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بداأت �صناعة البيوت اجلاهزة يف لبنان تنمو
ب�صكل ب��ارز حيث بلغ عددها بالع�رشات يف
ظاهرة جديدة ،وبات لها تاأثري على الإن�صاءات
التقليدية ،ويرى البع�ض اأنها ت�صاهم يف حل اأزمة
ال�صكان ،ومن هذا املنطلق كان ل بد ل�»ال�صناعة
والقت�صاد» من اإلقاء ال�صوء على حركة هذه
ال�صناعة ومدى تطورها يف الفرتة ال�صابقة وذلك
من خالل لقاءات اأجرتها «ال�صناعة والقت�صاد»
مع بع�ض اأ�صحاب موؤ�ص�صات البيوت اجلاهزة يف
لبنان ،حيث طرحنا عليهم اأ�صئلة حول ا�صباب
منو هذه ال�صناعة ،وقراءتهم مل�صتقبلها ،وعن
الدور الذي يلعبه قطاع البيوت اجلاهزة على
�صعيد حل م�صكلة ال�صكن من النواحي املادية
واملعنوية لتخفيف ع��بء ال�صكن و�صهولة
ا�صتعماله .بال�صافة اىل انعكا�ض �صناعة البيوت
اجلاهزة على حركة العمار اأو منوها ،واأهم
اخلطوات التي يقوم بها اأ�صحاب املوؤ�ص�صات
لتطوير هذا القطاع.
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الإفتتاحية

االنتهازية!
للبع�ض مقدرة على توجيه اخلطى الناجحة �إىل امل�سار اخلاطىء ،وهي يف بع�ض االحيان خمططة
ونتيجة م�صالح حمحدة ،ويف �أحيان �أخرى نتيجة جهل للواقع وغياب للهدف.
ف�أ�سو�أ ما قد ي�صيب جمتمع ًا من املجتمعات ،وخ�صو�ص ًا خالل االزمات ،هو انت�شار وباء االنتهازية
ومفاهيمها ،لي�س بني �أفراده فقط ،بل يف م�ؤ�س�ساته ويف القواعد املتبعة لتويل امل�س�ؤوليات يف
هذه امل�ؤ�س�سات.
ال للطموح ،وي�صيب امل�ؤ�س�سات حني
فاالنتهازية هي املر�ض ،الذي ي�صيب الفرد حني ت�صبح بدي ً
ال للدميقراطية ،وي�صيب املجتمع حني ي�صيب �أفراده وم�ؤ�س�ساته.
ت�صبح بدي ً
وما يعنينا هنا لي�س عر�ض �أ�سباب هذه الظاهرة ـ املر�ض ومفاهيمها ،بقدر ما يعنينا ما كان
لتف�شيها من نتائج �سلبية على �أكرث من م�ؤ�س�سة �أهلية ومدنية وعلى �أكرث من هيئة اقت�صادية.
لتتف�شى لو اقت�رصت �إ�صاباتها على الأفراد فمثل هذه الإ�صابات موجودة يف �أي جمتمع
وهي مل تكن
ّ
ومرفو�ضة منه� ،إال �أن �إ�صاباتها امتدت لت�شمل امل�ؤ�س�سات وتالي ًا املجتمع عرب القواعد التي باتت
متبعة لتويل امل�س�ؤوليات يف بع�ض امل�ؤ�س�سات ،والتي ابتدعتها ما �سميت بـ»املرجعيات» التي
�أ�ضحت قاب�ضة على عملية تكوين بع�ض جمال�س �إدارات امل�ؤ�س�سات الأهلية واملدنية ،االقت�صادية
واالجتماعية ،والتي ت�سعى لتكمل قب�ضتها على تكوين جمال�س �إدارات جميع هذه امل�ؤ�س�سات.
لنكرب ال�صورة كما هي بفجاجتها� ...إذا �أردت اال�ستجابة لطموحك �أو مل�صلحتك املهنية بتويل
م�س�ؤولية يف �إحدى امل�ؤ�س�سات املذكورة عليك تقدمي �أوراقك ونف�سك و�آراءك وممار�ساتك �إىل
مرجعيتك ،والتي هي من ن�صبت نف�سها مرجعيتك الطائفية ـ ال�سيا�سية لتحظى بفر�صة النجاح
من خالل االنتخاب الطائفي و�إال ف�أنت خارج على طائفتك على م�صاحلك و�شعبك بل وخائن لها،
ولو كان بالإمكان لتمت حماكمتك على هذا الأ�سا�س ونفذ فيك احلكم!
�إنها طريق ولعبة االنتهازيني ،حيث يحل بيع الذات مكان برنامج العمل وحيث يحل االقرتاع
الطائفي �أو املذهبي مكان االنتخاب.
وجمال�س امل�ؤ�س�سات �أو الهيئات املكونة بهذه الطريقة لي�ست جمال�س متثيلية بل هي �أ�شبه
مبجال�س تن�سيق بني عائالت املافيا يحكمها «توازن الرعب» وحق الفيتو ،وكل ق�ضية تطرح
فيها هي عر�ضة للتعامل معها مبقيا�سني :الأول هو تقا�سم الغنائم يف حال وجودها ،والثاين هو
تقا�سم النفوذ.
يع�ش�ش فينا تدريج ًا ..ي�شل م�ؤ�س�ساتنا ..يقتل منها فاعليتها..
�إنه وباء ..وباء النزعة الفرديةّ ..
ين�رش الي�أ�س بقدراتها ..ويحاول قتل حريتنا ..قتل الدميقراطية..
فهل نر�ضخ؟! �أم ننتف�ض من كبوتنا ون�ؤكد ذاتنا وحريتنا؟
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الحدث

تابع ...أزمة الشاحنات
بين «سورياستان» و«لبنانستان»

يتكبد االقت�صاد اللبناين والقطاع الزراعي
خ�سائر قدرت تقدر مباليني الدوالرات يف
كل فرتة يتم فيها اقفال خط الرتانزيت
الربية بني لبنان و�سوريا .وفيما ينتظر
�أ�صحاب ال�شاحنات واملزارعون عند
نقاط امل�صنع والعبودية وغريها ،بوادر
احللحلة الدائمة ،ال تزال الدولة تنام على
حرير الق�ضاء والقدر.
فمن جديد عادت �أزمة طابور ال�شاحنات
على احلدود اللبنانية ال�سورية لتظلل
واقع اال�سترياد والت�صدير بني لبنان
والعامل العربي ،وخ�صو�ص ًا من الدول
اخلليجية .فقد �شهدت نقطة العبودية -
الدبو�سية احلدودية زحمة �شاحنات ،بفعل
االجراءات االمنية ال�سورية املفرو�ضة،
حيث خ�ضعت ال�شاحنات الداخلة من
لبنان ،عرب هذه النقطة لعملية تفتي�ش
وتدقيق ،االمر الذي �أخر عبور مئات
ال�شاحنات التي ترا�صت خلف بع�ضها
البع�ض على امتداد هذه الطريق الدولية
املمتدة من بلدة ال�شيخ عيا�ش وحتى
العبودية بطول حواىل ال  4كيلومرتات،
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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ما عطل بالتايل حركة مرور ال�سيارات
ال�سياحية ال�صغرية وحافالت الركاب
من جهة ،و�أثار الكثري من اال�ستياء عند
اهايل القرى والبلدات احلدودية اللبنانية
الواقعة عند جانبي هذه الطريق ،مطالبني
اجلهات الر�سمية امل�س�ؤولة يف الدولة
بال�سعي لدى ال�سلطات ال�سورية لت�سهيل
حركة العبور ،وت�رسيع عملية ادخال
ال�شاحنات واعادة االمور اىل طبيعتها،
بل وانهاء هذه الأزمة التي تتكرر منذ
�سنوات من دون ايجاد حلول جذرية لها.

تحد جديد
ٍ

اليوم طرح على اللبنانيني حت ٍد جديد.
وهو يكاد يكون �أ�شد خطراً من الأول الذي
طويت �صفحته متام ًا� ،أو تكاد .ف�إندالع
حتول
الأحداث الأمنية يف �سوريا ،بعد ّ
احلراك ال�سلمي املطالب بالإ�صالح �إىل
مواجهات ع�سكرية مفتوحة ،يطرح على
لبنان مب�ستوياته كافة ،الإقت�صادية
حتديات ق ّلما واجه مثلها
خ�صو�ص ًا،
ّ
يف تاريخه احلديث .ف�سوريا هي الدولة

الوحيدة التي للبنان حدوداً برية عملية
معها والبلدان تربطهما عالقات تاريخية
وجغرافية و�إقت�صادية و�إجتماعية
و�سيا�سية وثيقة ،ي�ؤثران يف بع�ضهما
بع�ض ًا �إىل �أبعد احلدود.
و�إذا كان لبنان قد جنح قبل �سنوات
بتحويل اجلزء الأكرب من �أموال القطاع
امل�رصيف اللبناين نحو متويل املديونية
العامة للدولة يف جتنيب لبنان تداعيات
الأزمة املالية العاملية .ذاك �أن الأخرية
جنمت ب�صورة رئي�سة عن التوظيف
املركبة
املفرط يف امل�شتقات املالية
ّ
والرهون العقارية التي حظرت تعاميم
امل�رصف لبنان التعامل فيها ،فمطلوب
منه �أن ينجح يف جتاوز تداعيات الأزمة
ال�سورية على قطاعاته االنتاجية،
ال�صناعية منها والزراعية؟

صادرات لبنان

تقدم� ،أ�سهم �إنهيار
بالإ�ضافة �إىل ما ّ
قطاعي ال�صناعة والزراعة ال�سوريني
يف رفع م�ستوى ال�صادرات اللبنانية

6
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�إىل �سوريا ،ما انعك�س �إيجاب ًا على
م�ستوى عجز امليزان التجاري اللبناين
 ال�سوري .ففي نهاية العام ،2012انقلب العجز يف امليزان التجاري بني
البلدين �إىل فائ�ض بقيمة  28.1مليون
دوالر .ويف الثلث الأول من العام احلايل
بلغ هذا الفائ�ض  209.5مليون دوالر،
وذلك نتيجة �إرتفاع ال�صادرات اللبنانية
�إىل �سوريا ،وتراجع امل�ستوردات منها.
ويف ما عدا العام � ،2007سجل امليزان
التجاري بني البلدين عجزاً م�ستمراً
مل�صلحة �سوريا يف الفرتة ما بني
االعوام  .2012-1993وتراوحت قيمة
هذا العجز ما بني  2و 293مليون دوالر
 .6وقد بلغت قيمة ال�صادرات اللبنانية
�إىل �سوريا نحو  294.3مليون دوالر
خالل العام  ،2012بارتفاع ن�سبته 37
يف املئة عن العام  2011حيث بلغت
 214.8مليون دوالر.
على ان �أرقام ال�صادرات �شهدت نقلة
نوعية يف الثلث الأول من العام ،2013
�إذ ناهزت قيمتها يف �أربعة �أ�شهر تقريب ًا
�إجمايل قيمة ال�صادرات امل�سجلة خالل
برمته.
العام ّ 2012

األزمة تقفل الب ّر

ان �إغالق احلدود اللبنانية  -ال�سورية
املتكرر �أ ّثر ب�شكل كبري يف حركة
ال�صادرات والواردات عن طريق الرب

بني لبنان و�سوريا �أو عربها اىل باقي
الدول العربية ،وهو الطريق املعتمد
الأ�سا�س يف هذه املجاالت .وبح�سب
�أرقام غرفة جتارة بريوت �إنخف�ضت
القيمة الإجمالية لل�صادرات اللبنانية
عرب املعابر الربية ال�سورية بن�سبة % 26
يف الثلث الأول من العام  2013مقارنة
مع الفرتة نف�سها من العام  .2011هذا
فيما تراجعت قيمة امل�ستوردات بن�سبة
 62يف املئة خالل الفرتة نف�سها ،يف
حني تراجعت قيمة حركة الرتانزيت
حتى حدود ال�صفر يف املئة .وقد �شكل
الإعتماد على النقل البحري تعوي�ض ًا
معقو ًال عن �إن�سداد املعابر الربية،
خ�صو�ص ًا بعد ارتفاع الكلفة الإ�ضافية
على �أ�سعار ال�شاحنات املحملة
بالب�ضائع من لبنان �إىل ال�سعودية
بن�سبة  50يف املئة ما حدا بامل�صدرين
�إىل البحث عن بدائل �أخرى .وقد تبني
لغرفة بريوت �أن �إعتماد ال�سفن التي
ب�إ�ستطاعتها حمل ال�شاحنات على
متنها لنقلها بحراً من لبنان �إىل �أقرب
نقطة يف اخلليج ،ومن ثم �إىل املق�صد
النهائي لل�شاحنة �شكلت �أكرث اخليارات
توفرياً ،ما يرفع من كلفة ال�شاحنة
ال
بنحو  11يف املئة فقط .هذا ف�ض ً
عن �إرتفاع كلفة بولي�صة الت�أمنيّ � .أما
حركة الرتانزيت فقد �شهدت �إنخفا�ض ًا
عرب املعابر الربية من  13مليون دوالر
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يف الثلث الأول من العام � 2011إىل
�صفر يف الثلث الأول من العام احلايل.
وبفعل تذبذب الأو�ضاع على املعابر
الربية وخماطر ال�سفر الربي اىل وعرب
�سوريا كان لقطاع الزراعة اللبناين
احل�صة االكرب من الت�رضر من التطورات
الأمنية يف �سوريا .فنتيجة الرتفاع
كلفة الت�صدير على املزارع اللبناين،
خ�صو�ص ًا بفعل �إرتفاع كلفة ال�شاحنة
وبولي�صة الت�أمني عرب البحر مقارنة
مع النقل الربي عرب �سوريا ،يعرب كثري
من املزارعني اللبنانيني عن معاناة
من الك�ساد لعدم قدرتهم على ت�رصيف
منتوجاتهم ولأن اال�سواق املحلية غري
قادرة على ا�ستيعاب االنتاج .وبرزت
كذلك �أزمة خا�صة باملزارعني القاطنني
يف املناطق الريفية املجاورة ل�سورية،
�إذ حذرت منظمة الأمم املتحدة للأغذية
والزراعة (فاو) من تناق�ص املوارد
لديهم و�شحها الذي ي�ؤدي اىل التناف�س
الكبري عليها .وقال اخلبري يف املنظمة
�شاذيل كيويل �أن «ارتفاع �أ�سعار العلف
واملدخالت الزراعية ،بالتوازي مع
تراجع التجارة عرب احلدود ،يجربان
املزارعني �أ�صحاب احليازات ال�صغرية
على �أن ي�صبحوا عاطلني من العمل».
واىل هذا ،حلظت املنظمة �أن الجئني
�سوريني كرث «جلبوا معهم ما�شيتهم
�إىل لبنان ،لأنها املوجودات الزراعية
مقدر ًة
الوحيدة التي ميكنهم نقلها»ّ ،
عبور «� 12ألف ر�أ�س ماعز احلدود من
�سورية �إىل لبنان بدءاً من �آذار املا�ضي».
نبهت �إىل �أن «ارتفاع
وعلى هذا اال�سا�س ّ
العدد الكبري للما�شية ال�سورية يف لبنان
يزيد خطر الرعي اجلائر يف امل�ساحات
اخل�رضاء وارتفاع �أ�سعار العلف»،
كما ر�صدت «انخفا�ض �سعر املا�شية
بن�سبة  60يف املئة ،ف�ض ًال عن خ�سارة
املزارعني ال�سوريني واللبنانيني الذين
يعي�شون يف املناطق احلدودية� ،إمكان
العدد  132ت�شرين �أول 2013
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الحدث

النفاذ �إىل الإعانات على املدخالت
الزراعية التي كانت متوافرة يف �سورية
قبل احلرب».

إيجابيات جزئية

«الآثار الإقت�صادية لالزمة ال�سورية
جمرد تف�صيل مقارنة
على لبنان
ّ
املدمرة» ،يقول
مع الآثار ال�سيا�سية
ّ
اخلبري الإقت�صادي ورئي�س «م�ؤ�س�سة
البحوث والإ�ست�شارات» كمال حمدان.
�إذ يعاد النظر منذ عامني بالعالقات
التاريخية بني البلدين .وبر�أي حمدان
ان املح�صلة العامة للأزمة ال�سورية
�سلبية ،خ�صو�ص ًا ب�سبب ت�أثريها على
حمددات النمو وحوافز الإ�ستثمار
ّ
اللبناين والأجنبي على ال�سواء .فقبل
�إندالع الأزمة ال�سورية كان لبنان يف
املرتبة الثانية �إقليمي ًا من حيث القدرة
على �إجتذاب الإ�ستثمارات الأجنبية
املبا�رشة ،خ�صو�ص ًا يف القطاعني
العقاري واملايل .وهو ما خف�ض
معدل النمو �إىل م�ستويات دنيا ،حيث
من املتوقع ان يراوح ما بني � 1إىل 3
يف املئة هذا العام� ،إ ّال يف حال طر�أ
جديد يف الف�صلني الثالث والأخري على
م�ستوى احلركة ال�سياحية على وجه
اخل�صو�ص.
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العاصفة كمحف ّز للمبادرة

ونيف
ان الوقائع املنبعثة خالل العامني ّ
الأخريين ،واملتوالية ف�صو ًال ،ت�ؤكد مبا
ال يرقى اليه ال�شك �أن لبنان ال ي�ستطيع
ان ي�ستمر كما هو .ولي�س اخرتاع ًا القول
ان النمط االقت�صادي  -الريعي القائم
يحتاج اىل ت�صحيح بنيوي و�رسيع،
من �ش�أنه �أقلمة الإقت�صاد مع مفاعيل
واملر�شحة
الإ�ضطراب الزاحفة عليه،
ّ
للزحف حتى �أمد غري منظور.
فالإقت�صاد اللبناين ،املتمحور جوهري ًا
حول القطاعات الريعية ،خ�صو�ص ًا
اخلدمية والتجارية ،ي�شهد اليوم
تطوره
�أكرب عملية جتفيف مل�صادر
ّ
و�إ�ستمراره .ولعل �إنح�سار وزن قطاعي
الزراعة وال�صناعة �ضمنه ،يف�سرّ ملاذا
مل ينعك�س النمو املحقق خالل ال�سنوات
ما بني  2007و  2010والذي ناهز الـ8
 %حت�سن ًا يف امل�ستويات املعي�شية
للبنانيني ،وزيادة يف فر�ص العمل.
من هنا ،ي�صري مفهوم ًا ،على �سبيل
املثال ال احل�رص ،كيف ميكن ان تكون
موجودات القطاع امل�رصيف  -الذي
يعترب وفق تو�صيف م�ؤيدي النموذج
الإقت�صادي القائم العمود الفقري
للإقت�صاد � -أكرب بثالثة �أ�ضعاف من
الناجت املحلي الإجمايل فيما ال ي�ش ّغل

هذا القطاع �أكرث من � 20ألف موظف.
علم ًا ان موجودات القطاع بلغت 155,4
مليارات دوالر يف نهاية �آذار ،2013
فيما بلغ الناجت املحلي الإجمايل
الإ�سمي  41.3مليار دوالر يف نهاية
العام  ،2012بح�سب �صندوق النقد
الدويل.
هكذا� ،إذن ،يتبدى كم ان �إعادة هيكلة
الإقت�صاد تبدو التحدي الأكرث �إحلاح ًا
والأ�شد �صعوبة اليوم امام �ص ّناع القرار
ورا�سمي ال�سيا�سات يف لبنان .وطاملا
�أن الإ�ستقرار ال�سيا�سي والأمني ،املحلي
بالتبخر
والإقليمي يف �آن ،حمكوم
ّ
للأ�سباب املعروفة ،وطاملا ان النموذج
الإقت�صادي القائم ال يزدهر من دون
هذا الإ�ستقرار ال�رضوري الذي يرقى �إىل
م�صاف ع ّلة وجوده ،يغدو من مهمة
ال�سيا�سات اليوم املبادرة �إىل �إ�ستيعاب
التداعيات ،و�إىل ر�سم �سيا�سات وخطط
للمواجهة ،والإجابة على �س�ؤال الواو
الكافرة التي جتمع لبنان و�سوريا،
قبل �أن جترف ال�شاحنات ما تبقى من
العالقات بني البلدين.
املبادرة اليوم قد تكون ممكنة من �أجل
مد الإقت�صاد اللبناين ب�أ�سباب ال�صمود.
ّ
� ّأما غداً ،فال� .إذ ،وقتها ،يكون الآوان قد
فات!
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الحدث
«اإلسكوا» تناقش التداعيات االقتصادية وتح ّذر من االنهيار

«األزمة السورية» ترفع البطالة إلى  % 29في لبنان
دعت «اال�سكوا» اىل اجتماع ملناق�شة �آثار الأزمة ال�سورية على
االقت�صادين اللبناين والأردين ،خ�صو�صا من ناحية تقدمي �أرقام
واقعية ملدى حجم هذه الأزمة على القطاعات املختلفة .وبدا االرتباك
على املجتمعني ب�سبب التداعيات الكارثية ال�رسيعة للأزمة ،بني يوم
و�آخر على املنطقة� ،إال �أن الأرقام املقدمة يف جمملها ت�ؤكد مدى ترابط
االقت�صادين اللبناين  -ال�سوري ،وقد اجتهت بعد الأزمة ،يف معظمها،
نحو االنحدار� ،إن كان من ناحية معدل الناجت ال�سنوي� ،أو الت�ضخم
والتدفقات املالية� ،أو من ناحية حجم الرتاجع يف قطاعات الزراعة
وال�صناعة وال�سياحة واال�ستثمار� ،أو معدل البطالة املتوقع �أن يبلغ
حواىل  29يف املئة العام املقبل ،مع تفاقم عدد الالجئني ال�سورين.
وعلى الرغم من �أن درا�سات «الإ�سكوا» حول هذا املو�ضوع ،كما
يو�ضح كبري االقت�صاديني ومدير «�إدارة التنمية االقت�صادية
والعوملة يف الإ�سكوا» الدكتور عبداهلل الدردري ،هي م�رشوع � ّأويل،
�إال �أنها تظهر م�ؤ�رشات ميكن البناء عليها م�ستقبال ،ملقاربة معدالت
النمو بني االقت�صاد ال�سوري واالقت�صادين اللبناين والأردين،
واملقاربة الأبــرز هي ملدى �أثر العمالة ال�سورية ،وهجرة اليد العاملة
على البطالة ،وم�ستويات الأجور يف لبنان والأردن ،كذلك ا�ست�رشاف
الآثار الناجتة من الأزمة على اقت�صاد املنطقة ،يف حال ا�ستمرارها.
�شارك يف اجتماع «اال�سكوا» ،وزير االقت�صاد والتجارة نقوال
نحا�س الذي تر�أ�س اجلل�سة الأوىل ،ووزير التخطيط والتعاون الدويل
الأردين �إبراهيم �سيف الذي تر�أ�س اجلل�سة الثانية ،وخرباء لبنانيون
و�سوريون و�أردنيون ودوليون متمر�سون يف موا�ضيع التنمية.
يو�ضح الدردري �أن «هذا االجتماع ي�أتي يف �إطار عمل الإ�سكوا
إطار ل�صياغة
الرامي �إىل حتقيق التكامل الإقليمي من خالل توفري � ٍ
ال�سيا�سات القطاعية للبلدان الأع�ضاء ومواءمتها ،ومنرب لاللتقاء
والتن�سيق ،وبيت للخربات واملعرفة ،ومر�صد للمعلومات» .وبعد �أن
ي�شري �إىل �أن «اال�سكوا تراقب الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية يف
املنطقة ،و�صوال �إىل تقدمي درا�سة متكاملة عن كلفة الأزمة ال�سورية
يف ح�ساب املنطقة» ،يلحظ �أن «هناك ترابطا قويا بني �سوريا
ولبنان والأردن ،وظهر بو�ضوح بعد الأزمة ال�سورية».

شك في البيانات

يف املقابل ،يلحظ رئي�س «ق�سم التحليل االقت�صادي يف اال�سكوا»
حممد هادي ب�شري الذي قدم عر�ضا للم�ؤ�رشات االقت�صادية ال�سورية،
�أن «هناك �شكا يف البيانات املعتمدة الر�سمية وغري الر�سمية املتوافرة
اليوم»� ،إال �أن التوقعات �إذا ا�ستمرت الأزمة ،قد «تبلغ خ�سارة الناجت
القومي ال�سوري حوايل  60يف املئة» ،مو�ضحا �أن معدل حجم البطالة
املتوقع يف العام اجلاري  49يف املئة ،من  44يف املئة يف العام
 ،2012والتوقع �أن ي�صل �إىل  65يف املئة يف العام  ،2015كا�شفا
�أن �سعر �رصف اللرية ال�سورية مقابل الدوالر بلغ م�ستويات قيا�سية،
بعدما ارتفع من  60لرية �إىل  180و 225لرية حالياً.
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القطاعات السورية

وي�ؤكد �أن امل�سوحات اجلديدة تك�شف عن ت�أثر القطاعات ال�سورية
تعد
كافة ب�سبب الأزمة ،خ�صو�صا يف الزراعة ،وال�صناعة التي ّ
من �أكرث القطاعــات ت�رضرا� ،إذ كانت متثل  7يف املئة من الناجت،
ومع االنكما�ش تراجعت �إىل  2يف املئة بعد �إغالق العديد من
امل�صانع �أو تعر�ضها للتدمري الكلي �أو اجلزئي ،م�شريا �إىل �أن
 40يف املئة من ر�أ�س املال املنتج يف �سوريا خارج اخلدمة.
�أما قطاع النفط والغاز فكان ميثل  19يف املئة من الناجت� ،أ�صبح 3
يف املئة .وي�شري �إىل �أن الرتاجع ي�شمل �أي�ضا قطاعات املياه والكهرباء
واخلدمات ،مو�ضحا �أن الدين العام ال�سوري من املتوقع �أن يرتفع من 48
يف املئة يف العام � 2012إىل �أكرث من  65يف املئة يف  ،2013والعجز يف
امليزانيةمن 14.5يفاملئةيف� 2012إىل�أكرثمن 21.4يفاملئةيف.»2013
من جهته ،يفيد معد الدرا�سة حممد الأ�سدي اىل �أن درا�سة الو�ضع
االقت�صادي ال�سوري غري مكتملة ،وبالتايل هي قابلة للتعديل ،الفتا
االنتباه �إىل حجم تراجع اال�ستثمارات وال�رضر الكبري الذي طاول
املدن ال�صناعية ال�سورية ،وقد بلغت اخل�سائر يف العام  2012حوايل
 180مليار لرية �سورية.

الوضع مختلف

نحا�س يف االجتماع العالقة بني االقت�صادين اللبناين
وتناول ّ
وال�سوري ،عرب �أربعة حماور :التبادل التجاري ،الرتانزيت،
اال�ستثمارات واملناخ العام .فبعدما �أ�شار �إىل �أن لبنان �سابقا كان
ي�ستفيد من �أزمات �سوريا ،بدا اليوم الو�ضع خمتلفا ،مت�سائال� :إىل �أين
تتجه الأمور؟ وما هي التحديات وكيفية معاجلتها؟ ور�أى �أنه �أمام
الت�شابك احلا�صل من ال�صعوبة مبكان البدء باملعاجلة� ،إذا مل تكن
لدينا الدرا�سات الالزمة ،وال �سيما �أننا �أمام م�شهد متحرك وغري ثابت.
ولفت االنتباه �إىل �أن لبنان يخلق �أكرث من � 3آالف فر�صة عمل
�سنويا بينما احلاجة هي خللق � 25ألف فر�صة ،وهناك حواىل
مليونني و� 200ألف عامل نا�شط يف الظروف الطبيعية� ،إ�ضاف ًة �إىل
ذلك هناك �أكرث من � 500ألف الجئ ،ومن املتوقع �أن يتخطى عددهم
املليون يف العام اجلاري ،لذا مل يعد لدينا القدرة على اال�ستيعاب.
نحا�س �أن «احلكومة اتخذت القرار ب�إقفال املحال التي
ويك�شف ّ
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يفتتحها الجئون ي�ستفيدون يف الوقت نف�سه من املعونات».

تالفي االنهيار

يف هذا ال�سياق ،قدمت الدكتورة �ساندرا �سنو يف االجتماع ،عر�ضا
لآثار الأزمة ال�سورية على االقت�صاد اللبناين .و�إذ �أ�شارت �إىل �أن حتديد
هذه الآثار �صعب جدا� ،أكدت �أن الأزمة ال�سورية �أ ّثرت �سلب ًا يف معدالت
النمو والناجت املحلي والعجز والناجت ال�سنوي للفرد يف لبنان ،ما
يفاقم من امل�شاكل االقت�صادية واالجتماعية والرتبوية وال�صحية
وفر�ص العمل ،ف�ضال عن ت�أثري ذلك على �إيجارات البيوت ال�صغرية.

ور�أت �أنه ب�سبب م�شاكل العبور الربي ،ارتفعت كلفة نقل
ال�سلع ،كما ت�أثرت ال�صادرات والواردات ،من دون ن�سيان
الرتاجع احلاد يف عدد ال�سياح .والحظت �أن كمية الأموال
ال�سورية التي دخلت �إىل لبنان بلغت حواىل  11مليار دوالر،
�إال �أن ملياراً منها مت توظفيه يف االقت�صاد اللبناين فقط.
و�إذ دعت احلكومة �إىل البدء بو�ضع �إجراءات لتطبيق �سيا�سة
اقت�صادية لتاليف االنهيار ،قالت�« :إن لبنان �إذا مل يتمكن من
امت�صا�ص تفاقم عدد الالجئني ،ينتظر �أن يبلغ معدل البطالة فيه
 29يف املئة العام .»2014

«منتدى الطاقات المتجددة» :للتركيز على البدائل
لل�سنة الرابعة على التوايل ،يجتمع �أقطاب
الطاقات املتجددة اللبنانيون والعرب يف
بريوت ،ملتابعة النقا�شات يف «منتدى
بريوت الرابع للطاقات املتجددة وكفاءة
الطاقة» الذي افتتحه وزير الطاقة واملياه
جربان با�سيل.
ويف هذا الإطار حت ّذر مديرة «�إدارة الطاقة
يف جامعة الدول العربية» ،جميلة مطر عرب
من �أنه «�إذا ا�ستمر العامل العربي يف اعتماده
على م�صادر الطاقة غري املتجددة ،ف�سن�صل
�إىل جدا ٍر م�سدود ،فقد �آن الأوان لنعمل على
تطوير هذه الطاقات ،فكلما بد�أنا العمل
�أ�رسع كلما كان امل�ستقبل �أف�ضل» .وتعلّق
على اكت�شاف النفط والغاز يف لبنان
معترب ًة �أن «كل م�صدر من م�صادر الطاقة
ثروة من دون �شك ،لكن هذا الأمر يحتاج �إىل
العمل والوعي يف اال�ستهالك واال�ستثمار،
فالعامل العربي الغارق يف ال�سيا�سة يحتاج
�إىل ترتيب �أولوياته واالهتمام بالطاقات
املتجددة» .وتو�ضح � ّأن «النظريات التي
تتح ّدث عن نهاية ع�رص النفط يف العامل،
جمرد نظريات ما مل تكن مبنية على
تبقى ّ
�شيء علمي جازم ،فمنذ �أربعني �سنة قيل �إن
النفط �سينفد� ،إال �أنه مل ينفد ،لكن من واجبنا
العمل لإيجاد طاقات بديلة من خالل ما
منلكه من ثروات متجددة ،و�إذا بقي النفط
موجوداً فلن�ستخدمه كمخزون ا�سرتاتيجي،
وال نحرقه لإنتاج الكهرباء التي ميكن
�إنتاجها ب�أكرث من طريقة ،فلنرتك النفط
لال�ستخدامات اخلا�صة حيث ال ميكن
ا�ستبداله بطاقة �أخرى» .وت�شدد على �أهمية
«املنتدى ل ّأن مو�ضوع الطاقة املتجددة
ما زال جديداً بالن�سبة للجمهور العربي،
وبالتايل يحتاج �إىل الكثري من التوعية

«لدعم السخانات»

حتى يفهم النا�س �أبعاده و�أهدافه يف املدى
املنظور والبعيد ،لكنه ما زال جديداً ويحتاج
�إىل توعية حتى تعرف النا�س ما �أهدافه،
من خالل هذه اللقاءات لتوطيد العالقات
وحتريك املياه الراكدة».

 70مشروع ًا

و�أ�شار با�سيل� ،إىل �أن «لبنان بكوادره
وطاقاته ي�شكّل مكان ًا رحب ًا للطاقات
الإيجابية» ،الفت ًا االنتباه �إىل �أن «لدينا 70
م�رشوعا حت ّققت يف هذا املجال ،وهي كمية
خجولة على م�ستوى بلد كلبنان لديه هواء
و�شم�س ومياه» .و�أبرز «م�رشوع املحطات
املركزية لتوليد الطاقة املتجددة كم�رشوع
املحطة ال�شم�سية على نهر بريوت» ،معتربا
�أنها «�سابقة لإنتاج  10ميغاوات ت�ؤمن
الكهرباء لأكرث من � 10آالف منزل يف حميطه،
وذلك �ضمن متويل ذاتي ،و�سن�شهد ف�ض
العرو�ض يف  17ت�رشين الأول املقبل ،وهناك
� 26رشكة حملية وعاملية قد �شاركت ،ولدينا
م�رشوع حمطة الرياح املفرت�ض �أن ت�ؤمن
ما بني  50و 100ميغاوات و�أ�صبحنا اليوم
�أي�ض ًا يف مرحلة ف�ض العرو�ض مب�شاركة
�أربع �رشكات عاملية يف هذا امل�رشوع».
وتابع« :مت تركيب حوايل  80عمودا ونحن يف
مرحلة تركيب  2000عمود لـ»ملبات التوفري»
وهي �سابقة وبداية ت�شجيع للبلديات للقيام
بهذه العمليات ،ما يوفر فاتورة على البلدية
وت�صل �إىل ت�صفري فاتورتها».
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�أما وزير الطاقة الفل�سطيني الدكتور عمر
كتانة فتحدث عن قطاع الكهرباء يف
بالده وجتربة ت�سخني املياه على الطاقة
ال�شم�سية وفوائد تعميمها يف فل�سطني
«حيث �أ�صبحت ن�سبة التعميم  100يف املئة
على املنازل و 81يف املئة يف املحال
التجارية وامل�ؤ�س�سات اخلدماتية».
من جهتها ،لفتت �سفرية «االحتاد
الأوروبي» �إجنيلينا �إيخهور�ست ممثل ًة
بالقن�صل الأول لـ»االحتاد الأوروبي»
مار�سيلو موري ،االنتباه �إىل «الدعم الذي
�سيقدمه االحتاد الأوروبي لإطالق م�رشوع
 Medsolarمل�صلحة م�رشوع �سيدرو الذي
يدعم م�رشوعات كفاءة الطاقة والطاقة
املتجددة التنفيذية يف القطاع اخلا�ص».
كما �أ�شاد املمثل املقيم لـ»برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي يف لبنان» روبرت واتكنز
«بالتعاون بني الربنامج ووزارة الطاقة
واملياه و�سائر �إدارات الدولة للم�ساهمة
ودعم الإجنازات ،ال �سيما م�رشوع دعم
�سوق ال�سخانات ال�شم�سية ،وهو قطاع حقق
منواً بقيمة  20مليون دوالر».
ويف هذا الإطار ،اعترب نقيب املهند�سني
�إيلي ب�صيب�ص �أن «املنتدى ينعقد يف وقت
متر فيه منطقة ال�رشق الأو�سط ب�أزمات
أمنية �سيكون وقعها كبرياً على
�سيا�سية و� ّ
تطور �شعوب املنطقة وا�ستقرارها ،نتيجة
ّ
مفاعيل االنحبا�س احلراري ،ف�ضال عن
الكلفة الباهظة التي يرتبها �إعادة �إعمار
البنى التحتية» ،م�شرياً �إىل �أن «لبنان يت�أثر
برتددات هذه الأحداث ،فدول حو�ض البحر
املتو�سط لن تكون مبن�أى عن نتائج ما
يحدث».
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العــالــم فــي �شهــر

بقلــم وسـام سعــد

قناة السويس..
ممر استراتيجي وصراع إقليمي

مل يدرك الـ � 125ألف عامل م�رصي الذين ق�ضوا اثناء حفر
القناة ( 1859ـ � ،)1869إىل �أنهم غريوا بزنودهم و�أج�سادهم
ال�سمراء خريطة املمرات البحرية يف العامل من جديد ،وبعد �أن
حول نائب القن�صل العام الفرن�سي ،م�سيو دى ل�سب�س ،درا�ساته
�إىل واقع.
مل ي�ؤثر عمل ان�ساين مادي يف عالقات الأمم بالقدر الذي فعله
نت�صور �إجنازاً �آخر يف
�شق قناة ال�سوي�س� ،إذ من ال�صعب �أن
َّ
حدود القدرة الب�رشية ميكن �أن يغيرّ �أو�ضاع الطبيعة �أكرث منها.
مت اختزال قارة ب�أكملها
فبعملية «جراحية» جغرافية ب�سيطةَّ ،
هي �إفريقيا .القناة �أعادت و�ضع م�رص ،وامل�رشق العربي يف
قلب الدنيا وجعلتها ب�ؤرة اخلريطة العاملية.
تعترب قناة ال�سوي�س� ،أهم �رشيان مائى للتجارة العاملية
بني ال�رشق والغرب ،واهم طريق مائية ت�سلكها حركة النفط
بني م�صادر الإنتاج و�أ�سواق اال�ستهالك ب�صفة خا�صة ولعل
نظرة �رسيعة �إىل خريطة العامل ،تبني لنا فى و�ضوح كيف
�أن ـ املجال العام ـ لقناة ال�سوي�س ي�شكل دائرة تقع داخلها
�أوروبا و�أفريقيا وا�سيا ـ (الثالوث القاري)ـ  ،وكذلك جزر الهند
ال�رشقية وا�سرتاليا ،وي�صل �أي�ضا حتى ال�سواحل ال�رشقية
لأمريكا ال�شمالية.
وبذلك تت�ش َّكل �أهمية قناة ال�سوي�س اجليو�سرتاتيجية كمعرب
�أق�رص ،و�أ�رسع ،و�أقل كلفة ،ما بني �رشق الكرة الأر�ضية،
وغربها ،وما بني م�صادر الطاقة ال�رضورية للغرب ،ونقلها
الآمن ،وما بني �أ�سواق اال�ستهالك ال�رضورية لت�صدير
ال�صناعات الغربية �إىل ال�رشق.

موقع استراتيجي

�شكل املوقع اجلغرايف للقناة البعد اال�سرتاتيجي مل�رص يف
قلب منطقة ال�رشق الأو�سط وجعلها العب ًا جيو�سرتاتيجي ًا على
م�ستوى املنطقة من البحر الأحمر واجلزيرة العربية ،حتى
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م�ضيق باب املندب والدول امل�شاطئة .ومبا �أن م�رص نقطة
الو�صل والف�صل بني قارتي �آ�سيا وافريقيا ،فقد رفع وجود
القناة يف �أرا�ضيها من �أهميتها وجعلها حمط �أطماع الدول
الكربى ،و�أي�ضا ال�صغرى الغنية بالنفط والغاز واملال �أي�ض ًا
كالإمارات العربية املتحدة وقطر.
وبهذا املعنى ،تعترب الواليات املتحدة قناة ال�سوي�س من
�أهم النقاط احليوية واملعابر املائية اال�سرتاتيجية يف �أمنها
القومي ،لذلك فهي حتتفظ بقواعد لها يف بع�ض البحريات
التي متر القناة فيها (التم�ساح،
واملرة) ما يتيح لها التدخل
ّ
تعر�ض القناة لأي خطر على �أمنها
ال�رسيع يف حال ُّ
ومع هذه الأهمية االقت�صادية اال�سرتاتيجية للقناة ،تتك َّثف
هموم �أمنها �سواء بالن�سبة �إىل م�رص �أم لبقية دول العامل
املتغيات الأخرية التي حدثت يف م�رص
وخا�صة بعد
رِّ
وتداعياتها الإقليمية.

صراع قطري  -إماراتي

«ال تقرتبوا من قناة ال�سوي�س» .حتذير مل يرتدد اجلي�ش
امل�رصي يف توجيهه� ،سواء �أكان يف مواجهة املحتجني الذين
حاولوا االقرتاب من املجرى املالحي للقناة� ،أم ال�سيا�سيني
وامل�ستثمرين ،كما جرى قبل �أ�شهر ،بعد ت�صاعد احلديث عن
�سباق قطري � -إماراتي لال�ستحواذ على م�شاريع تطوير
القناة التي كان يرى فيها الإخوان امل�سلمون منقذاً اقت�صادي ًا
لهم بعدما حاولوا ت�سهيل م�شاريع دولة قطر امل�شبوهة ،وهو
ما رف�ضه ال�شعب امل�رصي الذي �أعترب الهيمنة القطرية على
القناة ت�شكل خطراً على امل�صالح القومية مل�رص .لأن ال�سائد
يف م�رص �أن قطر تريد «خنق القناة» بتم ّلكها م�رشوعات حتيط
بها ،و�إال ملاذا و�ضعت الدوحة ملياراتها يف عنق القاهرة؟
�أ�صبحت القناة �ساحة خلفية و�أداة �رصاع �إقليمية ،بعدما
قفز م�رشوع تطوير املمر املالحي �إىل الواجهة عقب هيمنة
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الإخوان على م�رص .وقد دفعت هيمنة الإخوان هذه �إىل فتح
الباب وا�سع ًا �أمام القطريني لال�ستحواذ على امل�شاريع على
ح�ساب امل�شاريع الإماراتية التي كانت قائمة منذ �سنوات،
وبذلك تدور الأحاديث عن �رصاع قطري � -إماراتي ب�ش�أن
انعكا�سات امل�رشوع املالحي على كل منهما .فاال�ستثمارات
القطرية يف م�رص ت�أخذ منحى ت�صاعدي ًا ،ووجود يد اقت�صادية
طوىل للقطريني يف م�رص قد ظهر ب�شكل جدي مع ت�رصيحات
رئي�س الوزراء القطري ال�سابق ،حمد بن جا�سم« ،ب�أن قطر
ال عن منح قطر مل�رص
لن ترتك م�رص ت�سقط اقت�صادي ًا» ،ف�ض ً
م�ساعدات ووديعة تقدر بحواىل  5مليارات دوالر� ،إىل جانب
ا�ستحواذ الدوحة على م�رصف البنك الأهلي �سو�سييته جرنال
« .»NSGBلكن هذا كله قد ال يعني �شيئ ًا مهم ًا مقارن ًة مع ما
يرتدد عن رغبة القطريني يف اال�ستحواذ على ن�سبة كبرية من
ا�ستثمارات الإماراتيني يف منطقة ال�سوي�س.
ووفق ًا لل�صحايف ال�سوي�سي� ،سيد نون ،ف�إن ال�سوي�س ت�ضم �أكرب
منطقة �صناعية يف املنطقة بطاقة  480م�صنع ًا و�رشكة ،كما
�أنها م�صدر جذب كبري لال�ستثمارات امل�رصية وغري امل�رصية،
الفت ًا �إىل �أن العني ال�سخنة (منتجع �سياحي وا�ستثماري
و�صناعي على �ساحل خليج ال�سوي�س) يوجد فيها �أكرب ميناء
حاويات ،وت�سيطر عليها �رشكة موانئ دبي العاملية ،و�أن قطر
تتمنى �إبعاد موانئ دبي عن هذه املنطقة.
ويف حني ت�سعى قطر �إىل ا�ستثمار الفر�صة احلالية يف اهتزاز
املوقف االقت�صادي ملوانئ دبي ،ف�إن الإمارات تخ�شى من
�إمكان ال�سيطرة القطرية على امل�رشوع املالحي ،على اعتبار
�أنه �سيكون �رضبة �إ�ضافية للم�رشوع االماراتي الهادف
�إىل احل�ضور بنجاح يف مناطق ا�سرتاتيجية من العامل .وهو
امل�رشوع الذي تل ّقى �أكرث من �رضبة يف الأعوام املا�ضية،
و�آخرها ا�ضطرار موانئ دبي قبل �أ�شهر �إىل التخلي عن كامل
ح�صتها يف �رشكة «دبي وعدن للتطوير» بعد �أربع �سنوات
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من �إدارة موانئ عدن اليمنية التي تعد املحور اال�سرتاتيجي
امل�ؤثر يف منطقة القرن الأفريقي .وي�ضاف �إىل ذلك ف�شل
االمارات عام  2006يف الفوز مبناق�صة �إدارة  6من املوانئ
الأمريكية لأ�سباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
يف �ضوء هذا «الهجوم» القطري ،جاءت ممانعة اجلي�ش
وحتفظاته الكثرية على وجود ا�ستثمارات �أجنبية على جانبي
املمر املالحي� ،أي ًا كان م�صدرها .و�سبق للجي�ش �أن �أكد �أن
«حمور قناة ال�سوي�س هو نقطة ارتكاز �أ�سا�سية يف ق�ضية
الأمن القومي امل�رصي»� ،إن باعتبارها م�صدراً رئي�سي ًا
للدخل القومي امل�رصي �أو باعتبارها حمور ارتكاز بالن�سبة
�إىل عمليات القوات امل�سلحة امل�رصية ،وخ�صو�ص ًا �أهميتها
بالن�سبة �إىل قوات اجلي�ش التي تتمركز يف �سيناء.

التفاف «إسرائيلي»

�أما على اجلانب الإ�رسائيلي ،فهذه القناة وهذا امل�رشوع هو
مبثابة �صداع دائم لها .وتبحث «�إ�رسائيل» طوال الوقت عن
طريقة تناف�س بها قناة ال�سوي�س ،كان �آخرها �إطالق دولة
االحتالل العام املا�ضي م�رشوع خط ال�سكة احلديد الذي يربط
بني تل �أبيب املطلة على البحر املتو�سط وميناء �إيالت املطل
ال �أو مناف�س ًا لقناة ال�سوي�س.
على البحر الأحمر ليكون بدي ً
ووفق ًا لبيان �صادر عن احلكومة الإ�رسائيلية وقت الت�صديق
على هذا امل�رشوع ،ف�إنه �سيمتد مل�سافة  350كيلومرتاً وت�ستمر
�أعماله قرابة � 5أعوام ليكون مبثابة اجل�رس بني الدول الآ�سيوية
واجلانب الأوروبي� ،إ�ضافة �إىل مهمة �شحن الغاز الإ�رسائيلي
بعد اكت�شاف كميات منه يف البحر املتو�سط.
�إال �أن الباحث حممود كمال ي�ؤكد �أن الدرا�سات والأبحاث
تثبت �أن النقل البحري هو الأكرث �رسعة والأقل كلفة« ،فتهديد
امل�رشوع الإ�رسائيلي يجب �أن ينبهنا �إىل �أهمية التطوير لكنه
ال يقلق على امل�ستوى اال�سرتاتيجي».
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من �شهر �إلى �شهر
خطوة إصالحية تزيد من إنتاجية من القطاع العام

ميقاتي يطلق «بوابة الحكومة اإللكترونية  -دولتي»
�أبدى رئي�س حكومة ت�رصيف الأعمال
جنيب ميقاتي� ،أمله يف «اال�رساع يف
ت�شكيل حكومة جديدة جامعة وفاعلة
تواجه التحديات الكثرية التي تواجه
وطننا وا�ستكمال تنفيذ امل�شاريع التي
تعود بالنفع على املواطنني جميعا»،
وذلك خالل رعايته ،يف ال�رسايا حفل
�إطالق «بوابة احلكومة الإلكرتونية
دولتي» بح�ضور وزراء الدولة ل�ش�ؤون
التنمية الإدارية حممد فني�ش ،العدل
�شكيب قرطباوي ،الإعالم وليد الداعوق،
الثقافة غابي ليون ،ال�صناعة فريج
�صابوجنيان ،البيئة ناظم اخلوري
واالت�صاالت نقوال �صحناوي ،النائب
وليد خوري ،املدير العام للأمن العام
اللواء عبا�س �إبراهيم وعدد من كبار
املوظفني واملعنيني يف الإدارات العامة.

فنيش :مركز معلومات

للمنا�سبة �ألقى فني�ش كلمة �أ�شار فيها
اىل «�إن�شاء مركز معلومات للحكومة
الإلكرتونية يف لبنان وتنفيذ املرحلة
الأوىل من بوابة احلكومة الإلكرتونية
دولتي -التي �ستتبعها مراحل �أخرى
لت�أمني العدد الأكرب للخدمات الإلكرتونية
يف الإدارة اللبنانية» ،مو�ضحا ان
امل�رشوع يت�ضمن بوابة احلكومة
الإلكرتونية :مركز معلومات للحكومة
الإلكرتونية ،الربط بني بوابة احلكومة
الإلكرتونية والإدارات مع �أف�ضل معايري
احلماية ،تطبيقات «دولتي» على الهواتف
الذكية ،موقع دولتي على الإنرتنت يوفر
للمواطن ،معلومات عن �أكرث من 4500
معاملة �إدارية 220 ،ا�ستمارة �إلكرتونية
قابلة للتحميل ،والتعبئة ،والطباعة،
مفهوم»دولتي» لت�سجيل ح�ساب خا�ص
وتخزين �إلكرتوين للأوراق اخلا�صة التي
ت�ستعمل يف املعامالت كبطاقة الهوية
وغريها� ،إ�ضافة اىل عدد من اخلدمات
الإلكرتونية لإدارات عامة عدة �سيتم
�إطالقها عند اجلهوزية الإدارية لكل �إدارة.
وتابع فني�ش قائال�« :إن الأطر القانونية
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والإدارية املواكبة لهذا الإجناز مت �إقرار
بع�ضها ويجب ا�ستكمال البع�ض الآخر،
ومنها يف ما يتعلق بقرارات جمل�س
الوزراء .وطلبنا من كل الإدارات العمل
مع فريق العمل يف وزارة التنمية الإدارية
لت�أمني �أكرب عدد ممكن من اخلدمات
الإلكرتونية للمعامالت الأكرث طلب ًا
ومنها :الأحوال ال�شخ�صية ،قوى الأمن
الداخلي وحتديداً ال�سجل العديل ،ال�سجل
التجاري ،اخلدمات العقارية ،خدمات
ملدين وال�ضمان االجتماعي،
التنظيم ا ُ
�إجازات العمل� ،إقامات الأجانب،
اخلدمات العامة كاالت�صاالت ،الكهرباء،
املياه ،وغريها».

خطوة اصالحية

اما ميقاتي ف�أعلن عن «حتقيق عمل
بد�أته حكومتنا وهو انتهاء املرحلة
الأوىل من بوابة احلكومة االلكرتونية
وعنوانها «دولتي» dawlati.gov.lb
بحيث �سيتمكن املواطنون من اجناز
عدد من املعامالت احلكومية عرب �شبكة
الإنرتنت ورفقها بامل�ستندات الالزمة
املم�سوحة �ضوئيا ،كما �سيتمكنون من
تعقب معامالتهم مبا�رشة على موقع
البوابة �أو عرب هواتفهم النقالة».
واعترب ميقاتي ان «تطبيق احلكومة
االلكرتونية خطوة ا�صالحية مهمة تزيد
انتاجية القطاع العام وتوفر الوقت الثمني

و�أعباء وم�صاريف التنقل للمواطنني .كما
�أن تطبيق احلكومة االلكرتونية ي�ؤول �إىل
تدعيم ال�شفافية واحلد من وقائع الف�ساد
للموظف واملواطن على ال�سواء .لذا فقد
�أعدنا �صياغة م�رشوع قانون املعامالت
االلكرتونية وحماية البيانات ال�شخ�صية
�ضمن جلنة مو�سعة ،و�أحلناه �إىل جمل�س
النواب».
وتابع« :تتلخ�ص ر�ؤيتنا بتجديد العقد
االجتماعي بني املواطن والدولة ،بل
بني جميع املواطنني والدولة ،في�شعر
النا�س بالتكاف ؤ� االجتماعي والتعا�ضد
والت�ضامن ،وو�ضعنا لهذه الغاية ر�ؤية
تنطلق من ثالثة م�شاريع با�رشنا تنفيذها
هي م�رشوع احلكومة االلكرتونية،
م�رشوع التغطية ال�صحية ال�شاملة،
وم�رشوع التقاعد ال�شامل .اال �أن الواقع
ال�سيا�سي �أدى �إىل ا�ستقالة احلكومة قبل
�إجناز العمل كلي ًا يف هذه امل�شاريع.
وانطالقا من �أن احلكم ا�ستمرارية فنحن
ن�أمل �أن يتم ت�شكيل حكومة جديدة
جامعة وفاعلة تواجه التحديات ،فيكون
م�رشوع «دولتي» الذي نطرحه م�رشوعا
�إنقاذيا للدولة ،كما نتمناها ويحلم بها
كل مواطن �صالح .ندا�ؤنا �أن يتم قريبا
ت�شكيل هذه احلكومة ملواكبة التحديات
الكثرية التي تواجه وطننا وا�ستكمال
تنفيذ امل�شاريع التي تعود بالنفع على
املواطنني جميع ًا».
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التحدي األكبر تأمين فرص عمل للشباب

سالمة:
مصارفنا تجاوزت أزمة سوريا
ك�شف حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة �أن «قطاعنا امل�رصيف
جتاوز �أزمة �سوريا وم�رص وقرب�ص ،وال نتوقع �أي �سلبيات على
م�صارفنا حتى لو �ساءت الأمور يف هذه الدول».
و�إذ �أكد �أن «ثروة لبنان هي عن�رصه الب�رشي» ،ر�أى �أن «االقت�صاد
بات يرتكز على اقت�صاد املعرفة والطاقة الب�رشية .وهو يلعب
دورا مهما يف دفع عجلة النمو االقت�صادي وتوفري فر�ص العمل
وزيادة دخل الفرد و�ضمان النمو امل�ستدام».
ولفت االنتباه يف حفل تخريج «اجلامعة الأمريكية للتكنولوجيا»
( )AUTطالبها للعام اجلامعي � ،2013 - 2012إىل �أن «التحدي
الأكرب الذي نواجهه اليوم هو ت�أمني فر�ص عمل مالئمة لل�شباب
منوه».
وحثهم على البقاء يف بلدهم وامل�ساهمة يف ّ

و�أو�ضح �سالمة �أنه «يف ظل الأو�ضاع الراهنة التي �أدت �إىل تباط�ؤ
الن�شاط االقت�صادي� ،أطلق م�رصف لبنان برناجما جديدا لتحفيز
الت�سليف امل�رصيف ،حيث و�ضع مبوجبه مبلغ  2210مليار لرية
لبنانية بت�رصف قطاعات الإ�سكان والتعليم والبيئة والطاقة
البديلة وريادة الأعمال وامل�شاريع الإنتاجية واال�ستثمارية
اجلديدة» ،م�شريا �إىل �أن امل�رصف «و�ضع بت�رصف قطاع اقت�صاد
املعرفة نحو  400مليون دوالر ،وكفل  75يف املئة من ا�ستثــمار
امل�صــارف يف هذه ال�رشكات من خالل هند�سة مالية ال حتمل
�أعباء على م�رصف لبنان».
و�أ�شار �إىل �أن «م�رصف لبنان يلعب دوراً تن�سيقي ًا مع مبادرات
ومنظمات حملية ،ومع معاهد وجامعات لبنانية و�أجنبية ت�ساعد
ال�شباب املبادر واملبتكر على �إن�شاء �رشكاته ،وخلق فر�ص عمل
ذات نوعية عالية لتحفيز النمو االقت�صادي».
ولفت االنتباه �إىل �أن «التدهور الأمني يف �سوريا ينعك�س على
لبنان ،وت�شهد الأ�سواق النا�شئة تدهوراً يف �أ�سواقها للأوراق
املالية ،وتراجع ًا ب�أ�سعار عمالتها نتيجة ان�سحاب ر�ؤو�س الأموال
لديها لتعود �إىل الواليات املتحدة ،حيث بد�أت الفوائد باالرتفاع»،
م�شريا �إىل �أن «هذه احلركة تهدد �إمكانيات التمويل ،كما ترفع
الفوائد ون�سب الت�ضخم ،ما ي�ؤثر �سلبا على النمو يف هذه الدول».
وعن احلركة يف �أ�سواق القطع ،قال �سالمة �إنها «طبيعية واللرية
م�ستقرة ،وتعلم الأ�سواق �أن لدى م�رصف لبنان احتياطيا مرتفعا
و�إرادة م�ستمرة باحلفاظ على اال�ستقرار يف الأ�سعار عامة و�سعر
�رصف اللرية خا�صة» ،م�ؤكدا �أن «م�صارفنا �سليمة وهي تنمو
جيدا ،فقد ارتفعت الودائع بن�سبة �سنوية تفوق  8يف املئة ،بينما
زادت ت�سليفاتها بن�سبة  8.6يف املئة».
يف ختام احلفل ،منحت رئي�سة اجلامعة مر�سيل حنني دكتوراه
فخرية �إىل �سالمة ،ووزعت ال�شهادات على الطالب املتخرجني.

لبنان يحتل المرتبة االحدى عشرة اقليمي ًا لجهة قيمة صادرات
السلع والخدمات
ا�صدرت امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان
اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات
(�ضمان) ،وهي م�ؤ�س�سة عربية اقليمية
تعنى بتوفري التغطية الت�أمينية
لال�ستثمارات العربية واالجنبية
املنقذة يف دول �ضد املخاطر غري
التجارية ،العدد الثاين للعام 2013
من الن�رشة الف�صلية حتت عنوان
�ضمان اال�ستثمار ت�سلط من خاللها
ال�ضوء على حركة التجارة اخلارجية
يف  19دولة عربية خالل الفرتة
املمتدة بني العام  2008و.2012
يف التفا�صيل ،اظهر التقرير ان القيمة

االجمالية لل�سلع واخلدمات امل�صدرة

من قبل الدول العربية قد بلغت 1.446.1
مليار د.ا خالل العام  2012مقارنة مع
 1.323.0مليار د�.أ يف العام .2011

اما على �صعيد تراكمي ،فقد ك�شف
التقرير ان القيمة االجمالية لل�صادرات
العربية قد بلغت  5.866.3مليار د�.أ
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خالل الفرتة املمتدة بني العام 2008
والعام  2012وقد �صنف التقرير لبنان
يف املرتبة  11اقليميا جلهة القيمة
االجمالية ل�صادرات ال�سلع واخلدمات
يف العام  ،2012والبالغة  25.2مليار
د�.أ م�سبوقا من كل من املغرب (املركز
 10.34.7مليا د�.أ) وم�رص (املركز
 47.6 ،9مليار د�.أ) �سلطنة عمان
(املركز  52.6 ،8مليار د�.أ) كما ا�شار
التقرير اىل ان القيمة الرتاكمية لل�سلع
واخلدمات امل�صدرة من لبنان قد بلغت
 120.8مليار د�.أ ( % 2.06من جمموع
ال�صادرات العربية).
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من �شهر �إلى �شهر
تفاهم «أبو غزالة» و «غرفة بيروت»
وقع رئي�س احتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان،
رئي�س «غرفة بريوت وجبل لبنان» حممد �شقري مع رئي�س جمموعة
طالل ابو غزاله الدكتور طالل ابو غزاله مذكرة تفاهم بني الغرفة
واملجموعة حول ا�ستفادة اع�ضاء الغرفة ومنت�سبيها من اخلدمات
التي تقدمها املجموعة وال�سيما ت�سجيل وحماية حقوق امللكية
الفكرية يف لبنان و�سائر دول العامل.
وعقد لهذه الغاية م�ؤمتر �صحايف يف فندق «فور�سيزن�س» ،ح�رضه
اىل �شقري وابو غزاله النائب جان اوغا�سبيان ،ونواب رئي�س الغرفة
حممد ملع ،غابي تامر ونبيل فهد ،ورئي�س الندوة االقت�صادية
رفيق زنتوت ،وممثلون عن «اال�سكوا» ووزارة االقت�صاد ،وح�شد
من الق�ضاة والفعاليات االقت�صادية ورجال اعمال.
ور�أى �شقري يف كلمة له «ان مذكرة التفاهم �ست�ساهم يف تو�سيع
اخلدمات املقدمة لل�رشكات وامل�ؤ�س�سات واالفراد يف املجاالت
املتعلقة بامللكية الفكرية وت�سجيل العالمات التجارية وبراءات
االخرتاع وحقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة وكذلك اخلدمات
املتعلقة بالتدقيق واال�ست�شارات والرتجمة».

واقرتح ابو غزاله ت�شكيل فريق عمل بني الغرفة وجمموعته
متخ�ص�ص يف ت�سجيل وحماية العالمات التجارية املرتبطة
تاريخيا بلبنان ،م�شريا اىل ان «هناك الكثري من اال�سماء
والعالمات التجارية اللبنانية �رسقها العدو اال�رسائيلي ،وهي
تباع على ا�سا�س انها عالمات جتارية ا�رسائيلية» ،مقرتحا ان
يقوم فريق العمل يف الفرتة املقبلة «ب�صوغ م�رشوع قانون يف
هذا االطار ،للتحرك وحماية عالماتنا من خالل القانون الدويل».

قانون االيجارات بين األخذ والمراوحة
ال يزال م�رشوع قانون االيجارات ال�سكنية
مادة �سجال بني «جلنة متابعة حقوق
امل�ست�أجرين» و«املالكني القدامى»،
وغريهم ،علم ًا �أن جلنة االدارة والعدل در�سته
ورفعته اىل رئي�س جمل�س النواب نبيه بري،
عادت اللجنة واجتمعت يف مقر االحتاد
الوطني لنقابات العمال واملتخدمني،،
يف مقر االحتاد الوطني لنقابات العمال
وامل�ستخدمني يف لبنان ،وجددت «رف�ضها
القاطع جملة وتف�صيال مل�رشوع القانون
التهجريي الذي �أعدته جلنة الإدارة والعدل،
خوفا من الكارثة الوطنية التي �سيت�سبب
بها يف حال �إقراره من قبل جمل�س النواب».
وا�ستغربت اللجنة «�أن يحال م�رشوع
كهذا مي�س كل نواحي احلياة ،ال�سكن
والعمل واملدار�س والعالقات و�سواها
لأكرث من ثمامنئة الف مواطن لبناين ،من
دون �أخذ ر�أيهم وحقوقهم يف االعتبار».
و�أعادت اللجنة ت�أكيد مطالبها املتمثلة
بـ«رف�ض امل�رشوع املحال اىل الهيئة العامة
جملة وتف�صيال ،وطلب �سحبه من التداول
نهائيا .التمديد ثالث �سنوات للقانون
احلايل لاليجارات ال�سكنية يجري خاللها
�إعداد و�إقرار وبدء تنفيذ خطة �سكنية فعلية،
اىل جانب ت�أكيد و�ضمان حق تعوي�ض بدل
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مفتوحة ،وتنظيم حملة تعبئة لت�أمني
�أو�سع م�شاركة للم�ست�أجرين يف التحركات
الدميوقراطية يف بريوت واملناطق ،والتي
�ستدعو اليها دفاعا عن حقوق امل�ست�أجرين
وعائالتهم يف ال�سكن واال�ستقرار وحمايتهم
من الت�رشيد والتهجري الذي يهددهم».

المالكون يطالبون باالقرار

الإخالء ،تعديل قانون التعاقد احلر لت�أمني
احلد االدنى من اال�ستقرار لعائلة امل�ست�أجر
من خالل :حتديد مدة العقد ما بني خم�س
وع�رش �سنوات ،حتديد �ضوابط لن�سب الزيادة
وعدم تركها ملزاج املالك و�إعداد م�رشوع
قانون لاليجار التملكي وفق �صيغة ت�سمح
لكل من ميلك �شقة �أو �أكرث ان يعر�ض
ما ميلك للإيجار التملكي ،وعدم ح�رص
ذلك بالأبنية اجلديدة �أو بتجار البناء».
وقررت اللجنة «الإبقاء على اجتماعاتها

وال يزال عدد من املالكني القدامى من
عائالت بريوت يدعون اجتماع لبحث �آخر
التطورات املتعلقة بالإيجارات القدمية.
وطالبت ،يف بيان ،رئي�س جمل�س النواب
نبيه بري بـ«عقد اجلل�سات النيابية املقررة
ابتداء من  16اجلايل و�إقرار م�رشوع قانون
الإيجارات املنجز يف جلنة الإدارة والعدل،
على رغم انحيازه املطلق للم�ست�أجرين
القدامى وعدم مراعاته حلقوق املالكني
القدامى بالتعوي�ضات بعدما مت ا�ستهالك
�أق�سامهم التجارية وال�سكنية لأكرث من
�أربعني عاما ببدالت �إيجار �شبه جمانية».
واعترب البيان �أن «حل �أزمة ال�سكن يف لبنان
يبد�أ ب�صدور القانون اجلديد لاليجارات»،
لأن العائالت «مل تعد م�ستعدة على الإطالق
لل�سكوت عن حقها بتقا�ضي بدالت �إيجار
عادلة وفق احلد الرائج».
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محمد الصفدي يكرم تسعة مزارعين
رعى وزير املال يف حكومة ت�رصيف
الأعمال حممد ال�صفدي خالل احتفا ًال
تكرميي ًا ملزارعي التبغ املتفوقني يف
�إنتاجيتهم� ،شمل املزارعني الثالثة
ال َأول يف حمافظات اجلنوب والبقاع
وال�شمال .وح�رض مدير املالية
العام �آالن بيفاين ،واملدير العام لـ
«الريجي» نا�صيف �سقالوي ،و�أع�ضاء
جلنة االدارة ،وممثلو �سلطة الو�صاية
واملديرين ،ورئي�س نقابة عمال الريجي
وقدمت للفائزين
ور�ؤ�ساء نقابات التبغ.
ّ
ثالثة مولدات لر�ش املبيدات� ،إ�ضافة
�إىل مبالغ نقدية.
و�أكد ال�صفدي ،دعم الوزارة «الر�ؤية
التطويرية لزراعة التبغ وت�صنيعه»،
م�شدداً على �أنها «تدرك �أهمية هذه
الزراعة وهي تدعمها مبا يتوافر من
�إمكانات» ،م�شرياً �إىل �أن هذا الدعم
«و�صل �إىل  50مليار لرية �سنوي ًا» .ودعا
املزارعني والنقابات �إىل «حت�سني جودة
الإنتاج لي�صبح �أكرث قدرة على املناف�سة».
يكرمون
ور�أى �أن املزارعني الت�سعة ّ
«لأنهم تفوقوا يف عالقاتهم مع
�أر�ضنا الطيبة يف اجلنوب وال�شمال
والبقاع» .والحظ �أن «زراعة التبغ يف
اجلنوب تتخذ بعداً وطني ًا لأنها كانت
وال تزال مورد رزق �أ�سا�سي ووحيد
يف بع�ض القرى � ّإبان فرتة االحتالل
الإ�رسائيلي الذي ولىّ �إىل غري رجعة».
و�أكد �أن «وزارة املال ،وحتديداً �إدارة
ح�رص التبغ والتنباك ،تدرك �أهمية

هذه الزراعة وهي تدعمها مبا يتوافر
من �إمكانات ،وقد و�صل الدعم �إىل 50
مليار لرية �سنوي ًا» ،م�شرياً اىل �أن �أكرث
من � 25ألف عائلة تعتا�ش منها» ،معلنا
�أن «الإدارة �ستبا�رش ت�سلم املحا�صيل
يف نهاية ت�رشين الأول املقبل»،
مذكراً ب�أن الوزارة «رفعت يف العام
ّ
املن�رصم �أ�سعار الت�سلم بن�سبة .»% 10
وح�ض ال�صفدي املزارعني والنقابات
ّ
�إىل «حت�سني جودة الإنتاج لي�صبح �أكرث
قدرة على املناف�سة» ،كا�شفا اننا زدنا
خم�ص�صات وزارة الزراعة من  40مليار
ّ
لرية اىل  300مليار».

سقالوي

من جهته� ،شدد �سقالوي على �أن توافر

«الإرادة والرغبة يف الإجناز» لدى
الريجي ال يكفي لتحقيق �أي �إجناز «من
دون رعاية ومتابعة وتفهم وثقة من
الوزير» ،م�شرياً �إىل �أن التكرمي ي�شمل 9
مزارعني «من كل لبنان» ،مبعدل  3من
حمافظات اجلنوب والبقاع وال�شمال.
واو�ضح رئي�س نقابة مزارعي التبغ
والتنباك ح�سن فقيه� ،أن «تكرمي
النقابات واالدارة للمزارعني يرمي
�إىل تر�سيخ مفهوم التكرمي والدعم،
والتكامل بني ادارة ناجحة ومنتجة
يقودها �سقالوي» ،و�شكا من �أن
املزارعني «لي�ست لديهم اي �ضمانات
وت�أمينات �صحية» ،وقال «نخو�ض
عدة ل�ضمهم اىل مالك
مطالبة منذ عقود ّ
ال�ضمان».

القضايا المعيشية هم االتحادات النقابية العمالية والزراعية
ا�صدر ر�ؤ�ساء االحتادات النقابية العمالية والزراعية والنقل
بيان ًا خالل لقائهم مع احتاد الوفاء لنقابات العمال
وامل�ستخدمني يف لبنان دار حول مناق�شة الأو�ضاع املعي�شية
يف لبنان،
وجاء يف البيان الذي �صدر عن املجتمعني« :يف ظل
الهواج�س االمنية املتعددة العناوين التي تقلق اللبناين
وتكبله ،ين�شغل اللبنانيون يف مواجهة اال�ستحقاقات
املرتبطة بقرب دخول ف�صل ال�شتاء ،ومبتطلبات ت�أمني عام
درا�سي مقبول البنائهم ،وكل ذلك يف ظل موجة ارتفاع
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اال�سعار ،وتزايد ال�ضغط املعي�شي واالجتماعي ،وال من
حكومة تت�صدى وتعالج ،بل املزيد من الغياب والتغييب
لق�ضاياهم االجتماعية واملعي�شية .وال يرى اللبنانيون �سوى
التعطيل مل�ؤ�س�سات الدولة الت�رشيعية والتنفيذية ،وحكومة
ت�رصيف االعمال غائبة تن�أى بنف�سها عن هموم املواطنني».
و�أ�ضاف البيان“ :اللبنانيون لن ي�سقطوا يف �أفخاخ االزمات
امل�صطنعة لهم يف كل نواحي احلياة ،وال �سيما يف ازمات
وا�ستحقاقات �سهل عليهم اجتيازها ،فاملهم �أن يبقى الوطن
وطنا لهم ال يخطفه منهم احد».
العدد  132ت�شرين �أول 2013
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من �شهر �إلى �شهر
«ايدال» شاركت في المؤتمر األورو – متوسطي الثالث للهجرة

عيتاني :عائدات المغتربين وصلت إلى  18في المئة
من إجمالي الدخل المحلي
�شاركت امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات يف لبنان «ايدال»
ممثلة برئي�س جمل�س �إدارتها املهند�س نبيل عيتاين يف امل�ؤمتر
الأورو – متو�سطي الثالث للهجرة الذي عقد يف �سلوفينيا بني 21
و� 24أيلول  ،2013يف ح�ضور م�س�ؤولني وممثلني عن دول اجلنوب
ال�رشيكة يف اتفاقية اجلوار الأوروبية ودول االحتاد الأوروبي
�إ�ضافة �إىل ممثلني عن عدد من جمعيات الأعمال اخلا�صة
باملغرتبني.
وقد كانت للمهند�س عيتاين مداخلة يف اليوم الأول من امل�ؤمتر،
خالل جل�سة عمل متحورت حول التجارب املحلية عن ال�رشاكات
بني احلكومة وقطاع الأعمال ،وكيف ميكن لهذه ال�رشاكات �أن
تعزز م�شاركة رجال الأعمال املغرتبني يف التنمية .وحتدث عن
الدور البارز الذي يلعبه االغرتاب اللبناين يف االقت�صاد الوطني
مع انت�شار املغرتبني اللبنانيني يف كل دول العامل ال�سيما يف
�أمريكا ال�شمالية واجلنوبية و�أ�سرتاليا و�أوروبا .و�أعلن �أن عائداتهم
قد و�صلت �إىل ما ن�سبته  18يف املئة من �إجمايل الدخل املحلي
يف العام  ،2011علما �أنها الن�سبة الأعلى يف املنطقة ومن بني
الأعلى يف العامل.
وقال املهند�س عيتاين �أن هناك العديد من القطاعات التي
ت�ستقطب اهتمام املغرتبني ،وقد عمدوا �إىل اال�ستثمار فيها ومنها
العقار واخلدمات وال�سياحة والقطاع امل�رصيف وتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت .ولفت �إىل �أن «القطاعني العام واخلا�ص
يف لبنان يدركان �أهمية الدور الذي يقوم به املغرتبون وجدوى
هذه اال�ستثمارات ،وقد �سعيا �إىل ت�أ�سي�س العديد من الكيانات التي
تربط املغرتبني بوطنهم .فقد قام امل�رصف املركزي بت�أ�سي�س
�صندوق بقيمة  400مليون دوالر من �أجل دعم اال�ستثمار يف
امل�شاريع اجلديدة واحلا�ضنات واجليل اجلديد من احلا�ضنات.

كما قامت كفاالت بت�أ�سي�س �صندوق جديد ،بالتعاون مع االحتاد
الأوروبي ورئا�سة جمل�س الوزراء ،من �ش�أنه �ضمان القرو�ض التي
تمُ نح للم�شاريع املبتكرة .هذا ف�ضال عن عدد من املبادرات التي
من �ش�أنها تعزيز ريادة الأعمال لدى املغرتبني ومنها مبادرتي
 Toktenو  Live Lebanonلربنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
ومبادرة  Lifeالتي و�ضعت برناجما خا�صا من �أجل توجيه موارد
املغرتبني نحو لبنان ،ال�سيما اجليل اجلديد من رجال الأعمال».
و�أو�ضح املهند�س عيتاين �أن «ايدال» العب �أ�سا�سي يف ا�ستقطاب
امل�ستثمرين املغرتبني وتوفري امل�ساندة والدعم لهم ،خ�صو�صا من
خالل تزويدهم مبجموعة من احلوافز املالية وال�رضيبية بهدف
ت�سهيل �إقامة امل�شاريع يف لبنان .كما قامت «ايدال بو�ضع برنامج
للتوا�صل يف جمال الأعمال  Business Linkage Programال�سيما
يف ما يتع ّلق بالقطاعات االبتكارية ،ف�ضال عن املوقع الإلكرتوين
اجلديد الذي �أجنرته امل�ؤ�س�سة بهدف توفري املعلومات الالزمة
التي ت�ساعد امل�ستثمر يف عملية �إن�شاء امل�رشوع وت�شغيله.

زيارة بقاعية ولقاء السفير المكسيكي

ومن ناحية �أخرى كان نبيل عيتاين قد
قام بجولة على بع�ض مراكز التو�ضيب
يف منطقة البقاع ،وذلك لالطالع على
التح�سينات التي تقوم بها هذه املراكز
وذلك �ضمن املعايري التي و�ضعها الربنامج
لقبولها كمراكز معتمدة لدعم �صادراتها
�ضمن برنامج «تنمية ال�صادرات الزراعية
.AGRI PLuS
وقد با�رش الأ�ستاذ عيتاين جولته يف
زيارة �إىل رئي�س غرفة التجارة والزراعة
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وال�صناعة يف البقاع وزحلة �إدمون
جري�صاتي للبحث يف التعاون القائم بني
امل�ؤ�س�سة والغرفة.

MAS

كما ا�ستقبل نبيل عيتاين �سفري املك�سيك لدى
لبنان  Jaime Garcia Amaralيف زيارة
مت البحث يف �أطر تفعيل التعاون
تعارف و ّ
بني البلدين يف جمايل اال�ستثمار والتبادل
التجاري .وتباحث الطرقان يف العوائق
�أمام ال�صادرات اللبنانية �إىل املك�سيك
و�سبل ت�سهيلها وبالعك�س .خ�صو�ص ًا يف
ظل وجود جالية لبنانية كبرية �أو من �أ�صل
لبناين يف املك�سيك ،مما يتيح فر�ص ًا مثمرة
للتعاون املتبادل بني البلدين.
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من �شهر �إلى �شهر

فرانسوا باسيل

عدنان القصار

طالل سلمان

الوزير حسان الداعوق

«منتدى اإلعالم االقتصادي»:
للتعاون في مواجهة المخاطر
مل تغب الأو�ضاع الأمنية املحلية
والإقليمية املتو ّترة عن �أجواء «منتدى
بريوت للإعالم االقت�صادي  -ت�أثريه
على القطاع امل�رصيف واملايل العربي»،
ينظمه «احتاد امل�صارف العربية»
الذي ّ
بالتعاون مع «االحتاد الدويل للم�رصفيني
العرب» و«جمعية م�صارف لبنان».
وعلى الرغم من �أجرا�س اخلطر التي
«يفجر» الو�ضع
تقرع هنا وهناك ،ما قد
ّ
االقت�صادي ،بدا الفتا لالنتباه م�شاركة
ممثلني عن  12دول عربية (م�رص،
ال�سعودية ،الكويت� ،سلطنة عمان ،العراق،
تون�س ،ليبيا ،ال�سودان ،الأردن ،لبنان) يف
افتتاح املنتدى ،يف فندق «كورال بيت�ش»
يف بريوت .فاملنتدى الذي رعاه وزير
الإعالم وليد الداعوق ،والذي يعترب ال ّأول
من نوعه يف املنطقة يف جمعه بني الإعالم
واالقت�صاد� ،شارك فيه �أكرث من � 200شخ�ص
من �إعالميني وم�رصفيني واقت�صاديني.
يف االفتتاح� ،أجمعت كلمات امل�شاركني
على �أهمية ال�رشاكة بني الإعالم واالقت�صاد
يف ظ ّل الظروف ال�صعبة والدقيقة ،لكن مل
يفوت رئي�س «الهيئات االقت�صادية» عدنان
ّ
الق�صار الفر�صة ،للإ�شارة �إىل قرار الهيئات
بالإقفال يف � 4أيلول املقبل� ،إذا مل يتم
ت�شكيل حكومة ،داعي ًا اجلميع �إىل دعم هذا
التحرك ت�ضامن ًا مع الهيئات.
ّ

لبنان» فرن�سوا با�سيل على �أهمية
اال�ستقرار امل�رصيف واملايل على الرغم من
ال�صعوبات ،و�صف رئي�س حترير جريدة
«ال�سفري» الزميل طالل �سلمان ،الذي
�ألقى كلمة الإعالميني ،العالقة بني �أهل
االقت�صاد و�أهل الإعالم« ،بالعالقة بني
الدائنني واملدينني» ،مطالب ًا بتوطيدها،
«�إذ � ّإن �أب�سط �رشوطها تخفي�ض الفوائد
والقرو�ض املي�رسة حتى ميكن رفع ال�صوت
بالدفاع �أو بالدعاء».
و�شاء رئي�س «االحتاد الدويل للم�رصفيني
العرب» رئي�س اللجنة التنفيذية لـ«احتاد
امل�صارف العربية» الدكتور جوزيف طربيه
�أن يربز يف كلمته «�أهمية توقيت هذا
املنتدى فيما العامل م�شدود �إىل الأحداث
ال�سيا�سية والأمنية التي ت�شهدها منطقتنا».
ولفت طربيه االنتباه �إىل �أن «الإعالم

االقت�صادي وجد نف�سه يف مواجهة حتديات
عدة فر�ضتها تداعيات الو�ضع االقت�صادي
الدويل ب�آثاره املختلفة ،حتديات رفعت من
ح�سا�سية موقف ناقل اخلرب ومتلقيه» .و�أبرز
«بع�ض م�شكالت ال�صحافة االقت�صادية
املتخ�ص�صة كغياب ال�صحايف والإعالمي
املتخ�ص�ص يف ال�ش�أن االقت�صادي ،يف
الوقت الذي نرى �أن منطقتنا العربية مبا
متر به من ظروف ا�ستثنائية و�أحداث
�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية ت�ؤ�رش �إىل
مرحلة �ضبابية ،حتتاج �أكرث من �أي يوم
م�ضى �إىل دور فاعل للإعالم االقت�صادي».

الجامعيون %72

ا�ستقطب القطاع امل�رصيف اللبناين ،وفق
با�سيل�« ،أ�صحاب اخلربات وامل�ؤهالت
واملهارات العاملية» ،م�شريا �إىل «االرتفاع

العالقة بين الدائنين والمدينين

بعدما �شدد رئي�س «جمعية م�صارف
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املتوا�صل بن�سبة املوظفني اجلامعيني التي
جتاوزت  72يف املئة من جمموع العاملني
يف القطاع ،والذي و�صل يف نهاية العام
موظفاً ،ت�ش ّكل ن�سبة
� 2012إىل ّ 22637
الإناث بينهم  45.6يف املئة».

منعطف حساس

ركز الق�صار على «و�ضع
يف �سياقٍ �آخرّ ،
االقت�صاد اللبناين اليوم الذي يقف عند
منعطف ح�سا�س يرتب علينا جميعا
م�س�ؤولية �أ�سا�سية للم�ساهمة يف ّمل ال�صف
الداخلي حتت راية واحدة خلدمة امل�صلحة
الوطنية» .ور�أى �أن «االقت�صاد بد�أ يعاين
بالفعل من تداعيات خطرية ،من التفجريات
الأمنية املتنقلة بني املناطق اللبنانية،
�إىل ارتفاع حدة التجاذبات واخلطابات
التحري�ضية والفئوية واملذهبية� ،إىل
االنعكا�سات التي يعاين منها االقت�صاد
وجميع الهيئات االقت�صادية واملواطنون
جميع ًا من دون �أي ا�ستثناء ،ناهيك عن
�شبه الفراغ الذي نعي�شه ب�سبب تعثرّ ت�شكيل
حكومة جديدة».

فنوه «بالقطاع امل�رصيف الذي
�أما الداعوق ّ
ال يزال العمود الفقري لالقت�صاد نتيجة
ال�سيا�سة احلكيمة التي ال يزال ينتهجها
حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة
وجمعية امل�صارف».
اكد «منتدى الإعالم االقت�صادي» الذي
نظمه احتاد امل�صارف العربية واالحتاد
الدويل للم�رصفيني العرب وجمعية
م�صارف لبنان ،يف تو�صياته� ،أهمية
ال�رشاكة والتعاون والتكامل البناء بني
امل�ؤ�س�سات الإعالمية وخمتلف القطاعات
االقت�صادية ،وتفعيل �آليات الإعالم
االقت�صادي يف عملية التنمية امل�ستدامة
والنهو�ض االقت�صادي يف ظل الت�أثري
املتعاظم لهذا الإعالم على احلياة ال�سيا�سية
واالقت�صادية العامة ،ودعم وتعزيز دور
املر�أة العربية وتن�شيط م�شاركتها الفعالة

يف خمتلف جماالت الإعالم االقت�صادي.
ويف تو�صياته �شدد املنتدى على �أهمية
عقد لقاءات واجتماعات دورية بني
خمتلف امل�ؤ�س�سات الإعالمية والقطاعات
االقت�صادية و�صو ًال اىل �إقامة �صحافة
اقت�صادية قادرة على الإ�سهام الفعال يف
�صنع القرار االقت�صادي املنا�سب ،وعلى
توفري موارد كافية للم�ؤ�س�سات الإعالمية
من �أجل تعزيز قدراتها على خلق مهارات
وكفاءات �إعالمية اقت�صادية مهنية
وحمرتفة.
ودع اىل الإ�رساع اىل �إن�شاء مركز للإعالم
االقت�صادي العربي ُيعنى بن�رش الوعي
والثقافة الإعالمية االقت�صادية عن طريق
�إعداد وت�أهيل �إعالميني اقت�صاديني
متخ�ص�صني يف خمتلف حقول القطاعات
االقت�صادية املتعددة.

مبنى جديد لـ «غرفة زحلة»
ّ
نحاس :لقطف ثمار االتفاقيات الدولية

ر�أى وزير االقت�صاد والتجارة نقوال نحا�س� ،أن
«املطلوب لي�س توقيع اتفاقيات دولية فح�سب ،بل
العمل لال�ستفادة من هذه االتفاقيات ،وحت�ضري
الأ�س�س ال�سليمة واملطلوبة ،لقطف ثمارها ،ال �أن
تبقى حرباً على ورق ،وي�أتي غرينا ويقطف ثمارها
ويبني عليها ،يف حني نبقى عاجزين عن ا�ستثمار
هذه االتفاقيات الدولية».
واعترب نحا�س يف احتفال �أقامته «غرفة التجارة وال�صناعة
والزراعة يف زحلة والبقاع» ،مبنا�سبة و�ضع حجر الأ�سا�س
ملبناها اجلديد� ،أن «الأولوية هي االرتقاء بالقطاع الزراعي
ونقله من م�ستوى اىل �آخر متطور بعيدا عن التقليدية املزمنة»،
م�شريا �إىل �أن «و�ضع حجر الأ�سا�س ملبنى جديد للغرفة يت�ضمن
�إن�شاء خمتربات ،يجب �أن ن�ضعه يف اطاره ال�صحيح� ،أي �أن نرتقي
بالقطاع الزراعي اىل م�ستوى يحمل قيمة ونوعية وتناف�سية
و�إمكانية للتطور وللدخول �إىل �أ�سواق جديدة ،تعمل على نقل
الزراعة من م�ستواها التاريخي والتقليدي �إىل م�ستوى �آخر
ومتطور».
ولفت نحا�س االنتباه خالل االحتفال الذي ح�رضه املدير العام
لوزارة االقت�صاد والتجارة بالإنابة ف�ؤاد فليفل� ،إىل «الدعم الفني
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احلايل وامل�ستقبلي ملخترب الغرفة من برنامج اجلودة
يف الوزارة» ،م�شدداً على �أهمية «مذكرة التفاهم التي
وقعت بني الوزارة وغرفة زحلة والبقاع يف تاريخ
 ،2012/5/4لت�أكيد التزام الوزارة بتقدمي الدعم
الفني ملخترب الغرفة� ،أما واجبات الغرفة فتكمن
بال�سعي اجلدي لتطبيق نظام اجلودة والكفاءة يف
املخترب واحل�صول على �شهادة االعتماد الدويل� ،إ�ضاف ًة �إىل العمل
ال�ستح�ضار اخلرباء الأوروبيني واملحليني لتقدمي اال�ست�شارات
الفنية املتخ�ص�صة ،و�إ�رشاك املخترب يف الدورات التدريبية
املتعلقة باجلودة وموا�صفة الـ ،ISO 17025و�إ�رشاك املخترب يف
برنامج املقارنات املخربية املتعلقة بالغذاء».
�أما رئي�س الغرفة ادمون جري�صاتي ،فر�أى �أن «االحتفال بو�ضع
حجر الأ�سا�س للمبنى الثاين لغرفة زحلة والبقاع الذي �سي�ضم
خمتربات مركز جودة الغذاء ومركزين؛ الأول للمعار�ض والآخر
للتدريب املهني� ،إمنا يعبرّ عن متانة التعاون الدائم مع وزارة
االقت�صاد والتجارة ،حيث نعمل لكل ما يهدف �إىل حتقيق امل�صلحة
العامة عموم ًا وم�صلحة املنت�سبني �إىل الغرفة خ�صو�ص ًا ،ما يدل
على تطور عمل الغرفة وتو�سع ن�شاطاتها ،بحيث بتنا بحاجة �إىل
م�ساحات �إ�ضافية ،تلبي حاجات منطقة البقاع».
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غادة بلوط زيتون :دور المرأة في اإلعالم االقتصادي
قدمت االعالمية غادة بلوط زيتون درا�سة
مف�صلة حول دور املر�أة يف االعالم
االقت�صادي ،وناق�شتها خالل «منتدى
االعالم االقت�صادي» يف بريوت ،تناولت
فيها العقبات التي حتد من تفعيل دور
املر�أة يف هذا االعالم م�ست�شهدة بتجربة
ال�شخ�صية ،وحاولت ح�رص املناق�شة يف
واقع الإعالم الإقت�صادي اللبناين واثاره
على دور املر�أة فيه والذي ال يعك�س ابدا
حجم امكانياتها ودورها كقوة فاعلة
وم�ؤثرة يف االعالم والنمو االقت�صادي.
حيث يعترب دور املر�أة املحوري اليوم
�سواء على �صعيد م�ساهمتها يف الثورات
العربية لتحقيق الدميوقراطية والعدالة
الإجتماعية �أو يف الدورة الإقت�صادية
كقوة تنموية تغيريية م�ؤ�رشاً لإنطالق
الثورة الإقت�صادية املقبلة ،وقالت« :ت�شكل
املر�أة ن�صف حركة ال�سوق اليوم حيث
تتخذ الن�ساء ما يقارب ن�سبة الـ  %80من
قرارات �رشاء ال�سلع الإ�ستهالكية واحلركة
التجارية لذلك جند �أن ال�رشكات تتجه نحو
�إقت�صاد املر�أة حتى �أن بع�ض تو�صيات
املنتدى الإقت�صادي العاملي الذي
ينظم م�ؤمتر دافو�س يركز على تداعيات
فجوة اجلندر يف الدول على حركة النمو
االقت�صادي ويرتبها وفق ًا مل�ساهمة املر�أة
قي القرار الإقت�صادي وال�سيا�سي.
و�أو�ضحت زيتون« :اما يف احلقل االعالمي
جند �أن ح�ضور املر�أة يرتكز يف الربامج
واالخبار الفنية واملنوعات والثقافة
واالعالم الن�سوي ،وهو ح�ضور خجول
اذا مل نقل غياب عن م�ضمون �صفحات
االقت�صاد وال�سيا�سة والدوليات وان
ح�رضت فتح�رض بحكم املهنة ،فاالعالمية
اللبنانية التي �أ�رست بح�ضورها وكلمتها
امل�شاهد والقارىء يف كل و�سائل االعالم
العربية واالجنبية يف خمتلف امليادين
االعالمية مازالت تعاين من عقبات عديدة
حتول دون قيامها بدورها الفاعال يف
احلقل االعالمي االقت�صادي الذي يعك�س
ثقافتها ومهاراتها ،لتتميز به كما متيزت
�أخرياً يف احلقل االعالمي ال�سيا�سي اىل
جانب الرجل».
و�رشحت زيتون نقاط ًا حول ا�سباب �ضعف
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م�ساحات االقت�صاد يف و�سائل االعالم
اللبناين وتداعياته على ن�سب م�شاركة
املر�أة فيه:
 -1عدم انت�شار مفهوم ثقافة االعالم
االقت�صادي املو�ضوعي يف ال�سوق
االعالمية واالعالنية.
 -2عدم و�ضع �إدارة الو�سائل االعالمية
�ضمن ا�سرتاتيجيتها االقت�صاد يف �سلم
�أولوليات لأنها جافة (كما يعتربونها).
 -3طغيان احلدث ال�سيا�سي والأمني على
مو�ضوع االقت�صاد.
� -4سيطرة ال�سيا�سيني والأحزاب على
ال�سوق الإعالمية ،فبات من ال�صعب

مناق�شة الق�ضايا االقت�صادية مبو�ضوعية
وجترد من منظور علمي تقني بحث ،ما
�أبعد الإعالمي املتخ�ص�ص عن ال�ساحة
الإعالمية.
 -5تراجع ن�سب الكوادر االعالمية
املتخ�ص�صة يف احلقل املايل واالقت�صادي
يف و�سائل االعالم املرئي وامل�سموع
واملكتوب.
� -6ضعف ن�سبة م�شاركة املثقفة
واملتخ�ص�صة يف و�سائل االعالم
االقت�صادي �أدى اىل تراجع ن�سب
امل�ساحات االعالمية االقت�صادية
وتنوعها.
 -7اكتفاء و�سائل االعالم يف تقدمي
املادة االعالمية االقت�صادية على منوذج
اللقاءات اخلا�صة املدفوعة.
 -8ال�صورة النمطية لدور املر�أة الإعالمي
وح�رص هذا الدور يف االعالم الثقايف
الرتبوي والإعالم اخلا�ص باملر�أة والطفل.
اما الإعالم ال�سيا�سي واالقت�صادي فال
يزال للرجل العر�ش الذهبي فيه».
والقت ال�ضوء على ن�سبة م�شاركة املر�أة
يف بع�ض و�سائل االعالم الرئي�سية
وال�س�ؤال عن ن�سبة م�شاركتها يف املادة
االقت�صادية
مع هذه الن�سب التي تعترب ن�سب مقبولة
وجيدة يف معظمها جند ان ن�سبة م�شاركة
ه�ؤالء االعالميات ،يف و�سائل االعالم
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نف�سها مو�ضوع البحث ،هي قليلة جداً يف
جمال اعداد وحترير املادة االقت�صادية
با�ستثناء املطبوعات واملجالت
االقت�صادية .بحيث تراوحت يف و�سائل
االعالم ال�سيا�سية اليومية واملرئية
وامل�سموع ما بني  1- 3اعالميات

(مرا�سلة) �إال �أن هناك ا�ستثناءات قليلة.
وخل�صت غادة زيتون يف درا�ستها اىل �أن
«لإعالم الإقت�صادي املتخ�ص�ص هو �إعالم
تثقيفي وتنموي ووطني ب�إمتياز وهو
مادة �إعالمية – �إعالنية مربحة لو�سائل
الإعالم كما � ّأن تعزيز م�شاركة املر�أة يف

اعداده �سي�ساهم يف تبني �إ�سرتاجتيات
�إعالمية ترقى مب�ستوى الأداء الإعالمي
اللبناين من خالل ت�صحيح ر�ؤية املجتمع
لأهمية دور املر�أة كقوة ثقافية �إمنائية
تغريية يف املجتمع ولتحقيق هذه النقلة
النوعية يف دور الإعالمية اللبنانية...

االحصاءات السياحية ..انخفاض عدد السياح العرب

ا�ستناداً اىل اح�صاءات وزارة ال�سياحة ،بلغ عدد اال�شخا�ص
الوافدين اىل لبنان  623864وافدا حتى نهاية الن�صف االول
من العام احلايل (منهم  202869من الدول العربية) مقابل
 714549وافدا (منهم  264098وفدا من اجلن�سية العربية)
يف الفرتة ذاتها من العام املا�ضي ،فيكون العدد االجمايل
للوافدين قد تراجع بن�سبة  % 12.07يف الفرتة املذكورة
(علما ان عدد القادمني العرب انخف�ض بن�سبة .)% 23.2
وبح�سب ما ن�رشته �رشكة غلوبال بلو ( )Global Blueعن
املبالغ املتعلقة با�سرتداد ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة
عند النقاط احلدودية ،فقد حل االنفاق ال�سياحي ال�سعودي
يف املرتبة االوىل و�شكل  % 15من جمموع االنفاق ال�سياحي
يف الن�صف االول من العام  ،2013تاله انفاق مواطني
دولة االمارات العربية املتحدة ( ،)% 14فانفاق الكويتيني
وامل�رصيني ( % 8لكل منهما) ،وال�سوريني ( ،)% 7ثم االردنيني
( )% 5والقطريني ( .)% 3ما يعني ان حواىل  % 60من االنفاق
ال�سياحي ت أ� ّتى من مواطنني عرب يف الفرتة املذكورة.
اما بح�سب ابواب اال�صناف ،فا�ستحوذت ا�صناف
املو�ضة واملالب�س على  % 74من جمموع االنفاق
ال�سياحي يف فرتة كانون الثاين  -حزيران ،2013
تلتها ال�ساعات ( ،)% 10ليتوزع ما تبقى على العطور
ومواد التجميل وادوات احلدائق وزينة املنازل وغريها.
وبح�سب املنطقة اجلغرافية ،ال تزال بريوت املكان الأول
النفاق ال�سياح اذ ا�ستقطبت  % 84من االنفاق االجمايل يف
الن�صف االول من العام  ،2013تلتها منطقة املنت (،)% 11
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فبعبدا ( )% 2ثم ك�رسوان ( )% 1واملناطق االخرى (.)% 1
على �صعيد اخر ،تراجع متو�سط انفاق ال�سياح بن�سبة  % 18يف
اال�شهر ال�ستة االوىل من اال�شهر ال�ستة االوىل من العام 2013
قيا�سا على الفرتة ذاتها من العام  ،2012علما ان ن�سبة الرتاجع
و�سجلت ن�سبة الرتاجع الأكرب عند
تفاوتت بني جن�سية ال�سياحُ .
ال�سياح من اجلن�سية القطرية ( ،)% -42ثم لدى الكويتيني (-32
 ) %واالردنيني ( ،)% -31وال�سعوديني ( .)% -27وعلى ال�صعيد
املناطقي� ،سجلت بعبدا زيادة ملحوظة يف االنفاق بلغت  % 69يف
حني �سجلت املناطق االخرى تراجعا يف االنفاق بن�سب متفاوتة.
كذلك ،انخف�ض عدد العمليات املتعلقة با�سرتداد ال�رضيبة على
القيمة امل�ضافة التي متت عرب �رشكة  Global Blueيف الن�صف
االول من العام  2013بن�سبة  % 19قيا�سا على الفرتة ذاتها
من العام  ،2012فارتفع بالتايل متو�سط حجم انفاق ال�سياح
بن�سبة واحد  %وقد برز ذلك لدى عدد من مواطني الدول امنا
بن�سب متفاوتة.
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لبنان شارك في قافلة اإلعالم السياحي
في سلطنة عمان
�شارك لبنان ممث ًال باجلمعية اللبنانية
للإعالم برئا�سة احمد حموي ،يف �أول
قافلة للإعالم ال�سياحي العربي ،التي
ا�ست�ضافتها �سلطنة عمان من  1ايلول
اىل ال�سابع منه ،ونظمها املركز العربي
للإعالم ال�سياحي ،بالتعاون مع بلدية
ظفار يف ال�سلطنة و�رشكة عمران للتنمية
وال�سياحة.
�شارك يف القافلة � 25إعالمي ًا و�صحافي ًا
و�إذاعي ًا من  16دولة عربية ،وهي :لبنان،
جمهورية م�رص العربية ،ال�سودان ،ليبيا،
تون�س ،اجلزائر ،املغرب ،الأردن ،العراق،
اململكة العربية ال�سعودية ،الكويت،
البحرين ،قطر ،االمارات العربية املتحدة،
اليمن ،باال�ضافة اىل �سلطنة عمان كونه
البلد امل�ضيف .وهدفت القافلة اىل
التعرف على معامل ال�سلطنة ال�سياحية
ّ
وميزاتها.
وجال امل�شاركون فيها على الأماكن
ال�سياحية والرتاثية والثقافية ،وعقدوا
لقاءات عدة مع امل�س�ؤولني يف ال�سلطنة،
مت خاللها الرتكيز على �أهمية دور
الإعالم يف �إبراز اجلانب ال�سياحي
و�أهمية التعريف باملنتج ال�سياحي يف
خمتلف الأقطار العربية واخلليجية».

وثمن وزير الدولة حمافظ ظفار حممد
ّ
بن �سلطان بن حمود البور�سعيدي
خالل لقائه القافلة الإعالمية ،جهود
املركز العربي للإعالم ال�سياحي من
�أجل النو�ض بال�سياحة العربية وخدمة
ال�سياحة العمانية وابراز جوانبها الرتاثية
وال�سياحية ،م�شدداً على �أهمية حتفيز
ال�سياحة بني دول املنطقة» .ورد �أع�ضاء
قافلة الإعالم ال�سياحي� ،أن هدفهم
ر�سم خارطة للإعالم ال�سياحي العربي.
وكان لقاء مع رئي�س بلدية ظفار
رئي�س اللجنة املنظمة ملهرجان �صاللة
ال�سياحي ال�شيخ �سامل بن عوفيت

ال�شنفري ،مت خالله الرتكيز على تفعيل
دور الإعالم يف ابراز املعامل ال�سياحية.
و�أ�شار رئي�س اجلمعية اللبنانية للإعالم
ال�سياحي �أحمد حموي ،اىل �أهمية انعقاد
مثل هذه القوافل العربية ال�سياحية ،لأن
تقرب يف ما بني ال�شعوب
من �ش�أنها �أن ّ
العربية ،بحيث ي�شعر كل �سائح عربي يف
اي بلد عربي انه يف وطنه ،وقال�« :إن
ال�سياحة هي الأ�سا�س يف نقل ح�ضارات
ال�شعوب وتاريخها على مر الزمن».
ويف ختام فعاليات القافلة الإعالمية
ال�سياحية وزعت الدروع التكرميية على
امل�شاركني.

نتائج المالية حتى حزيران :نسبة العجز اإلجمالي % 28.12
من ال�سنة اجلارية نحو  25مليار لرية� ،أي نحو  0.24يف املئة
من جممل جمموع النفقات وبانخفا�ض قدره نحو  1140مليار
لرية مقارنة مع فائ�ض �أويل قدره نحو  1164مليار لرية للفرتة
ذاتها من العام � ،2012أي ما ن�سبته  12.45يف املئة من جممل
جمموع النفقات.

�أظهرت نتائج املالية العامة حتى �شهر حزيران الفائت �أن ن�سبة
العجز الإجمايل من جمموع النفقات بلغت  28.12يف املئة ،يف
حني بلغ الفائ�ض الأويل الإجمايل نحو  25مليار لرية اي 0.24
يف املئة من جممل جمموع النفقات.
و�أو�ضح بيان وزارة املال الذي يلخ�ص عمليات املوازنة
واخلزينة� ،أن العجز الإجمايل (املوازنة وعمليات اخلزينة) بلغ
حتى حزيران الفائت  2862مليار لرية� ،أي ما ن�سبته  28.12يف
املئة من �إجمايل النفقات املحققة خالل هذه الفرتة ،م�سجال
ارتفاع ًا قدره  1154مليار لرية عما كان يف الن�صف الأول
من العام � ،2012إذ بلغ العجز املحقق خالل تلك الفرتة 1708
مليارات لرية� ،أي ما ن�سبته  18.26يف املئة من �إجمايل النفقات.
وبلغ الفائ�ض الأويل الإجمايل الذي حتقق حتى �شهر حزيران
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اإليرادات

وبلغ �إجمايل �إيرادات املوازنة واخلزينة املح�صلة خالل الأ�شهر
ال�ستة الأوىل من ال�سنة اجلارية  7318مليار لرية� ،أي بانخفا�ض
قدره  324مليار لرية ون�سبته  4.24يف املئة ،مقارنة مبا كانت
عليه خالل العام الفائت .و�سجلت �إيرادات املوازنة  6912مليار
لرية حتى حزيران � ،2013أي انخفا�ض ًا بلغ نحو 421مليار لرية
24
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مذكرة تفاهم بين «اسكامي» ووسطاء التأمين:
المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للتنمية
وقع رئي�س «جمعية غرف التجارة
وال�صناعة للبحر االبي�ض املتو�سط»
(�أ�سكامي) «رئي�س احتاد الغرف اللبنانية»
حممد �شقري مع رئي�س «االحتاد املتو�سطي
لو�سطاء الت�أمني  »FMBAايلي زيادة
مذكرة تفاهم تهدف اىل تطوير القطاع
اخلا�ص ال �سيما امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة ،وحتقيق التنمية االقت�صادية
املتو�سط،
واالجتماعية يف منطقة البحر
ّ
بالإ�ضافة �إىل تطوير امل�شاريع امل�شرتكة
التي تعنى بالبحوث املبدعة وم�شاريع دعم الأعمال التجارية،
وكذلك تطوير بيئة مالئمة لال�ستثمار ،ف�ض ًال عن تعزيز مبادرات
القطاع اخلا�ص يف املتو�سط ،على �أن تكون هذه املبادرات
لنمو اقت�صادي �سليم وم�ستدام وطويل الأمد.
قاعدة �أ�سا�سية ٍّ
وعقد لهذه الغاية م�ؤمتر �صحايف يف فندق «فور�سيزن�س»،
بح�ضور �سفري ايطاليا يف لبنان جيو�سيبي مورابيتو ،ونائبي
رئي�س «غرفة بريوت وجبل لبنان» حممد ملع وغابي تامر،
ونائب رئي�س االحتاد املتو�سطي لو�سطاء الت�أمني جان كلود
بريز ،ورئي�س «جمعية �رشكات ال�ضمان يف لبنان» ا�سعد مريزا،
ورئي�س م�ؤ�س�سة ال�ضمان االلزامي فاحت بكدا�ش ،وح�شد من
الفعاليات االقت�صادية ورجال االعمال.
بداية حتدث �شقري ،فقال «يبقى لبنان وتبقى بريوت تلعب دوراً
فاع ًال يف احلركة االقت�صادية والتجارية يف منطقة حو�ض
البحر الأبي�ض املتو�سط .ان هذا الدور والفعالية نتيجة وجود
قطاع خا�ص ناجح ورجال �أعمال ينقلون خربتهم اىل اخلارج
ويوظفون جتاربهم يف خدمة االقت�صاد الوطني واملنطقة»،

معترباً ان «قطاع الت�أمني ا�سا�سي بالن�سبة
�إىل الأن�شطة االقت�صادية كا ّفة» .ور�أى ان
«امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ت�شكل
العمود الفقري للتنمية املتو�سطية».
وقال «يعود لهذه امل�شاريع ال�صغرية
جدا
واملتو�سطة ،وامل�شاريع ال�صغرية ً
الف�ضل الأكرب يف تقلي�ص ن�سبة البطالة
يف املنطقة».
وعر�ض �شقري «بع�ض الطروحات التي
ي�سعى الطرفان لتنفيذها ،ومنها حتويل
�آلية اال�ستثمار وال�رشاكة الأورومتو�سطية (� )FEMIPإىل بنك
التنمية للبحر الأبي�ض املتو�سط� ،إن�شاء مراكز البحر الأبي�ض
املتو�سط للتحكيم والو�ساطة ومركز بريوت �أحد هذه املراكز ،ت�أييد
معر�ض
املتو�سط� ،إعداد
عمل االحتاد الأوروبي يف دول جنوب
ٍ
ّ
متو�سطي كبري لالمتياز (فران�شايز) ،اعداد م�ؤمتر مهم حول
ّ
املتو�سط واخلليج العربي».
اال�ستثمار بني منطقة البحر الأبي�ض
ّ
وحتدث زيادة ،فقال ان « FMBAو ASCAMEهما احتادان
خمتلفان �إن يف الهيكلية �أو الن�شاط ،ولكنهما يتحدان يف الهدف
امل�شرتك �أال وهو حتقيق اال�ستقرار وتعزيز وتدعيم التجارة عرب
منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط» .مو�ضح ًا �أن «البحر الأبي�ض
يوحد املهنيني على م�ستويات
املتو�سط ج�رس �أو طريق ينبغي �أن ّ
عدة» .معتربا ان اللقاء مع «�أ�سكامي» الذي ي�ضم وميثل  23غرفة
جتارية من حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط حلظة مهمة بالن�سبة
لنا وهو خطوة كبرية �إىل الأمام� .أتوقع من هذا االتفاق حتديات
عدة �سنتمكن من التغلب عليها بف�ضل الرتابط ،وتبادل الأفكار
جيدة.
واخلربات والدعم ،و�سنتمكن من حتقيق نتائج ّ

ون�سبته  5.74يف املئة عما كانت عليه يف الن�صف الأول من
العام .2012

النفقات

وبلغ �إجمايل الإنفاق (املوازنة واخلزينة) حتى �شهر حزيران
املن�رصم  10180مليار لرية مقابل نحو  9350مليار لرية خالل
الفرتة ذاتها من العام الفائت ،الأمر الذي يعك�س ارتفاع ًا يف
حجم االنفاق االجمايل قدره نحو  830مليار لرية� ،أي ما ن�سبته
نحو  8.88يف املئة.
ويف التفا�صيل ،بلغ جمموع الإنفاق من خارج خدمة الدين
العام خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل من ال�سنة اجلارية  7293مليار
لرية ،يف حني بلغ  6477خالل الفرتة ذاتها من العام الفائت� ،أي
بزيادة قدرها  815مليار لرية يف حجم الإنفاق من خارج خدمة
الدين العام.
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من �شهر �إلى �شهر

اللقاء التجاري الموسع
تو�صل اللقاء التجاري املو�سع الذي تر�أ�س
اجتماعه رئي�س جمعية جتار بريوت
نقوال �شما�س� ،إىل التوافق على مروحة
من التحركات املحتملة للو�صول اىل
الأهداف املرجوة ،منها «�إحتمال اللجوء
اىل بع�ض �أوجه الع�صيان املدين الراقي
واحل�ضاري ،وجتميد ت�سديد املبالغ
املتوجبة لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة
�إىل حني انق�شاع الر�ؤية احلكومية».
وناق�ش ر�ؤ�ساء اجلمعيات واللجان
التجارية
والنقابات
والأ�سواق
وممثلوها يف خمتلف املناطق ،الإقفال
العام الذى �شهده لبنان يف  4ايلول.
و�أعربوا عن �إرتياحهم «للنجاح املعنوي
الكبري الذى حققه وللدور الرائد الذي
�إطلع به القطاع التجاري على ال�ساحة
الوطنية» ،م�ؤكدين «�صوابية خياراتهم
املطلبية حيال �إعالء ال�صوت للمطالبة
باخلروج من الفراغ امل�ؤ�س�ساتي
الراهن وت�أليف حكومة جامعة
تلبي طموحات اللبنانيني ،وتر�سيخ
الأجواء الأمنية لإعادة تن�شيط احلركة
التجارية الراكدة يف الأ�سواق املحلية».
وبعد توافق املجتمعني على «�أن التحرك

الذى قامت به الهيئات الإقت�صادية �سجل
جناح ًا نوعي ًا ،وتو�صلوا اىل �رضورة
تو�سيع العناوين املطلبية لت�شمل ت�أليف
حكومة جامعة جت�سد تطلعات كل الفئات
اللبنانية وحتقق امل�صلحة الوطنية ،وذلك
كمدخل لإعادة تفعيل احلياة امل�ؤ�س�ساتية
امل�شلولة منذ فرتة طويلة ،وتوفري
م�ستلزمات الأمن والإ�ستقرار لإعادة
الثقة اىل قلوب املواطنني والإطمئنان
اىل نفو�س امل�ستهلكني ،تن�شيط ًا للدورة
التجارية املفقودة ،و�إطالق عجلة
احلوار الإقت�صادي والإجتماعي املن�شود
تلبية ملطالب �رشكاء الإنتاج من
هيئات �إقت�صادية ونقابات عمالية».
�أما يف ما يتعلق بو�سائل التعبري
وال�ضغط ،فتوافق املجتمعون على

مروحة من التحركات املحتملة للو�صول
اىل الأهداف املبتغاة ابرزها «�إعالمي ًا:
�إ�ستكمال التعاون املثمر مع و�سائل
الإعالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة،
امل�شكورة على تغطيتها املو�ضوعية يف
املرحلة ال�سابقة ،لإظهار فداحة معاناة
القطاعات الإقت�صادية �أمام الر�أي العام،
وم�ؤ�س�ساتي ًا :من خالل القيام بزيارات
تو�ضيحية ومطلبية اىل مرجعيات
الدولة ور�ؤ�ساء الكتل النيابية ،مبعية
�أقطاب الهيئات الإقت�صادية ،وميداني ًا:
�إمكان اتخاذ تدابري �إعرتا�ضية �إ�ضافية
حيال التحرك على الأر�ض ،ومدني ًا:
�إحتمال اللجوء اىل بع�ض �أوجه الع�صيان
املدين الراقي واحل�ضاري ،باعتبار �أن
الطبقة ال�سيا�سية تخلت عن املواطنني
وبادرت اىل ف�سخ العقد الإجتماعي
بينها وبينهم ،والبادي �أظلم».
وخل�ص املجتمعون اىل انه «من بني
اخليارات املطروحة على ب�ساط البحث
جتميد ت�سديد املبالغ املتوجبة لل�رضيبة
على القيمة امل�ضافة وامل�ستحقة يف 20
ت�رشين الأول املقبل ،اىل حني �إنق�شاع
الر�ؤية احلكومية».

طبارة يهنئ بإطالق «البوابة االلكترونية  -دولتي»
هن�أ نائب رئي�س املجمع الدويل  -العربي للمحا�سبني
القانونيني الدكتور ا�سامة طبارة باطالق «البوابة االلكرتونية
 دولتي» التي طاملا نادى بها ،معترباً انها «خطوة اوىلناجحة ت�سجل للرئي�س جنيب ميقاتي والوزير حممد فني�ش»،
متمنيا ان تليها خطوات و�صوال اىل احلكومة االلكرتونية «التي
من �ش�أنها ان توقف ن�سبة كبرية من الهدر والف�ساد وان تنه�ض
بلبنان من امل�ستنقع الغارق فيه» .وامل يف ان يكون التنفيذ
�رسيع ًا وفاع ًال ،الفت ًا اىل ان ذلك ي�ستوجب توفري وت�سهيل
ح�صول اللبنانيني على بطاقات االئتمان التي تخولهم ت�سديد
الر�سوم وال�رضائب وا�ستكمال املعامالت االدارية .ور�أى ان
على الدولة ،خ�صو�صا الوزارات املعنية« ،االيعاز اىل امل�صارف
منح الراغبني يف احل�صول على هذه البطاقات ب�أدنى اال�سعار
والن�سب بحيث ال تتعدى الواحد يف املئة» .وطالب طبارة
بتعميم جتربة وزارة املال على �سائر االدارات والوزارات،
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ليتمكن العابرون خ�صو�صا عرب املطار ،من دفع متوجباتهم
من ر�سوم وبدالت مالية و�رضيبة ،ا�ضافة اىل امل�صادقة على
املعامالت والت�أ�شريات بوا�سطة هذه البطاقات املمغنطة.
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ندوة «النفط مقابل الغذاء»:
دعوة إلى تحسين وسائل اإلنتاج
مر
مل ت�ستطع ال�سيا�سات االقت�صادية املعتمدة يف لبنان على ّ
ال�سنوات �إحياء القطاعات الإنتاجية ،التي ت�سري �إىل اخللف� ،إذ
يعترب مدير عام «�رشكة ميفو�سا» (م�ست�شار ال�سالمة الغذائية
لل�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا) عاطف �إدري�س �أن «الأمور و�صلت
�إىل مكانٍ خطري بالن�سبة للأمن الغذائي نتيجة �سوء الإدارة
عام ًة ويف لبنان خ�صو�صا� ،إذ �إن
والتن�سيق يف ال�رشق الأو�سط ّ
بالد ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا تعتمد على اال�ستهالك واال�سترياد
ب�شكل كبري».
ويحذر ادري�س ،من �أنه «مع حلــول العــام � 2050سنكــون �أمــام
�أزمة كبــرية مع ارتفاع عدد �سكان �أفريقيا �إىل �أكــرث من ملياري
ن�سمة ،و�ستكون بلداننا �أمام فداحة غذائية».
وعلى هام�ش «ندوة الأمن الغذائي يف العامل العربي» ،التي
مقرها يف احلمرا يف بريوت ،ي�شدد
عقدتها «ميفو�سا» يف ّ
ادري�س على «�رضورة ال�سعي لت�أمني ا�ستدامة الن�شاط الزراعي
وا�ستمراريته والقطاعات الإنتاجية الأخرى ،يف منطقة ال�رشق
الأو�سط ولبنان».

عاطف إدريس

وا�ستعر�ض يف الندوة ،الدكاترة عادل قرطا�س و�إيلي ي�شوعي
ونهاد داغر ،كتاب «( »Oil for foodالنفط مقابل الغذاء) للدكتور
�إكارت ورث ،بح�ضور «جمعية الوفيق للتنمية االقت�صادية
واال�ستثمار» و»التجمع الوطني للإ�صالح االقت�صادي».

ح ّدد مطالب القطاع الفندقي

األشقر ..التلويح بالعصيان المدني
�أعلن رئي�س احتاد امل�ؤ�س�سات ال�سياحية
نقيب �أ�صحاب الفنادق بيار الأ�شقر
�أن الو�ضع ال�سياحي عموم ًا والفندقي
خ�صو�ص ًا «يف طور التدهور» ،م�ؤكداً �أن
«ن�سبة اال�شغال الفندقي �صفر ،والأ�سعار
يف �أدنى م�ستوياتها».
وقال :تراجعت مداخيل الفنادق يف
نهاية متوز الفائت بن�سبة  54يف املئة،
وتالم�س اليوم الـ 60يف املئة مقارنة
بالعام  .2010و�إذا ا�ستمر الهبوط على
هذا النحو ،فال نعلم �إىل �أين �سن�صل؟ و�إذ
لفت �إىل انتظار عودة وزير االقت�صاد
والتجارة نقوال نحا�س من م�ؤمتر
نيويورك ليدعو فور عودته ،القطاعات
حدد الأ�شقر
االقت�صادية كال على حدةّ ،
�أبرز مطالب القطاع ال�سياحي التي
�سيحملها �إىل الوزير نحا�س� - :إعادة
جدولة �سنوية للم�ستحقات املرتتبة على
امل�ؤ�س�سات ال�سياحية وال �سيما املدعومة
منها .متديد مهلة القرو�ض من � 7إىل

� 10سنوات �إمنا مع اال�ستمرار يف الدعم،
ونبحث عن الو�سيلة القانونية لذلك لأن
الدعم يتطلب موازنة من جهة ،وقوانني
لتطبيقه من جهة �أخرى .وهناك عر�ض من
جانبنا لإمكان توفري دعم جزئي يف حال
ا�ستحال الدعم الكامل� - .إلغاء الغرامات
على م�ستحقات امل�ؤ�س�سات ال�سياحية
املت�أخرة ،لأن �صاحب الفندق وجد نف�سه
�أمام خيارين� ،إما ت�سديد رواتب املوظفني
والعمال وتغطية امل�صاريف الالزمة� ،أو
دفع ال�رضائب املتوجبة .ومنهم من ر�أى يف
�إقفال امل�ؤ�س�سة ح ًال وحيداً لوقف النزف.
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 التوقف عن توجيه الإنذارات ،ودعم�سعر طن املازوت املخ�ص�ص للفنادق
بن�سبة  50%لكل غرفة - .دعم تذكرة
ال�سفر لت�شجيع ال�سياح من الدول العربية
كالعراق وم�رص ،على املجيء �إىل لبنان،
يف ظل ا�ستحالة جميء الأوروبيني يف
الوقت الراهن« - .تفريع» كازينو لبنان،
على �أن يتم فتح فروع للكازينو داخل
امل�ؤ�س�سات ال�سياحية املتواجدة خارج
بريوت وحتديداً يف جبل لبنان ،من �أجل
�إنعا�ش مناطق الإ�صطياف التي تنازع
منذ �سنتني ون�صف ال�سنة.
وختم الأ�شقر :الع�صيان املدين الذي
نلوح به قد ي�صبح �أمراً واقع ًا .عندما
ّ
ال يعود يف �إمكان �صاحب امل�ؤ�س�سة
ال�سياحية ت�سديد ال�رضيبة على القيمة
امل�ضافة TVAوال تكاليف ال�صندوق
الوطني لل�ضمان االجتماعي ،ويعجز عن
ت�ســديد فاتورة الكهرباء ،فيكون كل ذلك
عنوان ًا لع�صيان مدين �إلزامي.
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من �شهر �إلى �شهر
إنجازات شركة بوتك بخدمة المواطن قبل كل شيء
د .نزار يونس :رفعنا سقف التحدي الى اعلى مستوى
�أثار م�رشوع مقدمي اخلدمات يف قطاع
توزيع الكهرباء الكثري من اجلدل قبل
انطالقه .وبعد مرور �سنة على البداية
الفعلية للم�رشوع ،بت�أخري ناهز ال�ستة
ا�شهر ،اثبتت �رشكة بوتك لل�صيانة
والت�شغيل  BUSبالتجربة احلية بطالن
كل االقاويل واالكاذيب التي �أطلقت
بحق امل�رشوع ،لغايات يف نف�س يعقوب.
وبرهنت بالفعل ان جتربة الت�رشكة بني
القطاعني العام واخلا�ص ميكن ان ت�ؤدي
اىل نتائج باهرة.

االنسان أوال

يعمل الدكتور نزار يون�س رئي�س جمل�س
ادارة بوتك (ال�رشكة االم التي ولدت من
رحمها  ،)BUSوفق مبد�أ ا�سا�سي يحكم
كل �سلوكه املهني  ،وهو االن�سان �أوال
 .وعندما �شارك يف م�رشوع مقدمي
خدمات الكهرباء �أ�ضاف اىل هذا املبد�أ
�شعارا جديدا ،هو خدمة املواطن قبل
كل �شيء .انطالقا من ذلك ،بد�أت BUS
التي ير�أ�س جمل�س ادارتها املهند�س
زياد يون�س ،م�سريتها الفتية باحت�ضان
عمال املتعهد واجلباة املياومني،
املعروفون باملياومني ،والذين لطاملا
قيل �أن ال�رشكات �ست�رشدهم وتدفعهم
اىل البطالة والفقر .فكان العك�س اذ ان�ضم
اكرث من  700مياوم اىل عائلة ال�رشكة
و�أ�صبحوا موظفني ثابتني ،م�سجلني يف
ال�ضمان االجتماعي ويتمتعون بحماية
قانون العمل.كل هذا مع احتفاظهم
بحق املطالبة بتعوي�ضاتهم من م�ؤ�س�سة
كهرباء لبنان عن �سنوات خدمتهم
ال�سابقة .وكذلك حق التقدم اىل مباراة
التثبيت يف امل�ؤ�س�سة.

خدمة المواطن

يقول املهند�س زياد يون�س عندما
انخرطنا يف قطاع اخلدمة العامة رفعنا
�سقف التحدي اىل اعلى م�ستوى .فهل
ي�صدق �أحد اننا يف القرن احلاديوالع�رشين
ونعي�ش يف بلد مثل لبنان ،على ما فيه
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من تطور يف اخلدمات العامة واخلا�صة،
وهناك قرى لبنانية مل تعرف النور منذ
اال�ستقالل .وهل كان �أحد لي�صدق �أننا
�سننجز يف �سنة ما عجزت عنه الدولة يف
ن�صف قرن ،ونو�صل التيار الكهربائي
اىل �أنا�س ذنبهم الوحيد انهم فقراء .نحن
نتحدث عن عكار التي قيل الكثري الكثري
عن حرمانها .ولكننا مل نتعاط ال�سيا�سة
ومل نلعن الظلمة ،وامنا �أ�ض�أنا بدال من
�شمعة  ،بلدة وقرية وحيا.

الخدمة العامة

مدير عام �رشكة  BUSاملهند�س فادي
ابو جودة عر�ض اجنازات ال�رشكة
خالل ال�سنة االوىل من عملها فقال:
لطاملا اعتربت �رشكتنا ان م�شاركتها
يف امل�رشوع هي خدمة عامة تقدم �إىل
املواطن الذي عانى عقودا من االهمال،
وم�ساهمة يف احياء االقت�صاد الوطني،
املحرك اال�سا�س ال�ستمرار لبنان
وطنا معافى لكل ابنائه .لذلك ف�إن
 ،BUSوعلى عك�س ما يقال باالجمال،
عن هذا امل�رشوع ،كانت ال�سباقة �إىل
تنفيذ موجبات عقد مقدمي اخلدمات،
�سواء بالن�سبة �إىل م�سح وت�أهيل �شبكة
الكهرباء ،وتطوير االن�شاءات ،وتفعيل

اعمال ال�صيانة والت�صليحات ،وتنظيم
اجلباية وزيادتها ،واملبا�رشة برتكيب
العدادات االلكرتونية.

السالمة ثم السالمة

وعمال مببد�أ االن�سان �أوال اي�ضا واي�ضا،
ركزت  BUSعنايتها اخلا�صة على
ال�سالمة العامة والت�أهيل الب�رشي.
فافتتحت مركزا متخ�ص�صا لهذه الغاية
يف بلدة �سلعاتا ،وبح�ضور االعالم
اللبناين والعربي .وقد جرت يف هذا
املركز دورات تدريبية لكل العاملني
من دون ا�ستثناء� .شملت �أوال اجراءات
حمايتهم ال�شخ�صية �أثناء العمل ،وثانيا
احلفاظ على �سالمة املن�ش�آت العامة التي
هي يف عهدتها حاليا ،وثالثا ،التدريب
على كل ما يت�صل باملهام املطلوبة
منهم (م�سح و�صيانة وت�صليحات) .لقد
�آتت هذه الدورات �أكلها فورا ،وخ�صو�صا
يف ما خ�ص �سالمة العاملني ،اذ وقعت
عدة حوادث الحقا ،و�آخرها يف �شهر �آب
 ،2013اال �أن احدا من الفنيني مل ي�صب
ب�أذى�.أوال ب�سبب تدريبه واعتماده تدابري
الوقاية ،وثانيا ب�سبب ارتدائه املالب�س
اخلا�صة ،وثالثا ب�سبب �إجراءات ال�سالمة
ال�صارمة املتبعة  ...لقد وىل زمن موت
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العمال �صعقا على اعمدة الكهرباء ب�سبب
اجلهل او االهمال �أو اال�ستهتار .
وتقوم �رشكة BUSبتدريب مهند�سيها
ب�شكل م�ستمر يف مركزها يف �سلعاتا
من قبل خرباء اجانب (املانيا  ،فرن�سا،
ت�شيكيا) وهم بدورهم يقومون بتدريب
الفنيني.

امكانات وانجازات

ا�ستلمت  BUSمكاتب خا�صة لها يف
15دائرة تابعة مل�ؤ�س�سة كهرباء لبنان،
وقد جرى ت�أهيلها وت�أثيثها على �أف�ضل
وجه .ومن هناك انطلقت اعمال ال�صيانة
والت�صليح ،فخ�ص�صت ال�رشكة لذلك
� 100سيارة لذلك ،و� 5شاحنات ون�ش،
و�ضعت بت�رصف  190مهند�سا وم�س�ؤول
ور�شة .ح�صلوا على التجهيزات املنا�سبة
وخ�صو�صا املالب�س الواقية حلمايتهم
ال�شخ�صية.
يعمل يف ال�صيانة والت�صليحات  68فريقا
فنيا ينت�رشون يف خمتلف انحاء املنطقة
االوىل ،ومهمتها ت�شغيل و�صيانة ال�شبكة.
والقيام بالت�صليحات الطارئة مبعدل
اكرث من 3000عطل يف ال�شهر الواحد95 ،
يف املئة منها يتم يف اليوم نف�سه.
وعلى �صعيد �آخر ينفذ ق�سم االن�شاءات
ا�شغاله بعد موافقة م�ؤ�س�سة كهرباء
لبنان .وتعمل يف ق�سم التخطيط
والت�صميم فرق من  52مهند�سا ومفت�شا
ومراقبا واداريا ،اجنزوا حتى الآن 3050
معاملة منها 1757 :عمودا ،تركيب 61
حمطة (منجزة) ،و 47قيد االجناز .وقد
�ساهمت هذه االن�شاءات يف تو�صيل التيار
الكهربائي للمرة االوىل يف التاريخ اىل
حي البح�صا�صة يف فنيدق العكارية،
ووادي م�شم�ش ،وقرى �أخرى .

برنامج استثماري

ومن االجنازات الرائدة برنامح
ا�ستثماري ملدينة البرتون يق�ضي ب�إلغاء
ال�شبكة الهوائية القدمية وا�ستبدالها
ب�شبكة توتر متو�سط مطمورة بالكامل.
والهدف ت�أمني تغذية م�ستقرة بالتيار
الكهربائي وم�صدر تغذية رديف يف حال
االعطال وال�صيانة .وت�شمل �إزالة اخلطوط
الهوائية وذلك حفاظا على ال�سالمة
العامة ومتا�شيا مع الطابع ال�سياحي

ملدينة البرتون .هذا باال�ضافة اىل
ت�أمني طاقة ا�ستيعاب جلميع امل�شرتكني
احلاليني وامل�ستقبلني متا�شيا مع منو
املدينة وازدياد الطلب على الكهرباء.
وعلى امل�ستوى التقني من �ش�أن ال�شبكة
اجلديدة تخفي�ض احلمولة الزائدة من
 46485KVAاىل  0KVAوالهدر الفني
من  26010KWاىل .7598KW

الشبكة الذكية

ان ت�أهيل وتطوير ال�شبكة يتطلب �أوال
م�سحها بالكامل وهذا ما بد�أت به �رشكة
 ،BUSاذ تقوم فرق فنية خمت�صة بعملية
امل�سح ال�شاملة با�رشاف مهند�سني
لبنانيني يعملون با�رشاف مهند�سني من
كهرباء فرن�سا .وقد جرى م�سح كامل
للمنطقة االوىل التي تتوالها  BUSوت�ضم
29
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جبل لبنان ال�شمايل وحمافظة ال�شمال.
يعد ذلك مت االنتقال اىل املرحلة الثانية
وهي ا�ستبدال ال�شبكة القدمية بال�شبكة
الذكية .وهي خطوة ا�سا�سية يف حت�سني
وتطوير �شبكة التوزيع والتحكم بها
ومراقبتها وتر�شيد اال�ستهالك ت�أمينا
لتغذية �أكرب للمناطق خا�صة يف �أوقات
الذروة.وايجاد توازن م�ستمر بني الطاقة
املنتجة واملوزعة وامل�ستهلكة وثم
املجباة .واالهم قراءة دقيقة لال�ستهالك
ال يتدخل فيها العامل الب�رشي وتتم عرب
�آلة خا�صة ميررها اجلابي على العداد
فتنقل امل�ؤ�رشات مبا�رشة اىل مركز
التحكم .وبالتايل يتم ا�صدار فواتري
�صحيحة ومنتظمة ،ما ي�ؤمن خدمة
�أف�ضل للم�شرتكني.
ومن الناحية التقنية ت�ؤمن ال�شبكة
العدد  132ت�شرين �أول 2013
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من �شهر �إلى �شهر
ا�شعارا فوريا بانقطاع التيار ما ي�رسع
عملية ار�سال فرق الت�صليح .كما تتيح
ربط التيار او قطعه عن بعد .باال�ضافة
اىل ا�ستخدام املعلومات لت�صليح االعطال
التقنية ب�رسعة.
�أما العداد الذكي فهو عبارة عن جهاز
برجمة ي�ؤمن الوظائف التالية :حتديد
التعرفة ح�سب وقت اال�ستهالك متهيدا
لتطبيق نظام التعرفة املخف�ضة ليال.
حتديد بيانات اال�ستهالك الدقيقة لكل
م�شرتك.اال�شعار بانقطاع التيار ،وت�شغيل
�أو ايقاف العمليات عن بعد .وك�شف
العبث �أو التالعب بالعداد ل�رسقة الطاقة.
باال�ضافة اىل ر�صد نوعية الطاقة.

المشروع التجريبي

ين�ص العقد املوقع بني �رشكات مقدمي
اخلدمات وم�ؤ�س�سة كهرباء لبنان على
بدء العمل يف م�رشوع ا�ستبدال العدادات
يف �شباط  ،2014اال ان �رشكة  BUSبد�أت
يف � 28أب  ،2013برتكيب العدادات الذكية
اجلديدة يف ثالث مناطق فرعية ،كجزء
من ال�شبكة الأ�سا�سية لهذا امل�رشوع.
فجرى العمل يف ثالث حمطات كهربائية
هي :ب�صاليم ،نهر املوت ،والدكوانة .حيث
مت تثبيت عدادات جديدة لتحل حمل تلك
القدمية ومت اختبار طريقة االت�صاالت
بني العدادات ومكثف البيانات الذكية
( .)DCUبعد ذلك بد�أ العمل يف حمطتني
يف بكفيا و�سلعاتا.
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وت�ستعد ال�رشكة لبدء تنفيذ م�رشوع
ا�ستبدال كل العدادات ،وعددها يف
املنطقة االوىل  420الفا .وقد مهدت لذلك
بحملة توعية من خالل توزيع املن�شوارت
اخلا�صة على املواطنني لي�ساعدوا يف
هذا امل�رشوع احليوي الذي من �ش�أنه ان
يوقف الهدر الفني وي�ضع حدا للهدر غري
الفني يف التيار الكهربائي ،مبا يحقق
على م�ستوى لبنان وفرا �سنويا يقدر
بــ 350مليون دوالر.

الجباية ونزع التعديات

حولت �رشكة  BUSاكرث من  180مليون

دوالر امريكي اىل م�ؤ�س�سة كهرباءلبنان
منذ بدء التنفيذ ( 600الف د�.أ .يوميا).
وهذا دليل على ما حتقق من تفعيل
للجباية بحيث تبلغ ن�سبة  95يف املئة.
ويغطي منطقة جبل لبنان ال�شمايل
وحمافظة ال�شمال �أكرث من 350موظفا
(م�س�ؤولون وجباة واداريون).
وقد و�ضعت ال�رشكة �آلية �صارمة
ودقيقة للجباية بحيث ال ت�صدر
ا�صدارات جديدة قبل اقفال اال�صدارات
ال�سابقة بالرغم من موافقة م�ؤ�س�سة
كهرباءلبنان على هذا املبد�أ .وحققت
ال�رشكة رقما قيا�سيا يف اقفال ا�صدار
ال�شهرين يف كل الدوائر يف فرتة 33
يوما مقارنة بـ�60إىل 70يوما يف
املرحلة التي �سبقت امل�رشوع .وهذا
يعني زيادة يف عائدات امل�ؤ�س�سة .ثم
جرى بعد ذلك االنتقال اىل اجلباية
ال�شهرية.
ويعمل يف ق�سم خدمة الزبائن  55موطفا
يتلقون طلبات و�شكاوى امل�شرتكني ،فيتم
حتويلها اىل املخت�صني فورا ملتابعتها
ومعاجلتها .ويعمل مركز االت�صاالت
على مدار ال�ساعة من دون توقف 24/24
و�سبعة �أيام يف اال�سبوع .
�أما ق�سم نزع التعديات على ال�شبكة
في�ضم  10فرق نفذت �أكرث من  800عملية
قطع للتيار .عدا عن عمليات التفتي�ش
املن�سقة مع م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ومع
االجهزة االمنية.
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لبنان في المرتبة  103في التنافس ّية العالم ّية
للفترة المتراوحة بين العامين  2013و 2014
�أ�صدر املنتدى الإقت�صادي العاملي (World Economic
التناف�سية
« )Forumتقرير
العاملية  »2014-2013والذي
ّ
ّ
عدة م� ٍ
التناف�سية
ؤ�شرّات تهدف �إىل تقييم القدرة
يت�ضمن ّ
ّ
ّ
ملختلف البلدان على ال�صعيد الإقت�صادي والإجتماعي والبيئي.
يف التفا�صيل ،ي�ص ّنف التقرير  148دولة حول العامل جلهة م ؤ��شرّ
التناف�سية
القدرة
العاملية ()Global Competitiveness Index
ّ
ّ
إقت�صادية بهدف �إ�ستنتاج
وهو �أداة لقيا�س كا ّفة امل�ؤ�شرّات ال
ّ
التناف�سية لك ّل بلد.
القدرة
ّ
عاملي ًا
ووفق ًا للتقرير ،ال تزال �سوي�رسا حتت ّل املرتبة الأوىل
ّ
التناف�سية،
جلهة القدرة
م�سجل ًة نتيجة  5.67للفرتة املرتاوحة
ّ
ّ
بني العامني  2013و  2014و�أ�شار التقرير �إىل � ّأن املركز الذي
املتطور لبيئة الأعمال يف
تبو�أته �سوي�رسا يعود �إىل امل�ستوى
ّ
ّ
إنتاجية خمتلف القطاعات لديه،
�
و
العمل
�سوق
وكفاءة
البالد
ّ
العلمية
خا�ص ًة يف املجاالت
ّ
بالإ�ضافة �إىل تو ّفر فر�ص الإبتكارّ ،
وذلك بح�سب التقرير االقت�صادي الذي اورده بنك االعتماد
اللبناين عن الفرتة املمتدة من  2اىل  6ايلول  .2013على �صعي ٍد
�إقليمي� ،إحت ّلت قطر املرتبة الأوىل بني دول منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا واملرتبة  13على امل�ستوى العاملي،
تطور الإطار امل� ّؤ�س�ساتي
ّ
م�سجل ًة نتيجة  ،5.24وذلك بف�ضل ّ
فعالية
إىل
�
ة
إ�ضاف
�
البالد،
إقت�صادية يف
و�إ�ستقرار البيئة املاكر و�
ً
ّ
ّ
�سوق ال�سلع واخلدمات.

عاملي ًا،
� ّأما على ال�صعيد املح ّلي ،فقد جاء لبنان يف املرتبة 103
ّ
حم ّقق ًا نتيجة 3.77للفرتة املرتاوحة بني العامني 2014-2013
مرتاجع ًا بذلك من املرتبة  91التي كان عليها خالل فرتة -2012
تقدم لبنان على ك ٍّل من ليبيا التي �إحت ّلت
 2013وبح�سب التقريرّ ،
عاملي ًا ،وعلى م�رص (املرتبة  )118وموريتانيا
املرتبة 108
ّ
(املرتبة  )141واليمن (املرتبة  .)145كذلك �أفاد التقرير ب� ّأن
لبنان قد �أتى يف املرتبة 138
عاملي ًا (بنتيجة )2.98 :جلهة البيئة
ّ
تطور
امل� ّؤ�س ّ
�ساتية يف البالد ،واملرتبة (119بنتيجة )2.73 :جلهة ّ
6
.
27
لديه
ة
التحتي
البنى
ال�صحي وم�ستوى
الو�ضع
حيث
من
)
ّ
ّ
التعليم الإبتدائي.

يعقوب بعد انتخابه ممثالً عن الشرق األوسط والدول العربية:
لن نسمح بدخول اسرائيل الى المنطقة
والدول العربية فوزاً �ساحق ًا بعد
ان�سحاب م�رص مل�صاحلته .وعلى
الفور �رصح د .يعقوب يف كلمة
له ٍاثر فوزه كممثل اقليمي لل�رشق
الأو�سط والدول العربية يف ال�شبكة
العاملية ملنظمة الأمم املتحدة
للتنمية ال�صناعية وبرنامج الأمم
املتحدة للبيئة� ،أنه لن ي�سمح
و�سيمنع قبول طلب ٍا�رسائيل
لالن�ضمام اىل ٍاقليم الدول العربية.
كما �أكد �أنه خالل واليته ملدة
�سنتني لن يكون ا ٍال�ستقرار الأمني
يف الدول العربية حجة لتخفي�ض
امل�ساهمات الدولية يف تنفيذ
م�شاريع بيئية و�صناعية.

�شارك مدير املركز اللبناين لالنتاج
الأنظف يف امل�ؤمتر الدويل ملنظمة
الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة
الذي عقد يف مونرتو يف �سوي�رسا
اال�سبوع املا�ضي اىل جانب
ممثلي املراكز الوطنية لـ  54بلداً
وم�شاركة هيئات دولية ومنظمات
و�رشكات اقليمية يف ٍانتخاب
ال�شبكة العاملية للموارد الطبيعية
واالنتاج الأنظف ،ويف هذا ال�سياق
مت انتخاب خم�سة ممثلني اقليميني
عن الدول العربية و�آ�سيا وامريكا
اجلنوبية و�أفريقيا و�أوروبا ،حيث
فاز لبنان لكي ميثل ال�رشق الأو�سط
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�شركات
الجمعية اللبنانية لتراخيص اإلمتياز ...سيرة غنية
ت�أ�س�ست اجلمعية اللبنانية لرتاخي�ص
الإمتياز يف عام  2006بهدف جمع
التجارية
الإمتيازات
م�ؤ�س�سات
(الفرن�شايز) اللبنانية الناجحة يف م�سعى
متكامل لتطوير وتنمية قطاع الفرن�شايز.
وكذلك تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة ،وت�شجيع املبادرات ال�شابة
والعمل على تطوير املفاهيم الت�سويقية يف
�سبيل نقل الفكر والإبداع والإنتاج اللبناين
على �أو�سع نطاق حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
وحتقيق ًا لهذه امل�ساعي ،ان�ضمت اجلمعية
�إىل املجل�س العاملي للفرن�شايز .كما �أ ّنها
مرتبطة باتفاقات تعاون مع ك ّل من
الإحتاد الفرن�سي للفرن�شايز واجلمعية
الدولية للفرن�شايز يف وا�شنطن .ومببادرة
منها مت �إن�شاء الإحتاد املتو�سطي
للفرن�شايز والذي ي�ضم  13دولة متو�سطية،
وانتخب رئي�س اجلمعية ال�سيد �شارل
عربيد ك�أول رئي�س له.
وت�ضم اجلمعية اليوم �أكرث من  250مفهوم
ت�سويقي ناجح منت�رش يف لبنان والدول
العربية وحول العامل.
على ال�صعيد الوطني ،ت�أتي جهود
اجلمعية انطالق ًا من قناعتها الرا�سخة
جت�سد مفاهيم
�أن �صناعة الفران�شايز
ّ
�أ�سا�سية ت�ساهم يف ا�ستنها�ض االقت�صاد
اللبناين وتطويره ،اهمها ال�سعي الدائم
نحو الأف�ضل ،واجلودة الأكيدة ،واالبتكار
املتجدد.
ّ
كما تابعت اجلمعية العمل على تعزيز
تعاونها مع الهيئات الإقت�صادية الزميلة،
�سواء من خالل االجتماعات الدورية
«للهيئات االقت�صادية»� ،أو من خالل
التعاون الثنائي .ت�أتي �أهمية م�شاركة
اجلمعية يف «الهيئات االقت�صادية»
النها تتيح املجال جلمعيتنا البداء ر�أيها
يف امللفات االقت�صادية واالجتماعية
اال�سا�سية ،مثل «�سل�سلة الرتب والرواتب»،
«املوازنة العامة»�« ،ش�ؤون العمل
والعمال»« ،ال�سيا�سة ال�رضائبية» ،وتوحيد
ر�ؤى ومواقف القطاع اخلا�ص حولها.
و�شاركت اجلمعية بفاعلية يف تنظيم
املو�سع للهيئات االقت�صادية حتت
اللقاء
ّ
عنوان «كي يبقى لنا اقت�صاد» .كما
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�شاركت اجلمعية يف لقاء الهيئات املو�سع
االخري ،يف «البيال» ،حتت عنوان «�رصخة
الغ�ضب التحذيرية ...ليبقى بلد واقت�صاد».
ت�سعى اجلمعية من خالل ن�شاطاتها
اىل تثبيت موقع لبنان على اخلارطة
االقت�صادية وال�سياحية ،العربية
واالقليمية والدولية ،وت�شجيع رجال
و�سيدات االعمال من كل اقطار العامل
على زيارة لبنان للتعرف على مزاياه
وا�ستطالع فر�ص اال�ستثمار فيه .اما ابرز
الن�شاطات فهي:
 نظمت اجلمعية «منتدى بريوت الثالثللفران�شايز» ( ،)BIFEX 2013بتاريخ 17
و  18ني�سان  ،2013يف فندق فيني�سيا.
 انعقد املجل�س العاملي للفران�شايز( )WFCبني  17-15ني�سان  ،2013بدعوة
من اجلمعية اللبنانية لرتاخي�ص االمتياز،
بالتزامن مع .BIFEX 2013
 �إطلقت اجلمعية مبادرة «Branding ،»Lebanon: Branding a Nationتقوم
على �رضورة املحافظة على «العالمة
الفارقة» التي هي لبنان )Brand
 (Lebanonوتطويرها وتدعيمها.
 با�رشت اجلمعية تنفيذ م�رشوع ممولمن االحتاد االوروبي ،يهدف اىل تطوير
ادارة اجلمعية ،تنظيم دورات تدريبية،
واعداد درا�سة �شاملة عن �صناعة
الفران�شايز وحجمها االقت�صادي.

 �أن�ش�أت اجلمعية جمموعة خا�صة مناخلرباء املخت�صني يف خمتلف احلقول
التي لها عالقة بن�شاط الفرن�شايز.
 اطلقت اجلمعية برنامج الإر�شادالذي يقوده عدد من الأع�ضاء �أ�صحاب
امل�ؤ�س�سات الناجحة والتي توفرت لديهم
اخلربة يف جمال الفرن�شايز .ويهدف
هذا الربنامج �إىل م�ساندة املبادرات
ال�شابة ومنحهم الإر�شاد مل�ساعدتهم على
تطوير عالماتهم التجارية ومفاهيمهم
الت�سويقية اجلديدة بغية حتويلها �إىل
�أنظمة منطية يف �سبيل ت�صديرها عرب
نظام الفرن�شايز.
 �ساهمت اجلمعية يف �إن�شاء �أول دورةدرا�سية للفرن�شايزCertified Franchise
 Executive Programوفق برنامج
�أكادميي بتنظيم و�إدارة املعهد الفرن�سي
العايل للأعمالEcole Supérieur des
.Affaires
وعلى �صعيد الع�ضوية ،ترحب اجلمعية
بان�ضمام امل�ؤ�س�سات التالية:
ملانحي االمتياز .وي�شرتط مبانح االمتياز
( )franchisorان يكون:
مالك ًا لعالمة جتارية خا�صة به.
وقع مع الغري ،يف لبنان او يف اخلارج،
على عقد امتياز واحد على االقل منح
مبوجبه حق ا�ستثمار نظام االمتياز
اخلا�ص به.
للممنوح له االمتياز (. )franchisee
وي�شرتط باملمنوح له االمتياز ان يكون
وقع مع مانح امتياز اجنبي على عقد
امتياز ي�ستثمر مبوجبه على االرا�ضي
اللبنانية نظام الفران�شيز اخلا�ص مبانح
االمتياز.
(Associate
االع�ضاء امل�شاركون:
)Members
هي امل�ؤ�س�سات اللبنانية التي متلك عالمة
جتارية خا�صة بها ا�ضاف ًة اىل عنا�رص
اخرى وت�ستثمر �شخ�صي ًا ومبا�رش ًة نقطة
ت�شغيل واحدة على االقل وترغب يف منح
الغري حق ا�ستثمار هذه العالمة عرب توقيع
عقود امتياز .ي�صبح الع�ضو امل�شارك
من فئة مانحي االمتياز عند مطابقته
لل�رشوط املفرو�ضة له�ؤالء.
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شركة  OTCEتوسـع نطاق
في الشـرق األوسـط وأفريقيا
جورج الهبر

جوزف الهبر

شركة Leaderco
تدخل اسواق ًا جديدة
ت�سعى �رشكة � Leadercoإىل تطوير ا�سلوبها االنتاجي منذ
ت�أ�سي�سها على يد جورج وجوزف الهرب عام  ،1995وتعمل اىل
تطوير وتو�سيع �سوق ا�سترياد اللحوم لتبقى رائدة يف جمالها،
وبعد �أ�سواق الربازيل واو�سرتاليا ونيوزيالندا� ،أ�ضافت ال�رشكة
�أ�سواق ًا ا�ستريادية من هولندا وبراغواي ،حيث تختار منها
�أجود �أنواع اللحوم لت�ضيفها اىل �أ�سواقها يف لبنان ،بحيث
تتمكن من تغطية �أكرب عدد ممكن من املخازن اال�ستهالكية
الكبرية على امتداد املناطق اللبنانية.
ويذكر �أن �رشكة  Leadercoال ت�ستورد اللحوم �إال مرفقة
ب�شهادات �صحية و�شهادات ذبح حالل و�شهادات املن�ش�أ مع
تواريخ ال�صالحية ،كما تخ�ضع الب�ضائع امل�ستوردة للرقابة
من خمتربات لبنان للت�أكد من �صالحيتها و�صحة التداول بها.
وعلى �صعيد �آخر تعتمد �رشكة  Leadercoعلى طريقة جديدة
للرتويج لب�ضائعها� ،إذ تعمل على ت�صنيع بع�ض الأ�صناف يف
م�صانعها اخلا�صة.

قررت �رشكة « »OTCEال�رشكة الفرن�سية لال�ست�شارات
الهند�سية ،عرب فروعها يف كل من لبنان واململكة العربية
ال�سعودية ،اال�ستفادة من االزدهار الذي ي�شهده قطاع البناء
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،من �أجل تو�سيع خربتها يف
توفري حلول هند�سية عالية اجلودة ومبتكرة للعمالء وب�صورة
�أكرث فعالية وبتكلفة �أقل.
وعملت « »OTCEعلى مدار ال�سنوات املا�ضية ،على زيادة
عدد عمالئها عرب �إجناز حلول جديدة و مبتكرة مبجاالت
الهند�سة والبناء .وميكنها �أن تكون فاعلة ب�صورة كبرية
ومرنة جتاه الطلب احلايل لل�سوق.
وتعمل ال�رشكة حالي ًا على تنفيذ عدة م�شاريع يف منطقـة
ال�شـرق الأو�سـط ويف �أفريقيا ،منها مركز �أيو للم�ؤمترات
(حمافظة �أكوا �أبوم) يف نيجرييا ،ومراكز االت�صاالت �أ�س
تـي �سـي يف الريا�ض والدمام يف اململكة العربية ال�سعودية،
و�شبكات توزيع وابراج خزن املياه يف املوزمبيق .بالإ�ضافة
�إىل �إعادة ت�أهيل مكب واد �سمار يف اجلزائر ،وبناء
من�شاءات جمع ومعاجلة النفايات املنزلية ال�صلبة ونفايات
امل�ست�شفيات يف حماف�ضة ا�سكندرون يف تركيا ،وم�رشوع
�شبكات مياه ال�رشب وال�رصف ال�صحي وحمطات التكرير يف
جنوب لبنان.

اجتماع نقابة المحررين وتاتش
عمل نقيب املحررين اليا�س عون على تو�ضيح النقاط امللتب�سة
يف تنفيذ االتفاق املعقود بني نقابة املحررين و�رشكة ،Touch
وذلك خالل اجتماع دعا اليه يف مقر النقابة يف احلازمية� ،ضم
حمامي النقابة وعدداً من اع�ضائها وحمامي ال�رشكة وعدداً من
امل�س�ؤولني فيها ،مت خالله تو�ضيح النقاط امللتب�سة بني الطرفني
اللذين يتحمل كل من ناحيته امل�س�ؤولية يف الو�صول اىل هذه
النقطة ،ويف االلتبا�س الكبري واحلرية التي تعرتي ال�صحافيني
كلما ت�سلموا ر�صيد فواتريهم ،علما ان معظمهم الحظ انه ت�ضخم
عو�ض ان يتدنى او يبقى على االقل على حاله ،بعد توقيع العقد.
وتبني بنتيجة النقا�ش ،ان ال�رشكة طبقت االتفاق على ال�صحافيني
الذين ت�سلمت الئحة با�سمائهم من النقابة من دون اعالمهم ،وهنا
اخلط أ� الذي وقعت فيه النقابة ،ولو من باب ح�سن النية لديها
ولدى ال�رشكة بداعي توفري العناء والوقت على امل�شرتكني الذين
قرر العديد منهم عدم االن�ضمام اىل هذا االتفاق بعد احت�ساب انه
�سيكلفهم  87دوالراً على االقل ،اذا اجروا مكاملات وبعثوا ر�سائل
ن�صية او مل يفعلوا ،وكانوا مطمئنني انهم مل يو ّقعوه.
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مؤتمر «إعادة تشكيل النظام المصرفي»
سالمة :الوضع النقدي ما زال مستقراً..
مل يغفل حاكم «م�رصف لبنان» ريا�ض
�سالمة يف كلمته خالل م�ؤمتر «�إعادة
ت�شكيل النظام امل�رصيف :اخلطوات
ال�صحيحة» الأجواء الإقليمية ال�صعبة
«حيث ن�شهد ت�صعيداً دولي ًا مرتبط ًا
باحلرب ال�سورية ما يرتك �آثاراً �سلبية على
ت�رصف امل�ستهلك وامل�ستثمر يف لبنان».
وفيما عاد وطم�أن اجلميع �إىل �أن «الو�ضع
النقدي ما يزال م�ستقراً وو�ضع امل�صارف
�سليم ًا»� ،أعلن �سالمة �أن «م�رصف لبنان
�سيقوم ببيع �سندات من حمفظته �أو ب�إ�صدار
�شهادات �إيداع بالدوالر الأمريكي ت�أمين ًا
حلاجات لبنان بالعمالت الأجنبية»،
معيداً ال�سبب يف ذلك �إىل «غياب احلكومة
الذي يعطل �إمكانيات الت�رشيع لإ�صدارات
�إ�ضافية يف العمالت الأجنبية».
امل�ؤمتر الذي نظمته جملة «البنك
وامل�ستثمر» برعاية �سالمة ،يف فندق
«فور �سيزون» يف بريوت ،ح�رضه عدد
من ر�ؤ�ساء الهيئات االقت�صادية وقيادات
امل�صارف اللبنانية� ،إال � ّأن الوجوه كانت
تت�شابه يف �آثار القلق والرت ّقب املطبوعة
عليها ،حيال الأزمة الأمنية واالقت�صادية
املت�شعبة ،ي�ضاف �إليها الو�ضع ال�سوري
ّ
والتهديدات الأمريكية.
بث بع�ض الأمل يف
و�إذ حاول �سالمة ّ
نفو�س احلا�رضين� ،أكد �أننا «ن�شهد حركة
طبيعية يف �سوق القطع وارتفاع ًا يف
الودائع امل�رصفية مبعدل �سنوي قدره 8
يف املئة ،حتى �آخر حزيران  ،2013على
الرغم من العجز يف ميزان املدفوعات� ،أما
م�ستوى الدولرة فبلغ  66يف املئة».
ولفت االنتباه �إىل «اتفاقٍ مع وزير املال
حممد ال�صفدي ،لتمديد ا�ستحقاقات
القرو�ض املدعومة يف قطاع ال�صناعة
والزراعة وال�سياحة وكفاالت ،لثالث
�سنوات �إ�ضافية من دون زيادة الكلفة على
اخلزينة ،بحيث ت�صبح �آجال هذه القرو�ض
� 10سنوات بد ًال من �سبع».
وتطرق �إىل القرار الأمريكي القا�ضي
ّ
«بتخفي�ض �ضخ ال�سيولة من طريق �رشاء
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�سندات خزينة �أمريكية ما �أدى �إىل ارتفاع
الفوائد على �سندات اخلزينة لع�رش �سنوات
يف الواليات املتحدة» ،مو�ضح ًا �أن ذلك
«�أنتج هروب ر�ؤو�س الأموال من �أ�سواق
الدول النا�شئة العائدة �إىل �أمريكا ،ما
�أدى �إىل تراجع حاد يف �أ�سعار ال�سندات
امل�صدرة من هذه الدول واىل تراجع
ب�أ�سعار العمالت وارتفاع بالفوائد (تركيا
 -برازيل  -الهند) ،بينما بقيت �أ�سعار

األول
في «مؤشر الثقة»
يف ا�ستطالع �أجرته «الوكالة
العامة للأنباء» و«م�ؤ�س�سة درا�سات
وم�ؤ�رشات» اختار  84يف املئة من
الذين �شملهم اال�ستطالع حاكم م�رصف
لبنان ريا�ض �سالمة ال�شخ�صية
االوىل التي حتظى بثقة اللبنانيني،
انطالق ًا من جناحه يف املحافظة على
اال�ستقرار النقدي وحماية مدخرات
اللبنانيني ،وجناحه يف بناء قطاع
م�رصيف قوي ،ودعمه عملية الت�سليف
اال�ستثماري واالقت�صادي واملحافظة
على ا�ستقاللية م�رصف لبنان.
وبح�سب اال�ستطالع حل قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ثاني ًا ورئي�س
الهيئات االقت�صادية عدنان الق�صار
ثالث ًا ومديرعام االمن العام اللواء
عبا�س ابراهيم رابع ًا.

ال�سندات والفوائد م�ستقرة يف لبنان وكذلك
�سعر �رصف اللرية».
واعترب �أن «النموذج النقدي الذي بنيناه
�أ�ضفى مناعة حمت اال�ستقرار يف الظروف
اال�ستثنائية» ،م�ؤكداً «اال�ستمرار يف هذا
النموذج حيث �سنحافظ على ا�ستقرار
�سعر �رصف اللرية اللبنانية جتاه الدوالر
الأمريكي ،والإمكانيات متوفرة لدى
م�رصف لبنان للقيام بذلك».
ولفت االنتباه �إىل �أننا «�سنبقى متدخلني
يف �سوق ال�سندات هادفني �إىل املحافظة
على ا�ستقرار قاعدة الفوائد يف لبنان ،من
دون تعطيل �آليات ال�سوق» ،م�شرياً �إىل �أن
«امل�صارف اللبنانية جتاوزت الأزمات ،وال
�سيما يف �سوريا وم�رص وقرب�ص ،وتعمل
حاليا بوترية الإنتاج نف�سها ،التي عرفتها
قبل هذه الأزمات ،وقد كونت االحتياطات
العامة املطلوبة كي ال تت�أثر مبزيد من
الت�أزم يف الدول املتواجدة فيها».
بدورها �شددت الرئي�سة التنفيذية ملجلة
«البنك وامل�ستثمر» نهلة النملي على �أهمية
العنوان الذي يحمله امل�ؤمتر ،معترب ًة �أن
«العرثات والأزمات التي �أ�صابت �أو قد
ت�صيب القطاع امل�رصيف و�أحدثها و�أقربها
�إلينا �أزمة القطاع امل�رصيف القرب�صي،
تفر�ض �إعادة ت�شكيل النظام امل�رصيف
وفق �أ�س�س �صحيحة و�سليمة».
كما ُ�س ّلمت دروع تقديرية اىل كل
من �سالمة ونائبه حممد البعا�صريي
الذي كانت له كلمة رئي�سية بعد جل�سة
االفتتاح عن حتديات البيئة املالية يف
ظل تطورها امل�ستدام ،ورئي�س جمموعة
«عودة �رسادار» رميون عودة .وعقدت على
هام�ش فعاليات امل�ؤمتر  4جل�سات عمل،
الأوىل حول «�إ�صالح اجلهاز امل�رصيف:
التحديات واالجنازات» ،والثانية عن
«�إعادة هيكلة البنوك واملخاطر املعنوية،
�أما الثالثة فحملت عنوان «نظم م�صارف
الظل :املخاطر والرقابة» ،والأخرية
بعنوان «الدور الفعال لالمتثال يف القطاع
امل�رصيف».
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«بنك لبنان والخليج»
يطلق خدمة االتصال
�أطلق «بنك لبنان واخلليج» خدمة مركز
االت�صال ( )Call Centerالتي تقع �ضمن
مروحة كبرية من اخلدمات التي ت�شمل
إلكرتونية ،واخلدمة
خدمة ال�صريفة ال
ّ
الليلية.
امل�رصفية ّ
ّ
وتهدف هذه اخلطوة ،وفق بيان �صادر عن
عملية االت�صال
امل�رصف� ،إىل «ت�سهيل ّ
والتفاعل بني امل�رصف وزبائنه،
وبالتايل تقدمي اخلدمة الأف�ضل».
وجهز مركز االت�صال اجلديد «بتجهيزات
ُ
ت�سمح با�ستقبال مكاملات عديدة يف
الوقت نف�سه ،وذلك على الرقم 965-01
 ، 965بالإ�ضافة �إىل موظفني يتمتعون
باملهنية العالية على مدار ال�ساعة كل
ّ
� ّأيام الأ�سبوع ،حيث ي� ّؤمنون معلومات
�شاملة عن امل�رصف وخدماته».

فرع  SGBLالـ 68

يفتح أبوابه
في «الكفاءات»

افتتح بنك �سو�سيته جرنال يف لبنان
فرعه اجلديد يف الكفاءات لت�ضم
�شبكة فروعه  68فرعا على جميع
انحاء االرا�ضي اللبنانية عاك�سا بذلك
ا�سرتاتيجية ا�ستباقية من التو�سع
والتقارب مع العمالء.
بد�أ فرع  SGBLالكفاءات با�ستقبال
كر�س نف�سه
الزبائن مع فريق عمل ّ
متاما خلدمة العمالء بجودة عالية.
وتعقيبا على ذلك اعلن ال�سيد طارق
�شهاب املدير العام امل�ساعد امل�س�ؤول
عن الدائرة التجارية يف  :SGBLان
افتتاح هذا الفرع اجلديد يف الكفاءات
يعزز اليوم وجود بنك �سو�سيته جرنال
يف لبنان يف منطقة بريوت الكربى.
و�سي�سمح لنا بامل�ساهمة يف تنمية
منطقة ذات امكانات عالية .كما ن�ؤكد
التزامنا ودعمنا امل�ستمرين لنتمكن من
تقدمي املنتجات واخلدمات امل�رصفية
التي تلبي توقعات عمالئنا.

خسائر لبنان قد تصل لـ  150مليار دوالر في السنوات
العشر منذ عام  2005وحتى عام 2015
قدر خرباء خ�سائر لبنان منذ عام  2005وحتى  2013بـ  111مليار دوالر ،هي مداخيل
ّ
كانت �ستدخل عرب ال�سياحة وعرب التجارة وعرب ال�صناعة والزراعة ،وكل االعمال
التجارية .وهكذا تكون الودائع يف امل�صارف قد ارتفعت ،اال ان خ�سائر لبنان و�صلت اىل
حد كبري وباتت ت�شكل خطراً على لبنان ،مع اخل�سائر التي مت ت�سجيلها يف ثماين �سنوات،
ّ
ا�ضافة اىل الهجرة التي خ�رس فيها لبنان حواىل مليون مواطن هاجروا يف ثماين �سنوات
اىل اخلارج ،خا�صة اىل امريكا وكندا وجزء ب�سيط اىل اخلليج ،واجلزء االكرب اىل فنزويال
والربازيل وكندا وامريكا وا�سرتاليا.
واذا ا�ستمر الو�ضع على هذه احلال ،قد ت�صل خ�سائر لبنان اىل  150مليار دوالر غري
م�سجلة لكنها
معلنة ،منها  65مليار دوالر ديون على الدولة ،والق�سم الباقي خ�سائر غري ّ
� ّأدت اىل افقار ال�شعب اللبناين وانخفا�ض مداخيله ،وانخفا�ض م�صاريفه وبالتايل تغيري
البنية االجتماعية ب�شكل زادت فيه الطبقة الفقرية ب�شكل كبري حتى و�صلت اىل  89باملئة
من ال�شعب اللبناين .اما هنالك فئة ،هي الفئة الغنية ،ون�سبتها  3يف املئة من ال�شعب
اللبناين ،ت�رصف اموالها على نف�سها من دون اعمال جتارية وحتفظ اموالها كودائع يف
امل�صارف دون ان تقوم با�ستثمارات يف العمل التجاري يف لبنان.

إحتياطي المصرف المركزي اللبناني يصل
الى  49.03مليار دوالر
تظهر ميزانية م�رصف لبنان انخفا�ضا
بن�سبة  1.27% (464.77مليون د�.أ) يف
املوجودات بالعملة االجنبية يف نهاية
�شهر �آب من العام  2013اىل  36.15مليار
د�.أ مقابل  36.61مليار د�.أ يف الن�صف
االول من �شهر �آب ،يف املقابل ،ارتفعت
االحتياطات بالعملة االجنبية بن�سبة
 %2.49على �صعيد �سنوي من 35.27
مليار د�.أ وهو امل�ستوى الذي كانت عليه
يف نهاية �شهر اب من العام .2012
من جهة ثانية تبني ميزانية م�رصف لبنان ارتفاعا يف قيمة احتياطاته من الذهب ب
 657.09مليون د�.أ ( )%5.37خالل الن�صف االول من �شهر اب  2013اىل  12.88مليار
د�.أ اما على �صعيد �سنوي فقد تراجعت حمفظة احتياطات الذهب لدى م�رصف لبنان ب
 2.34مليار د�.أ ( )%15.85مقارنة بامل�ستوى الذي كانت عليه يف نهاية �شهر اب 2012
والبالغ حينها  15.31مليار د�.أ.
يف هذا ال�سياق ،تراجع اجمايل احتياطات م�رصف لبنان (ذهب وعملة اجنبية) ب1.55
مليار د�.أ ،على �صعيد �سنوي اىل  49.03مليار د�.أ يف نهاية �شهر �آب  2013، 5058مليار
د�.أ يف نهاية �شهر �آب من العام  .2012كما تبني ميزانية م�رصف لبنان اي�ضا ارتفاعا يف
جمموع اال�صول ب  0.52مليار د�.أ خالل الن�صف الثاين م �شهر اب  2013اىل  78.77مليار
د�.أ وذلك اثر االرتفاع يف اجمايل االحتياطات بن�سبة  %0.39مليار د�.أ ،اىل 49.03
مليار د�.أ والزيادة يف حمفظة االوراق املالية بن�سبة  %1.39اىل  .%11.88وقد تراجعت
ح�صة االحتياطات اىل  % 62.24من اجمايل ميزانية م�رصف لبنان يف نهاية �شهر اب
 ،2013من ن�سبة  %66.72خالل الفرتة نف�سها من العام . 2012
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تحسن في الصادرات الزراعية والسيما إلى سوريا

التقرير االقتصادي لبنك عودة عن الفصل الثاني :2013
تراجع الميزان التجاري الصناعي الى  7.5مليارات
�أظهر التقرير االقت�صادي لبنك عودة
عن الن�صف الأول من العام 2013
وجود تفاوت بني امل�ؤ�رشات ال�سلبية
وااليجابية .فقد �سجلت ال�سلبيات
يف تراجع وجمود قطاع البناء حيث
تراجعت امل�ساحات املرخ�صة �أكرث
من  12يف املئة .كذلك تراجعت قيمة
املبيعات العقارية  8.1يف املئة
مقارنة مع ال�سنة املا�ضية وكانت
ح�صة بريوت الأكرب حيث تراجعت
 25.1يف املئة وتراجعت املبيعات
للأجانب حواىل  8.6يف املئة .كذلك
احلركة ال�سياحية التي �رضبت رقم ًا
قيا�سي ًا يف الرتاجع بفعل الظروف
القائمة يف املنطقة والداخل واظهرت
احلركة ال�سياحية عالمات �ضعف منذ
بداية العام ،حيث بلغ عدد ال�سياح
م�ستواه الأدنى .وا�شار التقرير �إىل
ت�ضخم بن�سبة  3.7يف املئة نتيجة
تراجع حركة اال�ستهالك.
القطاع امل�رصيف �سجل منواً معتد ًال
وا�ستطاع املحافظة على ماليته
املتينة حيث زادت الودائع 6.3
مليارات دوالر ،يف حني تراجعت
الت�سليفات ب�شكل ملحوظ .بالن�سبة
اىل القرو�ض ال�صناعية املكفولة من
م�ؤ�س�سة كفاالت فقد تراجعت حواىل
 33.8يف املئة.
انتاج الكهرباء تراجع اي�ض ًا حوايل
 4.9يف املئة.
كان اداء اال�سواق املالية �ضعيف ًا
برتاجع  3.4يف املئة عن العام .2012
�أما �أداء املالية العامة فقد �شكل
انعكا�س ًا للأو�ضاع املحلية والإقليمية
واالجواء غري امل�ؤاتية ما �أظهر بع�ض
االختالالت املتزايدة.
ففي حني ا�ستقر عجز امليزان التجاري
عند م�ستويات العام � .2012سجل
ميزان املدفوعات عجزاً فاق 382
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مليون دوالر .على الرغم من زيادة
التدفقات املالية الوافدة حواىل 5.3
يف املئة مقارنة مع العام 2012
نتيجة تراجع امل�ستوردات والتح�سن
اجلزئي لل�صادرات الزراعية وال�سيما
�إىل �سوريا.
وجاء يف التقرير� :إن الواردات ،التي
ت�شكل مر�آة للطلب الإجمايل ومتثل
زهاء  50٪من الناجت املحلي الإجمايل،
بقيت يف الن�صف الأول من العام 2013
على م�ستوى الفرتة املماثلة من العام
املا�ضي ،ما يعني جموداً يف الإنفاق
اخلا�ص .فاال�ستهالك اخلا�ص ،ورغم
الدعم املت�أتي من الإنفاق الإ�ضايف
من قبل الالجئني ال�سوريني ،بد�أ
يظهر بع�ض عالمات التباط�ؤ� .أما
اال�ستثمار اخلا�ص فيبقى الأكرث ت�أثراً،
وال�سيما مع ا�ستمرار ت�أجيل القرارات
اال�ستثمارية الكربى يف ظل حالة
الرتقب والرتيث ال�سائدة يف �أو�ساط
امل�ستثمرين ب�شكل عام.
يف ظل هذا التباط�ؤ ال�سائد يف الن�شاط
العام� ،شهدت م�ؤ�رشات القطاع احلقيقي

تفاوت ًا يف الأداء خالل الن�صف الأول
من العام احلايل .ففي جانب الن�سب
ال�سلبية ،نذكر الرتاجع يف كل من عدد
رخ�ص البناء املمنوحة حديث ًا بن�سبة
 ،16.2%وقيمة املبيعات العقارية
بن�سبة  ،8.2%و�إنتاج الكهرباء
بن�سبة  ،4.9%وعدد ال�سياح بن�سبة
 12.6%و�رسعة دوران النقد بن�سبة
� .6.1%أما يف اجلانب الأكرث �إيجابية،
نذكر االرتفاع يف حجم الب�ضائع يف
مرف أ� بريوت بن�سبة  ،17.4%وعدد
امل�سافرين عرب مطار بريوت بن�سبة
 8.7%وحجم ال�صادرات بن�سبة .6.5%
عليه ،ويف ظل وجود بع�ض العوامل
االحتوائية ،يبدو �أن تباط�ؤ االقت�صاد
الوطني مل ي� ِؤد �إىل ركود اقت�صادي
�أو �إىل معدالت منو �سلبية يف الناجت
املحلي الإجمايل احلقيقي ب�شكل عام.
يف هذا ال�سياق ،انح�رس الت�ضخم
ن�سبي ًا بت�سجيله ن�سبة قدرها 3.7%
بني حزيران  2012وحزيران 2013
وفق الأرقام ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة
البحوث واال�ست�شارات .وت�شري الوقائع
�إىل ان االقت�صاد اللبناين ي�شهد مزيداً
من االن�سياب يف الطلب اال�ستهالكي
من الكماليات �إىل الأ�سا�سيات ،مع
تراجع الواردات من �سلع الرفاهية
بن�سبة  13%وارتفاع الواردات من
ال�سلع اال�ستهالكية العادية بن�سبة 2٪
يف الن�صف الأول من العام يف �سياق
تراجع تدفق ال�سياح وارتفاع �أعداد
الالجئني ال�سوريني.
وعلى غرار ال�سنوات الفائتة ،ظل
ال عن
االقت�صاد النقدي منف�ص ً
االقت�صاد احلقيقي ،مع ت�سجيل
الأموال الوافدة ارتفاع ًا بن�سبة 5.3%
يف الن�صف الأول من العام 2013
باملقارنة مع الفرتة املماثلة من العام
.2012
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«مؤشر تجار بيروت ..فرنسبنك» :النمو صفر
�أ�سفر «م�ؤ�رش جمعية جتار بريوت فرن�سبنك لتجارة التجزئة»
للف�صل الثاين من  ،2013عن �أنه يف حال «ا�ستمر هذا املنحى
االنحداري وظلت الفر�ص واملحطات الأ�سا�سية املقبلة من
�أعياد وموا�سم ت�ضيع على امل�ؤ�س�سات واملحال التجارية،
ف�إن توقعات جمعية جتار بريوت للنمو االقت�صادي �ستكون
منعدمة �أي بن�سبة �صفر يف املئة لهذه ال�سنة ،نظراً اىل �أهمية
القطاع التجاري يف تكوين الناجت القائم ،وهذا ما يتقاطع مع
توقعات عدد من املراجع اخلارجية املوثوقة».
�أعلن رئي�س جمعية جتار بريوت نقوال �شما�س نتائج امل�ؤ�رش
وقال «�إن الأرقام ت�شري اىل �أن ديناميكية االنخفا�ض ظلت
م�ستمرة خالل الف�صل الثاين من هذه ال�سنة ،وبذلك نكون قد
�أقفلنا ،منذ الف�صل الثالث من � ،2012سنة كاملة من التقهقر
التجاري بح�سب كل املعايري .يف حني �أظهر فيه الرقم الإ�سمي
( )nominal figureللف�صل الثاين من العام  2013تراجع ًا
بن�سبة نحو  3.01يف املئة مقارنة يف الف�صل ذاته من ال�سنة
املا�ضية� ،سجل الرقم احلقيقي ( )real figureتراجع ًا ملحوظ ًا
ملعدل
و�صل اىل  11.55يف املئة بعد �أخذ الرقم الر�سمي
ّ
الت�ضخم لقطاعات التجارة بالتجزئة ال�صادر عن �إدارة
الإح�صاء املركزي ( +8.80يف املئة) بعني االعتبار.
وبعدما ا�شار اىل العوامل اخلارجية والداخلية ،اكد �شما�س على
الآتي :ما زال م�ستوى اال�ستهالك يف قطاع ال�سلع الأ�سا�سية
(وهو قطاع من املفرت�ض �أن يظل فيه الطلب مت�ساوي ًا �أي ًا

عدد بطاقات الدفع المصرفية يحقق نمواً
ملحوظ ًا العام الماضي بنسبة .% 5.5
ك�شفت اح�صاءات «جمعية
م�صارف لبنان»� ،أن
عدد بطاقات الدفع
امل�رصفية يف لبنان
و�صل يف نهاية  2012اىل مليون و861
الفا و 849بطاقة ،باملقارنة مع مليون و 783الف ًا و962
بطاقة يف نهاية .2011
كمعدل منو �سنوي بني عامي
وارتفع عدد البطاقات بن�سبة ّ ..5.5%
 2008و� ،2012إال ان ن�سبة النمو بني عامي  2011و 2012تراجعت
اىل ..% 4,4
كما تفيد االح�صاءات ان ن�سبة  .96%من هذه البطاقات تعود اىل
مقيمني ،يف حني ان  .4%فقط تعود اىل غري املقيمني.
ي�شار �إىل �أن عدد �آالت ال�رصف الآيل ارتفع اي�ض ًا اىل � 1433آلة يف
معدل
نهاية 2012 ،باملقارنة مع  1285الة يف نهاية  ،2007وبلغ ّ
منوها ال�سنوي  .6%يف ال�سنوات اخلم�س بني عامي  2008و.2012
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كانت الظروف االقت�صادية نظراً اىل احتياجات املواطنني
(وبحدة للبع�ض منها) مقارنة مب�ستوياته يف
اليومية) يرتاجع
ّ
الف�صل الثاين من �سنة  ،2012وال �سيما يف القطاعات التالية:
املواد الغذائية  1.1يف املئة ،امل�رشوبات الروحية �أكرث من 50
يف املئة ،التبغ نحو  15يف املئة ،املالب�س نحو  5يف املئة،
الأحذية  15يف املئة .ونتيجة لكل ما �سبق ،وبعد الإ�شارة اىل
�أن امل�ؤ�رش الأ�سا�س ( )100الذي مت تبنيه هو للف�صل الرابع
ل�سنة  ،2011وتقديرات ت�ضخم الأ�سعار خالل الف�صل الثاين
من �سنة  ،2013وفق توقعات جمعية جتار بريوت ،بلغ 1.1
يف املئة.

«اللبناني الفرنسي» يدعم «كن هادي»
دعم «البنك اللبناين الفرن�سي» �سهرة « »Taxi Nightالتي
نظمتها «جمعية كن هادي» ( )Kunhadiيف ملهى الـ،White
يف �ﺇطار �إ�سرتاتيجية امل�س�ؤولية االجتماعية التي يعتمدها
البنك.
�شارك �أكرث من �ألف �شاب و�شابة يف هذا احلدث الذي يعزز
مت نقلهم �ﺇىل
ثقافة القيادة الآمنة وامل�س�ؤولة على الطرقّ ،
امللهى ،ومن ثم �إعادتهم �ﺇىل بيوتهم بوا�سطة �سيارات �أجرة
دعم ًا لهذه املبادرة حتت عنوان« :ال لل�رشب والقيادة»
وقالت مديرة «مديرية الإعالم والإعالن يف جمموعة البنك
اللبناين الفرن�سي» تانيا رزق« :لكوننا م�ؤ�س�سة تعتمد مبادئ
املواطنة امل�س�ؤولة والتنمية االجتماعية ،ال ن�ستطيع الوقوف
مكتويف الأيدي �أمام حوادث ال�سري التي ت�شهد زيادة خميفة
م�صممون على
والتي حت�صد �أرواح �شبابنا .لذلك نحن
ّ
ا�ستثمار كل جهودنا من �أجل �إحداث تغيري �ﺇيجابي».
وقالت نائبة رئي�س «جمعية  »Kunhadiلينا جربان:
«�سن�سعى من خالل تعاوننا مع البنك اللبناين الفرن�سي �إىل
امل�ساهمة يف تقلي�ص عدد حوادث ال�سري».
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م�صارف
هيل زار «جمع ّية المصارف» والتقى أعضاءها

دايفيد هيل

تعددت ن�شاطات جمعية امل�صارف خالل �شهر �أيلول
املن�رصم ،حيث ا�ستقبل رئي�س اجلمعية الدكتور فران�سوا
با�سيل ال�سفري الأمريكي اجلديد دايفيد هيل بح�ضور �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ،ورحب با�سيل بهيل وقال� :إننا نتطلع
جميعا اىل تطوير عالقات ال�صداقة التاريخية التي تربط
لبنان بالواليات املتحدة عرب �إقامة حوار متوا�صل ومثمر
معكم ومع زمالئكم يف ال�سفارة .فهذا احلوار هو عن�رص
مهم يف تعزيز العالقة بني القطاع امل�رصيف اللبناين
والواليات املتحدة الأمريكية ،ومن �ش�أنه طبعا �أن ي�ؤدي اىل
تفاهم وتعاون �أف�ضل مع خمتلف حماورينا داخل الإدارة
االمريكية»� .أ�ضاف« :يف البيان الذي �ألقيتموه �أمام جلنة
العالقات اخلارجية يف الكونغر�س ،قلتم ما حرفيته «�إن
القطاع امل�رصيف يف لبنان هو العمود الفقري لإقت�صاده»،
و�أ�ضفتم «�إذا مت تثبيتي ،ف�إين �س�أعمل مع الأ�رسة امل�رصفية
اللبنانية على �ضمان �أن يبقى هذا القطاع قوة ا�ستقرار
لالقت�صاد».
�إن �إدارات م�صارفنا مت�شددة للغاية يف تطبيق املبادىء
والعقوبات الأمريكية املو�ضوعة ملكافحة تبيي�ض الأموال
ومتويل الإرهاب .ويف هذا الإطار ،تقوم جمعية م�صارف
لبنان بالتن�سيق الوثيق مع وزارة اخلزانة الأمريكية ومع
غريها من الوكاالت املخت�صة كمكتب مراقبة الأ�صول
اخلارجية وجهاز مكافحة اجلرائم املالية.
وتابع« :على �صعيد �آخر ،تقوم اجلمعية ،بالتعاون مع
�إحدى �رشكات التدقيق الدولية ،ب�إعداد كتيب عن �سيا�سات
و�إجراءات مكافحة تبيي�ض الأموال وقانون الإمتثال
ال�رضيبي الأمريكي ( .)FATCAو�سوف يو�ضع هذا الكتيب
يف وقت قريب جدا بت�رصف جميع امل�صارف العاملة يف
لبنان لتمكينها من الت�أقلم التام مع هذه النظم الأمريكية
اجلديدة .ولهذا الغر�ض ،كما ل�سواه ،نتمنى �أن ننظم بالتعاون
مع وزارة اخلزانة الأمريكية ومع مكتب مراقبة الأ�صول
اخلارجية وبنك الإحتياط الفدرايل �سل�سلة ور�ش عمل ودورات
تدريبية هنا �أو يف الواليات املتحدة ،بق�صد متتني تعاوننا،
ون�أمل احل�صول على دعمكم ال�شخ�صي يف هذا ال�صدد.
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فرانسوا باسيل

القواعد العالمية

وكان رئي�س جمعية امل�صارف قد �شدد على «العالقات امل�رصفية
الوا�سعة مع ال�سوق الأمريكية و�رضورة تقويتها وتعميقها
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الأمريكية املالية وامل�رصفية ،ومنها
وزارة اخلزانة الأمريكية وبنك االحتياطي الفديرايل ومكتب
مراقبة الأ�صول اخلارجية»� ،شارح ًا «مدى التزام القطاع
امل�رصيف اللبناين بقواعد ال�صناعة امل�رصفية العاملية ،وال
�سيما مكافحة تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب» .و�شكر با�سيل
ال�سفري الأمريكي اجلديد يف لبنان ديفيد هيل على «ما �أدىل به
حول القطاع امل�رصيف اللبناين خالل جل�سة اال�ستماع يف جلنة
العالقات اخلارجية يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي».
مقر جمعية امل�صارف حيث اجتمع برئي�سها الدكتور
زار هيل ّ
با�سيل و�أع�ضاء جمل�س الإدارة .وقال با�سيل «�إننا نتطلع
جميع ًا اىل تطوير عالقات ال�صداقة التاريخية التي تربط
لبنان بالواليات املتحدة عرب �إقامة حوار متوا�صل .وهو
عن�رص مهم يف تعزيز العالقة بني القطاع امل�رصيف اللبناين
والواليات املتحدة الأمريكية ،ومن �ش�أنه طبع ًا �أن ي� ّؤدي اىل
تفاهم وتعاون �أف�ضل مع خمتلف حماورينا داخل الإدارة
االمريكية».
وبعدما �رشح با�سيل �إجنازات القطاع امل�رصيف اللبناين� ،شدد
على ان القطاع يلتزم �أعلى معايري التحقق والإدارة الر�شيدة
يف القطاع املايل ،وقال« :يف هذا الإطار ،تقوم جمعية
م�صارف لبنان بالتن�سيق الوثيق مع وزارة اخلزانة الأمريكية
ومع غريها من الوكاالت املخت�صة كمكتب مراقبة الأ�صول
اخلارجية وجهاز مكافحة اجلرائم املالية .على �صعيد �آخر،
تقوم اجلمعية ،بالتعاون مع �إحدى �رشكات التدقيق الدولية،
كتيب حول �سيا�سات و�إجراءات مكافحة تبيي�ض
ب�إعداد ّ
الأموال وقانون االمتثال ال�رضيبي االمريكي (فاتكا) ،ثم
بحاكمية م�رصف
ان �سلطاتنا النقدية والرقابية املتمثلة
ّ
مت�شددة جداً هي �أي�ض ًا
لبنان وجلنة الرقابة على امل�صارف
ّ
يف الت�أكد من التزام امل�صارف اللبنانية املعايري الدولية
لل�صناعة امل�رصفية ،ودرجت على ممار�سة �أق�سى �آليات
برمته».
الرقابة على القطاع ّ
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«اإلعتماد اللبناني» يزيد أمواله
ارتفع حجم �أموال م�رصف «الإعتماد اللبناين» اخلا�صة
ال �أعلى معدل زيادة على
الأ�سا�سية بن�سبة  ،% 18.28م�سج ً
الأموال اخلا�صة الأ�سا�سية  Tier 1مل�رصف يف لبنان خالل
العام  ،2013ما يرفع ن�سبة كفاية ر�أ�س املال لدى امل�رصف
احلد الأدنى املطلوب
�إىل  % 15.07بحيث تفوق هذه الن�سبة ّ
وفق متطلبات جلنة «بازل» املعتمدة من قبل م�رصف لبنان.
ويف بيان �صادر عن امل�رصف« ،مت �إقفال �إ�صدار الأ�سهم
التف�ضيلية فئة  2013بنجاح ،والذي بلغت قيمته  100مليون
دوالر ذات الطبيعة الدائمة غري الرتاكمية والقابلة للإ�سرتداد
بناء على طلب امل�رصف ،ونال �إقبا ًال الفت ًا بحيث فاق الطلب
ً
على االكتتاب ال�سقف املحدد ،مظهراً ثقة املكتتبني مبجموعة
االعتماد اللبناين ،ومعززاً دور امل�رصف �ضمن جمموعة
ت�ضم م�صارف ال�صدارة يف لبنان».
«�ألفا» التي
ّ
للمنا�سبة ،قال ع�ضو جمل�س االدارة املدير العام املعاون
للمجموعة الدكتورمي�شال خديج :ت�أتي هذه اخلطوة �ضمن
ا�سرتاتيجية امل�رصف ال�شاملة والرامية اىل حتقيق منو
م�ستدام يدعم خطط التو�سع واالنت�شار يف اخلارج ،ويحافظ
على معدالت �سيولة ومالءة متينة متا�شي ًا مع متطلباب جلنة

«بازل» الدولية ،وتعاميم م�رصف لبنان .واجلدير ذكره ان
«جمموعة االعتماد اللبناين» حققت يف ال�سنوات الأخرية
املا�ضية تو�سع ًا يف الأ�سواق اخلارجية ،وال �سيما يف العراق
وال�سنغال ،بعد قرب�ص والبحرين وكندا ،ا�ضافة اىل �شبكة
فروعها الـ 67املنت�رشة على االرا�ضي اللبنانية.

فتوح  :المؤتمر المصرفي العربي
س ُيشكل أكبر تظاهرة مصرف ّية ومال ّية
يتابع احتاد امل�صارف العربية
اعداد التح�ضريات الالزمة للم�ؤمتر
امل�رصيف العربي ال�سنوي الذي
�سينظمه يف بريوت يف �شهر ت�رشين
الثاين املقبل .ويعول االحتاد على
ت�أمني م�شاركة مالية وم�رصفية
عربية ودولية وا�سعة ورفيعة
امل�ستوى يف امل�ؤمتر للت�أكيد جمددا
على دور بريوت املايل وامل�رصيف
واالقت�صادي يف املنطقة .و�أو�ضح
�أمني عام احتاد امل�صارف العربية
و�سام ح�سن فتوح �أن «االحتاد يعمل
على �أن ي�شكل م�ؤمتر بريوت �أكرب
و�أهم تظاهرة م�رصفية ومالية عربية
ودولية وهو يراهن على ح�ضور
عربي ودويل وا�سعني ومميزين رغم
االو�ضاع التي متر بها املنطقة ،وذلك
انطالقا من اخل�صو�صية التي تتمايز
بها العا�صمة اللبنانية  -بريوت
التي تعترب عا�صمة املال وامل�صارف

واالعمال يف املنطقة» .و�أ�شار �إىل �أن
«احتاد امل�صارف العربية م�ستمر يف
متابعة ومواكبة االحداث التي ت�شهدها
املنطقة ،وهو اليوم �أكرث �إ�رصارا على
مواجهة التحديات وتكري�س وتفعيل
ح�ضوره على اخلارطة العربية والعاملية
خدمة لالقت�صادات العربية من خالل
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ت�أمني ا�ستمرارية التوا�صل والتفاعل
مع كل جديد يح�صل يف العامل».
وختم« :ن�سعى من خالل �إ�رصارنا
على ممار�سة دورنا و�إثبات ح�ضورنا
لفتح نافذة م�ضيئة يف «العتمة» التي
تلقي بظاللها على املنطقة ونحن
على ثقة بالنجاح».
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م�صارف

خدمة إلكترون ّية جديدة
لـ«االعتماد اللبناني» و»فرنسبنك»
القصار :نرتقي نحو أفق جديد في التعامل المصرفي
طربيةّ :
تمكن الجميع من تسديد الضرائب
عبر بطاقة مصرف ّية
�أ�صبح يف �إمكان املكلف اللبناين �سداد
ما يتوجب عليه من �رضائب على
تكبد عناء
االمالك املبنية ،من دون ّ
االنتقال اىل الدوائر املخت�صة ،و�إ�ضاعة
الوقت وحتمل الروتني االداري.
فقد �أعلن م�رصفا «االعتماد اللبناين»
و«فرن�سبنك» ا�ستحداث خدمة ت�سديد
ال�رضائب من خالل بطاقات االئتمان
«فيزا» و«ما�سرتكارد» ،عرب بوابة الدفع
االلكرتوين «نت كومري�س» ،بالتعاون
مع وزارة املال تتيح للمكلف اللبناين
ت�سديد �رضائبه على االمالك املبنية
عرب املوقع اخلا�ص بوزارة املال ،وذلك
يف امل�ؤمتر ال�صحايف الذي عقده رئي�س
جمل�س ادارة فرن�سبنك عدنان الق�صار
ورئي�س جمل�س ادارة بنك االعتماد
اللبناين جوزف طربيه

كلمة طربيه

بداية حتدث طربيه فقال« :ي�رس
بنك االعتماد اللبناين وفرن�سبنك،
امل�رصفان الرائدان يف لبنان الراميان
�إىل حت�سني اخلدمات التي تقدم �إىل
املكلفني ،وتعزيز التح�صيل ال�رضيبي،
�أن يعلنا ا�ستحداث خدمة ت�سديد
ال�رضائب من خالل بطاقات االئتمان
 Visaو ،MasterCardعرب بوابة الدفع
الإلكرتوين  ،NetCommerceوتتيح
هذه اخلدمة لكل مكلف لبناين �أو
�أجنبي ،مقيم يف لبنان �أو خارجه،
ت�سديد �رضائبه على الأمالك املبنية
عرب املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بوزارة
املالية يف لبنان (www.finance.
 )gov.lbعن طريق �إ�ستخدام بطاقة
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الريادي �شاهد �آخر على ت�ضافر جهودنا
لت�أ�سي�س م�ستقبل �أف�ضل لأجيال لبنان
الذي نريده دائما الأف�ضل والأح�سن،
وهي منوذج للتعاون بني م�ؤ�س�سات
جمتمع الوطن كلها».

كلمة القصار

م�رصفية من نوع فيزا او ما�سرتكارد،
�صادرة عن �أي م�رصف لبناين �أو
عاملي ،وذلك ب�شكل �سهل و�آمن و�رسيع،
متا�شيا مع متطلبات التطور التقني».
�أ�ضاف« :اما بوابة الدفع الإلكرتوين
 NetCommerceفقد ت�أ�س�ست يف العام
 1999وهي ثمرة �رشاكة ناجحة بني
�رشكة  TeleInvestواالعتماد اللبناين
وفرن�سبنك امل�رصفان الرائدان يف
�أنظمة ال�صريفة الإلكرتونية يف لبنان،
وهي ت�ؤمن خدمات الدفع عرب الإنرتت
ب�صورة �آمنة و�آنية عن طريق بطاقات
الإئتمان ( )Credit Cardsوبطاقات
الدفع الفوري ( )Debit Cardsل�رشكتي
فيزا وما�سرتكارد .وقد �إعتمدت �رشكة
� NetCommerceأهم برنامج عاملي
للتحقق من هوية العمالء ،لتوفر بذلك
مزيدا من الأمان واحلماية مل�ستعملي
البطاقات وفقا لأحدث املعايري
املعلوماتية العاملية املعتمدة يف
عمليات الدفع الإلكرتونية .وقد با�رشنا
بتنفيذ عمليات ت�سديد ال�رضائب عمليا
من قبل املكلفني خالل �شهر �آب ،2013
وت�شهد هذه العمليات �إقباال الفتا من
املكلفني» .وختم« :ان هذا امل�رشوع

من جهته ،قال الق�صار« :نطمح من
خالل هذه اخلدمة �أن نرتقي واملواطن
اللبناين نحو �أفق جديد يف التعامل
امل�رصيف ،ونقدم له جتربة تواكب
معايري ال�صريفة الدولية احلديثة
من حيث الريادة والراحة والفعالية.
لقد تكاتفنا مع بنك االعتماد
اللبناين ،ووزارة املالية ،و�رشكة Net
 Commerceالرائدة يف جمال توفري
خدمات الدفع االلكرتونية ،و�رشكة
 ،Telelnvastلكي ننجز وللمرة االوىل
يف تاريخ لبنان هذه اخلدمة التي مل
تكن لتدخل حيز التنفيذ �إال بف�ضل
هذا التعاون لنواكب الع�رص ونقدم
للمواطن اللبناين �أحدث الت�سهيالت
التكنولوجية» .وقال�« :إننا كقطاع
خا�ص و�إذ ن�ضع �أيدينا اليوم يف هذه
املبادرة مع وزارة املالية ،ن�ؤ�س�س
احلكومة االلكرتونية ،يف بلد ت�أخر
وللأ�سف بت�شكيل حكومته الر�سمية.
�إن هاج�سنا الأول يف الهيئات
االقت�صادية يف ظل ما يعانيه لبنان
من ركود اقت�صادي غري م�سبوق،
هو حتما اخلروج من بازار الت�أليف
احلكومي هذا ،بعد �أكرث من �ستة �أ�شهر
من املراوحة القاتلة� ،أدت �إىل دخول
لبنان يف نفق مظلم .و�إنني ويف
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ّ
يكرس التعاون بين قطاعَي المصارف والتعليم
«معهد الدراسات المصرفية» يمزج المهني باألكاديمي
يعد «املعهد العايل للدرا�سات
ّ
امل�رصفية» ال ّأول من نوعه لبناني ًا،
لناحية اجلمع بني التعليم النظري
والتطبيق التقني يف املجال
امل�رصيف واملايل .وقد �أن�شئ
باملر�سوم رقم  9749يف بدايات
مكر�س ًا التعاون بني
�سنة ّ ،2013
«جامعة القدي�س يو�سف» و«جمعية
امل�صارف».
وتو�ضح مديرة املعهد فدوى من�صور
� ّأن «امليزة الأ�سا�سية لهذا املعهد
تكمن يف �أنه ميزج بني التعليم
املهني من جهة ،والأكادميي من
ٍ
جهة �أخرى» ،متوقعة �إقبا ًال جيداً
أهميته.
على املعهد نظراً ل ّ
وت�شري �إىل � ّأن «اجلامعة �ستعمل
بال�رشاكة مع جمعية امل�صارف
والتن�سيق معها لإعداد الطالب ب�أف�ضل طريقة ممكنة ،عرب
انخراطهم بالعمل التطبيقي وعدم االكتفاء مبا هو نظري ،وهذا
للمرة الأوىل».
الأمر فريد من نوعه وين ّفذ ّ
وتلفت االنتباه �إىل �أن «برامج الإجازة واملا�سرت يف املعهد
م�صممة على نحو يتيح تزويد الطالب بالكفايات واملهارات
َّ
التي ت� ّؤهله ليمار�س ب�رسعة وظائف مالية وم�رصفية تتط ّلب
ؤولية وقدرة على التوا�صل ب�أ�سلوب
قدراً من الن�ضج
وح�س امل�س� ّ
ّ
وا�ضح ،ودقيق وب�سيط بوا�سطة جميع و�سائل االت�صال».
وتفيد ب�أن «ال�صفوف �ستق�سم �إىل �شعبتني ،للغتني ،الفرن�سية
واالنكليزية ،لطالب الإجازة هذا العام ،وكذلك لطالب املا�سرت
الحق ًا» ،م�شري ًة �إىل �أن «�شهادة املا�سرت يف ال�سنوات املقبلة
للمتخرجني من كل اجلامعات ولي�س فقط
�ستفتح املجال
ّ
جامعة القدي�س يو�سف».
وتربز من�صور �أهمية امل�رشوع «لناحية خروج الطالب بعد
ح�صوله على �شهادته ،علم ًا � ّأن الوقت املتاح لإجنازها يرتاوح
�صدد تطرقنا �إىل مو�ضوع احلكومة
االلكرتونية� ،أغتنم الفر�صة لأ�شدد
جمددا على �رضورة ت�شكيل احلكومة
اللبنانية ،كما و�أطالب القوى ال�سيا�سية
على اختالفها بت�سهيل مهمة الرئي�س
املكلف متام �سالم لت�أليف احلكومة
كمطلب وطني ملح من �أجل �إنقاذ
البالد من امل�أزق الذي بات يتهدد

اقت�صادنا اللبناين» .وختم« :جميل �أن
تدفع �رضائبك عرب االنرتنت ،جميل
�أن نوطد عالقاتنا بزبائننا بطرق
�أكرث �سهولة ،وجميل �أن يبقى لبنان
ما�ضيا يف �سكة احلداثة والتحديث،
ولكن الأجمل �أن ينعم املواطن اللبناين
بالعي�ش الكرمي ،ورفع الإنتاجية،
واالزدهار االقت�صادي».
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بني  3و� 6سنوات ،جاهزاً لالنخراط
مبا�رشة ب�سوق العمل» ،مو�ضح ًة
التدرج التي يحتاجها
�أن «فرتة
ّ
�أي متخرج يف القطاع امل�رصيف
�أو املايل ،تتق ّل�ص بالن�سبة لطالب
املعهد لأ ّنهم يكونون قد قطعوا
مراحل طويلة من املمار�سة
والتطبيق خالل تواجدهم على
مقاعد الدرا�سة».
حملة
ف
بت�رص
املعهد
كما ي�ضع
َ
ّ
ال�شهادتني املمنوحتني �سابق ًا
من «مركز الدرا�سات امل�رصفية»،
امل�رصفية
(�شهادة الدرا�سات
ّ
املتخ�ص�صة و�شهادة الدرا�سات
ّ
امل�رصفية) ،برامج
إدارة
ال
يف
العليا
ّ
خا�صة ال�ستكمال �إعدادهم يف �سبيل
نيل �شهادة الإجازة و�/أو املا�سرت،
على �أن تتوافر فيهم جميع ال�رشوط املطلوبة من وزارة الرتبية
والتعليم العايل.
ُي�شار �إىل �أن رئي�س «جمعية امل�صارف» ال�سابق الدكتور جوزيف
طربيه ورئي�س اجلامعة الربوف�سور �سليم دكا�ش ،قد �أعلنا يف 2
حزيران الفائت عن �إن�شاء املعهد يف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك يف
حرم «كلية العلوم االجتماعية» يف «�شارع هوفالن».
علم ًا �أن املعهد ي�ستقبل طالب الإجازة لل�سنة اجلامعية
 2014 2013يف «جامعة القدي�س يو�سف» ،وتبد�أ الدرو�س يفابتداء من �سنة
ت�رشين الأول ،على �أن ي�ستقبل طالب املا�سرت
ً
ويركز جهوده ملتابعة الن�شاطات الإعدادية
.2015-2014
ّ
التي كان قد با�رشها «مركز الدرا�سات امل�رصفية» خالل
ال�سنوات الثالث الأخرية ،و�سيتولىّ بالتايل ا�ستكمال برامج
عامي  2010و2012
الدرا�سية للطالب
احللقات
ّ
ّ
امل�سجلني بني َ ْ
يف الربامج القدمية للمركز ،الذي �أن�شئ �أي�ض ًا بالتعاون بني
اجلمعية واجلامعة.

كلمة الريس

بدورها ،عرفت رئي�سة جمل�س ادارة
«نت كومري�س» كارال الري�س بال�رشكة،
م�شرية اىل انها «ت�أ�س�ست يف العام 1999
بتملكها من قبل امل�رصفني الرائدين يف
انظمة ال�صريفة االلكرتونية «االعتماد
اللبناين» و»فرن�سبنك» باال�ضافة اىل
�رشكة «تلينف�ست».
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ن�شاطات �صناعية

افتتاح معرض اإلبتكار في الصناعات الغذائ ّية ــ صيدا
صالح :مهمتنا تسليط الضوء على القطاعات االنتاجية
البساط :الصناعات الغذائية تتحدى الظروف األمنية
ايخهورست :القطاع الخاص أساسي لتحسين النمو
رعت �سفرية االحتاد االوروبي يف لبنان
اجنيلينا ايخهور�ست افتتاح و�إطالق
فعاليات معر�ض ت�شجيع االبتكار يف
ال�صناعات الغذائية وافتتاح �صالة
املعار�ض يف غرفة التجارة وال�صناعة
والزراعة يف �صيدا واجلنوب ،الذي نظمته
الغرفة بالتعاون مع االحتاد االوروبي
وم�ؤ�س�سة «ايدال» وجمعية «احت�ضان
االعمال» التابعة للغرفة ،واحتاد غرف
التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان،
وذلك مب�شاركة حوايل خم�سني م�ؤ�س�سة
و�رشكة وجمعية متخ�ص�صة يف انتاج
ال�صناعات الغذائية ح�رض االفتتاح النائب
عبداملجيد �صالح ورئي�س جمل�س ادارة
«ايدال» نبيل عيتاين ،حمافظ اجلنوب نقوال
بو �ضاهر وفاعليات ور�ؤ�ساء بلديات.

كلمة صالح

والقى رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة يف
�صيدا واجلنوب حممد ح�سن �صالح كلمة
اعترب فيها �أن «املعر�ض ميثل ت�صميما
قويا على اخرتاق اجلمود وانعا�ش او�ضاع
اقت�صادية وجتارية باتت تعاين االختناق
يف ظل الظروف االمنية وال�سيا�سية
التي تع�صف بالوطن» .و�أ�شار �إىل �أن
«تنظيم هذا املعر�ض هو جهد يبذل من
قبل الغرفة من اجل ت�سليط ال�ضوء على
القطاعات االنتاجية يف منطقة اجلنوب،
�إ�ضافة اىل حتريك ال�سوق و�إ�ضفاء جو من
احليوية واالرتياح الن�سبي على حياتنا
و�أعمالنا» ،م�شريا اىل ان «هذا اجلهد
الظريف ال ميكن �أن يحجب ر�ؤية االزمة
االقت�صادية على ال�صعيد الوطني».
واعترب ان «املعر�ض ي�ستحق منا الرعاية
واالهتمام والدعم امل�ستمر خا�صة
وان حركة االنتاج ومبادرات تن�شيط
االقت�صاد عموما لي�ست حلقة مغلقة
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مقت�رصة وحم�صورة يف اطار التطوير
التنقي للمنتجات املحلية وزيادة قدرتها
التناف�سية يف اال�سواق املحلية واخلارجية
بل هي حلقة مت�صلة يف �سل�سلة تعتمد على
الرتويج والت�سويق» ،م�شريا �إىل �أن الظروف
االمنية غري امل�ؤاتية التي �شهدتها مدينة
�صيدا خالل �شهر متوز املا�ضي اجربتنا
اىل ت�أجيل موعد اطالق املعر�ض ،اال اننا
حر�صنا على امل�ضي يف تنفيذ الربنامج
املقرر بت�ضامن جهود كافة الداعمني
واملعار�ضني والزائرين.

كلمة البساط

ويف كلمته قال نائب رئي�س نقابة
ال�صناعات الغذائية يف لبنان منري

الب�ساط «�إن قطاع ال�صناعات الغذائية يف
لبنان يحتل املرتبة الأوىل يف حت�صيل
القيمة امل�ضافة ،ويحتل القطاع نف�سه
املرتبة الثانية لال�ستثمارات يف القطاع
ال�صناعي» .كما �أ�شار اىل «ان التحديات
الأمنية متثل عائق ًا يف تطوير هذا القطاع
و�سواه من القطاعات».

كلمة إيخهورست

وكانت كلمة اليخهور�ست �أعربت يف
م�ستهلها عن «�رسورها لوجودها يف
�صيدا الفتتاح املعر�ض وافتتاح قاعة
املعار�ض» ،وقالت« :اليوم تفتتح ر�سميا
هذه القاعة وهذا املعر�ض الذي ي�ست�ضيف
واحدا من اكرب الن�شاطات اخلا�صة
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بال�صناعات الغذائية مب�شاركة العديد
من امل�ساهمني وممثلني عن احلكومة
وال�رشكات والتعاونيات ومنظمات غري
حكومية» .وقالت ايخهور�ست يف كلمتها
:ي�رسين �أن �أكون هنا اليوم معكم يف
افتتاح معر�ض وم�ؤمتر ت�شجيع االبتكار
يف ال�صناعات الغذائية ومركز املعار�ض،
بالتعاون مع غرفة التجارة وال�صناعة
والزراعة يف �صيدا واجلنوب .نفتتح
اليوم مركز املعار�ض الذي ي�ست�ضيف
�أول حدث كبري له وهو عن ال�صناعات
الغذائية مع العديد من �أ�صحاب ال�ش�أن� ،أي
ممثلي احلكومة وال�رشكات والتعاونيات
واملنظمات غري احلكومية ،وا�شارت اىل � ّإن
القطاع اخلا�ص التناف�سي �أ�سا�سي لتح�سني
النمو االقت�صادي والظروف املعي�شية
لل�سكان يف لبنان .واالحتاد الأوروبي
ملتزم م�ساعدة املنظمات الو�سيطة على
غرار غرف التجارة �أو م�ؤ�س�سات احت�ضان
الأعمال ،مبا �أنها ت�ضطلع بدور رئي�سي يف
حتفيز االقت�صاد.
ا�ضافت :خالل ال�سنوات املا�ضية ،قدم
االحتاد الأوروبي دعم ًا كبرياً للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم عرب امل�ساهمة
يف تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة
يف لبنان (من خالل برنامج اجلودة)،
وحت�سني و�صول امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم �إىل التمويل (من خالل
كفاالت) ،وت�سهيل قيام مراكز احت�ضان
الأعمال على غرار جمعية احت�ضان
االعمال يف اجلنوب.
وقالت :و�سوف ت�ؤمن اجلمعية من خالل
املركز الذي نفتتحه اليوم من�ش�آت
للمعار�ض .و�سوف يدعم هذا املركز
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية جداً وال�صغرية
واملتو�سطة احلجم وروحية املبادرة
من خالل فر�ص الت�شبيك .و�سوف ي�سمح
بزيادة �صفقات الأعمال وحتفيز االبتكار
عرب ت�أمني �أر�ضية لتبادل املعرفة وبت�أمني
اال�ستدامة املالية للجمعية.
بعدها ق�صت ال�سفرية ايخهور�ست واحل�ضور
�رشيط االفتتاح وقامت بجولة مع �صالح
واحل�ضور على اق�سام املعر�ض.
�إ�شارة اىل �أن املعر�ض �شارك فيه اكرث من
خم�سني م�ؤ�س�سة �صناعية غذائية وجمعية
تعاونية من �صيدا واجلنوب النتاج
ال�صناعات الغذائية واالنتاج الريفي.

السفير األميركي لوزير الصناعة:
ملتزمون تجديد «نظام المفاضلة»

بحث وزير ال�صناعة فريج �صابوجنيان ،مع ال�سفري الأمريكي ديفيد هيل يف
العالقات االقت�صادية والتبادلية بني لبنان والواليات املتحدة ،و�رضورة
تعزيزها وتطويره.
و�أكد هيل خالل اللقاء «حر�ص بالده على املحافظة على �سيادة لبنان
وا�ستقراره وازدهاره ،والتزامها جتديد نظام املفا�ضلة العام (General System
 )of Preferenceالذي يتيح للب�ضائع اللبنانية الدخول �إىل الأ�سواق الأمريكية
من دون �أي ر�سوم جمركية».
و�رشح هيل �أن «هذا االتفاق يحتاج �إىل �إقرار من الكونغر�س كل �سنتني وانتهى
مفعوله يف حزيران املا�ضي ،و�سيتم الت�صويت عليه جمدداً فور انتهاء العطلة
الت�رشيعية .و�سي�سمح للموردين اللبنانيني با�سرتجاع مدفوعاتهم من الر�سوم
اجلمركية خالل الفرتة الفا�صلة».
م�شجع وخمفف للكلفة ،وحمفز
عامل
التدبري
واعترب �صابوجنيان �أن «هذا
ّ
لل�صناعي والتاجر اللبناين للعمل على تطوير الأن�شطة التجارية مع الواليات
املتحدة� ،رشط االلتزام باملعايري واملوا�صفات التي �أ�صبحت متيز املنتج
و�شجع �صابوجنيان
اللبناين وتعطيه قيمة م�ضافة عالية وقدرة على املناف�سة»ّ .
«رجال الأعمال اللبنانيني على امل�شاركة يف املعار�ض الأمريكية للتعرف �إىل
�آخر االبتكارات والتكنولوجيا احلديثة يف ال�صناعات اجلديدة ،متهيداً ل�شبك
عالقات مع نظرائهم ومتثيلهم يف لبنان واملنطقة العربية».

االنفتاح على النمسا

من جهة متحور اللقاء بني وزير ال�صناعة وال�سفرية النم�ساوية اور�سوال فاهرنغر
وامل�ست�شارة التجارية يف ال�سفارة ايزابيل �شميبوير ،حول مو�ضوع االنفتاح
على اال�سواق االوروبية ومن بينها النم�سا ،وتطوير العالقات الثنائية ،و�أيد
�صابوجنيان هذا االنفتاح ،م�شرياً اىل وجود «فر�ص عديدة للتعاون والتبادل».
ودعا �صابوجنيان رجال االعمال اللبنانيني اىل زيارة النم�سا والإطالع
وتوجه �إىل ال�سفرية النم�ساوية« :ان
على �إمكانات العمل امل�شرتك.
ّ
جناح اللبنانيني وخرباتهم املتقدمة يف جماالت العمل ،يفتحان
�أمامهم جماالت عدة ميكن لرجال االعمال النم�ساويني االفادة
منها كي يلج�أوا �إىل ال�سوق اللبنانية ،اال�سواق العربية واالفريقية.
ورحبت فاهرنغر بتطوير العالقات بني لبنان والنم�سا ،كا�شفة عن زيارة لرجال
اعمال لبنانيني يف نهاية ت�رشين االول املقبل اىل فيينا ،ال�ستك�شاف �آفاق التعاون.
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ن�شاطات �صناعية

نصيب الصناعات الغذائية األكبر بـ 59قراراً
التراخيص الصناعية ترتفع  % 16,6في النصف األول
ارتفعت الرتاخي�ص ال�صناعية يف الن�صف الأول من العام اجلاري
بن�سبة  16،6يف املئة مقارنة مع الفرتة نف�سها من العام ،2012
ونالت ال�صناعات الغذائية احل�صة الأكرب منها م�سجلة  59قراراً.
جاء ذلك يف التقرير الذي �أعدته م�صلحة املعلومات ال�صناعية
يف وزارة ال�صناعة ،والذي �أظهر �أن عدد القرارات املتعلقة
بالرتاخي�ص ال�صناعية للم�صانع خالل الن�صف الأول من هذا
العام بلغ  210قرارات مقابل  180قراراً خالل الن�صف الأول
من العام  .2012وقد �سجل خالل حزيران املا�ضي �صدور العدد
الأكرب منها ( 56قراراً) �أما العدد الأدنى فقد �سجل خالل �شهر
�شباط ( 13قراراً).
و�أ�شار التقرير اىل �أن القرارات املتعلقة برتاخي�ص الإن�شاء
واال�ستثمار احتلت الن�سبة الأعلى ( 36.7يف املئة) ،العدد الأكرب
منها هو من الفئة الرابعة ( 46قراراً) ،بينما بلغت ن�سبة القرارات
املتعلقة برتاخي�ص الإن�شاء  23.3يف املئة ،العدد الأكرب منها هو
من الفئة الثالثة ( 25قراراً)� ،أما ن�سبة القرارات املتعلقة بتعديل
قرارات ترخي�ص �سابقة فبلغت  21.4يف املئة.
�أما بالن�سبة �إىل توزيع القرارات بح�سب الفئات ،فـ 40.5يف املئة
من القرارات �شملت امل�صانع املنتمية اىل الفئة الرابعة ،تليها
امل�صانع املنتمية اىل الفئة الثالثة بن�سبة  39يف املئة.
و�أ�شار التقرير اىل �أن  58.6يف املئة من القرارات �سجلت يف
حمافظة جبل لبنان 43.9 ،يف املئة منها �إن�شاء وا�ستثمار� ،أما
بالن�سبة للفئة فت�صدرتها الفئة الرابعة بـ 62قراراً ،وقد �صدر
العدد الأكرب يف حزيران ،تليها حمافظة البقاع بـ 14.8يف املئة
من القرارات 22.6 ،يف املئة منها �إن�شاء ،فمحافظة ال�شمال

بن�سبة  9يف املئة.
ولفت التقرير اىل �أنه «من املناطق ال�صناعية التي �سجلت عدداً
ملحوظ ًا من القرارات برزت انفه ( 6قرارات 2 ،منها �إن�شاء ومعظم
قراراتها من الفئة الثانية) ،والدكوانة ( 6قرارات 2 ،منها �إن�شاء
وا�ستثمار و 3منها تنتمي اىل الفئة الرابعة) ،وبرج حمود وزحلة
حو�ش الأمراء و�شويفات القبة واملكل�س ( 5قرارات لكل منها).
�أما بالن�سبة اىل توزيع القرارات بح�سب الن�شاط ال�صناعي ،فقد
كان ن�صيب ال�صناعات الغذائية هو الأكرب بـ 59قراراً (28.1
يف املئة) 61 ،يف املئة منها هي من الفئة الرابعة 25 ،قرار
ان�شاء وا�ستثمار و 16قرار �إن�شاء ،تليها مبا�رشة �صناعة مواد
البناء بن�سبة  17.1يف املئة ومن ثم �صناعة املنتجات املعدنية
والكهربائية الفنية بن�سبة  10يف املئة.

«المعايرة» للصناعات الكهربائية
و ّقع وزير االقت�صاد والتجارة يف
حكومة ت�رصيف االعمال نقوال نحا�س
على مذكرة تفاهم مع �رشكة ماتيلك
تتعلق بدعم برنامج اجلودة يف وزارة
املمول من االحتاد
االقت�صاد والتجارة
ّ
الأوروبي ملخترب ال�رشكة الكهربائي
لي�صبح �أحد املختربات الوطنية
املعتمدة من قبل وزارة االقت�صاد
والتجارة كمرجع للمعايرة الكهربائية
وذلك لتقدمي خدمات املعايرة اىل قطاع
ال�صناعات الكهربائية.
جاء ذلك يف حفل جرى فبل الظهر يف
وزارة االقت�صاد والتجارة بح�ضور مدير
برنامج اجلودة يف الوزارة الدكتور علي
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برو ،رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة ماتيلك
�سامي �صغري ،رئي�س نقابة ال�صناعات
الكهربائية غ�سان بلبل ،وعدد من

ال�صناعيني املعنيني.
�أكد نحا�س �أهمية ال�صناعات
الكهربائية اللبنانية التي و�صلت
اىل امل�ستوى العاملي وماتيلك هي
من هذه ال�صناعات الرائدة� ،إن هذه
املذكرة ت�ساهم يف الت�أهيل امل�ستمر لأن
املو�ضوع يتعلق بخطوات معينة لإغناء
امل�ؤ�س�سة عرب اجلودة والتمايز الدائم.
اما رئي�س جمل�س ادارة ماتيلك �سامي
�صغري فر�أى يف املذكرة وجه ًا من
التعاون بني وزارة االقت�صاد والتجارة
واالحتاد االوروبي واعتربها خطوة
كبرية نحو خمترب ر�سمي ميكننا من
الدخول اىل اال�سواق العاملية.

44

Assinaa132.indd 44

قروض مدعومة للصناعيين
التقى وزير املال حممد ال�صفدي وزير االقت�صاد والتجارة نقوال
نحا�س ُيرافقه وفد من جمعية ال�صناعيني برئا�سة نعمت افرام.
وتناول االجتماع �ش�ؤون القطاع ،و�شدد الوفد على �رضورة �أن
تو ّفر وزارة املال ،بالتعاون مع م�رصف لبنان ،قرو�ض ًا مدعومة
لل�صناعيني ،وخ�صو�ص ًا قرو�ض متويل الر�أ�سمال الت�شغيلي ،التي
تهدف اىل ت�شجيع ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية عرب ت�أمني ال�سيولة
املطلوبة لعمل امل�صانع.
و�أعطى وزير املال املوافقة املبدئية على مطلب اجلمعية دعم ًا
يتم التنفيذ بالتن�سيق مع حاكم م�رصف لبنان.
لل�صناعة على ان ّ
من جهة ثانية ،عقدت جلنة االقت�صاد الوطني والتجارة وال�صناعة
والتخطيط اجتماعا ،قبل ظهر ام�س يف جمل�س النواب ،برئا�سة النائب
نبيل دو فريج وح�ضور وزيري االقت�صاد والتجارة وال�صناعة يف
حكومة ت�رصيف االعمال نقوال نحا�س وفريج �صابوجنيان ،والنواب.
وبحثت يف و�ضع القطاع ال�صناعي ،بح�ضور ممثلي القطاعات
ال�صناعية وجمعية ال�صناعيني ،خ�صو�صا حماية ال�صناعة الوطنية،
و�إن�شاء مناطق �صناعية يف لبنان الن ا�سعار العقارات ا�صبحت
مرتفعة ،ورقابة نوعية ال�صناعات التي تدخل اىل لبنان ،وم�س�ألة
التهريب يف املرف�أ ،وطالبوا برقابة اكرث فاعلية للجمارك.

محمد شقير يتسلم درع ًا
ونوه �شقري باجلهد «الذي تقوم به
للم�شاركة يف املعار�ض الدولية لفتح
�أ�سواق جديدة �أمام ال�صناعات اللبنانية
خ�صو�ص ًا اال�سواق الأوروبية» ،و�شدد
«على �رضورة العمل على زيادة
ال�صادرات اللبنانية ،وهذا الأمر ال
ميكن حتقيقه �إال من خالل امل�شاركة يف
املعار�ض الدولية وفتح �أ�سواق جديدة».
ويف جمال امل�شاركة يف املعار�ض
الدولية� ،أبدى �شقري ا�ستعداده «القيام
بكل ما يلزم من �أجل ت�أمني م�شاركة
ال�صناعات اللبنانية يف �أي معر�ض
دويل ،وال �سيما يف �أ�سرتاليا» ،وبعدما
�أكد الوفد �أن مبيعات امل�صانع الغذائية
مل تت�أثر �إيجاب ًا بازدياد عدد الالجئني
ال�سوريني على الأرا�ضي اللبنانية ،لفت
�شقري االنتباه «اىل �رضورة التحرك لدى
اجلهات التي توفر امل�ساعدات لالجئني
ملطالبتها ب�رضورة �رشاء اجتياجاتها
من امل�صانع اللبنانية».

قدمت نقابة �أ�صحاب ال�صناعات
الغذائية اىل رئي�س احتاد غرف التجارة
وال�صناعة والزراعة يف لبنان رئي�س
غرفة بريوت وجبل لبنان حممد �شقري
درع النقابة ،تقديراً للجهود التي يبذلها
لدعم م�شاركة ال�صناعات اللبنانية يف
املعار�ض الدولية ،وال �سيما م�شاركة
ال�صناعات الغذائية يف معر�ض «Golf
 ،»Foodوذلك خالل زيارة قام بها وفد
النقابة برئا�سة جورج ن�رصاوي اىل مقر
الغرفة يف ح�ضور نائبي رئي�س الغرفة
حممد ملع وغابي تامر وع�ضو جمل�س
الإدارة �أحمد حطيط واملدير العام ربيع
�صربا.
و�أ�شار ن�رصاوي «�أن م�ساحة اجلناح
اللبناين يف هذا املعر�ض بلغت 400
مرت مربع ،علم ًا اننا طلبنا م�ساحة �أكرب
من �أجل تلبية الطلب املتزايد من قبل
ال�صناعات الغذائية اللبنانية للم�شاركة
يف املعر�ض املذكور».
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ا�ستثمار �صناعي
بالرغم من الظروف المحيطة ..استثمار صناعي جديد

انطوان كاخيا :مصنعنا هو الوحيد في المنطقة
الصناعة المحلية مضمونة للصحة العامة
تعترب �صناعة التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية
من العوامل الأ�سا�س يف احلفاظ على ال�صحة العامة
وت�سويق االنتاج ،بالرغم من التقدم الذي حققته
ال�صناعة اللبنانية من �إنتاج مواد التعبئة والتعليف،
فقد اعتمدت ال�سوق اللبنانية منذ ع�رشات ال�سنني
على اال�سترياد من اخلارج للرباميل املطلوبة لتخزين
املنتجات الغذائية ،ب�سبب عدم وجود ا�ستثمار
�صناعي ل�صناعة هذا النوع من الرباميل املتخ�ص�صة
يف هذا املجال ،ما دفع بال�صناعي انطوان كاخيا اىل
�سد هذه الثغرة واالقدام على ا�ستثمار �صناعي بان�شاء
�أول م�صنع يف لبنان يف هذا املجال ليكون الوحيد يف
لبنان واملنطقة املحيطة الذي ي�ستطيع ت�أمني حاجة
ال�سوق املحلية من الرباميل املحلية ال�صنع.
ويف حواره مع «ال�صناعة واالقت�صاد» القى ال�صناعي �أنطوان
كاخيا ال�ضوء على �أهمية �صناعة الرباميل ونوعيتها ومميزاتها،
يعترب كاخيا �أن م�صنعه الأول يف لبنان لغاية الآن ،وقال« :مل يكن
لدينا يف لبنان من قبل م�صانع للرباميل ،وكانت معظم م�صانع
املواد الغذائية ت�ضطر ال�سترياد الرباميل من اخلارج �أو ا�ستخدام
براميل م�ستعملة مرة جديدة ،ومبا �أنه مل يكن لدينا م�صنع مل
تكن هناك مراقبة على الرباميل امل�ستعملة �إذا ما كانت �صاحلة
�أو غري �صاحلة حلفظ املواد الغذائية ،بع�ضها كان ي�ستعمل للترن
�أو ال�صمغ �أو املواد الكيمائية وتباع الرباميل الفارغة اىل التجار
الذين يغ�سلونها باملاء ال�ساخن ثم يبيعونها يف الأ�سواق».

الميزات الصناعية الصحية

وعن امليزة ال�صحية لهذه ال�صناعة املحلية قال�« :أهم ما مييز
�صناعة الرباميل �أن تكون املواد الأولية مواد خام مل ت�ستعمل �سابق ًا
وت�أتي مبا�رشة من امل�صانع ،ونحن ن�ستعمل مادة ا�سمها (Marlex
 )HXM TR-571مع �شهادات وهي حا�صلة على موافقة FDA
Regulation 21 CFR 177,1520. SUTABLE FOR FOOD
 .pakckagingوهي (الوكالة الفدرالية االمريكية) ،و�ستحدث هذه
حتو ًال وحت�سن ًا يف �صناعة الرباميل خ�صو�ص ًا تلك التي
التقنية ّ
يحتاجها �صناعيو املواد الغذائية يف لبنان .ومن مميزاتها اننا
نقدم كل القيا�سات التي حتتاجها ال�سوق اللبنانية حيث �أن لدينا
من  60 - 30و�أكرث لن�صل اىل قيا�س  120ليرتاً .بع�ض امل�صانع
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ت�صدر ب�ضائعها اىل اخلارج ويكون فيها طحينة وخملالت وبندورة
ولبنة ولنب وزيتون واملربيات وغريها ،يجب عليها ا�ستعمال
براميل مطابقة للموا�صفات العاملية ،لأن �أمريكا وكندا لن تقبال
بدخول مواد يف براميل م�ستعملة ،ويحتاجون لرباميل �صحية،
علم ًا �أن �شحن الربميل امل�ستعمل ال يكلف امل�صانع الغذائية كثرياً،
فان كلفة الرباميل امل�ستعملة والرباميل اجلديدة لي�ست كبرية ،هي
جداً مقبولة لأن �صحة االن�سان ال ي�ستهان بها».

صناعة تناسب تصدير النبيذ

وعن ح�سن ا�ستعمال هذه الرباميل ل�صناعة النبيذ قال« :حتى
ي�صدر يف هذه الرباميل ،وهناك فارق يف ثمن هذا
النبيذ ميكن �أن ّ
النوع من الربميل ،فعادة ثمن برميل النبيذ اخل�شبي للتخمري 1200
دوالر ،بينما ثمن برميلنا �سعة  120ليرت ما يقارب الـ  60دوالر
وهي خم�ص�صة لل�شحن ولي�س للتخمري».
وعن امكانية حلول الرباميل البال�ستيكية مكان براميل اخل�شب يف
�صناعة النبيذ قال�« :إذا اراد ال�صناعي يف جمال النبيذ التوفري
يف الت�صدير فمن ال�سهل عليه �أن ير�سل الب�ضائع يف الرباميل
البال�ستيكية ،ولكنها ال ت�صلح للتخمري ،وه��ي و�سيلة جديدة
للتخفيف من كلفة ال�شحن والنقل .وتنفع هذه الرباميل �أي�ض ًا لكل
ال�صناعات ال�سائلة مثل اخلل وال�سبريتو والعرق ،حتى �أن البع�ض
يطلب هذه الرباميل لت�صدير ع�صري الفواكه اىل اخلارج».
وعن فرق اال�سعار بني الرباميل امل�ستوردة امل�ستعملة وبراميل
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الت�صنيع امل��ح��ل��ي ��ش�رح ان��ط��وان
كاخيا قائ ًال« :ن�ساهم يف الفرق
االق��ت�����ص��ادي مل�صلحة ال��ت��ج��ار
وامل�����ص��ان��ع ،وي��ف��رق االم���ر بني
الربميل اجلديد والربميل امل�ستعمل� ،إذ �إن
كلفة الربميل امل�ستورد مرتفعة جداً وهي ت�أخذ حجم ًا ،وتقريب ًا
�صناعتنا �أقل بن�سبة  % 30من امل�ستورد على الرغم من �أن كلفة
الكهرباء عندنا مرتفعة جداً».

صناعة المستلزمات

وعن ا�ستكمال �صناعة م�ستلزمات الرباميل قال :نحن �أي�ض ًا ن�ص ّنع
امل�سكات واالقفال مبوا�صفات مميزة �أكرث من امل�ستورد .هناك من
يريد التوفري ويطلب الرباميل امل�ستعملة يوفر على ح�ساب �صحة
النا�س ،بينما نحن تهمنا ال�صحة العامة �أو ًال لذا ار�سلنا برميلني
من �صناعتنا اىل مركز البحوث لإجراء اختبارات عليها ت�أكيداً
ل�سالمة �صحة امل�ستهلك».
وعن ت�صنيع براميل خا�صة حتمل �شعار ال�رشكات التي يتعامل
معها قال« :ن�ص ّنع براميل خا�صة با�سم �رشكات �أو ب�ضائع �أو
ماركات ح�سب الطلب� ،إذ ميكننا �أن ن�ضع عالمات خا�صة لكل
م�ؤ�س�سة ،فبدل �أن ن�ضع ا�سمنا ميكننا �أن نو�سم (كب�س) الإ�سم
املطلوب ،فال�رشكة التي تطلب �صناعتنا ،وهذا ما مل يكن يح�صل
�سابق ًا يف لبنان لأن الرباميل كانت ت�صلنا م�ستعملة ،خا�صة �أنه
ال ميكن تزوير الأختام النها �صنعت بطريقة خا�صة ،وهذه ميزة
خا�صة بنا ك�صناعة لبنانية».

انتاج وافر للسوق المحلية

وعما �إذا كان لدى امل�صنع طاقة انتاج تكفي ال�ستهالك لبنان
قال« :لدينا قدرة على �إنتاج كميات تكفي ال�سوق اللبنانية ،ووفق
�سجالت اجلمارك �إن لبنان ي�ستورد حواىل  800طن من الرباميل،
بينما ي�صل انتاجنا اىل  1400طن� ،أي �أن كمية �صناعتنا تفوق ما
ي�ستورد ،لذا فان هدفنا التايل الأ�سواق اخلارجية اي�ض ًا ،اجلدير
ذكره �أن �صناعة الرباميل ت�ساهم يف تخفي�ض كلفة الت�صدير
وبالتايل تدعم االنتاج املحلي وت�رصيف االنتاج الزراعي».
وميلك كاخيا خطة تعاون مع م�صانع املواد االخرى ،وعن هذه
اخلطة قال�« :أبلغنا معظم امل�صانع يف لبنان عن �صناعتنا عرب
ر�سائل الكرتونية عن امل�ضمون وج��ودة املنتج من الرباميل،
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واليوم بد�أنا بزيارات لهذه امل�صانع ليتعرفوا �أكرث اىل انتاجنا،
وهناك م�صانع للزيتون واملخلالت واخلل وبع�ضهم يتعامل مع
التعاونيات ،و�صار لدينا وكيل يف كل املحافظات يف حماولة
لت�أمني الرباميل لل�صناعات ال�صغرية ،مث ًال هناك م�صانع حتتاج
اىل ع�رشة براميل ،فبدل �أن يتحمل ال�صناعي عبء التوجه �إلينا
ي�ؤمن له وكيلنا الب�ضائع ،وبهذه ال�سيا�سة نتمكن من تغطية كل
املحافظات».
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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 مقصود التجارية ،عبد القادر عمر غندور ،حكيميان لصناعة األحذية اجللدية ،شركة فخري وداغر ،شركة
 ،MENESSA METAL LEBANONجيمي ديكور ،بالستيبون ،ومؤسسة بالستيكوم .

مؤسسة مقصود التجارية Maksoud Trading EST
ان�شئت م�ؤ�س�سة مق�صود التجارية �ش.م.م.
عام 1984مب�شاركة جوزيف وع�صام
والهام مق�صود وفاديا �أبي�ض ،ويت�سلم
حالي ًا م�س�ؤوليتها جوزيف مق�صود الذي
قال لـ«ال�صناعة واالقت�صاد»« :تهتم
امل�ؤ�س�سة بت�صنيع م�ستلزمات زينة
احللويات ويت�ضمن امل�صنع حالي ًا 9
�آالت تنفذ فيها خمتلف �أنواع ت�صنيع
زينة احللويات وفناجني ورق للحلويات
ودانتيل».
وعن تطور العمل قال« :يف البداية كان
العمل يف امل�صنع اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة
يقت�رص على �صناعة الفناجني والورق
للحلويات والطباعة عليها ،وتطورنا
ا�سلوب الت�صنيع اىل الطباعة احلرارية
على ورق الدانتيل».
وعن جديد امل�ؤ�س�سة يتابع جوزيف

مق�صود« :جديدنا للحلويات وامل�أكوالت
 Magic Cupفناجني م�صنوعة من
الكرتون املقوى واملغلف من الداخل
بالبال�ستيك وب�سماكةgr. / 340.
 m2مطابقة للقوانني العاملية حلفظ
امل�أكوالت .مقاومة للحرارة والربودة
وميكن ا�ستعمالها لأكرث من مرة واحدة.
ميكن حت�ضري احللويات �أو امل�أكوالت
مبا�رشة فيها».

�أما اال�ستفادة من القرو�ض املدعومة
ن�سع يف امل�ؤ�س�سة
ي�ؤكد مق�صود« :مل
َ
لال�ستفادة من القرو�ض ال�صناعية
املدعومة بل ف�ضلنا االعتماد على النف�س
والإكتفاء املايل ذاتي ًا ،على الرغم من
امل�شاكل التي نعاين منها ك�صناعيني
و�أهمها م�شكلة الكهرباء واملوا�صالت،
وهذا ما ي�ؤكد حر�صنا على املثابرة
والنجاح باالعتماد على النف�س».

عبد القادر عمر غندور
تعمل �رشكة عبد القادر عمر غندور
و�أوالده �ش.م .ل .بادارة �أحمد
غندور على تطوير �صناعاتها
با�ستمرار ،خ�صو�ص ًا يف جمال
�صناعة الطحينة واحلالوة
وراحة احللقوم وال�سم�سمية
ودب�س اخلروب ،فمنذ ت�أ�سي�س
ال�رشكة على يد الأجداد يف
العام  1857بد�أ العمل بامل�صنع
با�ستخدام �آالت بدائية وب�سيطة
وت�ستعمل بطريقة يدوية ،ويف مرحلة تالية
مت �إدخال الكثري من التحديثات على املكنات االنتاجية ،ثم
حتولت معظم خطوط االنتاج اىل املمكننة والآمتتة ب�شكل
ّ
كبري� ،إال �أن �رشكة «عبدالقادر عمر غندور» حافظت على
جودة �صناعاتها املعهود يف الأ�سواق املحلية واخلارجية.
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ومل يتوقف ن�شاط ال�رشكة على الأ�سواق اللبنانية بل عمل
�أفرادها على تو�سيع �أ�سواق التوزيع �صناعاتها اىل الدول
العربية والواليات املتحدة الأمريكية وكندا و�أمريكا الالتينية
والدول االوروبية ودول جنوب و�رشق �آ�سيا.
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حكيميان لصناعة األحذية الجلدية
ت�أ�س�ست �رشكة حكيميان ل�صناعة الأحذية اجللدية ( )HLFعلى يد
الأخوين مهري وهراير حكيميان واملتخ�ص�صة بت�صنيع الأحذية
الوالدية اجللدية والطبية ماركة  Ten Tenوالتي متتلك خربة ت�صل
اىل � 45سنة قبيل ت�أ�سي�س امل�صنع يف البداية على يد والدهما
هاغوب حكيميان ،وتطور العمل اىل �صار امل�صنع ي�ستخدم حواىل
� 105آالت متكنت من تطوير الإنتاج وحت�سينه ليغطي الأ�سواق
املحلية والعربية ،وتو�سع الإنتاج بعد ذلك ليغطي طلبات بع�ض
الدول الأوروبية والأفريقية �أي�ض ًا.
مت ّكن ال�رشكاء من تطوير العمل ،فكانت اول انطالق من مكان
�صغري يف منطقة برج حمود ،ينتج كميات قليلة بطريقة يدوية
تو�سع اىل م�صنع
اعتمدها الوالد هاغوب ،لينتقلوا اىل مرحلة ثانية ّ
�أكرب يف املنطقة نف�سها لي�صري العمل م�شرتك ًا بني االب وولديه
مهري وهراير ،كما �أ�ضيفت �آالت حديثة �ساهمت يف زيادة االنتاج.
ومل تتوقف ال�رشكة عند هذه املرحلة بل قام ال�رشكاء بت�أ�سي�س

�رشكة جديدة ف�ؤ�س�س م�صنع ًا �أو�سع م�ساحة و�أ�ضيف عدد كبري من
الآالت احلديثة االيطالية واالوروبية ،و�ساهم هذا التطور بزيادة
الإنتاج واملوديالت الع�رصية وحت�سني النوعية وهذا التطوير م ّكن
ال�رشكة من اال�ستفادة من القرو�ض ال�صناعية املدعومة .وبدء فتح
�أ�سواق واعدة و�صلت اىل �أوروبا وافريقيا.
مع كل التطور الذي عملت فيه ال�رشكة �إال �أنها واجهت بع�ض
امل�شاكل مثل التي يواجهها �أي �صناعي لبناين ،مثل االرتفاع
يكبد ال�رشكة �أعباء ت�شغيلية و�أعباء
املتزايد يف كلفة االنتاج ما ّ
يف كلفة املواد الأولية.
وال بد هنا من اقرتاح الغاء او تخفي�ض الر�سوم اجلمركية على
بع�ض املواد الأولية وتخفي�ض تعرفة الكهرباء واملازوت والوقود
عامة لل�صناعيني .وحماية ال�صناعة اللبنانية من خالل الرقابة
على الواردات ال�صناعية من اخلارج عرب احلدود والتي باتت تتدفق
من دون �ضوابط.

شركة فخري وداغر (غاليري ادونيس) تط ّور صناعي منفرد

ت�أ�س�ست �رشكة فخري وداغر للتجارة
وال�صناعة �سنة ( 2002غالريي �أدوني�س)
ب�رشاكة منري ومارون الفخري وطوين
وجورج داغر ،يديرها حالي ًا كل من منري
الفخري وطوين داغر.
تهتم ال�رشكة بت�صنيع املفرو�شات من
غرف نوم وغرف طعام ومطابخ وتن ّفذ
جميع انواع الديكور .كما متتلك ال�رشكة
يف م�صنعها حواىل � 20آلة تغطي حاجة
ال�رشكة لتتمكن من تغطية طلبات يف
اال�سواق املحلية.
مل ت�ستفد �رشكة فخري وداغر من القرو�ض
املدعومة لل�صناعيني لأن الطلب ال يزال
م�ؤج ًال كونهم مل يالحقوه لال�ستفادة من
هذا النوع من القرو�ض التي قد ت�ساهم يف
تطوير ال�صناعة� ،إال �أن خطتهم للتطور مل
تت�أخر �إذ �شهدت ال�رشكة حتديث ًا مل�صنعها

بثالث مراحل االوىل منذ الت�أ�سي�س
واملرحلة الثانية يف العام  2004واملرحلة
الثالثة كانت العام احلايل  2013يف مواكبة
لأحدث خطوط الت�صاميم والديكورات
دعم ركائز ال�رشكة وابقاها يف دائرة
مما ّ
املناف�سة القوية على الرغم من املجهود
املنفرد الذي يقومون به.
ال يبتعد �أ�صحاب امل�ؤ�س�سة عن امل�شاكل
التي تعاين منها يف العمق م�شاكل ال�صناعة
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يف لبنان و�أهمها الكهرباء والطاقة الغري
مدعومة لل�صناعي لكي يتمكن من تطوير
وت�أمني �صناعاته.
وال يخفي �أ�صحاب ال�رشكة اقرتاحاتهم
التي تبد�أ مبطالبتهم ل�رشكة كهرباء
حمول كهربائي ي�ؤمن
عجلتون برتكيب ّ
الطاقة ،ولكن ال جواب ،وهذه م�شكلة من
م�شاكل جمة يعاين منها قطاع ال�صناعة
يف لبنان.
العدد  132ت�شرين �أول 2013
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر
شركة MENESSA METAL LEBANON
أبتكار صناعات معدنية تقنية حديثة
ت�أ�س�س معمل �صالح حممود عام
يف منطقة را�شيا ال���وادي ،بداية كان
يعنى ب�صناعة املدافئ على �أنواعها
العاملة على امل��ازوت واحلطب ،وهذه
ال�صناعة رائدة يف منطقة را�شيا ولها
تاريخ عريق يف هذه املنطقة من لبنان،
متيزت به من تقني وزخرفة على قدر
ملا ّ
عالٍ من اجلمالية .وكان م�صنع �صالح
حممود �أول من نقل هذه ال�صناعة من
احلرفية اىل االنتاج ال�ضخم من خالل
�أ�ستخدام الآالت والتقنيات احلديثة،
وكانت احلاجة اىل ال�صناعات الثقيلة
طلب ًا ملح ًا من قبل ال�رشكات عندما �أدى
امل�صنع دوراً �أ�سا�سي ًا يف قيادة ال�رشكات
امل�صنعة الأخرى اىل �أتباع التكنولوجيا
احلديثة ،خ�صو�ص ًا بعد تخ�ص�ص �أبناء
���ص��ال��ح حم��م��ود يف ه���ذا امل��ج��ال من
ت�صنيع املعدات و�أبتكار الآالت جديدة
فيها ،ميلك امل�صنع ب��راءة �أخ�ت�راع ال
1969

يوجد مثلها يف �أي م�صنع �آخر مثل �آلة
ت�صنيع احلطب للمدافئ من بقايا ع�صري
الزيتون وغريه.
كذلك ابتكار خ��زان حديث للمياه على
�شكل الفوثبول .بالإ�ضافة غلى منا�شري

احلجر احلديثة وجمابل الباطون والآالت
ال��ت��ي ت��دخ��ل يف �صناعة الأف����ران من
عجانات ورقاقات وخطوط اتوماتيكية.
كذلك مع�رصة الزيتون احلديثة التي
ت��ق��وم بع�رص ح���واىل  20ط��ن يومي ًا،
وهناك معدات ف��والذ املقاوم لل�صد�أ،
والديكور وغريها.
MENESSA METAL LEBANON

هي �رشكة حديثة �أ�س�سها �أبناء ال�شيخ
�صالح حممود لل�صناعات املعدنية.

«جيمي ديكور» في تطور دائم
منذ ت�أ�سي�سها على يد ال�سيد حممد مر�سل تعمل «جيمي ديكور»
الكائنة يف طريق املطار ،يف جمال الديكور يف خمتلف �أنواعه،
نذكر منها اخل�شب ،واجلف�صني والباركيه وبرادي على �أنواعها.
معتمدة بذلك على خربتها املهنية الكبرية يف هذا االخت�صا�ص.
�شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظ ًا وهو ال يزال يواكب كل جديد
على هذا ال�صعيد ،وقد دخل عدد الب�أ�س به من اللبنانيني يف
هذا القطاع ومتيزوا يف خدمة الديكور ،و»جيمي ديكور» من
هذه امل�ؤ�س�سات التي �أ�صبح لها دور وا�سع يف ال�شهرة ب�سبب
خدماتها اجلليلة للزبائن.
مراحل تطور م�ؤ�س�سة «جيمي ديكور» ميكن ح�رصها باخلربة
والنوعية ،ومن خالل ذلك ا�صبح العمل يتو�سع تدريجي ًا لتلبية
حاجات الزبائن ،مبواكبة النجاحات املتتالية للم�شاريع ما
كر�س عامل الثقة بني هذه امل�ؤ�س�سة والزبائن .وكل ذلك جاء
يف �سياق تعرف الزبون على النوعية وال�سعر واملواد قبل البدء
بتنفيذ م�رشوع الديكور الوا�سع يف عامله و�أذواقه ،وبتعدد مواده.
ا�ستهلت م�ؤ�س�سة «جيمي ديكور» عملها داخ��ل ال�صالونات
وغرف النوم والطعام واملطابخ ،وبعد اكت�ساب ثقة الزبائن،
�أمتد عملها �إىل كافة املناطق اللبنانية.
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لذلك نحن دائما على �إط�لاع على �آخ��ر ما و�صلت �إليه هذه
امل�صلحة مع تطور م�ستمر للأفكار ما يك�شف للزبون (الزبائن)
�أهمية الدقة يف �رسعة تنفيذ امل�شاريع املطلوبة ،وهو الأمر
الذي يدفع �إىل تو�سيع فروع هذه امل�ؤ�س�سة يف امل�ستقبل عندما
يكون الو�ضع م�ستقر واال�ستثمارات كبرية يف البلد.
كر�ست م�ؤ�س�سة «جيمي ديكور» �شعارها الدائم :الدقة يف العمل،
والإلتزام باملواعيد ،وتنفيذ امل�شاريع يف الوقت املحدد.
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بالستيبون تؤكد سعيها إلى األفضل
ي�ؤكد مدير ع��ام �رشكة بال�ستيبون لل�صناعة الفنية و�أح��د
�رشكائها عبدالقادر �شقري� ،أن ال�رشكة منذ ت�أ�سي�سها تعمل يف
�صناعة علب تغليف كرتون وبال�ستيك و�أكيا�س للهدايا جلميع
املنا�سبات ،ت�ستعمل �أجود �أنواع املواد الأولية.
ويقول ال�سيد �شقري يف لقائه مع «ال�صناعة واالقت�صاد»:
«�إ�ستمراريتنا يف الإنتاج ترتكز يف الوقت احلايل على الأ�سواق
اخلارجية بن�سبة ترتاوح بني  70و  75%والباقي على الأ�سواق
املحلية ،رغم �أن �أنتاجنا يواجه تكلفة عالية من دفع مبالغ
كبرية للطاقة بني كهرباء وم��ازوت ،ب�سبب عدم قيام الدولة
بواجباتها واهتمامها مب�شاكلها ال�سيا�سية و�أهمالها ال�ش�أن
الإمنائي .كما نتمنى تفعيل ال�شحن البحري لكي ال نظل حتت
رحمة املعابر الربية».
وح��ول الظروف االنتاجية يقول« :على الرغم من الظروف
ال�صعبة التي متر بها البالد واالنهيار الإقت�صادي ،نحاول
جاهدين احلفاظ على اال�ستمرارية والتقدم على �أمل تطوير هذا
القطاع ال�صناعي».
وي ؤ���ك��د �شقري «�أن ال�صناعي يف لبنان يحمل رايته وحيدا
ومبجهود فردي من دون �أي دعم من الدولة .و�إمياننا باهلل
وطموحاتنا كبرية ونحن ن�سعى جاهدين دائما نحو االف�ضل
مبتابعة املعار�ض اخلارجية وتطوير الإنتاج وحتديث الآالت

ومواكبة التطور اخلارجي بالإنتاج .و�أملنا كبري �أن نتخطى
هذه امل�صاعب لنكون دائم ًا يف الطليعة ،ون�أمل اخلري لبلدنا
ولل�صناعة اللبنانية للنهو�ض بلبنان الذي نطمح �إليه جميع ًا».

مؤسسة بالستيكوم أصالة وجودة عصرية
ت�أ�س�ست بال�ستيكوم ����ش.م.م .عام
 1960ال��ت��ي يديرها ول��ي��د حربلي،
وهي من �أقدم �رشكات البال�ستيك يف
لبنان واملنطقة ومقرها الدكوانة،
وامل�صنع يف املدينة ال�صناعية يف
الدكوانة على م�ساحة  3000مرتمن
االر�ض وم�ساحة بناء من  10000مرت.
يقوم ن�شاط ال�رشكة على ال�صناعات
البال�ستيكية التحويلية ب�شكل عام
و�صناعة احل��ق��ن والتعبئة ب�شكل
خا�ص ،كما �أن ال�رشكة متخ�ص�صة يف
�صناعة االدوات املنزلية واملطبخية،
وهي تلبي �أي بال�ستيكوم حاجات
ال�رشكات املتخ�ص�صة يف ال�صناعات
ال��غ��ذائ��ي��ة منها ��شرك��ات ال��زي��وت
وامل��ع��ا��صر واالل���ب���ان ،ك��م��ا تلبي
متطلبات ال�رشكات املتخ�ص�صة يف
ادوات التنظيف وال�شامبو.
بنت بال�ستيكوم �سمعتها من خالل
ت��وف�ير خ��دم��ات م��ب��ا��شرة ومم��ي��زة
ل��ع��م�لائ��ه��ا ،وم����رون����ة يف تلبية

احتياجاتهم ،واال�ستمرار يف تقدمي
منتجات ذات جودة عالية يف الوقت
امل��ح��دد ،م��ع املحافظة على ا�سعار
مدرو�سة.
يعاين ال�صناعي يف لبنان من م�شاكل
عدة يف مقدمتها ارتفاع �أ�سعار النفط،
االم��ر ال��ذي ادى اىل ارتفاع كبري يف
�أ�سعار املنتجات ال�صناعية ،وبكل
�أ�سف يف هذه احلالة ال تلقى امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية دعم ًا ُيذكر من احلكومة،
مثل تخفي�ض ا�سعار امل�شتقات النفطية
والطاقة الكهربائية ،وهذا الأمر يجعل
ال�صناعة اللبنانية تواجه مناف�سة
غري متكافئة من قبل منتجات الدول
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امل��ج��اورة داخ��ل الأ���س��واق العربية،
حيث �إن هذه ال��دول تقدم ت�سهيالت
كبرية يف املجال املذكور للم�ؤ�س�سات
العاملة على ار�ضها.
ولعل �أب���رز امل�شكالت التي يعاين
منها القطاع ال�صناعي يف لبنان
هي فقدان ال�سيا�سة «احلمائية» لهذه
ال�صناعة من املناف�سة غري املتكافئة
م���ع ���ص��ن��اع��ات ال�����دول الأخ�����رى،
واقتحام ه��ذه ال�صناعات الأ�سواق
امل��ح��ل��ي��ة و�إغ���راق���ه���ا ،ا���ض��اف��ة اىل
الأكالف الإ�ضافية التي تثقل كاهل
ال�صناعي ،من الكهرباء اىل املولدات
واملحروقات.
العدد  132ت�شرين �أول 2013
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بد�أت �صناعة البيوت اجلاهزة يف لبنان تنمو
ب�شكل ب��ارز حيث بلغ عددها بالع�رشات يف
ظاهرة جديدة ،وبات لها ت�أثري على الإن�شاءات
التقليدية ،ويرى البع�ض �أنها ت�ساهم يف حل �أزمة
اال�سكان ،ومن هذا املنطلق كان ال بد لـ»ال�صناعة
واالقت�صاد» من �إلقاء ال�ضوء على حركة هذه
ال�صناعة ومدى تطورها يف الفرتة ال�سابقة وذلك
من خالل لقاءات �أجرتها «ال�صناعة واالقت�صاد»
مع بع�ض �أ�صحاب م�ؤ�س�سات البيوت اجلاهزة يف
لبنان ،حيث طرحنا عليهم �أ�سئلة حول ا�سباب
منو هذه ال�صناعة ،وقراءتهم مل�ستقبلها ،وعن
الدور الذي يلعبه قطاع البيوت اجلاهزة على
�صعيد حل م�شكلة ال�سكن من النواحي املادية
واملعنوية لتخفيف ع��بء ال�سكن و�سهولة
ا�ستعماله .باال�ضافة اىل انعكا�س �صناعة البيوت
اجلاهزة على حركة االعمار �أو منوها ،و�أهم
اخلطوات التي يقوم بها �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات
لتطوير هذا القطاع.

ملف:

صناعة البيوت الجاهزة
10/1/13 10:37 AM
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ملف �صناعي

مروان علوان Alwan Wooden Industries
�رشح مروان علوان �أنواع البيوت اجلاهزة
و�أهميتها« :تنق�سم البيوت اجلاهزة يف
لبنان اىل ق�سمني :الأول بيوت معدنية،
وبيوت خر�سانة جاهزة ،وبيوت فايرب
غال�س ،وال�سبب يف تعدد وتنامي هذه
ال�صناعة هو حاجة ال�سوق املحلية اىل
�سكن �رسيع واخت�صار للوقت وتوفري
للمال ،وحاجة قطاع البناء اىل مكاتب
للمهند�سني والعمال �رسيعة الرتكيب
والتفكيكوقليلة التكاليف ،باال�ضافة اىل
عدم احلاجة اىل رخ�صة للبناء ،وهذه
البيوت عازلة للحرارة ومقاومة للزالزل.
ام��ا الق�سم ال��ث��اين فهو بيوت خ�شبية
«�سندوي�ش بنل» وبيوت خ�شبية«لوغ»،
وهذا النوع من البيوت يتمتع مبوا�صفات
البيوت ال�سابقة نف�سها ،اال انه اكرث كلفة
من الق�سم االول لكنه يتمتع بجمالية
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معمارية وعمر �أط��ول ومنا�سب ل�سكن
العائالت �أكرث.
اما اذا اردنا احلديث عن دور هذه املنازل
للحلول ال�سكنية احلديثة وال�رسيعة
والكلفة القليلة ف�سيكون االجت��اه طبعا

اىل منازل الفيرب غال�س ،فهي �رسيعة
الرتكيب عازلة للحرارة مقاومة للحريق
مقاومة للزالزل وقليلة التكلفة ،م�ؤلفة
من طابق او اثنني ح�سب الطلب وتتمتع
بهند�سة خارجية حديثة.
اما من الناحية القانونية فيجب ا�صدار
قوانني لت�سهيل عملية الت�سجيل وامكانية
االقرتا�ض من البنوك واعفاءات جمركية
وان�����ش��اء البنى التحتية وتخ�صي�ص
م�شاعات من البلديات با�سعار ت�شجيعية
ما يدعم هذه ال�صناعة وي�ساعد يف حل
تكلفة ال�سكن الباهظة.
اما تراجع قطاع البناء اال�سمنتي فيدعم
هذه ال�صناعة البديلة ب�سبب انخفا�ض
التكلفة و�رسعة التنفيذ ،وكما ذكرنا
�سابفا القوننة هي اهم خطوة لدفع هذا
القطاع ب�رسعة اىل االمام.
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الأ�صيـــــــــــــــــل
للحجر الطبيعي والغرانيت

Manufacturing Stones - Marbles & Granite

/  غرانيت-  رخام- �صناعة حجر
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ملف �صناعي

مروان دالل (شركة دالل لالنشاءات)

يرى مروان دالل �أن ال�سبب املبا�رش لزيادة الطلب على البيوت
اجلاهزة يف الوقت احل��ايل هو تزايد النازحني ال�سوريني اىل
لبنان واملحيط ،ما رفع عدد �سكان لبنان بن�سبة  20يف املئة،
وبالتايل يرتفع الطلب على املنازل ،ويف ظل الظروف الراهنة
البيوت املطلوبة الآن هي امل�ؤقتة وال حتتاج لرخ�صة و�رسيعة
الرتكيب وتكون متكاملة من كهرباء و�صحية ،وال حتتاج لتح�ضري
الأر���ض وال تتطلب �رشاء �أر�ض بل ميكن ا�ستئجارها .وبالتايل
فان م�ستقبل �صناعة البيوت اجلاهزة قد يكون حمدوداً الن لبنان
�صغري امل�ساحة والطلب على �صناعتنا م�ؤقت ،فبعد ان حتل االزمة
النازحني قد يخف بعدها الطلب.
كما ي�ؤكد دالل على �أن��ه من املمكن �أن تلعب �صناعة البيوت
اجلاهزة يف لبنان دوراً يف حل �أزمة ال�سكن يف لبنان« ،فمن ال
ي�ستطيع �رشاء بيت يف منطقة اال�رشفية �أو فردان ويريد بيت �رسيع
العمار وال يحتاج رخ�صة ،ويعترب البيت ن ّقال وال يحتاج لرتخي�ص
�سوى �أذن من البلدية .كما ان البيت اجلاهز ال يحتاج الجراءات
قانونية كرتخي�ص ،فكلما كرب البيت كلما احتاج لرخ�صة �رشعية،
وتفرق امل�ساحة واملنطقة .البيت اجلاهز ميكن لل�شخ�ص �أن يتحكم
بالبيت ح�سب ذوقه وعلى طلبه ح�سب كم غرفة ،اي �أنه غري حمكوم
بالبناء العايل .نحن ن�ص ّنع البيت اجلاهز من ال�ساندوي�ش بانيل
نلب�سه باخل�شب �أو احلجر ح�سب ما يطلب الزبون.
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�أما حركة الإعمار فت�ؤثر على حركة البيع وال�رشاء لأن البيت اجلاهز
مثل البيت العادي يخ�ضع لعملية البيع وال�رشاء ،فهناك �أنا�س لي�س
لديهم قدرة على �رشاء البيت العادي �أو حتى البيت اجلاهز ،مع �أن
كلفته �أقل بن�سبة  30باملئة من البيت العادي باملوا�صفات نف�سها.
وعن اخلطط التطويرية قال مروان دالل« :لدينا خطوات لتطوير
قطاع البيوت اجلاهزة يف حماولة لتو�سيع ن�شاطنا ،نعمل حالي ًا
مع الأمم املتحدة لت�أمني منازل للنازحني ،ولدينا اتفاق مع الأمم
املتحدة يف النيويورك وي�أتينا طلب البيوت اجلاهزة من هناك
مبا�رشة عند ح�صول �أي ظرف طارىء يف لبنان �أو العراق �أو �شمال
افريقيا ،ونحن نكون جاهزون مبا�رشة حلاالت الطوارىء ولدينا
�سعر متفق عليه مع الأمم املتحدة ملدة �سنتني ،ف�إذا ح�صلت حالة
طارئة يف ال�سودان �أو الأردن �أو �سورية �أو اي منطقة حميطة ال
ي�ستطيعون �رشاء بيوت جاهزة �إال من عندنا».
و�أ�ضاف« :على �صعيد �آخر نتبع نظام ًا جديداً ال�ضافة موا�صفات
�أكرث جودة وجما ًال على البيوت اجلديدة� ،إما نلب�سها من اخلارج
حجر �أو خ�شب �أو بال�سيتك ومبوا�صفات �أعلى مثل املوا�صفات
الأوروبية واالمريكية يكون منظره جميل ويبقى جاهزاً� .أما �سعره
يجمع باملعمل ويد العاملة فيه �أقل من العمار ووقته
فاقل لأنه ّ
�أ�رسع وم�ضبوط ،كما �أن هذه البيوت تنا�سب طق�س لبنان يف اجلبل
والبحر والثلوج».
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جان مايك
(سكور لالنشاءات المعدنية والماكينات الروبوتية)
ي�رشح جان مايك �صاحب �رشكة «�سكور»
�أ�سباب توجه النا�س اىل خيار البيوت
اجلاهزة�« :أو ًال :ال حتتاج البيوت اجلاهزة
اىل رخ�صة كما البيت احلجر ،وميكن
�أن ي�أخذ االن�سان رخ�صة من البلدية
ارا�ض
بوقت ق�صري ،خ�صو�ص ًا �أن هناك ٍ
�صغرية ج��داً وال ميكن نيله ترخي�ص
اعمار لها ،وثاني ًا :ال�رسعة بالتنفيذ،
فاملنزل التقليدي يتطلب �أكرث من �سنة
ليكون جاهزاً ،بينما البيت اجلاهز يحتاج
ل�شهرين كحد �أق�صى وي��ك��ون ج��اه��زاً
لل�سكن ،كما �أن امل��ن��زل اجل��اه��ز ميكن
نقله اىل مكان �آخر .ثالث ًا :ميكن ا�ستثمار
البيوت اجلاهزة كمطاعم ،فمن ال ي�ستطيع
بناء مطعم حجري ي�ست�أجر �أر�ض �صغرية
قبالة الطريق ويبني عليها مطعم ًا من
حديد ميكن �أن تفكيكه وينقله اىل مكان
�آخ���ر ،لهذا جن��د منه الكثري يف لبنان.
رابع ًا�« :أن املنزل احلديد اجلاهز يتحمل
العوامل الطبيعية �أكرث من احلجر ،لأن
م��واده لينة ومتيل مع ال��زالزل مث ًال وال
يتعر�ض ل�ضغط الزالل ويتف�سخ .خام�س ًا:
«ان �سعر البيت اجلاهز �أق��ل من البناء
العادي مبوا�صفات عالية ،وميكن التحكم
بال�شكل امللفت للنظر ،كما �أنه �آمن».
ويف ال�سياق نف�سه يرى جان مايك �أن
للبيوت اجلاهزة م�ستقب ًال يف لبنان�« :أرى
�أن م�ستقبل البيوت اجلاهزة ايجابي كلما
ارتفع �سعر اليد العاملة يكون امل�ستقبل
للعمل باحلديد �أف�ضل ،لأن العمل باحلجر
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والباطون يتطلب الكثري لليد العاملة،
ول��ك��ن احل��دي��د يتطلب ع���دد قليل من
املتخ�ص�صني ،وكلما حت�سنت املعي�شة
يف لبنان ارت��ف��ع �سعر ال��ي��د العاملة،
ومعها تكون الأف�ضلية للبيوت اجلاهزة
�أو احلديد النها يحتاج لعدد عمال قليل
ولديهم مهارة ويقدمون نيتجة �أف�ضل،
باال�ضافة اىل �أن ا�سعار الباطون ترتفع
بينما احلديد تنخف�ض �أ�سعاره.
وعن حركة اعمار البيوت اجلاهزة قال:
«عندما يتح�سن الو�ضع تزيد حركة
االع��م��ار وال��ع��ر���ض وال��ط��ل��ب ،وميكن
اال�ستفادة من بع�ض الأرا�ضي مب�ساحة
�صغرية بو�ضع البيت اجلاهز فيها خارج
العا�صمة ،وهي حتل �أزمة ال�سكن».

وعن التطوير قال« :نحن كم�ؤ�س�سة نعمل
على تطوير �صناعة احلديد ونبحث نقاط
�ضعفه لنتجاوزها ،مثل ت�أثر احلديد
نح�سن نوعية
بالعوامل الطبيعية لذلك
ّ
الدهان حلمايته ،باال�ضافة اىل �أن بع�ض
احلديد يطلى بالزنك وه��ذا ما ي�ساعده
ليتحمل ال��ع��وام��ل الطبيعية وت��ك��ون
�صيانته خفيفة ،ونعتمد تقنيات �أف�ضل
�ضد املياه� .أما ال�سقوف احلديد ت�ستعمل
فيها طرق تقليدية بتثبيته الرباغي ،ومع
الوقت ي�صد�أ بعد �سنتني �أو �أكرث ،وهناك
تقنية جديدة ب�سقف احلديد بدون براغي
بل كب�س وتكون �ضد ت�رسيب املاء ،ونحن
نعتمدها يف لبنان لتكون اجل��ودة مثل
�أوروبا و�أمريكا».
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خلدون طالب (طالب وشركاه)
يعترب خلدون طالب �أن البيوت اجلاهزة قد حتل �أزم��ات �آنية
ويقول« :تنفيذ البيوت اجلاهزة �أ�رسع واجليد فيها انها تنقل
من �أر�ض اىل �آخرى �إذا كانت االر�ض �إيجاراً ،وميكن �أن يكون
الت�صميم ح�سب الطلب وال�شكل العام ،وتركيبه ا�رسع من االعمار
بالباطون وال�صب ،ركبنا  24بيت حديد يف ال�سفارة االمريكية
بثالثة �أ�شهر لو ارادن��ا تنفيذها بالباطون لتطلب الأم��ر �سنة،
واجليد بالبيوت اجلاهزة �أنها �أخف �ضغط على الأر�ض ،اذا كانت
ال تتحمل الثقل يكون احلديد �أخف من الباطون».
�أما االجراءات القانونية فقال �إنها �أ�سهل« :اذا ارادنا ان�شاء بيت
باطون نحتاج لرتخي�ص من التنظيم امل��دين ،كما انه يتطلب
حفريات باالر�ض وام��دادات خا�صة ورخ�صة ،بينما البيوت
اجلاهزة خ�صو�ص ًا للور�ش �أو املتنقلة ال احد يعرت�ض عليها النها
تزال من مكان اىل �آخر».
و�أ�ضاف عن م�ستقبل هذا القطاع�« :أرى م�ستقبل هذا القطاع يف
لبنان ب�شكل خجول ،مث ًال طلب منا ا�ضافة طوابق او غرف من
حديد لبع�ض االبنية يف بريوت ،فعندما يكون لدى املرء ترخي�ص
بطابق او طابقني ال ي�ستطيع �أن ي�ضيف غرف من باطون �أو �شقة
�أو �شقتني ولكن عندما تكون اال�ضافة من حديد تكون �سهولة
على بنائه .وهذه ال تتطلب رخ�صة بناء بل اذن من البلدية النها
تدخل يف م�سمى بيوت من حديد ،لهذا �أرى لها م�ستقبل النها
اخف على االبنية املوجودة وميكن ا�ضافة طابق او طابقني
بدون ان�شاء ور�شة يف بناء م�سكون .ويف املقابل ال �أرى فيها
م�ستقب ًال لل�سكن العام يف القرى �إذ �أنها حتتاج لت�سهيالت من
ارا�ض لو�ضع منازل جاهزة عليها كم�شاريع
الدولة� ،إذا قدمت ٍ
�سكنية �أو م�ستعمرات كما يح�صل يف بع�ض الدول ،وميكن نقلها،
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وال ارى فيها حلول لل�سكن يف العا�صمة قد تكون يف املناطق
النائية فقط ،نظراً لغالء االر�ض ،امل�شكلة بغالء االر�ض ولي�س
غالء امل�سكن .يف هذا ال�سياق تهتم ال�سفارات بالبيوت اجلاهزة
ملوظفيها ،امل�ؤ�س�سات الدولية واليونيفيل التي تهتم بت�أمني
البيوت اجلاهزة لالجئني».
وعن م�شاريع م�ؤ�س�سته قال« :نحن تخ�ص�صنا �أكرث بان�شاءات من
حديد ،مثل تنفيذنا للمكتبة الوطنية و�صاالت عر�ض ال�سيارات،
وعندما تخف حركة االعمار يقل عملنا».
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عبد المنعم خليفة ()Mandaloun
ب��دى عبد املنعم خليفة �أك�ث�ر ت��ف��ا ؤ� ًال
رمبا لأنه انطلق بتطوير هذه ال�صناعة
من جتربة �شخ�صية وعنها قال« :بد�أنا
بتطبيق فكرة البيوت اجلاهزة يف العام
 2006على �أثر �رضبة متوز وتهجرنا من
اجلنوب ،ووجدنا انه ميكن لل�شخ�ص �أن
يكون لديه بيت قليل التكلفة حتى لو
كان �صغرياً ،وبعد عودتنا من التهجري
ب��د�أن��ا العمل على ه��ذا الأ���س��ا���س ،بد�أنا
العمل بالبيوت ال�صغرية مع ان غرينا
كان قد �سبقنا اليها ،ولكننا طورنا العمل
للبيوت العائلية ،عملنا ب�ألواح �ساندوي�ش
بانيل العازلة ،وتعاونا مع مهند�سني
معمارين وبقينا نعدلها مع الزبون اىل
�أن ن�صل اىل الت�صميم الذي يريده فننفذه
له ،وبعدها �رصنا وكالء لهذه الب�ضائع
يف لبنان ،وهي عبارة عن �ألواح ننفذها
ح�سب الطلب ،وهي خفيفة الوزن تتحمل
ال�صدمات وع��ازل��ة للحرارة ومقاومة
للحريق� ،سهلة الفك وال�ترك��ي��ب .وهي
تدوم �أكرث بحكم �أنها ال تت�أثر بالعوامل
الطبيعية ،فكل منزل حجر يتعر�ض للن�ش
ويرتاح البناء� ،أما املواد البيوت اجلاهزة
ال ي�سرتيح فيها البناء وال تن�ش وكلفتها
�أقل �إذ �أن كلفة املرت باملربع بني 300
و 350دوالر ،اي ما يقارب  30باملئة �أقل
من �سعر املنزل العادي يف نف�س امل�ساحة.
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ن�ضيف اىل ذلك �أن الو�ضع الأمني يف
اجلنوب دفع بالعديد لل�سكن يف بريوت،
ويزورون قراهم يف عطلة الأ�سبوع ولي�س
لديهم امكانية بناء بيت يتطلب وقت ًا
الع��م��اره فيف�ضلون ان�شاء بيت جاهز
بكلفة قليلة لريتاحوا فيه باجازاتهم.
ومن هذا املنطلق نوجه نداء اىل البلديات
واملحافظات للم�ساهمة مب�ساعدة النا�س
بهذا املو�ضع واعطاء تراخي�ص حلدود
� 50أو  60مرت مربع بدون رخ�صة �ضمن

نطاق البلدية وال ي�ؤثرون بل يجملون
الهيئة العامة ،وهذا ما ي�شجعهم للعودة
اىل قراهم حتى لو كان يومني باال�سبوع.
وتابع بال�سياق نف�سه« :تخ�ضع البيوت
اجل��اه��زة لنظام اال�ستثمار لأن البيت
ميكن نقله م��ن ار���ض اىل �أر����ض� ،أرى
�أن البيوت اجلاهزة لها م�ستقبل زاهر
يف لبنان ،خا�صة �أن �أو�ضاع البلد غري
م�ستقرة ،فاذا ح�صل ما ح�صل يف ،2006
واذا ت�رضر البيت ال�صغري ال ا�سف عليه
النه ميكن ا�صالحه بتبديل الألواح ولي�س
اعادة ترميم وال ي�أخذ وقت وال يتف�سخ
وهو عملي .وهو عازل وال يت�أثر بال�شتاء
�أو احلر».
و�أ�ضاف« :ال تت�أثر حركة امناء البيوت
اجل��اه��ز بحركة االع��م��ار لأن م��ن يريد
االعمار احلجر �سيفعل خ�صو�ص ًا البنايات،
اما البيوت اجلاهزة فمو�ضوعها حم�صور
يف القرى والأرا�ضي الزراعية �أو مكاتب
للرو�ش ،وهي حتل �أزمة �سكن �إذا كانت
االرا�ضي غري مفرزة وهي ال تناف�س».
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يوسف رزق اهلل
(مؤسسة رزق اهلل للتجارة والصناعة والمقاوالت)
يرى يو�سف رزق اهلل �أن البيوت
اجلاهزة حتل م�شاكل عدة ،لي�ست
م�شكلة ال�سكن فقط بل حتل م�شكلة
قطاعات كثرية� ،أهمها اجلي�ش
اللبناين ،ف����إذا ك��ان للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية نقطة متركز يف مكان
ولي�س لديهم �سكن ،ي�ستفيدون من
طريقة البيوت اجلاهزة من غرف
نوم وحمامات ،وقدمت يل عدة
عرو�ضات لتنفيذ هكذا م�شاريع
للريزة ،خ�صو�ص ًا �أن نقاط جتمع
اجلي�ش قد تنتقل من مكان اىل
�آخر النه ال ميكن �أن يكون �سكن
اجلي�ش بني الأبنية ال�سكنية».
و�أ�ضاف�« :أرى م�ستقب ًال لهذا القطاع ،خ�صو�ص ًا �أن الدرا�سات
تقول �إنه يف امل�ستقبل القريب �سيكون لبنان �أكرث عر�ضة للهزات
الأر�ضية ،وهذا النوع من البيوت ال يت�أثر بالهزات �إذا �أنه ال
يتف�سخ �أو يهبط �سقفه� ،أما من النواحي ال�صحية البيت الباطون
يحتاج لتدفئة مركزية يف ال�شتاء وتربيد يف ال�صيف ،بينما
البيت اجلاهز �إذ ن ّفذ بطريقة �صحيحة فهو عازل للحرارة وي�ؤمن
الربودة اجليدة ،وميكن �أن يربد املنزل �أو يدف�أ على درجة ت�سعة،
كما �أنه ال ين�ش ولي�س فيه رطوبة ،وهو �آمن من الهزات �إذ ال
ي�سقط وال يتف�سخ ،وهو �ضمان لالن�سان».
وعن الإجراءات القانونية قال« :بحكم عالقتي بالبلديات �أجد �أن
هناك ت�سهيل بهذا املو�ضوع ،فمن يريد منز ًال جاهزاً ي�ستطيع �أن
ي�أخذ توقيع املهند�س وينال مبوجبها رخ�صة قانونية ي�سجلها
يف البلدية على رقم عقاره ،وهي طريقة قانونية ،وي�ستطيع نقل
منزله من عقار اىل عقار يف املنطقة نف�سها ،واذا اراد نقل البيت
اىل منطقة �أخرى ينال ترخي�ص �آخر من بلدية املنطقة الثانية».
وت�أثر قطاع البيوت اجلاهزة بحركة الإعمار قال« :قبل ع�رش
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�سنوات كانت حركة االعمار يف لبنان وا�سعة ومل ت�ؤثر على
�صناعتنا الن لكل ان�سان توجه يف طريقة ال�سكن ،فمن يريد �أن
ي�سكن يف منزل جاهز لو قدمت له �شقة باطون جمان ًا ال يقبل،
والعك�س �صحيح».
و�أ�ضاف يف ال�سياق نف�سه�« :أرى ان القطاعني الإعمار والبيوت
اجل��اه��زة يكمالن بع�ضهما البع�ض ،فعندما ي��ب��د�أ مقاول
ب�إن�شاء بنائه يحتاج اىل بيوت جاهزة كمكاتب للمهند�سني
وامل�ست�شارين ،وهكذا نحن ن�ستفيد من م�شاريعه ،لأنه ال ي�ستطيع
�إعمار غرفة يف الأر���ض لأنه �سيهدمها بعد انتهاء م�رشوعه،
بينما البيت اجلاهز ميكن �أن ينقله اىل م�رشوع �آخر فيوفرون
املال.
وعن تطور هذا القطاع يقول زرق اهلل« :طورنا العمل و�أ�شكال
البيوت اجلاهزة من خالل العمل من امل�شاريع ال�صغرية اىل
الفيلل اجلاهزة املكتملة بكل تفا�صيلها ومبوا�صفات عاملية،
ونفذت بع�ض الفيلل من طابق �أو طابقني ،ولدي م�شاريع يف
العديد من املناطق اللبنانية واجلبلية خ�صو�ص ًا».
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ملف �صناعي

يحيى جوني (شركة جوني للتجارة والمقاوالت -جونيكو)
ال يرى يحيى جوين �أن القانون يف لبنان ي�ساعد على تطوير
�صناعة البيوت اجلاهزة لأنه يحتاج اىل �إن�شاءات لتكتب على �سند
لي�صري قانوني ًا ،ولكن �إذا ح�صلت �إعفاءات �رضيبية وقانونية من
الدولة ومن نقابة املهند�سني ميكن لأي �شخ�ص لديه القليل من
املال ويحاول ت�أمني �سكن يتوجه نحو املنزل اجلاهز وي�ستغني
عن الإج��راءات وي�سكن فيه ل�سنوات طويلة حتى لو مل يرممه �أو
ينقله ،ولكن كونه يحتاج لرتاخي�ص قانونية مثل املنزل العادي
ال �أرى فيها م�ستقبل يف لبنان� ،أ�ضف اىل ذلك عوامل الطق�س وعدم
ت�أمني و�سائل الأمان العامة يف املناطق كلها .وبالتايل تبقى
هذه ال�صناعة حم�صورة بالطلب امل�ؤقت� ،إذا كان لدينا نازحني او
لقوات الطوارىء �أو ور�ش عمل �أو مكاتب م�ؤقتة� ،أو ملنازل العمال
اخلارجية يف م�صانع.
وعن حركة الإعمار يقول« :ال �أتوقع �أن ي�صري لدينا بيوت جاهزة
لل�سكن ب�شكل دائم ،ل�سببني الأول كما ذكرنا تخ�ضع الجراءات
قانونية ،وكون كلفتها لي�ست �أقل من كلفة البيت الباطون ،مث ًال
غرفتني وتوابعهما يكلفان بني  6و� 7آالف دوالر� ،إذا �أردنا ان�شاء
بيت جاهز باحلجم واملوا�صفات نف�سها يكلف � 5آالف دوالر،
وميكن �أن نعترب �أن البيت اجلاهز �أقل كلفة ،وبح�سبة ب�سيطة �إذا
اخذنا مرت البيت اجلاهز يكلف حوايل  22دوالر لريكب يف احليط،
بينما مرت احلجارة  6دوالرات ون�صف �إذا كان ثمن احلجر ن�صف
دوالر ،مع كي�س ترابة� ،أي �أن املرت العادي مع حجارته وورقته
تكلف �أقل من مرت ال�ساندوي�ش فانيل ،من هذا املنطلق ال ارى �أن
تطور وجود البيوت اجلاهزة �ستحدث ثورة اعمارية يف البلد ،حتى
لو تدنى م�ستوى الدخل.
وعما �إذا كانت هذه ال�صناعة �ستحل �أزمة ال�سكن قال« :ميكن �أن
حتل البيوت اجلاهزة م�شكلة القوانني� ،إذا كان لدى املرء �أر�ض
�صغرية ميكن �أن ي�ضع بيت ًا �صغرياً فيها الن القانون ال يعطيه
ترخي�ص عمار منزل.
�إذا كانت الدولة تريد ت�شجيع هذه ال�صناعات من املفرت�ض �أن ي�صري
لها ت�رشيع قانوين واعفاءات ممكن عندها ا�ضافة ت�صاميم جديدة
وندخل يف جمال تطوير الهياكل املعدنية وي�صري لدينا مثل منازل
امريكا و�أوروبا املنت�رشة ولي�س فيها م�شكلة لناحية االمان».
و�أ�ضاف« :انعكا�س حركة االعمار ال تت�أثر كثرياً بالأو�ضاع كون
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االعمار امل�ستعملة يف لبنان خمتلفة عن املواد التي ن�ستعملها،
فقد انتع�ش هذا القطاع يف الفرتة الأخ�يرة بوجود النزوح اىل
لبنان ،فمن لديه ار�ض ولديه ا�شخا�ص يريد �أن ي�ؤمن لهم ال�سكن
ين�شىء لهم بيت جاهز �صغري ،وعندما يكون هناك تلزميات لقوات
الطوارىء الدولية ،باال�ضافة اىل االن�شاءات البحرية التي قد
تتعر�ض لالهرتاء فيبدلونها بالبيوت اجلاهزة ،وهناك ان�شاءات
حتتاج ل�سنتني لتنجز في�ضطرون الن�شاء منازل م�ؤقتة للمهند�سني
والعمال ،ولكن على �صعيد النا�س ال اتوقع ان تنت�رش يف لبنان
وي�ستخدمها على املدى البيع ،خا�صة �أنه بالن�سبة ل�صناعاتنا فهي
م�ؤلفة من حديد ويلب�س �ساندوي�ش فانيل ،وقد تتعر�ض لالهرتاء
من جراء عوامل الطبيعة ،وال �أعتقد �أن لبنان �سيتعمدها الن لدينا
مفهوم �أن االن�سان يجمع الأموال لين�شىء منز ًال يورثه اىل �أبنائه
م�ستقب ًال».
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�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــان
Made In Lebanon
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

�أوروبا

هــــــذا امللحـــــق

�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 وم��ن �أج��ل اجن��اح ه��ذا امل����شروع 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:
 1مهني ًا :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.

�آ�سيا

�أمريكا

الدول العربية

�أفريقيا

 2ت�سويقي ًا :ج��ذب �أك�ب�ر ع��دد م��ن ال��ق��راء 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
ع��دد منهم لعر�ض منتجاتهم من خ�لال امللحق
املذكور.
 4ت��ك��ن��ول��وج��ي�� ًا :و�����ض����ع ه�����ذا امل��ل��ح��ق
ع����ل����ى امل������وق������ع الإل��������ك����ت���روين ل��ل��م��ج��ل��ة
 www.lebanon-industry.comمبا ي�ضاعف
�أ�ستعماله ع�رشات �أل��وف امل��رات بالإ�ضافة �إىل
الن�سخ املطبوعة .بالإ�ضافة �إىل توزيع امللحق
جمان ًا على �آالف امل�ؤ�س�سات.

الرتتيب القطاعي للم�صانع امل�شاركة:
مواد منجمية غري معدنية
املجوهرات
خ�شبية
كيميائية وبال�ستيك
جلود وم�صنوعات جلدية ورق وكرتون وطباعة معدنية ما عدا و�سائل النقل
غزل ون�سيج و�ألب�سة �آالت و�أجهزة كهربائية
و�سائل النقل
متنوعة
متنوعة
املفرو�شات

االدارة العامة :بريوت -

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

ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

�صفحة 53

و�صام �صعد :قناة ال�صوي�س..
ممر ا�صتراتيجي و�صراع اإقليمي

اأوروبا

ه������ذا امللح�����ق

اأن الهدف من هذا امللحق هو امل�ساهمة يف خلق ق�سية ذات ٌبع ّد
وطني مبا يتعلق بالتعريف عن املنتج اللبناين ومنحه هوية خا�سة،
ومن ثم الرتويج له ملا يحمله من قيمة م�سافة تظهر عراقته يف قالب من
اجلودة والتميز اإىل جانب الأناقة والريادة والإبداع.
لذلك وم��ن اأج��ل اجن��اح ه��ذا امل�����روع ت�سويقي ًا وحفز ال�سناعيني
على عر�ض اأنتاجهم يف هذا امللحق ،فقدعمدت اإدارة املجلة اإىل مراعاة
النقاط التالية لت�سهيل الو�سول اإىل ال�سلعة اللبنانية:

تابع ...اأزمة ال�صاحنات بين «�صوريا�صتان» و«لبنان�صتان»

اآ�سيا

الدول العربية

ال�صادرات ال�صنـاعية اللبنانية
في الن�صف الأول من عام :2013
�صوريا في مقدمة الم�صتوردين
من لبنان خالل الن�صف الأول

اأمريكا

 2ت�سويقي ًا :ج��ذب اأك���ر ع��دد م��ن ال��ق��راء لهذا
امللحق من خ��الل توزيعه يف اأو�صع نطاق ممكن
على املوؤ�ص�صات واجلهات املعنية بنا ًء على قاعدة
معلومات خا�صة مت تكوينها عر اأختيار موؤ�ص�صات
ذات ن�صاطات جتارية تتوافق مع وجهة املنتجات
ال�صناعية اللبنانية امل�صمولة يف امللحق .وذلك اأما
من خالل طبعه داخل املجلة اأو بطبع كميات اإ�صافية
منف�صلة توزع وفق قاعدة املعلومات املكونة.

اإنجازات «�صركة بوتك»
د .نزار يون�س:
رفعنا �صقف التحدي

خدمة اإلكترونيّة جديدة
لـ«العتماد اللبناني» و«فرن�صبنك»
�صالمة:
م�صارفنا تجاوزت اأزمة �صوريا

اأفريقيا

 1مهنياً :عر�ض املنتجات من خالل الت�صنيف
القطاعي املعتمد دولي ًا  H.S.Codeمبا ي�صهل على
امل�صتفيد الو�صول اإىل ال�صلعة ال�صناعية ب�صهولة.

و�صام «بادن باول»
لالأمير الوليد بن طالل

انطوان كاخيا:
م�صنعنا هو الوحيد
في المنطقة

دول «بريكس» ...

استحداث صندوق لالحتياطيات النقدية

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

 3الكلفة :تخفي�ض الكلفة على ال�صناعيني ب�صكل
كبري جداً بحيث ت�صل اإىل الرمزية مما يحفز اأكر
ع��دد منهم لعر�ض منتجاتهم من خ��الل امللحق
املذكور.
 4ت��ك��ن��ول��وج��ي�� ًا :و�����ص����ع ه�����ذا امل��ل��ح��ق
ع����ل����ى امل������وق������ع الإل��������ك��������روين ل��ل��م��ج��ل��ة
 www.lebanon-industry.comمبا ي�صاعف
اأ�صتعماله ع�رشات األ��وف امل��رات بالإ�صافة اإىل
الن�صخ املطبوعة .بالإ�صافة اإىل توزيع امللحق
جمان ًا على اآلف املوؤ�ص�صات.

الرتتيب القطاعي للم�شانع امل�شاركة:
مواد منجمية غري معدنية
املجوهرات
خ�شبية
كيميائية وبال�شتيك
جلود وم�شنوعات جلدية ورق وكرتون وطباعة معدنية ما عدا و�شائل النقل
غزل ون�شيج واألب�شة اآالت واأجهزة كهربائية
و�شائل النقل
متنوعة
متنوعة
املفرو�شات

الدارة العامة :بريوت -

كليمن�صو � -صارع الأمري عمر  -بناية ت�صبحجي  -هاتف + 961 1 370452 - +961 1 370318 :
فاك�ض� +961 1 370602 :ض.ب:
�( 13/5838صوران)  -بريوت  -لبنان  -الريد الكروينinfo@lebanon-industry.com :
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Made In Lebanon

ASSINAA WAL' IKTISSAD

بداأت �صناعة البيوت اجلاهزة يف لبنان تنمو
ب�صكل ب��ارز حيث بلغ عددها بالع�رشات يف
ظاهرة جديدة ،وبات لها تاأثري على الإن�صاءات
التقليدية ،ويرى البع�ض اأنها ت�صاهم يف حل اأزمة
ال�صكان ،ومن هذا املنطلق كان ل بد ل�»ال�صناعة
والقت�صاد» من اإلقاء ال�صوء على حركة هذه
ال�صناعة ومدى تطورها يف الفرتة ال�صابقة وذلك
من خالل لقاءات اأجرتها «ال�صناعة والقت�صاد»
مع بع�ض اأ�صحاب موؤ�ص�صات البيوت اجلاهزة يف
لبنان ،حيث طرحنا عليهم اأ�صئلة حول ا�صباب
منو هذه ال�صناعة ،وقراءتهم مل�صتقبلها ،وعن
الدور الذي يلعبه قطاع البيوت اجلاهزة على
�صعيد حل م�صكلة ال�صكن من النواحي املادية
واملعنوية لتخفيف ع��بء ال�صكن و�صهولة
ا�صتعماله .بال�صافة اىل انعكا�ض �صناعة البيوت
اجلاهزة على حركة العمار اأو منوها ،واأهم
اخلطوات التي يقوم بها اأ�صحاب املوؤ�ص�صات
لتطوير هذا القطاع.

Art Director

Ali Khouzam
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�صادرات �صناعية

الص ـ ــادرات الصن ـ ـ ــاعية اللبنانية في النصف األول من عام 2013
سوريا في مقدمة المستوردين من لبنان خالل النصف األول

ن�شري هنا �إىل �أن جمموع قيمة ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية خالل ال�ستة �أ�شهر الأوىل من العام  2013بلغ مليار و 744
مليون دوالر �أمريكي (د�.أ) مقابل مليار و  539مليون (د�.أ) خالل الفرتة ذاتها من العام  2013و مليار و  620مليون (د�.أ)
خالل الفرتة عينها من العام � 2011أي ب�أرتفاع ون�سبته  % 3،13مقارنة مع العام  2012و  % 7،7مقارنة مع العام.2011

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر حزيران 2013
وسوريا التزال تتصدر المرتبة األولى
�أرتفعت قيمة ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية يف حزيران  2013بن�سبة  12,3%عن �شهر حزيران 2012
فبلغت  284,1مليون (د�.أ) يف حزيران  2013مقابل  252,9مليون (د�.أ) يف حزيران 2012
أو ًال:أهم المنتجات المصدرة حسب أقسام التعرفة الجمركية
املرتبة الأوىل� :صادرات الآالت والأجهزة
الكهربائية �إذ بلغت قيمتها  44,4مليون
(د�.أ)
املرتبة الثانية� :صادرات املعادن
العادية وم�صنوعاتها �إذ بلغت قيمتها
 4،43مليون (د�.أ)
املرتبة الثالثة � :صادرات منتجات
�صناعة الأغذية ،قيمتها  1،43مليون (د�.أ)
املرتبة الرابعه� :صادرات منتجات
ال�صناعات الكيماويه ،بقيمة  5،36مليون
(د�.أ)
املرتبة اخلام�سه� :صادرات املنتجات
املعدنية ،بقيمة  1،36مليون (د�.أ)
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ثاني ًا:
أسواق الصادرات الصناعية حسب
الدول:

�إ�شارت اح�صائيات ال�صادرات ال�صناعية
خالل �شهر حزيران ب�أن �سوريا ال تزال
تت�صدر املرتبة الأوىل على الئحة الدول
امل�ستوردة لهذه ال�صادرات وقد جاء
ترتيب الدول كما يلي-:

المرتبة األولى:

ت�صدرت �سوريا كما ذكرنا هذه االئحة
حيث بلغت قيمة ال�صادرات �إليها 43
مليون (د�.أ) �أي ما
يوازي  % 1،15من القبمة الإجمالية
لل�صادرات.

المرتبة الثانية:

�أحتلت ال�سعودية هذه املرتبة ،حيث
بلغت قيمت ال�صادرات �إليها  1،33مليون
(د�.أ) �أي ما يوازي  % 6،11من جمموع
ال�صادرات.

المرتبة الثالثة:

االمارات العربية املتحدة حيث بلغت
قيمة ال�صادرات �إليها هذا ال�شهر
مليون (د�.أ) �أي ما ن�سبته  % 8،8من
جمموع ال�صادرات.
25

من انتاج شركة دعبول

من انجازات شركة ألومكو
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�صادرات �صناعية
ثالث ًا:
أسواق الصادرات الصناعية حسب
تكتالت الدول:
المرتبة األولى:

احتلت الدول العربية املرتبة الأوىل
لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية خالل
هذا ال�شهر مقارنة بالدول الأجنبية ،فقد
بلغت قيمة ال�صادرات �إليها  164,7مليون
(د�.أ) �أي ما ن�سبته  % 58من جمموع
ال�صادرات ال�صناعية.
المرتبة الثانية� :أحتلت الدول الآ�سيوية
الغري عربية هذه املرتبة �إذ �أ�ستوردت ما
ن�سبته .% 5،15
المرتبة الثالثة :الدول الأفريقية الغري
عربية و�أ�ستوردت ما ن�سبته .% 2،12
املرتبة الرابعة :الدول الأوروبية بن�سبة
.% 1،11

أما أبرز المنتجات المصدرة
إلى الدول العربية فهي:

املنتجات املعدنية بقيمة  33مليون (د�.أ)،
منتجات �صناعة الأغذية بقيمة
مليون (د�.أ) ،الآالت والأجهرة واملعدات
الكهربائية بقيمة  6،24مليون (د�.أ)،
ومنتجات ال�صناعات الكيمـــــــــاوية
بقيمة  21مليون (د�.أ).
6،27

من انتاج شركة أ .شاهين
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رابع ًا :توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان
المصدر إليها خالل شهر حزيران :2013

�أن ال�صادرات ال�صناعية والتي كان �أهمها
هذا ال�شهر الآالت والأجهزة واملعدات
الكهربائية �إذ بلغت قيمتها  4،44مليون
(د�.أ) ،وت�صدرت العراق لآئحة البلدان
امل�ستوردة لهذا املنتج �إذ �أ�ستورد ما قيمته
 5،8مليون (د�.أ) ومن ثم ال�سعودية 9،5
مليون (د�.أ) والكونغو  1،3مليون (د�.أ).
تليها �صادرات املعادن العادية
وم�صنوعاتها و�أحتلت تركيا �صدارة الدول
امل�ستوردة لهذا املنتج بقيمة  2،10مليون
(د�.أ) ،ومن ثم جمهورية كوريا بقيمه 8،9
مليون (د�.أ) والهند  7،2مليون (د�.أ).
ثم تلتها �صادرات منتجات �صناعة
الأغذية وت�صدرت ال�سعودية لآئحة البلدان
امل�ستوردة لهذا املنتج �إذ �أ�ستوردت ما
قيمته  8،8مليون (د�.أ) ،ومن ثم العراق
بقيمة  4مليون (د�.أ) و�سوريا بقيمة 6،3
مليون (د�.أ).
�أما املنتج الرابع وهو ال�صناعات
الكيماوية وقد ت�صدرت بنغالد�ش لآئحة
البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج �إذ �أ�ستوردت
ما قيمته  1،9مليون (د�.أ) ،وتلتها ال�سعودية
بقيمة  1،5مليون (د�.أ) ومن ثم االمارات
العربية املتحدة  2،4مليون (د�.أ).

واردات اآلالت
والمعدات الصناعية:
على �صعيد �آخر ك�شف تقرير وزارة
ال�صناعة ب�أن جمموع قيمة الواردات
من الآالت واملعدات ال�صناعية خالل
الأ�شهر ال�ستة الأوىل من العام 2013
بلغ نحو  166مليون (د�.أ) مقابل 1،145
مليون (د�.أ) خالل الفرتة عينها من العام
� 2012أي ب�أرتفاع ون�سبته .% 4،14
وقد بلغ جمموع الواردات من الآالت
واملعدات ال�صناعية يف حزيران 2013
نحو  25مليون (د�.أ) مقابل  5،28مليون
(د�.أ) يف حزيران � 2012أي ب�أنخفا�ض
وقدره  4،3مليون (د�.أ) وقيمته 1،12
 %وقد ت�صدرت �إيطاليا الئحة البلدان
امل�صدرة للآالت واملعدات ال�صناعية
�إىل لبنان ،حيث بلغت قيمتها خالل
هذا ال�شهر  7،7مليون (د�.أ) تلتها
�أملانيا بحوايل  7،3مليون (د�.أ) ومن
ثم ال�صني بحوايل  2،3مليون (د�.أ).

من انتاج شركة فوماكو
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�صادرات زراعية
الصادرات الزراعية ترتفع % 5.5
ارتفعت حركة ال�صادرات الزراعية يف
الن�صف الأول من هذا العام  5.5يف
املئة مقارنة مع الفرتة نف�سها من العام
املا�ضي� ،إذ بلغ حجم ال�صادرات حتى
حزيران املا�ضي� 192 ،ألف طن مقابل
� 182ألف طن يف  .2012يف املقابل،
ووفق التقرير الن�صف ال�سنوي لـ«جمعية
املزارعني» ،تراجعت حركة ال�صادرات
حتى حزيران املا�ضي 14.3 ،يف املئة
مقارنة مع العام � ،2010إذ بلغ حجم
ال�صادرات �آنذاك � 224ألف طن .كما
تراجعت  2يف املئة مقارنة مع الفرتة
نف�سها من العام  ،2011حيث بلغت 196
�ألف طن.
�أما بالن�سبة للأ�صناف في�شري التقرير
�إىل �أن �صادرات البطاطا زادت  27.7يف
املئة يف الن�صف الأول من  2013مقارنة
مع الفرتة نف�سها من العام  ،2010كما
زادت �صادرات التفاح  31يف املئة� .أما

ال�صادرات من احلم�ضيات فرتاجعت
 37.5يف املئة واملوز  33.5يف املئة.
وحلظ التقرير �أن «الرتاجع الذي �شهدته
�صادرات احلم�ضيات من � 87ألف طن
�سنة � 2010إىل � 54ألفا و 500طن يف
الن�صف الأول من �سنة  ،2013يعود �إىل
ارتفاع كلفة ال�شحن ب�سبب الأحداث
التي جتري يف �سوريا ،بحيث مل يعد هذا
ال�صنف مناف�سا يف الأ�سواق».
وعن زيادة ت�صدير التفاح من � 29ألفا
و 500طن يف الن�صف الأول من �سنة
� 2010إىل � 43ألفا و 500طن يف الن�صف
الأول من �سنة � ،2013أ�شار التقرير �إىل �أن
ال�سبب الأ�سا�س لذلك هو «تدين الأ�سعار
التي بيع بها التفاح �أثناء املو�سم،
بحيث تراوح �سعر �صندوق التفاح بني
 12و� 14ألف لرية �أي من � 600إىل 700
للتجار الت�صدير
لرية للكيلو ،مما �أتاح ّ
وحتقــــيق هام�ش من الأرباح واملناف�سة

من انتاج شركة مالكو التجارية

يف الأ�سواق اخلارجية ،من دون �أن
يكون لــــذلك ارتداد ايــــجابي على
املــزارعني».
و�أرجع التقرير ال�سبب يف تراجع �صادرات
املوز من � 50ألفا و 900طن يف الن�صف
الأول من �سنة � 2010إىل � 33ألفا و800
طن يف الن�صف الأول من �سنة � ،2013إىل
«الأزمة ال�سورية وتدين اال�ستهالك يف
�سوريا التي تعترب ال�سوق الأ�سا�سية للموز
اللبناين� ،إذ ت�ستوعب �أكرث من  80يف املئة
من �صادراتنا».
حت�سن ت�صدير البطاطا
إىل
ولفت االنتباه �
ّ
من � 22ألفا و 800طن يف الن�صف الأول
من �سنة � 2010إىل � 31ألفا و 500طن يف
الفرتة نف�سها من  ،2013بعدما كانت
تدنت �إىل � 11ألفا و 100طن يف الن�صف
الأول من  ،»2012مو�ضحا �أن «زيادة
الطلب على البطاطا تعود �إىل نق�ص
الإنتاج يف املنطقة».

من انتاج شركة سوليفر

من انتاج شركة الرابية الخضراء
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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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Email: info@sadaka-lb.com
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Tahini - Loukoum - Halawa - Semsmia - Carob’s Rolases
 بيروت١١٤٧٢٠ :.ب. ص- ٠١/٥٤٥٣٣١ :  فاكس- ٠١/٢٧٣٦٤٩ -٥٤٥٣٣١:  هاتف- بيروت
E-mail: ghandour.lb@gmail.com
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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

�شركة منتوجات ال�ضيعة
Al Dayaa

-

Email: mschelanyfoode@hotmail.com

�ش.م.م

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

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

aldayaa@hotmail.com

�أفخر �أنواع البهارات
طريق الجديدة
الملعب البلدي
بيروت  -لبنان
هاتف03 771519 :
961 1 705277
E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com

10/1/13 10:39 AM
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
م.م.�شـركـة حلبــاوي اخـوان �ش

�شركة �إبراهيم و�أحمد �أبوغنيم

Ibrahim & Ahmad Abou Gheneim Co.

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

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

�صناعة م�شتقات احلليب والأجبان

Yougurt & Cheese Products

 البقاع الغربي- البقاع
-  ال�شارع العام- مناره
مبلكه
961 8 563190 :هاتف
961 3 198019
961 8 563134/5 :فاك�س

 برج البراجنة- ٢٤/١٧١ : ب. ص-  شارع الرويس الرئيسي-  حارة حريك:العنوان
٩٦١ )٣( ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ :  خلوي٩٦١ )١( ٥٥٦٠٥٩ :  تلفاكس- ٩٦١ )١( ٥٥٦٠٥٨ : هاتف

E-mail:aboughouneim_co@hotmail.com
website:www.manaradairy.com

E-mail : helbawi@helbawibros.com

ل.م.مطاحن الدورة �ش

ل.م.ذ م ل�صناعة الزيوت النباتية �ش

Dora Flour Mills SAL

ZM Vegetable Oils Industries SAL

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

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

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

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

٩٦١ )١( ٢٥٢٥٨٠ :  فاك�س- ٩٦١ )١( ٢٥٢٥٧٧ :هاتف-  برج حمود- الدورة
 لبنان-  بريوت١١-٠٦٣٠ : ب.�ص

٩٦١ )١( ٢٥٢٥٨٠ :  فاك�س- ٩٦١ )١( 252580 :هاتف-  ك�سروان- ذوق م�صبح
 لبنان-  بريوت١١-٠٦٣٠ : ب.�ص

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

info@zmvegetableoils.com

م.م.غبرية غروب �ش-مطاحن الفتوح

م�صنع احمد محمد �سليمان الديراني واخوانه

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

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

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

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

10/1/13 10:39 AM

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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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
�شركة تيفويل لل�صناعة والتجارة Tivoli Co.
�صناعة حلويات عربية �سكاكر ،حلويات غربية ،بوظة �شوكوال

Candies, Arabic Sweets Chocolat & Ice Cream

جبل لبنان  -ال�شوف  -ج�سر القا�ضي
ال�شارع العام  -مبلكه
هاتف٩٦١ )5( 340440 - 430560 :
 ٩٦١ )3( 340440فاك�س ٩٦١ )5( 340440 :
www.tivolisweet.com

م�ؤ�س�سة رميا لل�سكاكر

Rima Confectioneries Est.

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

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

10/1/13 10:39 AM
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الصناعات الكيمائية والبالستيك
روبن�سون �أغري �ش.م.م

Robinson agri
Agricultural Products & Services

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

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

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

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 :
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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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 :
E-mail : info@loriginecos.com - Website : www.loriginecos.com

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

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

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

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

م�ؤ�س�سة ع.م .للبال�ستيك

Abbas miski Plastic EST.

�صناعة وطباعة كافة انواع البال�ستيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic

العنــــــوان  :بيروت  -لبنان  -هاتف  ٩٦١ )١( ٨٥١٤٠٩ :خلوي ٩٦١ )٣( ٨٤٩٧٠٠ :
E-mail : abbasmiski@gmail.com

10/1/13 10:39 AM

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

العنــوان  :بيروت  -ساقية اجلنزير  -عني التينة  -الطريق العام  -هاتف01/809454 :
خليوي  - 03/284690 :فاكس01/810454 :
E mail : info@plastiban-lb.com, www.plastiban-lb.com
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الصناعات الكيمائية واآلالت
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 :

املنت ،ال�شارع العام ،هاتف - 961 4 296901/2/3 :فاك�س961 4 296904 :
email: tony@ldi-lb.com

MPPT Solar
Charger

MONO-CRYSTALINE SOLAR
PANEL

Solar Grid Inverter
DC to AC

�صنــــــــع يف لبنان
الطريق الأق�رص
للت�سويق ال�صناعي

10/1/13 10:39 AM
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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

�رشكة الرج�س
Largess Co

Rimoda Manufacturing
& Trading Est.
Lingerie الب�سة داخلية

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

الألب�سة اجلاهزة

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

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

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

تكنوتك�س

TECHNOTEX

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

 بناية بي�ضون-  الب�سطا التحتا- بيروت

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

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

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

www.beydounstore.com.lb

10/1/13 10:39 AM

آالالت واالجهزة الكهربائية

MF

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 نحا�س لل�صناعة والتجارة (�سنيك

ل.م.�شركة ليفكو الفنية التجارية �ش

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

Lifco Technical & Trading Co.

�صناعة الربادات ورفوف ال�سوبر ماركت وجتهيزات املطاعم

Manufacturing of Supermarket & Resturants Refrigerators - Store Shelves

 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
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 �سنرت ليفكو-  الطريق العام-  خلدة- ال�شويفات
٩٦١ )٥( ٨٠٠١٥٤:  فاك�س- ٩٦١ )٥( ٨٠٠١٥٢/٣ : هاتف
Snic@dm.net.lb www.snic.net
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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

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

حريري رادياتور

ليبان فور

Liban Four

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

�صناعة الأفران الآلية

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

Egypt

Saida - Ain
 Al DelebMohammad Hariri
Bldg.

Tel: +20 1098919528
+20 1151516691

Kingdom Saudi Arabia

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

Tel: +966 508904230

�شركة اك�سترافور

ل�صناعة االفران الآلية �ش.م.م

�صناعة وتجارة االفران الآلية

Manufacturing of Bakery

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

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

10/1/13 10:39 AM

HARIRI
RADIATOR

الشويفات األمراء  -شارع التيرو  -مفرق البيبسي  -تلفون 961 (3) 886979 :فاكس961 (5) 545933 :
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Website: www.pitabreadnme.com Email:info@ pitabreadnme.com
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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  ت�شرين �أول132 العدد
veloxco@hotmail.com
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آالالت واالجهزة الكهربائية
م�ؤ�س�سة مظلوم ال�صناعية

م.م.�شركة جي�سا لل�صناعة وللتجارة �ش

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

 ك�سارات وخالطات علف-  مكاب�س وقوالب باطون- ت�صنيع جباالت

HVAC Air Filters

فالتر هواء للمكيفات

 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

 قرب �سوبرماركت مظلوم-  مفرق النبي �أيال-  �أبلح- البقاع
961 )8( 950424 - 961 )3( 645456 - 168230 :هاتف

info@jesairfilters.com

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 طرابل�سي ل�صناعة الربادات وال�شوايات

Traboulsi Est. For Manufacturing Fridges & Broi

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

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

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

10/1/13 10:40 AM

صناعات معدنية

CITY ROLL

معمل باريري عي�سى عم�شيت

Barriere Issa Amchit Factory

�سيتي رول

Curtain Glass Secorits /  �سكوريت، زجاج،�أملنيوم

Fences / جتهيز وتركيب وت�صنيع �سياج

- جبل لبنان
-  عم�شيت- جبيل
- حي ال�ضهر
بناية عي�سى
961 3 869469 :هاتف
961 9 622069
961 9 622069 :فاك�س

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

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

 مبلكه-  مفرق داريا-  بلونة-  ك�سروان- جبل لبنان
 انطليا�س70704 :ب. �ص- ٩٦١ )4( 717577 :  فاك�س- ٩٦١ )٣( 891900 - 4 712237 : هاتف
mas@assadsaliba.com - www.assadsaliba.com
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صناعات مختلفة
م�ؤ�س�سة يعقوب الأ�سمر Yaacoub El Asmar

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

Furniture-Decoration-Wood Work-& Paints for Furnitures

Galerie Adonis
Antelias Highway
Tel: 04-412330

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

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

�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري

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

info@steamindustry.com
www.steamindustry.com
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صناعات منجمية
�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

م�ؤ�س�سة كفوري لل�صناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.

�صناعة وجتارة جميع �أنواع الرخام والغرانيت واحلجر امل�صري All Kinds Of Granite

زحلة  -البقاع  -املدينة ال�صناعية �شارع الب�ساتني
هاتف961 70 421444 - 961 3 315434 :
E-mail:jad.jo.kfoury@gmail.com

�صنــــــــع يف لبنان
الطريق الأق�رص
للت�سويق ال�صناعي
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Mtein, Main Road
Tel: 961 4 296901/2/3
Fax: 961 4 296904
E-mail: tony@ldi-lb.com
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ر�سالة الإمارات
في تقريرها السنوي الخاص بالتعويضات والمكافآت

«هاي غروب» % 5 :زيادة األجور بالدولة في 2014
ت���وق���ع ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي اخل��ا���ص
بالتعوي�ضات واملكاف�آت ال�صادر عن
�رشكة هاي غروب العاملية لال�ست�شارات
الإداري��ة �أن تنمو الرواتب يف الإم��ارات
بن�سبة  % 5يف العام  ،2014وزي��ادة
الرواتب لقطاع البيع بالتجزئة بن�سبة 6
 %على املعدل.
كما توقعت �أن ي�شهد �سوق العمل املزيد
من النمو خالل العام املقبل بتوفري املزيد
من فر�ص التوظيف ،مدعوم ًا بتوقعات
ت�سجيل الناجت املحلي الإجمايل منواً قوي ًا
بن�سبة  ،% 4.7وهو ما يجعل هناك حيزاً
مت�سع ًا لزيادة �أن�شطة التوظيف.
و�أو�ضح ُمعد التقرير هاري�ش بهاتيا خالل
م�ؤمتر �صحايف مبنا�سبة الإعالن عن هذا
التقرير �أن نتائج البحث �أظهرت زيادة
الرواتب يف الإمارات خالل العام اجلاري
بن�سبة  ،% 4.4واملتوقع �أن تزيد بن�سبة
 % 5يف العام  ،2014م�شرياً �إىل �أن �أكرث
من � 600رشكة التي �شملتها الدرا�سة قد
�أفادت ب�أن زيادة الرواتب يف الإمارات
�ستكون يف حدود ن�سبة مقدارها  % 5يف
العام املقبل.
وت�ضمن تقرير هذا العام حتلي ًال لبيانات
ال��روات��ب يف �أك�ثر من  600م�ؤ�س�سة يف
دولة الإمارات ،وي�شمل �أكرث من 270,000
م��وظ��ف .والح���ظ م��ع��دو التقرير جتمع
امل��واط��ن�ين الإم��ارات��ي�ين يف قطاعات
معينة ،وع��دال��ة يف الأج����ور م��ن حيث
اجلن�س ،وحالة متجددة من تعومي الأجور
بح�سب اجتاهات ال�سوق.

القطاعات األكثر أجر ًا

و�أو���ض��ح هاري�ش �أن ن�سبة ال��زي��ادة يف
الأجور يف ال�سوق بلغت  ،% 4.4وت�ضمن
ذل���ك جميع ال��ق��ط��اع��ات وامل�ستويات
العليا ،وذلك مقابل ت�ضخم مقداره 1.5
 ،%م�شرياً �إىل �أن نتائج الدرا�سة �أظهرت
�أن االرتفاعات الأكرب يف الأجور جاءت
يف ق��ط��اع��ات النفط وال��غ��از املتعددة
اجلن�سيات ،وال�رشكات العاملية التي تنتج
املواد اال�ستهالكية والتي تعترب الإمارات
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�سوق ًا رئي�سي ًا.
وبح�سب �رشكة هاي غ��روب ،ف�إن ن�سبة
 % 75م��ن امل��واط��ن�ين الإم��ارات��ي�ين يف
القوة العاملة يف القطاع اخلا�ص يعملون
يف قطاعات النفط والغاز وامل�صارف
وامل�شاريع احلكومية ،هذا الأم��ر يجعل
م�ستوى التناف�سية يف ال�����س��وق �أك�ثر
�صعوبة على �أ�صحاب ال�رشكات الآخرين
من ناحية اجتذاب املواطنني الإماراتيني
واملحافظة عليهم.
وعلق بهاتيا بقوله� :إن القطاعات التي
يتجمع فيها املواطنون الإماراتيون تقدم
�أج���وراً ب��زي��ادة  20باملائة عن املعدل
املنت�رش يف القطاع اخلا�ص .ومع تركيز
جمموعة �صغرية فقط م��ن املواطنني
على القطاع اخلا�ص ف���إن الطلب �شديد
و�أ���ص��ح��اب ال�رشكات ي��ج��دون �أنف�سهم
يتناف�سون مع قطاعات خا�صة تدفع
�أجوراً �أكرب ،وكذلك احلال بالن�سبة للقطاع
العام فيما يتعلق باملواهب الوطنية.
وللمرة الأوىل يف الأع��وام اخلم�سة ع�رش
التي �صدر فيها التقرير ،قامت �رشكة
هاي غروب بجمع بيانات حول اجلن�س
وذلك ح�سب طلب العمالء.
�لا :قدم
وحت���دث بهاتيا ع��ن ذل��ك ق��ائ ً
�أ�صحاب ال�رشكات الإماراتية بيانات

حول اجلن�س للمرة الأوىل ،ولقد وجدنا
فارق ًا �صغرياً للغاية بني �أجور الرجال
والن�ساء الذين يقومون بنف�س الوظائف،
ويقارب الفارق ح��وايل الواحد باملائة
�أو �أق��ل يف بع�ض احل��االت .ولقد وجدنا
�أن �أ�صحاب ال�رشكات ال��ذي��ن �شاركوا
يف التقرير ال يفرقون ب�شكل ع��ام بني
اجلن�سني من حيث الأجور.

انحسار الفجوة

ورداً على �س�ؤال ب�ش�أن �أ�سباب انح�سار
الفجوة يف م�ستويات بني الإناث والذكور،
�أجاب بهاتيا بقوله :مت جتميع البيانات
من العمالء ب�ش�أن هذا املو�ضوع للمرة
الأوىل على مدى  15عام ًا ،و�أظهرت هذه
البيانات �أن الفجوة يف م�ستويات الأجور
بني الرجال والن�ساء يف الإمارات و�صلت
حدودها الدنيا �إىل .% 1
وبالنظر �إىل �أن درا�سة هذه امل�س�ألة تعد
الأوىل من نوعها على مدى  15عام ًا،
ف�إنه لن يكون يف مقدورنا حتديد ما
�إذا كانت الفجوة يف الأجور على �أ�سا�س
النوع قد تقل�صت �أم ال.
وا�ستدرك بقوله :ب�شكل عام ف�إن % 80
من القوة العاملة التي �أجري عليها البحث
هي من الذكور و % 20من الإناث� ،إال �أن
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التوازن �أكرث من ذلك حتى بني املواطنني،
بالرغم من �أن ن�سبتهم يف ازدياد� ،إال �أن
املواطنني ال يزالون ي�شكلون جزءاً �صغرياً
ن�سبي ًا من بيانات �رشكة هاي غروب،
على كل حال ميكننا القول �إن  55باملئة
هم ذكور و 45باملئة هم �إناث.
حيث يربز الوجود الأنثوي ب�شكل �أكرب
يف امل�ستويات الإدارية وتبلغ ن�سبته 28
باملائة .وتت�ضمن الوظائف �ضمن هذا
امل�ستوى �أدواراً تتعلق مبقابلة العمالء،
و�أدواراً �إدارية و�سكرتارية.
وبلغ عدد املوظفني الذين ان�ضموا يف
الأ�شهر االثني ع�رش املا�ضية �إىل ال�رشكات
التي �أجريت عليها درا�سة �رشكة هاي
غ��روب  45,000موظف ،وعر�ض عليهم
رواتب تقل عن معدل ال�سوق بن�سبة .% 7
وق��ال بهاتيا� :إن ه��ذه عالمة �صحية
بالن�سبة لأ�صحاب ال�رشكات :يح�صل
املوظفون اجل��دد على روات��ب تقل عن
معدل ال�سوق لأنه يتم تعيينهم يف اجلانب
الأدن��ى من املقيا�س املعتمد وتلك هي
ال�سيا�سة املنت�رشة .وهو الأمر الذي ي�شري
�إىل �أن ال�رشكات ق���ادرة على توظيف
مر�شحني وف���ق امل��ع��دالت ال�صحيحة
للرواتب يف معظم القطاعات.
وب�س�ؤاله عن �أب��رز مالمح عدالة نظام
الأجور يف الإمارات� ،أجاب بهاتيا بقوله:
�إن الأ�ساليب ال�سائدة يف التوظيف تنحي
جانب ًا ب�شكل كبري االختالفات ال�شخ�صية
فيما بني الأف���راد فيما يتعلق بتحديد
م�ستويات الأج��ور ،وبالتايل ف�إنه لي�س
�أم��راً �شائع ًا �أو �سائداً اتباع املمار�سات
املتعلقة بتحديد م�ستويات الأجور بناء
على اعتبارات االن��ت��م��اءات االثنية �أو
املكانة االجتماعية.

7000

تعمل هاي غ��روب على تنمية املواهب
وم�ساعدة النا�س على �صقل مهاراتهم
وحتفيزهم على �إظهار مقدراتهم بال�شكل
الم��ث��ل .وه��ي لديها  84مكتب ًا موزعة
أ
على  48دولة ،وتعمل مع �أكرث من 7000
عميل حول العامل ،من القطاعني العام
واخلا�ص ،ومن كل ال�صناعات الرئي�سية،
وين�صب تركيز ال����شرك��ة على �إح���داث
التغيري وم�ساعدة امل�ؤ�س�سات على فهم
قدراتها الكامنة.

 150مشارك ًا من القطاع الحكومي وقطاع المعلومات واالتصاالت الخليجي

أبوظبي تستضيف منتدى المجتمعية اإللكترونية
ا�ست�ضافت �أبوظبي �أك�ثر من
 150موفداً من القطاع احلكومي
وقطاع املعلومات واالت�صاالت
م���ن دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون
اخل��ل��ي��ج��ي يف �إط����ار الن�سخة
ال��ث��ان��ي��ة م��ن «م��ن��ت��دى جمل�س
التعاون اخلليجي للم�شاركة
املجتمعية الإلكرتونية واحلوكمة الإلكرتونية».
نظم احلدث جمموعة جامعة �أبوظبي للمعارف ،بدعم من �رشيكها االحت��ادي يف
احلكومة الإلكرتونية ،هيئة تنظيم االت�صاالت �إىل جانب «مركز �أبوظبي للأنظمة
الإلكرتونية واملعلومات» .و�ألقى عبدالكرمي الرئي�سي ،مدير �إدارة اال�سرتاتيجية
والتخطيط يف «مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات» الكلمة االفتتاحية
يف اليوم الأول من املنتدى والذي �س ّلط ال�ضوء على م�سرية حكومة �أبوظبي يف
االنتقال الإلكرتوين ودور املركز يف الرتويج لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
كمح ّفز للحوكمة الر�شيدة والتنمية على ال�صعيد الوطني

مقدمة األولويات

والتطور،
وقال الرئي�سي :خالل م�شوار احلكومة الإلكرتونية يف �أبوظبي نحو النمو
ّ
ي�أتي يف مقدمة �أولياتنا و�ضع �أ�س�س را�سخة لبنية حتتية قوية يف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت وذلك لأمتتة العمليات واحلد من انعدام الكفاءات الت�شغيلية.
ولطاملا كان هدفنا يتم ّثل يف حت�سني تقدمي اخلدمات عرب نقل العديد من اخلدمات
العامة �إىل احللول الإلكرتونية ،وهذا ما متك ّنا من حتقيقه على مدى ال�سنوات الثماين
املا�ضية».
ونعمل اليوم لتقدمي حكومة متكاملة تعتمد �أعلى املعايري وت�سعى للعمل بكل جهد
لتلبية متطلبات ال�شعب وحتقيق االنتقال نحو اقت�صاد قائم على املعرفة .وقد متك ّنا
من حتقيق نتائج طيبة يف هذا املجال ،والآن ن�ضع ن�صب �أعيننا �أهداف ًا �أكرث طموح ًا».

جلسة تفاعلية

مت تنظيم جل�سة عامة تفاعلية� ،شارك فيها الدكتور املهند�س علي حممد اخلوري،
و ّ
مدير عام هيئة الإمارات للهوية؛ وحمد املن�صوري ،نائب مدير عام هيئة تنظيم
االت�صاالت لقطاع املعلومات واحلكومة الإلكرتونية؛ وعبدالكرمي الرئي�سي ،مدير
�إدارة اال�سرتاتيجية والتخطيط يف «مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات».
ومن خاللها بحث املنتدى يف اخلطوات الالزمة لتطوير احلكومة الإلكرتونية يف
وتوجه
منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي وقام بدرا�سة التقدم الإجمايل املحقق
ّ
برامج احلكومة الإلكرتونية يف املنطقة وال�سبل الكفيلة بالتغ ّلب على التحديات
الأ�سا�سية يف احلا�رض وامل�ستقبل التي ميكن �أن تواجهها.

أمية إلكترونية

و�ألقى خالد ال�شيخ ،مدير العالقات احلكومية يف «مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية
تزودها احلكومة
واملعلومات» عن كلمة ناق�ش من خاللها اخلدمات الإلكرتونية التي ّ
يف �إطار الربنامج .فيما حتدث من�صور املرزوقي مدير برنامج حمو الأمية الإلكرتونية
يف مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات عن �أهمية دعم القدرات لت�شكيل
حكومة عالية الأداء يف فئة اخلدمات الإلكرتونية.
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ر�سالة �سوريا
حتى صيف  2012نجح اإلقتصاد في احتواء اآلثار السلبية

كيف تداعت الصناعة السورية؟

تت�سبب احلرب الدائرة يف �سوريا بدمار
ّ
هائل للقطاع ال�صناعي ،الأمر الذي من
�شانه ان يقو�ض ب�شكل ملحوظ جهود
�إعادة الإعمار ،و�إن الأ�رضار الواقعة على
امل�صانع يف املناطق ال�صناعية الأربع،
دم�شق وحلب وحم�ص ودير الزور تناهز
حواىل  190مليار لرية �سورية.
حتى �صيف العام  2012جنح الإقت�صاد
ال�سوري يف �إحتواء� ،إىل حد ما ،الآثار
ال�سلبية الناجمة عن ما ي�سمى بالثورة،
وقد �أفاد ال�صناعيون ،على �سبيل
املثال ،من �إنخفا�ض قيمة اللرية
ال�سورية لتح�سني تناف�سية منتجاتهم
يف ال�سوق املحلية و�أ�سواق ال�صادرات
على ال�سواء ،وبالتحديد �إىل العراق .غري
ان تو�سع النزاع �إىل دم�شق وحلب �شكل
بداية التدمري الهائل لإمكانات �سورية
الإنتاجية.
�ألوف امل�صانع وور�ش العمل يعتقد اليوم
�أنها دمرت �أو نهبت ،فيما مئات امل�صانع
يف حلب فككت و�أعيد بيعها يف جنوب
تركيا.
�إىل جانب التدمري املادي مل�صانع عدة،
فان الناجت ال�صناعي ال�سوري �إنخف�ض
�أي�ض ًا ،بفعل عوامل كثرية متنوعة واجهها
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ال�صناعيون .وقد عزز العنف ب�صورة
ّ
ملحوظة �أكالف التوزيع والإمداد وجعل
من ال�صعب جداً على العاملني �أن يبلغوا
مراكز عملهم .وقد فر�ضت الإنقطاعات
يف التيار الكهربائي والنق�ص يف الفيول
على م�صانع عدة �إيقاف �إنتاجها لفرتات
طويلة من الزمن .يف الغ�ضون� ،إرتفعت
�أ�سعار املواد الأولية امل�ستوردة نتيجة
�إنخفا�ض �سعر �رصف اللرية.
هذه احلالة املخيفة �أجربت �صناعيني
كرثاً على ترك البالد و�إعادة التمو�ضع
يف املنطقة.
يف �شباط الفائت ،على �سبيل املثال ،قالت
«م�ؤ�س�سة الأعمال الدولية والإ�ستثمار»

امل�رصية �أنها تتوقع �إ�ستثمارات بقيمة
 2مليار دوالر من امل�ستثمرين ال�سوريني،
وبالتحديد يف �صناعة الن�سيج .يف الوقت
الراهن� ،أعلن جمل�س الإ�ستثمار الأردين
�أنه يتوقع �إ�ستثمارات بقيمة مليار دوالر
من امل�ستثمرين ال�سوريني هذا العام� .إىل
ذلك ،قال وزير ال�صناعة اللبنانية فريج
�صابوجنيان �أن ع�رشات ال�صناعيني
ال�سوريني قدموا طلبات لتنفيذ م�شاريع
يف لبنان.
يف �أعقاب هذه التطورات ،تبدو �سوريا
جدي قد تتعر�ض
اليوم حتت تهديد ّ
خالله �إىل نزع الت�صنيع .وتفر�ض �إعادة
متو�ضع ال�صناعيني يف اخلارج حتدي ًا
جدي ًا للم�ستقبل ،لأن امل�شاريع يف القطاع
ال�صناعي تعترب �إ�ستثمارات طويلة الأمد،
لذا يغدو من امل�ستبعد جداً عودة �أي من
تلك امل�شاريع ال�صناعية �إىل �سوريا ،بعد
�إ�ستثمار كميات كبرية من الأموال يف
هذه الأ�سواق اجلديدة.
�أي�ض ًا ،وفيما مل يكن القطاع ال�صناعي
ال�سوري بالأهمية التي يفرت�ضها
الكثريون – يف  ،2010على �سبيل املثال،
�شكلت ال�صناعة  % 7فقط من الناجت
املحلي� ،أقل بكثري من الزراعة والتجارة
قدرت �أن الناجت
– فان احلكومة ّ
ال�صناعي �سينمو �سنوي ًا بـ % 13فقط بني
 2011و.2015
هذه اجلهود �ضاعت اليوم متام ًا .فوفق
تقديرات تقرير جديد �صادر عن املركز
ال�سوري لأبحاث ال�سيا�سة �إنخف�ضت
ح�صة ال�صناعة يف الناجت ال�سوري �إىل
 % 2.41فقط يف  ،2012وهي احل�صة
الأ�صغر بني بقية قطاعات الأعمال
ال�سورية.
لأنها تخلق قيمة م�ضافة ملحوظة،
وت�شجع البحث والتنمية ،وتولدت
عائدات من الت�صدير وفر�ص عمل
كثرية ،كان يفرت�ض بال�صناعة �أن
تكون مفتاح �إعادة �إعمار �سوريا .غري ان
موتها املحتمل ي�ضيف حتدي ًا جديداً �إىل
التعايف ال�سوري.
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هل تحل شركات التأمين عقدة
نقل األموال للصرافات اآللية..؟!
�شهدت الفرتة الأخرية خروج جمموعات بكاملها من ال�رصافات
الآلية من اخلدمة يف خمتلف مناطق دم�شق ،يف ذروة �سحب الرواتب
والأجور ،وح�سب م�صادر م�رصفية ف�إن امل�س�ألة م�ؤقتة وغري م�شرية
�إىل م�سالة بارزة وهي تقاطع �سحوبات رواتب املتقاعدين من
مدنيني وع�سكريني مع �سحوبات رواتب املوظفني على الرغم من
�أن امل�صارف ق�سمت هاتني الفرتتني �إىل الع�رشين وحتى اخلام�س
والع�رشين من كل �شهر للمتقاعدين ونهاية ال�شهر �إىل الع�رشين منه
لأ�صحاب الرواتب من املوظفني ،ولكن ما جرى هو �أن الرواتب
�رصفت باكرا منذ اخلام�س والع�رشين من ال�شهر املا�ضي ما �سبب
االزدحام امل�ضاعف الذي حاولت امل�صارف التخل�ص منه من خالل
تق�سيم فرتة �سحوبات الرواتب.
ووفقا للم�صادر امل�رصفية ف�إن ال�سبب الدائم يف خروج بع�ض
ال�رصافات من اخلدمة هو عمليات نقل الأموال من فروع امل�صارف
�إىل ال�رصافات الآلية ،بالنظر �إىل ما يرتتب على نقل الأموال من
خماطر حمتملة يف الظروف الراهنة ،ما جعل بع�ض �رشكات التامني
ترف�ض التامني على عمليات نقل الأموال ،وال�سيما �أن الأموال تنقل
من �صناديق الفروع �إىل خزنات هذه ال�رصافات خالل �أوقات الدوام
الر�سمي فقط ،وبالتايل ما من �أموال بعد �إقفال الفروع لأبوابها.
ويف ت�رصيح خا�ص لـ«الوطن» قالت م�صادر امل�رصف العقاري:
�إن خروج هذه ال�رصافات من اخلدمة يعود �إىل جملة من الأ�سباب
�أبرزها كثافة ال�سحب من هذه ال�رصافات بالنظر �إىل اجتماع
�سحوبات املوظفني مع املتقاعدين تبعا لكون كتلة �ضخمة منهم
ت�سحب رواتبها عرب �رصافات امل�رصف العقاري م�شرية �إىل �أن عدد
الرواتب املوطنة لي�س بقليل وي�صل �إىل نحو � 400ألف راتب للقطاعني
العام واخلا�ص ،بقيمة تتجاوز  4.5مليارات لرية �سورية وبالتايل

ف�إن حجم ال�سحوبات يتجاوز حدود التغذية النقدية امل�سموح بها
لكل �رصاف يومياً.
وت�ضيف م�صادر امل�رصف العقاري� :إن العامل الآخر الذي �سبب
خروج ال�رصافات الآلية من اخلدمة ،هو عدم �إمكانية تغذية
�رصافات امل�رصف العقاري ب�شكل دائم ،بالنظر �إىل �أن بع�ض
�رشكات التامني ال تغطيها ت�أمينيا يف �أيام العطل الر�سمية ،تبعا
للت�صعيد من املجموعات الإرهابية امل�سلحة يف العطل ،ما يجعل من
عملية التغطية الت�أمينية خا�رسة بن�سبة و�سطية بالن�سبة ل�رشكات
التامني هذه ،فتكون النتيجة عدم قدرة فرق التغذية وال�صيانة على
حمل مبالغ نقدية بع�رشات املاليني من اللريات ال�سورية لتغذية
ال�رصافات الآلية بها.
واعتربت امل�صادر �أن احلل يقوم على املراكز التي �أقامها امل�رصف
مثل مركز املزة (� 11رصافاً) ودمر اجلديدة (� 11رصافاً) والربامكة
(� 15رصافاً) وال�صاحلية (� 15رصافاً) و�أهمها املركز يف �أ�سفل مقر
الإدارة العامة للم�رصف العقاري والذي يعمل يوم ال�سبت رغم �أنه
يوم عطلة وي�ضم ما ينوف على ع�رشين �رصافا �آليا ،وميكن امل�رصف
من التامني على الأموال املنقولة يف حال مت التو�صل �إىل ت�سوية مع
�رشكات التامني املعنية بهذه العملية الت�أمينية.

المركزي لإلحصاء :ارتفاع الرقم القياسي ألسعار المستهلك
اعترب املكتب املركزي للإح�صاء �أن الرقم
القيا�سي ل�شهر ني�سان والت�ضخم ال�سنوي ل�شهر
�آذار  ،2013يعك�سان �آثار الأزمة خالل ال�سنتني
ال�سابقتني على واقع �أ�سعار امل�ستهلك .وارتفع
الرقم القيا�سي خالل ني�سان  2011وني�سان
 2013نحو  ،% 163.26ما يدل على الغالء
الذي تعي�شه البالد ،وحجم ال�ضغوط املعي�شية
التي يعانيها املواطن .وعلى حني بلغ الرقم
يف ني�سان  2011نحو ،% 145.75ويف ني�سان
 2012و�صل �إىل � ،% 191.59أي بزيادة 45.85
� ،%سجل قفزة كبرية يف ني�سان املا�ضي
مقارنة بالعامني ال�سابقني.
وجاء يف تقرير للمركزي للإح�صاء� :إن
الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك عن �شـهر
ني�سان للعــام اجلاري بلغ  ،% 309.01حمقق ًا

ارتفاع ًا وقدره  9.46نقاط عن �شــهر �آذار
 ،2013وت�ضخم ًا �سنوي ًا عن �شــــهر ني�سان
 2012مبعـدل  ،% 61.29وعن �شـهر �آذار2013
مبعـدل .% 3.16
هذا وا�سند املركزي للإح�صاء تلك
االرتفاعات ،مبوجب امل�سوح التي يقوم بها،
�إىل ارتفاع جمموعة الأغذية وامل�رشوبات غري
الكحولية كالآتي :جمموعة اخلبز واحلبوب
مبعدل  22.45نقطة ،جمموعة اللنب واجلنب
والبي�ض  12.96نقطة ،جمموعة الزيوت
والدهون مبعدل  23.24نقطة ،جمموعة
الفواكه  77.35نقطة ،جمموعة امل�رشوبات
غري الكحولية مبعدل  52.07نقطة ،وارتفاع
جمموعة امل�رشوبات الكحولية والتبغ مبعدل
 12.74نقطة.
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ويف هذا ال�سياق حافظت حلب على ت�صدرها
املحافظات الأخرى بالغالء بن�سبة 207.38
 %ني�سان  ،2012وبن�سبة  % 369.26ني�سان
املا�ضي ،على حني تربعت على العر�ش دير
الزور بن�سبة  % 154.38يف ني�سان .2011
�أما املحافظة الأقل غالء فكانت ريف دم�شق
بن�سبة  % 177.83يف ني�سان  ،2012وبن�سبة
 % 134.31يف ال�شهر ذاته  ،2011على حني
كانت دم�شق هي الأقل غالء بن�سبة 276.02
 %يف ني�سان املا�ضي.
وبلغ الت�ضخم ال�سنوي يف �آذار املا�ضي
 ،% 299.55ويف الفرتة ذاتها العام الفائت
 ،% 190.49مقارنة بـ % 145.67يف �آذار
 ،2011وفق ًا لبيانات املكتب املركزي
للإح�صاء.
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ر�سالة العراق

قانون االصالح االقتصادي خطوة
على طريق التنمية العراقية

ميثل قانون اال�صالح االقت�صادي الذي
اقره جمل�س الوزراء م�ؤخرا بارقة امل
لدى جميع املهتمني بال�ش�أن االقت�صادي
واخلرباء والقطاع اخلا�ص على وجه
اخل�صو�ص النه املحور اال�سا�س يف
العمل االقت�صادي بعد مرحلة التحول
�صوب اقت�صاد ال�سوق ،ال�سيما ان القانون
اجلديد يتعامل مع الواقع االقت�صادي
وفق مبادئ االقت�صاد احلر ،حيث
جاءت الت�أكيدات على ان املرحلة التي
تعقب تبني هذا القانون �ست�شهد ثورة
تنموية كبرية يف جميع القطاعات ملا
يوفره القانون من مناخات امنة وبيئة
عمل جاذبة لل�رشكات العاملية ور�ؤو�س
اموالها.حتول حقيقي املخت�ص بال�ش�أن
االقت�صادي �سيف احللفي قال يف
حديث لـ ( ال�صباح ) ان قانون اال�صالح
االقت�صادي ميثل منعطفا مهما وايجابيا
يف مرحلة التحول احلقيقي �صوب
اقت�صاد ال�سوق املفتوح ،حيث مت الرتكيز
على تبني اقت�صاد ال�سوق وت�شكيل جمل�س
اعلى لالقت�صاد.
وا�ضاف ان العراق يحتاج يف هذه
املرحلة املهمة اىل نه�ضة تنموية
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واقت�صادية كبرية من خالل ت�شجيع
عملية اال�ستثمار وتوافد ر�أ�س املال
االجنبي الراغب باال�ستثمار يف العراق،
خ�صو�صا انه ميتلك عنا�رص وحوا�ضن
ا�ستثمارية يف اكرث من خم�س قطاعات
كبرية كالنـفـط والتـجـارة والـزراعـة
والكهـرباء وال�سياحة.
ولفت اىل ان هذه احلوا�ضن جميعها
متتلك فر�صا ا�ستثمارية واعدة �سوف
تخلق بيئة كبرية لال�ستثمار ولوا�ستغلت
ب�شكل فاعل �ستف�ضي اىل نه�ضة تنموية
كبرية وم�ؤثرة يف احلياة االقت�صادية.
مفاهيم االنفتاح االقت�صادي
وا�شار اىل ان القانون جاء ملعاجلة
امل�شاكل االقت�صادية ،حيث بالفعل
نحتاج اىل ت�شكيل جمل�س اعلى جديد
لالقت�صاد  .الفتا اىل ان االقت�صاد العراقي
مير االن مبرحلة حتول مازالت تكتنفها
�ضبابية وا�ضحة يف منحى االقت�صاد
العراقي فالد�ستور والرغبات ال�سيا�سية
ومتطلبات مرحلة مابعد التغيري ت�ؤكد ان
العراق قد اقر واجته اىل اقت�صاد ال�سوق
وقد حتول من فكرة االقت�صاد املركزي
وال�سيطرة احلكومية ملفا�صل االقت�صاد

اىل االميان املطلق باقت�صاد ال�سوق
وتطبيق مفاهيم االنفتاح االقت�صادي
وحرية اال�سواق وتر�سيخ اوليات التجارة
الدولية ولكن على الورق.

كوابح للتقدم االقتصادي

وقال انه رغم التحوالت واالنعطافات
االقت�صادية مازال العراق يعاين من
وجود كوابح للتقدم االقت�صادي
وانفتاح اال�سواق متمثلة بوجود
موظفني مازالوا ي�ؤمنون باالقت�صاد
ال�شمويل ويطبقون اولويات �سيطرة
الدولة على جممل مفا�صل احلياة
االقت�صادية وه�ؤالء لهم ت�أثري مبا�رش
على واقع االقت�صاد ،وكذلك هنالك
جملة من القوانني واملواد القانونية
التي تعيق تطبيق مفاهيم نظريات
اقت�صاد ال�سوق وهذه اخلطوة املتمثلة
بان�شاء جمل�س اعلى لالقت�صاد الوطني
هي �رضورة ملحة ومهمة النها خطوة
ت�ساهم بفعالية يف ازالة جميع العقبات
التي تقف امام التنمية ال�شاملة
لالقت�صاد العراقي والتي تعيق تقدمه
وانتقاله اىل اقت�صاد ال�سوق.
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تأهيل شركات التصنيع العسكري تسهم
في ارتقاء الصناعة المحلية
مع توجه احلكومة اىل اعادة ت�أهيل
ال�رشكات العامة وامل�صانع التابعة
لهيئة الت�صنيع الع�سكري ،ر�أى
خمت�صون ب�أن هذه اخلطوة �ست�سهم
يف تفعيل ال�صناعة املحلية التي
تفيد البلد م�ستقبال ،وت�ساعد على
حتريك عجلة ال�سوق العراقية.
ع�ضو اللجنة املالية النيابية
النائب �أمني هادي دعا اىل ايجاد
احللول لهذه ال�رشكات ،ال�سيما
ان الهيئة حلت ومت توزيع ال�رشكات بني وزارتي االعمار
واال�سكان وال�صناعة.
و�أيد هادي تفعيل هذه ال�رشكات ،وال�صناعات التي تفيد البلد
م�ستقبال ،م�شريا اىل ان اخلربات موجودة ومالكات ال�رشكات
مازالت م�ستمرة بالوظيفة.
وا�ضاف ع�ضو اللجنة ان الدولة ال تزال ت�رصف الرواتب
الوظيفية ،ف�ضال عن الرواتب التقاعدية ملالكات هذه ال�رشكات،
ولكن من دون انتاج يف املقابل الذي ي�سهم يف ارهاق خزينة
الدولة.وحث هادي على اعادة ت�أهيل هذه امل�صانع وال�رشكات
النها توفر فر�ص العمل وت�سهم يف حتريك عجلة االقت�صاد
العراقي ،ا�ضافة اىل االفادة من االنتاج املحلي بدال من
امل�ستورد وبكلف اكرث.ي�شار اىل ان اجتماع عقدته االمانة
العامة ملجل�س الوزراء مع ال�رشكات العامة التابعة لهيئة
الت�صنيع الع�سكري ال�سابقة خرج باتفاق على ال�سعي العادة
اخلطوط االنتاجية لهذه ال�رشكات.
وبح�سب بيان لالمانة ،فان املديرين ك�شفوا خالل اللقاء على
ان «�رشكاتهم ت�ضم مالكات وكفاءات وطنية عالية امل�ستوى

السياسة النقدية

ويرى احللفي اهمية ان يكون هناك
تن�سيق على درجة عالية بني ادارة
املجل�س املقرتح وجمل�س الوزراء وبذات
الوقت الوزراء املعنيني باالقت�صاد
كالنفط والتخطيط واملالية والبنك
املركزي العراقي وكذلك بع�ض امل�صارف
العراقية اخلا�صة والفاعلة وعدد من
ا�صحاب اخلربة والكفاءات املعنية
بال�ش�أن االقت�صادي وبع�ض ممثلي
االحتادات الفاعلة كرابطة امل�صارف
العراقية واخلرباء االقت�صاديني الفاعلني
الذين لديهم باع طويل يف �رشح وو�ضع

اليات ال�سيا�سة النقدية واملالية يف البلد
الن هذا يخدم عملية تفعيل هذا املجل�س
وقراراته يف ر�سم مفاهيم ال�سيا�سات
الثالث وهي املالية والنقدية ثم ال�سيا�سة
االقت�صادية وان يكون له دور يف فهم
ور�سم ال�سيا�سات الثالث وحتديد افق
املرحلة القادمة واملهمة يف العراق فنحن
بحاجة اىل معاجلة ال�سيا�سة االقت�صادية.

تحديد معوقات التنمية

وتوقع احللفي ان للمجل�س دورا فاعال
يف حتديد املعوقات التي تقف امام
االقت�صاد وامام جناحه و تدعيم مفاهيم
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ميكنها رفد ال�صناعة الوطنية،
خا�صة وزارة الدفاع مبا حتتاج
�إليه �ضمن اخت�صا�صاتها وب�أ�سعار
مقبولة ،ف�ضال عن ت�شغيل مالكاتهم
املعطلة منذ �سقوط النظام املباد
وحتى االن ،م�شريين اىل ان «الدعم
املنا�سب من اجلهات ذات العالقة
من �ش�أنه ان يعيد احليوية لهذه
ال�رشكات بعد ان تعر�ضت للتدمري
اثناء احلروب ال�سابقة ،ومنها
احتياجها اىل بع�ض االجراءات لت�ستعيد بها قدرتها االنتاجية
بعد فرتة وجيزة ما يوفر الفر�صة امام منت�سبيها الذين
يتقا�ضون الرواتب ب�شكل قرو�ض من دون عمل حاليا ليثبتوا
قدراتهم يف دعم االنتاج الوطني».
بدوره ،ايد النائب ح�سن جهاد امني يف ت�رصيحه لـ(ال�صباح)
تفعيل هذه امل�صانع وتوجهها نحو ال�صناعات املحلية املدنية
ولي�س ال�صناعات الع�سكرية وح�سب حاجة ال�سوق العراقي،
داعيا وزارتي ال�صناعة واالعمار واال�سكان اىل دعم هذه
ال�رشكات وامل�صانع.
وا�ضاف �أمني انه «يف حال مت تفعيلها �ست�سهم يف انعا�ش
االنتاج املحلي وبذلك تخفف من عبء ميزانية الدولة يف اعادة
العمل بها واالفادة منها يف جماالت مدنية حمددة» ،م�شريا
اىل ان املنتوج املحلي البد ان يكون فائق اجلودة ويناف�س
املنتجات امل�ستوردة العاملية لكي يثبت قوته يف ال�سوق
العراقي ،ال�سيما ان التوجه احلايل هو االن�ضمام اىل منظمة
التجارة العاملية التي من مقومات انتمائها توفر منتجات
و�صناعة ر�صينة ومتينة لتغطية اال�سواق املفتوحة.
اقت�صاد ال�سوق وت�شخي�ص االمور ال�سلبية
التي تعيق التقدم االقت�صادي وكذلك
يحدد وي�شخ�ص القوانني التي �سنت يف
الزمن ال�سابق ويف زمن تطبيق النظم
اال�شرتاكية والتي التن�سجم مع مفاهيم
اقت�صاد ال�سوق وحماولة تغري هذه
القوانني وخلق بيئة قانونية جديدة
تتمثل يف خلق وت�رشيع قوانني تخدم
عملية التحول اجلديدة يف العراق وان
كل هذه االمور ت�سهم بـجـدية فـاعـلـة
يف الـتنـمـيـة االقـت�صادية مبـ�شاركة
منـظـمـات املجتمع املـدنـي واالتـحادات
والنـقابات االقتـ�صـادية.
العدد  132ت�شرين �أول 2013
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اقت�صاد عربي
توافر العمالة الماهرة أحد أبرز التحديات التي تواجهها

قطاع التصنيع السعودي ..مستويات تفاؤل
�أظهر م�ؤ�رش تفا�ؤل الأعمال يف ال�سعودية
للربع الثالث اعتداال يف تفا�ؤل القطاعات
لغري قطاع النفط والغاز ،وحت�سنا يف
توقعات قطاع الهيدروكربونات (النفط
والغاز) ،فيما انخف�ض م�ؤ�رش التفا�ؤل
املركب للقطاعات لغري النفط والغاز
للربع الثالث من العام اجلاري مبقدار 6
نقاط ،م�سجال  49نقطة عن م�ستوى 55
نقطة ،مقارنة بالفرتة نف�سها من العام
املا�ضي.
وكان قد ارتفع امل�ؤ�رش املركب لقطاع
الهيدروكربونات بثماين نقاط ليبلغ 39
نقطة للربع الثالث من العام اجلاري ،من
م�ستوى  31نقطة يف الربع الثاين ،حيث
�شهدت كافة املكونات توجهات موجبة،
وبالنظر �إىل حتديات الأعمال التي ت�ؤثر
على عملياتها يف الربع الثالث اجلاري.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن معظم وحدات
الأعمال التي �شملها امل�سح ال تتوقع �أي
عوامل �سالبة ت�ؤثر على الأعمال يف كل
من قطاع الهيدروكربونات والقطاع غري
النفطي� ،أي�ضا يخطط معظم امل�شاركني
يف امل�سح من القطاعني لال�ستثمار يف
تو�سعة الأعمال يف الربع الثالث من
العام اجلاري.
وحول قطـاع النفط والغـاز ،ك�شف م�سح
م�ؤ�رش تفا�ؤل الأعمال حت�سنا يف توقعات
الأعمال بقطاع النفط والغاز ال�سعودي
للربع الثالث من عام  ،2013مقارنة
بالربع ال�سابق من العام ،حيث �سجلت
كافة املكونات توجها ت�صاعديا ،وتوقع
 46يف املائة من الأعمال امل�شاركة من
القطاع �أن تزيد �أحجام مبيعاتهم يف
الربع الثالث من العام احلايل ،بينما يرى
 49يف املائة عدم حدوث �أي تغيري فيها،
فيما يرتقب  5يف املائة �أن ترتاجع من
الفرتة نف�سها للعام اجلاري ،وقفز م�ؤ�رش
تفا�ؤل الأعمال ل�صايف الأرباح مبقدار
 11نقطة لي�صل �إىل  48نقطة للربع الثالث
من العام اجلاري ،مقارنة بـ 37نقطة
لربع العام ال�سابق.
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

10/1/13 10:40 AM

العدد  132ت�شرين �أول 2013

و�أبدت �رشكات قطاع الهيدروكربونات
تفا�ؤال �إزاء �أ�سعار البيع ،حيث حقق
م�ؤ�رش تفا�ؤل �أ�سعار البيع ارتفاعا مبقدار
�سبع نقاط ،م�سجال  30نقطة من م�ستوى
 23نقطة للربع الثاين من العام اجلاري،
�إىل جانب ارتفاع م�ؤ�رش تفا�ؤل الأعمال
لعدد امل�ستخدمني اجلدد ب�ست نقاط �إىل
 48نقطة يف الربع الثالث من العام نف�سه
من م�ستوى  40نقطة يف الربع الثاين من
العام.
وال تتوقع غالبية الأعمال ( 67يف املائة)
�أن ت�ؤثر �أي عوامل �سلبا على عملياتهم
خالل الربع الثالث من العام اجلاري،
بزيادة كبرية عن ن�سبة  48يف املائة
امل�سجلة للربع ذاته من العام املا�ضي.
فيما �أبدى م�ؤ�رش تفا�ؤل الأعمال
للقطاعات لغري قطاع النفط والغاز
توجها ت�صاعديا ،م�سجال حت�سنا مبقدار
 12نقطة على �أ�سا�س �سنوي ليبلغ 49
نقطة.
وعلى �أ�سا�س ربع �سنوي ،تراجع م�ؤ�رش
تفا�ؤل الأعمال للربع الثالث نتيجة
انخفا�ض مو�سمي يرتبط بالدورة
االقت�صادية ،وهبط امل�ؤ�رش املركب
للتفا�ؤل مبقدار �ست نقاط لي�سجل 49
نقطة للربع الثالث من عام .2013
و�سجل م�ؤ�رشا تفا�ؤل الأعمال حلجم
املبيعات والطلبيات اجلديدة  52نقطة

و 53نقطة على التوايل ،بانخفا�ض
نقطة و 9نقاط على التوايل عن م�ستواهما
يف الربع الثاين من العام� .أي�ضا تراجعت
توقعات الربحية ،حيث هبط م�ؤ�رش
تفا�ؤلها بخم�س نقاط �إىل  51نقطة من
 56نقطة للربع الثاين من عام .2013
و�أثر �سيناريو انخفا�ض الطلب والربحية
ت�أثريا �سلبيا على توقعات اال�ستخدام
والتوظيف ،حيث انخف�ض م�ؤ�رش التفا�ؤل
لعدد العاملني �إىل  47نقطة ،من م�ستوى
 54نقطة للربع الثاين من عام .2013
هذا يف حني يبدي القطاع توقعات
�إيجابية لأ�سعار البيع ،رغم االلتبا�س
الذي ظل يكتنف التوقعات للطلب
والطلبات اجلديدة ،حيث �شهد م�ؤ�رش
التفا�ؤل مل�ستويات �أ�سعار البيع زيادة
مبقدار  8نقاط من  36نقطة يف الربع
الثاين من عام � 2013إىل  44نقطة.
و�شهدت قطاعات النقل والإن�شاء
والت�صنيع ارتفاعا يف م�ستويات التفا�ؤل
للربع الثالث من عام  ،2013مقارنة
بالقطاعات الأخرى ،و�أبدى قطاعا
الإن�شاء وخدمات الأعمال �أكرب قدر من
التفا�ؤل من بني القطاعات الأخرى �إزاء
التوظيف ،يف حني �أظهرت �رشكات قطاع
النقل تفا�ؤال عاليا جتاه الربحية.
و�ضمن قطاع الت�صنيع� ،سجلت �رشكات
ت�صنيع البرتوكيماويات م�ستويات تفا�ؤل
13
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�أعلى مقارنة بوحدات ت�صنيع املنتجات
لغري البرتوكيماويات ،وهبطت توقعات
الفنادق واملطاعم «ال�ضيافة» مبقدار
 19نقطة لت�صل �إىل  31نقطة ،يف حني
�أبدت �رشكات جتارتي اجلملة والتجزئة
توقعات م�ستقرة لربع العام اجلاري.
من ناحية �أخرى ،ال تزال االقت�صادات
الكربى الأخرى تتخلف عن اقت�صاد
الواليات املتحدة الأمريكية ..الأمر الذي
ميكن �أن يحد من قوة منو االقت�صاد
العاملي ،وتت�سم التحديات ب�صعوبة
�أكرب يف �أوروبا على نحو خا�ص ،حيث
يكبح �ضعف الثقة النمو االقت�صادي ،مع
توا�صل ارتفاع البطالة وا�ستمرارية �إعادة
هيكلة القطاع امل�رصيف واملالية العامة،
وال يزال الكثري من الغمو�ض وااللتبا�س
يكتنف منو االقت�صاد العاملي.
وت�شمل عوامل املخاطر �إمكانية �أن ن�شهد
طلبا عامليا �أدنى من املتوقع ،وفي�ضا
من التطبيق املتباطئ �أو غري الوايف
للإ�صالحات الهيكلية يف منطقة اليورو،
و�إ�شكاالت جيو�سيا�سية ،واختالالت يف
الدول ال�صناعية الكربى.
و�أ�شار �إىل �أن الناجت املحلي الإجمايل
ال�سعودي حقق منوا بادي القوة يف
العام املا�ضي نتيجة للإنفاق احلكومي
واال�ستهالكي العايل وارتفاع �إنتاج
النفط ،وتوقع �أن يتباط�أ معدل منوه �إىل
 4.4يف املائة نتيجة النخفا�ض �إنتاج
النفط.
ويتوقع �أن تنمو القطاعات غري قطاع
النفط مبعدل منو قوي ،مدعوما بالن�شاط
اخلا�ص املت�صاعد يف تلك القطاعات،
وارتفاع الإيرادات النفطية ،وما يتبعه
من زيادة يف الإنفاق احلكومي؛ ف�ضال
عن النمو القوي يف الإنفاق اال�ستهالكي.
وتوا�صل احلكومة ال�سعودية اال�ستثمار
يف البنى التحتية لالقت�صاد ،التعليم،
ال�صحية ،مو�ضحا �أن ت�ضافر ارتفاع
الأ�سعار العاملية للنفط مع تزايد �إنتاج
النفط اخلام ،وارتفاع ال�صادرات من
البرتوكيماويات والبال�ستيك� ،سوف
حتافظ على بقاء امليزان التجاري
واحل�ساب اجلاري يف نطاق الفائ�ض.
ويتوقع �أن يبلغ فائ�ض امليزان التجاري
 19.2يف املائة من الناجت املحلي
الإجمايل يف العام اجلاري.

بلغ عدد االوسمة التي تقلدها حول العالم  70وسام ًا

ملك السويد يكرم األمير الوليد بن طالل
ويمنحه وسام «بادن باول»
الكشافية األعلى
تقلد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الوليد بن طالل بن عبد العزيز �آل �سعود ،رئي�س
جمل�س �إدارة �رشكة اململكة القاب�ضة ورئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة الوليد بن طالل
اخلريية ،و�سام بادن باول الك�شفية الأعلى وت�سلم �سموه �شارة جماعة بادن باول
الك�شفية من قبل جاللة امللك كارل جو�ستاف ال�ساد�س ع�رش ملك مملكة ال�سويد
والرئي�س الفخري لل�صندوق الك�شفي العاملي  World Scout Foundationيف حفل
�أقيم يف فندق فور �سيزونز (دي بريج) يف مدينة جنيف.
ويف بداية احلفل ،عرب جاللة امللك عن �شكره للأمري الوليد جلهوده اجلبارة يف الهام
 34مليون �شاب و�شابة من الك�شافة يف  161دولة حول العامل وعلى جهوده يف
خدمة الإن�سان يف كافة املجاالت عرب م�ؤ�س�سات الأمري الوليد اخلريية واالن�سانية.
وبدوره �أثنى الأمري الوليد على جهود جاللة امللك الإن�سانية يف تنمية املجتمعات
من خالل ال�صندوق الك�شفي العاملي .World Scout Foundation
وخالل احلفل تناول الطرفان عدد من املوا�ضيع االقت�صادية والتعليمية
واالجتماعية .هذا وقد �أثنى كل من ال�سيد �سيجفريد ويزر ،رئي�س جمل�س �إدارة
ال�صندوق الك�شفي العاملي  World Scout Foundationوال�سيد جون جيجن ،مدير
ال�صندوق الك�شفي العاملي  World Scout Foundationملا يقوم به �سموه �إقليميا
ودوليا.
هذا ،وقد اختار ال�صندوق الك�شفي العاملي � World Scout Foundationأن ي�سمي
الأمري الوليد املد�شن الأول جلماعة بادن باول الك�شفية Baden Powell Circle
والع�ضو رقم ( )1فيها ،لدعمه للقيادات ال�شابة يف املنظمة العاملية للحركة الك�شفية.
وبتقلد �سمو الأمري الوليد هذان الو�سامان ت�صبح عدد االو�سمة التي تقلدها �سموه
حول العامل  70و�سام ًا.
ويف عام 2008م ،ا�ستقبل جاللة ملك ال�سويد �سمو الأمري الوليد يف ق�رص ال�ضيافة
يف الريا�ض حيث قلد الأمري الوليد قالدة زمالة بادن باول الك�شفية.
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اقت�صاد عربي
مخزون

اخلف�ض يف دعم الوقود يف
�إطار �إجراءات تق�شفية.

اعترب وزير التموين امل�رصي
حممد �أب���و ���ش��ادي �أن لدى
ب��ل�اده خم��زون��ا ج��ي��دا من
القمح ،و�أو�ضح �أن خمزونات
القمح يف م�رص حاليا تكفي
حتى منت�صف فرباير�/شباط
.2014

تعثر

ت�سعى �إم��ارة �أبو ظبي لدعم
���س��وق ع��ق��ارات��ه��ا املتعرثة
بينما تربز جمددا املناف�سة
بينها وب�ي�ن دب���ي ال��ت��ي مل
تتعاف فيها �سوق العقارات
ب�صورة كلية من الأزمة .وقد
منحت �أب��و ظبي املوظفني
مهلة عام لتوفيق �أو�ضاعهم.

تنمية

�أك���د حم��اف��ظ م����صرف قطر
املركزي �أن قطر متكنت من
حتقيق هدفها يف التطور
وال��ت��ن��م��ي��ة وف��ق��ا ل��ل��ر�ؤي��ة
ال��وط��ن��ي��ة  ،2030يف حني
ت�ستمر معاناة االقت�صاد
ال��ع��امل��ي ،مرجعا ذل��ك �إىل
مرونة القطاع امل�رصيف.

تقييم

تباينت التقييمات ح��ول
الو�ضع االقت�صادي التون�سي
يف خ�ضم الأزمة التي تعي�شها
البالد منذ �أ�سابيع بني جهات
ر�سمية ترى �أن هناك «حت�سنا
ايجابيا» ببع�ض امل�ؤ�رشات
وبني �أطراف معار�ضة �أطلقت
���ص��ي��ح��ات ف���زع خ��وف��ا من
«انهيار االقت�صاد».

عمالة

�أع���ل���ن الأردن ع���ن وق��ف
ا�ستقدام العمالة الأجنبية
بهدف تنظيم �سوق العمل يف
البالد .و�أعطى الوزير ح�سني
امل��ج��ايل ت��وج��ي��ه��ات بعدم
ا�ستقبال �أية معاملة تتعلق
با�ستقدام العمالة الأجنبية
مبا فيها املنزلية من خمتلف
اجلن�سيات.

دعم

يخطط ال�سودان لرفع مزيد
من الدعم عن الوقود والقمح
بهدف �سد العجز بامليزانية
يف حترك �أطلق يف ال�سابق
احتجاجات �ضد احلكومة.
وب������د�أت احل��ك��وم��ة بع�ض
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تونس تحذر من تفاقم العجز التجاري
ح ّذر البنك املركزي التون�سي من ا�ستمرار تفاقم العجز
هدد
التجاري ،واعترب �أن توا�صل االحتقان ال�سيا�سي �أ�صبح ُي ّ
�سالمة ون�سيج االقت�صاد الوطني �أكرث من �أي وقت م�ضى.
وقال البنك املركزي التون�سي يف بيان ،يف �أعقاب االجتماع
الدوري ملجل�س �إدارته� ،إنه «الحظ ا�ستمرار تفاقم العجز
التجاري خالل الأ�شهر الثمانية الأوىل من العام احلايل،
حيث ارتفع بن�سبة  % 33باملقارنة مع الفرتة نف�سها من العام
املا�ضي”.
ومل يذكر يف بيانه قيمة حجم هذا العجز ،واكتفى بالإ�شارة �إىل
«ي�شكل م�صدر �ضغوط متوا�صلة على الدفوعات اجلارية
�أنه ُ
باعتباره و�صل �إىل  % 5.4من �إجمايل الناجت املحلي”.
و�أ�شار البنك املركزي التون�سي �إىل �أنه على الرغم من ذلك،
بلغ �صايف املوجودات التون�سية من الأجنبي يف نهاية �شهر
�أغ�سط�س  11.389مليون دينار ( 7.118ماليني دوالر)� ،أي ما
ُيغطي � 104أيام من الواردات التون�سية .وما يعادل � 104أيام
من التوريد بتاريخ � 30أغ�سط�س  2013مقابل  10.300ماليني
دينار و 102يوم قبل �سنة ،علم ًا � ّأن هذه املوجودات بلغت
�أدنى م�ستوى لها خالل ال�سنة احلالية يوم  18يونيو ،2013
�أي  94يوم توريد.
ولفت يف املقابل �إىل �أنه �سجل خالل الفرتة املا�ضية� ،ضغط ًا
على م�ستوى ال�سيولة امل�رصفية ،حيث وا�صلت حاجيات
امل�صارف لل�سيولة ارتفاعها خالل �شهر �أغ�سط�س املا�ضي،
وذلك لل�شهر الرابع على التوايل ،ما ت�سبب يف تزايد تدخل
البنك املركزي ل�ضخ ال�سيولة مبعدل يومي بلغ  4.974ماليني
دينار ( 3.108ماليني دوالر) ،مقابل  4.803ماليني دينار (3
ماليني دوالر) يف �شهر يوليو املا�ضي.
وعلى �ضوء هذه املعطيات� ،أ�شار البنك املركزي التون�سي يف
بيانه �إىل �أن جمل�س �إدارته «�أعرب من جديد عن عميق ان�شغاله
(قلقه) �إزاء ا�ستمرار املخاطر التي تهدد االقت�صاد الوطني
على خلفية توا�صل عدم و�ضوح الر�ؤية لدى املتعاملني
االقت�صاديني وتداعياتها على قطاعات الإنتاج والت�صدير».

حيطة

ع������ززت ���ش�رك����ات ال��ن��ف��ط
الأجنبية العاملة يف العراق
�إج��راءات��ه��ا الأمنية حت�سب ًا
ل��ل��ع��دوان على ���س��وري��ا .ومل
ي�ؤثر العنف يف العراق حتى
الآن على عمليات �رشكات
مثل �إك�سون موبيل وبي بي
و�إيني ورويال دات�ش �شل.

خسارة

قدر تقرير للم�ؤمتر ال�سنوي
ل��ل��أمم امل��ت��ح��دة للتجارة
والتنمية (�أونكتاد) خ�سارة
االقت�صاد الفل�سطيني �سنويا
لأك�ثر من ثالثمائة مليون
دوالر ،ع��ل��ى �شكل ت�رسب
�إيرادات جمركية و�رضائب.

احتجاج

بد�أت �آثار االحتجاجات يف
قطاع النفط الليبي والتي
�شملت م��ن��ذ ع���دة �أ�سابيع
امل���وان���ئ وح���ق���ول ال��ن��ف��ط
الكبرية تنعك�س على الو�ضع
االق��ت�����ص��ادي ل��ل��ب�لاد و�سط
احل��دي��ث ع��ن عجز بتمويل
ميزانية ال��ب�لاد امل��ق��درة بـ
« 45.846مليار دوالر».

كارثة

حذر اقت�صاديون مينيون من
خطورة الو�ضع االقت�صادي
املرتتب على ا�ستمرار تراجع
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ح�صة احلكومة اليمنية من
قيمة ال�����ص��ادرات النفطية
وارت��ف��اع م���ؤ��شرات الدين
العام اخلارجي.

ال��ب��دء يف ت��ق��ري��ب �أ���س��ع��ار
الطاقة من �أ�سعار ال�سوق،
ويتعر�ض امل��غ��رب ل�ضغط
م��ن �صندوق النقد ال��دويل
لتقلي�ص الإنفاق على دعم
الغذاء والوقود.

جدل

العماين
ي�شغل ال��ر�أي العام ُ
جدل حول ما ينبغي اتخاذه
جتاه دعم حكومي يتمتع به
قطاع املحروقات بال�سلطنة
يف وق��ت ات�سع فيه نطاق
عمليات تهريبها عرب احلدود
�إىل بع�ض دول اجلوار.

نزف

تواجه اجلزائر م�شكلة حدوث
ن��زف يف م��وارده��ا املالية
ب�سبب و���ض��ع م��ب��ادالت��ه��ا
التجارية ،يف الوقت الذي
يتوقع فيه خ�ب�راء و�صول
فاتورة ال��واردات الإجمالية
خالل ال�سنة اجلارية نحو 61
مليار دوالر.

صعوبات

�أق��ر حمافظ البنك املركزي
التون�سي باختناق اقت�صاد
ب�ل�اده ب�سبب ا���س��ت��م��رار ما
ي���واج���ه���ه م���ن ���ص��ع��وب��ات
خمتلفة .واعترب �أن حتذيرات
الأو���س��اط االقت�صادية من
تفاقم الو�ضع ناجت عن تراجع
�أبرز امل�ؤ�رشات االقت�صادية
املتعلقة بتون�س.

تحديات

ي�سجل اال�ستثمار العربي
باجلزائر ح�ضورا حمت�شما
بقيمة �إجمالية ال تتجاوز
 6.8مليارات دوالر .وبح�سب
حمللني ف����إن امل�ستثمرين
ال��ع��رب ي��واج��ه��ون حتديات
ع���دي���دة يف ���س��ب��ي��ل �إق��ام��ة
م�شاريعهم اال�ستثمارية.

تشريع

تعتزم احلكومة املغربية

تجميد

دراسة % 14 :نسبة البطالة بين
اإلماراتيين و % 11بالسعودية
�أفادت درا�سة �أعدتها دائرة البحوث والدرا�سات مبكتب الهيئة
اال�ست�شارية يف الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجي،
حول العمالة الوافدة وخماطرها على دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،ب�أن ن�سبة البطالة بني مواطني الإمارات ت�صل �إىل
نحو  ،% 14وتليها ال�سعودية بن�سبة  ،% 11و�سلطنة عمان ومملكة
البحرين ت�صل ن�سبة البطالة يف كل منهما �إىل  ،% 8فيما ت�صل
يف الكويت �إىل  ،% 6وقطر  ،% 3وذلك طبق ًا لآخر �إح�صاءات العام
املا�ضي.
و�أو�صت الدرا�سة بت�شجيع القطاع اخلا�ص على ا�ستقطاب العمالة
الوطنية عن طريق فر�ض ر�سوم مرتفعة على العمالة الأجنبية
وتدريب الكوادر الوطنية ،بح�سب �صحيفة «الإمارات اليوم».
وعددت الدرا�سة ،وفق ًا ملديرة الدائرة ،الدكتورة �أمل بنت �سعيد
ال�شنفري ،خماطر التو�سع يف جلب العمالة الأجنبية لت�شمل
املخاطر االقت�صادية والأمنية واالجتماعية من بينها تهديد
الهوية الوطنية وقيم املجتمع ولغته ،لأن �أغلبية العمالة الوافدة
هي من جن�سيات �آ�سيوية ال تربطها باملجتمع �أي �صالت ثقافية
�أو لغوية ،خ�صو�ص ًا بالن�سبة للعمالة املنزلية التي تنت�رش يف كل
بيوت املواطنني ،مع حتول الأ�رس من �أ�رس ممتدة �إىل �أ�رس «نووية»،
�أي من �أ�رس كبرية تعي�ش حتت �سقف واحد �إىل �أ�رس �صغرية ت�شمل
الزوج والزوجة والأبناء فقط� ،إ�ضافة �إىل م�شكلة البطالة التي
تعترب هدراً للطاقات الب�رشية خ�صو�ص ًا بني ال�شباب.
ويتمثل اخلطر االقت�صادي وفق ًا للدرا�سة يف تزايد العمالة
الأجنبية ب�شكل كبري يف ال�سنوات الأخرية ،ب�سبب التو�سع يف
امل�رشوعات ال�ضخمة وال�سياحية ،وهو ما ي�ؤدي �إىل ت�أثريات
�سلبية يف االقت�صاد متمثلة يف التحويالت املالية للخارج،
وا�ستنزاف الرثوات.
ولفتت الدرا�سة �إىل �أن العمالة الوافدة �أ�صبحت ت�سيطر على
القطاع االقت�صادي ب�شكل كبري ،المتداد �أذرعها �إىل ميادين
الإلكرتونيات واملواد الغذائية والزراعة والرعي وال�صيد وغريها
من القطاعات� ،إذ �أوكلت هذه القطاعات التي كانت ت�شكل م�صدر
رزق للمواطن �إىل املقيم الأجنبي لي�ستثمرها مقابل �أجر ب�سيط
يدفعه للمواطن ،بعد �أن تخلى املواطن عن الكثري من الأعمال
واملهن التي كان ميتهنها �أجداده ب�سبب الرفاهية الزائدة ،فيما
ت�شكل العمالة الوافدة �أي�ض ًا خماطر �أمنية.
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ق�����ررت ��ش�رك���ة ب��ري��ت��ي�����ش
برتوليوم العودة للعمل يف
اجلزائر بعد جتميد ن�شاطها
ب�سبب الهجوم الذي تعر�ضت
له من�ش�أة نفطية يف جنوب
اجلزائر و�أ�سفر عن مقتل 37
عامال �أجنبيا وجزائري واحد
و 29م�سلحا.

عقد

وق��ع��ت ال����شرك��ة ال�سعودية
للكهرباء على عقد مع �رشكة
(هيونداي) الكورية اجلنوبية،
لإن�شاء حمطة توليد بخارية
مب��ن��ط��ق��ة ج�����ازان ج��ن��وب��ي
اململكة بقيمة �إجمالية ت�صل
�إىل  12.2مليار ريال (3.25
مليارات دوالر).

تعاون

ك�شف رئي�س وزراء اجلزائر
ع��ب��د امل���ال���ك ����س�ل�ال عن
خطة ل��ب�لاده لت�صنيع �أول
���س��ي��ارة �سياحية رباعية
الدفع بالتعاون مع �رشكة
م��ر���س��ي��د���س الأمل��ان��ي��ة بني
�أبريل/ني�سان ومايو�/أيار
.2014

احتيال

ق��ال م�صدران مطلعان �إن
بنك ر�أ����س اخليمة الوطني
يف دول��ة الإم���ارات العربية
امل��ت��ح��دة (راك ب��ن��ك) عني
بيرت �أن��غ�لان��د  -امل�رصيف
الكبري ال�سابق يف جمموعة
�سيايامبي املالية املاليزية
 رئي�سا تنفيذيا ج��دي��داللبنك.
العدد  132ت�شرين �أول 2013

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

Assinaa132.indd 107

اقت�صاد دولي

دول «بريكس» ...
استحداث صندوق لالحتياطيات النقدية

وافقت الدول الأع�ضاء يف جمموعة
«بريك�س» (برازيل ورو�سيا والهند وال�صني
وجنوب �أفريقيا) على حجم االحتياطيات
النقدية التي تبلغ  100مليار دوالر والتي
�ست�شكل �صندوق االحتياطيات النقدية
التابعة ملجموعة «بريك�س» .جاء ذلك
على ل�سان فالدميري بوتني الذي افتتح يف
بداية�أيلول اجتماع زعماء «بريك�س» الذي
عقد على هام�ش قمة الع�رشين.
و�أ�شار بوتني �إىل �أن رو�سيا �ست�ساهم �أي�ضا
يف هذا ال�صندوق.
هذا وجاء يف بيان �صحايف �صدر يف ختام
قمة «بريك�س» �أن رو�سيا والربازيل والهند
�ست�ساهم يف �صندوق االحتياطيات النقدية
بـ  18مليار دوالر� .أما ال�صني ف�ستخ�ص�ص
 41مليار دوالر ،فيما تبلغ ح�صة جنوب
�أفريقيا  5مليار دوالر .ويقول البيان »:يف
ما يتعلق ب�صندوق االحتياطيات النقدية
مت التو�صل �إىل قرار توافقي ب�ش�أن بع�ض
امل�سائل العامة واخلا�صة املتعلقة بت�شكيله.
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وبح�سب االتفاقات التي مت التو�صل �إليها
ف�إن احلجم الأويل لأموال ال�صندوق يبلغ
 100مليار دوالر» .بوتني :انعقاد قمة
الع�رشين يف رو�سيا يدل على ارتفاع �سمعة
«بريك�س» يرى الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني �أن انعقاد قمة الع�رشين يف �أحد بلدان
«بريك�س» ورو�سيا بالذات يدل على ارتفاع
�سمعة هذه املجموعة الدولية.
و�أ�شاد بوتني بتقليد عقد االجتماع مع
الزمالء يف «بريك�س» حيث يتم تبادل
الآراء غري الر�سمي ع�شية عقد جمموعة
«الع�رشين» ،وقال� :أعترب �أن هذا التقليد مفيد
جدا .ومن املهم �أن ت�سعى دولنا �إىل اتخاذ
مواقف موحدة من ق�ضايا التنمية العاملية».
وبح�سب قوله ف�إن دول «بريك�س» �ساهمت
ب�شكل بناء يف دعم الرئا�سة الرو�سية يف
جمموعة الع�رشين .و�أ�ضاف �أنه مت �إعداد
رزمة كبرية من االتفاقات ،ومن �أهمها خطة
بطر�سبورغ للعمل ،م�شريا �إىل �أن بنودها
تق�ضي بت�رسيع النمو االقت�صادي العاملي

والتجارة وتطوير العمالة .وم�ضى بوتني
قائال »:يتوجب علينا التفكري يف مو�ضوع
�إ�صالح �صندوق النقد الدويل باعتباره �أكرث
الق�ضايا احلاحا بالن�سبة للإدارة العاملية».
و�أعلن بوتني يف ختام االجتماع مع زعماء
«بريك�س» �أن رو�سيا �ستوظف �أمواال لدعم
�صندوق االحتياطيات النقدية لـ «بريك�س»،
الأمر الذي من �ش�أنه توطيد الأ�سواق املالية
العاملية .وقال�« :إن مبادرة ا�ستحداث
�صندوق االحتياطيات النقدية التابع لـ
«بريك�س» يف مرحلة �إجنازها .وقد مت
االتفاق على حجم ر�أ�سمال ال�صندوق مببلغ
 100مليار دوالر .و�ست�ساهم رو�سيا �أي�ضا
يف عمله» .و�أ�ضاف قائال« :نحن واثقون
من �أن ي�ساعد ت�شغيل ال�صندوق يف ا�ستقرار
الأ�سواق املالية العاملية» .وو�صف بوتني
ا�ستحداث �صندوق �آخر  -وهو �صندوق
التنمية  -ب�أنه �إجناز هام لـ»بريك�س».
وقال �إن ر�أ�سماله الت�أ�سي�سي الأويل بلغ 50
مليار دوالر.
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افتتاح أضخم سوق للسلع المستعملة في أوروبا

حتولت مدينة ليل ،التي تقع �شمايل فرن�سا ،جمدداً �إىل �أكرب �سوق
لل�سلع امل�ستعملة يف �أوروبا ،عندما افتتح معر�ضها ال�سنوي
«براديري» ،الذي جرت فعالياته يف ال�شارع مب�شاركة نحو 10
�آالف تاجر �سلع م�ستعملة.
واكتظت �شوارع ليل وميادينها بالأك�شاك ،التي امتدت �إىل م�سافة
نحو  100كيلومرت ،وتتوقع املدينة �أن يبلغ عدد زوار املعر�ض
الذي ي�ستمر يومني �أكرث من مليوين �شخ�ص.
وقبل �أيام من بدء املعر�ض ر�سمي ًا ،عجت املدينة التي تقع بالقرب
من احلدود البلجيكية بالعربات املتنقلة واحلافالت ال�صغرية،
وفق ًا لوكالة الأنباء الأملانية.
وينام العار�ضون عادة يف خيام �أو يف �سياراتهم بجوار �أك�شاكهم،
وتكون الفنادق يف ليل واملنطقة املحيطة حمجوزة بالكامل.
وفيما يرى معنيون �أوروبيون ب�أن ظاهرة بيع ال�سلع امل�ستعملة
لي�ست بجديدة يف �أوروبا اىل �أنها اخذت طابع التنظيم ن�سبة
اىل حجم البطالة التي تعاين منها القارة العجوز يف ظل الأزمة
املالية التي تع�صف بها.
اىل ذلك� ،أفادت �أرقام ن�رشها املكتب الأوروبي للإح�صاءات
«يورو�ستات» �أن ن�سبة البطالة يف منطقة اليورو بقيت يف متوز
عند م�ستواها القيا�سي ،الذي بلغ  12,1باملائة ،بالرغم من تراجع
عدد العاطلني عن العمل ب�شكل طفيف.
و�أكد «يورو�ستات» �أن « 19مليون ًا و� 231ألف �شخ�ص كانوا
عاطلني عن العمل يف منطقة اليورو يف متوز� ،أي �أقل بـ� 15ألف ًا عن
العدد الذي ي�سجل يف حزيران ،ال�شهر الذي �شهد انخفا�ض ًا قدره 35
�ألف ًا يف عدد العاطلني عن العمل.
لكن عدد العاطلني عن العمل يبقى �أكرب من العدد الذي �سجل يف
ني�سان ،خ�صو�ص ًا و�أن منطقة اليورو ت�ضم مليون عاطل عن العمل
�إ�ضايف عما كان قبل عام� ،أي يف متوز .2012
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ويرجع االنخفا�ض الطفيف على مدى �شهر يف عدد العاطلني عن
العمل �إىل ال�شباب الذين تقل �أعمارهم عن  25عام ًا .وقد تراجع
عددهم مبقدار � 16ألف ًا باملقارنة مع حزيران ،مع �أن ن�سبة البطالة
ارتفعت من  23,9باملائة �إىل  24,0باملائة.
ويف جممل االحتاد الأوروبي بقيت ن�سبة البطالة م�ستقرة على
 11باملائة.
وقد طاولت � 26ألف ًا و 654مليون �شخ�ص �أي برتاجع � 33ألف ًا عما
كانت عليه يف ال�شهر الذي �سبقه ،بف�ضل انخفا�ض عدد ال�شباب
العاطلني عن العمل � 38ألف ًا عما كانوا يف حزيران.
من جانب �آخر� ،ساهم النمو القوي يف �أملانيا وفرن�سا� ،أكرب
اقت�صادين يف منطقة اليورو ،يف انت�شال املنطقة من �أطول فرتة
ركود يف تاريخها يف الربع الثاين من العام ،ما يعزز التوقعات
لبداية ٍ
تعاف ه�ش يف املنطقة.
و�أظهرت بيانات من مكتب الإح�صاء التابع لالحتاد الأوروبي� ،أن
ال�سبع ع�رشة دولة التي ت�ستخدم اليورو �سجلت منواً  0.3باملائة
يف الربع املنتهي يف حزيران ،بعد تعديل الأرقام يف �ضوء
العوامل املو�سمية� ،إثر انكما�ش على مدار  7ف�صول.
وتراجع االقت�صاد اال�سباين  0.1باملائة ،واقت�صادا �إيطاليا
وهولندا بن�سبة  0.2باملائة .ومنا اقت�صاد الربتغال التي ح�صلت
على م�ساعدات مالية  1.1باملائة ،م�سج ًال �أ�رسع وترية منو يف
منطقة اليورو ،يف الأ�شهر الثالثة حتى حزيران ،ح�سب ما �أفادت
البيانات.
وجتاوز �أداء املنطقة يف الربع الثاين توقعات  35حمل ًال يف
ا�ستطالع �أجرته رويرتز ،لنمو ن�سبته  0.2باملائة.
وتراجع االقت�صاد  0.7باملائة يف الربع الثاين ،مقارنة بالفرتة
نف�سها من العام املا�ضي ،يف حني توقعت ال�سوق انخفا�ض ًا
ن�سبته  0.8باملائة.
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اقت�صاد دولي
تشريع

مليار دوالر ح�سب بيانات
اجلمارك ال�صينية.

�أعتمد ال�برمل��ان الأوروب���ي
ق��واع��د ج��دي��دة تفر�ض منح
امل��واط��ن�ين ال��ذي��ن ي��ري��دون
اق��ت��ن��اء ع���ق���ارات يف دول
االحتاد الأوروب��ي معلومات
ك��اف��ي��ة ح����ول ال��ت��ك��ال��ي��ف
واملخاطر ب�ش�أن احل�صول
ع���ل���ى ق����ر�����ض م����ن �أح����د
امل�صارف.

اختبار

ق���ال���ت ك���زاخ�������س���ت���ان �إن
اختبارات �أولية �ستجري لبدء
الإنتاج يف حقل كا�شاغان
النفطي ال�ضخم .ور�أى رئي�س
�رشكة النفط الوطنية �ساوات
مينباييف �إن االختبارات قد
ت�ستمر لفرتة ،قبل البدء يف
الإنتاج ب�صورة جتارية.

مؤشر

�أظهر م�سح �أجرته جمموعة
�سنتكي�س للأبحاث �أن م�ؤ�رش
الثقة يف منطقة اليورو �سجل
قراءة �إيجابية للمرة الأوىل
يف �أك�ثر من عامني يف هذا
ال�����ش��ه��ر ،وت���زام���ن ذل���ك مع
ترحيب امل�ستثمرين بنهاية
موجة الركود يف املنطقة.

خلل

ق���ال���ت ��ش�رك���ة ال���ط�ي�ران
ال�ن�روي���ج���ي���ة م��ن��خ��ف�����ض��ة
التكلفة (�أير �شاتل) �إن �إحدى
طائراتها من طراز بوينغ 787
درمياليرن تعر�ضت مل�شكلة
تتعلق بالنظام الكهربائي،
و�إنها منعت من الطريان.

تقدم

قالت �صحيفة �أمل��ان��ي��ة �إن
املفو�ضية الأوروب��ي��ة ت�ؤمن
ب����أن ق�بر���ص حت��ق��ق حاليا
تقدما يف برنامج الإ�صالح،
لكنها تعتقد �أن هناك فر�صة
لدفع هذا التقدم .وقالت دير
�شبيغل �إن قرب�ص ب��د�أت يف
تنفيذ كل التزاماتها �ضمن
برنامج الإنقاذ املايل.

فائض

زاد ال��ف��ائ�����ض ال��ت��ج��اري
ال�صيني يف ال�شهر املا�ضي
ب��ن�����س��ب��ة  8.3%ن��ت��ي��ج��ة
االرتفاع الكبري لل�صادرات،
وناهزت قيمة الفائ�ض 28.6
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انتعاش

«إنفينيتي»
توفر  1000فرصة عمل جديدة
ح�صلت �رشكة �إنفينيتي املتخ�ص�صة يف �إنتاج ال�سيارات
الفاخرة يف �أوروبا على املوافقة الر�سمية لبناء تو�سعات
جديدة وبارزة يف م�صنع �سندرالند الذي حطم �أرقام ًا
قيا�سية يف عملياته منذ ت�أ�سي�سه يف اململكة املتحدة.

مساحة ضخمة

و�ستغـــطي منطقة الإنتاج اجلــديدة التي �صممت لت�صنيع
�أول �ســيارات �إنفينيتي يف �أوروبا ،م�ساحة � 25ألف مرت
مربع و�ستحتوي على معدات خا�صة يف مناطق الهيكل
جزءا من
والتجميع النهائي خلط الإنتاج .وي�شكل التو�سع ً
اال�ستثمار الذي �أعــلنت عنه �إنفــينيتي م�ســبق ًا بقــيمة
�سيولد �أكرث من 1000
 250مليون جنيه �إ�سرتليني ،والذي ُ
وظيفة جديدة يف قطاع ال�سيارات يف اململكة املتحدة.
وعندما يبد�أ الإنتاج عام � ،2015ست�صبح �إنفينـــيتي
�أول عالمة جتارية جديدة لإنتاج ال�سيارات يتم ت�صنيع
مركباتها يف اململكة املتحدة على هذا النطاق منذ 23
عام ًا.

أعمال البناء

من املتوقع �أن تبد�أ �أعمال البناء يف م�صنع �سندرالند
خالل الأ�سابيع املقبلة بعد �أن مت احل�صول على املوافقة
اخلا�صة بخطط التو�سع من جلنة مراقبة التنمية يف بلدية
�سندرالند.
وت�أتي �أحدث مراحل التو�سع يف ت�سهيالت �سنـدرالند
بعد �أن �أكد امل�صنع مكانــته ك�أكرب م�صنع لل�سيارات يف
اململكة املتحدة على الإطالق وبلوغه �إنتاج �أكرث من 500
�ألف مركبة يف عام

قال رئي�س ال��وزراء اليوناين
�أن��ط��ون��ي�����س ���س��ام��ارا���س �إن
اقت�صاد ب�لاده �سيعود �إىل
االنتعا�ش يف العام املقبل
و�سي�صل �إىل م�ستويات ما قبل
الأزم��ة يف عام  ,2020وذلك
بعد �ستة �أعوام من االنكما�ش.

حصة

وافقت كزاخ�ستان على �إعطاء
ال�صني ح�صة تبلغ قيمتها
مليارات دوالر يف م�رشوع
حقل نفط ك��ا���ش��اغ��ان ,مما
يعزز �إمدادات الطاقة لل�صني
�أكرب م�ستهلك يف العامل.
5

مخاطر

ق��ال��ت جم��م��وع��ة الع�رشين
خ�لال قمة عقدت يف �سان
بطر�سربغ يف رو���س��ي��ا� ،إن
انتعا�ش االقت�صاد العاملي
يبقى «�ضعيفا ج��دا» ب�سبب
«خم���اط���ر» ال��ت��ي ال ت���زال
قائمة واملرتبطة خ�صو�صا
باقت�صادات الدول النا�شئة.

تنمية

�أعلن يوكيا �أمانو املدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية
�أن «الطاقة النووية �سوف
ت�سهم �إ�سهاما كبريا ومتزايدا
يف التنمية امل�ستدامة يف
العقود القادمة» ،كما �أو�ضح
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م�ستوياتها ل�شهر يوليو/
متوز منذ  ،2006فيما يوا�صل
امل�ستهلكون تهافتهم لتبديل
�سياراتهم القدمية ب�سيارات
جديدة م�ستفيدين من ن�سب
الفوائد املتدنية.

تقرير حالة ال�صناعة النووية
العاملية لهذا العام.

هبوط

قالت وزارة العمل الأمريكية
�إن معدل البطالة هبط �إىل
 7.3%يف �أغ�����س��ط�����س�/آب
املا�ضي وهو الأدنى يف نحو
خم�س �سنوات .و�أ�ضافت �أن
الوظائف غري الزراعية زادت
مبقدار � 169ألفا خالل �شهر �آب.

استهالك

من املتوقع �أن تتفوق ال�صني
على الهند ك�أكرب م�ستهلك
للذهب يف العامل خالل العام
احل��ايل بعد زي��ادة ا�ستهالك
ال��ذه��ب يف ال�����ص�ين بن�سبة
 54%خالل الن�صف الأول
من .2013

تراكم

ونقلت �صحيفة �سرتيت تاميز
ال�سنغافورية �أن اال�ستثمار
الأمريكي الرتاكمي الذي ميتد
لع�رشة �أع��وام يف �سنغافورة
ب��ل��غ��ت قيمته  138مليار
دوالر بنهاية العام املا�ضي،
متخطية الدولتني املناف�ستني
اليابان و�أ�سرتاليا.

صعود

ك�����ش��ف��ت درا����س���ة �أمل��ان��ي��ة
متخ�ص�صة �أن مبيعات
�رشكات ال�سيارات الأملانية
يف ال�صني بلغت تقريبا خالل
الأ�شهر ال�ستة الأوىل من العام
اجل��اري نف�س ميثالتها يف
جممل دول االحتاد الأوروبي.

إفالس

ق���ال���ت وك���ال���ة ال�����س��ي��اح��ة
االحت��ادي��ة الرو�سية �إنها ال
ت�ستبعد �أن يتعر�ض عدد من
��شرك��ات ال�سفر يف رو�سيا
للإفال�س ب�سبب التطورات
احل��ال��ي��ة يف م����صر ،بح�سب
قول يفجيني بي�ساريف�سكي
وه���و ن��ائ��ب رئ��ي�����س وك��ال��ة
ال�سياحة االحتادية.

فوائد

وا�صلت مبيعات ال�سيارات يف
الواليات املتحدة ارتفاعها
ال����سري��ع م�����س��ج��ل��ة �أف�����ض��ل

التجارة األوروبية:
الصين تستهدف شركاتنا
قالت جمموعة �أعمال لالحتاد الأوروبي� :إن التحقيق
ال�صيني الأخري يف اتهامات بالر�شى من جانب �رشكات
�أدوية يبدو �أنه ي�ستهدف ال�رشكات الأجنبية ويتجنب
املحلية.
وقال برونو جين�سبورجر رئي�س جمموعة العمل ل�رشكات
الأدوية لغرفة االحتاد الأوروبي التجارية يف ال�صني:
�إن ال�سلطات ال�صينية فتحت حتقيقات �ضد �رشكة
جالك�سو�سيمثكالين ومقرها بريطانيا وتتوا�صل مع العديد
من ال�رشكات الأوروبية الأخرى ب�ش�أن احتمال وجود
ممار�سات بالف�ساد.
و�أ�ضاف جين�سبورجر :على حد علمي ،ف�إنه ال توجد حتى
الآن حتقيقات �ضد ال�رشكات ال�صينية.
وتابع� :إن �رشكات االحتاد الأوروبي يجب �أن حتارب كل
�أ�شكال الف�ساد لكن ينبغي �أن حت�صل على معاملة مت�ساوية
يف ال�صني.
و�أو�ضح �أن و�سائل �إعالمية حكومية ذكرت �أن التحقيقات
مع ال�رشكة الربيطانية و�رشكات �أجنبية �أخرى �أحلقت
بالفعل �رضراً ب�سمعة ال�رشكات يف ال�صني .وقال رئي�س
الغرفة ديفيد كو�سينو� :إن �سيا�سة التحرير متعرثة ،وت�ستمر
ال�رشكات املحلية وامل�ؤ�س�سات احلكومية بوجه خا�ص يف
احل�صول على معاملة منحازة .و�أ�ضاف كو�سينو� :أن ذلك يتم
من خالل ال�سيا�سات ال�صناعية القومية ومن خالل �رشوط
يتم و�ضعها عند فتح الأ�سواق �أمام اال�ستثمار الأجنبي
مثل �رشوط نقل التكنولوجيا .و�أ�شار �إىل �أن احلكومة يجب
�أن تعتمد ب�شكل �أكرب على العمل الطبيعي ل�سوق تناف�سية
مفتوحة وعادلة.
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استيراد

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
�أن��ه��ا �أرج�����أت تنفيذ القرار
انتظارا ملراجعته من جانب
�إدارة الرئي�س باراك �أوباما.

عجز

قال بنك باركليز الربيطاين
�إن��ه �سي�صدر �أ�سهما جديدة
بقيمة  5.8مليارات جنيه
�إ���س�ترل��ي��ن��ي ( 8.9م��ل��ي��ارات
دوالر) ل�����س��د ال��ف��ج��وة يف
ر�أ�سماله .و�أظهرت القواعد
امل�ستحدثة �أن “باركليز”
لديه عجز بقيمة  12.8مليار
جنيه �إ�سرتليني.

أنشطة

�أعلنت �رشكة نوكيا الفنلندية
ل�لات�����ص��االت وتكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات �أن��ه��ا �ستبيع
وحدتها اخلا�صة بالهواتف
ال���ن���ق���ال���ة �إىل جم��م��وع��ة
مايكرو�سوفت الأم�يرك��ي��ة
ب�سعر �إج��م��ايل ق���دره 5.44
مليارات يورو ( 7.2مليارات
دوالر).
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فر�ص عمل


 لبنان
تطلب �رشكة عب��د القادر عمر غندور
و�أوالده وكالء يف الدول العربية.
لالت�صال0091615545331 :
:االطالع على املوقع االلكرتوين اخلا�ص
www.ghandour-lb.com

االرجنتين

فرص عمل 
�رشاكة مع عمالء لبنانيني وت�سويق
�إنتاجها يف ال�سوق املحلية.
لالت�صال:

CIPIBIC Ruben Fabrizzio
Website:www.cipibicargentina.org.ar

�رشكة �أرجنتينية تن�شط يف جمال
�أنتاج الغاز النفطي ال�سائل تبحث عن
�رشكاء وموردين لها يف ال�سوق املحلية.
لالت�صال:

GESTSI-GLP Ariel Vasquez
Website: www.grupoglpamerica.com

�رشكة �أرجنتينية متخ�ص�صة يف
ال�صناعات الغذائية يف جماالت متعددة،
من بينها املواد الأولية والتو�ضيب
وجتهيزات النقل والتربيد ومعايري
ال�صحة وال�سالمة ،ت�سعى اىل توطيد
عالقاتها مع �رشكات لبنانية مهتمة
بالت�سويق ملنتجاتها يف ال�سوق املحلية.
لالت�صال:

�رشكة �أرجنتينية متخ�ص�صة يف �أنتاج
الغاز الطبيعي تبحث عن ت�صدير خدماتها
اىل ال�سوق املحلية .ت�سوق ال�رشكة الغاز
الطبيعي ال�ستخدامات متنوعة ،منها يف
جمال النقل وتوفري الأمدادات للمنازل
وامل�صانع واملتاجر ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ
برامج ال�ستبدال الوقود ب�أ�ستخدام الغاز
الطبيعي �أو الغاز الطبيعي ال�سائل وغريها
من �أنواع الوقود الغازية املن�ش�أ ومعاجلة
الغاز الطبيعي �أو الغاز الطبيعي ال�سائل
املخ�ص�ص لل�سيارات و�أي �شكل من �أ�شكال
الأدوات املتحركة �أو التجهيزات الثابتة.
لالت�صال:

CAGNC Julio Fracchia
Web site: www.gnc.org.ar

اسبانيا

ADEPIA Luis Adur
Website: www.adepia.org

�رشكة �أرجنتينية تقدم خدمات
ومنتجات يف جماالت الطاقة واملواد
الغذائية والتعدين ،مثل توليد الطاقة
من الرياح واملياه والتوربينات والوقود
احليوي وغريها من م�صادر الطاقة
املتجددة ،و�أنتاج امل�رشوبات والع�صائر
واللحوم والفااكهة و�صنع الغاليات
و�آليات النقل و�سواها ،تتطلع �إىل �إقامة
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واملربيات والنب وال�شوكوال والتوابل
وزيت الزيتون وزيت دوار ال�شم�س والنبيذ
اخلايل من الكحول �إىل ال�سوق اللبنانية.
لالت�صال:

ALICANTE EXPORTA/
FIMESCO CONSULTING
Tel: +3466787840 - +34965205523
Email: alicanteexporta@gmail.com

اميركا
�رشكة �أمريكية للإ�سترياد والت�صدير،
يقوم مركزها يف العا�صمة اليونانية
�أثينا ،تبحث عن �رشكاء لبنانيني �أو
موزعني حمليني ملنتجاتها الغذائية.
لالت�صال:

ATLAS WORLD TRADE
Jason Stelios Gallandat
Tel: +302311211839
Cell: +306982702502
Website: www.atlasworldtrade.com

�رشكة �أمريكية متخ�ص�صة يف جمال
التجارة مقرها دبي ،تهتم با�سترياد كل
�أنواع ال�سلع �إىل االمارات مثل جتهيزات
االت�صاالت والألكرتونيات والأدوات
الكهربائية والريا�ضية ،كما ترغب
بت�صدير منتجات النفط اخلام واملنتجات
النفطية واملواد الأولية �أنطالق ًا من
الإمارات ،وتبحث عن �رشكاء وم�صدرين
وم�ستوردين وم�صنعني حمليني مثلما
تبدي �أ�ستعدادها لتكون مبثابة وكيل
لأعمالهم ومنتجاتهم .
لالت�صال:

DUBAI EXPORT
DEVELOPMENT CORPORATION
Sally Klusaritz
Tel/Fax: +971 6 556271746/
Email:trade_point_detroit@yahoo.com
Or sallyklusaritz@yahoo.com

�رشكة �أ�سبانية ترغب يف ت�صدير
جملة منتجات متخ�ص�صة منها النبيذ

العنوان:

Crescent-Tower,BuheirahCorniche Sharjah, UAE
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اسكتالندا

MAKE –UP HEALTH CARE
INDUSTRY Akhtar
Tel: +92523541767
Fax: +92523542842
Cell: +923338644644
E-mail: makeup@brain.net.pk

العنوان:

– New Hamza Ghous Sialkot
51310, Pakistan

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

ROCKEATER TOOLS
Stuart Meechan aldervale Group
Dunrobin Road, Airdrie, ML6 8LS
Tel: +441236763386
Fax: +441236765259
Email: stuart.meechan@rockeater.co.uk
Website: www.rockeater.co.uk

باكستان

وت�صدر
�رشكة باك�ستانية ت�صنع
ّ
الأدوات اجلراحية والتجميلية و�أدوات
جراحة الأ�سنان تبحث عن وكالء
لبنانيني.
و�رشكاء
ّ
لالت�صال:

N. IRFAN EMTERPRISES
E-mail: info@nie-surgicals.com
Website:nie-surgicals.com

البرتغال
�رشكة برتغالية ت�صنع املظالت
املعدنية ولوحات �إعالنات الطرق
واملقاعد اخلا�صة باملرافق العامة
واللوحات الكهربائية ،وت�ؤثث مالعب
الأطفال ،تبحث عن �رشكاء لبنانيني
املحلية.
لتوزيع منتجاتها يف ال�سوق
ّ
لالت�صال:

CABENA-CABINAS DE
BENAVENTE, LDA.
José Coimeiro - Export Director
Tel: +351263519310
Fax: +351263519319
Cell: +351917288300
E-mail:jose.coimeiro@cabena.pt
Website: www.cabena.pt

تركيا
�رشكة باك�ستانية ت�صنع معدات
جراحية وحتديداً املعدات املتخ�ص�صة
َّ
بعمليات التجميل .تبحث ال�رشكة عن
م�ستوردين و�رشكات نا�شطة يف ال�سوق
اللبنانية ومهتمة باحل�صول على هذه
املنتجات.
لالت�صال:

م�صنع تركي ُينتج جميع �أك�س�سوارات
ٍ
واحلاويات والثالجات.
وقطع املقطورات
ويبحث عن �رشكات حملية تعمل يف هذا
املجال ،وتبدي �أهتمام ًا بهذه املنتجات
بالذات.
لالت�صال:
�أحمد غوكبريك مري�سانوغلو
ELMACILAR LTD.
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Tel: +903822662183
Fax: +903822662187
Cell: +905492662186
E-mail:info@elmacilarotomotiv.com.tr
Website: elmacilarotomotiv.com.tr

�رشكة تركية ت�صنع �أدوات ريا�ضية
ومنتجاتها و�أدوات جتهيز املالعب
الريا�ضية على �أنواعها ،خ�صو�ص ًا
مالعب كرة القدم ،وتبحث عن م�ستوردين
وموزعني لهذه املنتجات يف لبنان.
لالت�صال:
SPORSAN Ekrem Akdemir
Tel: +903128475050
E-mail: ftrade@sporsan.com.tr
Website: sporsan.com.tr

العنوان:

Balikhisar Mah. Koyici Serpmerlri
N.784 Akyurt Ankara 06750

الصين

�رشكة �صينية م�صابيح من نوع ،LED
تبحث عن ت�سويق منتج جديد يف ال�سوق
اللبنانية ،هو عبارة عن م�صابيح LED
خم�ص�صة للأ�ستخدام يف حمطات الوقود.
لالت�صال:

CINA LED LIGHTING TECH
LIMITED
Tel: +8675529197481
Fax: +8675529197482
E-mail: sales06@cinaledlighting.com
Website: cinaledlighting.com
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ؤتمرات
�شهر �وم�إلى �شهر
معار�ض
من

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
مؤتمر ومعرض لبنان للبني
التحتية

(من تنظيم بالنرز بارترنز)
بريوت  /فندق هيلتون حبتور غراند
من � 10إىل  11ت�رشين الأول 2013

معرض دريـم

(من تنظيم �رشكة بروموفري)
بريوت  /بيــال
من � 16إىل  19ت�رشين الأول 2013

معرض آيتكــس

(من تنظيم �رشكة بروموفري)
بريوت  /بيــال
من � 7إىل  10ت�رشين الثاين 2013

معرض الكـتاب الغونكوفوني

(من تنظيم �رشكة بروموفري)
بريوت  /بيــال
من � 01إىل  10ت�رشين الثاين 2013

مؤتمر الهندسة المدنية الدولي

مؤتمر الغاز والنفط والطاقة
في لبنان

معرض إن شــايب

المؤتمر الدولي لأللكترونيات

(من تنظيم نقابة املهند�سني يف بريوت)
بريوت  /فندق هيلتون حبتور غراند
من � 24إىل  26ت�رشين الأول 2013
(من تنظيم �رشكة �إي �سكوير)
بريوت  /بيــال
من � 25إىل  28ت�رشين الأول 2013

(من تنظيم �رشكة غلوبال �إيفنت بارترنز)
بريوت  /فندق فني�ســـيا
من � 5 – 4إىل كانون الأول 2013
(من تنظيم �رشكة �أي �إي �أي �إي)
بريوت  /فندق كراون بالزا
من  18 - 15كانون الأول 2013

 معارض ومؤتمرات في العالم 
معرض مخصص للصناعات
الزراعية في األسواق األقليمية
والعالمية

(من تنظيم املركز الأ�ست�شاري التقني)
الآردن  /عمـان
من  10 - 8ت�رشين الأول 2013

المعرض الدولي للتطوير
واألستثمار العقاري

(من تنظيم �أي �أي �أر ال�رشق الأو�سط)
االمارات العربية املتحدة  /دبي
من  10 - 8ت�رشين الأول 2013

معرض مخصص ألحدث
تصاميم الساعات والمجوهرات
واألحجار الكريمة واأللماس

(من تنظيم مركز ال�شارقة للمعار�ض)
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االمارات العربية املتحدة  /ال�شارقة
يف  15ت�رشين الأول 2013

معرض تجاري لأللكترونيات
والمعدات الكهربائية المنزلية
والسيارات وقطع غيارها ،فضالً

عن مواد البناء والمنتجات
الكيماوية والسلع األستهالكية

(من تنظيم املعر�ض ال�صيني لت�صدير
ال�سلع �سي �أي �سي �أف)
ال�صيـن  /غوانغزو
من  17 - 15ت�رشين الأول .2013
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