل يف
املطابخ واخلزائن وار�ضيات
للم�سابح النه يتحمل
التعر�ض للماء وال�شم�س ،كما
ت�ستعمل للخزائن ولقوالب ال�صب ،وميكن ان ت�ستخدم كلوحات
�إعالنية حول الأبنية يطبع عليها ،وعندما ينتهي منها ميكن ان
يفكها وي�ستخدمها يف مكان �آخر.
وت�أتي م�شاركتنا يف معر�ض ال�شويفات لأن فكرته جديدة،
واحببنا �أن نكون �ضمن التجمع لأن املعر�ض هو «ال�شويفات
واجلوار» وم�صنعنا يف منطقة الليلكي �أي اننا اردنا �أن نكون
يف بيتنا لأننا نريد ان يعرف من حولنا باملنتج املتوافر لدينا،
والأقربون �أوىل باملعروف .ووجدنا املعر�ض كخطوة �أوىل
ال ب�أ�س بها مع �أن احلركة خفيفة وم�أخذي انه كان يحتاج
لدعاية اكرث ،وعامة املعر�ض جيدة ويحتاج منا كم�ؤ�س�سات
ت�شجيع �أكرب ليكون ال�سنة املقبلة �أح�سن.
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المهندس رائد ريشاني (ريشاني غروب)
تعمل �رشكتنا يف جمال املعدات �أملانية،
وكان لنا بداية النطالقة قوية يف لبنان،
ف�رشكتنا متخ�ص�صة مبعدات الرفع والبناء
واملعدات ال�صناعية وكل �شيء حتتاجه
امل�صانع� ،أنا من م�ؤ�س�سي جمعية جتار
ال�شويفات ،وكان لنا الفخر بالعمل يف
املعر�ض الن فيه حت ٍد كبري لكل الظروف،
ونحن �أ�رصينا على البناء والتوجه نحو
الأمام ونتطلع مل�ستوى �أف�ضل للعام
املقبل.
وي�أتي املعر�ض لفتح املجال �أمام
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية التي ال ت�ستطيع
امل�شاركة يف املعار�ض الكبرية ،وما قد
يجده املواطن العادي يف هذا املعر�ض
ال يجده يف معر�ض كبري مثل الربوجت
ليبانون مث ًال ،لأن معظم عملهم للخارج
ولي�س للداخل ،كما �أننا فتحنا املجال
ليعرف من يعي�ش يف هذه املنطقة ما لديه
يف منطقته ،وهناك �أ�شياء كثرية موجودة
تعرفت �إليها يف معر�ض ال�شويفات ،كما
ان املعر�ض هو اللقاء ال�ضوء على هذه
امل�ؤ�س�سات لتحفيزها للتقدم �أكرث وتكرب.
و�سنكرر التجربة باملعر�ض ليكون �سنوي ًا

و�سيتو�سع �أكرث لأن كل امل�شاركني وجدوا
�إقبا ًال وجيداً .و�صار لديهم اتفاقات عملية
وتعارفت ال�رشكات فيما بينها فال�شويفات
مدينة كبرية وفيها جتمع �صناعي كبري
يف لبنان ،ونعمل على انعا�ش املنطقة
يف ظل ظروف كلها هدم وتهجري نتطلع
لنبني ونعمر ونبقى ثابتني هنا ،وكل
التجار الذين نلتقي بهم نحفزهم ليقوموا
مب�شاريع اعمال الن هذا هو جوهر لبنان
وهذا ما يجعله يعمر من جديد.

سعيد سليم ()Said Slim development

كنت مغرتب ًا وجئت اىل لبنان وبد�أت
بتنفيذ م�شاريع عقارية ومع انطالقة
�أول م�رشوع بد�أت جمعية ال�شويفات
وجتمع ال�شويفات مدينتنا بالتح�ضري
للمعر�ض ،وكنت من امل�شاركني
ليتعرف النا�س �إىل ن�شاطنا كون
املعر�ض مفيداً لنا بعد غياب � 18سنة
يف املهجر ،وم�شاركتنا مفيدة يف جذب
النا�س اليه.
امل�رشوع عبارة عن مبنيني نركز فيه
على الأمن وهو م�صمم مبوا�صفات
عاملية ،لدينا نظام حرائق بتقنية
عالية ،اجرينا درا�سة معمقة لذوي
االحتياجات اخلا�صة ،ف�أي طريقة
يدخل فيها املعاق �سواء كان لديه
�سيارة �أو بدونها ي�ستطيع التنقل يف
املبنى براحته ،وفيه ٍ
ناد ريا�ضي
ٍ
وناد،
وم�سبحان �شتوي و�صيفي

امل�رشوع � 16شقة ثماين �شقق يف كل
ق�سم ،وميكن �أن يجمع �شقق من مبنى
اىل �آخر ،وكما �أن لدينا غرف ًا خا�صة
بال�سائقني اخلا�صني ل�سكان املبنى.
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بهاء ريشاني
()Elements
بد�أنا العمل يف  2012ن�ستورد
م�سكات �أبواب من ال�صني ،وكل
�أنواع اك�س�سوارات اخل�شب ،لدينا
م�سكات زينك و�أملينيوم ونحا�س
ومنها �صناعة يدوية �صناعة
�إيطالية ،ولدينا �صناعة لبنانية
�ستانل�س �ستيل ،وباال�ضافة اىل
ما حتتاجه واجهات الزجاج
وال�ستائر وم�سكات خزائن
خمتلفة ،ومف�صالت وخر�ضوات
واك�س�سوارات اجلوارير وال�سالل،
واك�س�سوارات احلمامات وتعليقات
حديثة للخزائن العالية،
نحن يف الأ�سواق منذ �سنة ون�صف
تقريب ًا وهذه م�شاركتنا الأوىل يف
معر�ض لبناين ،و�شهدنا �إقبا ًال
ال ب�أ�س به كونه التجربة الأوىل،
والتقينا بالعديد من املتعهدين
الذين ق�صدوا املعر�ض ،باال�ضافة
اىل تعارف بني امل�ؤ�س�سات
العار�ضة يف املعر�ض وح�صل
بيننا اتفاقات تعاون بني معامل
االملينيوم ومعامل اخل�شب .مع
�أننا كنا نتمنى �أن يكون املعر�ض
�أو�سع وامل�شاركون فيه اكرث ،و�إن
�شاء اهلل العام املقبل يكون اف�ضل.
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من �شهر �إلى �شهر
باسم عبد الخالق ()Abdul Khalek Trading
نعمل يف جمال بيع معدات �صناعية وخر�ضوات وبالط و�سرياميك
وحمامات ،ولدى ال�رشكة ق�سمان ،الأول يهتم مبواد املعلمني والثاين
يهتم بالبالط وال�سرياميك وحمامات ،وي�ستطيع املقاول �أن يدخل
امل�ؤ�س�سة ويجد كل متطلباته لالعمار.
هذه اول م�شاركة لنا يف ال�شويفات بعد م�شاركتنا يف بع�ض معار�ض
ال�شوف ،وهذه املبادرة الأوىل يف مدينة ال�شويفات متخ�ص�صة باال�سكان
ومواد البناء و�أحببنا امل�شاركة للت�شجيع ولنذكر �أن ال�شويفات مدينة
فيها م�ؤ�س�سات كبرية يجد فيها �أهل املنطقة متطلباتهم يف لوازم البناء
من دون حاجتهم للتوجه اىل بريوت �أو ال�ضواحي.

نجيب أبو مرعي (ترابة سبلين)
تعترب م�شاركة «ترابة �سبلني» يف معار�ض اجلبل واملنطقة
م�شاركة رمزية ليكون لها ح�ضور يف �إعمار املنطقة ،وهذه �أول
مرة يقام يف منطقة ال�شويفات جوارها ،ووجدنا م�شاركتنا ال بد
منها و�رضورية مل�ساهماتنا يف حركة �إنعا�ش املنطقة اعماري ًا،
مع �أن املعر�ض هو الأول من نوعه يف املدينة مل جند احلركة يف
البداية ال�سباب عدة رمبا مل يحظ املعر�ض بالدعاية الكافية ويف
اليوم التايل تعر�ض البلد لهزة ،انتاجنا يغطي ال�سوق وانتاجنا
ممتاز قيا�س ًا ل�رشكات �أخرى.

ابراهيم عبد الباقي
(شركة أنشواليت بلوكس)

ناجي العريضي (شركة سراميست)

تعترب حركة املعر�ض جيدة كون املعر�ض يقام للمرة
الأوىل مع �أن و�ضع البلد ال يحمل بتنظيم معار�ض كبرية
يف املناطق ،وم�شاركتنا ت�ساهم بالدعاية الالزمة النتاجنا
على ال�صعيد املحلي ،وال نن�سى ان ال�شويفات مدينة كبرية
وبحاجة لأن يكون فيها معار�ض.
ر�أينا ان املعر�ض ا�ستقطب من املحيط رمبا مل تكن كما
اردناها ب�سبب الدعاية املحلية ،وان�شاهلل ال�سنة املقبلة
�ستكون �أف�ضل ولكنها مقبولة بالن�سبة للو�ضع العام .و�ستكون
لدينا جتربة يف معر�ض البيال املقبل بعد التجربة التي قمنا
بها الآن.
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كانت امل�شاركة يف
املعر�ض ب�سيطة ومل
جند حما�س ًا رمبا ب�سبب
االحوال �أو النه ال يوجد
دعاية قوية للمعر�ض،
وعلى مدى �أيام املعر�ض
مل جند القبول على قدر
�آمالنا ،وال نعرف كيف
�سيكون املعر�ض يف العام
املقبل لأن البلد يف حال
تراجع م�ستمرة .خا�صة
�أننا نعمل يف جمال
ت�صنيع �أحجار للبناء ،وبنوعية متطورة� ،إذ نعتمد يف �صناعتنا
على احلجارة اخلفيفة والعازلة والتي تخفف احلرارة �صيف ًا
�شتاء ومانعة للن�ش ،كما تت�ضمن �صناعتنا مادة الفلني
والربودة ً
التي متنع الرطوبة .وت�ستخدم احلجارة �أ�سا�س ًا للأبنية العالية
جداً وميكن ا�ستخدامها للأبنية ذات دور �أو دورين ،لأن هذه
احلجارة متنع اخلطورة خ�صو�ص ًا يف مواجهة الزالزل وال تهبط
مثل احلجر العادي ،و�إذا رمينا احلجر منها على الأر�ض ال ينك�رس.
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رامي بوغ ّنام ()Arch Eng Office
نحن م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة باملقاوالت والبناء ،وم�شاركتنا
لت�شجيع املعر�ض والتعريف مب�ؤ�س�ستنا ،فاملعر�ض حملي ال
ن�ستطيع مقارنته ب�أي معر�ض كبري على �صعيد لبنان ،ونتمنى �أن
تكون لنا م�شاركة يف العام املقبل ،خا�صة �أن املنطقة ت�ستطيع
�أن ت�ستقطب جتارة واعماراً الن فيها فر�ص عمل كبرياً ،وتعترب
من �أهم املناطق النا�شئة يف لبنان ل�رسعة النمو فيها ،ت�ستطيع
�أن ت�ستقطب �سكان ًا لهذا ميكن �أن ت�ستقطب جتاراً ،نتمنى �أن يكون
و�ضع البلد هادىء ليكون العام املقبل �أف�ضل لأن املعر�ض الأول
�شهد حركة خجولة ون�أمل �أن يتو�سع الإعالن عنه يف الأعوام
املقبلة.

مازن عزام
(مؤسسة مازن عزام)
ن�شارك للمرة الأوىل يف معار�ض على
�صعيد لبنان ،ووجدناها جتربة جيدة
على �صعيد منطقة ال�شويفات ،ف�رشكتنا
متخ�ص�صة بكل مواد البناء و�أدوات
عرفنا
�صحية ،ومن خالل املعر�ض ّ
النا�س على الب�ضائع التي نتعامل بها
على �صعيد متطلبات االعمار ،ولقينا
�إقبا ًال على الرغم من الظروف فهذا
املعر�ض يعترب اجنازاً مقبو ًال.

معين أديب العكاز
(& AKAZ Décor
)Woodwork

طارق عياش
(Professional
)Security Sysstems

نهتم باملداخل امل�صفحة والأبواب
الداخلية من كل الأنواع والأ�شكال،
وهي تتميز بالأمان ،ن�ستوردها من
ال�صني وتركيا ،كما �أن لدينا ت�صنيع
�أبواب خ�شبية ح�سب الطلب يف فربكة
النجارة اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة.
�شاركنا يف املعر�ض وكانت
كت�شجيع ملدينة ال�شويفات كما
�أننا �أحببنا خو�ض هذه التجربة
الأوىل من نوعها ،واحلمد هلل �صار
لدينا بع�ض االتفاقات املبدئية مع
امل�ؤ�س�سات ،ونتمنى امل�شاركة يف
العام املقبل.

نعترب م�شاركتنا يف املعر�ض مهمة
ك�رشكة متخ�ص�صة ب�أجهزة الرقابة
واحلماية يف ظل الأو�ضاع الراهنة
يف البلد ،ومن ناحية �أخرى امل�شاركة
هي نوع من الدعم للمعر�ض من جهة
وت�أكيد على ح�ضورنا بني امل�ؤ�س�سات
الإعمارية من جهة �أخرى ،لأن
جتارتنا لها عالقة بالبناء بطريقة
غري مبا�رشة ،فتخ�ص�صنا هو كل �شيء
كهرباء وكامريات مراقبة م�ستوردة
من ال�صني وتايوان و�إيطاليا لرناعي
فيها كل امليزانيات.
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من �شهر �إلى �شهر
مازن أبو غنام ()M.A.G Hyde
مبا �أن املعر�ض متخ�ص�ص بكل ما له
عالقة بالبناء وم�ستلزماته كان ال بد
لنا من امل�شاركة كوننا نعمل يف جمال
املقاوالت وكل ما يخ�ص البنى التحتية
وتقنيات املنازل من �شوفاج و�أدوات
�صحية وطاقة �شم�سية ،نحن ال ن�صنع بل
جمال عملنا جتارة وتركيب ،نحن نتعامل
الآن بالب�ضائع االماراتية وهي تقريب ًا
موا�صفاتها مثل الب�ضائع اللبنانية ولكن
�سعرها �أقل .كان هناك اهتمام بال�صناعة
اللبنانية وحمايتها من الدولة لكان و�ضع
ال�صناعيني واملقاوليني اللبنانيني �أف�ضل،
ولكننا ن�ضطر لال�سترياد ب�سبب غياب
الدولة وال نعرف �إذا كان هناك دولة.
نعترب �أن معر�ض ال�شويفات متنف�س لنا
ف�أهميته كبرية لأنها جتمع التجار مع

بع�ضهم ليتعارفوا وهي خطوة يح�سد جتمع
ال�شويفات مدينتنا عليها لأنهم ي�سبحون
بعك�س التيار يف ظل الأو�ضاع ال�صعبة يف
لبنان ،وهو ت�شجيع لنا كتجار ،فالنا�س
يفاج�أون بوجود معر�ض اقت�صادي يف
ظل تدهور الو�ضع يف لبنان وهي خطوة
ي�شكرون عليها ،وكنا نتوقع ح�ضوراً �أقوى
و�أح�سن لن�شارك فيه بقوة اكرث.

المهندس شادي حماد (أر تي تيك)

لدينا فرعان يف جمال عملنا الأول عرب �رشكة هادي حماد
ثاين و�رشكة (� ،)Hypeإذ �إن ن�شاطنا يف جمال بناء وجتارة
امل�ساكن بالإ�ضافة اىل ت�صميم الديكورات الداخلية،
و�سبق لنا وا�شرتكنا يف معر�ض بروجكت ليبانون ،واليوم
�شاركنا يف معر�ض ال�شويفات كوننا نعمل للمرة الأوىل
يف هذه املدينة وو�صلنا اىل نتيجة ايجابية ،فهي مدينة
كبرية وجتذب الكثري من امل�ستثمرين من �أهل املنطقة
ومن خارجها وت�ستقبل اجلميع ،ولها م�ستقبل اعماري واقت�صادي جيد.
يف هذا املعر�ض ال ن�ستطيع �أن ن�أخذ النتيجة الفورية بل الحق ًا نح�صدها ولكننا �شعرنا
باهتمام من النا�س الذين �س�ألوا عن امل�شاريع ون�أمل �أن يكون له م�ستقبل �أف�ضل.
و�سن�شارك الحق ًا.

يوسف الحلبي ()Stylish Kitchen
تخ�ص�صنا ت�صنيع مطابخ من االملينيوم
 PVCواخل�شب وغرانيت و�شبابيك
املينيوم وواجهات مونوبولك�س ،وابواب
مطابخ اكرليك ونق�ش على الفيرب .معظم
ب�ضائعنا من الأملينيوم م�ستوردة
با�ستنثاء ال�سيكوريت ،كما يتم ت�صنيع
درف اخل�شب يف لبنان.
ونعترب انطالقة املعر�ض جتربة جيدة
لنا ومقبولة كمرحلة �أوىل على الرغم
من الظروف التي طر�أت ،لأنه �شهد حركة
م�ؤ�س�سات ومهند�سني ،وقد ح�صلنا خالل
املعر�ض على بع�ض االتفاقات لت�صنيع
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مطابخ لعدد من املهند�سني واملقاولني،
وهذا ما يدفعنا اىل التفكري باال�شرتاك
العام املقبل باملعر�ض.

صالح غالييني
(شركة تولية)
طرحنا يف معر�ض ال�شويفات منتج ًا
جديداً  Pro Creteوهو ابتكارجديد
كبديل تلزيق البالط وبفاعلية �أكرث
وبن�صف ال�سعر تقريب ًا ويخدم ال�سوق،
يف هذا املعر�ض ر�أينا تفاعل الور�ش
والتجار يف هذا املنتج ،ووجدنا
نتيجة لأن فكرته جديدة ،والتوفري من
العناوين الكبرية التي تهم املقاول
يف الور�ش ،فتزيد ارباحه دون �أن
يخفف من قيمة املنتج ،وهذا ما
القى جناح ًا ودفعنا لندخل مب�شاريع
جديدة نح�رضها لل�سوق.
ويف الوقت نف�سه دخلنا بعمل دعائي
م�شرتك مع «�رشكة عبيد لل�صخر
والغرانيت» وكانوا متخ�ص�صني ببيع
اجلملة ،ولكن دخلوا معنا لت�شجيعهم
يف البيع املفرق وهكذا يدخل الزبون
بطريقة خمتلفة وت�ساعدهم يف
التوجه امل�ستقبلي نحو �أ�سواق �أخرى.
�أحببنا امل�شاركة يف معر�ض
ال�شويفات الأول كتجربة عملية
جديدة ،فمن يريد االتفاقات الكبرية
يكون بروجكت لبنانون �أف�ضل ،واذا
�أراد القيام بتجربة والتعرف �إىل
ال�سوق يكون هذا العر�ض �أف�ضل،
ونحن قد ن�شارك يف املعر�ض العام
املقبل الن املنطقة ال تتوقف عند
حدود ال�شويفات بل متتد اىل كفر�شيما
واملناطق املجاورة التي فيها
مناطق �صناعية ويهمها التعرف �إىل
�صناعات جديدة.
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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

دليل ال�صادرات والم�ؤ�س�سات ال�صناعية اللبنانية
www.lebanon-industry.com
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لبنان في المرتبة  48عالمي ًا في نسبة اختراق التأمين
العاملية
�أ�صدرت �رشكة �إعادة الت�أمني
ّ
«�سوي�س ري» تقريرها حتت عنوان
«الت�أمني العاملي �سنة  ،»2012والذي
�ص ّنفت من خالله لبنان يف املرتبة
48
عاملي ًا والأوىل يف منطقة ال�رشق
ّ
معدل اخرتاق قطاع
حيث
من
أو�سط
ال
ّ
الت�أمني (�إجمايل �أق�ساط الت�أمني
كن�سبة من الناجت املح ّلي الإجمايل)
يف العام  .2012يف التفا�صيل ،بلغ
معدل اخرتاق قطاع الت�أمني يف لبنان
ّ
 2.85يف املئة يف العام  ،2012بفارق
الها�شمية
 72نقطة �أ�سا�س عن اململكة
ّ
أردنية ،والتي احت ّلت املرتبة الثانية
ال ّ
املعدل
جلهة
أو�سط
ال
ال�رشق
منطقة
يف
ّ
املذكور ،والذي بلغ  2.13يف املئة.
على ال�صعيد العاملي� ،أتت تايوان يف
معدل �إخرتاق
املرتبة الأوىل من حيث ّ
قطاع الت�أمني ،والبالغ  18.19يف

(14.16

املئة ،يليها جنوب �أفريقيا
يف املئة) ،وهولندا ( 12.99يف املئة)
وهونغ كونغ ( 12.44يف املئة).
ب�شكل �أو�سع ،بلغت �أق�ساط الت�أمني
ال
إجمالية يف لبنان نحو  1.30مليار
ّ
دوالر يف العام  2012مقارن ًة مع
 1.25مليار دوالر يف العام ،2011
بارتفاع بن�سبة  4.00يف املئة
�أي
ٍ
ٍ
ح�صة
�سنوي .و�ش ّكلت
على �صعيد
ٍّ
ّ
�أق�ساط الت�أمني يف لبنان  0.03يف

املئة من جمموع �أق�ساط الت�أمني
حول العامل يف العام  .2012نتيج ًة
لذلك� ،إحت ّل لبنان املرتبة 65
عاملي ًا
ّ
إقليمي ًا ،م�سبوق ًا من
واملركز اخلام�س �
ّ
�إيران ( 8.22مليار دوالر) ،والإمارات
املتحدة ( 7.19مليار دوالر)،
العربية ّ
ّ
ال�سعودية (5.46
ة
العربي
واململكة
ّ
ّ
مليار دوالر) ،ودولة قطر ( 1.30مليار
دوالر).
على ال�صعيد العاملي ،احت ّلت الواليات
امل ّتحدة الأمريكية املرتبة الأوىل من
حيث �إجمايل �أق�ساط الت�أمني يف العام
 1.27( 2012تريليون دوالر)� ،أي ما
مي ّثل �أكرث من ربع ( 27.55يف املئة)
متقدم ًة بذلك
�أق�ساط الت�أمني
العامليةّ ،
ّ
على اليابان  654.11مليار دوالر
( 14.18يف املئة) واململكة امل ّتحدة
311.42مليار دوالر ( 6.75يف املئة).

شركة  Leadercoرائدة باستيراد اللحوم
ت�أ�س�ست �رشكة  Leadercoعام
على يد ال�سيد جوزف الهرب وهي
اليوم حتت ادارة فادي الهرب ،وهي
متخ�ص�صة با�سترياد اللحوم من
الربازيل واو�سرتاليا ونيوزيالندا،
وت�سعى ال�رشكة اىل تطوير �سوقها
املحلي لتتمكن من تغطية كل املناطق
اللبنانية وال �سيما �أنها ت�ستورد تقريب ًا
 40كونتيرن ،تغطي منتجات ال�رشكة
ال�سوق املحلي اللبناين فقط لغاية
الآن ،خ�صو�ص ًا �أن هذه الأ�سواق تتقبل
هذا النوع من اللحوم كونها تعتمد
على اجلودة والنوعية ،وال�رشكة ال
ت�ستورد اللحوم �إال مرفقة ب�شهادات
�صحية و�شهادات ذبح حالل و�شهادات
املن�ش�أ مع تواريخ ال�صالحية ،هذا
بالإ�ضافة اىل اهتمامنا بعر�ض
الب�ضائع امل�ستوردة للرقابة من
خمتربات لبنان لنت�أكد نحن �أي�ض ًا من
�صالحيتها و�صحة التداول بها.

1995
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�أما عن املناف�سة فال�رشكة موجودة
بني كل ال�رشكات املوجودة يف
اال�سواق اللبنانية وتت�أثر كما اجلميع
بالأحوال االقليمية العامة� ،أما ما

يخ�ص ت�أثر مبيعاتهم �سلب ًا ف�إن
تقنني الفنادق على املنتجات ب�سبب
غياب ال�سواح �أثر على مبيعاتهم يف
هذا القطاع فقط.
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شركة  ..SMSتصنيع آالت مصرفية
«Standard
»Machines

تهتم �رشكة
& Sopplies
حتت
�إدارة جو حداد لت�صنيع التجهيزات
امل�رصفية ،منذ ت�أ�سي�س ال�رشكة من قبل
مي�شال حداد يف لبنان عام  1993ت�سعى
اىل �أن تقدم للم�صارف وامل�ؤ�س�سات
التجارية و�أحدث التجهيزات التي
ت�سهل عملية امل�رصفية واملالية ،وال
ّ
يتوقف ن�شاط ال�رشكة بل ي�شمل �أي�ض ًا
كافة �أجهزة احلرا�سة ب�أحدث التقنيات
العالية اجلودة ،والتي ت�ؤمن للم�ؤ�س�سات
وال�رشكات والفنادق وحتى الأبنية
الكبرية الأمان واملراقبة ال�سليمة.
ويف �سياق �آخر تهتم ال�رشكة �أي�ض ًا
بتقدمي املعدات املكتبية التي حتتاجها
معظم ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات الكبرية
منها وال�صغرية.

SMS

ومن ناحية �أخرى ا�ستفادة ال�رشكة من
القرو�ض ال�صناعية لتو�سيع انتاجها.
وبهذا ال�ش�أن لدى ال�رشكة قرابة اخلم�سة
ع�رش �آلة ت�صنيع ملختلف �أنواع منتجاتها

ال�صناعية .متكنت من خالل االنت�شار
يف الأ�سواق املحلية باال�ضافة اىل
�أ�سواق دول جنوب و�رشق �آ�سيا والدول
االفريقية.

شركة  ... TDCريادة في مجال االضاءة
على الرغم من دخول �رشكة
املتخ�ص�صة يف جمال الإنارة اىل
اال�سواق اللبنانية� ،إال �أنها متكنت من
ولوج �أ�سواق وا�سعة و�أنارة �أهم مرافق
الدولة ،واعطت ال�صورة امل�رشقة لذوق
اللبناين يف تطويع الأفكار الأجنبية
ولبننتها ،وكانت املفتاح لنيل اجلوائز،
على �سبيل املثال جائزة �أف�ضل �إنارة
�أعياد ملدينة جبيل ،تعتمد ال�رشكة
يف ن�شاطها على بيع وتركيب و�إنتاج
الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية با�ستخدام
�ألواح ال�سيليكون والطاقة الهوائية،
للمنازل واملالعب وامل�صانع ،و�إنارة
الطرقات اخلا�صة بالبلديات.
واملميزات التي طرحتها ال�رشكة يف هذه
الطريقة لتوليد الكهرباء ،انها متكنت
من الربط مع ال�شبكة احلكومية للكهرباء
ودعمها باالنتاج الفائ�ض عرب عداد
مت �إنتاجه وكما مت
يبني كم من الكهرباء ّ
�ضخه.
واجلدير ذكره �أن كلفة ما تطرحه ال�رشكة
من ادوات ومعدات كهربائية متدنية اذا
ما قورنت مع طول عمر االلواح (حيث

GARDEN CHAIRS

TDC

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
3 x 200Wp

On-grid Inventor

Off grid Controller

Sensor with 30 Amps fuse
Batteries

ميكن ان ي�صل عمرها اىل � 20سنة) وهذا
ما ت�شجع امل�ستهلك من خالله ال�ستخدام
الطاقة البديلة.
ولدى �رشكة  TDCعدد كبري من �أدوات
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1Kw
48V

الإنارة ( )LED Lightالتي تتمتع
باملوا�صفات التالية :حماية للبيئة-
توفري م�رصوف الكهرباء� -ضمانة
وكفالة خم�س �سنوات.
العدد � 131أيلول 2013
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شركة  BEY TRADEتعريف منتجاتها الجديدة
نظمت �رشكة � BEY TRADEسل�سلة
ندوات يف بريوت للتعريف عن
املنتجات اجلديدة التي تعمل على
طرحها يف الأ�سواق اللبنانية بالتعاون
مع م�ؤ�س�سات بولندية متخ�ص�صة� ،إذ �إن
�رشكة  BEY TRADEالتي ت�أ�س�ست يف
العام  1989تعمل يف جماالت و�أن�شطة
جتارية عدة ،تعمد يف عملها �إىل الت�صدير
لكل املنتجات والو�ساطة بني ال�رشكات
البولندية وكل ال�رشكات الأجنبية يف
العامل .منذ بداية ن�شاط ال�رشكة ح�صلت
على مكانة دائمة وثابتة يف ال�سوق كما
ح�صلت على منو ر�أ�سمايل دائم.
ويف �سياق ن�شاطها تهتم �رشكة بولندا
للتجارة بالبحث عن العمالء و�إجراء
املحادثات واملفاو�ضات فقد �أثمر
ذلك يف �سنة  2005ب�إمتام االتفاقية
التجارية التي تعد يف الوقت احلايل
واحدة من �أكرب ا�ستثماراتنا القائمة بني
جمهورية بولندا ولبنان ،وتقوم بتوريد
املنتجات البولندية لبالد ال�رشق الأو�سط
واخلليج العربي .ومنها �صناعة الفوالذ
واخل�شب وال�صناعة الكهربائية والأدوات
واملنتجات ال�صحية والن�سيج والآالت
واملركبات ،وكيمياء م�ستح�رضات
التجميل والغذاء والأثاث وقطاع البناء.
واختارت ال�رشكة لبنان ملا يتمتع به
من موقع جغرايف ا�سرتاتيجي املوقع
اجلغرايف :يف ال�رشق املتو�سط ،وهو
مفرتق الطرق بني �أفريقيا و�آ�سيا
و�أوروبا.
وخالل �سل�سلة اللقاءات والندوات التي
نظمتها �رشكة  BEY TRADEيف
بريوت للتعريف عن �رشاكة جديدة مع
�رشكة  DIG-NET Mebleالبولندية
التي ت�أ�س�ست �سنة  1992املتخ�ص�صة
يف �صناعة الأثاث عايل اجلودة لكل
الفئات العمرية للعائالت وال�شباب
وغرف الأطفال وجمموعة وا�سعة من
الأدراج وخزانة املالب�س ومكاتب .وكلها
ح�سب املوا�صفات التي تنا�سب ال�شخ�ص
وذوقه يف الديكور مع االعتماد على
االحتياجات والأف�ضليات ،ويذكر �أن
ال�رشكة البولندية ح�صلت يف العام 2013
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ح�صل على جائزة اكانثو�س املذهبة.
هذا بالإ�ضافة اىل �رشاكة �أخرى وتوكيل
قامت بهما �رشكة  BEY TRADEمع
�رشكة  Interboardالرائدة يف جمال
ت�صنيع لوحات �إعالنية ب�أحدث التقنيات
 CNCوبجودة عالية ميكن معها
ا�ستعمال تقنية الكمبيوتر يف ا�ستخدام
خط  APT2000امل�ضمونة ،وب�أ�سعار
تناف�سية و�رسعة يف تنفيذ الت�صنيع
ليكون الت�سليم يف الفرتات املحددة وفق
املواعيد النهائية ال�رسيعة .وت�ستخدم
هذه ال�رشكة تقنيات الت�صنيع املبتكرة
وبكفاءة عالية مت ّكنها من انتاج 56
لوحة يف ال�ساعة الواحدة .وتقدم خدمات
�شاملة من االت�صال الأويل والت�شاور
وت�صميم لوحات قيا�سية مع ثمانية
متغريات.
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«اإلعتماد اللبناني» حول تداعيات «الربيع العربي»:
الكلفة االقتصاد ّية تجاوزت عتبة الـ 6.03مليارات دوالر
ب��ات م��ن امل��ع��روف ان احلقبة امللقبة
ب���ـ»ال���رب���ي���ع ال���ع���رب���ي» مت��ث��ل اح���دى
االنقالبات االكرث حدة يف تاريخ العامل
العربي منذ عدة عقود .فقد كانت معظم
ال��دول املعنية حمكومة خ�لال ع�رشات
قبل �أنظمة غري دميقراطية
ال�سنني من َ
كانت تنتهك احلريات الفردية وال�سيا�سية
واالقت�صادية ل�شعوبها وحتتكر موارد
بالدها .وقد اثارت تلك العوامل �رشارة
ث��ورات الربيع العربي التي ب��د�أت مع
االنتفا�ضة ال�شعبية االجتماعية يف
تون�س ،قبل ان تنتقل العدوى اىل العديد
من دول املنطقة كم�رص واليمن وليبيا
و�سوريا .وجنحت تلك االنتفا�ضات يف
بع�ض البلدان اىل �إ�سقاط دكتاتوريات
كانت يف احلكم منذ عقود ،االمر الذ ي
كلفها خ�سائر اقت�صادية كبرية قمنا من
خ�لال تقريرنا ه��ذا بتقييمها .يف هذا
االط��ار ،ومن خالل البحث ال��ذي �أعدته
وح��دة الأب��ح��اث االقت�صادية يف بنك
االعتماد اللبناين ،مت تقديري اخل�سائر
تكبدتها الدول املذكورة
االقت�صادية التي ّ
�آنفا بـ 9.23مليار د�.أ يف تون�س و1.15
مليار د�.أ يف اليمن و 62.26مليار د� .أ يف
ليبيا و 19.3مليار د�.أ يف �سوريا .غري ان
الكلفة االقت�صادية للثورة يف م�رص مل
تبد كبرية ،الأمر الذي مل يخولنا جزم ما
ُ
اذا كانت تلك اخل�سائر تعود اىل تداعيات
الربيع العربي �أو اىل الدورة االقت�صادية
(.)economic cycle
على �صعيد حملي ،مل يت�أثر لبنان ب�شكل
مبا�رش ب�أحداث الربيع العربي ،غري انه
ق��د ب��ات م��ن امل�ستحيل جت ّنب انتقال
التوترات ال�سيا�سية واالمنية القائمة
حاليا يف �سوريا اىل البالد ،وذلك بحكم
القرب اجلغرايف بني البلدين .وقد تبني
ان القطاع ال�سياحي يف لبنان هو احد
القطاعات االك�ثر ت���أث��راً بالت�شنجات
االقليمية ،وال��ت��ي تبعتها يف م��ا بعد
توترات �سيا�سية و�أمنية على ال�ساحة
ينج القطاع العقاري
املحلية .كذلك مل ُ
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اللبناين من تداعيات اال�ضطرابات يف
املنطقة ،االم��ر ال��ذي ترجم م��ن خالل
الرتاجع الكبري يف عدد وقيمة املعامالت
العقارية التي مت ت�سجيلها يف الفرتة
املمتدة بني العام  2011والعام .2013
نتيجة لذلك� ،شهد االقت�صاد اللبناين
تباط�ؤاً ملمو�س ًا يف ظل اعتماده ب�شكل
ا�سا�سي (اك�ثر م��ن  )% 60على قطاع
اخلدمات ،مما دفع بامل�ؤ�س�سات الدولية
اىل مراجعة توقعاتها ل��وت�يرة النمو

لالعوام املقبلة.
يف ه���ذا االط�����ار ،مت ت��ق��دي��ر اخل�سائر
االقت�صادية الناجمة عن احداث الربيع
العربي على الناجت املحلي االجمايل
للبنان من خالل منوذج علمي مت اعداده
من قبل وحدة االبحاث االقت�صادية يف
بنك االعتماد اللبناين بهدف قيا�س ن�سبة
التدين يف الناجت املحلي االجمايل منذ
ان��دالع اح��داث الربيع العربي .وبح�سب
ه��ذا النموذج ،تبني لنا ان حالة عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالمني ال�سائدة يف
املنطقة وعلى ال�ساحة الداخلية قد جنم
عنها تراجع بن�سبة  % 3.3يف ال�سنة يف
النمو االقت�صادي احلقيقي منذ العام
.2011
كما تبني الدرا�سة ان الكلفة االقت�صادية
للربيع العربي جلهة ال��ن��اجت املحلي
االج��م��ايل يف لبنان قد ج��اوزت عتبة
الـ 6.03مليار د�.أ خالل الفرتة املمتدة
بني العام  2011و ،2013اي ما ي�ش ّكل
ح���واىل  % 20.21م��ن ال��ن��اجت املحلي
االجمايل احلقيقي للعام .2013
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َ
فرنسبنك يطلق «»SIMBA
خدمة الدفع المبتكرة عبر الهاتف النقال
ف���رن�������س���ب���ن���ك ع�����ن اط��ل��اق
�أع�����ل�����ن
َ
« ،»APP SIMBAطريقة الدفع املبتكرة
التي حتول الهاتف اخللوي �إىل حمفظة
الكرتونية ،وذلك خالل م�ؤمت ٍر �صحايف
�أق��ي��م يف مقر امل����صرف الرئي�سي يف
ب��ي�روت ،ح����ضره ح�شد م��ن م�����س���ؤويل
فرن�سبنك وفيياموبيل و�شخ�صيات بارزة
َ
من رج��ال املال والأعمال ووف��د غفري
من �أهل ال�صحافة والإعالم .وت�أتي هذه
اخلدمة ثمرة �إتفاقية م�شرتكة وقعها
فرن�سبنك مع �رشكة فيياموبيل ،بهدف
َ
أك�ث�ر ري���اد ًة
ت��ق��دمي جت��رب��ة م�رصفية � َ
لتكمل بدورها
وابتكاراً
َ
وفعالية و�أمان ًاّ ،
امل��ج��م��وع��ة ال��وا���س��ع��ة وامل��ت��ق��دم��ة من
خدمات ومنتجات ال�صريفة الإلكرتونية
فرن�سبنك �إىل عمالئه.
التي يقدمها َ
« »SIMBAه��ي خ��دم��ة دف��ع مبتكرة،
يحملها على هاتفه النقال
تخول كل من ّ
�إمكانية حتويل وا�ستقبال وطلب االموال،
دفع الغرامات املالية اخلا�صة مبوقف
ال�سيارات ،وخدمات �إعادة تعبئة اخلطوط
امل�سبقة الدفع ( Alfaو ،)Touchوخدمات
�إعادة تعبئة الإنرتنت ،وخدمة دفع الئحة
الأعرا�س مع التجار املعتمدين وغريها
من اخلدمات واملزايا املريحة.
��ص�رح الأ���س��ت��اذ
ويف ه��ذه املنا�سبة
َ

لفرن�سبنك:
نبيل الق�صار ،الأمني العام
َ
«�إن ثورة انت�شار الهواتف النقالة يف
زمن التطور والتكنولوجيا قد �أحدثت
فر�صة غري م�سبوقة ملنح جميع زبائننا
و�سيلة ملواكبة الع�رص ولتقدمي خدمات
م�رصفية مبتكرة ومتميزة تخولهم
ا�ستخدام هواتفهم النقالة ك�أداة لإدارة
�أموالهم ”.معتربا �أنها خطوة �إىل الأمام
 ،نحو �أفقٍ جدي ٍد يف التعاملِ امل�رصيف».
و�أو�ضح�« :إن خدمة « »SIMBAاملبتكرة
لتحويل االموال عرب الهاتف النقال هي
طريقة دف��ع بديلة� ،سهلة اال�ستخدام،
ت�سجل
ومريحة ،وفورية ،و�آمنة .وهي
ّ
ب��داي��ة حقبة ج��دي��دة ت��خ��ول النا�س
ا�ستخدام هواتفهم النقالة ك�أداة لإدارة
�أموالهم�ُ ،ص ّممت خ�صي�ص ًا لت�أخذهم اىل
م�ستوى خمتلف ومتطور من العمليات
امل�رصفية مع جمموعة من التقنيات
وو�سائل االم���ان ل�ضمان خ�صو�صية
و�رسية عملياتهم».
فرن�سبنك نتميز
و�أ���ض��اف« :نحن يف
َ
ب���أداء م�رصفنا امل�ستمر ونحر�ص على
الإرتقاء والإبتكار على خمتلف ال�صعد،
يف �سبيل تطوير وتوفري �أف�ضل و�أحدث
اخل��دم��ات واملنتجات امل�رصفية ذات
القيمة امل�ضافة لزبائننا ،حملي ًا و�إقليمي ًا
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لتتنا�س َب مع املتط ّل ِ
بات املتغرية،
ودولي ًا،
َ
وتتناغم مع الثور ِة التكنولوجية ،و ُت َو ِاك َب
َ
ال�صريف ِة الدولي ِة احلديثة».
َ
معايري ّ
وختم الق�صار بالت�أكيد على موا�صلة
وطرح املزي ِد
جمموع ُة فرن�سبنك
ابتكار
َ
َ
ِ
ِ
من
واخلدمات املبتكرة ،مبا
املنتجات
يتفق و �شعار «الغد يبد�أ الآن».
وب���دوره ،ع ّقب الأ���س��ت��اذ ك��رمي خ��وري،
رئي�س �رشكة فيياموبيل� ،أنه «يف ال�سنوات
الع�رشين امل��ا���ض��ي��ة� ،أ���ص��ب��ح الهاتف
اخللوي بديال عن الدفرت والكامريا وجهاز
الكمبيوتر ،فمن البديهي �أن يتحول �أي�ضا
�إىل حمفظة �إلكرتونية».
تابع« :نحن ب�صدد �إطالق هذا االبتكار
الأح��دث يف العامل للدفع ،كخطوة �أوىل
نحو م�ستقبل بعيد عن ال�سيولة .كل ما
حتتاجه اليوم هاتف خلوي وح�ساب
م�رصيف».
و�أكد« :لقد عملنا على جوانب هذه اخلدمة
كافة جلعلها �آمنة وموثوق بها ،امتثاال
بالقواعد واللوائح التي و�ضعها البنك
امل��رك��زي .ون��ح��ن نعمل على ع��دد من
اخلدمات الأخرى كالدفع ملحطة الوقود،
وللوجبات ال�رسيعة عرب ال ،delivery
ولتذاكر احلفالت ..كل ذلك عرب تلفونك
النقال.
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القطاع المصرفي اللبناني ساعد في حماية المودعين
تتبع امل�صارف اللبنانية وبالتعاون
الوثيق مع ال�سلطات النقدية والرقابية
م��ب��د�أ م�ضاعفة ج��ه��وده��ا يف ادارة
موجوداتها ومطلوباتها ب�شكل حكيم
وموزون ي�أخذ يف االعتبار متطلبات
امل��رح��ل��ةويف ادارة امل��خ��اط��ر على
انواعها بت�شدد وعزم �ضمن املعايري
العاملية.
وتهدف اجلهود املبذولة من القطاع
امل�رصيف ،من جهة اوىل ،اىل حماية
مودعيها وم�ساهميها وزبائنها كافة
ا�ضافة اىل �صون �سمعتها ،خ�صو�صا
انها تعمل مع ما يزيد عن ثالثني بلدا
يف ال��ع��امل ع�بر امل�صارف املرا�سلة
والتابعة وال�رشيكة ف�ضال عن فروعها
ومكاتب متثيلها ،ومن جهة ثانية ،اىل
طم�أنة اجلهات اخلارجية من م�صارف
مرا�سلة و�سلطات حكومية وم�ؤ�س�سات
دولية وغريها حيال جدية وفعالية
االلتزام باملعايري الدولية من خالل
القوانني والنظم واالل��ي��ات التي مت
اقرارها او يف طريق اقرارها ،والت�أقلم
ال����سري��ع م��ع امل�ستجدات العاملية
يف جم��ال مكافحة تبيي�ض االم��وال
ومتويل الإرهاب والتهرب ال�رضيبي.
كما برهنت امل�صارف اللبنانية على
الت�شدد يف االمتثال وتطبيق العقوبات
التي فر�ضتها كل من الواليات املتحدة
واملجموعة االوروب��ي��ة على �سورية
وايران ،وهي ا�صال توقف تلقائيا من
�ضمن �صلب عملها مع كل �شخ�ص او
م�ؤ�س�سة مدرج/مدرجة على اللوائح
ال�سوداء او الرمادية ،من منطلقني
اثنني :اولهما االنفتاح الوا�سع على
العامل ،وثانيهما تعميم م�رصف لبنان
رق��م  126/2012واملتعلق بعالقة
امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية مع
امل�����ص��ارف املرا�سلة :اذ يطلب هذا
التعميم من امل�صارف االطالع الكامل
على القوانني واالنظمة واالج��راءات
والعقوبات والتقييدات املقررة من
قبل املنظمات الدولية او م��ن قبل
ال�سلطات ال�سيادية يف دول امل�صارف
املرا�سلة لتتعامل امل�صارف اللبنانية
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معها وفقها.
وللداللة على التزام املعايري الدولية
كحكومة وجهاز م�رصيف ،فقد اقرت
احلكومة اللبنانية يف  2012ثالثة
م�شاريع قوانني هامة تتناول اوال
تعديل قانون مكافحة تبيي�ض االموال
( )318/2001وثانيا الت�رصيح عن
نقل االموال عرب احلدود وثالثا تبادل

املعلومات ال�رضيبية لت�ضاف اىل
جمموعة وا�سعة من تعاميم م�رصف
لبنان املوجهة اىل القطاع املايل التي
تكمل وتقوي اجهزة وانظمة ال�ضبط
وامل��ت��اب��ع��ة وال��ت����صري��ح واالف�����ص��اح
املطلوبة عامليا .وتهمنا اال�شارة هنا
اىل ان م�ضامني م�شاريع القوانني
هذه تندرج يف �سياق االلتزام مبعايري
جمموعة العمل املايل «غايف» التي مل
تدرج ا�سم لبنان يف اخر تقرير ا�صدرته
يف �شباط � 2013ضمن الئحة الدول
الـ 14غري املتعاونة معها ل�سبب من
ثالثة ا�سباب لن نذكرها هنا ،بعك�س
عدد من دول املنطقة كرتكيا ،و�سورية،
وايران ،والكويت واملغرب واجلزائر.
وغني عن القول ان لدى االدارات العليا
للم�صارف اللبنانية التزاما وا�ضحا
وقويا ،منذ �سنوات عدة ومتا�شيا مع
امل�ستجدات العاملية ،بتعزيز االدوات
وال��ن��ظ��م واالج�������راءات ال����ضروري��ة
ملكافحة عمليات تبيي�ض االم��وال
ومتويل االرهاب مدعومة بالتعاميم
والقوانني امل�شار اليها اع�لاه .ويتم
�سنة بعد �سنة تفعيل عمل «وح��دة
التحقق» املن�ش�أة يف ك��ل م�رصف
واملتخ�ص�صة بهذه املهام من ا�صحاب
الكفاية والذين هم على اطالع م�ستمر
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على التجارب وامل�ستجدات العاملية
يف ه��ذا ال�����ش���أن .وتطبق امل�صارف
طبعا جميع التعاميم ال�صادرة عن
امل�رصف امل��رك��زي وجلنة التحقيق
اخلا�صة ا�ضافة اىل تطبيق املعايري
الدولية ذات ال�ش�أن ،مبا يف ذلك ا�صول
التحقق من هوية الزبائن .وقد مت على
مدى ال�سنني املا�ضية حت�سني اجراءات
التعرف على الزبائن بحيث ا�صبح
ه�ؤالء ملزمني بتبيان م�صادر اموالهم،
كما باتت تعفى ا�سماء ه���ؤالء وفق
قواعد معلومات مقدمة من م�ؤ�س�سات
عاملية متخ�ص�صة ذات �سمعة جيدة
ووفق لوائح تدقيق حملية حمالة من
هيئة التحقيق اخلا�صة ويتم التبليغ
عن هذه العمليات التي ال تتفق مع
طبيعة اعمال الزبائن املعهودة والتي
ي�شتبه بانها تخفي ن�شاطات غري
�رشعية اىل جلنة التحقيق اخلا�صة،
ومن ثم عرب هذه اللجنة اىل الق�ضاء
املخت�ص.
ومن القواعد الدولية املعتمدة اي�ضا
مبادئ االدارة الر�شيدة التي ا�صدرتها
جمعية م�����ص��ارف ل��ب��ن��ان ك�رشعة
عمل و�سلوك ت�سرت�شد بها امل�صارف
العاملة يف لبنان .وهي وثيقة ا�ستندت
لدى اعدادها على ن�صو�ص القوانني
اللبنانية وانظمة م����صرف لبنان،
وتو�صيات جلنة ب���ازل امل�رصفية،
وم��ب��ادئ منتدى اال���س��ت��ق��رار امل��ايل
ومبادئ االدارة الر�شيدة املنبثقة عن
منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية
( )OECDومن�شورات جمل�س املعايري
الدولية.
وت���ؤك��د م�صادر مطلعة يف جمعية
امل�صارف ل��ـ«ال��دي��ار» ان امل�صارف
اللبنانية �ستبقى ملتزمة معايري العمل
ال���دويل ،حتى انها �ستكون ال�سباقة
واملبادرة يف التزامها وتطبيقها كل
القوانني واالنظمة امل�رصفية الدولية
فور �صدورها وو�ضعها مو�ضع التنفيذ.
وت���رى ه���ذه امل�����ص��ادر ان القطاع
امل�رصيف اللبناين بات اليوم مو�ضع
ت��ق��دي��ر واح��ت��رام اال����س���واق املالية
العاملية وان ه��ذا االم��ر ت�أكد خالل
ال��زي��ارت�ين االخ�يرت�ين اىل ال��والي��ات
املتحدة االمريكية واىل فرن�سا.

جائزة «ذي بانكر»
لـ «بنك بيروت»
فاز «بنك ب�يروت» بجائزة
«�أف�ضل مبادرة للم�س�ؤولية
االج��ت��م��اع��ي��ة» م���ن جملة
«ذي بانكر ميدل �إي�ست»
بعد تناف�سه مع  68م�رصف ًا
�إقليمي ًا .وت�أتي هذه اجلائزة تتويج ًا جلهود امل�رصف احلثيثة يف جمال
امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات خالل العام الفائت ،وتقديراً للمبادرة
املميزة التي حققها امل�رصف من خالل برنامج �إجنازات ال�شباب Young
.Achievers Program
وت�س ّلم اجلائزة مدير دائرة الإعالم والت�سويق يف البنك بول بول�س ،من رئي�س
جمل�س �إدارة «�سي بي �آي فاينان�شل» �صالح العقربي ،خالل حفل توزيع
اجلوائز ال�سنوي  2013الذي نظمته املجلة يف  19حزيران املا�ضي يف دبي،
وح�رضه ر�ؤ�ساء �رشكات وم�رصفيون ميثلون �أبرز امل�ؤ�س�سات يف منطقة
ال�رشق الأو�سط.

إطالق «ألفا بلوم ماستركارد»
�أطلق «بنك لبنان واملهجر» ،بالتعاون مع �رشكة االت�صاالت اخللوية «�ألفا»،
و»�رشكة ما�سرتكارد» العاملية ،بطاقة «�ألفا بلوم ما�سرتكارد» البالتينية
اجلديدة لل�رشكات.
ال مثالي ًا للعمالء من ال�رشكات ،فهي تتيح �إمكانية احل�صول
وتعترب البطاقة ح ً
على دقائق جمانية
للتحدث عرب خطوط «�ألفا» ،كما توفر مزايا بطاقات التق�سيط
ّ
املتجدد ،حيث مت تطوير هذه البطاقة لتتما�شى مع متطلبات ال�رشكة.
ذات ال�سقف
ّ
وتتوافر البطاقة كبطاقة ائتمانية �أو بطاقة م�ؤجلة الدفع ،وعند اقتنائها،
كهدية ت�ضاف اىل ر�صيد خط �ألفا
جمانية
�سيح�صل العميل على  60دقيقة
ّ
ّ
املو�صول على البطاقة ،كما يح�صل على  45دقيقة جمانية� ،إ�ضافة اىل �إمكانية
احل�صول على  8دقائق جمانية عند م�شرتيات تعادل قيمتها مبلغ  100دوالر
�أمريكي .و�سيح�صل �أي�ض ًا على مزايا خا�صة عند ال�سفر كتغطية للنفقات الطبية
الطارئة بقيمة ت�صل لغاية  150.000دوالر� ،إ�ضافة �إىل احل�صول على بطاقة
تخول �صاحبها الدخول �إىل �أكرث من � 600صالة
 Priority Passاملجانية التي ّ
مطار خم�ص�صة لكبار ال�شخ�صيات .كما تتيح حلاملها اال�ستفادة من ر�سالة
تظهر قيمة الت�أمني املطلوبة للح�صول على ت�أ�شرية  Schengenمن ال�سفارات
الأجنبية.
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م�صارف

إنتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية
برئاسة د .فرنسوا باسيل
ال��ت أ���م��ت اجلمعية العمومية احل��ادي��ة
واخلم�سون العادية ال�سنوية جلمعية
م�صارف لبنان .وناق�شت التقرير ال�سنوي
للمجل�س للعام  2012ووافقت عليه .وبعد
ال ّإط�لاع واملوافقة على تقرير مفو�ضي
املراقبة حول ح�سابات اجلمعية ل�سنة
ذمة جمل�س الإدارة احلايل
� ،2012أبر�أت ّ
���رت امل��وازن��ة التقديرية
ثم ناق�شت و�أق ّ
ل�سنة .2014
وعلى الأثر ،انتقلت اجلمعية العمومية اىل
انتخاب جمل�س �إدارة جديد من  12ع�ضواً
ملدة �سنتني .ففاز بالتزكية املر�شحون
ال�سادة:
 1ن��دمي الق�صار :فرن�سبنك للأعمال�ش.م.ل.
� 2سعد نعمان �أزه����ري :بنك لبنانواملهجر �ش.م.ل.
 3عبد ال���رزاق عا�شور :بنك الكويتوالعامل العربي �ش.م.ل( .فيني�سيا بنك)
 4الدكتور فرن�سوا �سمعان با�سيل :بنكبيبلو�س �ش.م.ل.
 5ان��ط��ون �صحناوي :بنك �سو�سيتهجرنال يف لبنان �ش.م.ل.
 6حممد احلريري :بنك البحر املتو�سط�ش.م.ل.
� 7سليم ج���ورج �صفري :بنك ب�يروت�ش.م.ل.
 8م���روان خ�ير ال��دي��ن :بنك امل���وارد�ش.م.ل.
9ال�صباح :البنك اللبناين
تنال
الدكتور
ّ

ال�سوي�رسي �ش.م.ل.
 10الدكتور ج��وزف طربيه :االعتماداللبناين �ش.م.ل.
 11رمي���ون ودي���ع ع���وده :بنك ع��وده�ش.م.ل –.جمموعة عوده�-رسادار
 12ف��ري��د روف���اي���ل :ال��ب��ن��ك اللبناينالفرن�سي

وعقب �إعالن فوز املر�شحني الإثني ع�رش
بالتزكية� ،إجتمع جمل�س الإدارة املنتخب،
وانتخب بدوره هيئة مكتب املجل�س على
الوجه الآتي :الرئي�س  :د .فرن�سوا �سمعان
با�سيل ،نائب الرئي�س� :سعد �أزهري� ،أمني
ال�رس :رميون ع��وده� ،أمني ال�صندوق :د.
ّ
ال�صباح.
تنال
ّ

جمعية استثنائية

جمعية
عقدت جمعية م�صارف لبنان يف � 5آب 2013
ّ
اطلعت فيها على تفا�صيل اتفـاق
عمومية ا�ستثنائية ّ
ّ
مت توقيعه بتاريخ  31متوز الفائت
�إنهاء الو�ساطـة الذي ّ
برعاية معايل وزير العـمل بيـن رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية الدكتور فرن�سوا با�سيل و�أمينهـا العـام الدكتور
مكرم �صادر ،من جهة ،ورئي�س احتاد نقابات موظفي
ال�سيد من
امل�صارف جورج احلاج و�أمينه العام حكمت ّ
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العمومية
اجلمعية
جهة �أخرى .وبعد املناق�شة ،وافقت
ّ
ّ
بالإجماع على ال�صيغة اجلديدة لعقد العمل اجلماعي
يتم تبليغ وزارة العمل
لعامي  ،2014-2013و�سوف ّ
املرعية كما ُيفرت�ض
بهذه املوافقة ح�سب الأ�صول
ّ
يف املقابل �أن ينال احتاد موظفي امل�صارف موافقة
ثلثي �أع�ضائه املنت�سبني كي ي�صبح العقد اجلديد نافذاً
قانون ًا.
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باسيل وطربيه يطلقان «منتدى اإلعالم االقتصادي»:
القطاع المصرفي هو الوحيد الواقف على قدميه
�أو�ضح رئي�س «احت��اد امل�رصفيني
العرب» جوزف طربيه� ،أن «ال�سلطات
القرب�صية ا�ستجابت للنداء الذي
وجهته امل�صارف العربية لها بعدم
امل�س بودائع غري املقيمني ،وعدم
ف��ر���ض �أي���ة موجبات ا�ستثنائية،
و�إعفائها من التدابري التي فر�ضها
االحتاد الأوروبي».
ويف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك عقده
طربيه ،ورئي�س «جمعية امل�صارف
يف لبنان» فرن�سوا با�سيل ،والأمني
العام لـ»احتاد امل�صارف العربية»
و�سام فتوح ،يف فندق «فور�سيزن�س»،
ل�ل�إع�لان ع��ن نتائج زي���ارة الوفد
امل����صريف ال��ل��ب��ن��اين �إىل ق�بر���ص،
و�إقامة «منتدى الإعالم االقت�صادي
يومي  29و� 30آب � ،»2013أ�شار
متر
با�سيل �إىل �صعوبة املرحلة التي ّ
بها منطقتنا العربية ،الفتا االنتباه
�إىل �أن «القطاع امل�رصيف اللبناين ال
يزال القطاع الوحيد الذي يقف على
قدميه ،وي�ساهم يف حتريك عجلة
االقت�صاد والتنمية».
ونوه طربيه «بتجاوب قرب�ص ورف�ض
ّ
التدابري اجلائرة التي فر�ضها االحتاد
الأوروبي على النظام امل�رصيف يف
قرب�ص ،بحيث �أعفيت ودائ��ع غري
املقيمني من �أي تدبري ا�ستثنائي
من �ش�أنه �إ�ضعاف الثقة يف النظام
املايل يف قرب�ص» ،معترباً �أن «القرار
الأوروبي بالن�سبة للقطاع املايل يف
قرب�ص جائر ،وهو يق�ضي بفر�ض
�رضيبة  10يف املــــئة على الودائــع
يف البنوك العاملة فيها».
ول��ف��ت االن��ت��ب��اه �إىل �أن «االحت���اد
الدويل للم�رصفيني العرب ،واحتاد
امل�صارف العربية ،ح��ذرا يف �آذار
امل��ا���ض��ي ،ال�سلطات املعنية يف
قرب�ص من امل�ساوئ املرتتبة على
تطبيق اخلطة الأوروب��ي��ة املثرية

للجدل ،باعتبار �أن من �ش�أنها تدمري
مركز قرب�ص امل���ايل» ،حم���ذراً من
«هجرة ال��ودائ��ع العربية والدولية
من جزيرة �إذا �أق��ر جمل�س النواب
القرب�صي اخلطة الأوروبية».
و�أ���ش��ار �إىل �أن «احت���اد امل�صارف
العربية طلب ت�أكيدات من ال�سلطات
القرب�صية على ا�ستمرار �سيا�سة عدم
التعر�ض للودائع ،وتلقى ما يطمئن
بهذا اخل�صو�ص ،كما مت االتفاق مع
اجلانب القرب�صي على �إقامة منتدى
م����صريف ع��رب��ي ـ��ـ��ـ ق�بر���ص��ي حتت
عنوان� :إعادة الثقة».
وق�����ال ط��رب��ي��ه� ،إن االحت���ادي���ن
«ي��ع��ت��ـ��ـ��ـ��ـ�بران �أن م���ب���د�أ ح��م��اي��ة
امل�ؤ�س�سات واملــــودعني يعلو على
�أي م�صالح �ضيقة ووقتية ،ال �سيما
�أن امل�صـــارف العربية ج��زء من
النظام امل���ايل ال��ع��امل��ي» ،معترباً
�أن «عــــودة اال�ستـــقرار املايل �إىل
ق�بر���ص ت�شــــكل م�صلحة عربية
ولبنــانية».
ور�أى �أن «ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بني
العامل العربي وقرب�ص ،وهي اجلار
الأوروبي الأقرب �إلينا ،ي�شكل م�صلحة
م�شرتكة ،ال �سيما �أن املرحلة املقبلة
يف قرب�ص �ست�شهد دخول هذا البلد
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يف عداد الدول النفطية» ،م�شرياً �إىل
«وجود تالقي م�صالح م�شرتكة بني
لبنان وقرب�ص بالن�سبة لهذا امللف،
حيث ي�ساعد التقارب االقت�صادي
بني البلدين حلماية م�صاحلهما».
من جهته� ،أعلن با�سيل عن «م�شاركة
جمعية م�����ص��ارف لبنان واحت��اد
امل�صارف العربية يف �إقامة منتدى
الإع�ل�ام االقت�صادي ،ال��ذي ي�شكل
حمطة مهمة يف عملية التكامل بني
الإعالم وحركة االقت�صاد يف لبنان
والعامل العربي».
ونوه بحر�ص «امل�صارف اللبنانية
ّ
على االلتزام التام� ،سواء يف لبنان
�أو يف بلدان انت�شارها ،مبعايري عمل
ال�صناعة امل�رصفية ،ولتقدمي منوذج
رائ��د يف العمل امل�رصيف ،واعتماد
معايري ال�شفافية ،واالح�تراف��ي��ة،
وال�صدقية ،وال��ث��ق��ة» ،م�����ش�يراً �إىل
�أن «ه���ذه امل�����ص��ارف جنحت على
الرغم من ال�صعاب ك ّلها يف العبور
بالقطاع ،و�سط التطورات املعاك�سة
دوليا و�إقليميا وحمليا� ،إىل �أف�ضل
النتائج ،و�شكلت على م��دى هذه
ال�سنوات ال�ثروة الوطنية احلقيقية
للبنان ،ومنوذجا رائدا يحتذى لدى
�سائر القطاعات امل�رصفية العربية».
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م�صارف

 188مليون دوالر أرباح «عودة»
بلغ حجم الأرباح ال�صافية لـ«بنك عوده �ش م ل جمموعة عوده
�رسادار» يف الن�صف ال ّأول من العام اجلاري  188مليون دوالر
�أمريكي� ،أي ما يوازي الأرباح ال�صافية يف الفرتة املماثلة من
العـام  ،2012قبل احت�ساب الربح ال�صايف اال�ستثنائي الناجت عن
التفرغ يف حزيران  2012عن  81يف املئة من �رشكة «ليا»
ّ
عمــلية ّ
للت�أمني .وحت ّققت هذه الأرباح بالرغم من �إطالق امل�رصف التابع
ا�سرتاتيجية منو ذاتي ،مع ما ينطوي عليه
تركيا ،الذي ي َتبع
يف ّ
ّ
ذلك من فارق زمني بني حتقيق املردود املتو ّقع و�رصف النفقات
املجــمعة
�سجلت املوجودات
الت�شغيلية ال ّ
ّ
آنية .يف موازاة ذلكّ ،
ّ
2013
العام
من
ل
أو
ال
الن�صف
لبنك عوده يف
منو�أً بن�سبة  7.6يف
ّ
ّ
ر�سخ املوقع
املئة� ،أي مبا يوازي  2.4مليار دوالر �أمريكي ،ما ّ
إقليمية.
املميز للمجموعة يف الأ�سواق
املحلية وال ّ
ّ
ّ
املجمعة للم�رصف يف الن�صف ال ّأول من
املوجودات
ارتفعت
كذلك
ّ
العام  2013بقيمة  2.4مليار دوالر �أمريكي ،لتوازي  33.7مليارا
يف نهاية حزيران  2013وت�صل �إىل  42.4مليارا لدى احت�ساب
ملدارة .وقد ت أ� ّتى
الودائع
االئتمانية وح�سابات الأ�سهم وال�سندات ا ُ
ّ
تركيا الذي
املجمعة من امل�رصف التابع يف
منو املوجودات
ّ
ّ
موجوداته
�سجلت
منواً مبا يوازي  3.7مليارات دوالر �أمريكي
ّ
ّ
�سلبية
م�ساهمات
عن
بالكامل
�ض
عو
ما
ذاتها،
الفرتة
خالل
ّ
ّ
للوحدات العاملة يف لبنان و�سوريا وم�رص نتيجة تراكم �أو�ضاع
و�سيا�سية غري م�ؤاتية ويف ظ ّل تدهور �إ�ضايف يف �سعر
اقت�صادية
ّ
ّ
كون
قد
بنك
أوديا
�
يكون
وعليه،
وم�رص.
�سوريا
من
ل
ك
يف
ال�رصف
ّ
ّ
يف غ�ضون � 8أ�شهر موجودات بقيمة  5.8مليارات دوالر �أمريكي
وودائع بقيمة  4.3مليارات دوالر وت�سليفات بقيمة  3.3مليارات
دوالر .و ُترجم هذا الإجناز بارتفاع م�ساهمة الوحدات العاملة
خارج لبنان يف تكوين املوجودات
املجمعة من  32.4يف املئة
ّ
يف نهاية كانون ال ّأول � 2012إىل  38.6يف املئة يف نهاية حزيران
العامة �إىل توزيع �أكرث توازن ًا
 ،2013ما يتما�شى مع �سعي الإدارة ّ
للموجودات والأرباح على خمتلف الوحدات يف لبنان واخلارج.
املجمعة يف الن�صف ال ّأول من العام 2013
ارتفعت ودائع الزبائن
ّ
مبا يعادل  2.4مليار دوالر �أمريكي� ،أي بنمو ن�سبته  8.8يف املئة،
أ�سا�سية بنمو ودائع الزبائن لدى �أوديا بنك يف
مدفوعة ب�صورة �
ّ

ظ ّل تق ّل�ص �إ�ضايف لقاعدة الودائع يف �سوريا ،ومنو حمدود لقاعــدة
الودائع يف م�رص� ،إذا ما ا�ستثنينا ت�أثري تدهور �سعر ال�رصف.
املجمعة �إىل  2.7مليار دوالر ،ما يعادل
اخلا�صة
و�صلت الأموال
ّ
ّ
املجمعة للم�رصف.
املوجودات
 8يف املئة من
ّ
املجمعة من
قابل ازدياد ودائع الزبائن ارتفاع �صايف الت�سليفات
ّ
 10.4مليارات دوالر �أمريكي يف نهاية كانون ال ّأول � 2012إىل
 12.7مليارا يف نهاية حزيران � ،2013أي مبا قيمته  2.3مليار
دوالر �أمريكي وما ن�سبته  21.9يف املئة.
العامة يف
ا�ستمرت الإدارة
إقليمية،
بية الأو�ضاع ال ّ
ويف ظ ّل تق ّل ّ
ّ
ّ
ا ّتباع �سيا�سة �صارمة حيال املخاطر تق�ضي باملحافظة على
اجليدة للت�سليفات ،بحيث قامت يف الن�صف ال ّأول من
النوعية ّ
ّ
�
�صافية
ؤونات
�
م
بر�صد
العام 2013
إ�ضافية بقيمة  46.4مليون
ّ
دوالر �أمريكي .وعليه� ،ش ّكلت ن�سبة �إجمايل الديون امل�شكوك يف
حت�صيلها  2.3يف املئة فقط من �إجمايل الت�سليفات ،فيما و�صلت
ن�سبة تغطية هذه الديون بامل�ؤونات
املخ�ص�صة �إىل  78.2يف املئة
ّ
يف نهاية حزيران  ،2013من دون احت�ساب امل�ؤونات الناجتة عن
التقييم الإجمايل والتي توازي  0.9يف املئة من �صايف الت�سليفات.
حت�سنت ن�سبة �صايف الديون امل�شكوك يف حت�صيلها من
ً
بناء عليهّ ،
�إجمايل الت�سليفات فرتاجعت من  0.64يف املئة يف نهاية كانون
ال ّأول املا�ضي �إىل  0.49يف املئة يف نهاية حزيران .2013

صفير يحاضر في واشنطن
ح ّل رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام
لبنك ب�يروت �سليم �صفري �ضيف ًا على
«جامعة جورج وا�شنطن» يف الواليات
الأم�يرك��ي��ة امل��ت��ح��دة ،و�أل��ق��ى خطاب
التخرج يف طـالب الدرا�سات يف علــوم
ّ
املال يف كلية �إدارة الأعمال يف اجلامعة
يف وا�شنطن ،بح�ضور �سفري لبنان لدى
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية �أنطوان
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�شديد وال�سفري الأمريكي ال�سابق تيودور
قطوف وبع�ض امل�س�ؤولني يف �صندوق
ّ
النقد ال���دويل ،بالإ�ضافة �إىل �أرك��ان
اجلامعة واملتخرجني وذويهم.
ن�صح الطالب باغتنام الفر�صة عندما
ت�سنح .ومن ثم ت�س ّلم �صفري �شهادة تقدير
من اجلامعة وهدية تذكارية هي عبارة
امل�سلة» يف وا�شنطن.
عن «ن�صب ّ

وكان ال�سفري اللبناين �أنطوان �شديد قد
�أقام حفل ع�شاء يف منزله تكرمي ًا ل�صفري
والوفد املرافق ح�رضه بع�ض امل�س�ؤولني
يف �صندوق النقد و�شخ�صيات لبنانية
يف وا�شنطن.
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«بنك بيروت» ُيقيم إفطار ًا رمضاني ًا ألهل اإلعالم

صفير :القطاع االعالمي مهم كالقطاع المصرفي

من اليمين ،طوني حبيب ،السيدة ذكية ،سليم صفير ،والسيدة حوري

نقيب المحررين الياس عون ،فيليب أبوعقل ،سليم صفير ،وجوزيف فرح

سليم صفير والزميل فارس سعد

عرفات حجازي ،ابراهيم عوض ،وسليم صفير

من اليسار ،روالن ناقوزي ،وأحد الحضور

النقيب الياس عون وسليم صفير

لبى ع��دد كبري م��ن اه��ل االع�ل�ام دع��وة
رئي�س جمل�س ادارة ومدير ع��ام «بنك
بريوت» �سليم �صفري اىل افطار رم�ضاين
يف «الفيني�سيان» يف حر�ش تابت.
ح�رض االفطار نقيب املحررين اليا�س
ع��ون ور�ؤ���س��اء حترير وم��دراء الو�سائل
االع�لام��ي��ة وع���دد ك��ب�ير م��ن املحللني
واملرا�سلني خ�صو�صا االقت�صاديون
منهم ،كما ح�رض ع��دد من امل���دراء يف
«بنك بريوت» وقد القى النقيب عون كلمة
يف املنا�سبة قال فيها :اجل�سم االعالمي
ي�سعى جاهدا ليكون لبنان ،م�صدر احلرف
اىل العامل ،م�صدر ا�شعاع على ال��دوام،
وم�رشعا ابوابه الخوانه العرب ال �سيما
يف هذه االيام الرم�ضانية.
و�أ���ض��اف ،كم يحز يف نفو�سنا ان جند
اخواننا العرب ال ي�شاركون اخوانهم
اللبنانيني يف اف��ط��ارات رم�����ض��ان .ان
الليايل الرم�ضانية ت�شتاق اليهم لقد
عودونا ان يلقوا ع�صا الرتحال يف وطنهم

الثاين لبنان ،ال �سيما يف مو�سم ال�صيف.
ان االعالميني ي�شكرون هذه االلتفاتة
نحوهم من اال�ستاذ �سليم �صفري العائد
قبل ايام من الواليات املتحدة االمريكية
حيث ك��ان �ضيفا على جامعة ج��ورج
وا�شنطن ليلقي خطاب التخرج يف طالب
الدرا�سات يف علوم املال يف كلية ادارة
االعمال ،وهو امل�ؤمن بالرتبية يف احداث
التغيري فهو ع�ضو يف “اميدي�ست” ونائب
رئي�س جمل�س امناء اجلامعة اللبنانية
االمريكية ،وم��ار���س التعليم اجلامعي
ط��وال � 15سنة ،وحلمه كان ان ميار�س
العمل امل�رصيف وحتققت االم��ال فاىل
مزيد من النجاح.
ورد �صفري بكلمة �شكر فيها للنقيب كالمه
اللطيف ولالعالميني تلبيتهم دعوته،
و�شدد على اهمية القطاع االعالمي متام ًا
كالقطاع امل�رصيف لتمكني الوطن من
اجتياز التحديات الكثرية.
وق��ال :من هنا دعوتي ال�صادقة اليكم
75
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الن ت�ضافر جهودنا انتم االعالميون
من جهة ونحن امل�رصفيني من اجلهة
املقابلة ،لن�صون القطاع امل�رصيف الذي
ت�شكلون �صلة الو�صل بينه وبني املجتمع
ول��ذل��ك �سنبقى يف حاجة اىل تفهمكم
ودعمكم خ�صو�صا وانكم االق��رب الينا
واالك�ثر تفهما حل�سا�سية دورن��ا ولدقة
عملنا .والهمية حتييدنا عن التجاذبات.
ان هذا جزء من امل�س�ؤولية التي تتحملون
يف مهمتكم وهنا جوهر االرتباط الوثيق
بيننا وبينكم.
وتابع �صفري قائ ًال :لبنان يف حاجة ما�سة
اىل هذا العامود االقت�صادي الذي �شكل وال
يزال ركيزة ا�ستمراره و�صموده علما اننا
م�ؤمتنون على ثروات اللبنانيني ،مبقدار
امانتكم للحق واحلقيقة .وبت�ضافر جهدنا
معا ،ن�صون الوطن ونحفظ حقيقته ،امال
مرجتى وعنوان ريادة وتفوق من خالل
ازده����ار قطاعه امل����صريف وح�ضوره
املحلي واالقليمي والدويل.
العدد � 131أيلول 2013
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 3منتديات مصرفية التحاد المصارف العربية
�أعلن احتاد امل�صارف العربية عن �إقامة
منتدى خا�ص حول «القطاع امل�رصيف
يف �سوريا» خالل �أيلول املقبل يف بريوت
علما ب���أن االحت��اد �سوف ي�صدر قريبا
درا�سة كاملة تت�ضمن حمورين :املحور
الأول عن ت�أثري الأحداث يف �سوريا على
القطاع امل����صريف يف �سوريا وال���دول
امل��ج��اورة (مت�ضمنا جميع امل�صارف
العاملة يف �سوريا) ،واملحور الثاين حول
م�ستقبل العمل امل����صريف يف �سوريا،
وي�شارك يف �إع��داد هذه الدرا�سة خرباء
ع��رب و�أج��ان��ب من خمتلف امل�ؤ�س�سات
العربية الدولية.
ي���أت��ي ه��ذا املنتدى �ضمن  3منتديات
م����صرف��ي��ة ع��رب��ي��ة يف ب��ي�روت خ�لال
اي��ل��ول املقبل ،بينها «منتدى الإع�لام
الإقت�صادي» ومنتدى خا�ص عن «الإلتزام
بقانون الفاتكا» يف �ضوء الإ�شعار اجلديد
الرقم  43/2013الذي �أ�صدرته اخلزانة
الأمريكية ،والقا�ضي بت�أجيل تطبيق هذا
القانون مدة �ستة �أ�شهر �إ�ضافية».
واو�ضح االمني العام الحتاد امل�صارف
العربية و���س��ام فتوح ان ق��رار الإحت��اد
بتنظيم  3منتديات م�رصفية عربية يف

بريوت خالل �شهري �آب وايلول املقبلني،
للت�أكيد على جملة من الثوابت التي يعمل
عليها االحت���اد وال��ت��ي ميكن �إعتبارها
ر�سائل موجهة اىل الداخل واخلارج وفيها:
1ـ ت�أكيد االحت��اد و�إ��صراره على تكثيف
ن�شاطاته وتفعيل �آليات عمله يف هذه
املرحلة ال�صعبة التي ت�شهدها املنطقة
العربية ،وذلك �إميانا من االحتاد ب�رضورة

جتاوز العقبات واالحداث واال�ستمرار يف
ت�أدية الدور املطلوب منه يف هذه املرحلة
التي حتتاج اىل عمل م�ستمر ومتابعة
ت�ساهم يف تن�شيط عمل القطاع امل�رصيف
العربي و�سبل مواجهة كل التحديات التي
تعرت�ضه.
2ـ ت���أك��ي��د دور ب��ي�روت ك��م��رك��ز م��ايل
وم�رصيف حا�ضن للق�ضايا العربية.
3ـ توفري �آل��ي��ات ال��دع��م الجن��اح انعقاد
امل ؤ���مت��ر امل�رصيف العربي ال�سنوي يف
بريوت خالل �شهر ت�رشين الثاين املقبل.
علما �أن الإحت���اد يقوم بالإ�ستعدادات
الالزمة لإحتفاالت ذكرى مرور  40عاما
على ت�أ�سي�س الإحتاد التي �سرتافق �إنعقاد
امل�ؤمتر.
وختم فتوح «ان �إحتاد امل�صارف العربية
وبتوجيه من رئي�سه حممد كمال الدين
بركات ،ورئي�س اللجنة التنفيذية الدكتور
ج��وزف طربيه ،وب���إ��صرار م��ن االمانة
العامة �سيوا�صل العمل من �أجل تكري�س
وتفعيل دور االحت��اد يف ه��ذه املرحلة
الدقيقة والإ�ستثنائية وو�ضع كل �إمكاناته
يف خ��دم��ة ال��ق��ط��اع امل����صريف العربي
و�إقت�صادات الدول العربية».

 Touchوبنك لبنان والمهجر يطلقان بطاقة
Touch Credit Card
كامتداد لبطاقة Touch Credit
 ،Cardوالتي �أطلقت يف �شباط
مت �إطالق بطاقة ائتمانية
ّ ،2013
مل�����س��ت��ع��م��ل��ي خ���ط���وط ال���دف���ع
امل�سبق ،تنفرد بكونها البطاقة
امل�رصفية الأوىل يف العامل التي
متنح حامليها ،تلقائيا» وفور
ا�ستعمالهم البطاقة للم�شرتيات،
ر�صيد �إ�ضايف جماين للتخابر ،لإر�سال ر�سائل ق�صرية �أو لزيارة
الإنرتنت� .أقيم حفل الإطالق يوم الأربعاء  17متوز خالل م�ؤمتر
�صحايف يف فندق فيني�سيا �أنرتكونتينتال ب�يروت ،برعاية
وح�ضور وزير الإت�صاالت ال�سيد نقوال �صحناوي ،وبح�ضور ك ّل
من ال�سيد �سعد �أزهري  ،رئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام بنك
لبنان واملهجر ،ال�سيد اليا�س عرقتنجي ،مدير عام بنك لبنان
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واملهجر ،وال�سيد كلود با�سيل،
املدير العام ل�رشكة «،»touch
وال�سيد رمزي ال�صبوري مدير عام
�رشكة فيزا يف لبنان.
ت��� ّؤم��ن بطاقة Touch Credit
 Cardحلاملها مرونة من خالل
وتقدم بطاقة
�سقفها املتجدد .كما ّ
 Touch Credit Cardهدية فورية
عند احل�صول عليها هي عبارة عن ر�صيد بقيمة  22.73دوالر
�أمريكي� ،أي ما يوازي بطاقة تعبئة �شهرية على خط ، Touch
بالإ�ضافة �إىل ر�صيد جماين بقيمة  5دوالر �أمريكي كل �شهر .هذا
يخول حاملها احل�صول على
وتتمتع البطاقة بربنامج خا�ص ّ
دوالر �أمريكي واحد جماين مع ك ّل ا�ستعمال للبطاقة للعمليات
ال�رشائية مقابل �أي مبلغ مرتاكم بقيمة  100دوالر �أمريكي.
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َ
فرنسبنك ومطران ّية صيدا المارونية
يضعان حجر األساس لمشروع جزين السكني

برعاية وح�ضور راعي �أبر�شية �صيدا
املارونية ورئي�س اجلمعية التعاونية
للتوفري والت�سليف لل�سكن والتنمية يف
ال�شوف واجلنوب املطران اليا�س ن�صار،
فرن�سبنك ممثال بنائب
وبالتعاون مع
َ
املدير العام –رئي�س مديرية التجزئة
فرن�سبنك الأ�ستاذ فيليب
والفروع يف
َ
احلاج ،وبح�ضور رئي�س �أحتاد بلديات
ج��زي��ن الأ���س��ت��اذ خليل ح��رف��و���ش،مت
و�ضع حجر الأ�سا�س يف مدينة جزين
مل����شروع �سكني جديد حت��ت عنوان
«م�ساكن ال�رشاكة وال�����ش��ه��ادة» ،يف
احتفال ح�رضه الأع�ضاء املكتتبون
و�شخ�صيات �سيا�سية واجتماعية
واقت�صادية و�إعالمية.
ويف �إط��ار �سيا�سته الت�شجيعية يف
جم��ال القرو�ض ال�سكنية املتنوعة،
فرن�سبنك ولأول م��رة قر�ض ًا
مينح
َ
�سكني ًا مل�رشوع ال يزال قيد الإن�شاء،
وي�ضع خ��دم��ة ال��ف��رد واملجتمع يف
ع�����ص��ب اه��ت��م��ام��ات��ه وع��ل��ى الئحة
�أولوياته .ويهدف امل�رصف بتعاونه
هذا مع املطرانية اىل «توفري ال�سكن
لأب��ن��اء ج��زي��ن ومنطقتها م��ن ذوي
الدخل املحدود ،ومتليكهم �شقق ًا ذات
ت�صاميم مميزة وموا�صفات عالية
اجلودة ب�أ�سعار مدرو�سة ،بغية �إعادة
توطيد �أوا��صر العالقات بينهم وبني
العائالت اللبنانية الأخرى يف اجلوار،
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وتر�سيخ �أوالد جزين يف �أر�ض �آبائهم
و�أجدادهم  ،و�إع��ادة من تركها منهم
�إل��ي��ه��ا ،واحل���د م��ن عمليات الهجرة
الداخلية واخلارجية ،والت�شديد على
التنوع يف لبنان والعي�ش مع ًا
مبد�أ
ّ
ب�سالم».
ويف ه��ذا ال�����س��ي��اق�� ،صرح الأ���س��ت��اذ
فرن�سبنك
فيليب احل��اج»ن��ح��ن يف
َ
فخورون ب�أن ما ن�صبو �إليه ال يقت�رص
على امل�ساهمة يف تطوير االقت�صاد
واال�ستهالك املحلي ورف��ع م�ستوى
الأفراد والعائالت اللبنانية ،بل يتعداه
�إىل التزام م�رصفنا بواجبه االجتماعي
والوطني و�سعينا دوم ًا �إىل احلد من
النزوح و�إبقاء اللبنانيني يف �أر�ضهم،
�آملني �أن يكون لكل ف��رد يف جزين
منزله اخلا�ص.
فرن�سبنك
جتدر الإ�شارة �إىل �أن قر�ض
َ
قدم �إىل �أبناء جزين ي�صب
هذا الذي ُي َّ
مرة �أخرى يف خانة اهتمام امل�رصف
باجلنوب اللبناين ال��ذي يتوزع فيه
�أح��د ع�رش فرع ًا يعود ت�أ�سي�سها �إىل
�أوائل ال�ستينيات يف �صيدا وبنت جبيل
والنبطية ومرجعيون وال �سيما جزين
ع��ام �أرب��ع��ة و�ستني ،حلقتها ف��روع
�أخرى يف الت�سعينيات لي�صل انت�شار
امل����صرف اىل احل���دود اللبنانية يف
الناقورة.
وللمنا�سبة �أي�ض ًا� ،ألقى املطران ن�صار

كلمة ق��ال فيها« :ه��ذا امل����شروع هو
املارونية
الأول من نوعه للكني�سة
ّ
يف املنطقة ونحن ما�ضون يف العمل،
تعر�ض
بالرغم من كل العقبات التي ّ
لها امل�رشوع .و�أ�ضاف� « :إنه من باب
حر�صنا على �صيغة لبنان ب�سقوفه
املتعددة وتركيبته املتنوعة� ،أحببنا
�أن ن�ساهم يف تر�سيخ امل�سيحيني
يف �أر�ضهم .وال يخفى على �أح��د �أن
ر�سالة امل�سيحي احلقيقية و التاريخية
والأ�سا�سية هي بناء ج�سور التوا�صل
بني كل النا�س على قاعدة املحبة
واملواطنة ال�صاحلة والتعاون ال �إقامة
احلواجز والأ�سوار».
وعر�ض امل��ط��ران ن�صار الت�صاميم
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��م����شروع امل����ؤل���ف من
�ست وثمانني �شقة و��ش�رح �أه��داف��ه
منوها �أن
واملراحل التي
�سيمر بهاّ ،
ّ
املطرانية با�رشت ب إ���ع��داد الرخ�ص
القانونية،متهيداً لبدء احلفر والبناء،
واع��داً بتد�شني امل�رشوع يف غ�ضون
�سنتني ون�صف على �أبعد تقدير .و�أ�شار
�إىل �أن م�ساحات ال�شقق �صممت لترتاوح
بني  75و  150م 2ما يتيح الفر�صة امام
�أكرب عدد ممكن من الأهايل لال�ستفادة
وب�أ�سعار خمف�ضة» .وع�بر املطران
ن�صار عن حمبته جلزين و�أهلها منذ
ّ
لرعيتها ،الأم��ر الذي
ا
كاهن
كان
ان
ً
ّ
جعله يبا�رش يف هذا امل�رشوع.
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هذا الملحق

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

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

�أوروبا
�آ�سيا

�أمريكا
الدول العربية

�أفريقيا

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

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

و�سائل النقل
املفرو�شات
متنوعة

االدارة العامة :بريوت  -كليمن�صو � -شارع الأمري عمر  -بناية ت�سبحجي  -هاتف + 961 1 370452 - +961 1 370318 :
info@lebanon-industry.com
 - 81لبنان  -الربيد الكرتوين:
فاك�س� +961 1 370602 :ص.ب�( 13/5838 :شوران)  -بريوت
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�صادرات �صناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر أيار 2013
وسوريا ال تزال في المرتبة األولى
ارتفعت ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية يف �أيار  2013ن�سبة  % 16عن �شهر �أيار  2012فبلغت  296,1مليون دوالر
يف �أيار  2013مقابل  255,3مليون دوالر يف �أيار .2012
أو ًال:
أهم المنتجات المص ّدرة حسب
اقسام التعرفة الجمركية:

املرتبة الأوىل� :صادرات املعادن العادية
وم�صنوعاتها� ،إذ بلغت قيمتها
مليون دوالر �أمريكي.
املرتبة الثانية� :صادرات منتجات
�صناعة الأغذية ،وبلغت قيمتها 44,6
مليون دوالر.
املرتبة الثالثة� :آالت و�أجهزة ومعدات
كهربائية وقيمتها  43,8مليون دوالر.
املرتبة الرابعة :املنتجات املعدنية
بقيمة  42,9مليون دوالر.
املرتبة اخلام�سة :منتجات ال�صناعات
الكيمائية وقيمتها  28,9مليون دوالر.
55,9

من انتاج شركة بيتاكو

كيسونرجس
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ثاني ًا :أسواق الصادرات الصناعية حسب الدول:
سوريا ال تزال في المقدمة

�أ�شارت اح�صائيات ال�صادرات ال�صناعية خالل �شهر ايار 2013

�إىل �أن �سوريا ت�صدرت الئحة الدول امل�ستوردة لهذه ال�صادرات
وقد جاء ترتيب الدول كما يلي:
املرتبة الأوىل :ت�صدرت �سوريا كما ذكرنا هذه الالئحة ،حيث
بلغت قيمة ال�صادرات اليها  53,4مليون دوالر خالل �شهر ايار
 ،2013ما يوازي  % 18من جمموع ال�صادرات.
املرتبة الثانية :احتلت ال�سعودية هذه املرتبة حيث بلغت قيمة
ال�صادرات اليها  31,5مليون دوالر ،ما يوازي .% 10,6
املرتبة الثالثة :العراق ،حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليه 22,5
مليون دوالر ،ما يوازي .% 7,6

تكنوتكس

ليموزين

أيتيك

83

8/28/13 1:47 PM

العدد � 131أيلول 2013

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

Assinaa131.indd 83

�صادرات �صناعية
ثالث ًا :أسواق الصادرات الصناعية حسب
تكتالت الدول:

ا�ست�أثرت الدول العربية خالل �شهر �أيار  2013بن�سبة
 % 57,8من جمموع ال�صادرات ال�صناعية ،بينما
الدول الآ�سيوية الغري عربية احتلت املرتبة الثانية اذ
ا�ستوردت بن�سة  ،% 18ومن ثم الدول االفريقية الغري
عربية يف املرتبة الثالثة بن�سبة  ،% 10.3والدول
الأوروبية يف املرتبة الرابعة بن�سبة .% 9
�أما �أبرز املنتجات امل�صدرة اىل الدول العربية فهي:
املنتجات املعدنية بقيمة  40,6مليون دوالر ،منتجات
�صناعة الأغذية بقيمة  27,5مليون دوالر� ،آالت و�أجهزة
ومعدات كهربائية بقيمة  26,4مليون دوالر ،ومنتجات
ال�صناعات الكيماوية بقيمة  17,6مليون دوالر.

الن�سبة
%
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مؤسسة بسام الغراوي
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رابع ًا :توزيع الصادرات الصناعية
اللبنانية حسب المنتج وأبرز
البلدان المصدر إليها خالل شهر
أيار 2013

 -1احتلت �صادرات املعادن العادية
وم�صنوعاتها املرتبة الأوىل يف �شهر
�أيار  ،2013اذ بلغت قيمتها  55,9مليون
دوالر ،وت�صدرت تركيا الئحة البلدان
امل�ستوردة لهذا املنتج� ،إذ ا�ستوردت
ما قيمته  18,7مليون دوالر ،ومن ثم
جمهورية كوريا والهند.
 -2تليها �صادرات �صناعة الأغذية
بقيمة  44,6مليون دوالر ،وكانت الدولة
الأوىل امل�ستوردة لهذا املنتج ال�سعودية
وقد ا�ستوردت بقيمة  6,1مليون دوالر
�أمريكي.
 -3ثم تلتها الآالت والأجهزة واملعدات
الكهربائية بقيمة  43,8مليون دوالر.
وت�صدرت ال�سعودية الئحة البلدان
امل�ستوردة لهذا املنتج� ،إذ ا�ستوردت ما
قيمته  9,7مليون دوالر.
 -4املنتجات املعدنية بقيمة 42,9
مليون دوالر.

الخالصة :

الرابية الخضراء

نذكر هنا �أن املنتجات املعدنية
ارتفعت قيمتها من  2,7مليون دوالر
خالل �أيار  2012اىل  42,9مليون
دوالر خالل �أيار  .2013ارتفعت
�صادرات هذا املنتج اىل كل من
�سوريا واجلماهريية الليبية مما �أدى
اىل االرتفاع االجمايل والبالغ حوايل
 40,2مليون دوالر مع اال�شارة اىل �أن
احلجم الأكرب من ال�صادرات اىل �سوريا
والبالغ حوايل  35,8مليون دوالر هو
من مادة املازوت ،لكن هذا ال مينع
�أن �صادرات املنتجات املعدنية قد
ارتفعت مقارنة مع العام .2012

يونيكو

مطاحن الدورة

أبناء محمد فريد العطار

كاليري ادونيس
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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

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

معامل الفلوك�س ال�صناعية
احمد عطايا

USINE LAVELUXE INDUSTRIELLE
�صناعات غذائية

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

حلويات غربية و�شرقية

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

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

patisserie-lolita@hotmail.com

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

ال�شركة املتحدة ل�صناعة وجتارة ال�شوكوال وال�سكاكر
Beirut - Lebanon - Tel: 961 1 547373
Saida - Lebanon - Tel: 961 7 215001 - 961 3 743070

info@unitedcoamigo.com

-

www. unitedcoamigo.com

�شركة �صدقة
Sadaka للمعجنات واحللويات

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

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

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

961 01/543030 : فاكس961 01/542542-278248 : تلفون-  بيروت لبنان-  شارع اقسيس- بئر العبد
www.sadaka-lb.com
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Tahini - Loukoum - Halawa - Semsmia - Carob’s Rolases
 بيروت١١٤٧٢٠ :.ب. ص- ٠١/٥٤٥٣٣١ :  فاكس- ٠١/٢٧٣٦٤٩ -٥٤٥٣٣١:  هاتف- بيروت
E-mail: ghandour.lb@gmail.com

8/28/13 1:47 PM

الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
م�ؤ�س�سة عمادز فود
Imad’s Food

بهارات  -زعرت  -جميع انواع احلبوب � -شرابات  -كبي�س

البقاع  -تعنايل  -خلوي - ٩٦١ )٣( ٧٤٤٩٤٥ :هاتف ٩٦١)٨( ٩٣١٣١٨:
E-mail :imadshahla@hotmail.com

�شركة منتوجات ال�ضيعة
Al Dayaa

�ش.م.م

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

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

باتي�سري مريفاي

aldayaa@hotmail.com

Mirvay Patisserie

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

االغاء  -هاتف٩٦١ )5( ٩٥٢٨٣٨- 274428 :
العام
العنوان :بئر العبد  -ال�شارع
بناية2013
� -131أيلول
العدد
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
�شـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

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

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

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

مطاحن الدورة �ش.م.ل

ذ م ل�صناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

Dora Flour Mills SAL

ZM Vegetable Oils Industries SAL

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

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

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

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

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

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

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

info@zmvegetableoils.com

م�ؤ�س�سة رميا لل�سكاكر

م�صنع احمد محمد �سليمان الديراني واخوانه

Rima Confectioneries Est.

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

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

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

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

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

8/28/13 1:47 PM
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�شركة ال�شمال للألبان والأجبان

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.

�ألبان و�أجبان وكافة م�شتقات احلليب
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Milk & Cheese & All Dairy Products

مرياطة  -زغرتا  -الطريق العام
هاتف+961 3 982420- +961 3 286422 :
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صناعة األلبسة والنسيج
JanySix
Six¢ùµ«°S
¢ùµ«°SÊÉL
ÊÉLá°ù°SD
á°ù°SDƒeƒe
Jany
م�ؤ�س�سة

جاين �سيك�س
á°ùÑdG
á°ùÑdG
á«FÉ°ùf
á«FÉ°ùf
Jany Six

م.م.�شـركـة زيـاد بـو عـز لل�صنـاعـة والتـجـارة �ش
ziad bou ezz co.for Ind.& Commerce sarl

صناعة كافة امللبوسات القطنية

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

Women
Women
Wear
Wear

احلرية
برج
بناية
--يزبك
�شارع
امل�صيطبة
--بريوت
ájô◊G
ájÉæH
∂Hõj
´QÉ°T
- áÑ£«°üŸG
- ähÒH
ájô◊G
êôHêôH
ájÉæH
- ∂Hõj
´QÉ°T
-- áÑ£«°üŸG
ähÒH
574114
:.ب.�ص
٩٦١
)1(
816845
٩٦١
)1(
300874
: هاتف: ∞JÉg
5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874

5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg
info@saidmidani.com

Web site: www. saidmidani.com

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

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

م�ؤ�س�سة رميودا لل�صناعة والتجارة

Rimoda Manufacturing
& Trading Est.

�رشكة الرج�س
Largess Co

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

الألب�سة اجلاهزة

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

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

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

تكنوتك�س

TECHNOTEX

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

 بناية بي�ضون-  الب�سطا التحتا- بيروت

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

technotex@asia.com - www.technotexlebanon.com
2013  �أيلول131 العدد
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Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.
P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
هاتف
Tel: +961 1 666 660
فاك�س
Fax: +961 1 659 200
الكتروني
بريد
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
-666660 :  هاتف-  بناية امل�ؤ�س�سة-  �شارع اال�ستقالل-  الب�سطا التحتا- بريوت
Corporate
Ahmad
03/658853
ريا�ض ال�صلحOnly:
11/7238
:.ب.�صAmin
٩٦١ )1(Beydoun
659200 :فاك�س
- ٩٦١ )1( 644207
Sales@beydounstore.com.lb www.beydounstore.com.lb

8/28/13 1:47 PM

الصناعات الكيمائية والبالستيك
روبن�سون �أغري �ش.م.م

Robinson agri
Agricultural Products & Services

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

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

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

الفتى كو

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

صناعة
وجتارة مواد
التنظيف

Manufacture
and Trade
of Cleaning
Materials

العنوان :جبل لبنان  -بعبدا  -حارة حريك  -شارع القسيس
هاتف  - ٩٦١ )1( 279314 - ٩٦١ )3(926830 :فاكس ٩٦١ )1( 279314 :
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الصناعات الكيمائية والبالستيك
لـوريجين �ش.م.ل
م�ستح�ضرات التجميــل والعطــورات والمنظفــات

العنوان :البقاع  -تعنايل املنطقة الصناعية  -هاتف ٩٦١ )٨( ٥١٣٢٠٢ - ٥١٣٢٠١ :
فاكس  ٩٦١ )٨( ٥١٣٢٠٠ :خلوي ٩٦١ )٣( ٨٣٣٦٢١ :

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

E-mail : info@loriginecos.com - Website : www.loriginecos.com

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

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

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

�شركة بال�ستيبون Plastiban

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

صناعة وطباعة كافة انواع البالستيك

صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic

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

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

E-mail : abbasmiski@hotmail.com

8/28/13 1:47 PM

E-mail : abbasmiski@gmail.com

93

E mail : info@plastiban-lb.com, www.plastiban-lb.com
العدد � 131أيلول 2013

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

Assinaa131.indd 93

آالالت واالجهزة الكهربائية
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Ste. 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

Mecanix s.a.l

ل.م.ميكانيك�س �ش

تبريد �صناعي وا�شغال �صناعية

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

�شركة �ستيم لل�صناعة والتجارة

)�شركة نحا�س لل�صناعة والتجارة (�سنيك

 لق�ص المعادنPlasma - Water-Jet �صناعة ماكينات
وماكينات مختلفة لن�شر وجلي الرخام والغرانيت

Steam Company
Industry & Commerce

�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters

 عني �سعادة- املنت
 بناية امل�ؤ�س�سة- املدينة ال�صناعية
٩٦١ )1( 878800-890696 : هاتف
٩٦١ )1( 878801 :فاك�س
 جديدة-90-1159 :.ب.�ص

Assinaa131.indd 94

Snic@dm.net.lb www.snic.net
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info@steamindustry.com
www.steamindustry.com

 بناية العازارية-  بريوت: املكتب الرئي�سي- 1
03266322 : تلفون-  ب02  – بلوك2ط
009611999511 - 009613514752
009611999522 :فاك�س
 منطقة الكفور النبطية: امل�صنع الرئي�سي-2
جنوب لبنان
:ال�صيانة/ م�صنع ما بعد البيع-3
009611472582 : تلفون- بريوت – الكفاءات
009611468475:فاك�س

2013  �أيلول131 العدد
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آالالت واالجهزة الكهربائية
�شركة الي�سا
لل�صناعة والتجارة

�شركة �آماكو غروب الم�ساهمة �ش.م.ل.

AMACO GROUP S.A.L.

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

�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

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

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

www.amacosal.com info@amacosal.com

حريري رادياتور

�شويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L

�صناعة رادياتورات واك�س�سواراتها لكافة
ال�سيارات والمولدات والمعدات

استيراد آالت ومواد التغليف والتوضيب والتعبئة

Import Machinery & Packaging Materials, Packaging& Packing

صيدا  -عني الدلب
ملك محمد احلريري
هاتف :
٩٦١ )٧( 723007
٩٦١ )٣( ٢٤7847
ص.ب ٤٩٩ :

Saida - Ain
 Al DelebMohammad Hariri
Bldg.

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

Tel : 961 (7) 723007
- 961 (3) 247847
P.O.Box : 499

info@chouerymultipack.com www. chouerymultipack.com

�شركة اك�سترافور

ال م�شكلة بعد الآن يف تدفئة مزارع الدواجن واخليم الزراعية

ل�صناعة االفران الآلية �ش.م.م

�صناعة وتجارة االفران الآلية

HARIRI
RADIATOR

Manufacturing of Bakery

�صناعة وتجهيز المطابخ الكبرى � -صنع معامل للنفايات � -صنع دفايات على انواعها

الدفاية االقت�صادية البيئية

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

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

�شركة ال�شامي للتجارة وال�صناعة
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آالالت واالجهزة الكهربائية

Le Geant

Coffee & Nut Roasters, Nut Grinder, Hydraulic Baler, Horizontal
& Vertical Mixer, Shredder, Horizontal Hammer Mill, Sorting
Machines & Semi-Automatic Filling Machine.

لو جيانت

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

Manufacturer of Panel Boards & Mineral Boxes

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

Nut Roaster

حمم�ص بزورات �آيل
High Speed Coffee Roaster

حمم�ص بن �سريع

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

مطحنة �شواكي�ش �أفقية

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

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

legeant_echo@hotmail.com

www.legeant.biz

Velox �شركة معامل فيلوك�س للقازانات

Steam Boilers-Heaters
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ت�صنيع قازانات و�سخانات مياه على �أنواعها

 برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب-  بعبدا- جبل لبنان
٩٦١ )1( 472060 :  فاك�س٩٦١ )3( 375123 - ٩٦١ )1( 472042 : هاتف
2013  �أيلول131 العدد
veloxco@hotmail.com
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آالالت واالجهزة الكهربائية
م.م.�شركة جي�سا لل�صناعة وللتجارة �ش

م�ؤ�س�سة طرابل�سي ل�صناعة الربادات وال�شوايات

Traboulsi Est. For Manufacturing Fridges & Broi

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

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

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

HVAC Air Filters

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

info@jesairfilters.com

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

فالتر هواء للمكيفات

www.jesairfilters.com

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

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

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

Ghaddar

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

Trade & Industry

07/220512 - 07/221956

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

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

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

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation
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
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 قرب �سوبرماركت مظلوم-  مفرق النبي �أيال-  �أبلح- البقاع
961 )8( 950424 - 961 )3( 645456 - 168230 :هاتف

8/28/13 1:48 PM

صناعات مختلفة
ليبان فور

Liban Four
�صناعة الأفران الآلية

CITY ROLL

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

�سيتي رول

Curtain Glass Secorits /  �سكوريت، زجاج،�أملنيوم

Egypt

Tel: +20 1098919528
+20 1151516691

Kingdom Saudi Arabia

Choueifat Aamroussieh Hamdan Building 1st
Tel: 03-779876 - 03-747308 - 03-786016 - 03-885054 - Fax: 05-482580

Tel: +966 508904230

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

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

Furniture-Decoration-Wood Work-& Paints for Furnitures

 �سد البو�شرية �شارع الكهرباء بناية حامت رزق اهلل- املنت- جبل لبنان
٩٦١ )1( 875514 :  فاك�س٩٦١ )3( 610751 - ٩٦١ )1( 875514 : هاتف

م.م.غبرية غروب �ش-مطاحن الفتوح

Ftouh Mills-Ghbayra Group S.a.r.l

Galerie Adonis
Antelias Highway
Tel: 04-412330

 ال�شارع العام-  جديدة غزير-  ك�سروان- جبل لبنان
٩٦١ )9( 925361 : فاك�س- ٩٦١ )3( 643502 - ٩٦١ )9( 925965 : هاتف

E-mail: joseph@ftouhmills.com-Website: ftouhmills.com
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صناعات مختلفة

�شركة امل�صانع احلديثة للباطون اجلاهز �ش.م.ل

الن�صـــــر

)Modern Industries For Concrete sal (MIC

بالط ورخام Tiles & Marbel -

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

سد البوشرية  -مارتقال  -سنتر عبد المسيح  -بلوك  - Aهاتف961 1 886811 - 1 885811 :
المعمل  -جزين  -طريق كفر حونة  -هاتف961 3 710685 - 3 812490 :

العنــوان  :جبل لبنان  -املنت  -ابو ميزان  -الطريق العام  -هاتف ٩٦١ -4-982633 :
فاكس٩٦١ -4- 982633- :

Email: info@alnasrnet.com - alnasr@wise.net.lb

Email: mic-concrete@kahy-holding.com
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صناعات مختلفة
م�ؤ�س�سة كفوري لل�صناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.

�صناعة وجتارة جميع �أنواع الرخام

All Kinds Of Granite

زحلة  -البقاع  -املدينة ال�صناعية �شارع الب�ساتني
هاتف961 70 421444 - 961 70 479292 :
E-mail:jad.jo.kfoury@gmail.com

م�ؤ�س�سة بال�ستيك راما
Plastic Rama Est.

�صناعة وطباعة جميع اكيا�س النايلون وال�سولوفان

را�شيا الوادي � -ضهر االحمر  -طريق كفرقوق
هاتف  - ٩٦١ )٣( ٢٣٣٦٩٢ :تلفاك�س ٩٦١ )8( ٥٦١١١١ :

موؤ�ش�شة موري�س م�شعالين
Maurice B. Mechelany

مواد غذائية :كبي�س ،مربيات ،ورق عنب ،زيوت

�شن الفيل � -شارع عازار  -هاتف � - ٩٦1 )1( 510٩77 - 510٩7٦ :ص.ب 55531 :.بريوت
www.mechelanyfoods.com
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ر�سالة الإمارات

«إكسبو»  2020يـتألق
«دبي  -مدينـة ميناء بامتداد العالم»
ت�ضفي ا�ست�ضافة �إم���ارة دب��ي ملعر�ض
«�إك�سبو ال��دويل  »2020املزيد من التفرد
والتميز لهذا احل��دث العاملي ال��ذي ميثل
عالمة فارقة يف تطور م�سار تقدم الب�رشية،
فمثل هذه اال�ست�ضافة تك�سب هذا املعر�ض
العاملي �أبعاداً جديدة ذات داللة على تطور
التاريخ الإن�ساين ،فهو يعد �شهادة على
�إحياء دور املدن العاملية يف توجيه دفة
االقت�صاد العاملي.
وك���ان امل��ل��م��ح امل��م��ي��ز ل��ه��ذه امل���دن هو
امتالكها موانئ تنه�ض ب���أدوار مهمة يف
حركة التجارة الدولية ،وجنحت دبي يف
هذا املجال ب�أن ت�ألقت مكانتها بو�صفها
«مدينة ميناء على امتداد العامل» ،خ�صو�ص ًا
يف ظل ب��دء مرحلة جديدة من التجارة
الفائقة ال�سهولة وامل�ستدامة املرتكزة
على امل��وان��ئ ،ويف ه��ذا امل��ج��ال ،ت�ؤكد
دولة الإم��ارات على �إمكانيتها يف تطوير
قدراتها لتبني ا�سرتاتيجيات مبتكرة لعامل
امل�ستقبل من خ�لال امتالكها ملجموعة
متطورة من من�ش�آت �شحن الب�ضائع و�أنظمة
املرتو من دون �سائق ،وا�ستخدامها املتزايد
للتكنولوجيا احلديثة.
وفيما ت��وا���ص��ل دول���ة الإم�����ارات تعزيز
�إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى ���ص��ع��ي��دي ال��ت��ج��ارة
وال�سياحة ،ت�ساعد مراكز النقل املتقدمة يف
الدولة على رفد هذا التوجه؛ ومن الأمثلة
التي ت�شهد على ذلك هو مبنى «الكونكور�س
 ،»Aالأول من نوعه يف العامل الذي �صمم
خ�صي�ص ًا ال�ستقبال طائرات «�إيربا�ص
 »A380العمالقة ،وال��ذي مت افتتاحه يف
«مطار دبي الدويل» بداية هذا العام ليبد�أ
معه ف�صل مثري جديد يف قطاع ال�سفر
اجلوي بدبي.
ارتبط تاريخ �إمارة دبي باملالحة والتجارة
البحرية على مر القرون بالنظر �إىل موقعها
اال�سرتاتيجي كبوابة بحرية لعبور جتار
منطقة جنوب �رشق �آ�سيا و�سواحل �أفريقيا
الغربية .ولكن النقلة النوعية الأبرز بد�أت
منذ �أربعة عقود مع ت�أ�سي�س االحتاد الذي
حتول ر�سمت مالمح �إحدى �أجنح
�ش ّكل نقطة ّ
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الطفرات االقت�صادية يف القرن الع�رشين.
وبد�أت دبي م�سرية النه�ضة ال�شاملة ا�ستناداً
�إىل من���وذج تنموي متكامل ق��ائ��م على
التناغم بني رونق احلداثة وغنى الرتاث،
حمققة بذلك جناح ًا غري م�سبوق �ضمن
خمتلف القطاعات االقت�صادية احليوية
ويف مقدمتها القطاع البحري.

مرحلة جديدة

وينبئ توجه االهتمام العاملي �إىل املمرات
اللوج�ستية املتكاملة املرتكزة على املوانئ
ببدء مرحلة جديدة من التجارة الفائقة
ال�سهولة وامل�ستدامة .ويف ه��ذا ال�سياق
حت��دث �سلطان �أح��م��د ب��ن �سليم ،رئي�س
جمل�س �إدارة «موانئ دبي العاملية» حول
�أهمية هذه املنهجيات املتطورة لت�أمني
االح��ت��ي��اج��ات اللوج�ستية يف م�ستقبل

االقت�صادات العاملية بقوله« :ميكن القول
�إن امل��م��رات اللوج�ستية امل��رت��ك��زة على
املوانئ ت�سهم يف رفد «التوا�صل التجاري
و�صناعة امل�ستقبل» من خالل االعتماد
على �أ�سلوب م�ستدام للتجارة والأعمال
والبيئة على حد �سواء.
وال يعترب ه��ذا امل�صطلح حديث ًا بطبيعة
احلال ،بل ميكن تعريف هذه املمرات ب�أنها
ت�شكل مركزاً للتوزيع داخل امليناء خالف ًا
للمراكز الواقعة بعيداً عنها ،وهي ت�سهم
يف ا�ستقطاب ال�رشكات �إىل الأ�سواق التي
تقدم خدماتها فيها مما يقلل امل�سافة التي
ت�ستغرقها عملية �شحن الب�ضائع .وتعمل
ال�شبكات اللوج�ستية احلديثة واملعقدة
على ربط املناطق النائية دون �أن يقت�رص
اهتمامها فقط على املوانئ البعيدة».
وتابع حديثه بقوله« :ويقوم هذا النهج
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ب�شكل �أ�سا�سي على مفهومي التكامل
واال�ستدامة ال�رضوريني من �أجل احلفاظ
على الطبيعة طويلة الأمد مل�شاركة القطاع
مع املجتمعات التي نعمل فيها».

أبوظبي ودبي مدينتان عالميتان

ت أ���ل��ق��ت الإم�����ارات يف ف�����ض��اء الأ���س��واق
ال�صاعدة لي�ست بو�صفها منراً اقت�صادي ًا
بازغ ًا فح�سب ،ولكن كذلك لكونها تعرب عن
مولد جيل جديد من املدن العاملية التي
�شكلت على مدار احلقب التاريخية املختلفة
مفا�صل حركة التدفقات التجارية واملالية
بني خمتلف مناطق العامل ،وت�ضم الإمارات
مدن ًا عاملية وهي �أبوظبي ودبي وال�شارقة،
يف حني تعد الثانية والثالثة مدن ًا عاملية
يف ح��د ذات��ه��ا ،و�سطرت امل��دن العاملية
الثالث يف الإم��ارات م�سرية بزوغ الدولة
كنمر اقت�صادي خليجي يتقاطع يف بع�ض
مالحمه وق�سماته مع النمور االقت�صادية
الآ�سيوية الأخرى ،ولكنه احتفظ بق�سمات
متميزة �أك�سبته خ�صو�صية متفردة.
وق��د ت�ألق دور امل��دن العاملية يف دولة
الم���ارات ،فمن جانب رك��زت مدينة دبي
إ
ر�ؤاها االقت�صادية حول دورها التقليدي
ك��م��رك��ز ل��ل��ت��ج��ارة وال��ن��ق��ل يف منطقة
ال�رشق الأو�سط ،وتهدف الآن �إىل تو�سيع
ه��ذا ال��دور لي�شمل ت���أدي��ة وظائف عالية
القيمة امل�ضافة يف خدمات تكنولوجيا
املعلومات وال�رشكات و�أن�شطة البحوث
والتطوير وال�سياحة ،وتتبع مدينة �أبوظبي
اال�سرتاتيجية نف�سها ولكن مع تركيز �أكرب
على ال�صناعات كثيفة ر�أ�س املال ،ومتتلك
ال�شارقة اقت�صاداً �أ�صغر ،ولكن ر�ؤيتها
االقت�صادية تتمحور حول �إر�ساء نف�سها
كقاعدة ت�صنيع �إقليمية جلذب امل�رشوعات
املتو�سط وال�صغرية احلجم ب�شكل كبري.
ويف الوقت نف�سه ،تهدف املدينة كذلك
�إىل تو�سيع �صناعات النفط والغاز لديها،
وتطوير �صناعة ال�سياحة الثقافية ،ف�ض ًال
عن القيام بوظائف القيمة امل�ضافة العالية
لأجل احل�صول على جزء من ال�سوق لأجل
وظائف مقار قيادات ال�رشكات وخدمات
ال�رشكات ويتوازى مع ذلك ،تطلعها لأن
ت�صبح مركزاً للتعليم العايل يف الإمارات
واملنطقة.
ومن زاوية الطموحات الإقليمية واال�ستثمار
ال��دويل ،متتلك املدن الثالث يف الإم��ارات

و�ضع ًا مميزاً لدرجة معينة ،ويتمثل يف عدم
قدرة املناف�سني املحتملني على جماراتها
يف توليفة احلوافز املقدمة من جانبها
والتي ت�شمل �إىل جانب اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالقت�صادي ،وج��ود بنية حتتية بالغة
التطور واحلداثة ،ومن�ش�آت لدعم الأعمال
تتميز باجلودة واحليوية.
وق���د جن��ح��ت امل���دن ال��ث�لاث يف تر�سيخ
مكانتها كمقر �إقليمي من الطراز الأول
لتقدمي خدمات لل�رشكات ،ف�ض ًال عن تر�سيخ
مواقعها كمقا�صد �سياحية وجتارية ،بحيث
�صارت م�صنفة �ضمن فئة اجليل اجلديد من
املدن العاملية.

نتاج العولمة

ويج�سد هذا اجليل اجلديد من املدن العاملية
ت��ط��ورات عمليات ال��ع��ومل��ة ،وم��ا رافقها
من تفاعالت وانعكا�سات مهمة بالن�سبة
لأفق منو وتطور املدن ،بيد �أن مردود هذه
التفاعالت مل ي�أخذ �شكل القالب الواحد،
نظراً للتباينات املوجودة فيما بينها نتيجة
الختالف الهياكل االجتماعية واالقت�صادية
والتنظيمية املوروثة ،وبالتايل ،متيز امل�سار
التنموي لكل حالة من احلاالت باخل�صو�صية
والتفرد ،وهو ما ي�ؤ�رش على طريق املدينة
نحو الإقليمية والعاملية يحكمه جمموعة
متنوعة من العوامل ،كتلك اخلا�صة باملوقع
اجلغرايف واملوارد املتاحة ومزايا اخلدمات
والإنتاج املحلي.
ويتقا�سم اجليل اجلديد من املدن العاملية
ملمح ًا �آخ��ر ،وهو اعتماد من��اذج التنمية
على توفري بيئة قانونية وتنظيمية مواتية
للأعمال ،ويف هذا ال�سياق ،متتلك العديد
من ال��دول يف �أفريقيا و�أمريكا الالتينية
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�أنظمة قانونية تن�ص على االنفتاح على
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة ،لكن هذه
ال��دول تعاين من الإخ��ف��اق يف التناف�س
الق��ل جاذبية من الناحية
مع نظرياتها أ
القانونية.

نمر اقتصادي خليجي

الم���ارات و�صف «منر
�صار ينطبق على إ
اقت�صادي» ال��ذي الت�صق دائ��م�� ًا بالدول
الآ�سيوية الواقعة على املحيط البا�سيفيكي،
ورمبا يتقاطع منوذج الإمارات يف التنمية
يف بع�ض ق�سماته مع دول النمور الآ�سيوية،
ورمبا ميتلك مالحمه املتفردة واملتميزة،
وه��و م��ا يجعل و���ص��ف «من��ر اقت�صادي
خليجي» التو�صيف الأكرث مالءمة للتعبري
عن �أوجه متيز وتفرد النموذج الإماراتي.
داع��ب حلم االن�ضمام �إىل «ن��ادي النمور
الآ�سيوية» خميلة الكثري من الدول يف داخل
املنطقة وخارجها ،و���ص��ارت �أ�ساليبها
ومن��اذج��ه��ا يف التنمية مو�ضع �إعجاب
وتقدير على ال�صعيدين املحلي والإقليمي.
ولكن ظل �إجن��از هذا النموذج على �أر�ض
الواقع م�ستع�صي ًا على دول املنطقة من
م�رشقها �إىل مغربها ،وذلك على الرغم من
�أن اجلميع على معرفة يقينية بعنا�رص
اال�سرتاتيجية �أو «الو�صفة» � -إذا جاز
التعبري  -التي تكفل حتقيق هذا النموذج.
بيد �أن الإم����ارات ه��ي ال��دول��ة الوحيدة
يف املنطقة التي جنحت يف ال��رب��ط بني
التخطيط والتطبيق ،بحيث �صارت اخلطط
والر�ؤى االقت�صادية لي�ست جمرد ت�صورات
مثالية عن امل�ستقبل بل واقع ًا حمفوراً على
الأر�ض ،وهو ما جعلها تكت�سب �شهرة يف
خمتلف الأو�ساط.
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ر�سالة �سوريا

االزمة االقتصادية السورية ..عجالت بال محرك

�أه��م ما مييز ال�رصاع ال�سوري حتوله
الزمة وطنية م�ستع�صية انعك�ست �سلبا
على االقت�صاد لأن االط��راف الفاعلة
به مل تعط بال �أوخطط او ترى ماهي
االف��اق املحتملة للتطور االقت�صادي
فح�رص ط��ريف ال����صراع همومهم يف
التطور الع�سكري وال�سيا�سي .و�إن كان
ط��رف امل��ع��ار���ض��ة امل�سلحة ه��و غري
معني ا�سا�سا بالأمر بل عمل جاهدا
لتدمري البنى االقت�صادية الفاعلة يف
البدايات لتمثل جت��اوزا لكل احل��دود
االخالقية واالن�سانية وليعك�س م�ؤ�رشا
على عدم مت�سكها ب�أي �شيء ميت للدولة
ب�صلة وبالتايل ت�سعى للتدمري املمنهج
والفعلي لالقت�صاد بغية �إعادتنا �سنوات
عديدة �إىل الوراء ومتثل بداية بتعطيل
ال�سكك احلديدية حتى مت ايقافها…
ف�إن ال�سلطة من جهتها كذلك مل تبال
باملو�ضوع مب��ق��دار م��اك��ان��ت ت�سعى
لت�سجل ن��ق��اط �سلبية ت�سجل على
امل��ع��ار���ض��ة اع�لام��ي��ا يف ا�ستهدافها
لالقت�صاد .ومل ت�شكل جل��ان خا�صة
لإدارة االقت�صاد الذي دخل منذ اليوم
االول للحراك يف ازمة تدريجية انتهت
االن الزمة �شاملة انعك�ست �سلبا على
حياة ال�سوريني.
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انقسام الدورة االقتصادية

�إن االزم��ة االقت�صادية الراهنة التي
انفجرت على امللأ حاليا تتمثل بداية يف
انق�سام ال��دورة االقت�صادية يف �سورية
�إىل دورتني ب�شكل مركزي ب�سبب االزمة
الوطنية ومتو�ضع ال�رصاع الع�سكري االمر
الذي �سبب �رشخا حادا باالقت�صاد…
�إحداهما دورة تقع يف املناطق التي ال
تخ�ضع ل�سلطة الدولة املركزية والثانية
ال��دورة االقت�صادية اخلا�ضعة ل�سلطة
الدولة .هاتان الدورتان �سن�ضع ا�ضاءة
عامة عليهما:
اوال :توقف ال���دورة االقت�صادية يف
املناطق اخلا�ضعة للدولة بغالبيتها
العظمى يف املناطق الداخلية عن اعادة
انتاج ذاتها بنحو �شبه كلي يف القطاع
ال��ع��ام واخل��ا���ص وامل�����ش�ترك لأ�سباب
متعددة منها فقدان االمان وعدم وجود
طرقات �آمنة وح�رص امل��دن ال�صناعية
الكربى يف املناطق الداخلية (حلب – دير
الزور -ح�سيا – عدرا) وجميعها مناطق
خا�ضعة لل�رصاع العنفي �أما ال�صناعات
التحويلية وب��ا ألخ�����ص ال��زي��وت فكان
امل�صدر الرئي�سي للمادة اخلام هو تركي
 hوبالن�سبة مل�صفاة حم�ص (وهي داعم
رئي�سي خلزينة ال��دول��ة) توقفت ب�سبب

�سيطرة املعار�ضة امل�سلحة على معظم
منابع النفط وال��غ��از ومثلها �رشكات
القطاع العام الكربى ومل يبق م�صادر
مم��ول��ة للخزينة �إال بع�ض ال�رشكات
امل��وج��ودة يف مناطق �آمنة على غرار
�رشكة التبغ �أو بع�ض القطاعات امل�ستمرة
بالعمل كقطاع االت�����ص��االت بالتايل
توقفت معظم امل�صادر املمولة خلزينة
الدولة التي لديها هم دفع �أجور العاملني
ب��ه��ا وال��ن��ف��ق��ات االداري�����ة ال����ضروري��ة
ال�ستمرارها بالعمل فكان الحل �أمامها
���س��وى الت�ضخم امل���ايل وال��ل��ج��وء �إىل
االحتياطي من القطع االجنبي مما �ساهم
يف انخفا�ض �سعر �رصف اللرية لتغطية
العجز يف االنفاق نتيجة ملا يلي:
1ـ ال��دورة االقت�صادية �شبه املتوقفة
يف الداخل ب�أق�سامها املركزية التالية:
– ال����دورة ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي مل تكلف
ال�سلطة نف�سها عناء معاجلتها – الدورة
ال�صناعية – الدورة ال�سياحية – الدورة
التجارية واملالية – ال��دورة احلرفية
(املتو�سطة وال�����ص��غ�يرة) ول��ك��ل منها
ا�سبابه اخلا�صة ا�ضافة للأ�سباب العامة.
ولكن ماهو مركزي وعام اجتاه ا�ستمرار
امل��ع��ار���ض��ة امل�سلحة ب��ت��دم�ير البنى
االقت�صادية لأن االعتقاد ال�سائد لديهم
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ب�أن �سقوط ال�سلطة اقت�صاديا �سي�ساهم
يف �سقوطها ال�سيا�سي غافلني عن �أن
ما يدمر هو مقومات البنى االقت�صادية
للدولة ال�سورية ولي�س ركائز ا�ستمرار
ال�سلطة ال�سيا�سية.
2ـ امل���ردود احل��ايل ال��ن��اجت ع��ن ال��دورة
االقت�صادية حمدود وال ي�صل �إىل ن�سبة
 % 25من امل���ردود ال��ع��ام وم�شاكله
كثرية ومتعددة ما جعل احلكومة تخرج
بقرارات غايتها دعم اخلزينة املركزية
على غ��رار ال�سماح بالت�صدير (اغنام
وخ�رضاوات �..ألخ) مما �صعد ا�سعار هذه
ال�سلع بنحو جنوين ا�ضافة لندرة االعالف
والتوقف عن ا�سترياده االم��ر ال��ذي زاد
الطني بلة مما عقد الو�ضع العام للو�صول
لالزمة االقت�صادية ال�شاملة واخلانقة.
فكان من نتائجها :توقف االنتاج عموما
– ندرة ال�سلع – غياب الرقابة ال�سعرية
ازدي��اد االحتكارات – ازدي��اد الف�ساداملايل واالداري على خمتلف ال�سويات
يف قطاعات العمل العام – بحث البع�ض
عن الطرق الالم�رشوعة (ن�صب – احتيال
– �رسقة ) لت�أمني االموال الكافية للحد
االدن��ى من املعي�شة ثم ازده��ار ظاهرة
�سلب االح��ي��اء املنكوبة بالكامل ما
يعني تعميق االزم��ة الوطنية بجانبها

االج��ت��م��اع��ي – ث��م ال��ه��ج��رة الوا�سعة
واللجوء �إىل خميمات االيواء لت�أمني احلد
االدنى الالزم لال�ستمرار على قيد احليا.
3ـ اال�شارة �إىل الت�ضخم املايل وفقدان
اللرية ال�سورية قيمتها التداولية حيث
انخف�ض �سعر ال�رصف مقابل ال��دوالر
منذ بدء االزمة مبعدل  % 450كان ذلك
ناجتا حتميا ل�سيا�سات حلكومات االزمة
التي مل تبال ب�إيجاد حلول عالجية �أو
اجرائية للمحافظة على قيمة اللرية ففي
لبنان ب��د�أت اللرية اللبنانية هبوطها
املدوي بعد مايقارب الثمانية �سنوات من
االزمة االهلية ،ومبوجب القيمة احلقيقة
ل�رصف اللرية انخف�ضت رواتب العاملني
بالقطاعات املختلفة بن�سب كبرية عدا
فقدان املدخرين وامل��ودع�ين للأموال
ب��امل�����ص��ارف القيمة الفعلية لكتلهم
املالية قيا�سا بتطور �سعر ال�سلع و�إذا ما
ا�ستمرت احلكومة بتجاهلها املعاجلة
اجلدية و�إيجاد بدائل ملوارد اخلزينة ف�إن
الق�ضية االقت�صادية �ستتجه نحو مزيد من
الفو�ضى الكارثية و�سنجد ب�أن املواطن
ال�سوري �سي�سيطر عليه الرعب املايل
و�سي�ضطر اىل �سحب ايداعاته امل�رصفية
وباالخ�ص يف ا�ستمرار التعتيم االعالمي
الكامل ( القدمي وامل�ستمر) على الق�ضايا
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االقت�صادية ون�شاطات الفريق احلكومي
املحاط ب�شيء من ال�رسية املطلقة.
ثانيا :دورة اقت�صادية يف املناطق الواقعة
حتت �سلطة امل�سلحني� :أهم ما ي�أخذ على
هذه املجموعات �أنها بداية �ساهمت يف
تدمري البنى االقت�صادية كما ا�سلفنا
بدءا من ا�ستهداف قطاع املوا�صالت �إىل
مراكز توليد الطاقة �إىل التخريب املق�صود
لأنابيب نقل النفط والغاز قبيل احتاللها
لبع�ض املناطق اال�سرتاتيجية بالن�سبة
لالقت�صاد ال�سوري� .أما بعد و�ضع يدها
عليها و�إقامتها لإمارات وكنتونات ف�إنها
اعتمدت على ال�سلع القادمة من اخلارج
م��ن تركية واخلليج ب�أ�سعار مدعومة
ومقاربة للمنطق ومل تعد تت�أثر بالت�ضخم
النقدي ال�سوري وال بالأزمة االقت�صادية
ولكن يف مقابل ذل��ك عملت على هدر
النفط ال�سوري عن طريق بيعه ب�أبخ�س
االثمان وبطريقة بدائية وكذلك والقمح
بطريقة غري م�س�ؤولة كما قامت ب�رسقة
�آالت االنتاج من معامل حلب وحفارات
النفط والغاز وو�سائل االنتاج وغريها
وبيعها ب�أ�سعار بخ�سة يف تركية �أو اخلليج
وعليه الدورة اقت�صادية بهذه املناطق
�سوى التهريب وت�أمني احلاجيات ال�سلعية
الرئي�سية عرب تركية والأردن.
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ر�سالة �سوريا
الحلول المقترحة:

عندما نتحدث عن حلول فال بد �أن نبني
ب��داي��ة ب���أن احل��ل��ول املقرتحة للخروج
م��ن االزم���ة تق�سم �إىل ق�سمني :حلول
ا�سرتاتيجية وهو �أم��ر م�تروك للحكومة
ومايليها لتطبيق برناجمها االقت�صادي
 االجتماعي ال��ذي يجب ان يت�ضمنبداية اعادة ترميم املدمر من االقت�صاد
والبنى التحتية الالزمة لإع��ادة اقالع
االن��ت��اج بعمومه ا���ض��اف��ة �إىل اع��ادة
ا�ستثمار النفط وجباية ال�رضائب املالية
من جتار االزم��ة وفقا جل��داول �صارمة
تخلو من �أي ن��وع للمراعاة واملالحظ
ب�أنها متوقفة االن كليا.
بالتايل ما �سنتحدث عنه هنا هو برنامج
عمل اج��رائ��ي �آين للخروج م��ن االزم��ة
ويتمثل يف اخلطوات العملية التالية:
�إعادة التفعيل ال�رسيع للدورة الزراعية
حيث ان وج���ود �سهل ال��غ��اب (ي��ع��ادل
م�ساحة ه��ول��ن��دا) ي�شكل ح�لا جذريا
للأزمة الزراعية ويغطي حاجة القطر من
اخل�رضوات واحلبوب والإنتاج الزراعي
ال�صناعي �إذا م��امت ا�ستثماره ب�شكل
جيد ،بالتايل علينا املعاجلة اجلدية
وال�رسيعة ملعيقات الزراعة ال�ستثماره
وكذلك علينا فهم ملاذا توقف الفالحون
عن العمل الزراعي به وت�أتيك االجابة
مبا�رشة ب�سبب ارتفاع تكاليف االنتاج
(اليد العاملة  .املازوت .الت�سويق والنقل.
ال��ب��ذار املح�سنة .االرت��ف��اع املده�ش
واجلنوين لأ�سعار اال�سمدة… .الخ) وهنا
املالحظ ب�أن كل االر�شاديات الزراعية
هي غري فاعلة وك�أنها ن�ش�أت اداري��ا
لتم�ضية اوقات الفراغ وقب�ض رواتب من
الدولة دون عمل ،ا�ضافة �إىل �أن الروابط
الفالحية التي �شكلت عبئا ماليا على
الفالحني و�إعادة التفعيل يتطلب مايلي:
بحكم توقف العمل الزراعي يف معظم
مناطق ال��داخ��ل جمع جميع اجل��رارات
الزراعية واملعدات امللحقة بها وار�سالها
�إىل �سهل الغاب لت�ساهم ب�أ�سعار رمزية
يف الفالحة والت�سويق والنقل ور���ش
املبيدات على �أن ت�رشف جهات اهلية
وا���س��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع االر���ش��ادي��ات
الزراعية على ذلك و�إ ّال تدخل االمور يف
اطار املح�سوبيات واالبتزاز املنفر
 تفعيل حركة امل�صارف الزراعية
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وي�أتي ذلك بالتعاون ال�رسيع واملبا�رش
بني وزارة ال��زراع��ة مع اي��ران وال�صني
ورو�سيا بت�أمني بذار حم�سن من طريق
قرو�ض ائتمانية وتوزع للفالحني بدون
�سلفة �أولية على �أن ت�سدد قيمتها الفعلية
بدون حتميلها �أعباء ادارية �أو جمركية
عند انتهاء املوا�سم الزراعية وكذلك
ح�رص االدوية الزراعية بهذه امل�صارف.
 تخ�صي�ص كوبونات ملادة املازوت
تت�ضمن قيمة املازوت املقدرة لل�سقاية
واخلدمات االخرى للفالحني يف ال�سهل
املذكور خمف�ضة القيمة بغية تخفيف
تكاليف االنتاج وجعل املادة (املازوت)
متوفرة دائما لت�أمني ال�سقاية املنظمة.
حم��ردة على
اعادة توزيع مياه �سد
ّ
امل��زارع�ين يف ال��غ��اب بطريقة عادلة
وب���إ��شراف جل��ان اهلية حيث التجربة
ال�سابقة ت��ب�ين دخ���ول املح�سوبيات
والوا�سطة بنحو جلي يف ذلك فالبع�ض
ا�ستفاد الكثري من ذلك والبع�ض مل ير
مياه ال�سد مع مالحظة امكانية دعم
املياه بال�سد املذكور من �سد الر�سنت
(لعدم فعاليته حاليا) ومن بحرية قطينة.
اال�ستعانة بخرباء زراعيني من الدول
الداعمة وبالأخ�ص ب���أن �سهل الغاب
منطقة �آمنة يف عمومه.
منع ت�صدير االنتاج من اخل�رضوات
واحل��ب��وب وال�����س��م��اح بت�صدير املنتج

الزراعي–ال�صناعي الفائ�ض بحكم
توقف معظم معامل االنتاج يف الداخل
ا�رشاف االر�شاديات بنحو م�شرتك مع
الفالح على توزيع وت�سويق االنتاج الذي
ي���ؤدي اىل ح�صول امل��واط��ن على احلد
املطلوب من اخل�رضوات ب�أ�سعار مقبولة
ومن�سجمة مع الدخل العام للمواطن.
�إعادة االعتبار واالهتمام بالرثوة
احليوانية يف ذات ال�سهل وباالخ�ص
ت��و���س��ي��ع امل��ب��اق��ر امل���وج���ودة حاليا
والرتخي�ص ملباقر جديدة خا�صة وعامة
وال�سماح ب�إن�شاء معامل للأعالف بدائية
حيث يهدر �أالف االط��ن��ان يف ال�سهل
املذكور من (التني واملنتجات العلفية)
ب�سبب كلفة النقل وع���دم اال�ستثمار
امل��ن��ا���س��ب ل��ه��ا ول��ع��دم وج���ود معامل
لالعالف العادة انتاجها…
�إعادة تفعيل ال�سياحة ب�شكل ن�سبي
وه��ي االن متوقفة كليا يف املناطق
االمنة والتي تتمثل ا�سا�سا يف ال�ساحل
ال�سوري ووادي الن�ضارة وظهر الق�صري
فلو مت ا�ستثناء بع�ض امل�شاكل املحدودة
يف بانيا�س واحل�صن وهي مناطق نعتقد
ب�أن اجلي�ش ال�سوري قادر على اخ�ضاعها
كليا �سنجد بان ال�سياحة �ستعاود ن�شاطها
ع�بر �سل�سلة اج����راءات منها االعتماد
الكامل للطريان ال�سوري وغري ال�سوري
امل��دين على مطار الالذقية عو�ضا عن
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مطار دم�شق ون�رش االعالنات املتلفزة
عن اله�ضاب واجلبال وال�ساحل واملناطق
الآثرية وبث برامج ت�شجع على ذلك االمر
عرب الت�أكيد على �أنها مناطق �آمنة وتقع
خ��ارج ال����صراع وحتتوي على طرقات
�آمنة وطبيعية االمر الذي ي�شكل �ضمان
نف�سي لل�سائح وتن�شيط ال�سياحة �سريفد
اخلزينة املركزية بالأموال عرب مراقبتها
الدقيقة ومتابعتها حلركة ال�سواح.

كبح موجة الغالء

ال��دورة ال�صناعية العامة واخلا�صة:
اخطات احلكومة احلالية كثريا حني
مل تعمل على نقل امل�صانع الكربى
�إىل مناطق �آمنة وبالأخ�ص م�صانع
املنطقة ال�رشقية ( الرقة ودير الزور)
وكان قد تبني منذ متوز  2011ب�أن دير
الزور خرجت يف تظاهرات �شملت مئات
�آالف بالتايل املناطق ال�رشقية �ستغدو
مناطق توتر .لقد �سعى بع�ض ال�صناعيني
اىل نقل معاملهم نحو املناطق االمنة
وبالرغم من ح�صولهم على موافقات
احلكومة �إال �أن االجراءات البريوقراطية
يف كل حمافظة عقدت امل�سائل فتنازل
العدد االكرب عن معامله ليغدو عاطال �أو
مدمرا ومل تكلف احلكومة نف�سها عناء
متابعة هذه امل�شاريع �أو ال�ضغط على
البلديات للعمل بقوانني ا�سثنائية خالل
هذه املدة .باملح�صلة اعادة تفعيل هذا
القطاع يبدو �صعبا ولكن على احلكومة
حتذير موظيفها يف القطاعات االدارية
م��ن ا�ستخدام العرقلة البريوقراطية
كالتقيد بال�رشوط البيئية وامل�ساحة
وامل�ستودعات و�رشوطها ..ال��خ) عند
جت����اوز ه���ذه ال��ع��ق��ب��ات وب��الأخ�����ص
يف حمافظة طرطو�س فعندها يرى
ال�صناعي امكانية االق�لاع يف عمله
وال��ب��دء بانتاج ال�سلع املختلفة ليتم
طرحها بال�سوق املحلية ما يخفف من
حدة االحتكارات ب�سبب توفرها اجلزئي
ريثما يتم اخلروج من االزمة الوطنية
القائمة عندها تطبق عليه ال�رشوط
بحذافريها.
االع��م��ال احل��رف��ي��ة وم��ع��ام��ل االن��ت��اج
ال�صغرية (منظفات ب�أنواعها املختلفة..
اع�لاف..ال��خ) ��ضرورة ال�سماح بها يف
حرم املدن �أو القرى �رشيطة ت�سجيلها

لدى الدوائر املالية ليتم مراقبة كميات
انتاجها بغية حت�صيل �رضائب االرباح
ب�شكل �شهري ومنظم عليها.
كل ما ذكرناه يف البنود ال�سابقة يحتاج
�إىل ارادتني ملعاجلة االزمة �إحدى هذه
االرادت�ين دائما احلكومة ومن ميثلها
بالواقع الفعلي وبالتايل هي اجراءات
رمب��ا تعطي نتائجها االيجابية بعد
مرور عدة ا�شهر على بدء العمل بها و�إن
كان العمل بها �رضورة حا�سمة للخروج
من ازمة الغالء الراهن الذي بات ميثل
احل��دي��ث ال��ع��ام يف ال�����ش��ارع ال�سوري
ومبختلف طبقاته االجتماعية وو�ضع
حد للنمو املت�سارع لالزمة االقت�صادية
ولكن ماهو �آين وحا�سم حاليا �أن تقوم
احلكومة ب�سل�سلة اج��راءات تطبق فيه
امن��وذج اقت�صاد احل��رب من جهة عرب
تفعيل دور ر�أ�سمالية ال��دول��ة لتكبح
فيها موجة الغالء وتعو�ض ن�سبيا عن
تخفي�ضها امل�ستمر يف دخل العاملني
لديها وتتمثل بالإجراءات التالية:
� أداء احلكومة دور تاجر اجلملة وح�رص
ا�سترياد امل�ستلزمات الرئي�سية بها.
 ا���س��ت�يراد امل�ستلزمات الرئي�سية
للمعي�شة م��ن ب��ل��دان �صديقة كرو�سيا
وال�صني واي��ران والهند وال�برازي��ل عرب
عقود ت�سديد طويلة الأج���ل م��ع و�ضع
�ضمانات من املنتج املحلي �أو الرثوات
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الباطنية مقابل �ضمانات من �سندات
خزينة.
� إع������ادة ت��ف��ع��ي��ل دور امل ؤ������س�����س��ة
اال�ستهالكية و�رشكات التجزئة مبنافذها
املتعددة والتي معظم فروعها يف املدن
واملناطق باتت مهملة ومن�سية لأن تقوم
بدور بائع املفرق وفق ت�سعرية اال�سترياد
دون اخ�ضاع املواد للزيادات اجلمركية.
 توزيع ق�سائم متوينية للأ�رس ال�سورية
كافة ت�شمل مواد مدعومة من اخلزينة
املركزية وبكميات حمدودة تكفي للحد
االدنى لآعالة اال�رسة ال�سورية.
ايقاف التالعب بتجارة الغاز عرب
ح�رص توزيعه م��ن امل��راك��ز التموينية
واال�ستهالكية ومب��ع��دل ع��ب��وة واح��دة
لال�رسة .
تفعيل دور الربجوازية الوطنية التي
مل متار�س االحتكار (ومل تدخل يف لعبة
رفع اال�سعار) يف امل�ساهمة باال�سترياد
لكامل ماتريد من مواد رئي�سية وفرعية
وع��دم ح�رص �أي وكالة م��ادة ب�شخ�ص
حمدد ما يفتح املجال للم�ضاربة وتوزيع
املنتج بطريقة عادلة.
تفعيل دور ال�رشطة اجلنائية من جديد
يف املناطق �أو االحياء االمنة �أو �شبه �آمنة
ملالحقة االحتكارات الكربى ومراقبة
اال�سعار وخمالفات البناء الكربى مع
حقها بتوقيف وحماكمة املخالفني.
العدد � 131أيلول 2013
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ر�سالة العراق

مختصـون يدعون إلحياء صناعة األلبسة المحلية
دعا عدد من ا�صحاب معامل �صناعة
االلب�سة املحدودة ب�رضورة العمل على
حماية املنتجات املحلية من االلب�سة
على اخ��ت�لاف ان��واع��ه��ا ،م�ؤكدين ان
ال�سوق املحلية تعد من اف�ضل اال�سواق
يف العامل الرتفاع معدالت الطلب على
االلب�سة وملختلف االعمار فيما ت�شهد
اغراقا �سلعيا ال مثيل له يف العامل.
وكانت �صناعة املالب�س يف العراق
مناف�سا للم�ستورد لكنها تراجعت
ب�سبب ظروف احل�صار �سابقا واالغراق
ال�سلعي حاليا.
احمد �سعيد العطار �صاحب معمل الب�سة
يف �شارع الر�شيد قال :ان عجلة االنتاج
يف امل�صنع ت�سري ب��ب��طء وب�رسعة
ال�سلحفاة ،ويف حقيقة االمر ان املعمل
حتول اىل حمل خلياطة االلب�سة ح�سب
طلب الزبون ،الفتا اىل ان انخفا�ض
االنتاج يف املعمل نتجت عنه �سلبيات
كثرية منها ت�رسيح العاملني وتدهور
ال�صناعة املحلية كل ه��ذه �سلبيات
تربك واقع االقت�صاد املحلي.
وا����ض���اف ان ع���ودة م�صانعنا اىل
العمل بكامل طاقاتها االنتاجية امر
مرهون مبدى احلماية التي يجب ان
توفر للمنتج املحلي ،الن منتجاتنا
املحلية تعتمد على طلب فئة �صغرية
من املجتمع النها ال ت�ستطيع مناف�سة
املنتجات امل�ستورة والتي تدخل البلد
با�سعار زهيدة على ح�ساب النوع.
يذكر ان ق��ان��ون حماية املنتج من
القوانني التي �أدرجت على جدول �أعمال
ال�برمل��ان متهيدا ال ق���راره م�ستقبال
اىل جانب قانوين حماية امل�ستهلك
والتعريفة اجلمركية اللتني ترتبطان
مع بع�ضهما البع�ض.
اما منتظر العكيلي �صاحب م�صنع فقد
ا�شار اىل ان العمل متوقف يف م�صنعه
منذ �سنوات ب�سبب عدم وجود حماية
ملنتجاته التي انخف�ض الطلب عليها
ب�شكل كبري و�صار االن��ت��اج اليغطي
تكاليف ما ينتج ،الفتا اىل امكانية
تدوير عجلة االنتاج ب��ذات الطاقات
ال�سابقة بل اكرث من ذلك يف حال توفر
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احلماية للمنتجات املحلية ،الفتا اىل
ان التحدي االخر يتعلق بالكهرباء
اي�ضا .وا�ضاف ان اخلربات املحلية
متوفرة وميكنها ت�صنيع مواد نوعية
تفوق امل�ستورد من حيث اجل��ودة،
ول��ك��ن االم���ر يتطلب تفعيل عمل
اجهزة التقيي�س وال�سيطرة النوعية
عند املنافذ احلدودية ،ملنع دخول
الب�ضائع الرديئة للبلد.
ول��ف��ت اىل ان م�صانع االلب�سة
املنت�رشة يف مناطق خمتلفة من
البلد ميكنها ان حتتوي �رشيحة
وا�سعة من العاطلني عن العمل
الن الطلب على االلب�سة كبري يف
عموم امل��دن دون ا�ستثناء.يف
حني ا�شار الباحث االقت�صادي
ن�صري طالب احمد اىل ان حاجة
البلد اىل ال�سلع والب�ضائع ترتفع
ومنها املالب�س يف ظل ارتفاع
عدد ال�سكان ،وارتفاع القدرة
ال�رشائية للمواطن العراقي،
ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ل��م��واط��ن ��شراء
ع�رشة ا�ضعاف ما كان ي�شرتيه
خ�لال عقد الت�سعينيات من
القرن املا�ضي.
وا���ض��اف ان ارت��ف��اع القدرة
ال����شرائ��ي��ة ي��راف��ق��ه ارت��ف��اع
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النفقات على �رشاء املالب�س التي متثل
واح��دة من متطلبات ع��دة للمواطن،
ومي��ك��ن توظيف النفقات يف خدمة
االقت�صاد املحلي م��ن خ�لال ��شراء
�سلع ت�صنع حمليا وبذلك تكون دورة
را�س املال داخل البلد .م�شريا اىل ان
هذا االمر يتطلب تفعيل قانون حماية
امل��ن��ت��ج امل��ح��ل��ي وتفعيل ال�سيطرة
النوعية وت�شجيع ال�صناعات املحلية
ع�بر ح��زم��ة م��ن االج����راءات الداعمة
لها .من جانبه لفت مدير معمل الب�سة
النجف املهند�س عقيل ح�سني جا�سم
اىل ��ضرورة ايجاد احللول الناجعة
للمعوقات التي حتد من تقدم العمل
وكفاءة االداء واملتمثلة يف ال�ضوابط
التي حتكم مناق�صات �رشاء وا�سترياد
االقم�شة واجراءات ال�شحن التي ت�ستغرق
فرتات طويلة ت�صل اىل خم�سة ا�شهر او
اكرث ما ي�ؤثر �سلبا على اجناز العمل يف
الوقت املحدد من قبل اجلهة امل�ستفيدة
ف�ضال عن مو�ضوع االغ��راق ال�سلعي
لل�سوق املحلية مبنتجات م�ستوردة غري
خا�ضعة للفح�ص وبا�سعار رخي�صة.
داعيا يف ت�رصيح �صحفي اىل �رضورة
تقدمي الدعم الكايف للمعمل يف ابرام
العقود ورف��ع ال�ضوابط والقيود يف
املناق�صات واالحالة وتطبيق قوانني
حماية املنتج الوطني وت�شديد الرقابة
على املنتجات امل�ستوردة .
واو�ضح مدير االنتاج يف معمل النجف
فاروق كاظم ح�سني ان عدد العاملني
يبلغ  1200منت�سب لديهم اخل�برة
والكفاءة الكبرية متتد الكرث من  25عاما
يف انتاج جميع املوديالت من االلب�سة
ا�ضافة اىل توفر املكائن واملعدات التي
فيها امكانيه ومرونة عالية يف تغيري
وت�صميم ه��ذه امل��ودي�لات حلداثتها
وتطورها ور�صانة منا�شئها اليابانية
واالمل��ان��ي��ة واالي��ط��ال��ي��ة ال��ت��ي تعمل
بطاقة ت�صل اىل مليوين قطعة �سنويا،
م�ضيفا» ان اعمال الت�أهيل والتطوير
يف اخلطوط االنتاجية للمعمل كخط
انتاج القمي�ص وال�رسوال والرتاك�سوت
وا���س��ت�يراد مكائن خياطة وف�صال
متخ�ص�صة وحديثة يابانية املن�ش�أ
بحدود ( )750ماكنة جديدة ومتطورة
وذات تقنية.

توجهات لتفعيل صناعة الزجاج
والسيراميك
دعا رئي�س التجمع ال�صناعي العراقي عبد احل�سن ال�شمري اىل التوجه ال�ستغالل
الرثوات الطبيعية مبا يعود بالفائدة والنفع على اقت�صاد البلد ،الفتا اىل اهمية تفعيل
اال�ستثمار يف ميدان �صناعة الزجاج.
وقال ال�شمري �إن البلد ميلك ثروات طبيعية كثرية يف جميع اجزائه ،وال�سيما يف
ميدان �صناعة الزجاج وال�سرياميك  ،حيث تتواجد موادها االولية يف املنطقة الغربية
من البلد والتي ميكن ان ت�ستثمر ب�شكل فعال خلدمة عمليات البناء واالعمار التي
ين�شدها البلد.
وا�شار اىل ان تفعيل هذه ال�صناعة يقود اىل دعم اال�سواق املحلية مبنتجات نوعية
من الزجاج وال�سرياميك والتي تغني عن التوجه �صوب امل�ستورد الذي ي�ستنزف
العمالت االجنبية من ا�سواق البلد ،مبينا امكانية تنمية هذه ال�صناعة من خالل
التوجه �صوب ال�رشكات االجنبية املتخ�ص�صة يف هذه ال�صناعة وابرام اتفاقات
�رشاكة تفعل االنتاج النوعي يف ظل توفر املواد االولية ب�شكل كبري.
وا�ضاف ال�شمري قائال ان خروج العراق من طائلة الف�صل ال�سابع �ضاعف من رغبة
ال�رشكات العاملية يف العمل والتواجد داخل �ساحة العمل املحلية ،وبذلك ا�صبح
التوا�صل مع ال�رشكات العاملية اكرث ي�رسا ومن خاللها ميكن العمل على جلب
التكنولوجيا املتقدمة اىل البلد وجعلها ت�سهم يف تفعيل االنتاج املحلي من الزجاج
وال�سرياميك ،يف وقت جتد الطلب يرتفع على هذه املواد ب�شكل متوا�صل مع تزايد
اعداد امل�شاريع يف عموم مناطق البلد.
واكد ان ا�ستثمار الرثوات الطبيعية يف تفعيل االنتاج يحقق للبلد جدوى اقت�صادية
كبرية ،حيث ي�سهم يف تواجد املنتج النوعي املحلي يف اال�سواق املحلية وي�صنع
فر�ص عمل كثرية يف مواقع ال�ثروات الطبيعية ويف معامل االنتاج وكذلك يف
معار�ض البيع وكذلك يف مف�صل النقل ما بني امل�صنع واملواقع وبذلك نكون قد
متكنا من احتواء جزء من امل�شاكل االقت�صادية التي يعانيها البلد.
ك�شف مدير عام ال�رشكة العامة ل�صناعة الزجاج وال�سرياميك ريا�ض عزيز جا�سم
التوجه لتنفيذ م�رشوع بناء معمل متكامل النتاج الزجاج امل�سطح ليكون نواة لبناء
معامل اخرى �ضمن م�شاريع اخلطة اخلم�سية لالعوام من ( 2014ولغاية .)2018
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ر�سالة العراق

الصناعة تؤهل معامل النسيج التابعة لها
�أعلنت ال�رشكة العامة لل�صناعات الن�سيجية� ،إعادة ت�أهيل
معامل الن�سيج الأربعة التابعة لها ،ويف حني �أ�شارت �إىل
�أنها ا�ستوردت  30ماكنة ن�سيج من بلجيكا ،نا�شدت الوزارات
ال
كافة �رضورة اقتناء منتجاتها الطبية بعد ا�ستحداثها معم ً
لهذه املنتجات .وقال مدير عام ال�رشكة العامة لل�صناعات
الن�سيجية احدى �رشكات وزارة ال�صناعة واملعادن �صالح
حمودي يا�سني يف بيان تلقت( ،املدى بر�س)� ،إن «ال�رشكة
متتلك �أربعة م�صانع هي م�صنع ن�سيج احللة وم�صنع معمل
قديفة بابل ومعمل الألب�سة الرجالية يف النجف وم�صنع
ن�سيج الديوانية الذي يعترب من اكرب امل�صانع املتطورة يف
العراق».
و�أ�ضاف يا�سني �إن «ال�رشكة قامت بت�أهيل وحتديث اخلطوط
الإنتاجية بعد تقادم املكائن واملعدات فيه �ضمن خطة
متكاملة مت �إع��داده��ا متحورت مبرحلتني رئي�سيتني هما
�إن�شاء خطوط جديدة وت�أهيل اخلطوط الإنتاجية القدمية»،
مبينا �أن « ال�رشكة ا�ستحدثت م�صنع املنتجات الطبية لإنتاج
امل�ستلزمات الطبية التي حتتاجها وزارة ال�صحة يف عموم
البالد».
و�أو�ضح يا�سني �أن «امل�صنع يتكون من عدة خطوط وهي
لإنتاج القطن الطبي و�إنتاج البال�سرت وال�شا�ش الطبي اخلط
الرابع لإنتاج احلفاظات» ،م�شريا �إىل ان «امل�صنع مت �أن�شا�ؤه
وفق تقنيات حديثة من منا�شئ �إيطالية ر�صينة ومت جتهيز
وزارة ال�صحة بكميات من القطن الطبي و�أ�صبحت منتجات
هذا امل�صنع مطابقة للموا�صفة وخا�صة للفح�ص من قبل
اجلهاز املركزي لل�سيطرة النوعية».
وتابع يا�سني ان «املرحلة الثانية من التطوير جتري حاليا
ب�إ�ضافة خطوط جديدة بهدف نقله �إىل املرحلة الثالثة لإنتاج
منتجات تخدم وزارة ال�صحة كافة وخا�صة �صاالت العمليات
يف املت�شفيات» ،مبينا �أن «مرحلة الت�أهيل خلطوط الإنتاج
يف ق�سم الن�سيج وق�سم التكملة مت با�سترياد  30ماكنة ن�سيج
من �رشكة بيكانون البلجيكية وهي مكائن متطورة ذات
تقنيات جديدة لإنتاج الأقم�شة».
ونا�شد يا�سني «وزارات ال�صحة والدفاع والداخلية والوزارات
الأخرى �رضورة اقتناء منتجاتها الطبية التي التزال ال�رشكة
تعاين من عزوف بع�ض هذه ال��وزارات عن �رشاء منتجاتها
لأ�سباب خمتلفة ومتباينة بالرغم من ح�صول عدة معامل من
ال�رشكة على �شهادات اجلودة العاملية».
وتعر�ضت ال�صناعة العراقية يف عام � 2003إىل �أكرب عملية
نهب وتدمري يف تاريخها �إذا مل متر �ساعات على �سقوط نظام
�صدام ح�سني يف التا�سع من ني�سان عام  2003حتى بد�أت
�أكرب عملية �رسقة يف القرن احلديث مل�صانع الدولة ومعاملها
ا�ستمرت لأ�سابيع ب�شكل جعل اغلب امل�ؤ�س�سات ال�صناعية
العراقية جمرد هياكل حديدية وبع�ضها حتول �إىل ار�ض
جرداء بعد نهبها بالكامل.
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وعلى الرغم من ،حماولة احلكومة العراقية لت�أهيل و�إعادة
�إحياء ال�صناعة العراقية خالل ال�سنوات املا�ضية من خالل
تخ�صي�ص �أم��وال وقرو�ض مل�ساعدة ال�صناعيني العراقيني
ف�إنها مل حتقق تقدما ملمو�سا ،ال�ستمرار تراجع م�ستوى
التجهيز بالطاقة الكهربائية الذي ميثل الع�صب الأ�سا�س
لأي �صناعة ،ف�ضال عن عدم قدرة املنتجات العراقية على
مناف�سة املنتجات امل�ستوردة �إال نادرا ب�سبب رخ�ص �أثمانها
وجودتها.
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اقت�صاد عربي
بندا رئيس ًيا في الموازنة العامة للحكومة
تحتل ً

تحديات األمن الغذائي المصري

يعد الأمن الغذائي من ق�ضايا الأمن
القومي ،ولذلك تعمل الدول على حتقيق
�أمنها الغذائي قدر امل�ستطاع من خالل
نظرا ملا يعرتي
�إنتاجها املحلي،
ً
امل�صادر اخلارجية من خماطر التقلبات
االقت�صادية وال�سيا�سية.
وعادة ما توجه الدول �سيا�ساتها الزراعية
والغذائية لتوفري ال�سلع الإ�سرتاتيجية من
امل�صادر املحلية� ،إال �إذا كانت الدولة
م�شاركة يف جتمع �إقليمي ي�سمح بتوفري
احتياجاتها ،من الغذاء ب�شكل �آمن ،ويف
�إطار املزايا الن�سبية التي حتكم �سيا�سات
الإنتاج بهذه التجمعات.
والأمن الغذائي -مبعناه الب�سيط -هو
�إتاحة الدولة الغذاء لأفرادها بالكميات
املطلوبة وبالأ�سعار املنا�سبة على مدار
العام� ،سواء حتقق ذلك من خالل م�صادر
حملية �أو خارجية.
وتعاين م�رص يف حتقيق �أمنها الغذائي
من م�شكالت االعتماد على اخلارج لتوفري
العديد من ال�سلع الغذائية الإ�سرتاتيجية
مثل القمح وال�سكر والزيوت ،ما يت�سبب
يف تفاقم م�شكالت دعم الغذاء ،والعجز يف
ميزان املدفوعات ،وا�ستنزاف احتياطيات
النقد الأجنبي.

مقومات إنتاج الغذاء

تتوفر م�رص العديد من املقومات التي
ت�ساعدها على حتقيق �أمنها الغذائي ب�شكل
�أف�ضل مما هو احلال الآن� ،سواء كانت هذه
املقومات تتعلق باملوارد والإمكانيات
الزراعية� ،أو بتبني �سيا�سات من �ش�أنها
زيادة كميات املحا�صيل الزراعية
والغذائية.
وفيما يلي نتناول هذه املقومات:

 -اإلمكانيات الزراعية

يعمل يف م�رص نحو  6.6ماليني فرد يف
القطاع الزراعي ،على م�ساحة من الأرا�ضي
الزراعية تقدر بنحو  8.5ماليني فدان،
وي�ساهم قطاع الزراعة بنحو  % 14.8من
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قيمة الناجت املحلي الإجمايل.
وح�سب بيانات العام املايل ،2012/2011
بلغت م�ساهمة القطاع الزراعي  218مليار
جنيه م�رصي يف �إجمايل الناجت املحلي
الإجمايل البالغ  1.4تريليون جنيه.
كما بلغت اال�ستثمارات املنفذة يف قطاع
الزراعة يف العام نف�سه نحو  5.3مليارات
جنيه ،منها  2.67مليار جنيه ا�ستثمارات
للقطاع احلكومي والعام ،ونحو 2.69
مليار جنيه للقطاع اخلا�ص� .إال �أنه لوحظ
�أن ن�صيب اال�ستثمارات يف قطاع الزراعة
�ضعيف كن�سبة من �إجمايل اال�ستثمارات
املنفذة خالل عام � ،2012/2011إذ بلغ
جممل هذه اال�ستثمارات نحو 246.1مليار
جنيه .ولذلك يحتاج الأمر �إىل املزيد من
الرتكيز والتن�شيط لال�ستثمارات يف قطاع
الزراعة.

 -السياسات الزراعية

ثمة جمموعة من ال�سيا�سات اخلا�صة
ب�إنتاج الغذاء يف م�رص من �ش�أنها �أن
ت�ساعد على مواجهة �أزمة الغذاء ،منها
ا�ستمرار ال�سيا�سة املتبعة منذ عامني يف
وزارة التموين لت�شجيع زراعة القمح ،من
خالل رفع �سعر توريد القمح املحلي لي�صل
�إىل 400جنيه للأردب ،مما يجعل زراعة
اقت�صاديا،
القمح بالن�سبة للفالح جمزية
ً

وال يف�ضل التوجه لإنتاج حما�صيل �أخرى.
وكذلك العودة �إىل ما يعرف بالرتكيب
املح�صويل ،لي�ساعد ذلك على توجه
ال�سيا�سة الزراعية �إىل �إنتاج حما�صيل
الغذاء الزراعية ،على �أن يكون ذلك
متنا�سبا مع طبيعة �إمكانيات كل حمافظة
ً
من حيث م�ساحة الأرا�ضي ،وتوفري املياه.
ولعل التوجه املوجود الآن لدى احلكومة
امل�رصية -من تبني برامج ال�ست�صالح
م�ساحات جديدة ب�سيناء وال�ساحل
ال�شمايل والواحات -ي�ساعد على توفري
�أرا�ض جديدة ،يتم الرتكيز فيها على �إنتاج
احلبوب والزيوت النباتية .و�سوف يتم من
خالل الرتكيب املح�صويل حتقيق التوازن
يف �إنتاج الغذاء لكل من الإن�سان واحليوان
على ال�سواء ،من دون وجود جور على
�إنتاج كال ال�صنفني.
أي�ضا البد من تاليف ال�سيا�سة الزراعية
� ً
التي اتبعت قبل الثورة ،حيث تخلت
متاما عن دعم املزارعني ،وغاب
احلكومة ً
الإر�شاد الزراعي بن�سبة كبرية ،ما �ضيع
جهوداً كبرية مبذولة يف مراكز الأبحاث
الزراعية لتطوير املحا�صيل الزراعية يف
م�رص ،لكي تكون �أكرث �إنتاجية.
ومن خالل مراكز البحوث ،من ال�سهل
العودة لإنتاج البذور يف م�رص بدال من
ا�ستريادها من اخلارج ،وهو ما �أ�صاب
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االقت�صاد امل�رصي ب�رضرين بالغني ،هما
ف�ساد الرتبة امل�رصية من خالل �أ�صناف
البذور امل�ستوردة ،وزيادة العجز يف
ميزان املدفوعات.
ولدى م�رص بنية م�ؤ�س�سية جيدة يف جمال
التعاونيات الزراعية ،ولكنها حتتاج
�إىل �إعادة تفعيل ،بعد ما �أهملت الفرتة
املا�ضية ،وعلى �أن يكون ن�شاطها مبنيا
على �أ�س�س اقت�صادية ،وبعيدا عن تلقي
الدعم احلكومي املبا�رش .و�سوف ي�ؤدي
ذلك �إىل تكوين �رشكات تابعة للتعاونيات
الزراعية ،ت�ساعد يف اتباع نظم زراعة
و�إنتاج وح�صاد �أف�ضل من خالل “امليكنة”
احلديثة ،لتوفري املفقود الكبري يف الإنتاج
الزراعي ،والذي يقدر بنحو  % 30يف ظل
�أ�ساليب الإنتاج التقليدية املتبعة الآن يف
الزراعة امل�رصية.

تحديات الغذاء بمصر

التحديات التي تواجهها م�رص يف جمال
الغذاء يف غالبيتها تتعلق بال�سيا�سات
املتبعة يف املجال االقت�صادي بوجه
عام ،ويف املجال الزراعي ب�شكل خا�ص،
ومل تكن هناك جهود جادة لتقلي�ص حجم
هذه التحديات� ،أو التغلب عليها.
وفيما يلي بع�ض هذه التحديات:

 -تواضع االكتفاء الذاتي

تت�ضح �أهمية �ضخ املزيد من اال�ستثمارات
يف قطاع الزراعة يف م�رص� ،إذا ما علمنا
�أن ن�سب االكتفاء الذاتي من املحا�صيل
الإ�سرتاتيجية متوا�ضعة ،فح�سب بيانات
عام  ،2011بلغت ن�سب االكتفاء الذاتي
من حم�صول القمح  ،% 48.8وتعد م�رص
امل�ستورد الأول للقمح على م�ستوى العامل،
بحجم ا�سترياد ي�صل �إىل نحو �ستة ماليني
طن �سنويا.
وت�صل ن�سبة االكتفاء الذاتي من حم�صول
الذرة ال�شامية  ،% 51ومن حم�صول الأرز
 ،% 98مع مالحظة �أن ال�سنوات ال�سابقة
على عام  2011كانت م�رص حتقق فيها
فائ�ضا مبح�صول الأرز ،وكانت قد توقفت
ً
عن ت�صديره على مدار ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية� ،إال �أنها عاودت فتح باب
الت�صدير للأرز يف عام .2012
وتتدنى ن�سبة االكتفاء الذاتي من حم�صول
الفول لت�صل �إىل  ،% 37.3ويعد الفول من

الوجبات ال�شعبية يف م�رص ،حيث تعتمد
ن�سبة كبرية من املواطنني عليه كوجبة
غذائية �إىل جانب اخلبز� .أما العد�س فت�صل
ن�سبة االكتفاء الذاتي منه يف العام نف�سه
�إىل .% 2.2
�أما الزيوت النباتية فتعاين م�رص فيها
من نق�ص �شديد وتعتمد على ا�ستريادها
بن�سب كبرية ،وت�صل ن�سبة االكتفاء الذاتي
منها حدود � ،% 20أما ال�سكر فت�صل ن�سبة
االكتفاء الذاتي منه نحو .% 48
ذاتيا يف بع�ض
�إال �أن م�رص حتقق
اكتفاء ً
ً
املحا�صيل ت�صل �إىل ن�سبة ،% 100
مثل البطاط�س ،واخل�رضوات الطازجة،
واملوالح ،والفواكه الطازجة ،وتعد هذه
املحا�صيل من املحا�صيل الت�صديرية
مل�رص ،وبخا�صة �إىل دول االحتاد
الأوروبي ودول اخلليج.
�أما �إذا تناولنا و�ضع احلبوب ،فنجد �أنها
متثل ن�سبة  % 5.5من �إجمايل التبادل
التجاري مل�رص ،وبلغت �صادرات م�رص
من احلبوب  0.2مليار دوالر ،بينما بلغت
الواردات  4.1مليارات دوالر.

 -دعم الغذاء

رئي�سيا يف املوازنة
بندا
يحتل دعم الغذاء ً
ً
العامة امل�رصية ،وبخا�صة ما يتعلق
بدعم الدقيق وما ي�سمى ال�سلع التموينية،
وهي تلك ال�سلع الأ�سا�سية التي ت�رصف
على بطاقات التموين من �سلع �أ�سا�سية
مدعومة ،مثل الأرز وال�سكر والزيت
وال�شاي.
وح�سب بيانات البيان املايل للعام املايل
 ،2013/2012ف�إن الدعم الفعلي لل�سلع
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الأ�سا�سية خالل العام املايل 2012/2011
قد بلغ  26.5مليار جنيه ،ا�ستحوذ دعم
اخلبز وحده على  16.1مليار جنيه منها،

بينما بلغت قيمة الدعم لباقي ال�سلع

الأ�سا�سية (زيوت و�سكر و�أرز و�شاي) 10.4

مليارات جنيه.
جهودا من قبل وزارة التموين
�إال �أن هناك
ً
احلالية لتخفيف عبء الدعم من خالل
مواجهة الف�ساد يف ملف الدعم ،حيث
جل�أت الوزارة �إىل حترير �سعر الدقيق يف
�أكرث من حمافظة ،على �أن يكون الدعم يف
مرحلة اخلبز املنتج ،حتى متكن ال�سيطرة
على عمليات تهريب الدقيق املدعم �إىل
�أ�سواق القطاع اخلا�ص ،ويف الوقت نف�سه
تهدف وزارة التموين �إىل حت�سني م�ستوى
�إنتاج الرغيف من خالل املوا�صفات
التي و�ضعتها ،ال�ستالم اخلبز املنتج من
الأفران.
ت�ستحق ق�ضية الغذاء يف م�رص �أن تو�ضع
لها برامج زمنية ،من خالل الدرا�سات
الكثرية التي تعدها اجلامعات واملراكز
البحثية ،وبخا�صة يف ظل الزيادة
ال�سكانية مب�رص ،وكذلك التداعيات يف
ال�سوق العاملية للغذاء ،حيث تتحكم فيه
النوازع ال�سيا�سية ب�شكل كبري ،وت�ؤثر
فيه التقلبات املناخية ،والتي يتوقع لها
الكثري من ال�سلبيات خالل الفرتة املقبلة.
وحتدي الأمن الغذائي يف م�رص ي�ستحق
معيارا الختيار احلكومات
كذلك �أن يكون
ً
املقبلة ،على �أن ت�شتمل برامج الأحزاب
�أجندات وا�ضحة يف جمال �إنتاج الغذاء،
ميكن حتقيقها وحما�سبة احلكومات
عليها.
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اقت�صاد عربي
غاز

�أر����س���ل���ت ق���ط���ر ���ش��ح��ن��ت�ين
�إ�ضافيتني من الغاز الطبيعي
امل�سال �إىل م�رص مل�ساعدة
ال��ق��اه��رة على تخفيف حدة
�أزم����ة ���ش��دي��دة م��ن ال��ط��اق��ة
تواجهها منذ �شهور .وذكرت
وكالة الأنباء القطرية الر�سمية
�أن �سفينة �شحنة الغاز الثالثة
الرابعة �أر�سلت .ونقلت الوكالة
ع��ن م�����س���ؤول  -مل ت�سمه -
باخلارجية القطرية قوله �إنه
من املتوقع حتميل ال�شحنة
اخلام�سة والأخرية خالل �شهر
�أيلول.

أسعار

طالب اليمن كوريا اجلنوبية
ب��رف��ع �سعر غ���ازه الطبيعي
امل�سال و�رشائه ب�أ�سعار ال�سوق
العاملية قبل نهاية العام
اجلاري .وقال رئي�س الوزراء
اليمني �إن اليمن خ�رس �أرباحا
حمتملة تقدر مبئات املاليني
م��ن ال������دوالرات ع��ل��ى م��دار
الأعوام املا�ضية ،ب�سبب تدين
ال�سعر الذي تدفعه �رشكة الغاز
الكورية احلكومية «كوغا�س»،
مبوجب اتفاقية طويلة الأجل
م��ع امل��رف أ��� الوحيد لت�صدير
الغاز امل�سال يف اليمن.

ضرائب

قال وزي��ر املالية امل�رصي
�أحمد جالل �إن م�رص تعتزم
ت��ف��ادي زي����ادة ال����ضرائ��ب
�أو خف�ض الإن��ف��اق ,لكنها
���س��ت�����س��ت��خ��دم م���ل���ي���ارات
ال�����دوالرات م��ن م�ساعدات
ت��ع��ه��دت ب��ه��ا دول عربية
خليجية لتحفيز االقت�صاد
م���ن خ��ل�ال ا���س��ت��ث��م��ارات
جديدة .وتتعر�ض احلكومة
االن��ت��ق��ال��ي��ة ال��ت��ي يدعمها
اجل��ي�����ش ل�����ض��غ��وط ���ش��دي��دة
لتفادي �إج���راءات تق�شف ال
تلقى قبوال �شعبيا.
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محطة

ق��ال��ت هيئة كهرباء ومياه
دبي �إنها تعتزم �إن�شاء حمطة
كهرباء بطاقة  1200ميغاوات
تعمل بالفحم النظيف ,ودعوة
ال�رشكات لتقدمي عرو�ضها
لبناء ما �سيكون �أول م�رشوع
من نوعه يف منطقة اخلليج.
وج�����اء يف ب���ي���ان للهيئة
�أنها طلبت تقدمي العرو�ض
مل�رشوع املحطة التي �ستقام
على مرحلتني لتوليد 600
ميغاوات لكل مرحلة.

تأجيل ارتباط بورصة مصر بنظيرتها التركية
دفعت التوترات ال�سيا�سية بني م�رص وتركيا �إىل ت�أجيل اتفاقية
الربط بني بور�صتي البلدين ،فيما قد يكون �أول ت�أثري اقت�صادي
مبا�رش لتوتر العالقات بني القاهرة و�أنقرة.
وقال جمل�س �إدارة البور�صة امل�رصية يف بيان �صحفي“ ،بالنظر
�إىل التطورات الأخرية يف امل�شهد ال�سيا�سي �سيكون هناك نوع
من الت�أخري يف اجلدول الزمني لتنفيذ امل�رشوع ،وكال ال�سوقني
املاليني �سيوا�صالن االت�صاالت لتقييم الو�ضع على نحو منتظم».
وب��رزت تركيا ك��واح��دة من �أ�شد ال��دول انتقادا ملا و�صفته
“باالنقالب غري املقبول” بعد �إطاحة اجلي�ش امل�رصي بالرئي�س
حممد مر�سي ال�شهر املا�ضي ،ودعت �أنقرة جمل�س الأمن الدويل
للتحرك لوقف �إراق��ة الدماء ،وا�ستدعت �سفريها لدى القاهرة
للت�شاور ،بعد �إدانة حكومة رجب طيب �أردوغ��ان القوية لقمع
قوات الأمن امل�رصية مل�ؤيدي مر�سي.
ووقعت بور�صة القاهرة مذكرة تفاهم مع بور�صة �إ�سطنبول يف
يونيو/حزيران  ،2012وكانت تعتزم تفعيل الربط يف �سبتمرب/
�أيلول املقبل.
ومل يحدد بيان البور�صة امل�رصية موعدا جديدا لعملية ربطها
مع بور�صة �إ�سطنبول ،وقال حممد عمران رئي�س بور�صة م�رص
“ال يوجد �أي وقت متوقع لعملية الربط لأنه ال �أحد ب�إمكانه توقع
التطورات ال�سيا�سية».
وقال بيان بور�صة م�رص “ال تزال عملية الربط م�س�ألة معلقة ،ال
�سيما �أن �رشكات ال�سم�رسة من اجلانبني يف انتظار توقيع اتفاق
م�شرتك لبدء تخ�صي�ص املوارد اخلا�صة بامل�رشوع».
وقال �إيهاب ر�شاد من �رشكة مبا�رش م�رص لتداول الأوراق املالية،
وهي �إحدى ال�رشكات التي كان �سي�سمح من خاللها بالتداول يف
�إ�سطنبول“ ،كنا م�ستعدين بالفعل للربط ،وعقدنا اجتماعات مع
�رشكات �سم�رسة يف تركيا ،ولكننا مل نوقع اتفاقيات معهم بعد».
وهدفت بور�صة م�رص من الربط مع نظريتها ب�إ�سطنبول �إىل جذب
م�ستثمرين جدد لل�سوق التي تعاين من �شح ال�سيولة ،وتخوف
امل�ستثمرين الأجانب وامل�رصيني من �ضخ �أموال جديدة يف ظل
حالة من عدم الو�ضوح ال�سيا�سي واالقت�صادي يف البالد.

معوقات

ا�ستبعد خ�ب�راء و�سيا�سيون
عراقيون �إمكانية ت�أ�سي�س
�رشكة وطنية للنفط ،ي�سعى
جمل�س ال��ن��واب العراقي �إىل
�إق����رار ق��ان��ون ي�ؤ�س�س لها،
لت�ساهم يف تنظيم ال�رشكات
النفطية الأجنبية العاملة
يف العراق والإ��شراف عليها،
و�إع���ادة هيكلة قطاع النفط
م��ن جديد و�إن��ه��اء امل�شاكل
اخلالفية بني �إقليم كرد�ستان
ال����ع����راق ووزارة ال��ن��ف��ط
االحتادية.

سعي

ه����ددت احل��ك��وم��ة الليبية
با�ستعمال ال��ق��وة لإع���ادة
ف��ر���ض ال��ن��ظ��ام يف قطاعها
النفطي ،عماد اقت�صاد البالد
ال��ت��ي تع�صف ب��ه��ا ح��رك��ات
احتجاج ت�سببت يف انخفا�ض
�إنتاج الذهب الأ�سود .و�أعلن
رئي�س ال����وزراء الليبي علي
زيدان �أن جمموعة من حر�س
املن�ش�آت النفطية املختلفني
مع احلكومة ق��رروا «ت�صدير
النفط بعيدا عن �سلطة الدولة».

أزمة

الم���ن���ي���ة
�أل����ق����ت الأزم��������ة أ
وال�سيا�سية املتفاعلة يف
تون�س منذ اغتيال النائب
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توطين

امل��ع��ار���ض حممد الرباهمي
بتداعيات �سلبية على اقت�صاد
البالد ،ووجهت له ما و�صف
ب��ـ»��ضرب��ات م��وج��ع��ة» ،لكن
بع�ض امل�����ص��ادر الر�سمية
اع��ت�برت � ّأن ت��داع��ي��ات ه��ذه
الأزم���ة ظلت حم���دودة الأث��ر
اقت�صاديا.

حثت �أم�سية نقا�شية نظمتها
غرفة جتارة و�صناعة عمان
بالعا�صمة العمانية م�سقط
مدى �إمكانية توطني وظائف
قطاع املقاوالت والإن�شاءات
يف �سلطنة عمان والذي ت�ؤكد
الإح�صاءات الر�سمية �أن ن�سبة
العمانيني فيه تبلغ % 8.25
فقط بينما يعمل فيه � 631ألفا
و 346عامال وافدا من �إجمايل
� 688ألفا و 135عامال بهذا
القطاع.

استثمار

ت��ع��د اجل��ال��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة يف
ال�سعودية من �أكرث اجلاليات
ا�ستثماراً يف اململكة على
ال��رغ��م م��ن ال����شروط العديدة
التي جاء بها التعديل الأخري
لقانون اال�ستثمار ال�سعودي.
غري �أن بع�ض اال�ستثمارات
ال��ي��م��ن��ي��ة ت�����س��ج��ل ب���أ���س��م��اء
م�ستثمرين �سعوديني خا�صة
مل��ن مل ي�ستطيعوا ال��دخ��ول
كم�ستثمرين ودخلوا كعمالة
وافدة فقط.

تقارير

�أك���د امل��دي��ر ال��ع��ام للوكالة
الوطنية لتطوير اال�ستثمار
باجلزائر عبد الكرمي من�صوري
�أن التقارير الدولية التي ت�شري
�إىل تراجع حجم اال�ستثمارات
الأجنبية يف اجلزائر تقارير
غ�ير دقيقة ،و�أ���ش��ار �إىل �أن
ال��واق��ع يثبت �أن حجم هذه
اال�ستثمارات يف تزايد م�ستمر.

مساعدات

قررت الواليات املتحدة تقدمي
م�ساعدات �إ�ضافية ل�ل�أردن
بقيمة  340م��ل��ي��ون دوالر
اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ع��ام املقبل،
لي�صل حجمها �إىل مليار
دوالر .وق����ر�أ م��راق��ب��ون يف
هذه امل�ساعدات تعزيزا لدور
الأردن يف املنطقة ،ودعما
�أمريكيا لالقت�صاد الأردين
الذي مير ب�أزمة خانقة ت�ؤثر
على ال��و���ض��ع ال�سيا�سي يف
البلد.

استمرار إغالق مرفأي السدر
والزويتينة في ليبيا
قال نائب وزير النفط الليبي عمر ال�شكماك �إن مرف أ� ال�سدر ،وهو �أكرب
مرف�أ لت�صدير النفط يف ليبيا ،ومرف�أ الزويتينة ال يزاالن مغلقني.
و�أ�ضاف �أن �إنتاج النفط الليبي يبلغ الآن نحو � 680ألف برميل
يوميا ،ارتفاعا من �إنتاج الأ�سبوع املا�ضي الذي يقدر مبا يرتاوح
بني � 600ألف و� 630ألف برميل يوميا.
وقال ال�شكماك �إن املوقف يف مرف�أ مر�سى احلريقة عاد �إىل طبيعته
مرة �أخ��رى بعد �إخالئه من املحتجني ،ومل يو�ضح املوقف يف
املرافئ الليبية الأخرى.
وتراجع �إنتاج النفط الليبي ب�شكل ملحوظ بعد قيام جمموعات من
حر�س املن�ش�آت النفطية ب�إغالق بع�ض املوانئ ،و�إيقاف ت�صدير
اخلام.
و�أعلنت �أم�س امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط «حالة القوة القاهرة» يف
املوانئ النفطية الرئي�سية يف البالد ب�سبب �إعاقة الإنتاج فيها من
جانب م�سلحني تتهمهم احلكومة بال�سعي لال�ستيالء على النفط.
وجاء يف بيان للم�ؤ�س�سة �أن اخلطوة اتخذت نتيجة لالعت�صامات
التي قام بها عدد من �أفراد حر�س املن�ش�آت النفطية وما ترتب عليه
من �إغالق لبع�ض املوانئ النفطية مثل ميناء الزويتينة ورا�س
النوف و ال�سدرة وميناء مر�سى الربيقة ،وعدم قدرة امل�ؤ�س�سة
على الوفاء بالتزاماتها مبوجب بع�ض العقود املربمة مع �أطراف
خارجية ب�ش�أن بيع النفط اخلام.
وتتيح حال القوة القاهرة �إعفاء امل�ؤ�س�سة من م�س�ؤوليتها يف حال
عدم الوفاء بااللتزامات املرتتبة عليها مبوجب عقود ت�سليم النفط
يف حال كان ذلك ناجما عن ظروف ا�ستثنائية.
وتوعدت احلكومة التي دخلت يف نزاع مفتوح مع جمموعة من
حرا�س من�ش�آتها النفطية تتهمهم بال�سعي لال�ستيالء على النفط يف
� 15أغ�سط�س�/آب ،با�ستخدام القوة ملنع �أي عملية بيع للنفط ال متر
عرب القنوات الر�سمية.
من جانبهم يتهم ه�ؤالء احلرا�س ال�سلطات بالف�ساد عرب بيع النفط
اخلام من دون حتديد كميات ال�شحنات امل�صدرة.
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معاناة

ت��ع��اين ب���ل���دات فل�سطينية
حدودية تقع يف جنوب �رشق
قطاع غزة منذ عدة �أ�شهر من
نق�ص حاد يف املياه ال�صاحلة
لال�ستعمال املنزيل والزراعي،
�سلبا على ال�سكان
ما انعك�س ً
و�أ�صبح يعكر �صفو حياتهم.
وي�ضطر معظم ال�سكان هناك
ل����شراء امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة من
ال�سيارات املتجولة.

خدمات

�أقر جمل�س ال��وزراء ال�سعودي
�أخ�ي�را الئحة عمال اخلدمة
امل��ن��زل��ي��ة وم���ن يف حكمهم
مت�ضمنة  23مادة تهدف �إىل
تنظيم العالقة بني �صاحب
العمل وال��ع��ام��ل يف اخلدمة
امل��ن��زل��ي��ة ،وت��ت��ن��اول حقوق
والتزامات الطرفني.

ترحيب
لقيت رغبة بع�ض امل�صارف
الأجنبية و�أبرزها �سيتي غروب
الأمريكي و�ستاندرد ت�شارترد
الربيطاين يف فتح فروعا لها
يف العراق بعد خ��روج الأخري
م��ن ال��ب��ن��د ال�����س��اب��ع (يتعلق
ب��ال��ع��ق��وب��ات الأمم���ي���ة التي
فر�ضت على بغداد عقب غزوه
للكويت) ترحيبا وا�سعا يف
الأو�ساط االقت�صادية العراقية.
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اقت�صاد دولي
أزمة اليونان بين التداعيات الراهنة وتحوالت المستقبل

ظاهرة الدومينو تضرب دول جنوب أوروبا
منح دخول اليونان �إىل ع�ضوية املنظومة الأوروبية بعد ت�صديق
الربملان على اتفاقية االن�ضمام يف  1يناير/كانون الثاين
 ،1981القدرة على احل�صول على م�ساعدات نقدية لرفع وت�أهيل
م�ستوى خدمات الدولة مبا يتنا�سب مع الو�ضع اجلديد ولت�صل
اليونان �إىل م�ستوى الدول الأوروبية املتقدمة.

اليونان األوروبية :الصعود واألزمة

حزما اقت�صادية ذات خطط �سنوية
قدمت دول االحتاد الأوروبي ً
وعلى �شكل م�ساعدات وهبات م ّكنت �أثينا من تطوير امل�ستويات
املهنية والعلمية والتدريبية للجامعات وباقي القطاعات العامة
للدولة ،و�أتاحت لها م�ساعدة املزارعني يف حت�سني �إنتاجهم
وكما �إ�ضافة �إىل بناء �شبكات طرق ومطارات وموانئ.
ً
نوعا ً
كما �شهدت اليونان خالل ال�سنوات الع�رش الأوىل حركة عمرانية
م�صدر
فريدة من نوعها يف جميع �أنحاء البالد فتحولت من بلد
ّ
�إىل بلد م�ستقطب للمهاجرين حيث بلغ عدد العمالة الأجنبية نحو
مليون ون�صف املليون.
جتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أن القفزة العمرانية وجهود
�إعمار البالد واالزدهار االقت�صادي دفعت ب�أثينا �إىل اال�ستفادة
من ع�ضويتها الأوروبية للح�صول على القرو�ض معتمدة على قوة
�إنتاجها القومي ،يف حني �ساهمت البنوك الأوروبية -ومبوافقة
حكوماتها -يف ت�سهيل منح هذه القرو�ض مل�ساعدة اليونان يف
�إجناز خططها الوطنية ولتحافظ �أثينا على بقائها يف العائلة
الأوروبية.
عاما �ضمن املجموعة الأوروبية ،حتول االقت�صاد
ثالثني
وبعد
ً
ِ
اليوناين من اقت�صاد ُمنتج قائم على ال�صناعات الثقيلة واملتو�سطة
(ت�صنيع ال�سفن) �إىل قطاع خدمات خالٍ من الإنتاج ال�صناعي
والزراعي امل�ؤهل للت�صدير .كذلك �أدى ظهور دول املع�سكر ال�رشقي
كمناف�س اقت�صادي لليونان من خالل تقدمي عمالة رخي�صة
وت�سهيالت �أكرث �إىل هجرة مئات املن�ش�آت التجارية اليونانية
باجتاه هذه الدول؛ ما �أ ّثر يف قدرات البالد االقت�صادية.
ت�سبب تراكم القرو�ض وتقل�ص �إيرادات الدولة  -نتيجة لإلغاء
ال�رضائب والر�سوم املفرو�ضة على الواردات الأوروبية بعد
ان�ضمام اليونان لالحتاد الأوروبي  -بعجز �سنوي مزمن
يف امليزانية العامة ،وانت�رش الف�ساد االقت�صادي وال�سيا�سي،
وتباط�أت احلكومات املتعاقبة يف اتخاذ �إجراءات ملعاجلة هذه
الرد ْين ال�شعبي والنقابي ،وتزامن ذلك مع
امل�شاكل خو ًفا من َّ
بداية ظهور الأزمة االقت�صادية العاملية من خالل �إفال�س بع�ض
البنوك الأمريكية املرتبطة بالبنوك الأوروبية ،واجتمعت هذه
جميعا لتكون من �أهم م�سببات الأزمة اليونانية.
العوامل
ً
وبالإ�شارة �إىل بع�ض مظاهر الفو�ضى والف�ساد على �سبيل املثال،
فقد طبقت الأحزاب ال�سيا�سية نظام املح�سوبية للو�صول �إىل ال�سلطة
مقابل وعود بتعيني �أ�شخا�ص؛ ما جعل القطاع العام اليوناين من
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حجما يف العامل مقارنة بعدد ال�سكان ،وكذلك �أدى
�أكرب القطاعات ً
�سوء الإدارة �إىل تقا�ضي �آالف املتقاعدين يف �إدارات الدولة �أكرث
من راتب تقاعدي من نف�س م�ؤ�س�سات الت�أمني االجتماعي ،كما
�أُدرج �أ�شخا�ص مب�رصون على جداول الرواتب التقاعدية بذريعة
�أنهم فاقدو الب�رص ،فيما هم ميار�سون �أعما ًال حرة.
وتف�شت يف نف�س ال�سياق ظاهرة الر�شوة على امل�ستوى احلكومي
ما �ساهم �إىل حد كبري يف احتكار ال�سوق من قبل �أطراف معينة
(�رشكة زمين�س متهمة بذلك على �سبيل املثال) وحرمان �رشكات
�أخرى من حق املناف�سة على الرغم من �أن اليونان تتبع النظام
احلر يف االقت�صاد� .إ�ضافة �إىل ذلك ،كانت تكلفة امل�شاريع العامة
وا�ضحا يف
يف بع�ض احلاالت تتجاوز حد املنطق ،وكان هذا
ً
عقود تنفيذ املن�ش�آت الأوليمبية عام  .2004و�أ�ضف �إىل كل ما
�سبق ت�ضخم ظاهرة البريوقراطية التي قل�صت من قدرة البالد
�سلبا على م�ستويات النمو
على اجتذاب ا�ستثمارات �أجنبية و�أ ّثرت ً
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االقت�صادي .وجاءت الطامة الكربى ب�أن امتد الف�ساد لي�صل
أرقاما غري
�إىل حد �إعطاء �أثينا للرئا�سة الأوروبية معطيات و� ً
�صحيحة عن اقت�صادها.

عمق األزمة

�إن ارتفاع م�ستوى العجز وثقل القرو�ض و�أزمة البنوك العاملية،
كل ذلك �أعطى ال�رشارة لبدء الأزمة املالية اليونانية عندما
وجدت احلكومة �صعوبة يف اال�ستدانة من ال�سوق العاملية
لتغطية حاجاتها ال�رضورية؛ الأمر الذي هدد اقت�صاد البالد
بالإفال�س �إذا مل توجد الأموال املطلوبة املقدرة بـ 40ملياراً،
رئي�س الوزراء ال�سابق
دفع
فعجز احلكومة عن �إيجاد حل مبا�رش َ
َ
كو�ستا�س كراملي�س �إىل حل الربملان و�إعالن انتخابات نيابية
مبكرة انتهت بانتقال ال�سلطة من احلزب اليميني املحافظ �إىل
احلزب اال�شرتاكي بقيادة جورج باباندريو يف � 4أكتوبر/ت�رشين
الأول .2009
بد�أت حكومة باباندريو عهدها بالبحث عن قرو�ض لأن واردات
الدولة ال تكفي لدفع رواتب موظفيها و�أق�ساط الديون املرتتبة
نظرا لعدم وجود مانحني � -إىل
عليها ،وا�ضطرت احلكومة ً -
طلب النجدة من �صندوق النقد بالتعاون مع االحتاد الأوروبي
للح�ؤول دون �إعالنها دولة مفل�سة .والبد من الإ�شارة �إىل حالة
الأ�سواق غري امل�ستقرة التي و�صلت �إىل حد الالعودة بهبوط
م�ؤ�رش بور�صة �أثينا �إىل م�ستويات متدنية ،وعلى الرغم من �أن
الدين اليوناين العام ب�أكمله ال ي�صل �إىل  % 3من جملة الدين
ْ
الأوروبي كام ًال ،فقد بد�أت الأزمة باالنتقال �إىل بلدان اجلنوب
نظرا
الأوروبي� .إن اخلوف من ظاهرة الدومينو (عدوى االنتقال)ً ،
لرتابط اقت�صادات الدول ب�سبب العوملة� ،ألزم املجل�س الأوروبي
ال�سيا�سي لليونان حلل
يف  11فرباير�/شباط  2010ب�إعالن دعمه
ّ
�أزمتها االقت�صادية وطم�أنة الأ�سواق.
ونظرا لعمق الأزمة فقد مت توقيع اتفاقية الإنقاذ الأوىل مع
ً
احلكومة اليونانية يف  8مايو�/أيار  ،2010و ُفر�ض ما ي�سمى
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بنظام «املنيمونيو» ،وهو عبارة عن جملة من الأهداف التي
يجب حتقيقها �ضمن فرتة زمنية معينة من قبل جلنة الرتويكا
الثالثية التي متتلك حق الفيتو على �أي قرار حكومي يوناين
وخ�صو�صا يف جمال االقت�صاد .وحاول
ال يتفق مع �سيا�ستها
ً
بع�ض ال�رشكاء الأوروبيني خالل فرتة املفاو�ضات ا�ستغالل
الأزمة اليونانية مل�صاحلهم الوطنية بزيادة �صادراتهم حمققني
نظرا للهبوط احلاد للعملة الأوروبية.
�أرباح ًا طائلة ً
تت�ضمن هذه االتفاقية الأوىل تقدمي قرو�ض قيمتها  110مليار
يورو من ال�رشكاء الأوروبيني و�صندوق النقد الدويل) مقابل
ثانيا :تنازل
�رشوط جمحفة ،ومنها �أو ًال :الفوائد املرتفعة،
ً
انتهاكا للد�ستور
اليونان عن حق احل�صانة؛ الأمر الذي اع ُترب
ً
اليوناين ولل�سيادة الوطنية من خالل ال�سماح للأوروبيني
مبراقبة كل �شيء من دون �أي اعرتا�ض من ال�سلطات التنفيذية
والت�رشيعية والق�ضائية ،ثال ًثا :تنازل �أثينا عن التعوي�ضات
امل�ستحقة على �أملانيا ب�سبب احتاللها لليونان يف احلرب
ورابعا :تطبيق القانون الإنكليزي الذي يعترب
العاملية الثانية،
ً
الأجدر يف مو�ضوع حماية الدائنني على الرغم من �أن الدول
املقدمة للقرو�ض ال تطبق هذا القانون يف بلدانها.

تطبيق سياسة المنيمونيو وتداعياتها:

اعتمدت �سيا�سة الرتويكا على حت�سني املناف�سة التجارية يف
الأ�سواق الدولية التي تعترب �أهم م�شاكل االقت�صاد اليوناين،
فكون احلكومة اليونانية ال متتلك �صالحيات تخفي�ض قيمة
اليورو لأنه م�س�ؤولية �أوروبية ولي�ست يونانية ،جعل اللجنة
الثالثية تلج�أ �إىل تطبيق �أ�سلوب تخفي�ض الرواتب واملعا�شات
وفر�ض �إجراءات تق�شفية �صارمة ورفع ال�رضائب وزيادة �أ�سعار
الكهرباء من � % 15إىل  ،% 40وكل ذلك من �أجل تخفي�ض العجز
وخروج االقت�صاد اليوناين �إىل الأ�سواق العاملية يف عام .2012
وقد ف�شلت الرتويكا بعد عام واحد يف حتقيق الأهداف املن�شودة
لأن �سيا�ستها �أدت �إىل �إغالق �آالف املن�ش�آت التجارية واملحالت
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وزيادة البطالة بن�سبة  % 3,8فو�صلت �إىل  ،% 15,9وازداد
الت�ضخم لي�صل �إىل  % 5,5بد ًال من  ،% 5,2ومل ت�صل �إيرادات الدولة
�إىل امل�ستوى املخطط له ،وكذلك توقف العجز عند  % 10,5بد ًال
من املخطط له وهو  .% 9,4وازدادت ديون احلكومة اليونانية
�إىل  329مليار يورو عام  2010بعدما كانت 298
مليارا عام
ً
 2009مع توقعات با�ستمرار هذا االرتفاع حتى عام ( 2014انظر
اجلدول)؛ وبفوائد مرتفعة و�صلت �إىل  % 6,2عام ( 2010للقرو�ض
اجلديدة) بينما كانت  % 4,1يف ال�سنة ال�سابقة ،بالإ�ضافة لذلك
فقد ارتفعت م�ؤ�رشات الفوائد املعروفة بـ ( )spreadsمن 412
نقطة يف � 2010إىل  1300يف � .)15(2011إن كل هذه التداعيات
ال�سلبية �أدت �إىل الف�شل يف خروج االقت�صاد �إىل الأ�سواق العاملية
آثارا اجتماعية واقت�صادية
�ضمن املخطط الزمني وتركت � ً
�أ�سو�أ مما كانت عليه فانت�رش الفقر وتقل�صت الطبقة املتو�سطة،
وازدادت حاالت االنتحار ،وانح�رس قطاع اخلدمات ال�صحية
مت تقلي�ص قدرة القطاع ال�صناعي
والرتبوية� .إ�ضافة �إىل ذلك ّ
اليوناين املخ�ص�ص لال�ستهالك املحلي نتيجة فقدان القوة
ال�رشائية وغياب ال�سيولة النقدية من الأ�سواق املحلية.
�سوءا باليونان �إىل توقيع اتفاقية
دفع هذا الو�ضع اجلديد الأكرث ً
�إنقاذ ثانية يف  21يوليو/متوز  2011للح�صول على قرو�ض
�إ�ضافية بقيمة  109مليار يورومقابل �رشوط والتزامات �إ�ضافية
من قبل الطرف اليوناين ،مثل� :إح�صاء عدد موظفي الدولة بهدف
�سنويا حتى عام  ،2015وفر�ض �إجراءات
طرد حوايل  20000منهم ً
�إ�ضافية غري مرغوبة
اجتماعيا بقيمة  28مليار و�إلغاء الراتبني
ً
الثالث ع�رش والرابع ع�رش ،وكذلك حماولة تخ�صي�ص بع�ض
�رشكات القطاع العام بقيمة  50مليار يورو ،وتقلي�ص نفقات
الدولة ومنها الدفاعية ،و�إعادة جدولة نظام الت�أمني االجتماعي
وال�صحي ،و�إلغاء ودمج بع�ض مديريات القطاع العام كما حدث
أخريا ب�إغالق �شبكة القنوات التليفزيونية احلكومية.
� ً
نتيجة ل�سيا�سات التق�شف �أ�صبح املواطن اليوناين يعي�ش حالة
من الرعب واخلوف على م�ستقبله ووجوده بعد �أن فقد �آخر
مدخراته فتحول الغ�ضب ال�شعبي �إىل احتجاجات وتظاهرات يف
جميع �أنحاء اليونان ،انتهت با�ستقالة رئي�س الوزراء باباندريو
وت�شكيل حكومة لوكا�س بابادميو�س االئتالفية واملكونة من
ثالثة �أحزاب �سيا�سية (اليميني واال�شرتاكي وحزب الإنذار
الأرثوذك�سي ال�شعبي) يف  11نوفمرب/ت�رشين الثاين .2011
�أفرز تطبيق اتفاقية الإنقاذ الثانية بدوره تداعيات جديدة� :أو ًال:
الد ْين العام اخلارجي مقارنة بو�ضع الأزمة قبل
ا�ستمرار ارتفاع َّ
املعاجلة حيث ت�شري التوقعات �إىل بقاء وترية االرتفاع حتى
نظرا لعدم
عام ً ،2014
ثانيا :الف�شل يف حتقيق الواردات املطلوبة ً
قدرة �رشائح كبرية من ال�شعب على ت�سديد �رضائبها واال�ستمرار
يف عملية التهرب ال�رضيبي ،ثال ًثا :ارتفاع م�ؤ�رش البطالة لي�صل
رابعا :اال�ستمرار يف تطبيق عدم
�إىل مليون عاطل عن العملً ،
وخام�سا :ارتفاع العجز
الرثوات،
امل�ساواة يف عملية توزيع
ً
بامليزانية احلكومية يف عام � 2013إىل  % 8,8بعدما كان % 7,8
أخريا ا�ستمرار البنوك املحلية يف عدم منح قرو�ض
عام  ،2012و� ً
للمواطنني وال�رشكات اخلا�صة لت�سهيل �صعوباتهم.
وعلى الرغم من تطبيق �سيا�سات املنيمونيو مل ت�ستطع اليونان
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(restricted

الإفالت من عملية الإفال�س املحدود �أو االنتقائي
 ,)default selectiveوذلك ب�إعادة هيكلة جزء من ديونها
حدة الأزمة.
مل�ساعدتها على جتاوز ّ

تداعيات األزمة

تفكك النظام ال�سيا�سي ذي القطبني الذي حكم اليونان منذ عام
 1974حتى عام  .2011وبذلك ال ي�ستطيع � ٌأي من حزبي با�سوك
اال�شرتاكي والدميقراطية اجلديدة املحافظ اال�ستئثار بال�سلطة
مبفرده كما فعال طيلة الأعوام ال�ستة والثالثني املا�ضية؛
جديدا على ال�ساحة ال�سيا�سية
�سيا�سيا
نظاما
فالأزمة �أفرزت
ً
ً
ً
يتميز بتعددية حزبية يف الربملان اليوناين.
ظهور حزب «الفجر الذهبي» النازي والعن�رصي لأول مرة يف
الربملان اليوناين ،ويطالب بطرد الأجانب من اليونان وي�شيع
العن�رصية والكراهية بني اليونانيني جتاه الأجانب ،ويقوم
وحتديدا ذوي
بع�ض �أع�ضائه باالعتداء اجل�سدي على الأجانب
ً
التعدي على ممتلكاتهم وحمالتهم
الب�رشة ال�سوداء وكذلك
ّ
متاما.
قانونية
التجارية رغم كونها
ً
ارتفاع م�ستوى البطالة لأرقام قيا�سية و�صلت �إىل  % 26,8منذ
عام .1960
تخلي اليونان عن جزء من �سيادتها الوطنية مل�صلحة الرتويكا
�سن �أو �أمر �إداري
التي تعترب احلاكم الفعلي لليونان ،ف�أي قانون ُي ّ
تتم درا�سته �أو ًال من ِقبل الرتويكا لإقراره.
�صادر عن احلكومة ّ
115
من
أكرث
ل
وخ�سارته
اال�شرتاكي
انهيار حزب البا�سوك
مقعدا
ً
برملانيا وانحداره �إىل املركز الثالث وظهور حزب التجمع
ً
الي�ساري «�سرييزا» كثاين قوة �سيا�سية مناف�سة.
غنى مثل دول
بدء هجرة ال�شباب اليوناين باجتاه الدول الأكرث ً
�أوروبا ال�شمالية و�أمريكا وكندا و�أ�سرتاليا ودول اخلليج العربي
وتركيا ،ومغادرة عدد كبري من الأجانب املقيمني يف اليونان
�إىل �أوطانهم �أو بالد �أخرى.
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اقت�صاد دولي
ضرائب

هذا «�سيدمر �أي ثقة» بها.

ذك����رت م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون
االق��ت�����ص��ادي والتنمية �أن
الدول املتقدمة �ستن�سق فورا
جهودها م��ن �أج��ل الق�ضاء
على تهرب ال�رشكات املتعددة
اجلن�سيات من ال�رضائب.

تحرير

توقعات

رف���ع���ت ��ش�رك���ة �إي��رب��ا���ص
الأوروبية ل�صناعة الطائرات
م��ن حجم توقعاتها للعام
احل��ايل ب�سبب الطلب الدائم
م���ن ع��م�لائ��ه��ا ع��ل��ى ��ش�راء
طائراتها .ويتوقع �أن يتم بيع
�أكرث من �ألف طائرة.

عجز

ت���ع���ه���دت دول جم��م��وع��ة
الع�رشين ،على �إعطاء الأولوية
حلفز النمو والتوظيف والرتكيز
ب�شكل �أق��ل على خف�ض عجز
امل��وازن��ات ،وذل��ك يف م�سعى
لإنعا�ش االقت�صاد العاملي.

مخاوف

ت��ع��ت��زم ب��ري��ط��ان��ي��ا خف�ض
ال�رضائب التي �سيتم فر�ضها
على �إنتاج الغاز ال�صخري
�إىل الن�صف ،رغم املخاوف
ال��ب��ي��ئ��ي��ة م����ن ع��م��ل��ي��ات
ا�ستخراج الغاز والتحذير من
االنبعاثات الغازية.

إفالس

�أ���ض��ح��ت م��دي��ن��ة دي�تروي��ت
الأم�يرك��ي��ة �أك�ب�ر مدينة يف
ت��اري��خ ال���والي���ات املتحدة
تتقدم بطلب �إ�شهار بالإفال�س.
وهي ت�ستحق خارطة طريق
للخروج من الدوامة.

تحذير

ق��ال وزي��ر املالية الأمل��اين
فولفغانغ �شويبله �إن على
اليونان �أال تفكر يف �أي �شطب
جديد لديونها ،حمذرا من �أن
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رسوم صينية على منتجات أميركية
فر�ضت وزارة التجارة ال�صينية ر�سوما �أولية على واردات البويل
�سيليكون امل�ستخدم يف تقنيات الطاقة ال�شم�سية القادمة من
الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية ،وذلك بهدف مكافحة �إغراق
ال�سوق ،غري �أنها مل تتخذ �أي قرار بخ�صو�ص فر�ض ر�سوم جمركية
على �صادرات االحتاد الأوروبي من املواد اخلام التي ت�ستخدم يف
ت�صنيع الألواح ال�شم�سية ..وقرار بكني خطوة متوقعة على نطاق
وا�سع ال�ستهداف املنتجني الأمريكيني والكوريني اجلنوبيني،
ويتزامن مع حمادثات �صعبة بني االحتاد الأوروبي وال�صني تهدف
�إىل نزع فتيل خالف بخ�صو�ص مزاعم �إغراق ال�سوق الأوروبية
بالألواح ال�شم�سية ال�صينية ..وقرار بكني فر�ض ر�سوم مرتفعة
ترتاوح بني  % 53.3و % 57على البويل �سيليكون الأمريكي ،ور�سوم
�أخرى ترتاوح بني  % 2.4و % 48.7على �صادرات كوريا اجلنوبية.
وحذرت بع�ض �رشكات �صناعة الألواح ال�شم�سية ال�صينية مثل ينغلي
غرين من فر�ض الر�سوم لأن من �ش�أنها �أن تزيد تكاليف الإنتاج.

حصة األسد

وا�ستوردت �رشكات �صناعة الألواح ال�شم�سية ال�صينية ما
يزيد على  % 80من البويل �سيليكون الذي ا�ستخدمته يف عام
 2012من الواليات املتحدة و�أوروبا وكوريا اجلنوبية ،وتعد
�أمريكا و�أوروبا وكوريا اجلنوبية امل�صادر الرئي�سة لواردات
البويل �سيليكون امل�ستخدم يف �صناعة �ألواح الطاقة ال�شم�سية
تعد �أكرب منتج لتلك الألواح يف العامل.
يف ال�صني ،والتي ّ
وقالت وزارة التجارة ال�صينية يف بيان ن�رش على موقعها
الإلكرتوين «رغم �أنه مل ي�ستكمل التحقيق يف البويل �سيليكون
امل�ستورد من االحتاد الأوروبي والذي ي�ستخدم يف تقنيات
الطاقة ال�شم�سية ،ال ميكن �إنكار العالقة ال�سببية بني الإغراق
باملنتجات الآتية من الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية،
والإ�رضار بال�صناعة املحلية يف ال�صني».
وكانت الواليات املتحدة قد فر�ضت يف �أكتوبر/ت�رشين الثاين
املا�ضي ر�سوما على منتجات الطاقة ال�شم�سية ال�صينية ،مما
دفع بكني اىل التحذير من تداعيات هذه اخلطوة يف تو�سيع
اخلالفات التجارية بني البلدين يف هذه ال�سوق ال�صاعدة ،كما
فر�ضت املفو�ضية الأوروبية ال�شهر املا�ضي ر�سوم مكافحة
�إغراق على �ألواح الطاقة ال�شم�سية الآتية من ال�صني ،متهمة
الأخرية ببيعها ب�أقل من كلفة الإنتاج.

حمادثات حترير التجارة بني
الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروب��ي وكذلك حمادثات
حت��ري��ر ال��ت��ج��ارة ب�ين دول
املحيط الهادي �ستجعل من
ال�صعب التو�صل �إىل اتفاق
عاملي لتحرير التجارة يف
امل�ستقبل.

نزاع

الـ28

�أن���ه���ى امل��ف��و���ض��ون
ل�لاحت��اد الأوروب�����ي ن��زاع��ا
جتاريا مع ال�صني و�صدقوا
على ات��ف��اق تو�صلوا �إليه
�سابقا مع ه��ذا البلد ،يحدد
معايري دخول �أل��واح الطاقة
ال�شم�سية القادمة من هناك
للأ�سواق الأوروبية.

تسديد

ت���ع���ت���زم ب��ع�����ض ال��ب��ن��وك
ت�سديد  2.133مليار ي��ورو
( 2.82م��ل��ي��ار دوالر) من
قيمة قرو�ض الأزم��ة للبنك
املركزي الأوروبي قبل موعد
ا�ستحقاقها.

أرتفاع

وا�صلت مبيعات ال�سيارات يف
الواليات املتحدة ارتفاعها
ال����سري��ع م�����س��ج��ل��ة �أف�����ض��ل
م�ستوياتها ل�شهر يوليو/متوز
منذ .2006

توقعات

ق��ال��ت ��شرك��ة ت��وي��وت��ا �إنها
رف��ع��ت توقعاتها ل�ل�أرب��اح
ال�صافية ال�سنوية بن�سبة % 8
�إىل  1.48تريليون ين (14.9
مليار دوالر) للعام املايل
اجلاري.

فشل

ثبت �أن م�س�ؤوال �سابقا لدى
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وت�يرة لها يف �سبع �سنوات،
مما يزيد امل��خ��اوف من �أن
تخلق فقاعة عقارية جديدة.

م�رصف غ��ول��دم��ان �ساك�س
الأمريكي م�س�ؤول عن دوره
يف ا�ستثمارات فا�شلة بقيمة
مليار دوالر يف ق�ضية مدنية.

استهالك

مؤشرات

�أبقى البنك املركزي الأوروبي
���س��ع��ر ال���ف���ائ���دة ال��رئ��ي�����س��ي
لليورو عند م�ستواه القيا�سي
املنخف�ض وهو  ،% 0.5و�سط
م�ؤ�رشات على �أن الركود يف
منطقة اليورو قد ينتهي.

عقوبات

ات��ه��م��ت رو���س��ي��ا ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة مب��ح��اول��ة «خنق»
االقت�صاد الإيراين ،غداة �إقرار
جمل�س ال��ن��واب الأم�يرك��ي
عقوبات جديدة على �إي��ران
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ب��رن��اجم��ه��ا
النووي.

إصالحات

�أثنت م�س�ؤولة يف �صندوق
النقد الدويل على �إ�صالحات
�رضيبية تنفذها حكومة
قرب�ص �ضمن �رشوط حزمة
الإنقاذ الأوروبية.

أزمة

�أعلن وزي��ر املياه والطاقة
الباك�ستاين خواجة �آ�صف �أن
�أزم��ة الطاقة التي تواجهها
بالده حاليا هي الأ�سو�أ خالل
 65عام ًا.

حظر

رف�����ض��ت �إدارة ال��رئ��ي�����س
الأم�ي�رك���ي ب����اراك �أوب��ام��ا
ق��رار جلنة التجارة الدولية
الأم�يرك��ي��ة (�آي ت��ي �سي)
بتطبيق حظر على بيع بع�ض
منتجات �رشكة �أبل القدمية.

فقاعة

�أظهر م�سح �أن �أ�سعار امل�ساكن
يف بريطانيا ترتفع ب�أ�رسع

توقعات ومخاوف التجارة الحرة
بد�أ االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة يف وا�شنطن مفاو�ضات
جتارية ثنائية تهدف لتو�صلهما مع نهاية عام � 2014إىل اتفاقية
لت�أ�سي�س �أكرب منطقة للتجارة احلرة يف العامل بني �سوقني ت�ستوعبان
 800مليون م�ستهلك.
ووقعت الواليات املتحدة يف ال�سابق  20اتفاقية للتجارة احلرة مع
دول خمتلفة من بينها �أ�سرتاليا و«�إ�رسائيل» وكندا.
ووقع االحتاد الأوروبي على اتفاقيات مماثلة مع  28دولة من
�ضمنها كوريا اجلنوبية وجنوب �أفريقيا واملك�سيك.
وحتمل االتفاقية اجلديدة امل�ستهدفة من املفاو�ضات الدائرة بني
الأوروبيني والأمريكيني منذ عام  2011ا�سم «�رشاكة التجارة
واال�ستثمار بني �ضفتي الأطل�سي».
ويتوقع �أن ي�ؤدي االتفاق على �إن�شاء املنطقة احلرة �إىل �إلغاء اجلمارك
واحلظر املفرو�ض على دخول منتجات معينة ،و�إزالة كل العوائق
�أمام تدفق يومي لب�ضائع وخدمات مالية ومعلوماتية بقيمة 2.7
مليار دوالر يوميا ..وترتكز حماور اتفاقية التجارة احلرة الأمريكية
الأوروبية يف جماالت الب�ضائع واال�ستثمارات واخلدمات املالية
واملعلوماتية والنقل اجلوي والبحري وحماية البيئة وحقوق امللكية
الفكرية و�صناعة ال�سيارات واملنتجات الزراعية والكيميائية ..وتقدر
الإح�صائيات امتالك االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة معا نحو
 % 50من �إجمايل الناجت االقت�صادي العاملي .وبلغ حجم التبادل
التجاري بني اجلانبني يف العام املا�ضي  500مليار يورو يف جمال
الب�ضائع و 280مليار يورو يف قطاع اخلدمات املالية واملعلوماتية.
واختلفت تقديرات مراكز اقت�صادية �أوروبية حول النتائج والتداعيات
املتوقعة التفاقية التجارة احلرة بني �أوروبا والواليات املتحدة..
ور�أت بروك�سل ووا�شنطن يف االتفاقية اجلديدة حمفزا لتحقيق
معدالت منو مرتفعة ت�سهم يف اخلروج من االنكما�ش ال�ضارب ملنطقة
اليورو منذ �ست �سنوات ،ومكافحة تراجع �أداء االقت�صاد الأمريكي
بعد الأزمة املالية العاملية .واعتربت املفو�ضية الأوروبية �أن هذه
االتفاقية اجلديدة �أرخ�ص حزمة لرفع معدالت النمو االقت�صادي.
وتقدر الإح�صائيات امتالك االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة معا
نحو  % 50من �إجمايل الناجت االقت�صادي العاملي .ويبلغ حجم التبادل
التجاري بني اجلانبني يف العام املا�ضي  500مليار يورو يف جمال
الب�ضائع و 280مليار يورو يف قطاع اخلدمات املالية واملعلوماتية.
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من املتوقع �أن تتفوق ال�صني
على الهند ك�أكرب م�ستهلك
للذهب يف العامل خالل العام
احل��ايل بعد زي��ادة ا�ستهالك
الذهب يف ال�صني بن�سبة 54
 %خ�لال الن�صف الأول من
.2013

حظر

ف��ر���ض��ت جل��ن��ة ال��ت��ج��ارة
الدولية الأمريكية حظرا على
ا�سترياد العديد من منتجات
�رشكة «�سام�سونغ» الكورية
اجلنوبية للإلكرتونيات .غري
�أنها �أرج�أت تنفيذ القرار.

تخفيض

خف�ضت فرن�سا توقعاتها
االقت�صادية للعام احل��ايل،
حيث ك�شف وزي��ر ماليتها
عن توقعه ب�أن ي�شهد �إجمايل
الناجت املحلي لبالده منوا
ي�تراوح بني «�سالب % 0.1
و.»% 0.1

أزمة

ت�����ش��ه��د ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة
�أ���س��و�أ �أزم��ة نق�ص بالطاقة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف م���ا دف��ع
احلكومة �إىل حظر ت�شغيل
املكيفات و�إط��ف��اء الأن���وار
والدعوة للم�شاركة يف توفري
الكهرباء حلاالت الطوارئ.

هبوط

ق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة الأغ���ذي���ة
والزراعة (فاو) التابعة للأمم
املتحدة �إن �أ���س��ع��ار ال��غ��ذاء
ال��ع��امل��ي��ة مي��ك��ن �أن ت�شهد
مزيدا من الهبوط يف الأ�شهر
املقبلة ،بعدما تراجعت يف
يوليو/متوز.
العدد � 131أيلول 2013
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معار�ض وم�ؤتمرات

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
مؤتمر إعادة تشكيل مستقبل
النظام المصرفي

يقام يف فندق فور �سيزونز
من تنظيم جمموعة البنك وامل�ستثمر يف
� 2أيلول 2013

مؤتمر DGTL=Uحول التسويق
التكنولوجيا الرقمية

يقام يف فندق املوفنبيك
من تنظيم جمموعة الأقت�صاد
والأعمال
من � 26إىل � 27أيلول 2013

منتدى الطاقة في بيروت

يقام يف فندق رويال �ضبيه
من تنظيم �رشكة �أم �سي �إي غروب
من � 26إىل � 27أيلول 2013

مؤتمر أوجي بي لبنان

يقام يف فندق هيلتون بريوت حبتور
غراند
من تنظيم �رشكة �آي �آف بي غروب
من � 1إىل  3ت�رشين الأول 2013
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مؤتمر صنع في لبنان

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

معرض ومؤتمر البنى التحتية
في لبنان

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

معرض دريـم

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

معرض إن شايب

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

معرض آي تكس

يقام يف بيال

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

معرض بيروت لألعراس

يقام يف فندق هيلتون بريوت حبتور
غراند
من تنظيم �رشكة بروموتيم
من � 21إىل  22ت�رشين الأول 2013

معرض السيارات

يقام يف بيال
من تنظيم �رشكة بروموفري
من  21ت�رشين الثاين �إىل  23كانون الأول
2013

مؤتمر آي سي آم بيروت

يقام يف فندق كروان بالزا بريوت
من تنظيم �رشكة �آي �إي �إي �إي
من � 15إىل  18كانون الأول .2013

معرض الدولي للطب والصيدلة

يقام يف بيال
من تنظيم �رشكة بروموتيم �إىل
ت�رشين الثاين 2013
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 معارض ومؤتمرات في العالم 
معرض مخصص لقطاع المياه
الزراعة

الريا�ض ،ال�سعودية
من تنظيم �رشكة الريا�ض املحدودة
للمعار�ض
من  15اىل � 18أيلول 2013

الزراعة

كونيا ،تركيا
معر�ض خم�ص�ص للنباتات والبذور
واحلدائق والأ�سمدة واملعدات
من تنظيم �رشكة توياب للمعار�ض
وامل�ؤمترات
من  22اىل � 24آب 2013

الزراعة
المعرض الدولي للزراعة والمياه
والصناعات الزراعية

يعترب �أ�ضخم املعار�ض املتخ�ص�صة
و�أو�سعها نطاقا� ،إذ يغطي مروحة
كبرية من اخلدمات والتقنيات
الزراعية ،التي ت�ؤدي دوراً يف تنمية

القطاع الزراعي ،ف�ضال عن جمموعة
كبرية من املنتجات الزراعية ،خماطب ًا
بذلك كل �أحتياجات املزارع وامل�شاريع
الزراعية .ي�شارك يف املعر�ض 630
�رشكة عار�ضة من ال�رشق االو�سط
و�أوروبا و�آ�سيا و�أمريكا ويتوقع �أن
ت�ستقطب � 26ألف زائر متخ�ص�ص ،مبا
يف ذلك كبار امل�س�ؤولني واملنتجني
واملوزعني .وتنظيم املعر�ض �رشكة
معار�ض الريا�ض يف الفرتة املمتدة
من  15اىل � 18أيلول  ،2013وذلك
يف مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات
واملعار�ض.

 مدريد ،أسبانيا

معر�ض خم�ص�ص للأزياء الن�سائية
واملالب�س الريا�ضية من تنظيم �رشكة
�أيفيما
من � 29إىل � 31آب .2013

 اقة و بيئة

�شنغهاي ،ال�صني
معر�ض دويل خم�ص�ص للنمو العاملي يف
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قطاع البرتول و�صناعة البرتوكيماويات
من تنظيم �رشكة بيجينغ زينوي
املحدودة للمعار�ض
من � 20إىل � 22آب .2013

تصاميم ومفروشات

معر�ض خم�ص�ص لقطاع املياه الزراعة
من تنظيم �رشكة الريا�ض املحدزدة
للمعار�ض
من  15اىل � 18أيلول 2013

مجوهرات

مدريد� ،أ�سبانيا
معر�ض جتاري للمجوهرات والأك�س�سوارات
من تنظيم �رشكة �أيفيما
من  11اىل � 15أيلول 2013

ميالنو ،أيطاليا

معر�ض خم�ص�ص للمجوهرات واحللى
من تنظيم �رشكتي فيريا ميالنو وريد
للمعار�ض
من  12اىل � 15أيلول 2013
www.immigration.gov.
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فر�ص عمل



شركات فرص األعمال 
تبحث عن �رشكاء لبنانيني �أو موزعني
حملببى ملنتجاتها الغذائية.
للأت�صال ِJason Stelios Gallandat :
هاتف00302311211839 :
فاك�س00306982702502 :
موقع �إلكرتوين:
www.atlaswordtrade.com

Costa Brava

مواد غــذائية
P.D. Romanis & Sons

�رشكة �رسيالنكية ترغب يف ت�صدير
الكمون والليمون املج ّفف والفاكهة
ّ
اال�ستوائية املجففة وجوز الهند اىل
ال�سوق اللبنانية ،وتبحث عن وكالء
حمليني.
وم�ستوردين
ّ
لالت�صالWimal Devasiriratne :
هاتف– 0094112324453 :
0094112473048
فاك�س0094112388205 :
بريد �إلكرتوينpdroms@sltnet.lk :

موقع �إلكرتوين:
www.pdrexporters.com

)Country Style Foods (Pvt
Ltd.

�رشكة �رسيالنكية تنتج ع�صائر الفاكهة
اجلاهزة للتقدمي ،وتبحث عن م�ستوردين
يف لبنان ،على �أن تفو�ض ال�رشكة حداً
ادنى للكميات امل�ستتوردة.
للأت�صالAmadhi Alahakoon :
هاتف0094112925097 :
فاك�س0094112926062 :
بريد �إلكرتوين amadhi@smak.lk :
smak@sltnet.lk
موقع �إلكرتوين www.smak.lk :

Atlas World Trade

�رشكة �أمريكية للآ�سترياد والت�صدير،يقوم
مركزها يف العا�صمة اليونانية �أثينا،
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ت�صدر اللحوم اىل
�رشكة �إ�سبانية املن�شا ّ
�أكرث من ثالثني دولة ،تبحث يف ال�سوق
اللبناين عن عمالء ملنتجاتها..
لالت�صالErnest Xargayo :

Export Area Manager
خليوي0034638718764 :
فاك�س0094112926062 :
موقع �إلكرتوينwww.fcostabrava.com :

استيراد و تصدير

Istanbul Export Import Business
Consulting Services.

�رشكة تقدم خدمات �أ�ست�شارية لال�سترياد
والت�صدير يف جمال اخلدمات التجارية،
مبا ي�شمل �أختيار املزودين ومفاو�ضات
�إبرام العقود و�رشوط ال�شحن براً وجواً
وتخلي�ص املعامالت اجلمركية مع
اجلهات املخت�صة يف �إ�سطنبول وتخزين
ال�سلع والتوزيع وغريها من اخلدمات.
للأت�صال ِ :املدير العام Abdullah Ciftci
هاتف00902122550225 :
0902122566563 - 0902122550225
موقع �إلكرتوين :
www.istandbulbusiness.com
موقع �إلكرتوين :
www.istanbulbusiness.com
العنوان4/Aydede Cad. No. 10 :
Taksim, Istanbul, Turkey

شركة بيــــكو للتصدير

للأت�صال ِ:
بريد �إلكرتوين:
machineworld@machinexpo.biz

استيراد وتصدير
Dubai Export Development
Corporation

تعلن �رشكة �أمريكية متخ�ص�صة يف
جمال التجارة مقرها دبي ،تهتم
ب�أ�سترياد كل �أنواع ال�سلع اىل االمارات
مثل جتهيزات االت�صاالت وااللكرتونيات
والأدوات الكهربائية والريا�ضية ،كما
ترغب بت�صدير منتجات النفط اخلام
واملنتجات النفطية واملواد الأولية
�أنطالقا من االمارة ،وتبحث عن �رشكاء
وم�صدرين وم�ستوردين وم�صنعني
حمليني مثلما تبدى �أ�ستعدادها لتكون
مبثابة وكيل لأعمالهم ومنتجاتهم.
للأن�صال ِSally Klusartiz :
تلفاك�س 00971655627174 :
بريد �إلكرتوين :
trade_point_detroit@yahoo.com
sallyklusaritz@yahoo
العنوان Buheirah – Cornich -:
Sharjah Crescent Tower

Instituto Nacional De la Leche

يعمل يف الأوروغواي نحو  35م�صنع ًا
لإنتاج الألبان وم�شتقات احلليب الأخرى
على �أنواعها .ت�ستقي موادها الأولية
من مئة مزرعة �أبقار ،وت�ؤمن حاجات
البالد وت�صدر الباقي اىل الأ�سواق
اخلارجية .ي�شغل القطاع  20الف عامل،
بعائدات ت�ساوي  700مليون دوالر �سنوي ًا
للمهتمني بالتعاون.
للأت�صال ِ:
Instituto Nacional De la Leche

تعلن �رشكة بيكو للت�صدير عن تقدمي
خدماتها اىل ال�صناعات اللبنانية ،راغبة
بتوفري منتجات ترتاوح بني م�سامري
الآالت وخطوط الإنتاج الكاملة.
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بريد �إلكرتوين:

secretaria@intale.org

شركة النصر لإلستيراد
والتصدير

بريد �إلكرتوين :
wlwang186@21cn.com

Elmacilar Ltd.

ترغب �رشكة الن�رص امل�رصية يف ت�صدير
خملفات البنجر وال�سكر واملواد الغذائية
امل�رصية �إىل لبنان ،كما ترحب بالتعاون
يف ت�صدير املنتجات اللبنانية اىل ال�سوق
امل�رصية.
ِ
للأت�صال :عبد املنعم جابر
مدير فرع بريوت
هاتف وفاك�س 009611309388 :
بريد �إلكرتوينabdoga56@yahoo.com :

م�صنع تركي ُينتج جميع �أك�س�سوارات
وقطع املقطورات واحلاويات
والثالجات .ويبحث عن �رشكات حملية
تعمل يف هذا املجال ،وتبدي �أهنمام ًا
بهذه املنتجات بالذات.
لالت�صال.Elmacilar Ltd :
هاتف03822662183009 :
فاك�س00903822662187 :
خلوي00905492662186 :
بريد �إلكرتوين :
info@elmacilarotomotiv.com.tr
موقع �إلكرتوين:
www.elmacilarotomotiv.com.tr

(Group) Corporation Ltd.
�رشكة �صينية متخ�ص�صة يف ال�سيارات،
تبحث عن �رشيك �أو وكيل لإقامة
م�رشوع م�شرتك .يق�ضي امل�رشوع ب�إقامة
من�ش�أة يف لبنان لتجميع املركبات
العاملة بالبنزين �أواملازوت ،وال �سيما
ال�سيارات العادية و�سيارات الدفع
الرباعي وال�شاحنات الزراعية والفانات
وال�شاحنات ال�صغرية والبا�صات .من بني
ال�رشوط التي يجب توافرها يف ال�رشيك
�أو الوكيل املحتمل تقدمي ر�أ�سمال يفوق
مليون دوالر ،وتوفري من�ش�أة مب�ساحة
ثالثة �ألف مرت مربع ،تقوم فوق �أر�ض
تتجاوز م�ساحتها ع�رشة �آالف مرت مربع.
يف�ضل �أن يتحلى ال�رشيك بخربة �سابقة
يف حقل ت�صنيع �أو جتميع ال�سيارات .تعد
ال�رشكة ال�صينية �صاحبة خربة طويلة
يف جمالها| ،حيث تدير م�صانع لتجميع
املركبات يف م�رص ونيبال وبلدان
�أمريكا اللآتينية.
لالت�صالWeilin Wang :
هاتف0086236736237 :
خلوي008613110143845 :

صنـــاعة

صنـــاعة
& China Big Science
Technology Development

Rockeater Tools

�رشكة �أ�سكتلندية ت�صنع الأزاميل
املعدنية امل�ستخدمة يف ر�ؤو�س احلفارات
امل�ص�صة لعمليات البناء والهدم وور�ش
الك�سارات واملناجم ،تبحث عن وكالء
وم�ستوردين يف لبنان.
لالت�صالStuart Meechan :

مختبرات نهال

�رشكة رائدة يف �صناعة منتجات
التجميل والعناية بال�شعر والب�رشة ،تقدم
ت�شكيلة تزيد عن � 300سنف من ال�شامبو
والكرميات والعطور ذات اجلودة العالية.
ال�رشكة �صاحبة خربة تزيد على ثالثني
�سنة يف جمال التجميل ،وهي حا�صلة
على �شهادة الأيزو �( 9001إ�صدار )2008
و�شهادة املمار�سات ال�صناعية اجليدة.
تبحث عن وكالء ح�رصيني ملنتجاتها
يف بلدان امل�رشق ،ومنها لبنان ،ف�ض ًال
عن اخلليج العربي.
لالت�صال� :أمــني �ســليمان
املدير التجاري
هاتف2167427900400 :
فاك�س0021674279334 :

Caldervale Group
Dunrobin Road,Airdrie, ML6 8LS
هاتف00441236763388 :
فاك�س0044123675259 :

بريد �إلكرتوين:

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

Fareast Group

�رشكة �صينية ت�صنيع �أحذية جلدية
ن�سائية بت�صاميم خمتلفة ،اىل جانب
حقائب و�أحزمة جلدية لكل املنا�سبات،
وتبحث عن ت�صدير منتجاتها اىل ال�سوق
اللبنانية .
لالت�صال :املدير العام Goerge Zhang/
الرئي�س العام Min wang/
هاتف 00862062151231 :
فاك�س 00862032050466 :
مبا�رش 00862062151231 :
خلوي 008613501585948 :
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بريد �إلكرتوين :
sales8@fareastleather.com
موقع �إلكرتوين:
www.fareastleather.com
العنوان23rd floor :
Sanyuanli,Metroplois:
Sanyuanli, 268-Square,No.266
,Avenue
Baiyun, GuangZhou ,China
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لالت�صالKlarke Zhang :
هاتف0082203876000 :
فاك�س00822038796100 :
موقع �إلكرتوينwww.actcorp.cn :

Sporsan

بريد �إلكرتوين :
d.commercial@nihel.com
موقع �إلكرتوينwww.nihel.com :

مناقصات
مناقصات عالمية لحساب
المالية المصرية

ت�ؤكد وحدة ال�رشاكة مع القطاع
اخلا�ص يف وزارة املالية امل�رصية على
�إلزامية تنفيذ جميع امل�شاريع اخلا�صة
باحلكومة امل�رصية من خالل طرح
مناق�صات عاملية ،من دون اللجوء اىل
الأمر املبا�رش ،وذلك حر�ص ًا على توفري
الفر�صة املت�ساوية جلميع ال�رشكات،
لطرح مناق�صاتها واحل�صول على �أف�ضال
العرو�ض.
لالت�صال� :أمين علي عثمان
وزير مفو�ض جتاري
وزارة ال�صناعتة والتجارة اخلارجية
هاتف0020223424055 :
فاك�س0020223421116 :
بريد �إلكرتوين info@ecs.gov.eg :
موقع �إلكرتوين:
www.tamseel-ecs.gov.eg

تجهيزات رياضية
Guangzhou Act Corp.

�رشكة �صينية ت�صنع مقاعد املالعب
و�شباك املرمى وكامل جتهيزات املالعب.
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�رشكة تركية ت�صنع �أدوات ريا�ضية
ومنتجاتها و�أدوات جتهيز املالعب
الريا�ضية على �أنواعها ،خ�صو�ص ًامالعب
كرة القدم ،وتبحث عن م�ستوردين
وموزعني لهذه املنتجات يف لبنان.
للآت�صالEkrem Akdemir :
هاتف00903128475050 :
بريد �إلكرتوينftrade@sporsan.com.tr :
موقع �إلكرتوينwww.sporsan.com.tr :
العنوانBalikhisar Mah.Koyici :
Serpmelri N. 784 Akyurt Ankara,
06750

خدمات عامة

.Venora International Projects Ltd
متخ�ص�صة يف �إمدادات
�رشكة �رسيالنكية
ّ
الكهرباء واالت�صاالت ،تعر�ض خدماتها
يف ال�سوق اللبنانية.
لالت�صال Sagara Gunawardena :
هاتف0094115528800 :
فاك�س0094115528811 :
موقع �إلكرتوين:
www.venoragroup.com

ال�شعبية قراراً ب�رضورة ح�صول من
يريد ال�سفر �إليها� ،سياحة �أو عم ًال ملدة
حمدودة ،على ت�رصيح ال�سفر الإلكرتوين

Electronic Travel Authorization

و�إال �سيتعذر عليه دخول �أرا�ضيها� .صار
هذا القرار نافذاً منذ �أول العام اجلاري.
ي�أتي القرار يف �أعقاب �إقرار نظام جديد
للح�صول على الت�أ�شريةال�رسيالنكية
بالطريقة الإلكرتونية ،من خالل
بوابة  www.eta.gov.lkوت ّنبه مديرية
الهجرة واجلوزات �إىل �أ ّنها ال تعرتف
ب�أية مدفوعات للح�صول على الت�أ�شرية
�إال �إذا متت عرب البوابة الإلكرتونية
 www.eta.gov.lKدون �سواها ،و�إال
وجب على الزوار دفع البدل مرة ثانية
يف النقاط اجلمركية يف املطار�أو
املعابر الربية يف اجلزيرة,
لالت�صال:
مديرية الهجرة واجلوازات
يف جمهورية �رسيالنكا الدميقراطية
ال�شعبية
هاتف0094719967888 :
فاك�س0094112674621 :
بريد �إلكرتوين:
controller@immigration.gov.lk
موقع �إلكرتوين:
www. immigration.gov.lk

Simanta Exports Ltd

�رشكة �رسيالنكية ت�ؤمن البحوث
الت�سويقية الالزمة لت�سويق �أي منتنج،
مهما كان نوعه .تتطلع اىل فر�ص لدخول
املحلية.
ال�سوق
ّ
لالت�صال Wimal Devasiriratne :
هاتف- 0094112324453:
0094112473048
فاك�س0094112388205 :

بريد �إلكرتوين:

wwwpdromxs@sltnet.lk

سياحه وسفر

نظام جديد للأ�ستح�صال على ت�أ�شريات
الدخول �إىل �رسيالنكا
�أ�صدرت مديرية الهجرة واجلوازات
يف جمهورية �رسيالنكا الدميقراطية
126

Assinaa131.indd 126

