
رئي�س مجل�س الإدارة / المدير العام

رئي�س التحرير الم�س�ؤول

فار�س �سعد

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

Fares Saad

نائب رئي�س التحرير / المدير التنفيذي

و�سام �سعد

Deputy Editor / Executive Director
Wissam Saad

 

مدير التحرير

نظام مارديني

Editorial Manager
Nizam Mardini

�سكرتير تحرير

هناء حاج

Editorial Secretary
Hanaa Hajj

مدير العالقات العامة

طارق معّنا

P.R & Marketing Manager
Tarek Maana

الم�ست�سار القان�ني

المحامي نبيل �سم�س

Legal Advisor
Mr. Nabil Chamas

المدير الفني

علــي خــزام

Art Director
Ali khouzam

  
N

o.
13

4 
-

 Ja
N

v
ie

r 
-

 2
01

4 
-

 2
01

4 
-

ي 
ان

لث
 ا

ن
و
ان

ك
 -

 1
34

د 
د

ع
ال

ASSINAA WAL' IKTISSAD

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

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

 هل يتحول االتفاق النووي 
إلى ربيع إيراني - خليجي وعربي؟

 �شابونجيان: �شعارنا الجديد  

»اهدي لبناني«

 الحلقي لصناعيي دمشق: 
لتطبيق شعار »صنع في سوريا« 

عبداهلل حيدر:  

منعنا 60 األف عائلة من الهجرة

 منير الب�شاط

رئي�شًا لمجل�س ادارة نقابة 

اأ�شحاب ال�شناعات الغذائية

ع�شاء عمل لجمعية تجار ال�شوف 

 تكريم بريطاني 

ل�شركة غدار للمعدات

وسـام سعــد:
 �شقف الدين.. العالم يرق�س 

على »اأنغام« الأزمة

�شفقة المجّمع ال�شياحي في بعقلين

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

محتـــويــــــات الـعــــدد

العدد 134 كانون الثاني 2014

5
6
14
42
44
54
76
90
92
94
96
100
104
106

االفتتاحية 

الحدث  

من �شهر الى �شهر

�شركات

م�شارف

ن�شاطات �شناعية

�شناعات لبنانية

ر�شالة االمارات

ر�شالة �شوريا

ر�شالة العراق

االقت�شاد العربي

االقت�شاد الدولي

فر�ص عمل

موؤتمرات ومعار�ص

المكتب الرئي�سي

االدارة والتحرير - لبنان - بيروت كليمن�س� - �سارع المير عمر - بناية ت�سبحجي

00961   1 00961  - فاك�س: 370602     1   370318  - هاتف:  370452-370604 

13/8385 - �س�ران- بيروت-لبنان  -  2070  - �س.ب:  1102 

 Info@Sinaaiktisad.Com - www.Sinaaiktisad.Com
مكاتب في الخارج 

00971   6 الإمارات العربية المتحدة: هاتف: 5512838 

م�بايل: 8483010 50 00971

Head Office: 

 Admin & Editor - Lebanon-Beirut-Clemenceau - Emir Omar Str.-Tasbahji Bldg.

Tel: 00961 1 370452-370318-370604 - Fax: 00961 1 370602 
P.O.Box: 13/5838-2070-1102  -  Chourane- Beirut-Lebanon

�سعر �لن�سخة: د�خل لبنان 6000 ليرة لبنانية، وخارج لبنان 6 دوالر�ت �أو ما يعادلها

�ال�ستر�ك �ل�سنوي في لبنان: 100 دوالر �ميركي  خارج لبنان: 150 دوالر �ميركي �أو ما يعادلها  )ي�سمل �لبريد(

ThE AnnuAL SuBSCRIPTIOn In Lebanon: 100 u.S.D.
Outside Lebanon: 150 u.S.D. (Or Equivalent)

مجلة اقت�سادية ت�سدر �سهريًا عن ال�سركة المتحدة 

لم�ساريع الت�س�يق والعالم والبحاث �س.م.ل.

Published By united Marketing, Information And 
Research Projects S.A.L. 

"uMIP"

Assinaa 134.indd   3 1/3/14   2:55 PM



الإفتتاحية

Assinaa 134.indd   4 1/2/14   1:06 PM



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 134 كانون الثاني 2014
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 5

الإفتتاحية

»اليت« تجاري
�أبرمت منظمة �لتجارة �لعاملية �أخري�ً �تفاقها �لتاريخي، ورق�س �لعامل »�لفال�س �الندوني�سي« يف بايل، 

وذلك فرحًا بهذ� �الجناز �لذي من �ملفرت�س �ن يخف�س �الجر�ء�ت �لبريوقر�طية يف �لتبادل �لتجاري، غري 

�نه �رسعان ما تدرك �نه �تفاق »اليت« �أي �تفاق مرحب به لكنه حمدود، وبح�سب كيفني كاالكر �ملحلل يف 

جامعة بو�سطن »�نه �نت�سار لكن حلوه مر«.

 بهذ� �النت�سار �إال �نه ال ي�سيف �أمور�ً كثرية للدول 
ً
فاالتفاق وبالرغم من �ملفرقعات �لتي �أطلقت �حتفاء

�لفقرية �أو �الأكرث فقر�ً. فبداًل من �حرت�م �لتفاو�س �ملتعدد �الطر�ف، �ست�سري �لدول �لغنية باجتاه �تفاقات 

�قليمية لتقدمي مقرتحات م�رسة كانت قد رف�ست من قبل يف منظمة �لتجارة �لعاملية، ومن �ساأن ذلك �ن 

يزيد من فقر �لدول �لفقرية �أ�ساًل، ومن يتابع ت�رسيحات �لدول �لغنية �ملرحبة باالتفاق يدرك �نها ت�ستعد 

لفتح خز�ئنها ملزيد من تدفق �المو�ل على ح�ساب جوع �لعامل �لنامي.

وي�سكل �التفاق �أقل من ع�رسة باملئة من برنامج �ال�سالحات �لو��سع �لذي �طلق يف �لدوحة، و�سيت�سمن 

هذ� �لربنامج لال�سالحات �سل�سلة �جر�ء�ت يف �حلد �الدنى، يف ثالثة جماالت هي: �لزر�عة )تعهد بخف�س 

�ل�سادر�ت(، و�مل�ساعدة على �لتنمية )��ستثناء�ت متز�يدة من �لر�سوم �جلمركية لل�سلع �الآتية من �لدول �لقل 

تقدمًا(، و»ت�سهيل �ملبادالت«  �لذي يعني خف�س �الجر�ء�ت �لبريوقر�طية على �حلدود. 

ففرن�سا رحبت باالتفاق »�حلا�سم« �لذي مت �لتو�سل �ليه »ويفتح �سفحة جديدة يف �لنظام �لتجاري �ملتعدد 

�الطر�ف« بح�سب تعبري وزيرة �لتجارة �لفرن�سية. يف حني ر�أى رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين ديفيد كامريون �ن 

هذ� �التفاق »�لتاريخي« ميكن �أن يكون »خ�سبة خال�س« للمحرومني يف �لعامل!

يف  �أمل  ال  بان  مر�ت  عدة  �وحت  �ملو�قف  يف  وتقلبات  �ساقة  مفاو�سات  بعد  »بايل«  �تفاق  �نتز�ع  �ن 

�لتو�سل �إىل تفاهم، خ�سو�سًا بعدما هددت كوبا با�ستخد�م »�لفيتو« قبل �سطب عبارة �حلظر �الأمريكي 

عليها، كما عار�ست �لهند �واًل �التفاق قبل �ن تتو�سل �إىل ت�سوية ب�سان دعم �لقطاع �لزر�عي. 

�لتحديات،  عام  �سيكون  �لذي  �جلديد  �لعام  يف  �لفقرية  �لدول  تنتظر  هامة  ��ستحقاقات  ثمة  �ن  �سك  ال 

خ�سو�سًا مع بدء تطبيق حزمة »بايل« و�إذ� كان �ملدير �لعام ملنظمة �لتجارة �لعاملية �لرب�زيلي روبرتو 

�زيفيدو قد �عرتف بان هذ� �التفاق ال يلبي تطلعات و�آمال �ملنظمة بالغاء �سامل للحو�جز �جلمركية �إال 

�أنه من جهة ثانية مل ي�ستطع �ن يحب�س دموعه وهو ي�سمع عن »خطوة مهمة« �ست�سمح بايجاد ماليني 

�لوظائف بعد تقدير قيمة  »حزمة بايل« باألف مليار دوالر.
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الحدث

بعد المصافحة التاريخية بين طهران والدول الست في جنيف
 هل يتحول االتفاق النووي 

إلى ربيع اقتصادي إيراني - خليجي وعربي؟

كتب فارس سعد

فكت االتفاقية االنتقالية بني طهران وجمموعة (1+ 5) عزلة اإيران ودول املحيط 

موؤقتًا، واأعادتها اإىل اخلريطة الدولية، بعدما كانت طهران قد جتاوزت عنا�رص 

االقت�صادي  املناخ  على  اإيجابًا  �صينعك�س  ما  عليها،  االقت�صادي  احل�صار 

تدريجيًا  املنطقة  وجتعل  عامليًا،  النفط  ا�صعار  بخف�س  ويت�صبب  العاملي 

جاذبة لال�صتثمارات والتدفقات املالية وال�صياحية. ولكن كيف تقراأ »ال�صناعة 

واالقت�صاد« هذه االتفاقية، وما هي انعكا�صاتها االإيجابية على ال�رصق االأو�صط؟ 

وهل �صيزيل الت�صنج االقت�صادي من املنطقة والعامل؟
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عك�س  على  م�ستقرة  دولة  �إير�ن  تعترب 

�قت�سادية  قوة  �جلو�ر،  دول  بع�س 

يف  غنية  عظمى،  �إقليمية  و�سيا�سية 

 485 �قت�سادها  حجم  يبلغ  مو�ردها، 

مليون   78 �سكالنها  وعدد  دوالر  مليار 

ن�سمة، متلك 10 % من �ملخزون �لنفطي 

�لغاز  خمزون  من   % و16  �لعاملي 

�ملرتبة  �سابقًا  �حتلت  �لعاملي  �لطبيعي 

مع  �الأوبيك  دول  �سادر�ت  يف  �لثانية 

كما  يوميًا  برميل  ماليني   4 ت�سدير 

بلغت  قوية.  �سناعية  قدر�ت  متلك  �أنها 

 75 حو�ىل   2012 �لعام  يف  �سادر�تها 

دوالر  مليار   110 مقابل  دوالر  مليار 

موجهة  نفطية   %  60 منها   2011 عام 

غالبيتها نحو �لدول �الآ�سيوية )�ليابان ـ 

كوريا ـ �لهند ـ �ل�سني(.

أبرز استهدافات االتفاق:
1ـ  تعليق �لعقوبات على �لذهب و�ملعادن 
و�ل�سادر�ت  �ل�سيار�ت  و�سناعة  �لثمينة 

م�سفاة   20 �إير�ن  )متلك  �لبرتوكيمائية 

1.5 مليار  بقيمة  نفط( ما يوفر عائد�ت 

دوالر.

2 ـ �إبقاء �ملبيعات �لنفطية �الإير�نية من 
�حلايل  م�ستو�ها  على  �أي  زيادة  دون 

 2.5 بدل  يوميًا  برميل  مليون  حو�ىل 

�ل�سابق  �لعام  يف  يوميًا  برميل  مليون 

حو�ىل  �إير�ن  خ�سارة  ��ستمر�ر  يعني  ما 

4 مليار�ت دوالر �سهريًا. تتيح �التفاقية 
دوالر  مليار�ت   4.2 على  �إير�ن  ح�سول 

من مبيعاتها �لنفطية.

3 ـ �ل�سماح للحكومة بتحويل مبلغ 400 
مليون دوالر كم�ساعدة لت�سديد �الأق�ساط 

�جلامعية للطالب �الإير�نيني يف �خلارج.

و�مل�رسفية  �ملالية  �ل�رسوط  ت�سهيل  ـ   4
)�رس�ء  �الإن�سانية  باملعامالت  �ملتعلقة 

�ملعد�ت  �الأدوية،  �لغذ�ئية،  �ملو�د 

�لطبية...(.

5ـ  تعليق �لعقوبات على خدمات �لتاأمني 
الإير�ن  تتيح  �لنفطية  للناقالت  و�لنقل 

 400 حو�ىل  �لنفطية  �سادر�تها  زيادة 

تاميز  )�لفاينن�سال  يوميًا  برميل  �ألف 

.)F.T
تعترب �التفاقية �النتقالية الإير�ن، خطوة 

�ملجتمع  مع  �لثقة  بناء  الإعادة  �أولية 

�سعيد  على  وحمدودة  �سيقة  �لدويل، 

م�سجعة  �القت�سادية،  �لعقوبات  تخفيف 

�لعاملي  �لتوتر  تهدئة  يف  و�إيجابية 

�القت�ساد  على  �الإيجابي  و�نعكا�سها 

�سيا�سية  بيئة  تدريجيًا  تخلق  �لعاملي، 

يف  وجاذبة  مطمئنة  و�قت�سادية 

�الإير�ين وتعطي  �ملو�طن  تريح  �ملنطقة، 

�القت�ساد  �إطالق  فر�سة  �ل�سلطات 

ومعاجلة �مل�سكالت.

ترتيب العالقات مع الجيران
على  �إيجابًا  �سينعك�س  �التفاق  كان  �إذ� 

لبنان �إال �أن تد�عياته �ل�سيا�سية �ستكون 

�النعكا�س  فاإن  �القت�سادية  من  �أكرب 

�لتي  �خلليج  منطقة  على  �سيكون  �الأكرب 

��ستثمار�ت  وت�سهد  �قت�ساديًا  �ست�سرتيح 

�أن  يجب  �التفاق  هذ�  و�إن  وعمار�ت 

ي�سكل فر�سة كبرية لدول �خلليج �لعربي 

التفاقية يف ما بينها.

�ل�سق �ل�سيا�سي وعالقات �إير�ن بجري�نها 

من  �الآخر  �جلزء  يكون  قد  �ملنطقة  يف 

فثمة  �ملعلن..  غري  �جلزء  لكنه  �التفاق، 

�تفاق �أو تفاهمات على ترطيب �لعالقات 

ور�سم خارطة طريق جديدة تربد �ل�ساحة 

باالأزمات  و�ملثقلة  �ملتوترة  �الإقليمية 

�ملتنا�سلة منذ عدة عقود. �ملت�سددون يف 

م�ساحلهم  من  �أبعد  يفكرون  ال  �ملنطقة 

ماذ�  يعرفون  �ملعتدلون  بينما  �ل�سيقة، 

�لتاريخية  �للحظة  هذه  يف  يفعلون، 

على �الأقل. لذلك ��ستثمر �التفاق ب�رسعة 

تز�ل  ال  الأطر�ف  طهر�ن  �أبو�ب  ف�رسع 

يف  �خل�سومة  �الإير�ين  �لنظام  تنا�سب 

عديد  جتاوبت  م�ستعلة.  جبهات  عدة 

�لتطور�ت  مع  �الإقليمية  �لعو��سم  من 

يف  ثغرة  �إحد�ث  �إىل  ف�رسعت  �جلديدة، 

�ملرتبكة  �أو  »�ملجمدة«  �لعالقات  جد�ر 

مع طهر�ن، و�أوىل هذه �الخرت�قات كانت 

�أحمد  �لرتكي  �خلارجية  لوزير  زيارة 

ترجمت  وقد  طهر�ن،  �إىل  �وغلو  د�وود 

و�ل�رسوع  �لتوتر  جليد  بت�سييح  �لزيارة 

يف بو�در �لتعاون �لرتكي ـ �الإير�ين حلل 

�ملرهقة  �ال�ستنز�ف  حالة  بعد  �الأزمة 

جاءت  ثم  ل�سورية.  و�ملدمرة  للجميع 

�ل�سيخ  �الإمار�تي  �خلارجية  وزير  زيارة 

طهر�ن،  �إىل  نهيان  �آل  ز�يد  بن  عبد�هلل 

�حلكومة  �سارعت  حيث  �ل�سبحة  وكرت 

�لبحر�نية �إىل دعوة �إير�ن حل�سور موؤمتر 

حو�ر �ملنامة �لذي عقد يف �ل�ساد�س من 

كانون �الأول/ دي�سمرب، وهو موؤمتر دويل 

و�سيا�سية،  وع�سكرية  �أمنية  �أبعاد  ذو 

�الأمر �لذي قاد �إىل فهم �أن �ملنامة �لتي 

�إىل طهر�ن بالتدخل يف  �تهامات  توجه 

تذويب  يف  بد�أـ  قد  �لد�خلية،  �سوؤونها 

ما  ملرحلة  ��ستعد�د�ً  طهر�ن  مع  �جلليد 

و�تفاق  �لنووي  �تفاق جنيف  تنفيذ  بعد 

�ل�سورية،  �الأزمة  حول   »2 »جنيف 

و�سياغة  �الأطر�ف  متو�سع  �إعادة  �أي 

�لتحالفات �جلديدة يف منطقة يبدو �أنها 

توؤدي  رمبا  كربى  تغيري�ت  على  مقبلة 

�إىل خلق وقائع جديدة من �ساأنها تربيد 

 ثمة اتفاق أو تفاهمات 

على ترطيب العالقات ورسم 

خارطة طريق جديدة تبرد 

الساحة اإلقليمية المتوترة 

والمثقلة باألزمات
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الحدث

�قت�ساديًا  �ملحلية،  �ل�ساحات  بع�س 

و�أمنيًا على �الأقل.

هذه  من  جزء�ً  �لعر�ق  يكون  ال  رمبا 

�الإ�سار�ت ب�سبب طبيعة �لعالقة �حلميمية 

مع �إير�ن، بيد �أن �لو�سع �الأمني �لد�خلي 

�إقليمية  جهود  �إىل  يحتاج  �ملتدهور 

�الإير�ين  �لرتكي  �للقاء  ولعل  لتربيده، 

�لذي  �لعبثي  �ملوت  وقف  يف  ي�سهم 

�أنحاء  غالبية  يف  �ملوت  فرق  متار�سه 

�لعر�ق، وقد ر�سحت �أنباء عن تفاهم بني 

�الأخرية  تقوم  �أن  على  و�أنقرة  طهر�ن 

لدى  �لتوتر  هذ�  لتخفيف  بالتحرك 

عالقات  �الأخرية  متتلك  �لتي  �لف�سائل 

معها وتاأثري�ت عليها.

هذه �ملعطيات تقدم موؤ�رس�ت جدية على 

�أن طهر�ن �سوف ت�سهد مزيد�ً من �لزيار�ت 

�لقليلة  �لفرتة  خالل  و�الجتماعات 

�ملقبلة، �إما �أن تكون زيار�ت ��ستطالعية 

�الأويل  �التفاق  بعد  به  �لقيام  تنوي  ملا 

مع �لغرب يف �جلانب �لنووي، �أو زيار�ت 

تعيد و�سل ما �نقطع من عالقات و�لبحث 

عن مو�طن ��ستثمار قد تفرزها �ملعطيات 

�ملقبلة،  �لقليلة  �الأ�سهر  خالل  �جلديدة 

�لدويل  يتاأكد �ملجتمع  �أن  خ�سو�سًا بعد 

من �لتنفيذ �لكامل لالتفاق �لذي يعتربه 

جرعة  �أنه  �الإير�ين  �لربملاين  مت�سددو 

تناولها،  على  �ملو�فقة  ميكن  ال  �سم 

روحاين  �لرئي�س  �إد�رة  جتده  بينما 

�لفر�سة �الأخرية الإعادة �إير�ن �إىل �ل�سكة 

�ل�سحيحة وحتقيق �لنتائج �ملرجوة على 

�ل�سعيد �لد�خلي يف �حلد �الأدنى.

ويف  �لتهدئة  توجهات  من  و�نطالقًا 

دول  مع  �لعالقات  ترطيب  مقدمها 

�الإير�ين  �خلارجية  وزير  قام  �جلو�ر، 

حممد ظريف بجولة خليجية �سملت كاًل 

من �لكويت و�سلطنة عمان، �لتقى خاللها 

كبار �مل�سوؤولني يف �لبلدين �خلليجيني.

استثمارات إيرانية مع اإلمارات
مع  بالعالقات  معنية  �الإمار�ت  والأن 

تز�ل  ال  �الأخرية  �أن  خ�سو�سًا  �إير�ن، 

)طنب  �لثالث  �الإمار�تية  �جلزر  حتتل 

مو�سى(،  و�أبو  �ل�سغرى  وطنب  �لكربى 

عالقات  نف�سه  �لوقت  يف  متتلك  لكنها 

للجانبني،  مهمة  وجتارية  �قت�سادية 

�الإير�نية  �ال�ستثمار�ت  حجم  �إىل  نظر�ً 

�لتي  �الإمار�ت  يف  �ملوجودة  �ل�سخمة 

�أمريكي،  دوالر  مليار   300 بنحو  تقدر 

�رسكة،  �آالف  ثمانية  من  �أكرث  ت�سريها 

و�أكرث من 200 �ألف مو�طن �إير�ين يعي�سون 

يف خمتلف �الإمار�ت �ل�سبع، لذلك جاءت 

يف  متمثلة  �ملنطقة  من  �لثانية  �خلطوة 

�ل�سيخ  �الإمار�تي  �خلارجية  وزير  زيارة 

طهر�ن  �إىل  نهيان  �آل  ز�يد  بن  عبد�هلل 

بهدف فتح �سفحة جديدة قو�مها �حرت�م 

�سيادة �لدول، و�لبحث عن كيفية �خلروج 

على  �ملفرو�سة  �لعقوبات  ماأزق  من 

بني  �لتجارة  على  ذلك  و�نعكا�س  �إير�ن 

�أن دبي �لتي ت�سكل  �جلانبني، خ�سو�سًا 

جتارة  يف  تعتمد  �لكربى  �لو�سل  حلقة 

�إعادة ت�سدير �ل�سلع و�لب�سائع على �إير�ن 

بن�سبة كبرية يقدرها بع�سهم بنحو 60 % 

قبل بدء �حل�سار �القت�سادي، ومنع �إير�ن 

من  �ملالية  �لتحويالت  من  ومو�طنيها 

و�إىل �أي بلد �أو م�رسف. وقد حث �خلرب�ء 

��ستثمار  على  و�لتجاريون  �لنفطيون 

�تفاق جنيف، »�لذي �ستكون �نعكا�ساته 

300 مليار دوالر أميركي

حجم االستثمارات اإليرانية 

الضخمة الموجودة في 

اإلمارات، تسّيرها أكثر من 

ثمانية آالف شركة، وأكثر 

من 200 ألف مواطن 

إيراني يعيشون في مختلف 

اإلمارات السبع
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دبي،  �إمارة  على  عميق  ب�سكل  �إيجابية 

�لتي خ�رست 80 % من �لتبادل �لتجاري 

وبالعتايل  �لعقوبات  ب�سبب  �إير�ن  مع 

من  �مل�ستفيدين  و�أول  �أكرب  هي  �ستكون 

�جلغر�يف  �لقرب  بحكم  �النتعا�س  هذ� 

ومرونة �قت�سادها �لقادر على ��ستيعاب 

�إير�ن  مع  �لكبري  �لتجاري  �لن�ساط 

جمدد�ً«، ح�سب قول �خلبري �لنفطي كامل 

�حلرمي.

�ل�سعي  �لزيارة  هذه  نتائج  �أوىل  وكانت 

�إىل ت�سكيل جلنة �قت�سادية م�سرتكة بني 

�إير�ن و�الإمار�ت هدفها �إعادة ما دمرته 

بني  �لتجارة  وم�ساعفة  بل  �لعقوبات، 

�جلانبني، ح�سب �لدعوة �الإمار�تية.

انفتاح غربي
�أما على �مل�ستوى �لدويل، فاإن �ل�رسكات 

رفع  �أن  علمها  ورغم  �لعاملية،  �لنفطية 

�الأويل  �التفاق  يف  جزئي  هو  �لعقوبات 

�لذي ي�ستمر �ستة �أ�سهر، �إال �أنها تعد �لعدة 

على  وتتناف�س  �الإير�نية  �ل�سوق  لدخول 

�ل�سوق �الإير�نية �لتي هي بحاجة �إىل كل 

�لنفط  قطاع  يف  وحتديد�ً  تقريبًا،  �سيء 

»لوفيغارو  �سحيفة  ذكرت  وقد  و�لغاز، 

»�لفرن�سية، �أن �ل�رسكات �لغربية �لكربى 

�ال�ستثمار  �إىل  للعودة  حاليًا  ت�ستعد 

للحظر  �جلزئي  �لرفع  بعد  �إير�ن  يف 

�القت�ساد  وز�رة  �أن  كما  طهر�ن،  عن 

فتح  الإعادة  حاليًا  تخطط  �لفرن�سية 

بعثتها �القت�سادية يف طهر�ن.

ت�سنيع  �أن  »لوفيغارو«،  و�أو�سحت 

�ل�سيار�ت يعد �لقطاع �لرئي�سي �لثاين يف 

�إير�ن بعد قطاع �لطاقة؛ حيث كان يعمل 

�سخ�س  �ألف   500 �إىل   400 بني  ما  به 

على  �حلظر  رفع  �أن  معتربة  �حلظر،  قبل 

�لعظيم بالن�سبة  �إير�ن يعد مبثابة �خلرب 

�لفرن�سية  �ل�سيار�ت  ت�سنيع  ل�رسكات 

و«رينو«،  �سرتوين«  ـ  »بيجو  �سيما  وال 

�سيار�ت م�سرتكة مع  باإنتاج  تقوم  �لتي 

�رسكات �إير�نية.

قادت  �لتي  �الأوروبي  �الحتاد  فدول 

�إىل جانب �لواليات �ملتحدة  �ملباحثات 

�قت�ساد�تها �سعوبات  �إير�ن، تو�جه  مع 

كما  �الإفال�س  �إىل  ببع�سها  �أدت  كربى 

�نكما�س  و�إىل  �ليونان،  مع  �حلال  هو 

معي�سية  �أزمات  وبروز  �القت�ساد�ت 

ومالية مع �أغلب دول �الحتاد �الأوروبي 

و�لعجز  �لبطالة  �أزمة  تفاقم  وخ�سو�سًا 

�لذي يجعل  �الأمر  �لعامة،  يف �ملو�زنات 

فر�سة  �الإير�نية  �ل�سوق  دخول  عملية 

مهمة قد ال تعو�س و��ستثمارها �سي�سهم 

�أن  كما  �الأزمات.  تلك  حدة  تخفيف  يف 

�لواليات �ملتحدة �لتي تعاين من نتائج 

 16 حاجز  تخطى  �لذي  �لفيدر�يل  �لدين 

تريليون دوالر، هي �الأخرى ال ميكن �أن 

تقف مكتوفة �الأيدي �إز�ء فر�س مليارية، 

�سبق  حيث  �لطاقة،  قطاع  يف  خ�سو�سًا 

�أن �أعلنت �إير�ن �أنها �ست�ستثمر 250 مليار 

دوالر يف قطاع �لطاقة وحده، وهو مبلغ 

ي�سيل له لعاب �ل�رسكات �لغربية.

تنظر طهر�ن �إىل �تفاقها �الأويل مع �لغرب 

وجودها  لتاأكيد  تاريخية  فر�سة  باأنه 

على  ح�سلت  وقد  �إقليميًا،  رئي�سي  بثقل 

�لدور  عن  ف�ساًل  ذلك،  من  مهم  جزء 

دور  وهو  ر�هنًا،  توؤديه  �لذي  �ل�سيا�سي 

مر�سح �أن ي�سهد تناميًا يف مقبل �الأيام، 

جديدة  معادالت  �أمام  �الإقليم  ي�سع  ما 

من  �أخرى  مرحلة  تاأ�سي�س  �ساأنها  من 

جلم  على  قادرة  دولة،  بني  �لعالقات 

�الأمنية  �حللول  نحو  �لر�هنة  �الندفاعة 

�أن  ميكن  ال  �أنها  تاأكد  �لتي  و�لع�سكرية 

على  بل  �إيجابية،  نتائج  �إىل  تو�سل 

العك�س �ستزيد �لو�سع ترديًا.

ميكن  �ملنطقة  لدول  �لر�هن  �لتحدي 

�لتعاي�س  على  قدرتها  مدى  يف  تكثيفه 

تبدى  و�إن  حتى  �حلقوق،  حتفظ  بطريقة 

عنو�ن  هو  طهر�ن،  لزيارة  �لتز�حم  �أن 

�للحظة �حلالية.

الشركات األجنبية الرابحة؟
وكان موقع بلومربغ �ملخت�س بال�سوؤون 

لل�رسكات  قائمة  ن�رس  قد  �القت�سادية 

�حلظر  برفع  تربح  �لتي  �الأوروبية 

�ملفرو�س �سد �إير�ن.

�لفرن�سية  �ل�رسكات  من  كل  وتعترب 

�ملنتجة لل�سيار�ت »بيجو« و«�سيرتوئن« 

للنفط  �مل�ستوردة  و�ل�رسكات  و«رينو« 

�لتكرير  حمطات  جانب  �إىل  �الإير�ين 

لتاأمني  �لربيطانية  و�ل�رسكات  �لهندية 

�التفاق  من  �ستنتفع  �لنفط  ناقالت 

�ل�رسكة  تعود  كما  �إير�ن  مع  �لنووي 

�إير�ن  �إىل  �لفرن�سية  »توتال«  �لنفطية 

ت�سم  كما  �سدها  �حلظر  رفع  بعد 

�جلنوبية  �لكورية  �ل�رسكة  �لقائمة 

�مل�سنعة ل�سيارة »بيجو« و»كياموتورز« 

و�ل�رسكات �لبرتوكيمياوية.

�إير�ن  بني  �لنهائي  �التفاق  وي�سمح 

�سادر�ت  با�ستمر�ر   5+1 وجمموعة 

نظري  �لدول  خمتلف  �إىل  �الإير�ين  �خلام 

و�ليابان  �جلنوبية  وكوريا  �ل�سني 

�إمكانية  يعطي  كما  وتايو�ن  وتركيا 

�لنفط  ناقالت  تاأمني  �رسكات  ��ستري�د 

و�ل�رسكات �لنفطية »هند« و»هندو�ستان 

برتوليوم« و»مانغلور« للخام �الإير�ين.

»باير«  �الأملانيتان  �ل�رسكتان  وتنفع 

�ل�سيار�ت  لعجلة  �ملنتجتان  و»النك�س« 

 تراجع
 بعد تهديد!

 انتصار 
المصالح اإليرانية

تفاقم أزمة البطالة والعجز 

في الموازنات العامة 

األوروبية، األمر الذي يجعل 

عملية دخول السوق اإليرانية 

فرصة مهمة قد ال تعوض

إن العبرة في تنفيذ االتفاق 

هي أن يكون طويل األمد. 

فهل تكون إيران فعاًل تعيش 

حاليًا عصورها الذهبية؟
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الحدث

�لفرن�سية  »�آركما«  �رسكة  جانب  �إىل 

كما  �التفاق  من  �لبلجيكية  و«�سولوي« 

يعطي الإير�ن �إمكانية بيع قطع طائر�ت 

نقل �لركاب وتعزيز �الأ�سطول �جلوي.

على  �ملفرو�سة  �لقيود  �التفاق  ويلغي 

مع  �لثمينة  و�ملعادن  �لذهب  جتارة 

�لذهب  �أعمال  رجال  يتمكن  حيث  �إير�ن 

�لتجارة  من  �الإمار�ت  ودولة  تركيا  يف 

مع �إير�ن.

أسئلة مشروعة
�أن  �ملقبلة  �لفرتة  يف  طهر�ن  تنتظر 

ال�ستعادة  عمل  فريق  ت�سكيل  عن  تعلن 

حمافظ  قول  بح�سب  �لغرب  من  �أ�سولها 

�سيف،  �هلل  ويل  �الإير�ين  �ملركزي  �لبنك 

�إىل  �ملن�سوبة  �لت�رسيحات  �سحة  ونفى 

�ل�سوؤون  يف  �جلمهورية  رئي�س  م�ست�سار 

�القت�سادية حممد باقر نوبخت �لقائمة 

�أن �الأ�سول �الإير�نية �ملجمدة �لتي  على 

مليار�ت   8 على  تزيد  �لبالد  �إىل  �ستعاد 

دوالر.

�الإير�نية  �خلارجية  وزير  م�ساعد  وكان 

عبا�س  و�لدولية  �لقانونية  لل�سوؤون 

عر�قجي قد �أكد �أن »نحو 15 مليار دوالر 

متناول  يف  �ستكون  �لنفط  عو�ئد  من 

�إير�ن بعد �أن ي�سبح �تفاق جنيف �ساري 

�جلديد  �مليالدي  �لعام  بدء  مع  �ملفعول 

.»2014
و�أ�ساف عر�قجي �أن »نحو 10 مليار�ت 

دوالر،  مليار   15 جمموع  من  دوالر 

ل�رس�ء  �سابقًا  تنفق  كانت  و�لتي 

يف  �ستكون  و�الأدوية  �لغذ�ئية  �ملو�د 

�ل�سلع  �أن »جتارة  �إىل  الفتًا  �ملتناول«، 

مثل  �الإن�سانية  بالق�سايا  �ملرتبطة 

و�الأدوية  و�لزر�عية  �لغذ�ئية  �ملو�د 

عالج  وتكاليف  �لطبية  و�ملعد�ت 

�ملر�سى يف �خلارج، هي من �الإجر�ء�ت 

�لتي �عتمدتها جمموعة 1+ 5 يف �تفاق 

جنيف لبناء �لثقة.

وقال �إن »�لقنو�ت �ملالية، �ست�سمل بنوكًا 

غري  �الإير�نية  و�لبنوك  حمددة  �أجنبية 

�إيجاد  خالل  �ستحدد  و�لتي  �ملحظورة، 

4.6 مليار�ت دوالر  �لقنو�ت، ونحو  هذه 

يف  �ستودع  �لنفطية  �لعو�ئد  من  �أي�سًا 

�لبنك �ملركزي، و�ستكون يف �ملتناول«.

يبقى �إن �لعربة يف تنفيذ �التفاق هي �أن 

يكون طويل �الأمد. فهل تكون �إير�ن فعاًل 

تعي�س حاليًا ع�سورها �لذهبية؟

�جلو�ب على هذ� �ل�سوؤ�ل يبقى رهن �الأيام 

و�لتطور�ت �ملقبلة!

يك�صف تقرير »بريت�س برتوليوم« االإح�صائي لعام 2013 اأن اإيران متلك اأكرب 

احتياط للغاز الطبيعي يف العامل، اأي اأنها تعدت رو�صيا، واحلقيقة كانت هذه 

اأن احتياطي  اأ�صار اىل  اأن تقرير العام املا�صي  اإذ  التقرير.  اأكرب مفاجاآت هذا 

رو�صيا يقدر بنحو 44 تريليون مرت مكعب متقدمة على اإيران �صاحبة املركز 

الثاين لذلك العام باأكرث من ع�رصة تريليونات مرت مكعب. على كل حال يقدر 

احتياطي اإيران بنحو 18 يف املئة من االحتياطي العاملي من الغاز التقليدي، 

وهي حاليًا ثالث اأكرب منتج للغاز يف العامل بعد امريكا ورو�صيا ومت�صاوية 

مع قطر وكندا. 

اأوروبا، يف جانب منه، بالتخل�س من  اإيران باي�صال غازها اىل  يتعلق حلم 

االآثار ال�صلبية للعقوبات االأوروبية واالأمريكية املفرو�صة عليها، والتي حتولت 

يف ال�صنوات االأخرية من العقد املا�صي اىل عقوبات دولية مبوجب قرارات من 

جمل�س االأمن، كانت رو�صيا ذاتها توافق عليها، رمبا كي تعرقل طموحات اإيران، 

وتبقي الدولة حما�رصة دوليًا، اأ�صرية الرعاية والتوجيه الرو�صي. 

لديها  اأن  رغم  وقطر،  برو�صيا  تقارن  ال  االإيراين  الغاز  من  امل�صدرة  الكميات 

احتياطات غازية اأكرب منهما، فقد منع احلظر ايران من ا�صتغالل غازها. 

وجنحت اإيران يف اإيجاد خطوط بديلة لت�صدير الغاز، كحالة خطها مع تركيا 

اىل  الغاز،  من  90% من حاجتها  بحواىل  تركيا  اإيران  تزّود  واأرمينيا، حيث 

جانب م�رصوعها ملد باك�صتان بـ 50% من حاجتها من الغاز، والذي ي�رصف 

على االنتهاء. 

اإجنازه، وهو خط نقل الغاز  اإيران  االأهم الذي طاملا تاأملت  لكن يبقى اخلط 

االإيراين اىل العراق ف�صورية مروراً بالبحر املتو�صط فاأوروبا، هذا اخلط )لو مت( 

هو اأمنية اإيران الأن غازها �صينت�رص يف اأوروبا وباالأ�صعار املنا�صبة. 

غاز إيران: الطموح االوروبي
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العــالــم فــي �شهــر

رغم توقع �ملارك�سيني �أن مر�كمة �لر�أ�سماليني لف�سل قيمة �لعمل 

)على ح�ساب �لعمال( �سيوؤدي بالر�أ�سمالية �إىل �الإفال�س. �إال �أن ما 

حدث هو �نهيار �ل�سيوعية قبل �لر�أ�سمالية �لتي فاجاأت �جلميع 

�لر�أ�سمالية  �أن  ذلك  يف  و�ساعد  و�لتجديد.  �لتلون  على  بقدرتها 

�الآخرون  ��ستوعب  كلما  باأنه  غريها  عن  متيزت  �الأمريكية 

�إيقاعها، فر�ست �إيقاعًا �أكرث تعقيد�ً ونتائجه �أكرث كارثية.

وقد مرت تلك �الإيقاعات مبر�حل خمتلفة منها:

 فر�س �لدوالر �الأمريكي مقيا�سا لت�سعري �ملو�د �الأولية.

 �إلغاء حتويل �لدوالر �إىل ذهب وتعومي �لعمالت.

ّخمت  �سُ �حلقيقية  �ال�ستثمار�ت  �أرباح  ��ستنز�ف  بعد   

�ال�ستثمار�ت �الفرت��سية و�ملالية.

 بعد �لفقاعة �الفرت��سية ��ستمر ت�سخيم فقاعة �ال�ستثمار�ت 

�ملالية على ح�ساب �ال�ستثمار�ت �حلقيقية �لتي بنيت عليها. 

لذ� مل تعد �مل�سكلة با�ستنز�ف )�أو ��ستغالل( ف�سل قيمة جهد 

من  ر�كمتها  )�لتي  دول  ثرو�ت  ��ستنز�ف  يف  و�إمنا  عامل، 

ثرو�ت طبيعية �أو من �إنتاج حقيقي(.

 �سيوؤدي �النهيار �ملقبل �إىل كو�رث يف جميع دول �لعامل، 

�الأكرث  كونها  ت�رسر�،  �الأقل  �ستكون  �ملتحدة  �لواليات  لكن 

�لتقنية و�ل�سناعية �حلقيقية على  للقدر�ت  �نغالقًا ومر�كمة 

�آمنة لدى  ��ستثمار�ت مالية  ح�ساب دول، ركزت ثرو�تها يف 

)فيهم �خل�سام  و�الأمان  �لت�سنيف  م�سوؤولة عن معايري  دول 

وهم �خل�سم و�حلكم(.

جرعات تنشيط
تطوير  على  قدرتها  �أثبتت  قد  �ملتحدة  �لواليات  كانت  و�إذ� 

بنية �قت�سادية وع�سكرية وتقنية متطورة جد�ً جعلتها متثل 

 ً�
ّ
م�ستقر تكون  �أن  يكفها  ومل  �لعامل،  مقدر�ت  �س 

ْ
خم من  �أكرث 

�سمحت  رت منظومة 
ّ
فاأنها طو �لعامل،  ثرو�ت  �أ�سا�سيًا ملعظم 

لتها �ل�سحرية و�أدو�تها �ملالية توطني تلك �لرثو�ت 
ْ
لها عرب عم

ماأمونة ملجرد  �أنها  »يزعم  الآجال طويلة  �سكل قرو�س  على 

�سمحت  ز�ئدة  تن�سيط  ذلك بجرعات  و�سمح  �أمريكية«.  كونها 

بد�  وقد  فقط«.  منه  »جزء�ً  ي�ستحق  برفاه  �الأمريكي  لل�سعب 

�العرت�ف  من  �ملقر�سني  ل 
ّ

بتن�س كبرية  �الأمريكي  ثقة  �أن 

و�لنمو  �البتكار  على  قدرتها  رغم  �الأمريكية  �ملنظومة  باأن 

و�لتاأقلم مع كل �أزمة جديدة تفتقد يف عمقها �لبعد �الإن�ساين.

�ملتحدة  �لواليات  مقر�سي  �جتماع  من  بداًل  �أنه  �ملفارقة 

�إعالن  �أو  �أو �جلدولة  �لقرو�س  )ب�ساأن وقف  الإقر�ر م�ستقبلها 

لزيادة  �لكونغر�س  ويحثون  يت�رسعون  جندهم  �إفال�سها( 

و�أن  حتميتها  على  �جلميع  يتفق  كارثة  لتاأجيل  �قرت��سها 

�إنكارها �سيزيد من حجمها يف ظل غرب يرف�س �لتق�سف يف 

م�ستويات معي�سته.

�ملتحدة  �لواليات  تنّف�ست  فقد  �ملفارقات،  هذه  ورغم 

ت�سـرب  مع  �ل�سعد�ء  �لعامل،  بقية  حولها  ومن  �الأمريكية، 

جمل�س  يف  و�جلمهوريني  �لدميقر�طيني  بني  �التفاق  تبا�سري 

�ل�سيوخ على �سيغة لرفع �سقف �لدين �الأمريكي و�إعادة �سخ 

�حلياة �إىل �رس�يني �الأن�سطة �حلكومية �لتي توقفت ملدة ثالثة 

حال  يف  ميكن  كان  الأزمة  »�سعيدة«  نهاية  وكتابة  �أ�سابيع، 

�لكرة  ُتدخل  �أن  �تفاق  �الأول من دون  ت�رسين   17 يوم  حلول 

�الأر�سية فـي متاهات �قت�سادية.

و�سل  �لذي  �الأمريكي  �لدين  �سقف  رفع  على  ن�س  �التفاق 

مرتفعة،  �ل�سيناريو  تكر�ر  خماطر  جتعل  خميفة،  �أرقامًا 

عن  �لعجز  م�ستنقع  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  �ستدفع  وبالتايل 

رها.
ّ
د ت�سو

ّ
 جمر

ٌ
�سد�د �لديون.. وتلك �سابقة مرعب

�ل�سيا�سية  �لدو�ئر  م�ستوى  على  ملمو�سًا  �التفاق  وقع  كان 

�الأ�سهم  �أ�سو�ق  موؤ�رس�ت  تكن  ومل  �لعامل،  و�القت�سادية حول 

�أز�ح  �لذي  �الإنقاذ  �تفاق  »�أنغام«  �لتي رق�ست على  �لوحيدة 

�لواليات  دخلت  بعدما  ركود  خماطر  �سبح  �لعامل  كاهل  عن 

مرحلة  �لعامل،  يف  �الأكرب  و�قت�سادها،  �الأمريكية  �ملتحدة 

 سقف الدين.. العالم يرقص 
على »أنغام« األزمة

بقلــم وسـام سعــد
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عجز  �سفا  على  �ملتحدة  �لواليات  باتت  �إذ  �خلطورة..  �سديدة 

عن �سد�د ديونها، مع ما يحمل ذلك من تاأثري�ت مدمرة على 

�القت�ساد �لعاملي.

�الأزمة �لتي خرج منها �لعامل كانت تقت�رس على م�ستحقات 

�آنية بحدود 120 مليار دوالر، من �إجمايل جبل ديون يقرتب 

من 1700 مليار دوالر، فال�سيولة �لتي كانت بحوزة �خلز�نة 

�الأمريكية قبل �لو�سول لالتفاق، مل تكن تتجاوز �لـ30 مليار�ً.. 

مع  و�أكرث �رسر�ً  �أخطر  �الأمور حتمل يف طياتها ما هو  لكن 

�الأمريكية  لل�سند�ت  �الأكرب  �مل�سرتي  �ل�سني،  ت�سييل  �إمكان 

هذه  من  لن�سبة  �ملتحدة،  للواليات  �الأكرب  �لد�ئن  وبالتايل 

�ل�سند�ت �أو غ�س �لطرف عن �أي طرح �آخر لهذه �ل�سند�ت، مع 

�حتياطياتها،  تنويع  �إىل  �ل�سني  ه 
ّ

توج عن  �أكيدة  �إمكانية 

�لتي باتت ذ�ت خماطر و«غري  �الأمريكية  �ل�سند�ت  بعيد�ً عن 

مغرية« ��ستثماريًا.

�خلز�نة  ل�سند�ت  �أجنبي  مالك  �أكرب  هي  فال�سني  وللعلم، 

�الأمريكية حيث تبلغ قيمتها 1.28 تريليون دوالر.

هي  �الأمريكي  �القت�ساد  �ست�سيب  �لتي  �الأ�رس�ر  �أكرب  ومن 

تخفي�س ت�سنيف �لديون �الأمريكية �لتي باتت حتت �ملر�جعة، 

��ستثماريًا و�سيا�سيًا.

حلول مؤقتة
�حلل �لذي تو�سلت �إليه مفاو�سات �لدميقر�طيني و�جلمهوريني 

مبثابة حل على عجل، فهو ميدد �سقف �ال�ستد�نة �لفيدر�يل �إىل 

15 كانون  �إىل  7 �سباط، وكذلك متويل �ملوؤ�س�سات �حلكومية 

�ل�سد  �أخرى من م�سل�سل  �أمام حلقات  �أننا �سنكون  �أي  �لثاين، 

�أّنه �سيكون  و�جلذب �ل�سيا�سي �الأمريكي �لطويل، و�لذي يبدو 

�لعنو�ن �الأبرز حتى عام 2016، موعد �النتخابات �الأمريكية 

فيها  �ل�رسب  و�أّن  مبكر�ً،  بد�أت  �أّنها  يبدو  و�لتي  �ملقبلة، 

�سيكون حتت �حلز�م.

وحتى ذلك �حلني على �لعامل ربط حز�م �الأمان و�لت�ساوؤل، عن 

�مكانية قبوله نتائج �أمريكا �لكارثية عليه:

 �أن رفاه �لغرب عموما و�لواليات �ملتحدة خ�سو�سا وما 

بني فيها من �سناعة وقدر�ت لعقود خلت مت باأمو�ل لن تعود، 

و�إن عادت ف�ستفقد من قيمتها �لكثري.

�ملتحدة  �لواليات  �إىل  �لغري  ثرو�ت  دفق  ��ستمر�ر  �أن   

و�الدخار يف �أي دوالر جديد يزيد من ت�سخيم �الأمان �ملزعوم 

يف عرين �لنظام �لر�أ�سمايل.

 لن حتل �مل�سكلة بالهروب من �لدوالر �إىل �أي من �لعمالت 

�لدولية �الأخرى.

 �آن �الأو�ن لتطوير منظومات �أكرث �إن�سانية من �لر�أ�سمالية 

�لرثو�ت  �ل�سيوعية مبا ي�سمن عد�لة توزيع  و�أقل مثالية من 

بني عاملني وعاطلني من �لعمل )موؤقتني �أو د�ئمني( مع تاأكيد 

)�لنقد و�لعمل �ملاأجور و�حلدود  �إعادة �لنظر يف م�سطلحات 

�الإن�سانية،  خلدمة  وتعود  تقدي�سها  يتوقف  بحيث  وغريها( 

و�ل�سري باجتاه تنظيم �القت�ساد على ��سا�س �النتاج.

 بانتظار تنظري قد يطول �نتظاره، من حق �لعرب �لت�ساءل 

وكيفية  لهم  �ملتبقي  �أو  منهم  �ملاأخوذ  �لقيمة  ف�سل  عن 

�لتخطيط �مل�ستقبلي له )�إن �أمكن ذلك(.
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لبنان  يف  �لربيطانية  �ل�سفارة  �أبدت 

مميز�ً  �إهتمامًا  م�سبوقة  غري  خطوة  يف 

�إقامة  �لربيطاين على  �ل�سفري  �أقدم  حيث 

�لريزة،  يف  منزله  يف  تكرميي  �حتفال 

تقديرية  جو�ئز  توزيع  خالله  جرى 

يف  لبنانيني  �عمال  لرجال  و�سهاد�ت 

ملا  غد�ر  �سميح  حممد  �حلاج  مقدمتهم 

جتاري  ن�ساط  من  �رسكته  �إليه  و�سلت 

�أهم  من  كونه  �ملتحدة  �ململكة  يف 

غد�ر  �رسكة  �حتلت  حيث  �مل�ستوردين 

للمعد�ت �ملرتبة �الأوىل من �مل�ستوردين 

من بريطانيا، ويعترب �لتكرمي �لذي نّظمه 

�ل�سفارة  يف  و�ال�ستثمار  �لتجارة  ق�سم 

�لربيطانية يف لبنان هو �الول من نوعه 

لبنان  يف  لالعمال  �لربيطانية  للجو�ئز 

ورمبا يف �ملنطقة. وتهدف هذه �جلو�ئز 

يف  ز 
ّ
�لتمي وت�سجيع  �ل�سوء  ت�سليط  �ىل 

جماالت �البتكار و�لنجاح و�اللتز�م لدى 

كبار رجال �العمال و��سحاب �ل�رسكات 

يف لبنان.

كما �قامت �ل�سفارة �لربيطانية ع�ساء يف 

فندق �لفيني�سيا يف بريوت لتكرمي �رسكة 

حت�سني  يف  ن�ساطها  على  للمعد�ت  غد�ر 

�لن�ساط �لتجاري بني لبنان وبريطانيا. 

احتفال السفارة 
�ل�سفري  د�رة  يف  تكرميي  �إحتفال  جرى 

فليت�رس  توم  لبنان  يف  �لربيطاين 

و�لتجارة  �القت�ساد  وزير  وح�رسه 

نقوال نحا�س �ىل جانب عدد من رجال 

ومدر�ء  �ملوؤ�س�سات  و��سحاب  �العمال 

يف  و�ملحامني  و�الإعالم  تنفذيني 

�ل�سهاد�ت  توزيع  خالله  وجرى  لبنان، 

ودروع �لتكرمي.

لالعمال  �لربيطانية  �جلو�ئز  ورّكزت 

ز يف جماالت عدة 
ّ
�لتمي �ل�سنة على  هذه 

�ال�ستهالكية  و�ملو�د  �ل�سناعات  من 

وال  لبنان،  يف  �ملرموقة  �لربيطانية 

و�ل�سلع  �لطاقة  قطاعات  يف  تلك  �سيما 

�ال�ستهالكية و�ل�سيار�ت و �ليخوت.

و�لقى �ل�سفري �لربيطاين توم فليت�رس كلمة 

للمنا�سبة قال فيها: »لقد �حتّلت بريطانيا 

ولبنان �أعلى �ملر�تب يف �لتاريخ كدولتني 

ر�ئدتني يف جمال �لتجارة. ونحن �ليوم 

ن جهود ��سخا�س و�رسكات �ساعدتنا 
ّ
نثم

يف م�ساعفة �لتجارة يف ما بني بلدينا، 

ي مو�هب لبنان وعزميته. عا�س 
ّ
كما نحي

قطاع  عا�س  بريطانيا،  عا�ست  لبنان، 

�العمال.

�لوزير نقوال نحا�س كلمة  �ألقى  وكذلك 

جهود  على  فيها  ��ساء  �ملنا�سبة  يف 

السفارة البريطانية تكّرم رجال األعمال اللبنانيين 
وشركة غدار تحتل صدارة المستوردين من بريطانيا 

الوزير نقوال نحاس يلقي كلمة

السفير البريطاني يلقي كلمته المكرمون

من �شهر اإلى �شهر
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السفير البريطاني وجاك صراف

محمد سميح غدار وعقيلته فاطمة

من اليمين: محمد سميح غدار وجاك صراف وشوقي حرب 
والعميد مالك عبد الخالق

السفير البريطاني والوزير نقوال نحاس

من اليمين فارس سعد والوزير نقوال نحاس وجورج عسيلي وخليل فتال والسفير البريطاني

خليل وألين فتال

من اليمين: وسام وفارس سعد وجاك صراف ونزاريت صابونجيان 
وخاطر بو حبيب

فادي زبيب ومريم غدارمصطفى شهاب وصونيا طرابلسي

�لربيطاين و�سخ�سيات دبلوما�سية �أخرى: 

نحا�س  نقوال  �ل�سناعة  وزير  بينهم 

ورئي�س  عبود  فادي  �ل�سياحة  ووزير 

ق�سار  عدنان  �القت�سادية  �لهيئات 

عبا�س  �للو�ء  �لعام  �المن  عام  ومدير 

�ل�سناعيني  جمعية  ورئي�س  �بر�هيم 

جاك  �ل�سناعيني  وعميد  �فر�م  نعمت 

�رس�ف و�لنائب مي�سال مو�سى وم�ست�سار 

�لرئي�س بري علي حمد�ن و�أمني �ملال يف 

جمعية �ل�سناعيني نز�ريت �سابوجنيان 

وغريهم. 

شركة بركنز: شركة غدار 
للمعدات شريك أساسي لنا 

و�ألقى ممثل �رسكة بريكنز علي ع�سري�ن 

�ل�سيد ندمي توتل.

�لتجارية  جاكو�ر  ل�رسكة  �الأقدم  �ملمثل 

�سعد  �رسكة  �لعامل:  �أنحاء  جميع  يف 

وطر�د ممثلة بال�سيد و�سام طر�د.

يخت  مائة  مبيع  حققت  �لتي  �ل�رسكة 

 2012 فخم يف �ل�رسق �الأو�سط يف �لعام 

– �رسكة �سهاب مارين ب�سخ�س رئي�سها 
�ل�سيد حممد �سهاب. 

يف   
ً
ع�ساء �لربيطانية  �ل�سفارة  �أقامت 

غد�ر  �رسكة  به  مت 
ّ
كر �لفيني�سيا،  فندق 

�ملجال  يف  عطاء�تها  على  للمعد�ت 

من  ح�سد  ح�رسه  و�لتجاري،  �ل�سناعي 

ر�سميون  وم�سوؤولون  �الأعمال  رجال 

ودبلوم�سيون،  و�أجانب  لبنانيون 

لل�سفري  مميز  ح�سور  �ىل  باالإ�سافة 

تنمية  يف  �للبنانيني  �الأعمال  رجال 

�القت�ساد �للبناين. 

و من ثم �علن عن �لفائزين وفق �لفئات 

�لتالية حيث قام �لوزير نحا�س بت�سليمهم 

دروعًا تذكارية:

�لعام  يف  بريطانيا  من  م�ستورد  �أكرب 

ب�سخ�س  للمعد�ت  �ر 
ّ
غد �رسكة   –  2012

رئي�سها �ل�سيد حممد �سميح غد�ر.

من  متنوعة  جمموعة  �أكرب  ذ�ت  �ل�رسكة 

�جلودة  �لعالية  �لربيطانية  �ملنتجات 

ب�سخ�س  و�أوالده  فتال  خليل  �رسكة   –
رئي�سها �ل�سيد خليل فتال.

متنوعة  مبيعات  ��سخم  ذ�ت  �لوكيل 

لبنان:  ��ستقر�ر  بريطاين مل�ساندة  ملنتج 

�رسكة مانا �وتوموتيف ب�سخ�س رئي�سها 
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فليت�رس  توم  �ل�سفري  فيها  �سكر  كلمة 

�رسكائهم  والأحد  لهم  ال�ست�سافته 

�الأكرث قيمة عامليًا �رسكة غد�ر للمعد�ت 

غد�ر.  �سميح  حممد  �ل�سيد   ل�ساحبها 

عام  يف  غد�ر  �رسكة  مع  عالقتنا  بد�أت 

حمركاتها  �أول  ��سرتو�  عندما   1987
�أ�سبحت  حني   ،1988 عام  يف  ثم  ومن 

لبنان. يف  »بريكنز«  لـ  �لر�سمي   �ملوزع 

م�سرتيات  تعدت   ،2013 عام  يف  و�الآن 

حمرك   300،000 من  �كرث  غد�ر  �رسكة 

بارزة  عالمة  �سيكون  وهذ�   )perkins(

�أخرى جديرة بالذكر. 

�الأثر  تقدر  �سوف  �أنك  من  متاأكد  �أنا 

�ململكة  يف  بلدينا  على  �الإيجابي 

 �ملتحدة، وكذلك ب�سمة �لت�سنيع �لعاملية.

لي�س فقط الأنها ت�ستخدم عدد� كبري�ً من 

�لتجارية  �لعالمة  تعزز  بل  حمركاتنا، 

من  �لعديد  دعم  يف  وت�ساعد  بريكنز 

وموزعي  �لكهربائية  �ملعد�ت  م�سنعي 

بركنز يف لبنان.

غد�ر  �سميح  حممد  �ل�سيد  قيادة  حتت 

نحن  �ل�رسكة،  يف  �لعمل  طاقم  وبدعم 

��ستثنائيًا  م�ستقباًل  لديهم  �ن  نوؤكد 

وتنمية  بناء  �إىل  تتطلع  و»بريكنز« 

حاليًا. بها  نتمتع  �لتي  �لعالقة   هذه 

�ملتو��سلة  جلهوده  تقديرنا  الإظهار 

ح�سوله  نذكر  �أي�سًا  و�العرت�ف  �لوالء 

وهو  �ملتحدة  �ململكة  من  جائزة  على 

مبثابة عمل ر�ئد يف 2012، و�أود �أن �أقدم 

لوحة لل�سيد حممد غد�ر.

من  م�ستورد  كاأكرب  غد�ر  �رسكة  وتعترب 

�ر 
ّ
بريطانيا يف �لعام 2012 – �رسكة غد

حممد  �ل�سيد  رئي�سها  ب�سخ�س  للمعد�ت 

�سميح غد�ر.

محمد سميح غدار: الوالء والعمل 
الشاق وااللتزام

كما �ألقى حممد �سميح غد�ر كلمة قال فيها: 

»ن�رس �أجد�دنا �الأبجدية �إىل �لعامل، وكان 

�لتي  �الأمم  �أوىل  بني  من  �لربيطانيون 

ت�ستفيد من ذلك و على �لرغم من �أنها غزت 

�لعامل. وذلك �لتعاون بني �ل�سعبني �للبناين 

و�لربيطاين يعود الآالف �ل�سنني. مع �الأخذ 

 )perkins( أن �رسكة مولد�ت� يف �العتبار 

بريطانيا.  يف  للمحركات  منتج  �أكرب  هي 

�لعمالء  �أكرب  يكون  �أن  �إىل  لبنان  وحتول 

يف جميع �أنحاء �لعامل لـ )perkins( ملر�ت 

�الأخرية،  �لع�رسين  �ل�سنو�ت  يف  عديدة 

جانب من الحضور

من اليمين: فريج صابونجيان وسركيس ديمرجيان وعدنان القصار وزخرف سليمان محمد سميح غدار يقدم درعًا الى السفير البريطاني

السفير البريطاني محمد سميح غدار

عشاء تكريمي لشركة غدار للمعدات

من �شهر اإلى �شهر
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يتعلق  عندما  جد�ً  �سغري�ً  كان  ولو  حتى 

�الأمر بامل�ساحة �جلغر�فية. 

�ل�سفارة  ملنح  �ساكر   �أنا  لذلك،  ونتيجة 

�أن  ويجب  �جلائزة.  هذه  يل  �لربيطانية 

�أعرتف �أنه من دون:

الأ�رسة  و�التز�م  �ل�ساق،  و�لعمل  �لوالء،  �أ( 

�رسكة غد�ر.

�للبنانية. �مل�سارف  من  دعم   ب( 

�مل�سلحة  �لقو�ت  �سجاعة  و  �ل�سدق  ج( 

جهدهم  ق�سارى  يبذلون  �لذين  �للبنانية 

لتقدمي �الأمن لنا و�ال�ستقر�ر.

د ( من دون كل ذلك �أود �لقول �إنه مل يكن 

هذه  �جلائزة  هذه  على  �حل�سول  ممكنًا 

�لليلة.

فليت�رس،  توم  �ل�سيد  بحرفية  معجب  �أنا 

وروؤيته وحيويته.

ويف �خلتام وجه غد�ر ر�سائل �سكر �ىل كل 

من تعامل معه و�ىل �أ�رسته.  

عائلة غدار من اليمين نبيل حداد وعاصم نوام ودكران كشيشيان

 من اليمين: العميد ناجي المصري وسامية وعلي ابراهيم وماجدة 
ومحافظ الجنوب السابق العميد مالك عبدالخالق

سارة ومحمد سميح وفاطمة غدار

 من اليمين: محمد معروف ومحمد عدنان الحبال 
ومحمد فواز الحبال

من اليمين صالح عسيران ومحمد سميح غدار وفاطمة غدار 
وسلمى عسيران

من اليمين: أحمد حسنين الحفني وغسان الحفني وبالل غدار

الوزير فادي عبود بتوسط محمد سميح غدار وعقيلته فاطمة

من اليمين عدنان قصار والسفير البريطاني ومحمد سميح غدار من اليمين: نزاريت صابونجيان ومحمد الزعتري وفارس سعد
واللواء عباس ابراهيم

 من اليمين: محمد سميح غدار ونعمت افرام وزينة افرام 
وفاطمة غدار
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زكريا غدار وعلي عسيران وميشال موسى ورضا خليفة وحسين غداراللواء عباس ابراهيم ومحمد والرا ابراهيم

سمير الخطيب، ماجدة ومالك عبد الخالق عدنان القصار، عباس إبراهيم، السفير البريطاني ومحمد غدار

علي حمدان، عوني رمضان ومحمود بريمروان ناصر، جوناثان ويلسون وبول خواجة

من �شهر اإلى �شهر
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الوزير ميشال موسى ونايلة دافي

من اليمين: نعمت افرام وسعد االزهري ومحمد زعتري وصالح عسيرانمن اليمين: فارس سعد وعلي جوني وفضل خليفة ورمزي جبيلي

من اليمين: دكران كششيان وعاصم نّوام ونبيل حداد ومحمد سميح غدار وعقيلته فاطمة

محمد سميح غدار وعقيلته مع رامي النمر

من اليمين عبد المطلب جواد ومحمد ضحى وحسن غدار

علي الخطيب ونادين جبيليماجدة عبد الخالق وغادة إبراهيممن اليمين: الرا ابراهيم ومريم غدار وياسمين ناصر

من اليمين: محمد حمزة وعبد المطلب جواد ومحمد ضحى

من اليمين: انطوان جبور وزخرف سليمان وعبد ماجد
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��سوت كو�ساريان، رئي�س  �أرمينيا يف بريوت  ز�ر �سفري 

للغرف  �لعام  �الحتاد  ورئي�س  �القت�سادية  �لهيئات 

�لعربية �لوزير �ل�سابق عدنان �لق�سار، وبحثا �لعالقات 

�القت�سادية بني لبنان و�أرمينيا و�لعالقات �القت�سادية 

عقد  �الأرميني  �ل�سفري  �قرتح  وقد  �الأرمينية.   - �لعربية 

تطوير  ملناق�سة  �رميني   - لبناين  �قت�سادي  منتدى 

و��ستثماريا،  جتاريا  �لبلدين  بني  �القت�سادي  �لتعاون 

�لفر�س  عن  �ملعلومات  تبادل  �أهمية  على  و�تفقا 

تبادل  وكذلك  �جلانبني،  لدى  �ملتاحة  �ال�ستثمارية 

�لوفود �القت�سادية للغاية نف�سها.

�إمكان عقد منتدى �قت�سادي  �إىل  كما تطرق �الجتماع 

الحتاد  رئي�سا  ب�سفته  �لق�سار  فوعد  �رميني،   - عربي 

جمل�س  �جتماع  على  �مللف  بعر�س  �لعربية  �لغرف 

�ملقبل  �لثاين  ت�رسين   6 يف  عقده  �ملقرر  �الحتاد  �إد�رة 

وت�سلم  �لعربية.  �لغرف  على  وتعميمه  �لدوحة  يف 

�ملنوي  �ال�ستثمارية  بامل�ساريع  ملفا  كو�ساريان  من 

�أف�سل  على  بالده  حر�س  و�أبدى  �أرمينيا،  يف  تنفيذها 

ودعم  لبنان  مع  و�لدبلوما�سية  �ل�سيا�سية  �لعالقات 

ق�ساياه و�لق�سايا �لعربية.

القّصار بحث مع سفير أرمينيا عقد »منتدى إقتصادي«

حكومة  يف  �لدولة  وزير  تد�ول 

خري�لدين  مرو�ن  �الأعمال  ت�رسيف 

�للعاز�رية، مع مديرة  يف مكتبه يف 

�ملركز �لدويل لربنامج �الأمم �ملتحدة 

يعنى  �لذي  ��سطنبول،  يف  �الإمنائي 

�سيمونا  �خلا�س،  �لقطاع  بدعم 

�لربنامج  مدير  ير�فقها  مارين�سكو 

يف لبنان لوقا ر�ند� وم�ساعد �ملمثل 

يف  �سهاب،  �دغار  للربنامج  �ملقيم 

قطاع  لتطوير  �لدعم  تقدمي  كيفية 

من  مناخ  يف  �النتاجية  �العمال 

�بتكار مناذج  �لعادلة عرب  �ملناف�سة 

�لوطني،  �القت�ساد  لتفعيل  جديدة 

وذلك من خالل تعميق �لبحوث على 

و�الد�رية  �لقانونية  �مل�ستويات  كل 

لتحفيز  �لدولية  �ل�رس�كات  ون�سج 

�لت�سهيالت  وتقدمي  �مل�ستثمرين 

�لالزمة لهم. 

على  خري�لدين  �أكد  �ل�سياق،  هذ�  يف 

�للبناين  �مل�رسيف  �لقطاع  »�أهمية 

خير الدين: ال خوف على لبنان إقتصاديًا

�مل�رسف  ويلعبه  لعبه  �لذي  و�لدور 

�لنقدي  �ال�ستقر�ر  لناحية  �ملركزي 

�ىل  م�سري�ً  �ل�رسف،  �سعر  وتثبيت 

�مل�سارف  تبذلها جمعية  �لتي  �جلهود 

�إيجاد  يف  �الإ�سرت�تيجية  وم�ساهمتها 

�ال�ستثماري،  �ال�ستقر�ر  من  مناخ 

�ىل  �إ�سافة  �يد�ل،  موؤ�س�سة  وكذلك 

�رسكة كفاالت لناحية �سمان �لقرو�س 

�ملي�رسة  و�النتاجية  �ال�ستثمارية 

�مل�رسيف  �لقطاع  مع  بالتعاون 

�خلا�س و�مل�رسف �ملركزي«. 

�ن  مارين�سكو  �عتربت  جهتها،  من 

هائلة  باإمكانات  »يتميز  لبنان 

و�قت�ساده  �جلغر�يف  موقعه  لناحية 

لتقدمي  �ال�ستعد�د  و�أبدت  �حلر، 

كل  يف  للبنان  �لدعم  و�سائل  كل 

نه�سة  �ىل  توؤدي  �لتي  �ملجاالت 

�قت�ساده �لوطني«.

من �شهر اإلى �شهر
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نظمت �ال�سكو� - بيت �المم �ملتحدة، موؤمتر�ً عن »�لرت�بط بني 

�ل�سلح،  ريا�س  �ساحة  مقرها  يف  و�لطاقة«،  و�لغذ�ء  �ملياه 

�ل�سيدة  تر�أ�سها  �لتي  �حلريري  رفيق  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون 

�لنائب  �لد�عوق،  وليد  �العالم  وزير  �حلريري وح�سور  نازك 

�ل�سابق  �لوزير  �حلريري،  �سعد  �لرئي�س  ممثاًل  قباين  حممد 

�ل�سيدة نازك  �لدين، هدى بهيج طبارة ممثلة  �بر�هيم �سم�س 

�حلريري، نائب �المني �لعام لال�سكو� ندمي خوري وفاعليات.

يف  و�النتاجية  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �د�رة  مديرة  حتدثت 

مع  و�ل�رس�كة  �لتعاون  ��ستمر�ر  »عن  جمدالين  رىل  �ال�سكو� 

�لتي عملت على بناء �الجيال من  �لرئي�س �حلريري  موؤ�س�سة 

خالل �عطاء �ملنح ملتابعة حت�سيلهم �جلامعي الغناء لبنان 

و�ملنطقة، �ساعية لتطوير جمتمعنا �لعربي«. 

ثم �لقت �ملديرة �لعامة ملوؤ�س�سة رفيق �حلريري �سلوى �ل�سنيورة 

بعا�سريي وقالت:»�ز�ء هذ� �لرتدي �ملت�سارع يف و�قع �المن 

�لعامل  م�ستوى  على  عينه  و�المر  �لعربي،  �لعامل  يف  �لغذ�ئي 

ون�سف  �ملليار  يفوق  ما  ر�هنا  هناك  �ن  يقدر  حيث  ككل 

�لباحثون  يرى  �لبعد،  متعدد  فقر  يف  يعي�سون  ن�سمة  �ملليار 

�ز�ء ذلك �ن �زدياد �جلوع ال ينف�سل عن �زدياد �لعط�س، ف�سح 

خمزون �ملياه �ل�ساحلة لل�رسب وتلك �ملتاحة للزر�عة ��سافة 

�ىل تقل�س �مل�ساحات �ل�ساحلة لل�رسب.

خوري

�لتنفيذية  و�المينة  �لعام  �المني  وكيلة  كلمة  خوري  و�لقى 

�ىل  يهدف  �ملوؤمتر  هذ�  »�ن  فقال:  كلمة  خلف  رميا  لال�سكو� 

�ف�ساح �ملجال للحو�ر حول �لرت�بط بني قطاعات ��سا�سية من 

�ملو�رد �لطبيعية بني �ملياه و�لغذ�ء و�لطاقة«.

و�و�سح »�ن �جلزء �الكرب من �جمايل م�ساحة �لبلد�ن �لعربية 

بع�س  يف  وقاحلة  بل  جافة  و�سبه  جافة  بيئات  يف  يقع 

مالزمة  ميزة  �ملائية  �ملو�رد  ندرة  يجعل  مما  �ملناطق، 

للمنطقة �لعربية. لقد �نعك�س عدم توفر �ملياه وتز�يد �سحتها 

على قطاع �لزر�عة وبالتايل على �المن �لغذ�ئي يف �ملنطقة، 

ما  �ال  ت�سكل  ال  �حلالية  �ملزروعة  �مل�ساحات  �جمايل  �ن  �ذ 

للوطن  �جلغر�فية  �مل�ساحة  �جمايل  من  فقط   %  5،3 ن�سبته 

�لعربي«. 

و�علن »�نه متت �ملو�فقة على برنامج تطوير قدر�ت �لبلد�ن 

و�لطاقة  �ملياه  بني  �لرت�بط  ملعاجلة  �ال�سكو�  يف  �الع�ساء 

يف  �ن�سطته  �سيبد�أ  �لذي  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �هد�ف  لتحقيق 

لالمم  �لتنمية  ح�ساب  خم�س�سات  من  و�ملمول   2015 عام 

�ملتحدة، و�سيت�سمن هذ� �لربنامج �عد�د �الآليات و�لرتتيبات 

�ملوؤ�س�ساتية �ملمكنة لتنظيم �لتن�سيق و�ملو�ءمة يف �ل�سيا�سات 

عمل  ور�س  عقد  وكذلك  و�ملياه  �لطاقة  جمايل  يف  �ملعتمدة 

و�لتعريف  و�لرتتيبات  �الليات  تلك  حول  تدريبية  �قليمية 

باخليار�ت �لتقنية يف هذه �ملجاالت«.

مؤتمر الترابط بين »المياه والغذاء والطاقة« في االسكوا
اإلعالن عن برنامج لتطوير قدرات الدول

  »STAY BRIDGE« بهاء الحريري يستثمر في القطاع الفندقي 

بها  مير  �لتي  �لظروف  من  �لرغم  على 

�حلركة  تر�جع  �لرغم من  لبنان، وعلى 

�ال�ستثمار�ت  تز�ل  ما  فيه،  �ل�سياحية 

منذ  �فتتح  حيث  �قباال  تلقى  �لفندقية 

يف   Stay bridge suite فندق  فرتة 

�لتي  �سوليفر�ن  ل�رسكة  فرد�ن  منطقة 

ميلكها �ل�سيد بهاء �لدين رفيق �حلريري.

 120 �لفندق �جلديد ي�سم حو�ىل  وهذ� 

وتديره  جنوم  �خلم�س  فئة  من  �سويت 

غروب  �وتيل  �نرتكونتننتال  �رسكة 

�لفنادق يف  من  كبري�ً  تدير عدد�ً  �لتي 

�لعامل.

�ن  مطلعة  فندقية  م�سادر  وذكرت 

مليون   100 هو  �ال�ستثمار  قيمة 

دوالر �مريكي، حيث بد�أ �لفندق يحتل 

م�ساحة جيدة من �قبال �لز�ئرين عليه 

�ىل  ��سافة  �جلن�سيات  خمتلف  من 

�للبنانيني �لذين يرغبون يف ��ستعمال 

�لو�سائل �لفندقية �ملربحة.

قنو�تي  �يهاب  �ل�سيد  تعيني  مت  وقد 

على  يركز  و�لذي  للفندق  عامًا  مدير�ً 

�لفنادق  خارطة  �سمن  �لفندق  و�سع 

�لعاملية يف بريوت نظر� ملا يتمتع به 

من �سفات ذ�ت �لنجوم �خلم�س.
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ر�أى رئي�س »�حتاد جّتار جبل لبنان« ن�سيب �جلميل �أن »مو�سم عيدي 

�مليالد ور�أ�س �ل�سنة ي�سكل حمطة �أخرية الإنقاذ �لقطاع �لتجاري من 

ار يقومون بالتح�سري�ت 
ّ
م�سري ماأ�ساوي«، م�سري�ً �إىل �أن »جميع �لتج

�لتي  �ختالفها،  على  ومتطلباتهم  �لنا�س  حاجات  لتوفري  �لالزمة 

جتعل لبنان �سوقًا لالأذو�ق و�مل�ستويات و�جلن�سيات كاّفًة«.

ار بحاجة ما�سة �إىل رفع مبيعاتهم 
ّ
ولفت �النتباه يف بياٍن، �أن »�لتج

�ملا�سيتني«،  �ل�سنتني  خالل  �أعمالهم  حجم  يف  كبري  تر�جع  بعد 

مو�سحًا �أن »�لكثري من �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية �أقفلت �أبو�بها، يف حني 

جتاهد موؤ�س�سات �أخرى للبقاء حتى �الأعياد لال�ستفادة و�ال�ستمر�ر، 

لكن يف حال ح�سول �لعك�س فاإن �لنتائج �ستكون كارثية، �أي �ملزيد 

من �القفاالت، فيما �ملوؤ�س�سات �لكبرية �ستكون بد�أت بالعد �لعك�سي«.

يجريها  �لتي  و�ملكلفة  �لكبرية  و�لتح�سري�ت  »�ملو�سم  و�سف  و�إذ 

قدرة  تقوية  فاإما  حدين،  ذي  »ب�سيٍف  �ملو�سم  الإجناح  ار 
ّ
�لتج

موؤ�س�ساتهم على �ل�سمود، و�إما �النهيار، خ�سو�سًا �أن �لكلفة �لكبرية 

ار لتح�سري �لب�سائع للمو�سم ت�سكل �أعباء �إ�سافية 
ّ
�لتي يتكبدها �لتج

ار 
ّ
ت�رسع عملية �النهيار«، قال: على �لرغم من ذلك لي�س �أمام �لتج

�إال هذ� �خليار/ خ�سو�سًا �أن هذ� �ملو�سم ي�سكل نحو 40 يف �ملئة من 

حجم �الأعمال �لتجارية على مد�ر �ل�سنة«.

ودعا �جلميل �إىل »مبادرة وطنية يطلقها رئي�س �جلمهورية مي�سال 

�الأعمال  رجال  بدعوة  تتمثل  �الإعالم،  و�سائل  وتتابعها  �سليمان 

لبنان،  يف  �الأعياد  فرتة  لق�ساء  �خلارج  يف  �لعاملني  �للبنانيني 

دعوة  �إىل  �إ�سافًة  �للبنانية،  �ل�سوق  و�لهد�يا من  و�رس�ء حاجياتهم 

�أن  موؤكًد�  لبنان«،  يف  �الأمو�ل  �إنفاق  �إىل  �ملقيمني  �الأعمال  رجال 

�ملوؤ�س�سات  قدرة  ويقوي  �ل�سوق  �سينع�س  �ملبادرة  هذه  »جناح 

ويعطي �القت�ساد هام�سًا مقبواًل اللتقاط �أنفا�سه«.

»تّجار جبل لبنان«: األعياد محّطة أخيرة لإلنقاذ

 ABC اإلبداع واإلنسانّية يتعانقان في
�لتجارية  �لعالمة   ،ABCلـ� عقد 

لبنان،  يف  �لتجزئة  عامل  يف  �لر�ئدة 

عن  فيه  �علن  �سحافيًا  موؤمتر�ً 

 Designed and( حملة  نتائج 

جمعت  �لتي   2013 للعام   )Signed
لرية  مليون  �ستني  بقيمة  تربعات 

لبنانية بح�سور رئي�س جمل�س �د�رته 

�سندوق  ومتطوعي  فا�سل،  روبري 

�ملنظمة  وهي    Brave Heart
�ليها ريع  �لتي �سيعود  غري �حلكومية 

هذه �ملبادرة. كما �سارك يف �ملوؤمتر 

�للبنانيني  �مل�سممني  جمموعة 

جانب  �ىل  �حلملة  يف  �ساركو�  �لذي 

وح�سد  �العمال  و�رسكاء  �ملتربعني 

من �العالميني.

�قيمت فعاليات �حلدث يف جو �ساحر 

طغى عليه طابع �البد�ع وغمر �حل�سور 

�الن�ساين،  �لتعاطف  من  �آ�رس  ب�سعور 

 ABCلـ� حيث ��ساد �جلميع مببادرة 

بالفن.  �الزياء  عامل  دجمت  �لتي 

و�سمن هذه �حلملة �سارك 12 م�سممًا 

لبنانيًا طو�ل �لعام يف م�سابقة ملهمة 

 ABCلـ� �سعار  حتويل  على  حثتهم 

من �سكل هند�سي ب�سيط هو �ملثلث �ىل 

�بد�عهم  بخطوط  ملونة  فنية  قعطة 

يعود ريعها لدعم �لق�سية �الن�سانية.

وحول �ملو�سوع، قال رئى�س جمل�س 

�لـABC  روبري فا�سل: »نحن  �د�رة 

�هلنا  هم   ABC �لـ  رو�د  �ن  نعترب 

تت�سدر  �طفالهم  �سحة  فان  لذ� 

�هتمامنا  وقدر  �ولوياتنا.  �سلم 

وباأزيائهم  �خلارجي  زبائننا  مبظهر 

منا  �ميانًا  نهتم ب�سحتهم  و��سلوبهم، 

جمتمع  هو  �ل�سحي  �ملجتمع  باأن 

�لذي  �ملز�د  ي�ساهم  �ن  ناأمل  �سعيد. 

 Designed and( قيم �سمن حملة�

لق�سية  �لدعم  تقدمي  يف   )Signed
 Brave �سندوق  تبناها  �ن�ساينة 

.»Heart
دعم  مبادرة  »تندرج  فا�سل:  وختم 

�لقلب  باأمر��س  �مل�سابني  �الطفال 

�مل�سوؤولية  برنامج  �سمن  �خللقية 

�عو�م.  منذ  تبنيناه  �لذي  �الجتماعية 

�لـ من  جديدة  مقاربة  لي�ست  وهذه 

ABC، بل ��ستمر�ر� مل�سرية �مل�ساركة 
�الولوية  حتتل  �لتي  �الجتماعية 

نعترب  فنحن  ��سرت�تيجيتنا.  �سلم  يف 

�ملجتمع  من  يتجز�أ  ال  جزء�ً  �نف�سنا 

دعم  من  بد  ال  وبالتايل  �للبناين 

�لق�سايا �الن�سانية و�الجتماعية لبناء 

عالقة �سحية مع جمتمعنا«.

من �شهر اإلى �شهر
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�حلريري  رفيق  »مطار  حركة  �سجلت 

يف   6 بنحو  منو�  بريوت«  يف  �لدويل 

�ملئة يف �عد�د �مل�سافرين خالل �لفرتة 

نهاية  وحتى  �لعام  بد�ية  منذ  �ملمتدة 

�لفائت، ليبلغ �عد�د  �سهر ت�رسين �الول 

�ملرفق  هذ�  ��ستخدمو�  �لذين  �لركاب 

ر�كبا،  �لفا و437  خم�سة ماليني و346 

�ل�سهر  يف  �لركاب  عدد  �رتفع  بعدما 

�ملئة  يف   11 قاربت  بن�سبة  �ملا�سي 

حت�سنت  ر�كبا.  و741  �لفا   524 و�سجل 

و�ىل  من  و�يابا  ذهابا  �ل�سفر  حركة 

�لرت�نزيت  حركة  بقيت  حني  يف  لبنان 

�لتي  لل�سغوطات  �ل�سلبي  �لتاأثري  حتت 

�سيا�سية  �و�ساع  من  �ملنطقة  تعي�سها 

و�أمنية. و�أظهرت �الح�ساء�ت �ل�سادرة 

�ملدين  للطري�ن  �لعامة  �ملديرية  عن 

�رتفاعا ��سافيا بحركة رحالت �لطري�ن 

خالل  �ي�سا  و�خلا�سة  منها  �لتجارية 

�سهر ت�رسين �الول �ملا�سي كذلك كانت 

�حلال بالن�سبة حلركة �ل�سحن �جلوي.

ارتفاع عدد المسافرين
توزعت  فقد  �الح�ساء�ت  هذه  وبح�سب 

حركة »مطار رفيق �حلريري �لدويل يف 

�ملا�سي  �الول  ت�رسين  خالل  بريوت« 

كما ياأتي:

��ستخدمو�  �لذين  �لركاب  عدد  �رتفع 

�ملطار يف �ل�سهر �حلادي ع�رس من �لعام 

2013 بن�سبة 10.93 يف �ملئة وبلغ 524 
�لفا و741 ر�كبا. �ذ �رتفع عدد �لو�فدين 

17.35 يف �ملئة و�سجل 262 �لفا و327 
 6.01 �رتفع عدد �ملغادرين  ر�كبا كما 

ر�كبا.  و452  �لفا   261 وبلغ  �ملئة  يف 

على  �لرت�نزيت  ركاب  عدد  و�قت�رس 

عما  باملئة   66.32 ر�كبا)برت�جع   962
�لعام  من  �ل�سهر  نف�س  يف  �سجله  كان 

�ملا�سي �ذ كان 2856 ر�كبا(.

الطائرات التجارية
�لطري�ن  �رسكات  رحالت  عدد  �رتفع 

�قالعا  و�جنبية  وطنية  من  �لتجارية 

وهبوطا يف مطار رفيق �حلريري �لدويل 

�الجتاهني  كال  يف  باملئة   4 بحو�يل 

خالل ت�رسين �الول �لفائت على عك�س 

يف  �لتجارية  �لطائر�ت  مرور  حركة 

 96 تر�جعها  ن�سبة  و�سلت  �لتي  لبنان 

يف �ملئة مقارنة بنف�س �ل�سهر من �لعام 

�لطائر�ت  حركة  ف�سجلت  �ملا�سي، 

رحلة   2459 لبنان  �ىل  �لقادمة 

)بارتفاع 3.89 يف �ملئة( كذلك �رتفعت 

حركة �لطائر�ت �لتجارية �ملغادرة من 

و�سجلت  �ملئة  يف   4.06 بن�سبة  لبنان 

�لعبور  رحالت  �ما  �ي�سا،  رحلة   2459
)برت�جع  رحلة   35 على  فاقت�رست 

96.89 باملئة( لي�ستقر جمموع رحالت 
�لطري�ن �لتجاري يف ت�رسين �الول على 

يف   15.43 تر�جع  )بن�سبة  رحلة   4953
�ملئة(.

الطائرات الخاصة
�خلا�س  �لطري�ن  رحالت  عدد  �رتفع 

بن�سبة 12.17 باملئة و�سوال �ىل لبنان 

بن�سبة  و�رتفاعا  رحلة   258 و�سجل 

8.97 يف �ملئة �قالعا من لبنان و�سجل 
255 رحلة. كما �سجلت 38 رحلة عبور 
لهذه  �لعام  �ملجموع  ليبلغ  لبنان  يف 

�لرحالت يف �ل�سهر �ملا�سي 551 رحلة 

)برت�جع 11.84 يف �ملئة عن ذ�ت �ل�سهر 

من �لعام 2012 (.

حركة نقل البضائع
جو�  �ملنقولة  �لب�سائع  جمموع  بلغ 

�ملا�سي  �ل�سهر  يف  طنا   9737.647
منها  �ملئة(  يف   20.23 )بزيادة 

م�ستوردة  ب�سائع  طنا   5839.239
24.46 يف �ملئة( و3898.408  )بزيادة 

طنا ب�سائع م�سدرة )بزيادة 14.41 يف 

�ملئة(.

نمو حركة المسافرين عبر المطار 6 %
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�القت�سادي  »�ملجل�س  رئي�س  ر�أى 

»ينبغي  �أنه  ن�سنا�س  روجيه  و�الجتماعي« 

�جل  بها �الحتاد من  يقوم  �لتي  للم�ساريع 

وحمــاية  �لتحــتية  �لبنية  تعزيز  �ملتو�سط 

�القت�سادية  �لكفاءة  و�سمان  �لبيــئة 

�ل�ساملة  �لتنمية  منطق  �سمن  للمنطقة 

�أو  منطقة  �أي  بتهمي�س  ت�سمح  ال  �لتي 

جل�سة  خالل  م�سري�ً  �ملو�طنني«،  من  فئة 

�جل  من  »�الحتاد  بني  �ل�رس�كة  عن  عمل 

»�لقمة  يف  �ملدين  و�ملجتمع  �ملتو�ســط« 

�القت�سادية  للمجال�س  متو�سطية  �الورو 

�الحتاد  »م�ساريع  �أن  �إىل  و�الجتماعية« 

حاجة للمنطقة ال ميكن �أن تنطلق من دون 

ل�سوق  فر�سة  وهي  منا�سبة،  حتتية  بنية 

�لعمل حيث بلغت ن�سبة متو�سط �لبطالة قبل 

�الأزمة �ل�سورية �أكرث من 14 يف �ملئة، لكنها 

�أي�سا فر�سة ل�سوق روؤو�س �الأمو�ل، ولبنان، 

على �سبيل �ملثال، حمفز ممتاز ال�ستثمار�ت 

دول �خلليج«.

يف  �نعقدت  �لتي  �لقمة  خالل  و�أو�سح 

ونظمها  بر�سلونة  �ال�سبانية  �لعا�سمة 

�الحتاد و«�للجنة �القت�سادية و�الجتماعية 

�الأوروبية« �نه »ال ميكن للتطور يف �ملنطقة 

�أن يتم بعقالنية من دون وجود �تفاق على 

تناق�سها  �لتي  �ملمار�سات  من  جمموعة 

�ملوؤ�س�سات  تعزيز  �إىل  �حلاجة  �لقمة:  هذه 

خالل  من  خ�سو�سا  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية 

�لذي  �ل�سغرية  �لتجارية  �الأعمال  قانون 

ي�سعى �الحتاد �الأوروبي �إىل تطبيقه حاليا 

�ملوؤ�تية  �ملمار�سات  ون�رس  �ملنطقة،  يف 

على  و�النفتاح  و�البتكار،  لالإنتاجية، 

ي�ستمل  �جتماعي  عقد  و�عتماد  �الأ�سو�ق، 

�الأمان  ويوفر  �لالئق،  �لعمل  معايري  على 

منيعا  ح�سنا  ويخلق  و�لدخل،  �لعمل  يف 

»دور  على  و�سدد  و�لتهمي�س«.  �لفقر  �سد 

يف  و�الجتماعية  �القت�سادية  �ملجال�س 

�أجل �ملتو�سط«،  �أولويات �الحتاد من  �إطار 

م�سيفًا: »طالبنا مر�ر� وتكر�ر� يف �ل�سنو�ت 

�الأخرية، بااللتقاء يف �إطار �الحتاد لو�سع 

موحد  لتفكري  �ملجال  هذ�  يف  خربتنا 

�قت�ساديا  عالية  فعالية  ذ�ت  و�إجناز�ت 

و�جتماعيا«. 

مبو�ز�ة ذلك وخالل ور�سة عمل عن �لو�سع 

�لن�سائي �القت�سادي و�الجتماعي، حتّدثت 

جمال  �للبناين«  �لن�سائي  »�ملجل�س  رئي�سة 

غربيل عن �ملعوقات �لبنيوية لدخول �ملر�أة 

باأو�ساع  يتعلق  ما  �سيما  ال  �لعمل،  �سوق 

م�سددة  �ملر�أة،  �سد  و�لتمييز  �ملنطقة  دول 

كل  على  �لق�سايا  معاجلة  »وجوب  على 

�مل�ستويات لكي تتو�سل �ملر�أة �إىل م�ساركة 

�لرجل يف �سوق �لعمل«.

من جانبه، �أ�سار رئي�س »�ملنرب �ملدين �الورو 

متو�سطي« زياد عبد �ل�سمد يف ور�سة عمل 

و�لفر�س  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  حول 

»�لنموذج  �إىل  تو�جهها  �لتي  و�لتحديات 

�لتنموي  �لدور  ينظم  �لذي  �جلديد  �لتنموي 

الفتًا  و�ملنتج«،  �لر�عي  و�القت�ساد  للدولة 

فاعلة  �آلية  �إيجاد  »�رسورة  �إىل  �النتباه 

�لقر�ر  �سنع  يف  �ملدين  �ملجتمع  مل�ساركة 

ومر�قبة تنفيذه«.

ن�سنا�س  �لتقى  �ملوؤمتر  هام�س  وعلى 

�الأمني �لعام لـ«�الحتاد من �جل �ملتو�سط« 

�لعامــة  و�الأميـنة  �سيجيلما�سي  �هلل  فتح 

�مل�ساعــدة للق�سايا �الجتــماعية و�ملدنيــة 

وروؤ�ساء  �أع�ساء  جانب  �إىل  بوريون  دلفني 

و�الجتماعية  �القت�سادية  �ملجال�س 

وممثلني عن �ملجتمع �ملدين.

 نسناس في »القمة األورو متوسطية«: 
عقد اجتماعي لعمل الئق

بحث رئي�س »�حتاد �لغرف �للبنانية« رئي�س 

»غرفة بريوت وجبل لبنان« حممد �سقري يف 

مقر �لغرفة، مع وفد من جمعية جتار بد�رو 

�أعمال  تر�جع  يف  �لرب�ك�س  جورج  برئا�سة 

�الو�ساع  تردي  ظل  يف  �لتجاري  �لقطاع 

و�رسورة  �لبالد،  يف  و�ل�سيا�سية  �الأمنية 

عيدي  مو�سم  من  لالإفادة  �لتهدئة  توفري 

�مليالد ور�أ�س �ل�سنة، بح�سور ع�سوي جمل�س 

�د�رة �جلمعية طوين بجاين ون�سار ن�سار.

�أكد �سقري �نه »ال ميكن حت�سني و�سع �القت�ساد �لوطني من دون 

�لد�ستورية  �ملوؤ�س�سات  يف  �لعمل  دورة  وعودة  �ال�ستقر�ر  حتقيق 

وكل موؤ�س�سات �لدولة �ىل طبيعتها«، الفتًا �النتباه �ىل »خطورة 

�لرت�جعات �مل�سجلة على م�ستوى حركة �لقطاع �لتجاري«، و�أمل 

شقير يلتقي تجار بدارو: إلجراءات تخفف األعباء
يف �أن »يتمكن �لتجار من �الإفادة من مو�سم 

عيدي �مليالد ور�أ�س �ل�سنة �لذي ي�سّكل نحو 

�لعام«،  �أعماله طيلة  40 يف �ملئة من حجم 
ك 

ّ
معلنًا ��ستعد�ده »�لقيام بكل ما يلزم و�لتحر

مع كل �لقطاعات �القت�سادية لتحقيق بع�س 

�ملوؤ�س�سات �خلا�سة جرعة  مطالبها الإعطاء 

تقيها �رس �ل�سقوط يف �ملجهول«.

تر�جعات  �ىل  جهته،  من  �لرب�ك�س  و�أ�سار 

�سجلتها حركة �لقطاع �لتجاري يف �لعامني �ملا�سيني »خ�سو�سا 

يف �لن�سف �لثاين من �لعام �جلاري، ما �أدى �ىل تدهور �و�ساع 

لدى  �لتحرك  »�رسورة  على  و�سدد  �لتجارية«.  �ملوؤ�س�سات  معظم 

حاكم م�رسف لبنان ريا�س �سالمة للعمل على �سبط ت�سليم دفاتر 

�ل�سيكات، خ�سو�سًا للذين �رجتعت �سيكاتهم �سابقًا«.

من �شهر اإلى �شهر
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ت�رسيف  حكومة  يف  �ل�سياحة  وزير  عاد 

ود من �أربيل �لعر�ق �لتي 
ّ
�الأعمال فادي عب

الإطالق  �سياحية  حملة  �سياق  يف  ز�رها 

�عتمد  بعدما  �سياحية  كوجهة  لبنان 

�ل�سياحة  يف  جديدة  ��سرت�تيجية  على 

�ملرتبة  يحتّل  �لعر�قي  �ل�سائح  و�أ�سبح 

لبنان. �ىل  �ل�سياح  قائمة  يف   �الوىل 

مبادرة  �سمن  �حلملة  هذه  يف  و�سارك 

�الو�سط«  �ل�رسق  جنمة  »لبنان  بعنو�ن 

�ل�سياحة  لت�سجيع  �سعب  نادر  �لدكتور 

»لو  فندق  ع 
ّ
وجتم و�لتجميلية  �ل�سحية 

�حلملة  هذه  والقت  بريوت.  يف  رويال« 

�لع�ساء  يف  خ�سو�سًا  ملحوظًا  جناحًا 

ود 
ّ
�لتكرميي �لذي �أقيم يف ح�سور �لوزير عب

وحمافظ �ربيل هادي نوزت ورئي�س �لهيئة 

�لعامة لل�سياحة من �قليم كرد�ستان مولوي 

 جابر و�سخ�سيات من لبنان و�سمال �لعر�ق.

بالتعاون  فيها  ه 
ّ
نو كلمة  ود 

ّ
عب و�ألقى 

على  م�سّدد�ً  وكرد�ستان  لبنان  بني  �لقائم 

�ل�سنة. فرت�ت  طو�ل  �لعر�قي  �ل�سائح   جذب 

و��ستقطب هذ� �حلدث جمتمع �أربيل و�لعديد 

جمعية  بينها  من  �لكردية  �الأو�ساط  من 

�لرتكيز  مّت  حيث  �لكردية  �الأعمال  �سيد�ت 

على �ل�سياحة �لعامة ب�سكل عام يف لبنان 

خا�س  ب�سكل  �لتجميلية  �لطبية  و�ل�سياحة 

 التقى نقابة أصحاب الصناعات الغذائية 
عّبود يسّوق لبنان في أربيل: السائح العراقي هو األول

و�أعرب �لعديد عن �هتمامهم �ل�سديد بزيارة 

قّدمه  �لذي  �ل�رسح  بعد  خ�سو�سًا  لبنان 

 �لدكتور �سعب بالن�سبة �إىل هذ� �ملو�سوع. 

�ل�سائح  »�أهمية  ود 
ّ
عب �أكد  �الإطار  هذ�  ويف 

�لعر�قي نظر�ً �إىل ما ميثله �ليوم من �هتمام 

وز�رة  يف  �الإح�ساء�ت  دلت  حيث  بلبنان 

يحتّل  �لعر�قي  �ل�سائح  �ّن  على  �ل�سياحة 

�ملرتبة �الوىل يف قائمة �ل�سياح«.

لوز�رة  �جلديدة  »�ال�سرت�تيجية  �ن  و�عترب 

�و  �لعر�قي  �ل�سائح  على  تعتمد  �ل�سياحة 

�هتمامنا  يرتكز  كذلك  �الأردين  �ل�سائح 

كما  و�جلز�ئري.  �مل�رسي  �ل�سائح  على 

ال�ستقطاب  �سياحية  رزمة  تاأمني  نحاول 

�لطبقة  فقط  ولي�س  �ملختلفة  �لطبقات 

�لغنية وبالتايل نريد �ن مي�سي �ل�سائح يف 

معقولة«. �أ�سعار  �سمن  �أيام  �أربعة   لبنان 

�جلدير ذكره �ّن عدد �ل�سياح �لعر�قيني �لذين 

جاوؤو� �ىل لبنان خالل �ل�سهر �ملا�سي بلغ 

�ل�سياح  �لثانية  �ملرتبة  يف  وجاء   10411
�أما   5523 عددهم  بلغ  حيث  �الأردنيون 

�مل�رسيون فبلغ عددهم 4954.

الصناعات الغذائية 
يف  مكتبه  يف  ود 

ّ
عب ��ستقبل  ن�ساطه  ويف 

�أ�سحاب  نقابة  من  وفد�ً  �أم�س  �لوز�رة 

رئي�س  برئا�سة  �لغذ�ئية  �ل�سناعات 

�لبحث  وجرى  �لب�ساط  منري  �لنقابة 

�القت�سادية  �الأو�ساع  يف  �للقاء  خالال 

خ�سو�سًا.  و�ل�سناعية   عمومًا 

ود 
ّ
عب �لوزير  �ىل  دعوة  �لنقابة  وفد  ووجه 

 19 يف  قام 
ُ
�سي �لذي  �لغد�ء  حفل  حل�سور 

للنقابة  �ل�سابق  للرئي�س  تكرميًا  �حلايل 

�لهيئات  �أركان  بح�سور  ن�رس�وي  جورج 

وذلك  �ل�سناعيني  وجمعية  �القت�سادية 

 8 �سنو�ت رئي�سا لنقابة �أ�سحاب 
َ
بعدما بقي

�ل�سناعات �لغذ�ئية.

»مؤشر مدركات الفساد«: لبنان في المرتبة 127
 ،2013 �لف�ساد  مدركات  موؤ�رس  �لدولية«،  »�ل�سفافية  منظمة  �أطلقت 

�لدول  �أكرث من ثلثي هذه  �أحرزت  177 دولة. وقد  �لعام  و�سمل لهذ� 

لبنان  و�حتل   .100 �ىل  �سفر  من  مقيا�س  على  نقطة   50 من  �أقل 

�ملرتبة 127، يف حني جاء كل من �ليمن و�لعر�ق و�سوريا و�ل�سود�ن 

هو  وكما  و�لعاملي«،  �لعربي  �لرتتيب  �أ�سفل  يف  و�ل�سومال  وليبيا 

معروف فان هذ� �ملوؤ�رس يقي�س و�قع �لف�ساد وي�سعى �ىل تقومي مدى 

�لتي  �الجر�ء�ت  عن  فكرة  و�عطاء  �لعامة  �الد�ر�ت  يف  ��ستفحاله 

تتخذها �حلكومات للحد من تفاقم هذه �لظاهرة.

�أما على �سعيد �ملنطقة �لعربية فقد �حتلت �المار�ت �لعربية �ملتحدة 

 2013 للعام   69 مبعدل  عامليا   26 و�ملرتبة  عربيا  �الأوىل  �ملرتبة 

�حتلت  �لتي  قطر  وتليها   ،2012 معدل  عن  و�حدة  بنقطة  متقدمة 

�ملرتبة 28 عامليا مع �حتفاظها باملعدل نف�سه )68( �لتي �سجلته يف 

عام 2012. وعلى �لرغم من تر�جع مرتبتها من معدل 51 لعام 2012 

�ىل 48 لعام 2013، �حتفظت �لبحرين يف مرتبتها �لثالثة عربيا لتحتل 

�ملرتبة 57 عامليا.. وتعقيبا على هذه �لنتائج، قالت رئي�سة �ل�سفافية 

�لدولية هوغيت البيل: »يظهر موؤ�رس مدركات �لف�ساد 2013 �أن جميع 

�لدول ما ز�لت تو�جه تهديد �لف�ساد على كل �مل�ستويات �حلكومية من 

�إ�سد�ر �لرت�خي�س �ملحلية وحتى �إنفاذ �لقو�نني و�للو�ئح«.

خطورة  من  �لف�ساد«  �سد  عرب  برملانيون  »منظمة  »حتذر  هنا  من 

�أن  �أثبتت  و�لتي  �لف�ساد  مدركات  موؤ�رس  عن  �سدرت  �لتي  �لنتائج 

�لف�ساد و�نعد�م �ل�سفافية ال يز�الن ي�سكالن حتديا �أ�سا�سيا �أمام تنمية 

�ل�سنو�ت  يف  �لعربية  �لربملانات  على  يرتب  �لذي  �الأمر  �ملنطقة، 

�ملقبلة مهمات كبرية ومتنوعة، �ذ يقع على عاتقها �إقر�ر �لت�رسيعات 

�خلا�سة مبكافحة �لف�ساد و�د�ء دور فاعل يف جمال ��سرتد�د �الأمو�ل 

�الأمم  �تفاقية  �ل�سيا�سية  �الأنظمة  �لتز�م  مدى  ومتابعة  �ملنهوبة 

�ملتحدة ملكافحة �لف�ساد«.
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الخازن نقيبًا للمقاولين 

لوالية جديدة

�أعادت »نقابة مقاويل �ال�سغال �لعامة 

�ل�سيخ فوؤ�د  �نتخاب  �للبنانية«  و�لبناء 

و�سكلت  لها،  رئي�سًا  �خلازن  جميل 

مكتبها على �ل�سكل �الآتي: جهاد �لعرب 

نائبًا للرئي�س، علي خري�س �أمينًا لل�رس، 

للمال،  �أمينًا  �سعب  ع�سمت  �ملهند�س 

جو�د  �لري�س،  ح�سيب  كرم،  وروجيه 

و�ملهند�سون  م�سعالين،  �سليم  عنرت، 

جوزف �ملعلوف، عبدو �سكريه، مارون 

 
ً
�ع�ساء �ملو�سوي  وح�سني  �حللو، 

م�ست�سارين.

على  �لنقابة  جمل�س  �خلازن  و�سكر 

»�أهمية  موؤكد�ً  ب�سخ�سه،  �لثقة  جتديد 

و�لتي  �لفرتة  هذه  يف  �لنقابة  دور 

ر�سخت �لثقة مع كل �الإد�ر�ت �لر�سمية 

باملهام  »تقوم  �إنها  وقال  �ملعنية«. 

مطالب  مبالحقة  عاتقها  على  �مللقاة 

�الإد�ر�ت  مع  ومتابعتها  �ملقاولني 

�ملعنية مبو�سوعية وبثقة. و�إن �ملجل�س 

�سيعمل يف �ملرحلة �ملقبلة على تفعيل 

م�ستقبلية  خطة  خالل  من  دورها 

ت�ستند  و�أهد�فًا  و��سحة  روؤية  تتناول 

�ىل تو�سيع �نت�ساب �كرب عدد ممكن من 

و�ملوؤ�س�سات  �الإد�ر�ت  يف  �ملقاولني 

�خلا�سة، و�سنعمل مع نقابة �ملهند�سني 

على �إ�رس�ك كل مقاول يف عمل �لنقابة«.

�ملقاولني  »نقابة  �ن  �خلازن  و�أعلن 

خالل  من  نوعية  بنقلة  �ستقوم 

تاأخذ  عمل  خطة  �سمن  �ملقبل  �لعام 

�ل�سعيد  على  دورها  �العتبار  يف 

هذ�  �أن  �سيما  ال  و�لوطني،  �القت�سادي 

�لعائالت  �آالف  منه  تعتا�س  �لقطاع 

�لقطاعات  بكل  وثيقًا  �رتباطًا  ويرتبط 

جتارية  من  �الأخرى  �القت�سادية 

و�سناعية وم�رسفية وخدماتية«.

ز�ر وزير �القت�ساد و�لتجارة نقوال نحا�س 

ير�فقه �ملدير �لعام لالقت�ساد باالنابة فوؤ�د 

فليفل وبع�س �مل�ست�سارين �قليم كرد�ستان 

يف �لعر�ق، حيث �جرى مباحثات مع نظريه 

�القت�سادية  �لعالقات  حول  �لكرد�ستاين 

و�سبل  وكرد�ستان  لبنان  بني  و�لتجارية 

بالفائدة  يعود  مبا  وتنميتها  تعزيزها 

يف  مطول  �جتماع  وعقد  �لبلدين.  على 

وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة �سارك فيه كافة 

�ملدر�ء �ملعنيني يف �لوز�رة وتناول �لبحث 

فيه مو��سيع: �ملعار�س، �رسكات �لتاأمني، 

تاأ�سري�ت �لدخول للبنانيني، ت�سهيل دخول 

كرد�ستان  منطقة  �ىل  �للبنانية  �لب�سائع 

�عتماد  �لزر�عية،  �ملنتوجات  فيها  مبا 

�ملطابقة  و�سهادة  �للبنانية  �ملو��سفات 

�لبحوث  معهد  عن  �ل�سادرة  �للبنانية 

�ل�سياحية  �لعالقات  تطوير  �ل�سناعية، 

وت�سجيع مو�طنني منطقة كرد�ستان لزيارة 

لبنان. 

و�سع  على:  �التفاق  مت  �لبحث  وبنتيجة 

م�سودة مذكرة تفاهم يف جميع �ملو��سيع 

جلنة  و�ن�ساء  بها.  �لبحث  جرى  �لتي 

بني  �لتجارية  �لعالقات  لتطوير  م�سرتكة 

�لبلدين. 

�ملر�فق  و�لوفد  نحا�س  �لوزير  �لتقى  كما 

وكذلك  �لربز�ين،  م�سعود  �القليم  رئي�س 

�لربز�ين  ن�سريفان  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س 

�لعالقات  تطوير  يف  معهما  وبحث 

�لتجارية و�لثقافية و�ل�سياحية بني لبنان 

تاأ�سري�ت  ت�سهيل منح  وكرد�ستان. ومنها  

دخول �ىل �القليم.

و�لتقى �لوزير نحا�س �ي�سا وزير �لعالقات 

�خلارجية فالح م�سطفى حيث بحث معه 

�لعالقات و�رسورة تعيني  �وجه  يف كافة 

يف  �للبناين  �لتمثيل  م�ستوى  ورفع  قن�سل 

�القليم.

ماأ�س�سة  ب�رسورة  نحا�س  �لوزير  وطلب 

وتبادل  ولبنان  �القليم  بني  �لعالقات 

�القت�سادية  �مليادين  �ستى  يف  �خلرب�ت 

و�ل�سياحية و�لثقافية و�لرتبوية.

نحاس يجول على »كردستان«

 غصن: الوضع االجتماعي 

بات على فوهة بركان
�لعام  �لعمايل  �الحتاد  رئي�س  �أعلن 

غ�سان غ�سن يف ت�رسيح: »�أن �ل�رسر 

�لثلج،  ككرة  يكرب  بات  �الجتماعي 

�آو مبادر�ت  من دون وجود خطو�ت 

�ملخيف«،  �لتدهور  هذ�  الإيقاف 

�لبطالة  ن�سبة  »�رتفاع  �ىل  الفتا 

�ملئة،  يف   38 نحو  �إىل  �ل�سباب  لدى 

وكذلك �رتفاع ن�سبة �للبنانيني �لذين 

من  �ملدقع  �لفقر  خط  حتت  يعي�سون 

10 يف �ملئة �إىل 14 يف �ملئة«، حمذر� 
من �أن »�لو�سع �الجتماعي بات على 

فوهة بركان«.

�لظروف  دقة  »�أن  غ�سن  ور�أى 

�مل�ستويني  على  وخطورتها 

�القت�سادي و�الجتماعي تق�سي باأن 

�القت�سادية  و�لهيئات  نحن  نكون 

�القت�ساد  حلماية  فعليني  �رسكاء 

و�لقطاعات �القت�سادية و�ليد �لعاملة 

�خلطو�ت  كل  و�تخاذ  �للبنانية، 

�ملنا�سبة يف �سبيل هذه �الأهد�ف«.

من �شهر اإلى �شهر
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متكني  بهدف  بيت«  »بدك  م�رسوع  �أُطلق 

�سكنية  �سقق  �رس�ء  من  �للبناين  �ل�سباب 

ب�سعر كلفة �لعمار.

معمقة  در��سات  على  �مل�رسوع  وي�ستند 

تلحظ  �لتي  �للبناين،  �الجتماعي  للو�قع 

ال  �للبناين  �ل�سباب  من  �ملئة  يف   80 �أن 

باالأ�سعار  �سكنية  �سقق  �رس�ء  ي�ستطيع 

تتجاوز  كونها  �ل�سوق،  يف  �ملطروحة 

�أ�سعاف قدرته �ل�رس�ئية. 

عقدته  �لذي  �ل�سحايف  �ملوؤمتر  ففي 

»جمعية دعم �ل�سباب �للبناين« بالتعاون 

�ل�سحافة،  نادي  يف   ،Cr group مع 

حرب  رمي  �الإعالمية  �مل�سوؤولة  �أو�سحت 

�إن�ساء جممعات  �أن »�مل�رسوع يقوم على 

�سكنية يف مناطق ريفية خمتلفة، خارج 

لتخفيف  حماولة  يف  �لكربى  �ملدن 

وكونه  فيها،  �لكبري  �ل�سكاين  �الكتظاظ 

�مل�ساعات  من  �لعديد  يوجد  يز�ل  ال 

�ملناطق  تلك  يف  �الأمريية،  و�الأر��سي 

�لريفية«.

من  �سيتاألف  �سكني  جممع  »كل  وقالت: 

�أ�سو�ق  ومن  �سكنية،  وحدة   500 حو�يل 

و�ن  منوذجية.  قرية  ي�سكل  مما  جتارية، 

هذه �لـ500 عائلة �ست�سكل قوة �قت�سادية 

كبرية �ستجذب �مل�ستثمرين ل�رس�ء �ملحال 

تعوي�س  فيتم  ح�رسي،  ب�سكل  �لتجارية 

�لربح  من  �ل�سقق،  �سعر  يف  �خل�سارة 

�ملح�سل من بيع �ملحال، فنكون بذلك قد 

نا فر�س 
ّ
ينا حاجة �ل�سباب لل�سكن، و�أم

ّ
لب

عمل و��ستثمار�ت جديدة �آمنة«.

من جهته، �أفاد �ملهند�س �سامر و�كيم »�أن 

م�ساحات �ل�سقق �سترت�وح ما بني 80 م2 

)ب�سعر 40 �ألف دوالر(، و100 م2 )65 �ألف 

دوالر(، و120 م2 )85 �ألف دوالر(، و140 

موزعة  و�ستكون  دوالر(.  �آالف   110( م2 

طو�بق،  خم�سة  �أو  �أربعة  من  �أبنية  على 

منت�رسة حول �ل�سوق و�ملالعب و�حلد�ئق، 

كما �أنها �ستكون مبنية باأعلى مو��سفات 

�ملتانة، وخا�سعة لقانون �لتنظيم �ملدين 

و�لنظم �لهند�سية �لعاملية، وتتنا�سب مع 

�حتياجات �لفرد �ليومية«.

فتطرق  �سو�ح،  �رسبل  �ملحامي  �أما 

�سيخ�سع  �لذي  �خلا�س  �لقانون  �إىل 

�ل�سباب  حاجة  حلماية  �مل�رسوع،  له 

يريد  من  على  يجب  بحيث  �ل�سكن.  يف 

يف  �أخرى  ل�سقة  مالكًا  يكون  �أال  �ل�رس�ء 

يبيع  �أو  يوؤجر  باأال  د 
ّ
يتعه و�أن  لبنان، 

جتارية.  غاية  الأية  ي�ستعمله  �أو  �لعقار 

كما �أن �لقانون قد خ�س�س 60 يف �ملئة 

بح�سب  �مل�سجلني  لل�سباب  �ملجمع  من 

يف  و�لـ40  �لق�ساء،  هذ�  يف  �لنفو�س 

�ل�ساكنني  �لذين كانو� من  لل�سباب  �ملئة 

وما  �سنو�ت   10 من  الأكرث  �لق�ساء  يف 

�لدميوغر�فيا  على  حفاظًا  وذلك  فوق، 

�للبنانية«.

جلنة  تاأليف  »�سيتم  �أنه  �إىل  و�أ�سار 

متخ�س�سة لدر��سة �أو�ساع �ل�سباب للتاأكد 

من حاجتهم لل�سقق«، و�أكد »�أننا نريد من 

�أن يكون جامعًا، وي�ستفيد  هذ� �مل�رسوع 

ا 
ً
مطالب �للبناين«،  �ل�سباب  جميع  منه 

جميع  ودعم  للم�رسوع،  �لدولة  برعاية 

�أم  �أم م�ستثمرين  �للبنانيني �سبابًا كانو� 

�سيا�سيني.

»بدك بيت« لتمكين الشباب من شراء شقة

�ل�ساحنات  مالكي  نقابة  حذرت 

�لعمومية يف مرفاأ بريوت �ملعنيني 

�تخاذ  مغبة  من  �ملرفاأ  �د�رة  يف 

�الف  م�سري  على  توؤثر  خطو�ت 

 ، �ملرفاأ  تعتا�س من  �لتي  �لعائالت 

�لنقابة  وزعته  بيان  يف  ذلك  جاء 

�ليوم ت�سمن �الآتي:

�ل�ساحنات  مالكي  نقابة  �ىل  »مني 

ثمة  �ن  بريوت  مرفاأ  يف  �لعمومية 

�لتي  �لبو�خر  بتحويل  �ملرفاأ  �د�رة  يف  �ملعنيني  لدى  نية 

تنقل �حلديد و�الخ�ساب وب�سائع �خرى ت�سل �ىل �ملرفاأ دون 

حاويات �ىل مر�فىء �خرى. 

عمومية  �لغري  �ل�ساحنات  من  عدد  �ملرفاأ  د�خل  يوجد  كما 

�ل�ساحنات  بدال من  �ملرفاأ  د�خل  و�لب�سائع  �حلاويات  تنقل 

�لعمومية ��لتي كانت تعمل �سابقا، ويالحظ �ن هذه �ل�ساحنات 

بتز�يد م�ستمر دون �ي ح�سيب �ورقيب. 

جتاه هذه �المور يهم �لنقابة �ن تطالب �مل�سوؤولني �ملعنيني 

يف مرفاأ بريوت بتو�سيح �المر نظر� للخطورة �لتي ت�سكلها 

نتائج هذه �لقر�ر�ت. 

وعليه تدعو �لنقابة كل �ملت�رسرين 

�لت�سامن  �ىل  �لقر�ر�ت  هذه  من 

و�لتكافل معها الننا لن نرت�جع عن 

�ملطالبة بحقوقنا �ملادية و�ملعنوية 

خ�سو�سا �ن هذه �لقر�ر�ت قد ترتك 

�لعاملني  كل  على  �سلبية  تاأثري�ت 

و�لر�فعات  �ل�ساحنات  ��سحاب  من 

و�رسكات �ل�سحن �لبحري و�رسكات 

�ال�رس�ر  عن  ف�سال  )�ستيفادور(  و�لبو�خر  �الر�سفة  عمال 

�ملادية �لتي �ست�سيب �لتجار و�مل�ستوردين. 

�ننا نتوجه �ىل ��سحاب �لقر�ر يف �ملرفاأ لتحذيرهم من مغبة 

�تخاذ خطو�ت توؤثر على م�سري �الف �لعائالت �للبنانية �لتي 

تعتا�س من �لعمل يف هذ� �ملرفق �حليوي �ملنوي �ال�ستيالء 

عليه وفقا للمخططات �ملو�سوعة ب�ساأن �ملرفاأ. 

�ن �لنقابة �ستتابع هذ� �ملو�سوع معكل �مل�سوؤولني �ملعنيني 

بهدف وقف �لقر�ر�ت �ملرجتلة و�لتي الت�سب �ال يف �مل�سالح 

�ل�سخ�سية لبع�س �مل�ستفيدين«.

نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت 

Assinaa 134.indd   27 1/2/14   1:08 PM



العدد 134 كانون الثاني 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L28

و��ستد�مة  �لبيئية  للم�سوؤولية  تعزيز�ً 

ثروة لبنان �لطبيعية، و��ستكمااًل للنجاح 

بني  �لبيئي  �لتعاون  �سهده  �لذي  �لكبري 

�إد�رة مز�ر �سيدة لبنان- حري�سا و�رسكة 

�ندفكو  جمموعة  من  �نريجي  فونيك�س 

�ل�سناعية، �حت�سد يف بيت عنيا– حري�سا 

فعاليات من �ملجتمع �الأهلي من بلديات 

�لفتوح  وخماتريها  ك�رسو�ن–  يف 

و�أندية  ومد�ر�س  وجامعات  و�أديرة 

ومهتمني  �سياحية  ومنتجعات  وفنادق 

تلبية لدعوة م�سرتكة من �جلانبني.

و�رسحًا  مف�ساًل  عر�سا  �للقاء  تخلل 

مو�رد  ��ستخد�م  اليجابيات  متكاماًل 

بتوقيع  وتوج  �ملتجددة  �لطاقة 

من  باقة  مع  تعاون  بروتوكوالت 

عجلتون  ومنها  �لك�رسو�نية،  �لبلديات 

ودرعون وبطحا وغو�سطا وبزمار.

منتجات  عر�س  كان  �للقاء  يف  �مللفت 

فونيك�س  ل�رسكة  ر�ئدة  وطنية  �سناعية 

�نريجي بالغة �لتقنية، حتد من �العتماد 

�ملكلفة  �لتقليدية  �لطاقة  مو�رد  على 

للبيئة  �سديقة  منتجات  �عتماد  مقابل 

ومنخف�سة �لكلفة.

�إىل  �لنفايات  حتويل  عر�س  مبهر�ً  وكان 

�حلر�ري  �الحتبا�س  من  تخفف  طاقة 

على  باالعتماد  �ملياه  ت�سخني  ونظام 

�ل�سلب  �لوقود  �ل�سم�سية و�سوديري  �لطاقة 

�لذي يعمل على حرق جميع �أنو�ع �لوقود 

�حلطب  ك�رس  �أو  �لزيتون  كجفت  �ل�سلب 

ونظام �إنارة �ل�سو�رع على �لطاقة �ل�سم�سية 

ونظام �لطاقة �لفوطو�سوئية �خلالية من 

كبري  ب�سكل  �لتكلفة  من  ويخفف  �لتلوث 

ويغني عن مولد �لطاقة �الحتياطي.

رحب باحل�سور �الأب يونان عبيد رئي�س 

فيا�س  فادي  �ل�سيد  للحفل  ،وقدم  �لدير 

من  علو�ن  خليل  �لدكتور  �الأب  ،وتكلم 

�ملو�رنة  �للبنانيني  �ملر�سلني  جمعية 

بالطبيعة  لها عما يربطه  �لعام  و�لنائب 

يف  �للبنانية  �لبيئة  لو�قع  وعي�سه  �الأم 

لتجربة  عار�سا  و�آفاقها  معاناتها 

�لطاقة  مع  حري�سا  لبنان-  �سيدة  مز�ر 

مدير  وتاله   ، و�يجابياتها  �ملتجددة 

عام �رسكة فونيك�س �نريجي ربيع ��سطا 

�ل�سناعيني  جمعية  رئي�س  مع  و�خلتام 

�لتنفيذي  و�ملدير  و�لرئي�س  �للبنانيني 

ملجموعة �رسكات �إندفكو نعمة �فر�م.

كلمة افرام
�سدد �فر�م يف كلمته على »�أننا نخطو قدما 

�ملتجددة يف  ��ستثمار�لطاقة  تفعيل  نحو 

لبنان، ولالأبحاث �لقائمة مع �لتطبيقات 

�مل�سار  هذ�  فيدفع  �لكبري  �الأثر  �لعملية 

وتطويره خدمة للمجتمع �للبناين«.

�الأ�سا�س  �الأولية  �ملادة  :«�إن  �أ�ساف 

�لعقل  يف  تكمن  و�إبد�ع  جتديد  كل  ور�ء 

�إطار  يف  »�نه  �إىل  الفتا  �لب�رسي«، 

�لطاقة �ملتجددة يف لبنان منلك ثروتني 

على  �لقادر  �لب�رسي  نادرتني: �لعن�رس 

متو�فر  هو  وما  و�الأبحاث،  �لعلم  ت�سخري 

لدينا يف طبيعتنا من �يجابيات وتتمثل 

يف �ل�سم�س �لتي تبقى �ساطعة يف �أجو�ئنا 

وفوق �أر��سينا الأكرث من ثمانية �أ�سهر يف 

�ل�سنة، ومن �سلبيات ن�ستطيع حتويلها �إىل 

طاقة  �إىل  �لنفايات  كتحويل  �يجابيات 

�ملحول  �أن  �إال  �لزيتون...  جفت  وحرق 

ميكانيكية  طاقة  �إىل  ذلك  لكل  �الأ�سا�سي 

�أو كهربائية هو �لعقل �لب�رسي بالذ�ت وال 

�سيما �لطاقات �ملبدعة ل�سبابنا �للبناين«.

و�عترب »�أن �مل�ستقبل يف �لعامل كما يف 

خالل  من  �ملتجددة  للطاقة  هو  لبنان 

م�ستقل  لها،  مركزي  ال  وتوزيع  �إنتاج 

و�حلفاظ  �لكلفة  بتوفري  ي�سمح  وخا�س 

على �لبيئة من ناحية، ويكفل مع �لوقت 

منتجًا  يكون  �أن  �للبناين  للم�ستهلك 

�خلا�سة«،  وحلاجياته  �ملنزلية  لطاقته 

يف  تطبيقاتها  �آفاق  تو�سيع  »يف  �آماًل 

يف  �سيما  وال  �لعام،  �ملجتمع  خدمة 

��ستعماالت �ملجتمع �الأهلي و�الأكادميي 

�لقطاعات  مع  وغريها  و�ال�ست�سفائي 

�ل�سناعية  لبنان  يف  �الإنتاجية 

و�لزر�عية منها«.

شراكة تعاون بيئي لحريصا والبلديات مع القطاع الخاص
فونيكس: انجازات صناعية مبدعة في الطاقة المتجددة
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�سمن  »يوتوبيا«  نظمت  طر�بل�س،  مدينتنا  يف  حتدث  �لتي  �الإ�ستباكات  مع  بالتز�من 

�أمام �ل�رس�يا لتقول »نعم لطر�بل�س باالألو�ن.. نعم  حملتها »�سو بعدك ناطر !؟« ن�ساطًا 

لوحة  على  �الأيدي  تطبيع  �لن�ساط  تخلل  �لفيحاء«.  لطر�بل�س  نعم  �ل�سالم..  لطر�بل�س 

بي�ساء، كتابة ر�سائل �سالم، ودهن حائط مقابل �رس�يا طر�بل�س.

�سارك  من  كل  بكلمته  و�سكر  ن�سابة  �سادي  ناطر«  بعدك  »�سو  حملة  من�سق  وحتدث 

تتعامل  �أن  �للبنانية  �لدولة  طالب  كما  �إجناحه،  يف  �ساهم  من  كل  و  �لن�ساط  يف 

عامني  منذ  يحدث  ما  الأنه  لبنان  يف  �جلغر�فية  �لبقعة  من  جزء  �أنها  طر�بل�س  مع 

للنز�عات  ك�ساحة  طر�بل�س  الإعتبار  »كفى  وقال  مقبواًل،  يعد  مل  �ليوم  حتى 

كذلك«. نبقى  و�سوف  ونفتخر  لبنانيون  طر�بل�س  يف  نحن  »�أننا  وختم   �خلارجية«، 

طرابلس تتحدى المعارك باأللوان 

بوتك  �رسكة  نظمت  لال�ستقالل  �ل�سبعني  �لذكرى  ملنا�سبة 

موظفيها  جميع  فيها  �سارك  تنورين  يف  ت�سجري  حملة 

وعائالتهم يوم �جلمعة �ملا�سي.

�أرز مقدمة من رئي�س جمل�س �د�رة  150 �سجرة  ومت غر�س 

»حديقة  يف  تنورين  يف    ، يون�س  نز�ر  �لدكتور  �ل�رسكة 

�لرفاق »�لتي مت تد�سينها باملنا�سبة .

و�لقى يون�س كلمة باملنا�سبة �سدد فيها على �أهمية تعزيز 

�للبنانيني عموما، م�سري� �ىل  �لتعاون و�اللفة بني  رو�بط 

�ن لزرع �سجر �الرز دالالت كثرية �أهمها �لتم�سك بجذورنا 

وتر�سيخها، وتكرمي رمز �ل�سيادة �لوطنية، وحماية �لبيئة 

من �لت�سحر، و�حلفاظ على �خ�رس�ر �لوطن.

كما حتدث م�سوؤول �حلملة �ملهند�س نز�ر �بو جودة فاأ�سار 

�أرز هو خطوة هامة يف مو�جهة  150 �سجرة  �أن زرع  �ىل 

�لت�سحر ال �سيما و�أن �سجر �الرز وهو �لرمز �ملميز لبلدنا 

بات يغطي 0.0002  يف �ملئة فقط من م�ساحة لبنان.

من  نخبة  با�رس�ف  �ل�سجر�ت  غر�س  من  �النتهاء  بعد 

مطاعم  �أحد  �ىل  �جلميع  �نتقل  �لزر�عيني  �ملهند�سني 

باملنا�سبة.  كلمات  تخللته  غد�ء  حفل  �أقيم  حيث  �ملنطقة 

عيد  ملنا�سبة  �لوطنية  و�النا�سيد  �الغاين  �جلميع  و�أن�سد 

�ال�ستقالل.   

150 أرزة جديدة في تنورين في عيد االستقالل 
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�قت�ساد  »تقرير  »�الإ�سكو�«  �أطلقت 

عن  �ل�سادر   ،»2013 ل�سنة  �ملعلومات 

و�لتنمية  للتجارة  �ملتحدة  �الأمم  موؤمتر 

عقدتها  �إعالمية  ندوة  �سمن  )�الأونكتاد(، 

ريا�س  �ساحة  �ملتحدة،  �الأمم  بيت  يف 

كٌل  �لندوة  يف  حتّدث  بريوت.  �ل�سلح، 

تطبيقات  ق�سم  رئي�سة  �إدلبي،  نبال  من 

�لتي  و�الت�ساالت،  �ملعلومات  تكنولوجيا 

وماري  �لتقرير،  قّدمت ملحة موجزة حول 

يف  �القت�سادية  �ل�سوؤون  م�سوؤولة  �سيكات، 

و�لتنمية  للتجارة  �ملتحدة  �الأمم  موؤمتر 

�أهم �لنقاط �لو�ردة  لت 
ّ

)�النكتاد( �لتي ف�س

تكنولوجيا  م�سوؤول  زعرتي،  ر�مي  و  فيه، 

عن  حتدث  �لذي  �الإ�سكو�،  يف  �ملعلومات 

�ملالمح �الإقليمية لهذ� �لتقرير.

ور�أت �دلبي �إن »تقرير �قت�ساد �ملعلومات 

�الإيكولوجي  �لنظام  يبني   »2013
وي�رسح  �ل�سحابي،  لالقت�ساد   Ecosystem
�لتوجهات �حلديثة لهذ� �القت�ساد وخا�سة 

لتكنولوجيا  �الأ�سا�سية  بالبنية  يتعلق  فيما 

جزء  ويخ�س�س  و�الت�ساالت.  �ملعلومات 

وحتليل  لدر��سة  �لتقرير  هذ�  من  هام 

�لدول  على  �ل�سحابية  �حلو�سبة  تاأثري 

�لنامية، �إذ �أنه يو�سح �أن �عتماد �ملنظومة 

على  �نعكا�سات  �إىل  يوؤدي  قد  �ل�سحابية 

�لعر�س و�لطلب، كما يربز حتديات  جهتي 

من  وبالرغم  خمتلفة.  وتنظيمية  قانونية 

هذه �لتحديات فاإن �لتقرير يحث �حلكومات 

وبخا�سة يف �لبلد�ن �لنامية على �رسورة 

و�سع �إ�سرت�تيجيات �سحابية لتي�سري تقدمي 

�خلدمات �لعامة و�إن�ساء �إطار متكيني لدعم 

لالقت�ساد  �لتجارية  �لتناف�سية  و�سمان 

�رسورة  �إىل  �لتقرير  ي�سري  كما  �ل�سحابي. 

�سمن  �ل�سحابية  �ال�سرت�تيجيات  �عتماد 

�أجل  من  �الإجمالية  �لوطنية  �لتنمية  خطط 

حتقيق �لتنمية �القت�سادية و�الجتماعية«. 

�ل�سحابية  �حلو�سبة  »منظومة  �ن  و�عتربت 

�لتكنولوجية  �ملنظومات  من  كغريها  هي 

�ل�سمولية و�لتي �سنعتمد عليها عاجاًل �أو �آجاًل، 

على �مل�ستوى �لفردي �أو �مل�ستوى �لوطني �أو 

�الإقليمي، وبالتايل فاإنه من �الأهمية مبكان، 

�رسيعًا،  �جلديدة  �ملنظومة  بهذه  �الهتمام 

بال�سكل  لت�سخريها  �ل�سبل  جميع  وتوفري 

�القت�سادية  �لتنمية  عجلة  لدفع  �الأمثل، 

�سعوب  على  بالفائدة  يعود  ومبا  قدمًا 

�ملنطقة بكافة �رس�ئحهم«.

تقرير اقتصاد المعلومات لسنة 2013: 
توجهات حديثة لتكنولوجيا االتصاالت

وزير  �إىل  كتابًا  ـا�س 
ّ
�سمـ نقوال  بريوت«  جتار  »جمعية  رئي�س  ـه 

ّ
وجـ

�ملالية حممد �ل�سفدي طالب فيه بتعديل بع�س �أحكام �لقر�رين رقم 

�خلا�سعني  ـفني 
ّ
�ملكلـ »�إلز�م  مبو�سوع   2013 �آب   12 تاريخ   1/883

ـفني بتقدمي �لت�ساريح �ل�رسيبية و�لبيانات 
ّ
الإ�سـر�ف د�ئرة كبار �ملكلـ

�لدورية وطلبات �ال�سرتد�د عرب �لنــظام �ل�ســريبي �الإلكرتوين«، ورقم 

ـفني 
ّ
�ملكلـ »�إلز�م  مبو�سوع   2013 �الأول  ت�رسين   25 تاريخ   1/1157

�لت�ساريح  بتقدمي  �مل�سافة  �لقيمة  على  �ل�رسيبة  يف  ـلني 
ّ
�مل�سجـ

�لنظام  عرب  �ال�سرتد�د  وطلبات  �لدورية  و�لبيانات  �ل�رسيبية 

�أن جمعية  �ل�رسيبي �الإلكرتوين«. ومما جاء يف كتاب �جلمعية »مبا 

جتار بريوت ترى �أن وز�رة �ملالية مل تلتزم بالقانون وجتاوزت حد 

وحتت  �إلز�مية  ب�سورة  �ل�رسيبية  �لت�ساريح  تقدمي  بفر�س  �ل�سلطة 

كبار  قبل  من  �اللتز�م  عدم  حال  يف  �لنافذة  �لغر�مات  فر�س  طائلة 

�لرو�تب  وعلى  �مل�سافة  �لقيمة  على  بال�رسيبة  و�ملكلفني  �ملكلفني 

�لت�رسيح  ق�سية  ترك  ويقت�سي  �ملبنية،  �الأمالك  وب�رسيبة  و�الأجور 

�اللكرتوين عملية �ختيارية ريثما يكون قد �سدر قانون يلزم �ملكلفني 

بذلك لالأ�سباب �لتالية: 

�ملذكورين   44 رقم  �لقانون  من   38 �ملادة  من   2 �لفقرة  �أن  ومبا  ـ 

�اللكرتوين  �لربيد  بو��سطة  �لت�رسيح  �إلز�مية  على  تن�س  مل  �أعاله 

تنا�سبهم بحيث  �لتي  �لت�رسيح  يختارو� طريقة  �أن  للمكلفني  وتركت 

ن�ست على ما يلي »ميكن للمكلفني �خلا�سعني لنظام �لتكليف �لذ�تي 

»تّجار بيروت« إللغاء التصريح اإللكتروني اإللزامي
�إر�سال �لت�ساريح و�لبيانات �ل�رسيبية �ىل �الد�رة �ل�رسيبية بو��سطة 

�لربيد �اللكرتوين، وذلك وفقًا لالأ�سول و�الجر�ء�ت �لتي يحددها وزير 

�ملالية بقر�ر ي�سدر عنه«.

ـ ومما يوؤكد �أي�سًا عدم قانونية فر�س ب�سورة �إلز�مية �إر�سال �لت�ساريح 

بو��سطة  �إلز�مية  ب�سورة  �ل�رسيبية  �الإد�رة  �ىل  �ل�رسيبية  و�لبيانات 

�لربيد �الإلكرتوين هو ما جاء يف �لفقرة �الأوىل من �ملادة 64 من �لقر�ر 

رقم 1/453 تاريخ 22 ني�سان 2009 كما يلي »على �ملكلف �لذي يرغب 

وز�رة  موقع  خالل  من  �لولوج  �الإلكرتونية  �خلدمة  يف  �لت�سجيل  يف 

�ل�رسيبية و�لنظر على  �ل�سفحة  )www.finance.gov.lb( �ىل  �ملالية 

خدمة �لتظام �ل�رسيبي �الإلكرتوين، وتعبئة �لنموذج �ملعتمد للت�سجيل 

و�إر�ساله �لكرتونيًا«.

�لقر�رين  �الإلز�مية و�لغر�مات �ملن�سو�س عنها يف   عليه، تكون 
ً
بناء

لل�رسر  ونظر�ً  �لقانوين،  حملها  غري  يف  جاءت  قد  �أعاله،  �ملذكورين 

�لذي يلحق باملكلفني �لذين ال ميكنهم �لت�سجيل �لكرتونيًا يف �لظروف 

�لقر�رين  �أحكام  تطبيق  �ىل  �ل�رسيبية  �الإد�رة  عمدت  �إذ�  �لر�هنة 

�لقر�ر  �تخاذ  بريوت  جّتار  جمعية  ترجو  لذلك  بحقهم،  �ملذكورين 

�لن�سو�س  باإلغاء  وذلك  �أعاله،  �ملذكورين  �لقر�رين  �أحكام  بتعديل 

�لربيد  بو��سطة  �لت�ساريح  �إر�سال  وباإلز�مية  بالغر�مات  �ملتعلقة 

�الإلز�مية  يحــدد  �رسيــح  قانوين  نــ�س  ي�سدر  ريثما  �الإلكرتوين 

و�لغر�مات �خلا�سة بهذه �لق�سية عند �ملخالفة«.

من �شهر اإلى �شهر
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نقابة تجار الذهب وجمعية تجار المزرعة
تكرمان د. حمد تقديراً لجهوده االنمائية 

و�ملجوهر�ت  �لذهب  جتار  نقابة  مت 
ّ
كر

رئي�س  �ملزرعة  لبنان وجمعية جتار  يف 

حمد  بالل  �لدكتور  بريوت  بلدية  جمل�س 

و�إطالقه ور�سة  تقدير�ً جلهوده �المنائية 

تاأهيل �سو�رع و�أ�سو�ق منطقة �ملزرعة.

�أقيم �الإحتفال يف فندق فيني�سيا وح�رسه 

كل من: �لنائب علي بزي ممثاًل �لرئي�س نبيه 

بري، �لنائب �لدكتور حممد �حلجار ممثاًل 

�لدكتور  �لنو�ب:  �حلريري،  �سعد  �لرئي�س 

جمدالين،  عاطف  �لدكتور  حوري،  عمار 

�لنائب �ل�سابق �مني �رسي، رئي�س جمل�س 

�جلنوب قبالن قبالن، قائد �رسطة بريوت 

�لعميد ديب �لطبيلي ممثاًل �لعميد �بر�هيم 

عون،  �ليا�س  �ملحررين  نقيب  ب�سبو�س، 

رئي�س �ملجل�س �لبلدي �لدكتور بالل حمد 

�سوبرة،  �سامر  رزق،  �بو  ندمي  و�الع�ساء: 

خليل برمانة، حممد دوغان، جو روفايل، 

ب�رسى عيتاين، فادي �سحرور، ندمي ق�سطة، 

غالييني،  �حلفيظ  عبد  �سهاب،  مرو�ن 

ر�سيد ��سقر و�آر�م ماليان، و�لع�سو �ل�سابق 

رئي�س  وم�ست�سار  خوري،  طوين  للمجل�س 

رئي�س  حمود،  يحيى  �لدكتور  �ملجل�س 

ر�بطة خمتاري �الحياء �لبريوتية م�سباح 

رئي�س  فاكهاين،  عدنان  �حلاج  عيدو، 

رئي�س  �لد�عوق،  �مني  �ملقا�سد  جمعية 

ب�سري  �مل�ستقبل  تيار  يف  بريوت  من�سقية 

م�سطفى  �لنجادة  حزب  رئي�س  عيتاين، 

�حلكيم، رئي�س جلنة �هايل ر�أ�س �لنبع عبد 

�لتجارة  غرفة  رئي�س  �لن�سويل،  �لودود 

رئي�س  نائب  �سقري،  حممد  و�ل�سناعة 

�لدين  �سعد  �حلاج  �لعام  �لعمايل  �الحتاد 

حميدي �سقر، روؤ�ساء �للجان و�جلمعيات 

�لتجارية يف �ملناطق �للبنانية، وفعاليات 

وخماتري. و�جتماعية  و�منية   �قت�سادية 

�ألقى  باحل�سور  عودة  يون�س  ترحيب  بعد 

قال  كلمة  رزق  نعيم  �لذهب  جتار  نقيب 

بالل  �لدكتور  �ن  قلت  �ن  �بالغ  فيها:«ال 

�سخ�سه  �لوطن يف  يختزل �سورة بريوت 

كل  من  �لوطني  �جلمع  هذ�  و�لدليل 

و�ذ� جاز  �لتكرمي -  �لتالوين يف ح�رسة 

يل �ن �حتدث عنه كان�سان البد من �لقول 

وق�سم  طبيعي  ق�سم  ق�سمني،  �الخالق  �ن 

�كت�سابي«. 

و��ساف رزق: »يف هذه �ملنا�سبة �لغالية 

عمق  من  نتمنى  كي  �لفر�سة  �فوت  لن 

�ل�سا�سة  يتو�ءم  �ن  قلوبنا  خلجات 

وعادلة  جامعة  حكومة  لنا  وينتجو� 

�القت�ساد  �هل  كما  �ل�سا�سة  يتو�ءم  و�ن 

تعددت  فاالقت�ساديون مهما  لبنان،  يف 

�لود  حبل  يبقون  وم�ساحلهم  م�ساربهم 

فقط  لي�س  عناوينهم  و�لب�سمة  مربوطا، 

حفاظا على م�ساحلهم بل حفظا للبنان 

عرب �عالء �ساأنه �القت�سادي و�ملايل«. 

 بعاصيري

قال  كلمة  بعا�سريي  �حلاج  �لقى  ثم 

بهذه  �ليوم  نلتقي  �ن  فيها:«ي�سعدين 

�رس�ئح  كافة  متثل  �لتي  �لطيبة  �لوجوه 

�ملني  و�نتماء�ته  تالوينه  بكافة  �لوطن 

م�ستوى  على  �للقاء�ت  هذه  تكون  �ن 

و�لتيار�ت  �الحز�ب  وممثلي  �لروؤ�ساء 

�ملختلفة و��سعني ن�سب �عيننا م�سلحة 

�لوطن فوق كل �عتبار«.

كل  فيها  �سكر  كلمة  حمد  د.  �لقى  كما 

�لتي قامت بها  �لكرمية  من قام باللفتة 

يف  و�ملجوهر�ت  �لذهب  جتار  نقابة 

لبنان وجمعية جتار �ملزرعة، وقال: »�ن 

من  �أ�سا�سًا  فالأنه  �لتكرمي  هذ�  ��ستحقينا 

نتاج ما تربينا عليه من حب لبريوت ومن 

تكري�س لهذ� �حلب يف �ملدر�سة �لتي ن�ساأنا 

�لت�سحية  مبادىء  منها  و��ستقينا  فيها 

�لرئي�س  و�الخال�س و�عني بذلك مدر�سة 

�ل�سهيد رفيق �حلريري رحمه �هلل... با�سمي 

�ل�سخ�سي وبا�سم �ملجل�س �لبلدي ملدينة 

�سوف  �الجناز�ت  �ن  نعاهدكم  بريوت 

ملدينة  �ملو�سوعة  �مل�ساريع  و�ن  ت�ستمر 

بريوت �سوف تو�سع مو�سع �لتنفيذ مهما 

�سالحنا  �نتم  و�الحو�ل،  �لظروف  كانت 

�تت  جهة  �ية  من  عرقلة  �ي  وجه  يف 

فان  و�لعو��سف  �العا�سري  كل  وبرغم 

�ل�سفينة �ست�سل �ىل �ساطىء �المان ولن 

تنتهي والية هذ� �ملجل�س �ال و�مل�ساريع 

�ملو�سوعة �ست�سهد حتققا ملمو�سًا«. 

و�حلاج  رزق  �لنقيب  قدم  وختامًا 

�لدكتور  �ىل  تقديريًا  درعًا  بعا�سريي 

حمد. 

النقيب نعيم رزق

النائب علي بزي ود محمد حجار ود. بالل حمد والنقيب نعيم رزق 

نعيم رزق ومحمد شقير محمد لمع

النقيب نعيم رزق ود. بالل حمد والعميد ديب طبيلي ونقيب 
المحررين الياس عون
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�الجتماعية  �ل�سوؤون  وز�رة  �أطلقت 

»�رسعة  للطفولة  �العلى  و�ملجل�س 

�خالقيات �لتعامل �العالمي مع �لطفل«، 

يف موؤمتر �سحايف برعاية وزير �ل�سوؤون 

�الجتماعية و�ئل �بو فاعور، ويف ح�سور 

لور  لالعالم«  �لوطنية  »�لوكالة  مديرة 

�سليمان ممثلة وزير �العالم وليد �لد�عوق، 

عبد  لالعالم  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س 

حممد  �ل�سحافة  نقيب  حمفوظ،  �لهادي 

د�غر،  فيفيان  بال�سيدة  ممثاًل  بعلبكي 

عبا�س  �للو�ء  �لعام  لالمن  �لعام  �ملدير 

�الحمدية،  جنم  باملقدم  ممثاًل  �بر�هيم 

�لعميد  �لد�خلي  �المن  �لعام لقوى  �ملدير 

بطر�س  باملقدم  ب�سبو�س ممثاًل  �بر�هيم 

لالعالم  �لكاثوليكي  �ملركز  مدير  ها�سم، 

للمجل�س  �لعامة  �المينة  ك�سم،  �بو  عبدو 

عن  وممثلني  كرم  ريتا  للطفولة  �العلى 

من  وعدد  �الجتماعية  �ل�سوؤون  وز�رة 

�العالميني.

وعر�ست من�سقة �مللف �لثقايف و�العالمي 

يف �ملجل�س �مال وهبي للمبادىء �لعامة 

�لتي جاءت يف »�رسعة �خالقيات �لتعامل 

�اللتز�م  �وال  منها  �لطفل«،  مع  �العالمي 

باالخالقيات �لعامة لالعالم وخ�سو�سا 

�سمن  �العالم  حرية  مببادىء  �لتم�سك 

حدود �حرت�م حقوق �لطفل، ثانيا �حرت�م 

�لدولية �ملتعلقة بالطفل وثالثا  �ملو�ثيق 

�لتعامل �ملهني مع �سوؤون �لطفل. �ما يف 

�ل�رسعة  يف  ورد  فقد  �ملحددة  �ملبادىء 

حول  �العالمية  �لر�سائل  �عد�د  يف  �وال 

�لطفل  بر�مج  يف  ثانيا  وبثها  �لطفل 

�ملرئية و�مل�سموعة.

ثم و�أ�سار �لوزير �بو فاعور �ىل »�إن بع�س 

�لر�سمية  �جلهات  �سبق  �العالم  و�سائل 

�العلى  �ملجل�س  �و  وز�رة  �كان  �ملعنية، 

يف  �ملوؤ�س�سات،  من  غريها  �و  للطفولة 

و�ال�ساءة  �لق�سايا  من  �لكثري  �ثارة 

�العالم  و�سائل  حتولت  و�حيانا  عليها، 

�ىل �رسيك فعلي للمجل�س �العلى للطفولة 

�ثارة  يف  �الجتماعية  �ل�سوؤون  ولوز�رة 

�لق�سايا ومتابعتها.. وبع�سها كان على 

�ت�سال د�ئم باملجل�س وبالوز�رة من �جل 

لال�ساءة  فقط  ولي�س  �لق�سايا  معاجلة 

�العالم  و�سائل  من  كبري  وق�سم  عليها، 

�لق�سايا  مو�سوع  يف  ت�رسف  لبنان  يف 

�العالمية  �لر�سولية  مبنطق  �الجتماعية 

و�لتنويه.  �ل�سكر  ت�ستحق  و�لتي  �لكاملة 

لبنان،  يف  ق�سية  �لطفولة  »باتت  وقال: 

يد�فع  من  ولها  و��س�س،  مرجعية  لها 

�سابقا  الجلها.  ويتطوع  ويحميها  عنها 

�العتد�ء�ت  من  �لكثري  يح�سل  كانت 

�نو�عها  على  �العتد�ء�ت  �و  و�النتهاكات 

�جتماعية  �و�ساع  فقر،  جن�سية، ج�سدية، 

�و  �المر  هذ�  يتوىل  من  هناك  يكن  ومل 

للطفولة  �العلى  �ملجل�س  وبجهد  يتابعه. 

و�الجهزة  �ملعنية  و�لهيئات  �لوز�رة 

�لوعي  بات  غريها  �و  �المنية  �لر�سمية 

�للبناين جتاه ق�سايا �لطفولة �كرب وباتت 

هناك ح�سا�سية �كرب عند �ي �عتد�ء و�مام 

�ملو�سوع  مع  �لتعامل  فيتم  �سحية،  �ي 

حدود  �ىل  �ال�ستنكار  يتجاوز  ب�سكل 

من  كبري  عدد  قبل  من  �لعملية  �ملربر�ت 

�لوز�ر�ت و�الد�ر�ت«.

وقال:  ق�سية،  باتت  �لطفولة  �ن  و�أكد 

نكر�س  �ن  نحاول  به  نقوم  ما  »نحن يف 

ففي  �لثقافة،  هذه  ونبني  �ملفهوم  هذ� 

بع�سها  �مور،  حت�سل  كانت  �ل�سابق 

يتناولها،  ال  وبع�سها  �العالم  يتناولها 

�و  وعي  وال  جدية  معاجلات  ال  ولكن 

�ليوم  �الطفال.  حلماية  كاملة  ثقافة 

�خالقيات  »�رسعة  باطالق  به  نقوم  ما 

ن�سيف  �لطفل«  مع  �العالمي  �لتعامل 

خطوة ��سافية ومكت�سبا ��سافيا لق�سايا 

�لطفولة يف لبنان«.

مما  �الطفال  حماية  »�ملطلوب  وقال: 

م�ساهد  من  �لتلفزة  �سا�سات  عرب  يعر�س 

�سادمة ال يجوز �ن ي�ساهدوها �سو�ء على 

م�ستوى �لعنف �و �الباحية �و غريها. لذلك 

�آمل من و�سائل �العالم عرب هذه �ل�رسعة 

�لوطنية  ل«�لوكالة  �سنزودها  �لتي 

�ن  �العالمية  �لو�سائل  ولكل  لالعالم« 

تتجلى هذه �لر�سولية يف مقاربة �لق�سايا 

�لوثيقة.  بهذه  �اللتز�م  ويف  �الجتماعية 

و�نا و�ثق �ن و�سائل �العالم �ستقوم بهذ� 

شرعة حقوق الطفل في التداول االعالمي 

أمل وهبيسناء عواضةالوزير وائل أبوفاعور

من �شهر اإلى �شهر
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�الجتماعية  مل�سوؤولياتها  نتيجة  �المر 

�الدلة  من  �لكثري  �ىل  حتتاج  ال  �لتي 

و�لرب�هن«.

وتابع: »�حيانا حت�سل بع�س �العتد�ء�ت 

مبنطق  معها  �لتعامل  يتم  �الطفال  على 

�ال�ساءة  �جليد  من  �العالمية،  �الثارة 

على هذ� �المر لكن هناك فرقا بني �النارة 

و�الثارة. �حيانا ال يتم �حرت�م خ�سو�سية 

�سحية  طفلة،  كان  �ذ�  يعني  �الطفال، 

حتر�س، نقر�أ ��سمها يف �جلريدة، و�ذ� و�سع 

�ال�سم و�ل�سورة يف �جلريدة، فلذلك تاأثري 

عائلتها.  وعلى  �لطفلة  على  �سلبي  نف�سي 

هو  �العالم  يف  يظهر  ما  حال  �ي  يف 

�النتهاكات  جميع  من  �جلليد  جبل  ر�أ�س 

حاالت  هناك  يوميا،  �العتد�ء�ت.  وحجم 

بدو�ئرها  �الجتماعية  �ل�سوؤون  وز�رة  يف 

ق�سية  وتظهر  متابعتها  تتم  �ملتعددة، 

لالعالم يتم �لتعامل معها، و��سكر و�سائل 

�العالم ولكن عليها�ن حترتم خ�سو�سية 

�لعائالت«.

�العالم  يف  طفل  يظهر  »عندما  وتابع: 

�ل�رسوري  من  فلي�س  خمباأ،  ووجهه 

يكرب،  �سوف  �لطفل  هذ�  ��سمه.  و�سع 

�عتد�ء  �و  عنف  �و  فقر  �سحية  كان  �ذ� 

جن�سي �و ج�سدي �و �ي نوع من �النو�ع 

�ن  قاعدة  على  يعي�س  �ن  يجوز  ال 

هناك  ذلك،  يعرفون  �للبنانيني  جميع 

�حدى  يف  ولعائلته.  له  خ�سو�سية 

�حلاالت �لتي ح�سلت موؤخر� ز�ر وفد من 

�ل�سوؤون �الجتماعية عائلة كانت  وز�رة 

م�سيبتها م�سيبتني، �الوىل ما تعر�ست 

�لت�سهري  و�لثانية  حتر�س،  من  �لفتاة  له 

�ي  فاىل  �لفتاة.  ��سم  وو�سع  �العالمي 

حد هناك �حر�ج �جتماعي و�ثار و�رسر 

يف  نت�سارك  �ن  ناأمل  ونف�سي،  معنوي 

لفت  ويف  �العالم  و�سائل  مع  �المر  هذ� 

�لنظر �ىل هذ� �ملو�سوع و�ن يكون هناك 

�لتز�م«.

و�آمل  �ل�رسعة  نر�سل  »�سوف  وختم: 

�لر�سولية  نف�س  يف  �ل�سالة  تكون  �ن 

�العالمية و�ال ن�سطر �ىل �تخاذ �جر�ء�ت، 

الن �الجر�ء�ت هي �خر ما نحتاج للجوء 

�لر�سولية  على  نبني  �ن  نريد  �ليه، 

ولي�س  �العالم  لو�سائل  �الجتماعية 

�و حما�سبة بل على  �و وعيد  على تهديد 

م�سوؤولية، نثق ونقتنع بها، وهناك �لكثري 

من �الدلة و�لرب�هني«.

نظمت »جمعية برتونيات« معر�سًا للميالد حتت عنو�ن: »برتونيات �مليالد« برعاية �ل�سيدة 

�سانتال عون با�سيل وح�سور وزير �لطاقة و�ملياه جرب�ن با�سيل و�ل�سيد�ت ناديا مي�سال 

عون، تانيا يو�سف �سعادة، تانيا �بر�هيم كنعان، كلودين عون، �ل�سيد ح�سن حجيج وعقيلته 

طليعة، رئي�س بلدية �لبرتون مر�سيلينو �حلرك، رئي�سة جامعة ر�هبات �لعائلة �ملقد�سة يف 

�لبرتون �الأخت هيلد� �سالال، �ملحامي ع�سام يون�س، روؤ�ساء بلديات، وجمعيات وفعاليات 

وح�سد من �ملهتمني .. ت�سمن �ملعر�س يف »بيت �ملونة« يف �لبرتون هد�يا ميالدية، �سلل 

متنوعة �ملحتويات، �سناعات حرفية و�أرتيز�نا وفخاريات ومنتوجات طبيعية بعيد�ً عن 

�الأ�سمدة �لكيماوية و�ملبيد�ت �لزر�عية.

و�أ�سارت �ل�سيدة �سانتال عون با�سيل يف كلمة لها عن �أهد�ف �ملعر�س �لذي �أ�رسفت عليه 

ونّظمته �نه خطوة �سمن �سل�سلة من �لن�ساطات �لتي تقوم بها جمعية برتونيات �لتي �أ�س�سها 

كافة  �مليادين  يف  �لبرتون  منطقة  تنمية  �إىل  وتهدف  با�سيل  جرب�ن  �لوزير   2005 عام 

لكافة  هو  �ملعر�س  �ملونة حيث  وبيت  و�لدينية،  و�الأثرية  و�لبيئية  �ل�سياحية  وخ�سو�سًا 

�لبرتونيني و�للبنانيني وهو �ملكان �لذي ي�سم منتوجات �ملز�رعني و�حلرفيني يف �لق�ساء 

وهدفه تثبيت �ملز�رع يف �أر�سه وبلدته عن طريق �رس�ء حم�سوله وتو�سيبه وفق �الأ�سول 

�ل�سحية و�ملعايري �ملعرتف بها دوليًا حتت �إ�رس�ف مهند�سني زر�عيني و�خت�سا�سيني ومن 

ثم بيعه وتاأمني مدخول للمز�رعني و�حلرفيني ي�ساعدهم على �لعي�س �لكرمي.

�أردفت �ن �لبيت يحوي �أكرث من 70 �سنفًا ي�سرتى من �أكرث من �ألف مز�رع كما ي�سم مطعمًا 

�لبلدية” كاملناقي�س على �ل�ساج و�للبنة و�جلبنة و�ل�رس�ب و�لعرق و�لنبيذ  “�للقمة  يبيع 

و�لك�سك وغريها من �ملاأكوالت �ل�سحية �للبنانية.

بترونيات الميالد 
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�الأزرق«  »�لذهب  )CIh(م�رسوع  �ملدين   �لتاأثري  «ملتقى  �أطلق 

فندق  يف  �ملياه،  قطاع  الد�رة  �خلما�سية  �خلطة   :)Blue Gold(

�سليمان  مي�سال  �لعماد  �جلمهورية  رئي�س  برعاية  «فيني�سيا«، 

وح�سوره، و�سارك فيه �أكرث من �ألف �سخ�سية من �سّناع �لقر�ر 

و�ل�سيا�سيني، وبينهم رئي�س �حلكومة �ملكلف متام �سالم، و�لوزر�ء 

يف حكومة ت�رسيف �العمال مرو�ن �رسبل، فريج �سابوجنيان، 

�ىل  باال�سافة  با�سيل،  وجرب�ن  �خلوري  ناظم  نحا�س،  نقوال 

ممثلني عن �لهيئات �القت�سادية و�سخ�سيات �سيا�سية و�جتماعية 

 و�قت�سادية و�عالمية وفكرية وروحية وديبلوما�سية وع�سكرية.

�أهد�ف  �لتوجيهية للملتقى عن  �للجنة  وحتدث �مل�ست�سارون يف 

�آماًل  �أهمية »�القت�ساد �جلامع«،  �أ�سعد رزق على  فاأثنى  �خلطة، 

خالل  من  �لوطنية  للمكونات  جامعة  تاأثريية  ٍة 
ّ
قو »خلق  يف 

ملتقى �لتاأثري �ملدين«.

لبنان  »حاجة  ائغ 
َّ

�ل�س زياد  للملتقى  �لتنفيذي  �ملدير  و�أكد 

و�للبنانيني �إىل مقاربة جديدة الإر�ساء فل�سفة تعاون فاعلة يف 

ظل زمن �سعب تزد�د فيه �النق�سامات«، �سارحًا �أولويات �مللتقى 

�لثالث �ملتمثلة بـ »توحيد �للبنانيني حول م�ساريع �قت�سادية - 

�جتماعية جامعة، وتدعيم بنية �ملجتمع �ملدين وتعزيز مفهوم 

�ل�رس�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س«.

�آمال  �جلامع«،  �القت�ساد  «�أهمية  �إىل  رزق  �أ�سعد  �لدكتور  و�أ�سار 

بـ»خلق قوة تاأثريية جامعة للمكونات �لوطنية من خالل ملتقى 

�لتاأثري �ملدين، الن �القت�ساد �جلامع هو �لذي يعيد �العتبار �ىل 

توحد  �لتي  �مل�سرتكة  �مل�سالح  و�ىل  �ملبددة،  �لوطنية  �لرثو�ت 

�للبنانيني وتتغلب على �ختالفاتهم وتناق�ساتهم«.

ولفت �ملهند�س فهد �سقال �إىل �البعاد و�الهد�ف �ال�سرت�تيجية 

مل�رسوع �لذهب �الزرق، وقال: «�خرتنا �ملياه الأنها ع�سب �حلياة، 

والن معدل ت�ساقط �المطار يف لبنان هو �العلى مقارنة مبحيطه 

يف �ل�رسق �الو�سط. تتمثل �أهد�ف �مل�رسوع باإدخال مفهوم حتويل 

فائ�س �ملياه من حاجة ��ستهالكية �ىل ثروة �قت�سادية وطنية، 

ف�سال عن توحيد �للبنانيني حول �لرثوة �ملائية �ملوجودة على 

كامل �الر��سي �للبنانية وتوفري خطة متكاملة الد�رة �ملياه«.

�ملتحدة  �الأمم  بكلمة  طالل  بن  �حل�سن  �الأمري  ممثل  وحتدث 

�الأو�سط  �ل�رسق  يف  حتديات  من  تو�جهه  وما  �ملياه  �أهمية  عن 

�لعامل،  �ملياه يف  �أزمة  تو�جه  �أرقام خطرية  و�لعامل. معلنًا عن 

�أخرى.  دول  يف  وهدرها  �لدول  بع�س  يف  من�سوبها   وعن 

الجناح  �لتنفيذية  �خلطو�ت  عن  جرب�يل  �يلي  �ملهند�س  وحتدث 

�ملبادرة، موؤكد� «�لت�سميم على عدم �لف�سل، مع �لعلم �ن هناك 

�قناع  على  «رهاننا  وقال:  �جناحها«،  وجه  يف  تقف  عو�ئق 

�سناع �لقر�ر باأحقية �ملو�طن بالرثوة �ملائية. ونتو��سل حاليا 

�جناز  مرحلة  يف  ونحن  و�لتنفيذية،  �لت�رسيعية  �ل�سلطتني  مع 

نقرتحه  �لذي  للمياه«  �لوطني  «�ملجل�س  �ن�ساء  قانون  م�رسوع 

و�خلا�س«. �لعام  �لقطاعني  بني  �ل�رس�كة  يف  جديد�   منوذجا 

للمبادرة،  و�القت�سادي  �الجتماعي  �الثر  �سعب  وفاء  وعر�ست 

و�لغاز، وال حتتاج  كالنفط  لي�ست  «�ملياه يف بالدنا  �أن  موؤكدة 

�ىل عناء �لتنقيب و�ال�ستخر�ج النها ظاهرة، وجندها على نطاق 

حيث  �النتماء�ت  خمتلف  من  �لنا�س  ويتجمع  و��سع،  جغر�يف 

توجد �ملياه«.

و�أ�سارت �ىل �ن «م�رسوع �لذهب �الزرق جاء ليبني مدى قدرته على 

�حد�ث �آثار �قت�سادية �جتماعية متميزة تهم جميع �للبنانيني يف 

كل �لقطاعات وعلى كل �مل�ستويات، فهو يوؤمن يف �ملرحلة �الوىل 

�كرث من ثالثة �الف فر�سة عمل د�ئمة و�ربعمئة �لف فر�سة عمل 

�ملحلية«. �لبقاء يف جمتمعاتهم  على  �لنا�س  وي�سجع   مو�سمية، 

وقال فريد �سهاب: «�عتدنا كلبنانيني �لبكاء على �الطالل ولوم 

�الميان  وفقدنا  لنا،  يحدث  ما  م�سوؤولية  وحتميلهم  �الآخرين 

باإحد�ث �لفرق وحتقيق �الجناز�ت و�تخاذ �لقر�ر�ت. لذ�، نركز يف 

ملتقى �لتاأثري �ملدين على حملة توعية �لر�أي �لعام �للبناين حول 

مشروع »الذهب األزرق«: المياه ثروة وطنيَّة...
 لتوحيد اللبنانيين حول خيارات

إقتصادية– إجتماعية جامعة

من �شهر اإلى �شهر
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مفهوم �القت�ساد �جلامع وكخطوة �ولية، نر�هن على تكوين ر�أي 

عام د�عم مل�رسوع �لذهب �الزرق«.

نبذة عن المشروع: 
م�رسوع «�لذهب �الأزرق« مبادرة تهدف لتبيان �أهمية �ملياه يف 

لبنان على �نها لي�ست حاجة و�سلعة بل ثروة وطنية، قادرة على 

�إىل  �أواًل  �مل�رسوع  ويهدف  كبري.  ب�سكل  �ملحلي  �القت�ساد  دعم 

�لتو��سل مع  للمياه، وذلك من خالل  �لوطني  تاأ�سي�س �ملجل�س 

ت �للبنانيني 
ْ
و

َ
�سناع �لقر�ر كما �الإف�ساح يف �ملجال ليكون �س

موؤثر�ً عرب جتميع مليون توقيع وعر�سه على �لربملان �للبناين. 

يف  قوة  عن�رس  للملتقى  بالن�سبة  �ملائية  �ملو�رد  �سّكلت  وقد 

�القت�ساد �لوطني �للبناين منذ زمن طويل، لكونها عنو�نًا يتحد 

�سيا�سيًا؛ فهي  �ملنق�سم  �للبناين  �ملجتمع  حوله خمتلف �رس�ئح 

لبنانية  منطقة  ت�ستهدف  وال  طائفيًا  ومتييز�ً  حدود�ً  تعرف  ال 

للم�ساركني  �مللتقى  هدية  كانت  �ل�سياق،  هذ�  ويف  بعينها. 

مفهوم  بالتف�سيل  لي�رسح  �لثالث  بلغاته  �الأزرق  �لذهب  كتاب 

�ملائية. لبنان  ثروة  من  و�ال�ستفادة  تنفيذه  وكيفية   �مل�رسوع 

يف  يت�سارك  متكاملة  مقاربة  �الأزرق  �لذهب  م�رسوع  وميتلك 

يكونون  حيث  �للبنانيني  من  �ل�ساأن  �أ�سحاب  كافة  تنفيذها 

للم�رسوع  و�سيكون  وطني.  نطاق  على  �ملبادرة  من  جزء�ً 

يف  جودتها  وحت�سني  �ملياه  وفرة  يف  ٍن 
ّ
حت�س حتقيق  يف  دور 

عملية  يف  �الأمو�ل  لتوفري  ي�سعى  كما  �للبنانية.  �ملناطق  كل 

يف  عمل  فر�س  خلق  �إىل  باالإ�سافة  للمياه  �ملحّلي  �ال�ستهالك 

لبنان و�إمكانية زيادة �ملدخول �لفردي من خالل �إتاحة �لفر�سة 

�أمام �ملو�طنني وموؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س لال�ستثمار يف قطاع 

�ملياه �إىل جانب متتني �أ�س�س �القت�ساد �للبناين وتنمية �لناجت 

�ملحّلي �الإجمايل.

�العمال  رجال  جتمع  رئي�س  لفت 

زمكحل  فوؤ�د  �لدكتور  �للبنانيني 

باإحدى  مير  »لبنان  �أن  �ىل  �النتباه 

�أ�سعب �لفرت�ت من تاريخه �القت�سادي 

نتوقع  �ننا  و�ل�سيا�سي.  و�الجتماعي 

�ملدى  على  �لو�سع  حت�سن  وناأمل 

�ملتو�سط بعد توقيع �التفاق �الأخري مع 

�قت�سادي  �أثر  من  �سينتجه  وما  �إير�ن 

�إيجابي على �ملنطقة«، وذلك يف حفل 

ل�سفر�ء  �لتجمع  نظمه  حو�ري  غد�ء 

نو�ب  �لالتينية، وح�رسه  �أمريكا  دول 

هيئات  وروؤ�ساء  و�سيا�سيون  ووزر�ء 

م�سانع  و��سحاب  ومالية  �قت�سادية 

لبنانيون.

بكلمة  �لغد�ء  حفل  زمكحل  ��ستهل 

�مل�سطربة،  �لعربية  »�لثور�ت  عن 

مع  تت�ساعد  �سورية  يف  �حلرب  بينما 

تاأثري�ت على بلدنا«، مبديا �مله يف �ن 

تكون �لنتائج �يجابية بعد قمة جنيف 

�خلا�س  �لقطاع  �ن  على  »م�سدد�   ،2
�للبناين كان د�ئما بعيد� عن �لتوتر�ت 

بيئة  تلوث  �لتي  �ملحيطة  �ل�سيا�سية 

ويجاهد  يكافح  ولطاملا  �الأعمال، 

ويتطور �سمن بيئة غري م�ستقرة وغري 

�آمنة مهما كانت �ل�سعوبات، فقد كان 

�أرباب �لعمل �للبنانيون - وما ز�لو� - 

�ملختبئة  �لفر�س  �إيجاد  �ل�سباقني يف 

يف ظل �الأزمات ولطاملا �أثبتو� للعامل 

و�رسعة  وقوتهم  مرونتهم  �أجمع 

تكيفهم مع �الأو�ساع«. 

»�نكم  �ل�سفر�ء:  زمكحل  وخاطب 

بالن�سبة  �ملثايل  �ل�رسيك  متثلون 

�لذين  �للبنانيني  �الأعمال  لرجال 

يبحثون د�ئما عن �آفاق جديدة مثمرة. 

مميزة  عالقة  وتطوير  بناء  �ملهم  من 

مع منطقتكم �إذ �نكم ت�سكلون بالن�سبة 

وجزء  قارة  نحو  »ذهبيا«  بابا  لنا 

حيث  �سخمة  �سوق  لديه  �لعامل  من 

��ستناد�  ميكننا �يجاد مكاننا ب�سهولة 

ومنتجاتنا  �لتناف�سية  مز�يانا  �إىل 

�لعالية و�ىل  �ملتخ�س�سة ذ�ت �جلودة 

�أفكارنا �ملبتكرة �لتي جتول �لعامل« .

باأنه  قناعته  �لتجمع  رئي�س  و�بدى 

�للبنانيون  �الأعمال  رجال  »�سيكون 

�أول من �سيقوم باإعادة بناء �لعالقات 

مع  �ملتميزة  و�لتجارية  �القت�سادية 

�إمنا  �ملنطقة.  يف  �جلديدة  �الأنظمة 

�الإعمار  الإعادة  �ال�ستعد�د  من  بد  ال 

��ستثمار�ت  �الآن  حتى  �سيولد  �لذي 

مليار   200 �أكرث من  تبلغ  �ملنطقة  يف 

باأن  وثقة  يقني  على  ونحن  دوالر. 

�ملنطقة،  حمور  د�ئما  �سيكون  لبنان 

�أف�سل �رسيك لديكم«. وطلب  وبالتايل 

ت�سبحو�  »�أن  �ل�سفر�ء  من  زمكحل 

�أي�سا˝ �سفر�ء لرو�د �الأعمال �للبنانيني 

يف بلد�نكم«.

فر�س  عن  �ل�سفر�ء  بع�س  ث 
ّ
حتد ثم 

ذكر  مع  بالدهم  يف  �ال�ستثمار 

توّفر  ظل  يف  �القت�سادية  �ملناخات 

�ملو�د �لطبيعية و�حلو�فز �لتي تعطيها 

�الأجانب  للم�ستثمرين  حكوماتهم 

لديها. ودعو� 

بالدهم  زيارة  �ىل  �الأعمال  رجال 

يعود  مبا  نظر�ئهم  مع  عالقات  وبناء 

بني  �لوطني  �القت�ساد  على  بالفائدة 

لبنان وهذه �لبلد�ن.

حوار اقتصادي مع سفراء أميركا الالتينية

زمكحل لزيادة التبادل التجاري وبناء الشراكة
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�لتطور  �لبطريرك حلام من موؤمتر  �أطلق 

لالت�ساالت  و�لعلمي  �لتكنولوجي 

بخال�سة  خاللها  من  خرج  �رسخة 

�لثورة  بو�سلة  ت�سويب  توِجب 

خمتلف  يف  وتر�سيخها  �لتكنولوجية 

�الأ�سعدة �حلياتية �الجتماعية و�لثقافية 

ة و�الإن�سانية وغريها، 
ّ
و�الإعالمية و�لفني

و�ملودة  �ملحبة  �أو��رس  لزيادة  خدمة 

و�إ�ستغاللها من �أجل بنيان �إجتماعي. 

�لدينية  �ملبادىء  من  �ل�رسخة  تنطلق 

�لتو��سل  خانة  يف  لي�سب  و�الأخالقية 

�ل�سعوب  ، وتبادل �خلرب�ت بني 
ّ
�حلقيقي

للهدم  و�سيلة  يكون  �أن  ال  و�حل�سار�ت 

و�لثقافة  باالأمن  و�لعبث  �النحر�ف  �أو 

�ملنفتحة.

�لعاملي  �ملركز  يف  �نعقد  �لذي  �ملوؤمتر 

حلو�ر �حل�سار�ت )لقاء( يف �لربوة بدعوة 

�لبطريرك  غبطة  ومب�ساركة،  وبح�سور 

بطريرك  حلام،  �لثالث  غريغوريو�س 

و�الأ�سكندرية،  �مل�رسق  و�سائر  �أنطاكية 

�لكاثوليك،  �مللكيني  للروم  و�أور�سليم 

نقوال  �الت�ساالت  وزير  مع  وبالتعاون 

و�لنو�ب  �لوزر�ء  من  وح�سد  �سحناوي، 

و�القت�سادية  �الجتماعية  و�لفاعليات 

و�لروحية.

للدكتور  ة 
ّ
ترحيبي بكلمة  �ملوؤمتر  بد�أَ 

�لذي  �ملوؤمتر،  م 
ّ
مقد حليحل،  �إيلي 

قطاع  تطوير  ة 
ّ
�أهمي كلمتِه  يف  تناول 

ر يف خدمة 
ُّ
 هذ� �لتطو

َ
ع �الت�ساالت، لو�سَ

�رس�ئح  بني  و�للقاء  �لتو��سل  وتفعيل 

عام  �أمني  كلمة  ثم  �للبنايّن،  �ملجتمع 

�ل�سيد  �حلو�ر  لتطوير  �للبنانية  �جلمعية 

تطور  على  ل 
ّ
عو �لذي  �مل�رسي،  ر�سا 

�لنظر  وجهات  تقريب  يف  �الإت�ساالت 

وت�رسع �لتو��سل وتخدم �حلو�ر بطريقة 

�لتكنولوجية  �لثورة  �أنَّ  و�أّكد  �أف�سل، 

�حلو�جز  كل  حتطيم  ت�رسيع  يف  ت�ساهم 

�مل�سطنعة بني كافة مكونات �ملجتمع.

�لتي  قبي�سي  كرمي  �ملحامي  كلمة  ثم 

بني  �الت�ساالت  عنو�ن  حتت  �إندرجت 

�لقانون و�لت�رسيع. وقدم �رسحًا مف�ساًل 

عن قطاع �الت�سالالت يف جمال �لهاتف 

�لقو�نني  �ىل  وتطرق  و�خلليوي،  �لثابت 

ما  وذلك  بعد،  تقر  ومل  و�سعت  �لتي 

بني  �ل�سالحيات  يف  �لتقارب  ي�سبب 

�لقو�نني  بتحديث  ومطالبة  �الد�ر�ت 

�لتي تقرتحها �للجنة ملو�كبة �لتطور. 

�الت�ساالت  تقنيات  تطور  �إنعكا�س  �أما 

�ل�سينمائي  �الإنتاج  م�ستوى  على 

فقد  عام  ب�سكل  و�لفني  و�لتلفزيوين 

طرحته �ملمثلة رىل حمادة يف مد�خلتها 

�لتي حتدثت فيها عن تاريخ �الت�ساالت 

وخا�سة  �الن�سان  حياة  على  وتاأثريه 

�لفنان �لذي ��ستطاَع من خالل �أن ي�سل 

�أفكاره من خالل �سباك �سغري ي�سل �إىل 

كل بيٍت من دون �إذن حتى �إنه ي�ستطيع 

ة 
ّ
�أن يجمع �لتربعات للقيام باأعمال فني

عن طريق �النرتنت.

ويب  بو�سع  �الت�ساالت  وزير  وطالبت 

تقدم  ني 
ّ
�للبناني �لفنانني  عن  �سايت 

وتكوين  ذ�كر�تهم  و��ستعادة  �أعمالهم 

على  �جلديدة  �الأجيال  ملعرفة  باب 

�أعمالهم.

طالبت  بتو�سية  �لنهاية  يف  وخرجت 

فيها بتفعيل �لعالقة بني �الإنتاج �لفني 

لبنان.  يف  �لفن  مل�سلحة  و�الإت�ساالت 

�مل�ستوى  ودون  حمدودة  تز�ل  ال  و�لتي 

�ملطلوب وهو ما ينعك�س �سلبا على �لفن 

ب�سكل عام.

قرد�حي  جورج  �الإعالمي  وعالج 

على  و�الت�ساالت  �لرقمية  �لثورة  �ثر 

�ملنظومة �العالمية طالب بو�سع قانون 

كافة،  لبنان  يف  �العالم  لتنظيم  جديد 

و�إعطاء  �الإلكرتوين  �الأعالم  فيه  مبا 

للمجل�س  �أكرب  تنفيذية  �سالحيات 

�الأ�رس�ف  من  ليتمكن  لالإعالم  �لوطني 

على �ملو�د �الإعالمية يف جميع و�سائل 

�الأعالم �لتقليدية و�اللكرتونية.

�لتي  �الت�ساالت  ثورة  �أن  �إىل  ولفت 

بد�أت يف �لعقد ما قبل �الخري من �لقرن 

من  عام  بوجه  �الإن�سان  نقلت  �ملا�سي 

تطور�.  �كرث  نظام  �ىل  تقليدي  نظام 

و�لدليل �ملبتكر�ت �لتي حتدث يوما بعد 

�الن�سان  حياة  جو�نب  خمتلف  يف  يوم 

و�لثقافة  و�لتعليم  و�لغذ�ء  �لطب  يف 

من �شهر اإلى �شهر

الوزير مروان خير الدين

الممثلة روال حمادة

الوزير نقوال صحناوي

اإلعالمي جورج قرداحي

البطريك لحام

رضا المصري

مؤتمر »التطور التكنولوجّي والعلمّي لالتصاالت« يطالب بجعل لبنان منطقة رقمية 
 البطريرك لحام: لتكون وسائل االتصاالت 

ّإنجيالً يبشر بالخير 
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�العالم  �ن  معترب�  و�لرتفيه.  و�لريا�سة 

كان من غري منازع �مل�ستفيد �الول من 

هذه �لثورة �لنا�سئة.

عنو�ن  حتت  �لدين  خري  �لوزير  وحتدث 

فاأكد  �لنا�سئة  �ل�رسكات  حتديات متويل 

ة 
ّ
�للبناني �ل�رسكات  يف  �ال�ستثمار  �أن: 

دور  على  و�أثنى  �ملعرفة.  لنقل  �لنا�سئة 

�ملعارف  ت�سجيع  يف   
ّ

�ملركزي �لبنك 

خالل  �ملجال،  هذ�  يف  لال�ستثمار 

بحماية  �ل�رسكات  هذه  يف  ��ستثماره 

يحمُل  ما  �ملال،  ر�أ�س  قيمة  من   %  75
ما  وهو  �ملجازفة.  من   %  25 �مل�ستثمر 

يحفز �أ�سحاب روؤو�س �الأمو�ل وبالتايل 

هجرة  من   
ّ
للحد ة 

ّ
�للبناني �الأدمغة 

عمل  فر�س  خلق   
ُ
يتيح ما  �الأدمغِة، 

جديدة �إذ �أنَّ �ملبالغ �ملر�سودة من قبل 

م�رسف لبنان تو�زي 400 مليون دوالر، 

�لعمل  فر�س  من  �آالف  ع�رس�ت  ن 
ّ
يوؤم

و�إن�ساء  �لتكنولوجيا  جمال  يف  �جلديدة 

�جلديد  ة 
ّ
�ملالي �الأ�سو�ق  قانون  م�رسوع 

لدر��سة  �لنو�ب  جمل�س  �إىل  �أحيل  �ّلذي 

و�إقر�ره.

بني  �سحناوي  �لوزير  قارن  جهته  من 

ة، 
َّ
و�حلالي  ،DSL لـ  �لقدمية  �ل�سبكة 

 خالل فرتة ق�سرية. وعدد 
َ
ر

ّ
وكيَف تتطو

و�لتي  �لوز�رة  قدمتها  �لتي  �الإجناز�ت 

�ملتناف�سة  �لدول  عد�د  يف  لبناَن  جتعل 

�أنَّ بع�َس  يف عامل �لتكنولوجيا. وك�سف 

�إىل  حتتاج  �لتي  �ملو�سوعة  �مل�ساريع 

قر�ر من جمل�س �لوزر�ء.

47 % ن�سبة �الخرت�ق من �النرتنيت على 
�خلليوي.

قطاع  هو   
ّ
�ملحلي �لناجت  من   %  9

ة.
ّ
�ملعلوماتي

قطاع  من  �ملد�خيل  جمموع  من   %  15
�الت�ساالت ما يعد ثاين مدخل للخزينة 

ة 
ّ
�لعربي �لدول  بني  �لثالث  لبنان   

ّ
ويعد

ة 
ّ
�ملعلوماتي جمال  يف  لال�ستثمار�ت 

ل بلد يف �لعامل ن�سبة عدد �ملهند�سني 
ّ
و�أو

ون�سف �ملن�سور�ت �لتي توزع يف �لعامل 

لبنان  ويعترب  لبنان  من  ت�سدر   
ّ
�لعربي

ة.
ّ
ل يف �إنتاج �لكليبات �لفني

ّ
�الأو

َ �أن ما فعلُه خالل �سنتان يف وز�رته 
و�أّكد

ة على �خلليوي.
ّ
ز�د �رسعة �لثابت 12 مر

فقد  ربط  �أن  بعد  حلام  �لبطريرك  �أما 

عنو�ن  حتت  �الن�ساين  و�لتطور  �اللهي 

بني  �حلو�جز  تزيل  �الت�ساالت  ثورة 

�إمتد�د  على  �الن�سان  و�أخيه  �الن�سان 

موؤ�س�س  �أول  �ن   �
ً
معترب �جلغر�فيا، 

عن  يتخل  مل  �لذي  �هلل  هو  لالت�ساالت 

�أول  �إعطائه  خملوقه �الن�سان من خالل 

�الر�س  �إملوؤ�  �أكرثو�،  �أمنو�،  �أن  �إر�سال 

�إخ�سعوها.

�ملاآ�سي  �ىل  حلام  �لبطريرك  وتطرق 

�لتي تت�سببها ويالت �حلرب على �سوريا 

م�ست�سهد�  �الأعالمي  �لتزوير  �سيما  وال 

باأن  في�سك  روبرت  �ل�سحايف  قاله  مبا 

�حلرب يف �سورية هى �أكرث �حلروب كذبا 

حرب  �سور  بث  خالل  من  وذلك  ورياء 

من لبنان و�لعر�ق على �إعتبار �أنها �سور 

�حلرب يف �سوريا، ر�جيا �ن تفلح و�سائل 

�إنقطع بني �بناء  �الت�سال من �إعادة ما 

عدوى  نقل  من  حمذر�  �لو�حد  �ل�سعب 

و�خل�سية  لبنان  �ىل  �سوريا  يف  �لنز�ع 

من ظو�هر �لتكفري وحذف �الآخر �لتي مل 

ت�سهدها من قبل و�لتعدي على �حلريات 

�لتو��سل  نتائج  �ن  و�إعترب  �لفردية. 

تنمي �لثقة بني �لبلد�ن �لعربية و�غلبها 

كذلك  .وطالب  �حلو�جز  وتهدم  ��سالمية 

�لتي  �لعربية  �لبالد  بني  �حلدود  باإز�لة 

تتحدث بلغة و�حدة يف حني ت�سهد �لبالد 

�لغربية �لتي لها لغات خمتلفة وتر�ثات 

متنوعة قد وجدت �ل�سبيل الأز�لة �حلدود 

بني  �حلو�جز  نزيد  �لعرب  نحن  بينما 

بلد�ننا بدل �إز�لتها.

�ملون�سنيور  تال  �ملوؤمتر،  نهاية  يف 

م�ست�سار   - �حلكيم  �رسبل  �لدكتور 

�لروم  ة 
ّ
بطريركي يف  ة 

ّ
�لعام �ل�سوؤون 

�لتي  -�لتو�سيات  �لكاثوليك  ني 
ّ
�مللكي

تها 
ّ
�أعد و�لتي  �ملجتمعني  من  خرجت 

�الإعالميني  �ل�سادة  من  �ملوؤلَّفة  �للجنة 

اف، �لقا�سي 
ّ
جورج قرد�حي وطالل ع�س

حليحل،  �إيلي  �لدكتور  عطية،  جورج 

ىل 
ُ
�لدكتور م�سطفى �مل�رسي و�ملمثلة ر

حمادة.ون�ست �لتو�سيات على �لتايل:

وز�رة  روؤية  تنفيذ  �جتاه  يف  �لدفع   -1
رقمية،  من�سة  لبنان  �الت�ساالت جعل 

يف  �لرقمي  للن�ساط  حمور�ً  وحتويله 

�ملنطقة.

�لب�رسية  �اللياف  م�رسوع  2- �إكمال 
وربط   ،FTTX مل�رسوع متهيد�ً 

�مل�ستخدمني ذ�ت �لكثافة �لعالية.

�ملالئمة  �لرقمية  �لبيئة  3- تاأمني 
.Ecosystem و�ملنا�سبة

�سهده  �لذي  �لتحديث  من  �الفادة   -4
قطاع �الت�ساالت لت�سجيع منو �ل�رسكات 

�لنا�سئة.

و�قر�ر  �اللكرتونية،  �حلكومة  �إن�ساء   -5
قانون �لتوقيع �اللكرتوين.

6- خف�س �ال�سعار.
عرب  �ل�سوتي  �لتخابر  ت�رسيع   -7

.VOIP النرتنت�

وجعل  �لتعليمي،  �لقطاع  حتديث   -8
�سلب  يف  �ملعلوماتية  �لربجمة  مادة 

�ملنهاج.

خمتلف  بني  عمل  ور�س  �إقامة   -9
�الت�ساالت  قطاعي  يف  �لالعبني 

نظر�  و�العالم،  �ملعلومات  وتكنولوجيا 

بينهما  و�لتكافل  �لتكامل  �همية  �ىل 

�لثورة  من  �لق�سوى  �العالمية  لالفادة 

�لرقمية.
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من �شهر اإلى �شهر

�أزمة »لي�س لنا  �أن ما ي�سهده لبنان من  �عترب �لوزير نحا�س 

و�أن  لبنان،  ترخي ظاللها على  �سوريا  و�الزمة يف  فيها،  يد 

يف �الزمات و�لعو��سف تقفل �البو�ب. نحن قفلنا �البو�ب يف 

�أماكن، وباأماكن �خرى فتحنا مزيد�ً منها. 

تكفينا  ال   %2 ولكن   ،  %2 منو  ي�سهد  لبنان  هذ�  كل  رغم 

الن علينا دينا«. ونوه نحا�س بـ »ن�ساط جلنة جتار �ل�سوف«، 

هذه  ولكن  جيدة،  بن�سبة  �لكربى  �لدول  يف  تغيري  �ىل  د�عيًا 

�لن�سبة ال تكفينا الأن �لبلد عليه ديون، و�ىل »�عتماد �لتنمية 

كعنو�ن مهم و�إبر�ز �لطاقات �ملحلية و�حلركة �لتجارية يف 

لبنان«. 

وجاء حديثه خالل �لع�ساء �ل�سنوي �لذي �أقامته جمعية جتار 

�ل�سوف يف The Village Country Club يف بعقلني، وح�رسه 

ت�رسيف  حكومة  يف  و�لتجارة  �القت�ساد  وزير  �ىل  �إ�سافة 

�العمال نقوال نحا�س، عدد من �لنو�ب وممثلني عن �الحز�ب 

و�جلمعيات وروؤ�ساء �لبلديات، وح�سد من �لتجار و�ل�سناعيني 

و�لفعاليات �القت�سادية يف �ملنطقة. 

بلدية  ورئي�س  �ل�سوف  رئي�س جمعية جتار  نخلة  �إيلي  و�ألقى 

�أمٍن  من  به   
ُ
ينعم مبا  �ل�سوف  »�إن  فيها:  جاء  كلمة  �لباروط 

�لطو�ئفية  مكوناِتِه  بني  مثالية  م�سرتَكة  وحياٍة  و��ستقر�ر 

على  فيه  �ل�سيا�سي  �لقر�ر  ِل  مبفا�سِ �مُلم�سكون  مع 
ُ
يج حيث 

�أي موقٍع  �أياديهم ويف  د على  ن�سُّ و�إننا  جتذيرِهم وتوطيِدهم 

ِلنا 
َ
ب

َ
كانو� د�عيَنهم �ىل دو�ِم �لتعاون و�لتالقي للحفاِظ على ج

الأن ذلك يعني �حلفاظ على تو�ُزن لبنان«. 

علينا  ليه 
ُ

مي مبا  �ل�سوف  جتار  كجمعية  ُقمنا  »لقد  و�أ�ساف: 

�لو�جب رغم �إمكاناتنا �ملحدودة و�أحو�لنا �ملتقلبة �إذ مل يكن 

 �إليه ولكننا و�جهنا ونو�جه كما �ساِئر �ملناطق 
ُ
هذه ما نطمح

�لد�خِل و�الأحد�ث يف �جلو�ر وما تخُلُقُه  �الأزمة يف  تد�عياِت 

كم على �لوقوف يف وجه 
ُ
�أنعكا�ساٍت �سلبية. و�إننا نعاهد من 

�لرياح �لعاتية و�لعمل على عدم ��سمحالِل �حلركِة �لتجارية 

يف منطقة �ل�سوف«. 

ل رئي�س �حتاد جتار جبل لبنان فقال: »�لبلد 
ّ
�أما ن�سيب �جلمي

�لت�سامح  و�ىل  �جلامعة  �لكلمة  �ىل  �حلاجة   
ّ

باأم�س �ليوم 

و�لتالقي، الأن �لنا�س تعبت من �لتجاذبات �ل�سيا�سية و�لفلتان 

�لتفجري�ت و�لتدهور �ملعي�سي و�لبطالة  �الأمني و�خلوف من 

وتر�جع �الأعمال، فيما ت�ستمر �لدولة يف ظل حكومة ت�رسيف 

�أعمال من دون وجود �أي �أمل يف �الأفق يوحي بامكانية ت�سكيل 

حكومة جديدة تعيد �لثقة بلبنان يف �لد�خل و�خلارج«.

�إذ  لبنان،  جبل  جتار  كاإحتاد  »نحن  حمذر�ً:  ل 
ّ
�جلمي وتابع 

وتاأثريها  عليه  هي  ما  على  �الو�ساع  ��ستمر�ر  من  نحذر 

�أننا مند يدنا �ىل  �لتجاري، نعلن ب�سدق  �لقطاع  �لعميق يف 

و�أننا  �لوطني،  �القت�ساد  عن  يد�فعون  �لذين  �ملخل�سني  كل 

�سنكون جنبًا �ىل جنب مع كل �لقياد�ت �القت�سادية �ملد�فعة 

عن م�سالح لبنان �لعليا، وكلنا �مل باأن يعود لبنان �ىل �سابق 

عهده منارة �ل�رسق وقبلة �لعامل«.

عشاء عمل حاشد لجعية تجار الشوف 
نحاس: يشهد لبنان نمو 2 % ، لكنها ال تكفينا الن علينا ديون

نخلة: ندعو الى دواِم التعاون والتالقي للحفاِظ على َجَبلِنا
 الجمّيل: نحذر من استمرار االوضاع وتأثيرها العميق 

في القطاع التجاري

نسيب الجميل

إيلي نخلة

الوزير نقوال نحاس

ريم خداج
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 من اليمين بشارة نخلة وانطوان طانيوس وأحمد محمود الحضور خالل حفل العشاء
ونديم نمور

من اليمين الفريد نجم وجورج عبد النور وزاهي روكز وميالد خوري

من اليمين سعيد حمادة وفارس سعد وعصام عزام وأنور ضو من اليمين أحمد عالء الدين وجهاد زهيري انطوان عبود وقزحيا منصور

العميد جورج خوري ومالك بيرك والقاضي 
عفيف الحكيم

سعيد حمادة وعقيلته اريج

من اليمين شريف فياض وماليكا أبو عجرم ونهال 
الغصيني

العميد مروان حالوي وعقيلته فاديا

من اليمين حسام أبو دياب ونجيب أبو ضرغم 
وحكمت األشقر

خالد زين الدين وسجيع حسنية

من اليمين الوزير نقوال نحاس والنائبان ايلي عون 
ودوري شمعون

أيمن محمود وأمل الجردي

الحضور يقطعون قالب الحلوى جانب من الحضور
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من �شهر اإلى �شهر

خالل قطع قالب الحلوىالنائب جورج عدوان وايلي نخلة والوزير نقوال نحاس

مرسل ذبيان ووجدي بو حمدان واسامة البعيني كميل يوسف وسامي إيليا من اليمين شادي صعب وعصمت وعصام خطار

زينة نمور ولميا ابو كروم ونزار حمادةمن اليمين إيلي كيوان وغسان عطاهلل وبسام جوزف وهيام مقصودجورج وعادل طنوس

نايل وكارال غيث

ايلي ورندة المتني

رامي وديانا غيث

ياسر سري الدين وكمال فارس

خليل حمادة والعميد ناجي المصري

نبيل ورانيا الغصيني

حسيب حيدر واكرم الغصيني

طوني وجوديت نهرا
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صفقة المجّمع السياحي في بعقلين
هل تؤسس لمشاريع أخرى على مساحة الشوف والجبل؟

و�أو�ساط  �الإقت�سادية،  �الأو�ساط  ترتقب 

رجال �الأعمال و�مل�ستثمرين �للبنانيني، 

�لتي  �للبنانية«  »�ملجموعة  �سفقة 

يف  �ل�سياحي  ع 
ّ
�ملجم ب�رس�ء  قامت 

بعقلني ـ �ل�سوف، باعتباره من �مل�ساريع 

حيث  �ملنطقة  يف  �لفريدة  �الإ�ستثمارية 

بلغت قيمة �لعقار 3 ماليني دوالر. 

على  �أوالأ،  �سيقام  �أنه  �مل�رسوع  �أهمية 

�أول  10000 مرت. وثانيًا، يعترب  م�ساحة 

�ل�سوف  يف  فندقي  �سياحي  م�رسوع 

�أي  غياب  ويف  �أمني،  �الأمري  ق�رس  بعد 

م�رسوع �آخر منذ �أكرث من ثالثني �سنة. 

بعقلني  يف  �سيقام  �مل�رسوع  �أن  وثالثًا، 

دير  مقابل  �ل�سوف  قلب  يف  �لو�قعة 

ومعاملها  بفر�دتها،  تتميز  �لتي  �لقمر 

�ل�سياحية �لتاريخية ومناظرها �خلالبة. 

مبوقعها  �أ�ستهرت  �ملنطقة  كون  عد� 

�جلميل، فقد �رتبط ��سمها �أي�سًا باالإمارة 

�ملعنية و�الأمري فخر �لدين عرب �لتاريخ، 

كمركز للفقه و�لدين و�الآد�ب �الإ�سالمية 

و�لن�ساالت،  و�لق�ساء  و�لتوحيدية 

وبقيت  �لوطنية،  �ملكتبة  حاليًا  وت�سم 

كذلك حتى يومنا هذ�.

�مل�ستقبلي  �ملتكامل  �مل�رسوع  ور�بعًا، 

ومطاعم  م�سابح  ي�سم  كونه  حيث  من 

من  وجمموعة  للحفالت  وقاعات 

و�سيتميز  لالإيجار  �ل�سغرية  �لفيالت 

باإقامة خدمات ترفيهة وطبية، وزيادة 

متناول  يف  لتكون  �ل�سقق  عدد  يف 

خالل  من  مقبولة،  با�سعار  �جلميع 

�إ�رس�ك �لطبقات �ملتو�سطة وذوي �لدخل 

�ل�سياحية.  �الأن�سطة  مبختلف  �ملحدود، 

وهو يهدف �أي�سًا �إىل تاأمني فر�س عمل 

ل�سبابها.

ولكن �لت�ساوؤل �لذي يتبادر �إىل �الأذهان، 

هو: هل �سيكون �مل�رسوع �نطالقة جديدة 

�ل�سوف  منطقة  يف  �ل�سياحة  لتفعيل 

�ملتعط�سة لذلك؟

وهل يكون �مل�رسوع فاحتة لالإ�ستثمار�ت 

�للبنانية و�لعربيةـ  �خلليجية خ�سو�سًا؟

هذ�  يف  �مل�رسوع  هذ�  قيام  يعني  وهل 

�أخرى  مل�ساريع  يوؤ�س�س  حتديًا  �لوقت 

على م�ساحة �ل�سوف و�جلو�ر؟
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جولة لـ »ايدال« على عدد من معاصر زيت الزيتون ومصانع التعبئة في منطقة الشمال
عيتاني: صادرات زيت الزيتون ارتفعت 28.5 % عام 2012

يف �إطار برنامج تنمية �ل�سادر�ت �لزر�عية Agri Plus، جال رئي�س 

لبنان  يف  �ال�ستثمار�ت  لت�سجيع  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�س 

�لغرف  �حتاد  عام  �أمني  ير�فقه  عيتاين  نبيل  �ملهند�س  “�يد�ل” 
يف  و�لزر�عة  و�ل�سناعة  �لتجارة  غرفة  يف  �ملال  و�أمني  �للبنانية 

من  عدد  على  �ملوؤ�س�سة  من  ووفد  دبو�سي  توفيق  �ل�سيد  طر�بل�س 

معا�رس وم�سانع تعبئة وتو�سيب زيت �لزيتون يف منطقة �ل�سمال، 

يف  وتو�سيبه  وتعبئته  �لزيتون  زيت  الإنتاج  مر�كز  �أربعة  �سملت 

مناطق زغرتا و�لكورة و�لقلمون. 

ُعقد  حيث  طر�بل�س  غرفة  يف  �جلولة  من  �الأوىل  �ملحطة  وكانت 

�جتماع بني �ملهند�س عيتاين و�ل�سيد دبو�سي للبحث يف مو�سوع 

�لت�سدير،  عرب  �الإنتاج  من  �لفائ�س  وت�رسيف  �لزيتون  زيت  دعم 

�إ�سافة �إىل كيفية تفعيل �ملر�فق �القت�سادية يف مدينة طر�بل�س. 

حيوي،  مو�سوع  هو  �لزيت  هذ�  ت�سدير  �أن  �إىل  دبو�سي  �أ�سار  وقد 

�سحناوي،  نقوال  �الت�ساالت  وزير  د�سن 

مركز  �لرقمية،  بريوت  مدينة  يف 

�رسكة  �إىل  �لعائد  �جلديد  �الت�ساالت 

touch يف ح�سور م�سوؤولني يف �ل�رسكة.
�ت�سال  على  رده  بعد  �سحناوي  و�رسح 

»نفتتح  �ل�رسكة:  م�سرتكي  �أحد  من 

 touch ل�رسكة  �جلديد  �الت�ساالت  مركز 

ي�سهم  مما  �لتكنولوجيا،  باأحدث  �ملزود 

خدمة  يف  �جلودة  م�ستوى  حت�سني  يف 

�لتي  للم�ساكل  �حللول  وتاأمني  �لزبائن 

تو�جههم. ويرد �ىل هذ� �ملركز يوميا �أكرث 

لها  �ال�ستجابة  تتم  �ت�سال   21000 من 

ذ�ته  بحد  �جناز�  ذلك  ي�سكل  حيث  كلها، 

�لتي جنحت يف م�ساهاة   touch ل�رسكة 

ويف  �ملجال.  هذ�  يف  �لعاملية  �ملعايري 

لل�رسكة  �لتهنئة  نوجه  �ملنا�سبة،  هذه 

بكل طاقمها �لذي يعمل بجهد للمحافظة 

�لتي  �الجناز�ت،  من  �لنوع  هذ�  على 

�الت�ساالت  �رسكات  قدرة  باإطر�د  تر�سخ 

وحتقيق  �لعقبات  تذليل  على  لبنان  يف 

خطو�ت كبرية ومو�كبة �لتقدم يف جمال 

خدمة �لزبائن و�لتقنيات �جلديدة«. 

ولفت �إىل �أن »�رسكة touch مددت �ساعات 

��ستقبال طلبات �لزبائن عرب �لهاتف على 

بحيث  �ال�سبوع،  �أيام  طول  �ل�ساعة  مد�ر 

زيادة  بعد   ،24 على  �ساعة   24 ��سبحت 

�إمكانات مركز �الت�ساالت �جلديد«.

 touch �رسكة  يف  �لتجاري  �ملدير  و�أكد 

�ل�رسكة  �أطلقت  »بعدما  �أنه  خاطر  ندمي 

وعرو�سا  خدمات   2013 �لعام  خالل 

مميزة بهدف تلبية متطلبات �مل�سرتكني 

�حلديثة، يتم �لرتكيز حاليا على �الإرتقاء 

�ال�سرت�تيجية  من  كجزء  �لزبائن  بخدمة 

وقال:  �ل�رسكة«.  تنتهجها  �لتي  �لعامة 

بقدرة  �جلديد  �الت�ساالت  مركز  »يتمتع 

طلبات  كافة  �إ�ستجابة  لنا  �أتاحت  �أكرب 

�لزبائن عرب �لهاتف. ومل تقت�رس جهودنا 

��ستقبال  �أي�سا  �أمنا  بل  �حلد  ذلك  على 

جميع �ملكاملات ب�سكل متو��سل 7/24«.

دشن مركز اتصاالت شركة »تاتش« في بيروت
صحناوي : نجحت في مضاهاة المعايير العالمّية 

وخدماتها على مدار الساعة

�شركات
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معر�س  من  �لثانية  �لن�سخة  �سهدت 

 2013 لعام  �لكال�سيكية  �ل�سيار�ت 

حلظات MInI �ملميزة مع لقاء �سيارة 

�سيارة  مع   1975 MInI Austin طر�ز 
�أ�سو�ق  يف   2013 طر�ز   MInI hatch

بريوت. 

عامي  بني  �ل�سيار�ت  �ملعر�س  م 
ّ
كر

هي  فئات  ثالث  و�سم  و1975   1920
و»�سيار�ت  �لكال�سيكية«،  »�ل�سيار�ت 

�ملجددة«،  و»�ل�سيار�ت  �ل�سباق«، 

عدد  يف   MInI �سيار�ت  برزت  وقد 

فعر�ست  �ملعر�س.  يف  �ملحطات  من 

�سيارتا  �ملجددة«  »�ل�سيار�ت  فئة  يف 

لتبينا  و2013   1975 طر�ز   MInI
يكمالن  و�حلا�رس  �ملا�سي  �أن  كيف 

�ل�سباق«  »�سيار�ت  فئة  ويف  بع�سهما. 

طر�ز�ت  على  �الإطالع  �لزو�ر  ��ستطاع 

و�ملزينة  بالنجاحات  �ملكللة   MInI
باالإ�سافة  �لقدمية  �ل�سباق  بت�ساميم 

لعدد  �لتابعة  �ل�سباق  �أك�سي�سو�ر�ت  �إىل 

من �ل�سائقني �للبنانيني �مل�سهورين.

عام  مدير  حنينة،  ناجي  �ل�سيد  وقال 

ب�سول  �رسكة  يف  �لتجارية  �ل�سوؤون 

وحنينة تعليقًا على م�ساركة MInI يف 

معر�س �ل�سيار�ت �لكال�سيكية: »ت�ستهر 

باحتفائها  عامليًا    MInI �سيار�ت 

وللبنان  و�لت�سميم.  و�الإبد�ع  بالثقافة 

 MInI مع عالمة  ذكريات جميلة جد�ً 

من  �سيء  بكل  �سيار�تها  �ساركت  فقد 

�سباقات �لر�يل �إىل �ملعار�س و�ملو�كب 

و�أعياد �مليالد و�الإحتفاالت«. 

�لدويل  �الإحتاد  رئي�س  �ن�سم  وقد 

�إىل  كرم،  بيلي  �لقدمية،  لل�سيار�ت 

�ل�سيار�ت  وحمبي  �ل�سيار�ت،  جامعي 

من  عدد  �إىل  باالإ�سافة  �لكال�سيكية 

و�الإجتماعية  �ل�سيا�سية  �ل�سخ�سيات 

�لكال�سيكية  باالأ�سالة  لالإحتفال 

لل�سيار�ت �ملعرو�سة.

MINI تجمع الماضي والحاضر في معرض السيارات الكالسيكية
 سيارة MINI  طراز 1975 تلتقي بطراز 2013 

في معرض أسواق بيروت

كي  �ملعايري  بع�س  �عتماد  �رسورة  على  م�سدد�ً 

�لزيتون  زيت  من  و�ل�سادر�ت  �ملحا�سيل  ت�ستويف 

�ملو��سفات  مع  وتتما�سى  �ملطلوبة  �ل�رسوط 

�لعاملية. و�أكد على �رسورة �إر�ساد �ملز�رع و�مل�سّدر 

و�إعد�ده  �النتاج  حت�سني  �أجل  من  �سو�ء  حّد  على 

�القت�سادية  �أثر على �حلياة  لذلك من  للت�سدير ملا 

يف منطقة �ل�سمال ب�سكل عام، وعلى قطاع �لزيتون 

ب�سكل خا�س. و�أثنى على �جلهد �لذي تبذله »�يد�ل« 

يف جمال دعم �لقطاعات �الإنتاجية عمومًا. 

�أن �سناعة  �ملهند�س عيتاين على  �أكد  ناحيته،  من 

زيت �لزيتون هي من �ل�سناعات �لتقليدية �لتاريخية 

�لتي تتمتع بها منطقة �ل�سمال كما مناطق عدة من لبنان. و�أ�سار �أن 

�لتنمية �ملناطقية تبد�أ من �الهتمام بالقطاعات �لو�عدة، خ�سو�سًا 

�للبنانية  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  ُتعترب من  �لزيتون  زيت  �أن �سناعة 

�ملميزة وذ�ت �جلودة �لعالية. و�أعلن �أن جمموع �إنتاج زيت �لزيتون 

للعام 2012 بلغ 11300 طنًا، منها 4162 طنًا للت�سدير. �أما ما مت 

�أن �ال�ستهالك  2374 طنًا، علمًا  ��ستري�ده من هذ� �ملنتج، فقد بلغ 

�ملحلي هو يف حدود 9.5 �آالف طن �سنويًا. 

�لتي  �ملتعددة  باالإجناز�ت  عيتاين  �ملهند�س  و�أ�ساد 

زيت  �سادر�ت  حجم  منو  �سعيد  على  حتقيقها  مت 

�لزيتون، م�سري�ً �إىل �أنه: »مع بدء �لعمل بربنامج تنمية 

�ل�سادر�ت �لزر�عية Agri Plus، و�إدخال زيت �لزيتون 

منذ  بخدماته  �مل�سمولة  �لزر�عية  �ملنتجات  عد�د  يف 

�رتفعت قيمة �سادر�ت هذ� �ملنتج بن�سبة   ،2012 �آذ�ر 

28.5 يف �ملئة يف �لعام 2012 )4162 طنا( مقارنة مع 
ادر�ت 

ّ
�لعام 2011 )3238 طنا(. كما �رتفعت هذه �ل�س

بن�سبة 24.2 يف �ملئة حتى نهاية �أيلول 2013، مقارنة 

مع �لفرتة نف�سها من �لعام 2012. �إنه موؤ�رس مهم على 

�ل�سلعة ذ�ت �ملنافع �ملتعددة، ما يوجب  �لطلب �لعاملي على هذه 

علينا �لتعاون مع جميع �الأطر�ف �ملعنية من �أجل تطبيق �ملقايي�س 

عنا�رس  من  هاما  عن�رس�  ت�سكل  �لتي  �لعاملية  و�ملو��سفات 

و�لتو�سيب  �لتعبئة  وم�سانع  �ملعا�رس  بع�س  �أن  علما  �ملناف�سة، 

و�لتغليف �أجرت تطوير�ت كبرية لهذه �لناحية، وباتت �ليوم تعتمد 

�أحدث �أ�ساليب �الإنتاج وت�سّدر زيتا ذ�ت جودة عالية.
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م�شارف

�لكاردينال  �ملاروين  �لبطريرك  �أ�ساء 

مغارة  �لر�عي،  بطر�س  ب�سارة  مار 

�ل�رسح  باحة  يف  �لعيد  و�سجرة  �مليالد 

�لكاردينال  ح�سور  يف  �لبطريركي، 

وقائمقام  �سفري،  بطر�س  �هلل  ن�رس  مار 

جوزف  بالتكليف  �لفتوح  ك�رسو�ن 

�نطو�ن  جونية  بلدية  ورئي�س  من�سور، 

�ملدير  �الد�رة  جمل�س  ورئي�س  �فر�م، 

وح�سد  �سفري،  �سليم  بريوت  لبنك  �لعام 

كلمة  �لر�عي  و�ألقى  �ملو�طنني.  من 

�لذي  �سفري  »�سليم  م�ستهلها  يف  �سكر 

�إىل  خ�سي�سًا  روما،  من  بال�سجرة  جاء 

�للبنانيني،  لكل  »نقول  وقال:  بكركي«، 

�ملعذبة،  �الو�سط  �ل�رسق  �سعوب  ولكل 

�لدرب  رفيق  هو  �لرب  الأن  تخافو�  ال 

�جلوع  وال  �حلرب  يريد  ال  �إن�سان  لكل 

�لبطريرك  �سدد  و�إذ  و�حلقد«.  �لعنف  وال 

على »معاين �ل�سالم«، �ساأل �هلل �أن »يعم 

للخروج من  �ل�رسق،  وكل  لبنان  �ل�سالم 

خمتلف  على  نعي�سها  �لتي  �الأزمات 

�ل�سعد«.

فيها  �أ�سار  كلمة  �سليم �سفري  �ألقى  ثم 

�إىل �أن »هذ� �لوطن لبنان، ال بد من �أن 

وي�ستمر  ليظل  �ل�سعوبات،  كل  يقهر 

كما كان دوما«. وقال: »ميالأين �الأمل 

كذلك،  �أكون  ال  وكيف  به،  و�الإميان 

غبطة  بكركي،  �سيد  �إميان  �أرى  و�أنا 

وطن  بلبنان،  �لر��سخ  �لبطريرك  �أبينا 

�الأرز و�الإخ�رس�ر و�حلياة و�الأمل، هو 

تاأكيد  على  وملل،  كلل  دومنا  �لعامل 

�لعي�س  يف  و�للبنانيني  لبنان  حق 

بحرية وكر�مة يف وطن �ل�سالم، وطن 

بكركي  �أعطيت  �لذي  لبنان  �لرب،  �أرز 

و�سيدها جمده«. 

ويتعاون مع »مايسيس«
»بنك  بنك  بد�أ  �أخرى  ناحية  ومن 

بريوت« تو�سيع �أعماله با�ستخد�م نظام 

ا 
ّ
»ماي�سي�س �سوفي�س فاليو« بنجاح مم

متغري�ت  م�سكلة  مو�جهة  من  �سيمكنه 

�ل�سوق �ملحلية ودعم منوه.

�لبنك  فاإن  �لالفت،  �لتطور  هذ�  ومع 

كفاءته  تعزيز  على  �الآن  قادر�ً  �سيكون 

�لعمل  �سري  �إد�رة  �سمان  مع  �لت�سغيلية 

بنك  ي�ستخدم  و�سوف  �أف�سل.  ب�سكل 

�إد�رة  يف  فاليو  �سوفي�س  نظام  بريوت 

�لو�ساطات  وق�سم  و�الأ�سول  �خلزينة 

�ملالية.

�ل�رس�كة  �أهمية  على  تعليقه  ويف 

�لرئي�س  قال  ماي�سي�س«،  »�رسكة  مع 

بريوت  بنك  يف  للمعلومات  �لتنفيذي 

غابي عند�ري: »لقد وقع �ختيارنا على 

وخربتها  مل�سد�قيتها  ماي�سي�س  �رسكة 

وقال  �ملنطقة«.  هذه  يف  �لو��سعة 

رئي�س �ملبيعات يف منطقة جنوب �آ�سيا 

ماي�سي�س  �رسكة  يف  �الأو�سط  و�ل�رسق 

حلول  باأن  �سعد�ء  »نحن  فياين:  فادي 

بريوت  بنك  بثقة  حظيت  قد  ماي�سي�س 

�مل�رسفية  �حللول  �أبرز  باعتبارها 

هذ�  يف  �لعاملي  �لطر�ز  ومن  �لر�ئدة 

�ملجال«.

 بنك بيروت يحمل شجرة الميالد 
من روما الى بكركي
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وفد جمعية المصارف يلتقي ميقاتي
باسيل: مرتاح إلى وضع القطاع

نقل رئي�س جمعية �مل�سارف �لدكتور فر�ن�سو� با�سيل عن رئي�س 

و�سع  �إىل  �رتياحه  ميقاتي  جنيب  �الأعمال  ت�رسيف  حكومة 

�مل�سارف يف لبنان، »لكنه غري مرتاح �إىل و�سع �لدولة �ملايل، 

كما �جلميع«. 

ز�ر جمل�س �إد�رة جمعية �مل�سارف برئا�سة با�سيل، ميقاتي يف 

بروتوكولية  زيارة  يف  جئنا  �للقاء:  بعد  با�سيل  وقال  �ل�رس�ي، 

وطماأناه  للم�سارف،  �جلديد  �جلمعية  جمل�س  �نتخاب  ملنا�سبة 

كانت  �ملقررة.  �لرب�مج  وفق  م�ستمرة  �جلمعية  �أعمال  �أن  �ىل 

�جلديد  �لت�سنيف  مو�سوع  يف  للبحث  منا�سبة  �أي�سًا  �لزيارة 

للدولة �للبنانية وت�سنيف �مل�سارف �الأ�سبوع �لفائت �لذي جاء 

�أن يح�سل  بعد ت�سنيف �لدولة، الأن ت�سنيف �ل�رسكات ال يجوز 

�مل�رسيف  �لو�سع  �أن  �ىل  طماأناه  �لدولة.  ت�سنيف  م�ستوى  يف 

�سليم جد�ً و�أن �مل�سارف هي على م�ستوى عاٍل من �ل�سيولة �لتي 

متلكها. وقلنا لدولته، وهو يف �الأ�سا�س متفهم لهذه �الأمور، �نه ال 

د 
ّ
ميكن للدولة �أن تعتمد �مل�سارف لتمويل �لعجز. نحن كما نرد

�إعادة جدولة ديونها  �لدولة على  ��ستعد�د مل�ساعدة  د�ئمًا، على 

لدى �مل�سارف �ىل �أن تتمكن من حت�سني �أو�ساعها �ملالية، وهذ� 

�أن  �ي�سا  ��سالحية، وال يجوز  باإجر�ء�ت  �ال  �أن يحدث  ال ميكن 

يتنامى �لعجز وي�ستمر على ما هو عليه �سنة بعد �أخرى، وهو يف 

غالبيته يتاأتى من �خل�سائر �لتي تتكبدها موؤ�س�سة كهرباء لبنان.  

ب�سكل  كهرباء  لديه  تكون  حني  �للبناين،  �ملو�طن  �إن  �أ�ساف: 

لو مت  ما  بكثري يف  �أقل  �سيدفع  �لكهرباء،  موؤ�س�سة  متو��سل من 

�إذ� تفادى كلفة �ملولد�ت،  للتعرفة، الأنه  �ل�سعر �حلقيقي  تطبيق 

يدفعها  �لتي  �الأ�سعار  من  �أقل  �ملوؤ�س�سة  فاتورة  كلفة  ت�سبح 

�ليوم بن�سبة 30 يف �ملئة. وعندما ي�سبح لدى موؤ�س�سة �لكهرباء 

�إمكانات �الإنتاج كما يجب من دون �أن تتكبد �خل�سائر �أو حتتاج 

�ىل دعم �لدولة وتتم زيادة �أ�سعار �لكهرباء ويخف عجز �لدولة. 

وعن موقف �لرئي�س ميقاتي من مو�سوع �مل�سارف، قال با�سيل: 

دولة �لرئي�س مرتاح �إىل و�سع �مل�سارف، لكنه مثلنا ومثل جميع 

�للبنانيني غري مرتاح �إىل و�سع �لدولة �ملايل.

 باسيل: 
مصارفنا تملك سيولة عالية ولديها ادارة حكيمة

فر�ن�سو�  �لدكتور  �مل�سارف  رئي�س جمعية  عز�  �آخر،  �سياق  ويف 

بورز«  �أند  »�ستاندرد  �لدولية  �لت�سنيف  وكالة  خف�س  با�سيل 

�إىل  كربى،  لبنانية  م�سارف  لثالثة  �الإئتماين  �لت�سنيف   S&P
الأ�سباب   B-« �إىل  �للبنانية  للدولة  �ل�سيادي  �لت�سنيف  خف�س 

يعرفها �جلميع«، موؤكد�ً �أن »و�سع �مل�سارف �لعاملة يف لبنان 

حكيمة«،  �إد�رة  ولديها  عالية  �سيولة  ن�سبة  ومتلك  جد�ً،  �سليم 

وقال يف حديث تلفزيوين: ما حتمله �مل�سارف باللرية �للبنانية 

ال ي�سّكل خطر�ً عليها، الأن م�رسف لبنان ي�ستطيع يف �أي وقت، 

�أن يدفع لها لقاء �سند�ت �خلزينة. ال يعني ذلك �أن �مل�سارف لن 

تتمكن على �ملدى �لبعيد من ت�سليف �حلكومة، برغم �أنها توقفت 

 ما عن ت�سليف جديد لعجز �لدولة �لتي يفرت�س بها �تخاذ 
ّ
�إىل حد

 من �لبذخ �حلا�سل.
ّ
�إجر�ء�ت �إ�سالحية حتد

وال  �إطالقًا  �للبنانية  �مل�سارف  على  خطر  »ال  �أن  با�سيل  و�أكد 

على �ملودعني، طاملا �أو�ساع �لقطاع �مل�رسيف �سليمة وهو على 

ه يف ظل معدل �سيولة مرتفع«.
ّ
درجة عالية من �لتنب

فرع لـ »الموارد« في فردان

له  جديد�ً  فرعًا  �ملو�رد«،  »بنك  �فتتح 

�سمن �سبكة فروعه يف لبنان. وُتعترب هذه 

لكون  للبنك،  ��سرت�تيجية  خطوة  �الإ�سافة 

�لفرع �جلديد يقع يف �إحدى �ملناطق �الأكرث 

�للبنانية  �لعا�سمة  يف  و�أهميًة  ًة 
ّ
حيوي

وحتديد�ً يف منطقة فرد�ن. 

فرد�ن،  يف  ر�سمي  ب�سكل  �لفرع  تد�سني  مت 

بح�سور �سيوف جالو� د�خل �لفرع و�طلعو� 

على معر�س عن �لبطاقات �الئتمانية �لتي 

قّدمها �لبنك و�لذي كان �أول من �أطلقها يف 

�حل�سور  �سمل  وقد  لبنان.  يف   1995 �لعام 

رئي�س جمل�س �إد�رة - مدير عام بنك �ملو�رد 

�إ�سافة  �لدين  خري  مرو�ن  �لوزير  �س.م.ل. 

ورجال  �لبنك  يف  �مل�سوؤولني  من  عدد  �إىل 

�الأعمال و�أهل �الإعالم ووجوهًا �جتماعية. 

“من  �الفتتاح  حفل  يف  �لدين  خري  وقال 

�حتياجاته  و�لتما�س  �ل�سوق  مر�قبة  خالل 

�ملتنامية ب�سكل متو��سل، نخطو خطوة �إىل 

�الأمام باجتاه زبائننا. وميكننا حتقيق ذلك 

ع تهدف للو�سول 
ّ
ب�سكل كبري، عرب خطة تو�س

�إىل مناطق جديدة يف لبنان وبالتايل فتح 

�لباب للمزيد من �الأفر�د و�ملوؤ�س�سات للتمتع 

زة«.
ّ
بخدماتنا �ملمي
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م�شارف

بنك ن�رسته �الإقت�سادية عن 
َ
 �أجنز فرن�س

�الأ�سهر �لت�سعة �الأوىل من �لعام 2013، 

�القت�ساد  �أد�ء  عن  تقرير�ً  نت 
ّ
وت�سم

�للبناين لهذه �لفرتة.

�أن  �إىل  بد�يته  يف  �لتقرير  و�أ�سار 

يف  تر�جعًا  �سجل  �للبناين  �القت�ساد 

ن�ساطه �لعام يف �الأ�سهر �لت�سعة �الأوىل 

�لفرتة  مع  باملقارنة   2013 �لعام  من 

ذلك  وظهر  �ملا�سي.  �لعام  من  ذ�تها 

من خالل �لرت�جع �مللحوظ يف معظم 

�إذ تر�جعت  موؤ�رس�ت �لقطاع �حلقيقي. 

بن�سبة  �ملرخ�سة  �لبناء  م�ساحات 

عمليات  عدد  تر�جع  كما   ،%  10.6
وعدد   ،%  5.2 بن�سبة  �لعقارية  �لبيع 

�ل�سيكات  %، وقيمة   10 �ل�سياح بن�سبة 

�ملتقا�سة بن�سبة 1.7 %، وقيمة قرو�س 

»كفاالت« بن�سبة 20.1 %.

�لعامة  �ملالية  �أن  �لتقرير  و�أو�سح 

يف  �أو�ساعها  يف  تر�جعًا  �سهدت 

�الأ�سهر �لثمانية �الأوىل من �لعام 2013 

�لعام  �لفرتة نف�سها من  باملقارنة مع 

�لعجز  ن�سبة  �رتفعت  حيث  �ل�سابق، 

�ملايل �الإجمايل نتيجة زيادة �لنفقات 

مع  �ل�سابقة  م�ستوياتها  عن  �لعامة 

�لعامة،  �الإير�د�ت  م�ستوى  تر�جع 

�الأويل  �مليز�ن  م�ستوى  تر�جع  كما 

�الإجمايل. �إذ بلغ �إجمايل �الإنفاق نحو 

9.1 مليار�ت دوالر يف �ال�سهر �لثمانية 
�الوىل من �لعام 2013، بزيادة �سنوية 

من  ذ�تها  �لفرتة  عن   %  12.3 ن�سبتها 

�لذي  �لوقت  يف  هذ�  �ل�سابق.  �لعام 

بن�سبة  �لدولة  �إير�د�ت  فيه  �نخف�ست 

دوالر  مليار�ت   6.4 �إىل  لت�سل   %  2.1
ذلك  على  فرتتب  ذ�تها،  �لفرتة  خالل 

�إىل   %  73 �رتفاع �لعجز �ملايل بن�سبة 

2.7 مليار�ت دوالر يف �ال�سهر �لثمانية 
�الوىل من �لعام 2013 .

�لعام  �لدين  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�سار 

62.4 مليار دوالر حتى  بلغ  �الإجمايل 

�سنوية  بزيادة   ،2013 �أيلول  نهاية 

من  ذ�تها  �لفرتة  عن   %  11.2 ن�سبتها 

ود�ئع  ��ستبعاد  وبعد   .2012 �لعام 

�ملركزي  �مل�رسف  يف  �لعام  �لقطاع 

و�مل�سارف �لتجارية من �إجمايل �لدين 

�لعام حقق  �لدين  �لعام، يكون �سايف 

 52.2 �إىل  % لي�سل   6.2 زيادة ن�سبتها 

مليار دوالر يف نهاية �أيلول 2013.

حافظ  �لنقدي  �لو�سع  �أن  �لتقرير  و�أكد 

تو��سل  ظل  يف  �لعام،  ��ستقر�ره  على 

�سيا�سة �لتثبيت �لنقدي مل�رسف لبنان، 

�إذ  �للبنانية.  �للرية  �لطلب على  وزيادة 

تو�سعت �لكتلة �لنقدية )M 3( يف �الأ�سهر 

�لت�سعة �الأوىل من �لعام 2013 لتبلغ ما 

يعادل 101.36 مليار دوالر، بزيادة بلغت 

5.5 مليار�ت عن �لفرتة ذ�تها من �لعام 
عن  �ل�سادرة  للبيانات  وتبعًا  �ملا�سي. 

�لت�سعة  �إد�رة �الإح�ساء �ملركزي لالأ�سهر 

معدل  فبلغ   ،2013 �لعام  من  �الأوىل 

�لفرتة  مع  باملقارنة   %  0.6 �لت�سخم 

»موؤ�رس  �أما  �ملا�سي.  �لعام  من  ذ�تها 

بنك لتجارة 
َ
جمعية جتار بريوت - فرن�س

�لثالث  للف�سل   78.23 �لتجزئة« ف�سجل 

�ملوجود�ت  و�رتفعت   .2013 �لعام  من 

لبنان  مل�رسف  �الأجنبية  بالعمالت 

35.61 مليار�ً  �إىل  لت�سل   %  1.4 بن�سبة 

يف نهاية �أيلول 2013، مقارنة بـ 35.1 

مليار�ً يف �لفرتة ذ�تها من 2012.

�مل�رسيف  �لقطاع  �أن  �لتقرير  و�أو�سح 

�لظروف  هذه  من  بالرغم  ه 
ّ
منو و��سل 

من  �الأوىل  �لت�سعة  �الأ�سهر  نهاية  يف 

�لفرتة  مع  باملقارنة   ،2013 �لعام 

منت  �إذ  �ل�سابق.  �لعام  من  �ملماثلة 

 %  7.3 بن�سبة  �مل�سارف  موجود�ت 

�إىل  و�سلت  بحيث  �لفرتة،  هذه  خالل 

�أيلول  نهاية  يف  دوالر  مليار   159.3
�لقطاع  ود�ئع  �زد�دت  كما   ،2013
�خلا�س بن�سبة 7.9 % لت�سل �إىل 131.4 

 .2013 �أيلول  نهاية  يف  دوالر  مليار 

للقطاع  �الإجمالية  �لقرو�س  وز�دت 

�خلا�س بن�سبة 8.5 % لت�سل �إىل 45.9 

مليار دوالر يف نهاية �أيلول 2013.

�إح�ساء�ت  بح�سب  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�سار 

�لتد�ول  حجم  بلغ  بريوت،  بور�سة 

مليون   31 بريوت  بور�سة  يف  �الإجمايل 

مقابل  يف   2013 �أيلول  نهاية  يف  �سهم 

43.54 مليون �سهم للفرتة ذ�تها من �لعام 
�ملا�سي، �أي برت�جع ن�سبته 28.8 % عن 

ر�سملة  قيمة  وبلغت  �ل�سابق.  �مل�ستوى 

�ل�سوق 10.53 مليار�ت دوالر يف نهاية 

�أيلول 2013، بارتفاع 5.3 % عن �لفرتة 

نف�سها من �لعام �ملا�سي.

�خلارجي،  �لقطاع  يخ�س  ما  ويف 

بيانات  �إىل  �إ�ستناد�ً  �أنه  �لتقرير  �أظهر 

قيمة  بلغت  للجمارك،  �الأعلى  �ملجل�س 

�مل�ستورد�ت نحو 15.9 مليار دوالر يف 

�الأ�سهر �لت�سعة �الأوىل من �لعام 2013، 

»فرنَسبنك« ينجز نشرته اإلقتصادية عن األشهر التسعة األولى )2013(
األوضاع أبطأت الحركة وتراجع النمو الى 1.5 %
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بانخفا�س �سنوي ن�سبته 0.8 % عن ذ�ت 

�لفرتة من �لعام �ملا�سي. ويف �ملقابل 

مليار�ت   3.2 �ل�سادر�ت  قيمة  بلغت 

دوالر وبانخفا�س 4.1 % خالل �لفرتة 

�رتفع حجم  �لبحث. ونتيجة لذلك،  قيد 

�لعجز �لتجاري بن�سبة 0.1 % �إىل 12.7 

مليار�ً يف �لفرتة قيد �لدر�س.

قيمة  �أن  �إىل  �لتقرير  �أ�سار  كما 

لبنان  �إىل  �ل�سافية  �ملالية  �لتدفقات 

�الأ�سهر  يف  دوالر  مليار   12.02 بلغت 

�لت�سعة �الأوىل من �لعام 2013، بزيادة 

من  ذ�تها  �لفرتة  عن   %  11.3 ن�سبتها 

�لالجئني  �إنفاق  نتيجة   ،2012 �لعام 

�ال�ستثمار�ت  وبع�س  �ل�سوريني 

�الأجنبية �ملبا�رسة، �إ�سافة �إىل ��ستمر�ر 

�ملغرتبني  من  �ملالية  �لتحويالت 

�للبنانيني �إىل ذويهم يف لبنان. وعليه 

بقيمة  عجز�ً  �ملدفوعات  ميز�ن  حقق 

�لت�سعة  �الأ�سهر  يف  دوالر  مليون   676
بعجز  مقارنة   ،2013 عام  من  �الأوىل 

بلغ 1.93 مليار خالل �لفرتة ذ�تها من 

�لعام �ملا�سي. 

وختم: من �ملتوقع �أن يحقق �القت�ساد 

حدود  يف  حقيقي  منو  ن�سبة  �للبناين 

1.5 % تقريبًا، بح�سب توقعات �سندوق 
�لنقد �لدويل.

بنك لتجارة �لتجزئة« 
َ
ــ فرن�س كرر»موؤ�رس جمعية جتار بريوتـ 

�ملعطيات  يف  جذري   
ّ

تغري »غياب  يف  �نه  من  �لتحذير 

�أمام قطاع  يعد  و�الإقليمية، مل  �ملحلية  و�الأمنية  �ل�سيا�سية 

�لتجارة �للبناين �سوى �لنزر �لقليل من �لقدرة على �ل�سمود« 

ثقل كاهل قطاع جتارة 
ُ
مبعنى، »�ن ت�سافر �لعو�مل �ل�سلبية ي

�لتو�يل  على  �خلام�س  للف�سل  وذلك  موجع،  ب�سكل  �لتجزئة 

)�أي منذ �لف�سل �لثالث من �سنة 2012(، �أي �أن �لتقهقر ال يز�ل 

ر�ئجًا، وهذ� ما تعك�سه �الأرقام و�الإح�ساء�ت«.

ويف تناوله »�لن�ساط يف �لقطاع �لتجاري بالتجزئة خالل 

 ،2012 من  ذ�ته  بالف�سل  مقارنة   2013 من  �لثالث  �لف�سل 

�ملئة  يف   15.05 ن�سبته  بلغت  كبري�ً  هبوطًا  �سجل  �أنه  نرى 

، مع �لعلم �أن هذ� �لن�ساط كان �سجل هو �الآخر تر�جعًا يف 

�لف�سل  7.50 يف �ملئة عن  2012 بن�سبة  �لثالث من  �لف�سل 

�ملعي�سة  غالء  موؤ�رس  »�أن  �ىل  م�سري�   .»2011 ل�سنة  �لثالث 

ن�سبته  �أن  حيث  �ملنحى،  هذ�  يوؤكد  �لفرتة  لهذه  �ل�سنوي 

ناهزت �ل�سفر )0.73يف �ملئة(، مما ي�سري �ىل �أن �القت�ساد 

�لوطني ككل بات على حافة �النكما�س«.

وعدد �ملوؤ�رس�لعو�مل �لرئي�سية �لتى دّكت عافية �ال�ستهالك، 

ومنها »�لتهديد بال�رسبة �لع�سكرية على �سوريا بحيث �بقت 

�خلليجيني  �لز�ئرين  ...وغياب  �لتجارية  �الأ�سو�ق  يف  �ل�سلل 

�حلجم  من  �ملئة  يف   45 بـ  م�سرتياتهم  حجم  ر 
ّ
يقد �لذين 

�ل�رسيبة  ال�سرتد�د  �خلا�سعة  بالتجزئة  لل�سوق  �الإجمايل 

�سوريا  يف  �لعنف  دورة  و��ستمر�ر  �مل�سافة،  �لقيمة  على 

�لربي  �لنقل  �سّل  �لذي  �الأمر  و�إليها،  منها  �لعبور  و�سعوبة 

و�ملرتبط  �ملعتاد  �لتجاري  ـ  �ل�سياحي  �لن�ساط  و�رسب 

عدد  وتر�جع  و�لعر�ق،  كاالأردن  �لعربي،  �لد�خل  برعايا 

لبنان،  �الإقد�م �ىل  �أحجمو� عن  �لذين  �للبنانيني �ملغرتبني 

و�أخري�ً  �المنية،  و�النتكا�سات  جديدة،  حكومة  ت�سكيل  عدم 

�ملزيد من �لتدهور يف �لقوة �ل�رس�ئية لدى �الأ�رس �للبنانية«. 

و�أكد �لتقرير �ن �الأرقام �لتف�سيلية ت�سري �ىل �ملعامل �ملقلقة 

�لتالية، ومن بينها:

ـــ �لبيع بالتجزئة للمن�سوجات و�ملالب�س و�الأحذية و�ل�سلع 

�جللدية، ي�سهد تر�جعًا ملحوظًا يناهز �لـ20 يف �ملئة.

و�الأدو�ت  و�ملجالت  و�ل�سحف  للكتب  بالتجزئة  �لبيع  ـ 

�ملكتبية و�لقرطا�سية �لذي �سهد تر�جعًا ملحوظًا بن�سبة 20 

يف �ملئة برغم �أن �الأ�سعار يف هذ� �لقطاع �رتفعت بن�سبة 15 

يف �ملئة وفق �أرقام �إد�رة �الإح�ساء �ملركزي.

ـ �لبيع بالتجزئة يف »�ل�سوبرماركت �ملتعدد �ل�سلع مع �ملو�د 

�لغذ�ئية« حافظ على م�ستوى رقم �الأعمال مقارنة بالفرتة 

نف�سها من �ل�سنة �ملا�سية، وذلك برغم �أن م�ستوى �الأ�سعار 

�نخف�س 3.2 يف �ملئة.

ويخل�س �ملوؤ�رس �ىل �نه »نتيجة لكل ما �سبق، وبعد �الإ�سارة 

للف�سل  هو  تبّنيه  مت  �لذي   )100( �الأ�سا�س  �ملوؤ�رس  �أن  �ىل 

�لر�بع ل�سنة 2011، و�أن ت�سخم �الأ�سعار خالل �لف�سل �لثالث 

من 2013 وفق �إد�رة �الإح�ساء �ملركزي، بلغ 0.47 يف �ملئة. 

�أن »موؤ�رس جمعية جتار بريوت - فرن�سبنك لتجارة �لتجزئة« 

هو: 78.23 للف�سل �لثالث من �سنة 2013«.

»مؤشر تجار بيروت ـ فرنسبنك«:
 تراجع النشاط 15.05  % في الفصل الثالث
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�ملو�طنني  دعم  وبهدف  طبيعتنا«،  على  »بيت  عنو�ن  وحتت 

بيوتهم  لتجميل  خا�سة  و�لبكا�سينيني  عامة  �جلزينيني 

ممثلة  بكا�سني  بلدية  �أطلقت  و�لطاقة،  �لبيئة  على  و�ملحافظة 

منطقة  على  ممت 
ُ
ع ��ستثنائية  مبادرة  فار�س  حبيب  برئي�سها 

�لتي  لبنان  يف  �الأوىل  �ملنطقة  جزين  وتعترب  باأكملها.  جزين 

�الأ�ستاذ  بلدياتها  �حتاد  رئي�س   
ّ

عرب و�لتي  كهذه،  بفكرة  بادرت 

خليل حرفو�س عن �متنانه »لكافة �مل�ساركني �لذين عملو� على 

بنك، وم�رسف لبنان، 
َ
تطوير �مل�رسوع وجعله ممكنًا، وهم فرن�س

و�ملركز �للبناين حلفظ �لطاقة يف وز�رة �لطاقة و�ملياه،« م�سيئا 

قر�ها  وطابع  �خلالبة،  وطبيعتها  �ملعتدل،  جزين  »مناٌخ  على 

�إعادة  بامتياز،« متمنيا  �سياحيًا  و�لذي جعلها مركز�ً  �لرت�ثي،  

�لطابع �لرت�ثي الأبنيتها.

بنك قر�سه �ل�سديق للبيئة �لذي 
َ
ولهذه �لغاية بالذ�ت، قدم فرن�س

توفري�لنفقات  �إىل  بذلك  هادفا  مي�رسة،  ب�رسوط  و�ساغه  در�سه 

�ملنزلية عرب �حلد من ��ستهالك �لطاقة ويف �لوقت عينه �حلفاظ 

نح �لقر�س لتغطية كافة تكاليف عزل �جلدر�ن 
ُ

على �لبيئة. ومي

و�الأ�سقف يف �لبيوت وتركيب �لزجاج �ملزدوج و�سخانات �ملياه 

عامني  منذ  �أطلق  قد  بنك 
َ
فرن�س وكان  �ل�سم�سية.  �لطاقة  عرب 

باالأر�س«  وفاتورتك  �الأر�س  على  قلبك  »خلي  بعنو�ن  حملة 

لالأفر�د  �ملبتكرة  �لطاقة  قرو�س  من  �سل�سلة  عن  �ل�ستار  ك�سفت 

و�ملوؤ�س�سات و�لتي تعنى باحلفاظ على بيئة �سليمة وم�ستد�مة. 

بنك حاليًا على تطوير قرو�س وح�سابات ومنتجات 
َ
ويعمل فرن�س

�أخرى، �ساعيا من خالل هذه �ملبادر�ت �لنوعية �ىل فتح �لباب 

�لطاقة  تر�سيد  يف  �مل�ساركة  �ىل  و�ملوؤ�س�سات  �ملو�طنني  �أمام 

و�ملعاجلة �ل�سحيحة للتحديات �لبيئية.

م�ساعد،  مديرعام  �حلاج  فيليب  �الأ�ستاذ  �أ�سار  �الإطار،  هذ�  يف 

تناغم  �إىل  بنك 
َ
فرن�س يف  �لفروع  و�سبكة  �لتجزئة  د�ئرة  ورئي�س 

بنك 
َ
هذ� �لقر�س »مع �مل�سوؤولية �الجتماعية �لتي ي�سطلع فرن�س

�سكنية كما يف م�رسوع  تارة يف م�ساريع  و�لتي نرتجمها  بها، 

»�رس�كة و�سهادة« يف جزين موؤخر�، وتارة يف م�ساريع تربوية 

�لكاثوليكية  للمد�ر�س  �لعامة  و�الأمانة  �لتعاون  كربوتوكول 

بنك با�رس باأول دفعة من طلبات 
َ
�ل�سهر �لفائت، الفتا �إىل �أن فرن�س

ع�رس  �ستة  �للحظة  بلغت حتى  و�لتي   Eco-Friendly Loansل�

ملفًا.

مل�رسف  �لتنفيذي  �ملدير  حمد�ن  و�ئل  �الأ�ستاذ  جهته،  من 

لبنان �أكد على �لتز�م م�رسف لبنان مب�سوؤولية �الأعمال �لبيئية 

و�لطاقوية و�الجتماعية مبعناها �القت�سادي �لو��سع، قائال »�إن 

�بتكار  يف  جهد�ً  يوفر  ال  �سالمة  ريا�س  لبنان  م�رسف  حاكم 

�آليات وهند�سات مالية من �ساأنها توفري حو�فز للقطاع �خلا�س 

�لظروف  �أحلك  يف  وذلك  مقبول  �قت�سادي  منو  خلق  �إىل  توؤدي 

 بها لبنان وقطاعاته �الإقت�سادية،« متطلعا �ن تكون 
ّ
�لتي ميـر

هذه �ملبادرة �ليوم »�إحدى �ملحطات �الأ�سا�سية لتحفيز �الإ�ستثمار 

يف �لتقنيات �ملتخ�س�سة يف توفري �لطاقة و�لطاقة �ملتجددة«. 

»بيت على طبيعتنا« من بلدية بكاسين و»فرنَسبنك«

منح �لبنك �الأمريكي J.P. Morgan “ بنك 

للعام  ز 
ّ
�لتمي �للبناين” جائزة  �العتماد 

ما  تنفيذ  يف  �لبنك  لنجاح  نظر�ً   ،2013
يتجاوز 10.000 عملية م�رسفية دولية 

بنوعية  �ملذكور  �لبنك  مع  �ل�سنة  خالل 

م �جلائزة 
ّ
فائقة �لدقة و�لكفاءة. وقد قد

مدير   J.P. Morgan new York با�سم 

بريوت  يف  للم�رسف  �لتمثيلي  �ملكتب 

جو�سان معلوف، وت�سّلمها ع�سو جمل�س 

�للبناين  لالعتماد  �ملدير�لعام  �الإد�رة، 

�لدكتور مي�سال خديج حماطًا مب�سوؤولني 

..J. P. Morgan من �مل�رسف و

جائزة التميز لـ »االعتماد اللبناني«
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لـ»نقابة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ر�أى 

�لعمل  »عقد  �أن  �مل�سارف«  موظفي 

 2014  -  2013 لعامي  �جلماعي 

جمعية  بني  عليه  �لتو�فق  مت  �لذي 

موظفي  نقابات  و�حتاد  �مل�سارف 

�ملعقول  �الأدنى   
ّ
�حلد هو  �مل�سارف 

وعلى  �لظروف،  هذه  يف  و�ملقبول 

كامل  يحقق  مل  �أنه  من  �لرغم 

ملوظفي  �مل�ستقبلية  �لتطلعات 

نتائج  �إىل  ل 
ّ

تو�س لكنه  �مل�سارف، 

و�أ�س�س  عندها  �لتوقف  �إال  ميكن  ال 

وو��سحة  و�سليمة  متو�زنة  لعالقة 

مطالبًا  �الإنتاج«،  طريف  بني 

تطبيقه  بالتز�م  كافة  »�الإد�ر�ت 

 مبخا�ٍس ع�سري قبل والدته 
ّ
بعدما مر

يف �آب �ملن�رسم«.

�جتماعه  خالل  �ملجل�س  وتوقف 

عند  خوري،  �أ�سد  برئا�سة  �لدوري 

تطبيق  �مل�سارف  بع�س  �لتز�م  »عدم 

ثالثة  منذ  �ملوقع  �لعقد  بنود  بع�س 

�الأ�سا�سية  �لبنود  لناحية  �إن  �أ�سهر، 

مفاعيله  جر�ء  �مل�ستحقة  �لفروق  �أم 

م�سري�ً   ،»2013/01/01 من   
ً
�بتد�ء

�لزيادة  منها:  �لنقاط  هذه  بع�س  �إىل 

دتها �ملادة 18 �لفقرة 
ّ
�الإد�رية كما حد

�أن  على  �جلماعي،  �لعمل  عقد  من   7
من   

ً
�بتد�ء رجعي  ومبفعول  ُتدفع 

�لعمل  بدو�م  و�اللتز�م   ،2013/01/01
بعد  �لثانية  حتى  �سباحًا  �لثامنة  من 

على  تعمل  �لتي  �مل�سارف  �أما  �لظهر، 

زيادة �ساعات �لعمل فعليها دفع �لبدل 

دفع  �إىل  �إ�سافًة  �الإ�سافية،  لل�ساعات 

�لعام  عن  و�جلامعات  �ملد�ر�س  فروق 

2013 -2012 مبعدل 2/3 من �لزيادة 
ودفع  �جلديد،  �لعمل  عقد  يف  ة 

ّ
�ملقر

�لفروق كاملة على �ملنح كافة )زو�ج، 

تعوي�س  �ل�سندوق،  تعوي�س  والدة، 

�النتقال، �لوفاة، و�لفروق يف تغطية 

و�الأعمال  �لطبية  �ملعاينات  بدل 

و�سو�ها(،  و�ل�سعاعية  �ملخربية 

متطابقة  لتاأتي  �لرو�تب  وزيادة 

�ل�سهاد�ت  حاملي  على  للعقد 

�جلامعية ومتخرجي مركز �لدر��سات 

�مل�رسفية، و�اللتز�م باملادة 30 ملن 

�سنة   30 �أو  �سنة   25 بعد  �لعمل  ترك 

متو��سلة يف �مل�رسف نف�سه«.

�مل�سارف  �ملجتمعون  وطالب 

�ال�ست�سفاء  »باالإ�رس�ع يف �رس�ء حق 

 CPO بالـ  ف 
ّ
و�ملعر للمتقاعدين 

�ل�سندوق  �أو من  تاأمني  من �رسكات 

�مل�سارف«،  ملوظفي  �لتعا�سدي 

�إد�رة  جمل�س  به  قام  مبا  هني 
ّ
منو

خطو�ت  »من  �لتعا�سدي  �ل�سندوق 

عملية ودر��سات علمية«.

»موظفو المصارف« لاللتزام بعقد العمل الجديد

»BBAC« يحصد جائزة »التنمية الريفّية« للعام 2013

بريوت  )بنك   BBAC فاز 

باجلائزة  �لعربية(  و�لبالد 

عن  �الجتماعية  �القت�سادية 

 Rural  - �لريفية  »�لتنمية  فئة 

�حلفل  يف   »Development
 2013 جو�ئز  لتوزيع  �لثالث 

 Social Economic Award
SEA((، وذلك عن مبادرة »عي�س 
�المم  لربنامج  �لتابعة  لبنان« 

 )unDP( �المنائي  �ملتحدة 

بال�رس�كة مع BBAC حتت �طار 

�لتنمية �الجتماعية �ملحلية من 

�جل لبنان �ف�سل.

�ل�سفر�ء  �سالة  يف  �حلدث  �قيم 

يف كازينو لبنان وهو من تنظيم 

�رسكة »فري�ست بروتوكول«، بالتعاون مع م�رسف لبنان، 

جمعية �مل�سارف، �حتاد غرف �لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة 

ع 
ّ
جتم »فر�ن�سايز«،  �المتياز  تر�خي�س  جمعية  لبنان،  يف 

رجال �العمال �للبنانيني، وعدد من �ل�رسكات �خلا�سة.

جمل�س  رئي�س  �جلائزة  ت�سلم 

�إد�رة - مدير عام BBAC غ�سان 

»�أ�سكر  قائال:  علق  �لذي  ع�ساف 

�لتي  �جلائزة  هذه  على  �لقيمني 

نعتز ونفتخر بها و�ل�رس�كة مع �لـ

لبنان  unDP يف مبادرة عي�س 
�لعام  هذ�  خالل  حققت  �لتي   -

�كرث من 15 م�رسوعًا يف �ملناطق 

�الكرث حاجة خا�سة يف �الأرياف 

 - لبنان  من  �لنائية  و�ملناطق 

نحو  م�سارنا  يف  فارقة  عالمة 

نفهم  »هكذ�  و��ساف  �الهتمام«. 

�الهتمام يف BBAC ونعد باأننا 

�سن�ستمر الأعو�م قادمة يف �ل�سعي 

لتحقيق �سعارنا يف كل ما نقوم 

به«. وختم قائال »�ود �ن �تقدم ب�سكر خا�س ل�رسكائنا يف 

�الهتمام،  مبد�أ  حول  و�لتكامل  �لتعاون  على   unDPلـ�

�مل�ساركة  على  د�أبو�  �لذين   BBAC يف  �ملوظفني  ولكافة 

يف كافة ن�ساطات مبادرة عي�س لبنان«.
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لبنان«  يف  جرن�ل  �سو�سيته  »بنك  �فتتح 

�ملركز  �لنور«  �أم  و»جمعية   SGBL
�لثقايف �جلديد للجمعية، �لذي مّت جتهيزه 

�لتي  �ملو�طنية«،  »�أ�سبوع  حملة  عقب 

�أطلقها موظفو �مل�رسف يف �أيار �لفائت، 

عات بنحو 5 �آالف كتاب 
ّ
معت ترب

ُ
حيث ج

لتجهيز �ملركز، فيما �ساهم �مل�رسف يف 

تقدمي �أجهزة كمبيوتر، وتخ�سي�س مبلغ 

�إ�سايف عن كل كتاب.

�لنور«  �أم  »جمعية  رئي�س  نائب  و�أو�سح 

�الفتتاح،  حفل  يف  دبانة  غابرييل 

ا 
ً
م�رسوع �ساهدنا  �أن  لنا  ي�سبق  »مل  �أنه 

�لد�عمة  �ملوؤ�س�سة  �أظهرت  حيث  مماثاًل، 

�إىل  وعملت  �نخر�طها،  و��سحة  ة 
ّ
بني

جانبنا مع �ل�سباب �لباحثني عن فر�سة 

و�لعودة  �ملخدر�ت،  من  للتعايف  ثانية 

SGBL يفتتح مركزاً جديداً لـ»أم النور«

� �إىل �حلياة«. ً
جمدد

�الإ�سرت�تيجية  ق�سم  مديرة  وقالت 

حامت  جمانا  �مل�رسف  يف  و�لت�سويق 

يف  �مل�ساهمة  كم�رسف  و�جبنا  »من  �إن 

�الجتماعية  كما  �القت�سادية،  �لتنمية 

يف �لبالد، وهي قناعة موحدة يت�ساركها 

موظفيه«،  وكل  �مل�رسف  �رسكاء  جميع 

زت 
ّ
متي �حلملة  »هذه  �أن  �إىل  م�سريًة 

بلحظات ثمينة من �لتقا�سم و�لتبادل بني 

�لزمالء لتاأكيد �لدعم �لثابت للباحثني عن 

حياة جديدة، و�سمحت بتوعية �ملوظفني 

حول نتائج �الإدمان على �ملخدر�ت«.

�الإعالمي  �مل�رسف  �سفري  ر�أى  بدوره 

توؤكد  �ملبادرة  »هذه  �أن  غامن  مر�سال 

�القت�سادية  �لتنمية  �مل�رسف  �لتز�م 

و�الجتماعية يف �لبالد، ب�سكٍل م�ستمر«.

خفض التصنيف االئتماني لبنوك

»عودة« و»المتوسط« و»لبنان والمهجر«

�ل�سيادي  �الئتماين  �لت�سنيف  خف�سها  على  �أيام  بعد 

�لطويل �الجل للبنان �ىل -B، مل يكن مفاجئا �عالم وكالة 

�ستاندرد �ند بورز خف�س �لت�سنيف �الئتماين �لطويل �المد 

�لبحر  وبنك  عودة  بنك  وهي  لبنانية،  م�سارف  لثالثة 

وخف�ست   .B- �ىل   B من  و�ملهجر  لبنان  وبنك  �ملتو�سط 

�ي�سا �لت�سنيف على �المد �لق�سري لبنك عوده وبنك �لبحر 

للم�سارف  �لتوقعات  �ن  وقالت   .C �ىل   B من  �ملتو�سط 

�لثالثة ال تز�ل »�سلبية«.

�مل�سارف  ت�سنيف  خف�س  �لوكالة  ربطت  تقريرها،  ويف 

�لكلي  �القت�ساد  على  �ل�سورية  �الزمة  بانعكا�س  �لثالثة 

منذ �ندالعها يف �و�ئل �لعام 2011، م�سرية �ىل �ن م�سكلة 

�سعف �لنمو تفاقمت بفعل �لبيئة �ل�سيا�سية �لد�خلية.

جائزة »الدمج االجتماعي« 

لـ«سوسيتيه جنرال«
 Social« جائزة  لبنان«  يف  جرن�ل  �سو�سيتيه  »بنك  ت�سّلم 

�الجتماعي«، كتقدير  »�لدمج  فئة  Economic Awards« عن 
مل�رسوع �مل�سوؤولية �الجتماعية �لذي �أطلقه يف �لذكرى �ل�ستني 

�لتي حملها �سفري  �لنور«  �أم  ما »مبادرة 
ّ
�سي تاأ�سي�سه، ال  على 

�مل�رسف يف �لق�سايا �الجتماعية �الإعالمي مر�سال غامن.

وخالل حفل �لع�ساء �ل�سنوي �لثالث �لذي نّظمته »�رسكة فر�ست 

بروتوكول« يف كازينو لبنان ر�أت مديرة ق�سم �الإ�سرت�تيجية 

�أن  �جلائزة،  ت�سّلمها  بعد  حامت  جومانا  �لبنك  يف  و�لت�سويق 

�القت�سادية  �لتنمية  يف  �مل�ساهمة  كم�رسف،  و�جبنا  »من 

و�الجتماعية يف �آن، وهي قناعة عميقة تت�ساركها جمموعة 

�رسكاء �مل�رسف وموّظفوه«، م�سريًة �إىل �أن »�مل�رسف ي�ساهم، 

�جتماعية  و�أن�سطة  مدنية  لق�سايا  �ملادي  �لدعم  خالل  من 

خمتلفة، يف م�ساعدة �الآخرين �إيجاد مكانهم يف �ملجتمع«.
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متا�سيًا مع مبادرة �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س 

مدينة  دبي  باإطالق  دبي  حاكم  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 

ز 
ّ
�القت�ساد للعامل �ال�سالمي، عقدت �كادميية تتويج جلو�ئز �لتمي

�الجتماعية  للم�سوؤولية  �لعربية  و�ملنظمة  �لعربية  �ملنطقة  يف 

�إحتفالة  �ال�سالمية  �ملالية  و�ملوؤ�س�سات  للبنوك  �لعام  و�ملجل�س 

�لتتويج �لكبري لدورتها �ل�ساد�سة و�ملخ�س�سة ح�رس�ً لل�سخ�سيات 

باالإ�سافة  �ال�سالمي،  �القت�ساد  عامل  يف  و�الد�رية  �لقيادية 

�لعربي  �لعاملني  يف  ��سالمية  مالية  وموؤ�س�سات  م�سارف  �ىل 

و�ال�سالمي.

للمملكة  �لدبلوما�سية  �لهيئات  �الحتفالية ممثلون عن  �سارك يف 

و�جلمهورية  �لها�سمية  �الردنية  و�ململكة  �ل�سعودية  �لعربية 

�لعديد من  �للبنانية وتون�س  و�لبانيا وماليزيا وتركيا، بح�سور 

�ل�سخ�سيات �لر�سمية على م�ستوى �لدولة وممثلني عن �ملوؤ�س�سات 

و�مل�سارف �ال�سالمية من خمتلف دول �لعامل.

لبنان  �لربكة  بنك  عام  ومدير  �الإد�رة  جمل�س  ع�سو  وت�سلم 

مزينًا  �الأرجو�ين  �لو�ساح  حمم�ساين  خ�رس  معت�سم  �الأ�ستاذ 

جمال  يف  �لرب�ءة  �سهادة  مع  �لذهبي  �الإ�ستحقاق  بو�سام 

�لوطن  م�ستوى  على   2013 »للعام  �الإجتماعية  »�مل�سوؤولية 

بالتعاون  �الإجتماعية،  للم�سوؤولية  �لعربية  �ملنظمة  من  �لعربي 

و�ملوؤ�س�سات  للم�سارف  �لعام  و�ملجل�س  تتويج  �أكادميية  مع 

�ملالية �ال�سالمية، على �عتبار »بنك �لربكة« يف لبنان �أحد �أف�سل 

�الإجتماعية. �مل�سوؤولية  جمال  يف  �لر�ئدة  �لعربية   �مل�سارف 

دبي  يف  بيت�س  �جلمري�  بفندق  �إحتفال  للمنا�سبة  �أقيم  وقد 

�لربكة  جمموعة  رئي�س  برعاية  �ملتحدة  �لعربية  �المار�ت   -

�مل�رسفية عدنان �أحمد يو�سف وحممد بن يو�سف �مني عام �ملجل�س 

�لعام للبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية �ال�سالمية، و�لربوفي�سور رفعت 

�لدولية الإد�رة  �ملالية  للموؤ�س�سة  �لتنفيذي  �لكرمي �لرئي�س  عبد 

�ل�سيولة، وحممد عي�سى �لعدو�ن �سفري �ملنظمة �لعربية للم�سوؤولية 

�لعرب  �ل�سفر�ء  من  عدد  �لعربي، وح�سور  للتعاون  �الجتماعية 

وكبار �لقياد�ت �مل�رسفية و�ملالية يف �لوطن �لعربي. 

»بنك البركة لبنان« يفوز بجائزة المسؤولية 
اإلجتماعية للعام 2013

حفل  للتجارة«  �للبناين  »�لبنك  �أقام   

ملبدعي  �للبنانية  »�جلائزة  ع�ساء 

�الأعمال« يف »بيال«، �سارك فيه رئي�س 

للبنك  �لعام  �ملدير  �الد�رة  جمل�س 

�لبنك،  و�إد�رة  �سحناوي،  موري�س 

وكبار �لزبائن، وعدد من �ل�سخ�سيات. 

�ألقى  بكلمة  �حلفل  �سحناوي  �فتتح 

�لبنك  �إجناز�ت  على  �ل�سوء  فيها 

ركائزه،  ت�سّكل  »�لتي   2013 للعام 

 »We initiative« مبادرة  وهي  �أال 

حلول   ،SME Toolkitو�لـ �ل�سمولية، 

�ل�سغرية  لل�رسكات  �ل�ساملة  �الأعمال 

 BLC خدمة  �إىل  �إ�سافة  و�ملتو�سطة، 

Cloud ذ�ت �لطابع �لتكنولوجي«. كما 
 BLC»لـ �بتكار  �آخر  �سحناوي  �أعلن 

�مل�ستقبل  يف  �إطالقه  يتم   »Bank
 hEY« �للبنانية،  �الأ�سو�ق  �لقريب يف 

ة �لدفع �جلديدة. 
ّ
PAY«، وهي تقني

�لر�بحني،  �أ�سماء  باإعالن  �حلفل  ج 
ّ
وتو

نعمان  م�رسوع  �أف�سل  جائزة  فنال 

�أما   ،hintrag SARL �رسكة  ها�سم 

مت 
ّ
فُقد مبادرة  �مر�أة  �أف�سل  جائزة 

 ،Sciteck SARL �رسكة  ن�رس  لهيلني 

ة 
ّ
نقدي جائزة  على  منهما  كل  وح�سل 

بقيمة 30،000 دوالر �أمريكي. كذلك مت 

 People’s »منح جائزة »خيار �جلمهور

�رسكة  �ساهني  حل�سن   Choice Award
�لذي   ،new Media Tourism SCS
خالل  �الأ�سو�ت  من  عدد  �أكرب  ل 

ّ
�سج

م�سابقة �لـ»في�سبوك«.

كذلك، تخّلل �حلفل، �الإعالن عن �إطالق 

ملبدعي  �للبنانية  �جلائزة  م�سابقة 

�الأعمال لعام 2014 ودعوة �جلمهور �إىل 

�لطلبات من خالل مو�قع  �لبدء بتقدمي 

�لبنك �الإلكرتونية.

»اللبناني للتجارة« يكّرم رّواد األعمال
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م�شارف

بنك لبنان والمهجر
 »مؤشر مديري المشتريات«: 
انفراجات اقتصادية منذ أيلول

�لذي  �مل�سرتيات«  مدر�ء  »موؤ�رس  بعث 

�أطلقه »بنك لبنان و�ملهجر«، يف موؤمتٍر 

من  �سنتني  بعد  �الأمل  بع�س  �سحايّف، 

�إذ  �ملتالحقة،  �القت�سادية  �الأزمات 

�أعلن تر�جع �النكما�س �القت�سادي يف 

�لربع  بد�ية  مع  �أي  �أيلول،  منذ  لبنان 

»على  وذلك   ،2013 �لعام  من  �الأخري 

من  مزيد�ً  �الإنتاج  ت�سجيل  من  �لرغم 

�لهبوط«.

و�إذ ي�سجل »بنك لبنان و�ملهجر« 49.1 

�الأول  ت�رسين  خالل  �ملوؤ�رس  يف  نقطة 

مًا عن 47 نقطة يف �أيلول، 
ّ
�لفائت متقد

عام  مدير  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  يعزو 

»بنك لبنان و�ملهجر« �سعد �أزهري هذه 

�ل�رسبة  حدوث  »عدم  �إىل  �النفر�جات 

رة 
ّ
مقر كانت  �لتي  �لغربية  �لع�سكرية 

خماوف  تثري  كانت  �لتي  �سوريا،  على 

ا 
ً
مو�سح و�ملودعني«،  �مل�ستثمرين 

ر�أيناه  �لذي  �القت�سادي  ن 
ّ
»�لتح�س �أن 

�أ�سعار  طال  �لفائت،  �أيلول  �أو�خر  منذ 

�لذي  و�لنمو  �ل�سيكات،  و�أحو�ل  �لقطع 

ن�سهده ميكن و�سفه باملقبول«. �إال �أنه 

ق �إىل مو�سوع زيادة 
ّ
ال ين�سى �أن يتطر

»�رسورة  على  م�سدد�ً  �مليز�نية،  عجز 

معاجلة هذ� �الأمر، حّتى ال تكرب �مل�سكلة 

يف �مل�ستقبل«. 

يف �ملقابل، ي�سري �أزهري �إىل �أّن �ملوؤ�رس 

مل�ساعدة  »مهم  �مل�رسف  يطلقه  �لذي 

�حلكومات ورجال �لقر�ر لتقييم �لو�سع 

�القت�سادي �لعام ب�سكٍل �رسيع و�سامل 

�إطالق  حفل  يف  ويو�سح  ودقيق«، 

»�رسكة  ا 
ً
�سهري ت�سدره  �لذي  �ملوؤ�رس 

»بلوم  برعاية  �لعاملية«  ماركيت 

�إنف�ست«، �أن »هذ� �ملوؤ�رس هو �الأول من 

نوعه يف لبنان، وقد حر�س �لبنك على 

�لقر�ر ملا يحمله من  ل�سانعي  توفريه 

مة عن و�سعية �لقطاعات 
ّ
معلومات قي

�لنمو،  تنبوؤ  على  وقدرته  �القت�سادية، 

وم�سار �لن�ساط �القت�سادي يف لبنان«، 

�القت�ساد  »مرونة  �إىل  �النتباه  الفتًا 

�لتي  �ل�سدمات  برغم  �لذي  عمومًا، 

�حلفاظ  يف  يثابر  ز�ل  ما  لها،  �س 
ّ
تعر

على معدالت منو �إيجابية ميكن �أن تفوق 

�لـ1.5 يف �ملئة هذ� �لعام، وبا�ستطاعته 

ر 
ّ
توفـ لو  �ملعدل  هذ�  �أ�سعاف  حتقيق 

�ملنا�سب«،  و�الأمني  �ل�سيا�سي  �ملناخ 

�آماًل يف �لوقت نف�سه �أن »تكون �نطالقة 

�القت�سادي  للعمل  نافذة  �ملوؤ�رس  هذه 

و�أن  لبنان،  يف  �لدوؤوب  و�الإح�سائي 

�الآفاق  يف  �نفر�جات  مع  يتز�من 

عافيته  �لبلد  هذ�  �إىل  عيد 
ُ
تـ �ل�سيا�سية 

و�إمكانياته �القت�سادية«.

ماركيت«  »�رسكة  مدير  قدم  وفيما 

عن  مف�ساًل  �رسحًا  ويلي�س  ريت�سارد 

عام  مدير  ر�أى  وخ�سائ�سه،  �ملوؤ�رس 

ع�سري�ن  فادي  �لدكتور  �نف�ست«  »بلوم 

�لفور  »فندق  يف  �أقيم  �لذي  �حلفل  يف 

على  لبنان  »�عتياد  �أن  �سيزن�س«، 

�لقطاعات  خمتلف  �ساعد  �الأزمات 

تعديلها  �أو  قر�ر�تها  ت�سحيح  على 

ال  هذ�  لكن  �ل�سوق،  يف  خلربتها  تبعًا 

�لدورية  �الإح�ساء�ت  غياب  �أن  ينفي 

ب عملية �تخاذ �لقر�ر�ت 
ّ
و�لكاملة ي�سع

�س 
ّ
الة �أو على �الأقل يوؤخرها، ويعر

ّ
�لفع

على  مبنية  ع�سو�ئية  لتقلبات  �الأ�سو�ق 

على  منه  �أكرث  وتقدير�ت  ت�سور�ت 

�أد�ء  حقيقة  تعك�س  و�قعية  معطيات 

�القت�ساد«، م�سدد�ً على »�أهمية �ختيار 

مدر�ء  ملوؤ�رس  و�ملهجر  لبنان  بنك 

�مل�سرتيات �ل�سامل و�ملف�سل، ما ي�سمح 

مبر�قبة �ملحركات و�لدو�فع �الأ�سا�سية 

لالقت�ساد«. 

جائزة لـ«بلوم بنك«
عن  �الإعالن  مت  �أخرى  ناحية  ومن 

بجو�ئز  �لفائزة  �ل�رسكات  �أ�سماء 

وقد   ،2013 لعام  �مل�ستثمرين  عالقات 

فاز »بلوم بنك« بجائزة �أف�سل عالقات 

م�ستثمرين يف �سوريا ولبنان و�الأردن، 

�خلام�س  �ل�سنوي  �ملوؤمتر  خالل  وذلك 

 – �مل�ستثمرين  عالقات  لـ«جمعية 

�ل�رسق �الأو�سط«، وحفل توزيع �جلو�ئز 

فندق  يف  �ملوؤمتر  و�نعقد  له.  �ملر�فق 

�ملايل  دبي  مركز  كارلتون  »ريتز 

دبي  �سوق  من  بدعم  بدبي«،  �لعاملي 

لالأور�ق  �أبوظبي  �سوق  ومن  �ملايل 

�ملالية.
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يف  له  جديد�ً  فرعًا  �س.م.ل.  و�خلليج«  لبنان  »بنك  �فتتح 

�سارع �ملقد�سي �حلمر�ء، حيث �سيكون دو�م �لعمل فيه حتى 

فروع  �سبكة  ت�سبح  وبهذ�  يوميًا.   
ً
م�ساء �ل�ساد�سة  �ل�ساعة 

ة �إ�سافًة �إىل 
ّ
�مل�رسف 16 فرعًا يف جميع �ملناطق �للبناني

�الإمار�ت  دبي  ومكتب متثيلي يف  فرع يف الرنكا قرب�س 

ة �ملتحدة ومر��سلني يف �أنحاء �لعامل. 
ّ
�لعربي

ويزيد رأسماله
يذكر �أن »بنك لبنان و�خلليج« ز�د ر�أ�سماله �إىل 200 مليار 

يقارب  ما  ة 
ّ

�خلا�س �الأمو�ل  لي�سبح جمموع  ة، 
ّ
لبناني لرية 

300 مليار لرية. و�أو�سح �مل�رسف يف بيان، �أن هذه �لزيادة 
جممل  تنمية  على  ة 

ّ
�ملبني ة 

ّ
لال�سرت�جتي »تكري�سًا  تاأتي 

�إىل  �أ�سارت  �ملحققة  �الأرقام  �أّن  بحيث  �مل�رسف،  �أعمال 

ة يف �لربع �لثالث من هذ� �لعام«.
ّ
زيادة نوعي

�سامر  �لعام  �ملدير  ـ  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  و�أو�سح 

تنمية  فاإّن  دة، 
ّ
�جلي ة 

ّ
�ملالي �لنتائج  »مبو�ز�ة  �أّنه  عيتاين 

دة، 
ّ
جي بن�سب  �الأرباح   

ّ
منو و��ستمر�ر  �خلا�سة،  �الأمو�ل 

وتعزيز  للم�رسف،  ة 
ّ
�ملالي ة 

ّ
�لقو تدعيم  يف  حكمًا  ان 

ّ
ي�سب

فر�س  مو�كبة  على  قدرته  يزيد  مما  ة، 
ّ
�لتو�سعي خطو�ته 

موؤ�تية لتحقيق �لنمو �لذ�تي«.

فرع جديد لبنك »لبنان والخليج«

لبنك  �جلديد  �لتنفيذي  �لرئي�س  �كد 

هريم�س  ملجموعة  �لتابع  �ال�ستثمار 

كل  من  �لرغم  على  �أنه  عو�س  كرمي 

�لتطور�ت �ل�سلبية �لتي حدثت يف �لفرتة 

�لدولية  �ملالية  �الأزمة  �سو�ء  �ملا�سية 

م�رس  يف  �ل�سيا�سية  �ال�سطر�بات  �أو 

�ملنطقة  تز�ل  ال  �الأزمات،  من  وغريها 

من �أف�سل �ملناطق �لتي ميكن �ال�ستثمار 

جملة  مع  حديث  يف  و�أعرب  فيها. 

»�القت�ساد و�الأعمال«، عن قناعته باأن 

�مل�ستثمرين �لعرب �سيعودون �إىل م�رس 

بقوة �أكرب.

حول ��ستمر�ر �لتوتر �ل�سيا�سي و�نعكا�سه 

�ال�ستثمار يف م�رس، يقول  على مرحلة 

�مل�رسية  لل�سوق  »بالن�سبة  عو�س: 

وعدم  ترّقب  مرحلة  تعي�س  تز�ل  فال 

لكننا  �ل�سيا�سي،  �لو�سع  ب�سبب  ��ستقر�ر 

�ملديني  على  عليها  كبرية  �آمااًل  نعلق 

كبرية  �سوق  الأنها  و�لطويل  �ملتو�سط 

�ل�سناعات  من  كبري  عدد  وفيها  جد�ً 

ال�ستثمار�ت  حتتاج  �لتي  و�خلدمات 

�أمو�ل وقرو�س وللكثري  روؤو�س  وزيادة 

طاملا  لكن  مها، 
ّ
نقد �لتي  �خلدمات  من 

�ل�سعب  �لو�سوح قائمًا، فمن  بقي عدم 

�الأمد  طويلة  خطط  �أو  �سيا�سات  و�سع 

من قبل �مل�ستثمرين، لذلك فاإن �جلميع 

يتعاملون مع �لو�سع من يوم ليوم«.

يف  يكون  عمن  �لنظر  »بغ�ّس  وقال: 

جد�ً  مهمة  �رسكات  هناك  �حلكم، 

�لعمل،  ولفر�س  وللنمو  لالقت�ساد 

يف  ي�ساهمون  �أعمال  رجال  وهناك 

��ستطاعتهم.  قدر  �القت�ساد على  تطوير 

من  لعدد  �مل�سكالت  بع�س  ح�سلت  لقد 

بالطبع،  و�مل�ستثمرين  �الأعمال  رجال 

تعر�سو�  �لتي  �ل�سعوبات  رغم  لكن 

يف  موجود�ً  يز�ل  ال  معظمهم  فاإن  لها 

تخمد  ولن  �لبلد  يحبون  وهم  �ل�سوق 

�لعديد  �إن  �لعمل فيه، بل  عزميتهم على 

منهم �أعربو� عن نيتهم تو�سيع �أعمالهم 

م�ستثمرون  وهناك  �ملقبلة،  �لفرتة  يف 

�أمو�ل وخلق م�ساريع  ي�سعون ال�ستثمار 

جديدة حتى يف ظل �الأو�ساع �لر�هنة«.

�سوق  �أي  مثل  »م�رس  عو�س:  وي�سيف 

قورنت  ما  �إذ�  عالية  خماطرها  نا�سئة، 

�لعائد  لكن  �أمريكا،  �أو  �أوروبا  باأ�سو�ق 

�أعلى  �أي�سًا  �ال�ستثمار  على  �ملحتمل 

�أوروبا  يف  حتقيقه  ميكن  مما  بكثري 

�مل�ستثمرين  �أن  و�أعتقد  �أمريكا،  �أو 

�الإمار�ت  �أو  �ل�سعودية  �أو  �لكويت  من 

كبرية  �مل�رسية  �ل�سوق  ذلك.  يدركون 

و�خلدمات  �ل�سلع  من  للعديد  وحمتاجة 

�الأ�سا�سية  �لبنى  يف  ولال�ستثمار�ت 

ويف �ل�سناعة و�لزر�عة. وكّل هذه متثل 

فر�سًا للم�ستثمر«.

 رئيس »هيرمس«: 
مصر قبلة المستثمرين العرب

Assinaa 134.indd   53 1/2/14   1:09 PM



العدد 134 كانون الثاني 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L54

ن�شاطات �شناعية

حكومة  يف  �ل�سناعة  وزير  ن�ساطات  �أبرز 

ت�رسيف �العمال فريج �سابوجنيان، خالل 

معر�س  �فتتاح  م�ساركته  �ل�سابقة  �لفرتة 

ر�بطة  تنظمه  �لذي    Job Fair �لتوظيف 

يف  �لهند�سة  لكلية  �لثاين  �لفرع  خريجي 

�جلامعة �للبنانية - يف ق�رس �ملوؤمتر�ت - 

�أن  �سبيه، �ن »هناك موؤ�رس�ت كثرية توؤكد 

�أن  للبع�س  يحلو  كما  كارثيا  لي�س  �لو�سع 

ي�سوره الأ�سباب �سيا�سية فقط، ال ت�سب يف 

مطلق �الأحو�ل يف خدمة �القت�ساد. �إن موؤ�رس 

�أرباح �مل�سارف يزد�د �سنة بعد �سنة. وقيمة 

�لود�ئع �إىل �رتفاع وقد تخطت عتبة �لـ 130 

و�لتجاري  �ل�سناعي  �لن�ساط  دوالر.  مليار 

حركة  و��ستري�د�.  ت�سدير�  م�ستمر،  منو  يف 

�مل�سافرين يف �ملطار ال تهد�أ. حركة �ملرفاأ 

�إىل  �ل�سناعية  �الآالت  ��ستري�د  حت�سن.  �إىل 

تعزيز  �لو�سع  هذ�  منا  ويتطلب  �زدياد. 

وتو�سيع لقاعدة �لطبقة �ملتو�سطة �لتي هي 

�الأ�سا�س يف بناء �القت�ساد. 

ب�سري  �ل�سمال  يف  �ملهند�سني  نقيب  و�ألقى 

ذوق كلمة ن�سح فيها �ملهند�سني �خلريجني 

مرت�كمة.  �خطاء  �سل�سلة  هي  »�خلربة  باأن 

�المكان  قدر  �لغري  من  �كت�سابها  فحاولو� 

كي تتجنبو� �الخطاء«. 

لقاءات دبلوماسية 
يف  مكتبه  يف  �لتقى  �سابوجنيان  وكان 

�وت�سوكا  �سييت�سي  �ليابان  �سفري  �لوز�رة، 

فوروم  يف  للم�ساركة  دعوة  �ليه  نقل  �لذي 

مع  �ليابانية  �حلكومة  تنظمه  �قت�سادي 

�الول  كانون  يف  �لعربية  �لدول  ر�بطة 

�ملقبل يف طوكيو. و�سكره �سابوجنيان على 

�لدعوة، كما بحثا يف �سبل تطوير �لعالقات 

بني لبنان و�ليابان.

من  وفد�ً  ذلك  بعد  �سابوجنيان  و�لتقى 

 )unDP( �المنائي  �ملتحدة  �المم  برنامج 

�لدويل  �ملركز  مديرة  �ل�سابقة  �لوزيرة  �سم 

لوكا  �ملحلي  و�ملدير  مارين�سكو  �سيمونا 

تخ�سي�س  �أهمية  يف  �لبحث  ومت  ريند�. 

�ملنتجات �ل�سناعية �للبنانية يف م�سرتيات 

�المم �ملتحدة يف لبنان لالجئني �ل�سوريني، 

�ملوؤ�س�سات  تق�سي  �رسوط  و�سع  وعدم 

وزير الصناعة يفتتح معرض التوظيف:
الوضع اإلقتصادي ليس كارثيًا

�ملناق�سات.  يف  �مل�ساركة  عن  �للبنانية 

�أنه  بالوفد، م�سري� �ىل  ورحب �سابوجنيان 

�ملتحدة،  �المم  ممثلي  مع  �لر�بع  �الجتماع 

و�سيتابع �لنقا�س يف �جتماع خام�س. و�أكد 

�لذي  �ملو�سوع  تفهم  يف  تقدم  »ح�سول 

طرحته«.

إعالن بيروت عاصمة الذوق
 Beirut Cooking �فتتاح  �سارك  كما 

�لوزير  فيه  �قرتح  �لبيال  يف    Festival
عا�سمة  بريوت  »�عالن  �سابوجنيان 

�للبناين  �ملطبخ  �حتالل  مع  للتذوق، 

�ىل  د�عيًا  عاملية«،  مكانة  �للبناين  و�لنبيذ 

�لتي  �لطبيعية  �لرثو�ت  من  »�ال�ستفادة 

يتمتع بها لبنان، وتوظيفها لتاأمني فر�س 

جماالت  يف  �للبناين،  لل�سباب  و�عدة  عمل 

وم�ساريع �سناعية - زر�عية جديدة ت�سب 

يف خدمة �ل�سياحة �للبنانية«.

�أن  �سالمة  د�مو�س  جومانا  و�علنت 

�حتفال  �أكرب  �سيكون  �لعام  هذ�  »مهرجان 

حتى  و�لرتفيه  باملاأكوالت  يرتبط  ما  بكل 

فاأعلى  �أعلى  م�ستويات  نبلغ  فنحن  �الآن. 

�ملهرجان  و�سي�سكل  �ل�سنو�ت.  مر  على 

�أن تقدم وهو  ا ملا ميكن لبريوت  ��ستعر��سً

�لطبخ بالن�سبة  �حلدث �الأهم على روزنامة 

�إىل كل حمبي �لطهي«.

 »معرض نيويورك للغذاء«
�سابوجنيان  �أعرب  �أخرى  ناحية  ومن 

�لغذ�ئية،  �ل�سناعات  بقطاع  »ثقته  عن 

�لكثري  و�النت�سار يف  �لتو�سع  وبقدرته على 

جمل�س  لقائه  خالل  د�عيا  �الأ�سو�ق«،  من 

�الإد�رة �جلديد لـ«نقابة �أ�سحاب �ل�سناعات 

�لغذ�ئية« برئا�سة منري �لب�ساط »�ل�سناعيني 

�لعودة للم�ساركة يف معر�س نيويورك  �إىل 

للمو�د �لغذ�ئية كون �لواليات �ملتحدة �سوقا 

كبري� ومهيًئا ال�ستيعاب �ل�سلع �للبنانية«. 

»م�سكلة  �للقاء  خالل  �لب�ساط  طرح  كما 

بع�س  لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة  مطالبة 

�الأخذ  دون  من  متاأخر�ت  بدفع  �مل�سانع 

لل�سناعيني،  �ملخف�سة  �لتعرفة  باالعتبار 

مع �لعلم �أن هذه �مل�سانع مرخ�سة قانونًا 

�ل�سهادة  على  وحائزة  �ل�سناعة  وز�رة  من 

�ل�سناعية«. 

التقى وفد تجّمع صناعيي الحليب
و��ستقبل �لوزير فريج �سابوجنيان وفد� من 

برئا�سة  �حلليب وم�ستقاته  جتمع �سناعيي 

�لقطاع  �أو�ساع  عر�س  ومت  كال�سي،  جاك 

�ملحلي  �ل�سوقني  يف  �لطلب  �زدياد  مع 

و�خلارجي، ومت �لرتكيز على �أهمية �اللتز�م 

حتددها  �لتي  و�ملعايري  باملو��سفات 

�رسوط �ل�سالمة �لعامة، حفاظا على �سحة 

�ملو�طن و�سالمته.

اتفاق تعاون بين الصناعة ومجلس 
البحوث وجمعّية الصناعيين: إلرساء 

آلية تعاون لبرنامج »ليرا«
�سابوجنيان  فريج  �ل�سناعة  وزير  ووقع 

للبحوث  �لوطني  للمجل�س  �لعام  و�المني 

جمعية  ورئي�س  حمزة  معني  �لعلمية 

يف  �فر�م  نعمة  �للبنانيني  �ل�سناعيني 

وز�رة �ل�سناعة، �تفاقية تعاون بني �لوز�رة 

�ال�رس�ف  �آلية  تت�سمن  و�جلمعية  و�ملجل�س 

�ل�سناعية  �لبحوث  �جناز�ت  برنامج  على 

�هد�ف  �التفاقية  وحتدد  »لري�«.  �للبنانية 

�لربنامج و�ملهمات و�الن�سطة وحتديد �إد�رة 

ومن�سق  �د�رية  وهيئة  ��رس�ف  هيئة  من  له 

عام.

معهد  �د�رة  جمل�س  �سابوجنيان  تر�أ�س  ثم 

�لبحوث �ل�سناعية، وجرى �لبحث يف جدول 

�لعام  �ملدير  �سابوجنيان  وهناأ  �الأعمال. 

�الد�رة  جمل�س  وع�سو  �لفرن  ب�سام  للمعهد 

يف  جائزتني  نيلهما  على  عربيد  �سارل 

�لتي   Social Economic Award م�سابقة 

نظمتها فر�ست بروتوكول. 
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�جتماع  حمور  �ملوؤ�س�سات  �أ�سحاب  عن  �الأعباء  تخفيف  �سّكل 

�ل�سفدي يف  �ل�سناعة فريج �سابوجنيان و�ملال حممد  وزيري 

وز�رة �ل�سناعة، نظر�ً �إىل �الو�ساع �القت�سادية �ل�سعبة. 

مه �لوزير �سابوجنيان �ملتعلق 
ّ
ومت �لبحث يف �القرت�ح �لذي قد

بتدوير خ�سائر �ملوؤ�س�سات و�ملكلفني ب�رسيبة �لدخل عن عامي 

كما  ثالث،  بدل  �سنو�ت  �ست  ملدة  ��ستثنائيًا   2013 و   2012
�ل�سفدي جتاوبًا مع هذ�  �لوزير  و�أبدى  به حاليًا.  هو معمول 

�ملنا�سبة  �الآلية  عن  �ستفت�س  �ملال  وز�رة  �ن  موؤكد�ً  �القرت�ح، 

�ملنتجات  �إعفاء  �إمكان  �إىل  تطرقا  كما  �لتطبيق.  قيد  لو�سعه 

على  �ل�رسيبة  من  �لدو�ء  ب�سناعة  �ملتعلقة  و�مل�ستورد�ت 

�لقيمة �مل�سافة.

صابونجيان 
ما  يف  حمادثاتنا  تابعنا  �الجتماع  بعد  �سابوجنيان  وقال 

يتعلق بتن�سيط �القت�ساد. وكما هو معروف، تن�س �ملادة 16 من 

�ملر�سوم �ال�سرت�عي �لرقم 59/144 �ملعدلة باملر�سوم �ال�سرت�عي 

هذ�  �عترب  معينة  �سنة  يف  عجز  وقع  »�إذ�  �نه  على   77/81 �لرقم 

�لذي  �حلقيقي  �لربح  من  ونّزل  �لتالية،  �ل�سنة  �عباء  من  �لعجز 

يكون ح�سل خالل �ل�سنة �ملذكورة. و�ذ� مل يكِف هذ� �لربح لتغطية 

�لعجز بكامله، فنّزل ر�سيد �لعجز من �رباح �ل�سنة �لثانية، و�ذ� 

بقي منه �سيء نّزل من �رباح �ل�سنة �لثانية. وال ميكن نقل هذ� 

وقوعه«.  تلي  �لتي  �لثالثة  �ل�سنة  بعد  ما  �ىل  ر�سيده  �و  �لعجز 

�القت�سادي  �ل�سعيد  على  �لر�هنة  �ال�ستثنائية  �لظروف  �ن  غري 

معاجلات  تتطلب  و�لت�سدير  �ال�ستري�د  بابي  يف  وخ�سو�سًا 

�ىل  �لعجز  تغطية  زيادة مدة  �قرت�حي  ��ستثنائية. من هنا كان 

�ست �سنو�ت عن عامي 2012 و 2013 بدل ثالث. و�عترب ذلك ر�سالة 

كنا  ولو  و�لتجار،  و�ل�سناعيني  �العمال  رجال  جميع  �ىل  دعم 

حكومة ت�رسيف �عمال، فنحن �ىل جانبهم. وهذه �خلطوة القت 

�لكامل لتن�سيط  �لدعم  �لذي يبدي د�ئمًا  جتاوبًا من وزير �ملال 

�القت�ساد.

 الصفدي وصابونجيان 
» T.V.A بحثا إعفاء ُمنتجات الدواء من

 الصفدي
ه �لوزير �ل�سفدي من جهته، بجهود �لوزير �سابوجنيان 

ّ
ونو

»�لر�ئد يف تن�سيط �القت�ساد وم�ساعدة �ل�سناعيني خ�سو�سًا«. 

ل 
َ
ي�سج �أن  ككل  �لوطني  �القت�ساد  عن  كم�سوؤولني  يهمنا  وقال: 

د�ئمًا  يثمر  �لوزير �سابوجنيان  مع  وتعاوننا  و�الزدهار،  �لنمو 

على هذ� �ل�سعيد ومل�سلحة لبنان �أواًل. و�مل�رسوع �لذي �قرتحه 

قبل  بقر�ر  تنفيذه  �إمكان  وندر�س  ممتاز،  �سابوجنيان  �لوزير 

�سدور �الآلية بقانون، طاملا �ن جمل�س �لنو�ب ال ينعقد حاليًا.

قد  �مل�ستقيلة  �حلكومة  تعومي  �إذ� كان مع  �سوؤ�ل عما  على  ورد�ً 

يعود جمل�س �لنو�ب �ىل �النعقاد، قال �ل�سفدي:

نحن نعمل وكاأن �حلكومة قائمة. وتتيح لنا �سالحياتنا �لقيام 

متتلئ  �لدولة  خزينة  �إن  �ملتاحة.  �المكانات  بكل  مب�سوؤولياتنا 

طاملا �ن �لذين يغذونها متعافون ويعملون. هذ� ما نعمل على 

حتقيقه. �ما �ملو�سوع �الآخر �لذي نتد�وله مع �لوزير �سابوجنيان، 

فيتعلق باإعفاء م�ستورد�ت �ملنتجات �ملتعلقة بت�سنيع �لدو�ء من 

�ل�رسيبة على �لقيمة �مل�سافة، وذلك للتخفيف من كلفة ت�سنيع 

�لدو�ء ما يوؤدي �ىل خف�س �سعره.

 صابونجيان 

ولقاء مع سفير المكسيك 
مع  بالوز�رة  مكتبه  يف  �سابوجنيان  �لوزير  ��ستقبل  كما   

وتناول  �مار�ل،  غار�سيا  خيميه  لبنان  يف  �ملك�سيك  �سفري 

و�أهمية  �لبلدين،  بني  �القت�سادية  �لعالقات  توطيد  �لبحث 

موؤثرة  لبنانية  جالية  وجود  ظل  يف  �لتبادل  عملية  تفعيل 

جد�ً، �سيا�سيًا و�قت�ساديًا، يف �ملك�سيك. 

�ملك�سيكي  �ل�سفري  و�عرب  �لبحث.  متابعة  على  �لتو�فق  ومت 

معلقًا  لبنان،  مع  �لعالقات  تو�سيع  يف  بالده  �هتمام  عن 

�أهمية كربى على دور �جلالية �للبنانية على هذ� �ل�سعيد.
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�لقادة  �ل�سفدي  حممد  �ملال  وزير  نا�سد 

لنتفاهم  �حلو�ر  »��ستعادة  �إىل  �للبنانيني 

ما  ونعزز  حوله،  خمتلفون  نحن  ما  على 

يجمع بيننا«، م�سدد� على �أن »�نقطاع �حلو�ر 

معترب�  �النتحار«،  من  نوع  �ل�سيا�سيني  بني 

م�رسوع  على  لالتفاق  حان  »�لوقت  �أن 

تغيريي حقيقي ي�ستنه�س �للبنانيني ويفعل 

طاقاتهم �لكبرية لبناء دولة قوية«.

حفل  رعايته  خالل  �ل�سفدي  �لوزير  وقال 

�لتبغ يف بكفيا،  �فتتاح �ملعمل �جلديد لفرز 

حق  »من  �جلميل:  �سامي  �لنائب  بح�سور 

م�رسوعا  لهم  نقدم  �أن  علينا  �للبنانيني 

يخرج لبنان من �الأزمات �لتي يتخبط فيها. 

�لت�رسيعية  �لدولة  موؤ�س�سات  يطور  م�رسوع 

و�لتنفيذية و�لق�سائية ويعزز ثقة �للبنانيني 

بها. م�رسوع يحمل �الأمان و�ال�ستقر�ر ويكون 

فيه �سالح �جلي�س و�لقوى �الأمنية قادر� على 

�لوطن.  د�خل  �الأمن  وفر�س  �حلدود  حماية 

طاقاتنا  ونوحد  �أيدينا  فيه  ن�سبك  م�رسوع 

لنبني �قت�ساد� منتجا، يوفر ل�سبابنا فر�س 

�أر�سهم وحتد من  عمل حمرتمة، تثبتهم يف 

هجرتهم«.

و�عترب �ل�سفدي �أن �فتتاح �ملعمل يتم »بعد 

بتاأهيل  �الأعمال  �نطالق  على  �أ�سهر  �سبعة 

�الأ�سا�س  �حلجر  وو�سع  �لريجي،  مباين 

للم�سنع �حلديث لفرز �لتبغ يف ق�ساء �ملنت«، 

»�إمنائية بامتياز«،  باأنها  وو�سف �ملنا�سبة 

مربز� �أن »هذ� �مل�سنع هو من �أهم موؤ�س�سات 

�رسكة  �سممته  و�لتنباك،  �لتبغ  ح�رس  �إد�رة 

تكون  بحيث  �ملجال  هذ�  يف  ر�ئدة  يونانية 

عاملية  مبو��سفات  حد�ثة  �الأكرث  �إنتاجيته 

عالية«.

�لريجي  �إد�رة  بذلتها  �لت  باجلهود  و�أ�ساد 

»�سيوفر  �أنه  �إىل  الفتا  �مل�سنع،  هذ�  الإن�ساء 

�أربعة  تدوم  مو�سمي  عمل  فر�سة   300 نحو 

خا�س  ب�سكل  منها  وي�ستفيد  �سنة  كل  �أ�سهر 

�ملحيطة  �ملنطقة  و�سكان  �جلامعات  طالب 

بامل�سنع«.

�إد�رة  من  »هدية  �الإجناز  هذ�  �أن  �عترب  كما 

�لريجي ووز�رة �ملال �إىل �القت�ساد �لوطني«، 

هذه  جناح  على  »دليل  �أنه  على  م�سدد� 

خ�سم  يف  �إنتاجي  مرفق  تطوير  يف  �الإد�رة 

على  �سيما  وال  لبنان  يجتازها  �سعبة  �أزمة 

�ل�سعيدين �القت�سادي و�الجتماعي، نتيجة 

و�نعكا�ساته  حوله  من  �لكبري  �ال�سطر�ب 

�خلطرية عليه«.

�أن  على  �أي�سا  يدل  �الإجناز  »هذ�  �أن  ور�أى 

مبقدور �ملوؤ�س�سات �حلكومية �أن تكون ر�ئدة 

وتقدم �سورة جيدة عن �لقطاع �لعام عندما 

�سليمة«،  بروؤية  حازمة  �إد�رة  لها  تتو�فر 

مذكر� بان »�لريجي �ساهمت يف زيادة مو�رد 

�ملالية �لعامة مبد�خيل مبا�رسة بلغت حتى 

�أمريكي،  دوالر  مليون   366 �ملا�سي  �أيلول 

باالإ�سافة �إىل دعم �ملز�رعني مبا�رسة ب�رس�ء 

وبعائد�ت  مدعومة  باأ�سعار  حما�سيلهم 

مليون   577  ،2012 �لعام  يف  بلغت  �سافية 

ور�سوم  �ملتاجرة  �رباح  بني  موزعة  دوالر 

�لقيمة  على  و�رسيبة  ومرفئية  جمركية 

�مل�سافة«.

ح�رس  �إد�رة  رئي�س  �الحتفال  يف  و�سارك 

�لعام  مديرها  )�لريجي(  و�لتنباك  �لتبغ 

�ملهند�س نا�سيف �سقالوي، ورئي�س �ل�رسكة 

�ل�رسكة  وممثل  �حلاج،  فادي   VIT �ملانحة 

�سيلوتا�س  للم�رسوع  �ملنفذة  �ليونانية 

ورئي�س  �رسكي�س،  و�رسكي�س  فا�سكالي�س، 

بلدية بكفيا فيليب �سبعلي، وخمتار �ملحيدثة 

�يلي �سكاف، ورئي�س نقابة �لتبغ ح�سن فقيه، 

ورئي�س نقابة عمال �د�رة �حل�رس كمال يتيم.

�ل�سفدي  �لوزير  باأن  فذكر  �سقالوي،  �أما 

و�سع �حلجر �الأ�سا�س الإعادة تاأهيل والإن�ساء 

 14 يف  بكفيا  يف  �لتبوغ  لفرز  جديد  م�سنع 

والية  »فرتة  �أن  �إىل  م�سري�  �لفائت،  �آذ�ر 

�لوزير �ل�سفدي حفلت بالكثري من �الإجناز�ت 

�إحتفاالت  من  ر�فقها  وما  و�مل�ساريع، 

»�ل�سيا�سة  �أن  والحظ  و�الإفتتاح«.  �لتد�سني 

هذه  رعاية  يف  �ل�سفدي  للوزير  �حلكيمة 

�ملوؤ�س�سة، �سجلت جناحات كبرية من خالل 

يف  م�سبوقة  غري  وحيوية  ��سا�سية  م�ساريع 

�سبيل حتقيق منوذج موؤ�س�ساتي يوؤدي دوره 

�ملاأمول يف منو �الإقت�ساد �لوطني، و�لتنمية 

�ملحلية«.

»�خلطوة  هو  �مل�سنع  تد�سني  �أن  �إىل  ولفت 

�لطموحة  �مل�ساريع  �سل�سلة  يف  �ل�ساد�سة 

�لتي �طلقتها �الد�رة ود�سنتها برعاية وزير 

ر�ئدة  خطوة  »كل  �أن  على  م�سدد�  �ملال«، 

�لعامة  �ملر�فق  قيامة  باأن  �الإقتناع  توؤكد 

و�لوطن  لالقت�ساد  ر�فعة  تكون  و�ن  ممكنة 

و�أ�ساف:  و�لرعاية«.  �الإر�دة  تو�فر  ظل  يف 

هو  �لذ�ت  وتطوير  �جلاد  و�لعمل  »�الر�دة 

�لتز�م نرتجمه يف حياتنا �ليومية«.

و�سجل �سقالوي لل�سفدي �أنه »�ول وزير مال 

ي�ستثمر يف �ل�سناعة �لوطنية، بعد �ن كانت 

حتويل  �ىل  تهدف  طويل  لوقت  �ل�سيا�سة 

هدفت  كما  جتاريا.  زر�عيا  مكتبا  �لريجي 

خالل �سنو�ت طويلة من �ملحاوالت �ملتكررة 

الأغر�قنا برمال �لت�ساوؤم و�الإحباط«.

�ل�سيا�سة  �ل�سفدي  للوزير  »ن�سجل  وتابع: 

من  و�لتي  و�ملدرو�سة  �حلكيمة  �ل�رسيبية 

ثالث  �ل�سجائر  مبيع  ��سعار  رفع  مت  خاللها 

مبعدل  �ملن�رسمني  �لعامني  خالل  مر�ت 

يفوق 22 دوالر� لل�سندوق، مبا يتما�سى مع 

ملكافحة  �لعام  و�ملناخ  �ل�سوق  م�ستجد�ت 

زياد�ت متالحقة  ن�سبة  �أعلى  �لتدخني وهي 

منذ 20 عاما«.

إفتتح معمل فرز للتبغ في بكفيا
الصفدي : سُيوفر 300 فرصة عمل موسمي

سقالوي: أول وزير مال يستثمر بالصناعة الوطنّية

ن�شاطات �شناعية
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�سجلت خمترب�ت »خان �ل�سابون« يف قرية دكتور بدر ح�سون �لبيئية 

رقمًا قيا�سيًا جديد�ً بانتاجها �غلى �سابونة من �لذهب و�الملا�س. 

و��سافة  �لطبيعية،  �لزيوت  �نو�ع  �جود  با�ستخد�م  �إنتاجها  ومت 

�ثناء ت�سنيع �ل�سابون غر�مات من �لذهب �ل�سايف عيار 24 قر�ط 

وغر�مات من بودرة �الملا�س، وثم مت تتويج �ل�سابونة بقطعة من 

�لذهب �ل�سايف عيار 24 قر�ط حفرعليها بدر ح�سون و�والده.

 2013/11/QPS  7 مت �لك�سف عن هذه �ل�سابونة يف قطر يف معر�س

�لقطرية،  �لد�خلية  وز�رة  قبل  بدرمن  للدكتور  تكرميي  �إحتفال  يف 

وتخلله موؤمتر �سحفي بح�سور كبار �ل�سخ�سيات من �مر�ء ووزر�ء 

و�سفر�ء من جميع �نحاء �لعامل. ومت �ختيار هذه �ل�سابونة البر�زها 

يف معر�س World Luxury Expo يف �لدوحة قطر. 

�ىل  �للبنانية  �ل�سناعة  فخر  �ل�سابونة  هذه  �ن  بدر  �لدكتو  و�رسح 

 World معار�س  يف  �ي�سًا  عر�سها  و�سيتم  �لعامل  �نحاء  جميع 

�لعربية  �ململكة  �لريا�س،   St. Regis hotel يف    Luxury Expo
�ل�سعودية و يف فندق ق�رس �المار�ت �بوظبي، دولة �المار�ت �لعربية 

�ملتحدة.

 نبذة مختصرة عن الدكتور بدر حسون 
وخان الصابون:

 تد�ولته �جيال من جميع �نحاء �لعامل منذ ع�رس 
ُ
خان �ل�سابون ��سم

ل�رس�ء  حتديد�ً  �الأوروبيني  جتار  كبار  مق�سد  كان  حيث  �ملماليك 

�ل�سابون �لفاخر ومنتجاته �ملميزة.

خان  �أجماد  ليعيد  ح�سون  بدر  �لدكتور  ظهر  �الأخرية  �الأعو�م  يف 

�ل�سابون  خان  و�نتاجات  ن�ساطات  جميع  وتفعيل  �ل�سابون 

وتطويرها مبخترب�ت عالية �لدقة. �أثبتت �أ�رسة �لدكتور بدر ح�سون 

خان  لي�سبح  �لطبيعية  �ملنتجات  جتارة  تو�سيع  يف  جد�رتها 

�ل�سابون ر�ئجًا يف �الأ�سو�ق �الأوروبية و�الأ�سو�ق �خلليجية.

خمترب�ت  وخرب�ء  ح�سون  بدر  ��رسة  بجهود  �الن  �ل�سابون  خان 

للمنتجات  �لعاملية  �جلودة  �سهادة  �هم  على  حازة  �ل�سابون  خان 

�لتجميلية و�سهاد�ت �ملنتجات �ل�سديقة للبيئة و�سهادة �ملنتجات 

�لع�سوية �خلالية من �ملو�د �لعدلة ور�ثيًا.

وت�سعى ��رسة �لدكتور بدر ح�سون وفريق عمل خان �ل�سابون د�ئمُا 

يف �إعالء �ل�سناعة و�سموخ �حلرفة �للبنانية  كاأرز لبنان. 

مختبرات »خان الصابون« تنتج صابونة الذهب األغلى في العالم 

»جمعية الصناعيين« تشجع الوظائف الخضراء

�سارك ع�سو جمل�س �الإد�رة ورئي�س جلنة 

�ل�سناعيني  جمعية  يف  و�لطاقة  �لبيئة 

عن  دورة  يف  �ل�سما�س  زياد  �ملهند�س 

و�لعمل  �خل�رس�ء  �لوظائف  »ت�سجيع 

�لالئق يف منطقة �ل�رسق �الأو�سط و�سمال 

�يطاليا،  تورينو -  �فريقيا«، يف مدينة 

�لدولية،  �لعمل  منظمة  من  بدعوة 

وبتو�سية من منظمة �الأ�سكو�.

�لدولية«،  �لعمل  »منظمة  �سعت،  وقد 

جمعية  عن  �سادر  بيان  بح�سب 

�لدورة، �ىل  �ل�سناعيني، من خالل هذه 

وبر�مج  �سيا�سات  تطوير  يف  �مل�ساهمة 

�خل�رس�ء  �لوظائف  ت�سجيع  �ىل  ترمي 

من  و�ملحلي،  �لوطني  �مل�ستوى  على 

خالل رفع م�ستوى �لوعي لدى �لهيئات 

يف  �لدولية«  �لعمل  لـ«منظمة  �ملكونة 

�فريقيا  و�سمال  �الو�سط  �ل�رسق  منطقة 

�الجتماعي  �ملحور  ب�ساأن   )MEnA(

وحمور �لت�سغيل يف �القت�ساد �الأخ�رس.

�لدورة جمهور  �سارك يف فعاليات هذه 

�الأبعاد  منوع �سم مهنيني مهتمني يف 

وحمور  و�القت�سادية  �الجتماعية 

�لت�سغيل يف �القت�ساد �الأخ�رس، �أبرزهم: 

م�سوؤولون حكوميون، من �سمنهم طو�قم 

�لعمل،  ق�سايا  عن  �مل�سوؤولة  �لوز�ر�ت 

�القت�سادي،  و�لتخطيط  �القت�ساد 

�لبيئية،  و�لق�سايا  و�لتدريب  �لتعليم 

�لعمال  )�أع�ساء  �الجتماعيون  �ل�رسكاء 

�لعمل ومن �سمنها  �أ�سحاب  ومنظمات 

�للبنانيني(،  �ل�سناعيني  جمعية 

ومنظمات  �خلا�س،  �لقطاع  موؤ�س�سات 

�ملجتمع  ومنظمات  حكومية  غري 

�لدولية،  �لهيئات  موظفو  �ملحلي، 

وقد  �الإقليمية.  �لتنمية  وم�سارف 

تو�جه  �لتي  �مل�ساكل  �ل�سما�س  �رسح 

�سيما  وال  �للبناين  �ل�سناعي  �لقطاع 

كما  خ�رس�ء.  عمل  فر�س  توفري  جلهة 

بها  قامت  �لتي  �خلطو�ت  �أبرز  عر�س 

عرب  �للبنانيني  �ل�سناعيني  جمعية 

تعزيز  �إطار  يف  و�لطاقة  �لبيئة  د�ئرة 

�ال�ستثمار  وحتفيز  �ل�سناعية  �لبيئة 

و�لتي  للبيئة  �ل�سديقة  �ل�سناعات  يف 

وظائف  بتوفري  مبا�رس  ب�سكل  ت�ساهم 

خ�رس�ء يف لبنان.
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�أكد وزير �القت�ساد و�لتجارة يف حكومة 

�أن  نحا�س  نقوال  �العمال  ت�رسيف 

لبنان  يف  �إلينا  بالن�سبة  �جلودة  »مفهوم 

مل يعد ترفًا منار�سه فقط لتح�سني �سورة 

هناك  �أ�سبح  بل  �ل�رسكة،  �أو  �ملوؤ�س�سة 

�رسورة ملحة الإدخال وتطبيق نظم �إد�رة 

�جلودة �ل�ساملة و�لرتكيز على �إنتاج �سلٍع 

وخدمات ذ�ت جودة عالية وقيمة م�سافة 

تفا�سلية  ميز�ت  لدينا  حيث  مرتفعة 

وكذلك  حمّليا  �ملناف�سة  على  ت�ساعدنا 

زيادة  بهدف  �أ�سو�ق جديدة  �خرت�ق  على 

�سادر�تنا وتكبري حجم �قت�سادنا«.

�جلودة  »برنامج  �حتفال  خالل  وذلك 

�ملمول  و�لتجارة«  �القت�ساد  وز�رة  يف 

�لعاملي  بـ»�ليوم  �الأوروبي  �الحتاد  من 

�لق�سار  عدنان  مبنى  يف  للجودة« 

لالقت�ساد �لعربي، برعاية نحا�س، �سارك 

�سابوجنيان،  فريج  �ل�سناعة  وزير  فيه 

عدنان  �القت�سادية«  »�لهيئات  ورئي�س 

لدى  �لعمليات  ق�سم  ورئي�س  �لق�سار، 

دييغو  لبنان  يف  �الأوروبي  �الحتاد  بعثة 

»نقابة  ورئي�س  باتوريل،  �إ�سكالونا 

منري  �لغذ�ئية«  �ل�سناعات  �أ�سحاب 

�لب�ساط، وح�سد من �ملعنيني.

االلتزام بالمواصفات
�لقناعة  �لق�سار  عدنان  �أكد  جهته،  من 

ودورها  و�ملو��سفات  �جلودة  بـ»�أهمية 

وردع  �مل�ستهلك  حماية  يف  �الأ�سا�سي 

�لتزوير، و�ملحافظة على �لبيئة و�ل�سحة 

و�ل�سالمة �لعامة. �إن �اللتز�م باملو��سفات 

وي�ساهم  لالأ�سو�ق،  فاعلة  برقابة  ي�سمح 

للمنتجات«.  �لتناق�سية  �لقدرة  تعزيز  يف 

�لتي  �لعالية  بـ»�جلودة  �العتز�ز  مبديًا 

ز �ل�سادر�ت �للبنانية و�لتي ت�سكل لها 
ّ
متي

مناف�سيها،  عن  ومتايزها  م�سافة  قيمة 

يف  �للبنانية  منتجاتنا  �أ�سعار  وتربر 

�الأ�سو�ق �لعربية و�الأجنبية«. 

ويرى �لق�سار �أن »م�رسوع �جلودة فر�سة 

فريدة لزيادة ح�سة �ملنتجات و�خلدمات 

�لعاملية من خالل  �لتجارة  �للبنانية يف 

باملتطلبات  �اللتز�م  على  �مل�ساعدة 

�لتقنية و�ملو��سفات �لعاملية«.

الجودة لم تعد حبرًا
فيما يرى منري �لب�ساط �أن مو�سوع �جلودة 

�ل�سناعي  لدى  رفاهية  �أو  خيار�ً  يعد  مل 

�لغذ�ئية،  �ل�سناعات  قطاع  يف  �لنا�سط 

ال  حمتمًا،  و�جبًا  »�أ�سبح  �أنه  على  ي�سدد 

»جودة  �أن  م�ستنتجا  حياة«،  فل�سفة  بل 

�لغذ�ء« لي�ست م�سوؤولية �ل�سناعي وحده، 

بنية حتتية متكاملة  تو�فر  نتاج  بل هي 

ومر�كز  وخمترب�ت  �لرقابة  �أجهزة  من 

متخ�س�سة  �سناعية  ومناطق  �أبحاث 

ومقرر�ت در��سة جامعية، وبر�مج توعية 

حد  على  و�مل�سنع  للم�ستهلك  و�إر�ساد 

�سو�ء، ومو�رد ب�رسية ماهرة ومتخ�س�سة 

�لخ �لخ..«.

وكذلك �ألقى ممثل �لبعثة �الأوروبية دييغو 

��سكالونا ماتوريل كلمة باملنا�سبة.

احتفال »باليوم الوطني للجودة«:
شهادة »سالمة الغذاء« لـ40 مصنعًا وشركة

منير البساط دياغو اسكالونا عدنان القصار الوزير نقوال نحاس
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جو فارس شركة العصير اللبناني )جونال(  لما غراوي شركة غراوي غروب للشوكوال والسكاكر

جان اسطفان شركة جونيت للصناعة والتجارة

منير البساط، ديغو اسكالونا، نقوال نحاس وعدنان القصار

منير البساط شركة معامل منير البساط

جانب من الحضور

بع�س �إجناز�ت وز�رة �القت�ساد يف »برنامج �جلودة«:

ــ دعم 14 خمترب�ً ر�سميًا وخا�سًا باملعد�ت �ملخربية �حلديثة 

و�لتدريب و�ال�ست�سار�ت جنح منها 11 خمترب�ً يف �حل�سول على 

�العتماد �لدويل من هيئات �عتماد �أوروبية.

ــ دعم 50 م�سنعًا و�رسكة بالتدريب و�ال�ست�سار�ت لتطبيق نظم 

�إد�رة �جلودة جنح منها 40 م�سنعًا و�رسكة يف �حل�سول على 

�سالمة  نظام  و�سهادة   ISO 9001 �جلودة  �إد�رة  نظام  �سهادة 

.ISO 22000 لغذ�ء�

�ملقايي�س  موؤ�س�سة  من  لكل  و�ال�ست�ساري  �لفني  �لدعم  ــ 

هيئات  و5  �للبناين  �العتماد  وجمل�س  �للبنانية  و�ملو��سفات 

للتفتي�س ومنح �ل�سهاد�ت.

- تدريب �أكرث من 2000 �سخ�س حتى �الآن من �إد�ر�ت �لقطاع 

�ل�رسكات  يف  �سيما  ال  �خلا�س،  �لقطاع  وموؤ�س�سات  �لعام 

ونظم  �جلودة  مو��سيع  خمتلف  على  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 

�إد�رتها و�آليات تطبيقها. 

إنجازات برنامج الجودة

فادي صندقلي شركة قرطاس للمعلبات والتريد
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ن�شاطات �شناعية

- �رسكة �سوناكو �لربيع: جورج ن�رس�وي

- معامل الفلوك�س �ل�سناعية )ميامة( عدنان عطايا 

- �رسكة بات�سي �ل�سناعية: هاال �سقري 

-  �رسكة جبال لبنان لالنتاج �لبلدي: ح�سني ق�سماين

- �رسكة مياه تر�سي�س: زياد حايك 

- �رسكة �لع�سري �للبناين )جونال(: جو فار�س

- مطاحن �لدورة: مرو�ن �سنو 

- �رسكة جونيت لل�سناعة و�لتجارة: جان ��سطفان 

- �رسكة غر�وي غروب لل�سوكوال و�ل�سكاكر: ملا غر�وي 

- �رسكة عون فود: �أمني عون 

- �رسكة �ل�سا لل�سوكوال: كري�ستوف خديج

- �رسكة �أوليف تر�يد: يو�سف فار�س

- حلويات �ل�رسق �لفاخرة: وفيق جابر 

- �رسكة عبيدو للتجارة و�ل�سناعة: فوؤ�د �سحادة 

- م�سانع معتوق: مي�سال �سياح 

- �رسكة ديابكو )حمم�سة �الأمرية(: طوين دياب 

- �رسكة جمموعة ها�سم لل�سناعة و�لتجارة: نعمان ها�سم 

- موؤ�س�سة دلتا غروب للتجارة و�ل�سناعة: ناتايل قاز�ن 

- �رسكة طيبة فودز: �إيلي عون 

- �رسكة طيبات: حممد بكر �لغروي 

ISO 22005
- �رسكة حمم�سة �لرفاعي: مي�سون �لرفاعي

- �رسكة �ساهر �نرتنا�سيونال فود كومباين: �ليا�س وليد �سعد 

- �ل�رسكة �للبنانية لل�سناعات �لغذ�ئية �حلديثة: �سليمان مقد�سي

- �رسكة منتجات �ل�سيعة: نادين �أبو فر�عة 

- �رسكة حلويات �لبابا: ز�هي �لبابا 

- �رسكة قرطا�س للمعلبات و�لرتيد: فادي �سندقلي

- �رسكة �مل�رسق للع�سري و�اللبان لل�سناعة: مليا كركي

- �رسكة �أطياب )زيت بول�س(: طوين مارون 

- �رسكة ويلكو بي- �م: طوين بطر�س 

- �رسكة معامل منري �لب�ساط: منري �لب�ساط 

الئحة المؤسسات الصناعية التي تسّلمت الشهادات من برنامج الجودة 

حسين قضماني - شركة جبال لبنان لالنتاج البلديعدنان عطايا معامل الفلوكس الصناعية )يمامة(

نادين أبو فراعة شركة منتجات الضيعة طوني مارون شركة أطياب )زيت بولس(

ميسون الرفاعي شركة محمصة الرفاعييوسف فارس شركة أوليف ترايد
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أمين عون- شركة عون فود

لميا كركي شركة المشرق للعصير وااللبان للصناعة

جوزيف ويليام بطرس - شركة ويلكم بي أم

جورج نصراوي شركة سوناكو الربيع

السا قاروط شركة السا للشوكوال

محمد بكر الغروي شركة طيبات

زاهي البابا - شركة حلويات البابا

طوني دياب شركة ديابكو )محمصة األميرة(

ناتالي قازان مؤسسة دلتا غروب للتجارة والصناعة ميشال صياح مصانع معتوق
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ن�شاطات �شناعية

�ل�سناعة يف حكومة ت�رسيف  د وزير 
ّ
�سد

»�أّن  على  �سابوجنيان  فريج  �الأعمال 

�لوز�رة �ستعزز �ال�سرت�تيجيات �لهادفة �إىل 

حت�سني �سالمة �لغذ�ء يف لبنان من خالل 

طلب  لدى  بها  �لقيام   
ّ
يتم �لتي  �لك�سوف 

�أ�سحاب �مل�سانع �سهادة �سناعية للمرة 

 
ّ
يتم بحيث  جتديدها  طلب  لدى  �أو  �الأوىل 

�لك�سف على هذه �مل�سانع من قبل فريق 

مر�قبة  جدول  �إىل  باال�ستناد  متخ�س�س 

�للبنانية  �لقيا�سية  �ملو��سفة  على  يرتكز 

 �ملعروفة بالقو�عد �لعامة ل�سحة �لغذ�ء«.

لبنان  يف  �لغذ�ئي  »�لت�سنيع  �أّن  و�أكد 

�لطلب  يلقى  كما  حمليًا  �زدياد  �إىل 

�أن  معترب�ً  �خلارجية«  �الأ�سو�ق  يف 

�ل�رسيع«. للنمو  قابل  �لقطاع   »هذ� 

حفل  خالل  جاء  �سابوجنيان  كالم 

�ل�سالمة  تطوير  »قانون  موؤمتر  �فتتاح 

�سالمة  يف  �جلديدة  �ملنظومة  ـ  �لغذ�ئية 

لبنانية«  وتطلعات  حتديات  �لغذ�ء: 

للتنمية  »�لوفيق«  جمعية  تنظمه  �لذي 

�لتجارة  وغرفة  و�ال�ستثمار  �القت�سادية 

 غرفة 
ّ
�للبنانية وذلك يف مقر ـ  �الأمريكية 

بريوت  يف  و�لزر�عة  و�ل�سناعة  �لتجارة 

�ل�سناعة  وز�رتي  برعاية  لبنان  وجبل 

م�ساعدة  بهدف  و�لتجارة  و�القت�ساد 

قانون  فهم  على  لبنان  يف  �ل�سناعيني 

�أ�سدرته  �لذي  �لغذ�ئية  �ل�سالمة  تطوير 

 FDA �الأمريكية  و�لدو�ء  �لغذ�ء  �إد�رة 

وت�سجيعهم على تطبيقه لي�س فقط للتمكن 

ولكن  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  �لت�سدير  من 

و�قت�سادية  منافع �سحية  لتحقيق  �أي�سًا 

للبنان ودول �ملنطقة.

ملكي 
وزير  ممثل  ملكي  روجيه  �لدكتور  �أما 

ا�س فاأكد �أّن 
ّ
�القت�ساد و�لتجارة نقوال نح

�لقانون �للبناين يحتاج �إىل حتديث يف هذ� 

�ملجال مذكر�ً باأّن »قانون �ل�سالمة �لغذ�ئية 

 بعد«. 
ّ
 موجود لدى جمل�س �لنو�ب ومل يقر

و�لت�رسيعات  �لنظم  »�أّن  �إىل  و�أ�سار 

�الأمريكية و�الأوروبية باتت تفر�س مر�قبة 

�أكرث دقة للمنتجات وحتى للمدخالت«.

تعزيز  على  �القت�ساد  وز�رة  »عزم   و�أكد 

قدر�ت لبنان يف جمال �ل�سالمة �لغذ�ئية« 

�إىل »�أّن لبنان ح�سل وال يز�ل على  م�سري�ً 

و�سيطلب  �الأوروبي  �الحتاد  من  فني  دعم 

لكي  �ملتحدة  �لواليات  من  مماثاًل  دعمًا 

و�ملعايري  �ملو��سفات  �لتز�م  من  يتمكن 

�ملعتمدة«.

شقير 
�لتجارة  غرف  �حتاد  رئي�س  وحتدث 

و�ل�سناعة و�لزر�عة يف لبنان رئي�س غرفة 

بريوت وجبل لبنان حممد �سقري. فدعا �ىل 

�سبط �الأ�سو�ق �للبنانية وفق �ملعايري �لدولية 

د 
ّ
�لتقي لناحية  خ�سو�سًا  �لغذ�ء  ل�سالمة 

�لتز�م  موؤكد�ً  عامليًا  �جلديدة  باملتطّلبات 

بها.  و�لزر�عة  و�ل�سناعة  �لتجارة   غرفة 

��ستثناء  لي�س  لبنان  »�أّن  على  و�سّدد 

و�سالمة  �ملو�طن  �سحة  �ىل  فباالإ�سافة 

الحرت�م  �قت�سادية  �رسورة  ثمة  غذ�ئه 

�لقطاع  حماية  �أجل  من  �جلديدة  �ملعايري 

وبالتايل  �لغذ�ئية  و�ل�سناعة  �لزر�عي 

�القت�ساد«. 

سّنو 
�لتجارة  غرفة  رئي�س  نائب  د 

ّ
و�سد

جلنة  رئي�س  �للبنانية  ـ  �الأمريكية 

نقابة  رئي�س  فيها  �لغذ�ئية  �ل�سناعات 

�أن  على  �سنو  �أر�سالن  �لقبان  مال  جتار 

�سعي  �إطار  يف  تندرج  �لتوعية  »هذه 

بني  �لتجاري  �لتبادل  تعزيز  �إىل  �لغرفة 

و�ملنطقة  �ملتحدة  و�لواليات  لبنان 

�لعربية«.

ادريس 
عاطف  »�لوفيق«  جمعية  موؤ�س�س  �أما 

�لغذ�ء  منظمة  »�أّن  فاأو�سح  �دري�س 

 IMPRESS نظام  و�سعت  و�لدو�ء 

�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  مع  بالتعاون 

�الإعالم  �سبكة  نظام  �عتمدنا  كما 

دومًا  ي�سعى  و�لذي   Infosan �ل�رسيع 

�لغذ�ئية  �ل�سالمة  �إجر�ء�ت  تقدمي  �إىل 

ح�سول  منع  وهي:  �أربعة  جماالت  يف 

�الإنذ�ر  �أنظمة  �عتماد  �لغذ�ئي  �لت�سمم 

�مل�سبق  �لتح�رّس  �أنظمة  �عتماد  �ملبكر 

ما  لكّل  �ل�رسيع  �لتفاعل  �أنظمة  �عتماد 

تهاون  ال  حيث  �لغذ�ء  باإمد�د�ت  يتعلق 

�الآن«. بعد  �مل�ستهلك  و�سالمة  �سحة   يف 

هي  �لغذ�ئية  �ل�سالمة  »�أّن  �رسح  و�إذ 

علمية  �أ�س�سًا  تعتمد  وقائية  منظومة 

بكّل  متعلقة  وبيانات  قو�عد  على  قائمة 

�لزر�عية  م�سادره  يف  غذ�ءنا  ث 
ّ
يلو ما 

وبيئته �لطبيعية«.

مؤتمر قانون تطوير السالمة الغذائية 
وزير الصناعة:  »التصنيع الغذائي« قابل للنمّو السريع 
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�إيطاليا م�رس لبنان  �إ�سبانيا  14 ممثاًل من �ست دول هي  �جتمع 

جتريبي  م�رسوع  على  �لعمل  لبدء  بر�سلونة  يف  تون�س  �الأردن 

يف  �لعامة  �ملباين  يف  �جلديدة  �ل�سوئية  �لتكنولوجيات  لدمج 

بلد�ن �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط ومنها لبنان وذلك �سمن م�رسوع 

FOSTER in MED �لتابع لالحتاد �الأوروبي. 
ويحظى هذ� �مل�رسوع بتمويل ي�سل �ىل 4.5 ماليني يورو مب�ساعدة 

مالية من �الحتاد �الأوروبي وذلك يف �إطار �سيا�سة �جلو�ر وبرنامج 

تعزيز  �ملتو�سط بهدف  �الأبي�س  �لبحر  بلد�ن حو�س  �لتعاون مع 

�لبحوث  معهد  مع  بال�رس�كة  �ل�سم�سية  �لطاقة  تقنيات  ��ستخد�م 

�ل�سناعية �للبنانية. 

 يومني �قرتح لبنان ثالثة مباٍن عامة 
ّ
خالل �الجتماع �لذي ��ستمر

 �ختيار و�حد منها وفقًا للمعايري �لتي و�سعها �لفريق �لتقني 
ّ
ليتم

و�لعلمي للم�رسوع. 

و�أعلن �لدكتور طالل �سامل �لذي مثل معهد �لبحوث �ل�سناعية يف 

�الجتماع �أّن »�ملعلومات تفيد عدم ��ستخد�م �لطاقة �ل�سم�سية بهذه 

�لتقنية �ملتقدمة يف لبنان ولكن هدفنا لي�س يف �أن نكون �الأو�ئل 

�ملهار�ت  ونقل  �لتعاون  تعزيز  �ىل  �مل�رسوع  ويهدف  �ملثال  بل 

رة وخرق �حلو�جز �لت�رسيعية و�الجتماعية �لتي 
ّ
و�لتقنيات �ملتطو

حتول دون �نت�سار ��ستخد�م �لطاقة �ل�سم�سية يف لبنان و�ملنطقة«. 

وقال �مل�ست�سار �لدويل ل�سوؤون �لطاقة و��ستاذ م�سارك يف �جلامعة 

�الأمريكية يف بريوت و�جلامعة �للبنانية �لدكتور �ليا�س كيناب: 

�لر�هن  �لو�سع  و�لعلمية  �لتقنية  �للجنة  يف  زمالئنا  مع  ناق�سنا 

يف ما يتعّلق با�ستخد�م �لطاقة �ل�سم�سية وعر�سنا خالل �جتماع 

بر�سلونة �ملعوقات �لتي نو�جهها من �سمنها �لثمن �لباهظ لهذه 

�لتقنيات يف لبنان وقّلة �لتوعية على فو�ئدها. 

و�أكد �خلبري�ن �أّن مو�رد �لطاقة �ل�سم�سية �ملتوفرة يف لبنان قادرة 

على تقدمي �حللول �لر�ئدة مل�سكالت عديدة يعاين منها �ملجتمع 

�للبناين من �أبرزها م�سكلة �ملورد�ت �لكهربائية. 

الختيار  بريوت  يف  الحقًا  و�لعلمية  �لتقنية  �للجنة  و�ستجتمع 

�لبالد  �لتجريبي يف  �مل�رسوع  عليها  �سينّفذ  �لتي  �لعامة  �ملباين 

�مل�ساركة ومنها لبنان.

تعزيز تكنولوجيات الطاقة الشمسية 

بالتعاون مع معهد البحوث الصناعية 
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ن�شاطات �شناعية

�جلديد  �د�رتها  جمل�س  �نتخاب  منذ 

بكل  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  نقابة  ن�سطت 

�الجتاهات حيث �سارك رئي�سها وجمل�س 

وقامت  �ملوؤمتر�ت  من  عدد  يف  �د�رتها 

لوز�ر�ت و�جلهات �ملعنية كان  بزيار�ت 

�جلودة  �سهاد�ت  توزيع  �جتماع  �أبرزها 

جالت  كما  �القت�ساد،  وز�رة  نظمتها 

و�القت�ساد  �ل�سياحة  وزر�ء  من  كل  على 

و�ل�سناعة. 

تكرميي  بغد�ء  �لن�ساط  هذ�  وتوجت 

ن�رس�وي  جورج  �ل�سابق  �لنقابة  لرئي�س 

ح�رسه وزير �ل�سناعة فريح �سابوجنيان 

من  وعدد  عبود  فادي  �ل�سياحة  ووزير 

�القت�سادية  و�لهيئات  �لنقابات  روؤ�ساء 

و�لفعاليات �العالمية. 

�ل�سناعة  وزير  �سدد  �لغد�ء  وخالل 

فريج  �الأعمال  ت�رسيف  حكومة  يف 

�لتفكري  �رسورة  على  �سابوجنيان 

ه نحو بلد�ن جماورة غنية 
ّ

جديًا بالتوج

��ستثمار�تنا.  لتو�سيع  و�لرتبة  باملياه 

 
ّ
لنمو و�رسوري  حيوي  فيها  فوجودنا 

�القت�ساد  من  جزء�ً  ولنكون  موؤ�س�ساتنا، 

موؤكد�ً  �ملنطقة.  يف  يت�سّكل  �لذي  �جلديد 

�أكرث  ي�سبح  �النتاج  م�سدر  �أن من ميلك 

حتكمًا بقو�عد �للعبة«. 

يف  ميز�ت  للبنانيني  لدى  »�أن  و�أ�ساف: 

و�ملرونة  وبالتاأقلم  و�لتجارة،  �ل�سناعة 

م حلاجات �الآخرين. وهذه �لقدر�ت 
ّ
و�لتفه

مجلس إدارة جديد
وغداء تكريمي لنقابة الصناعات الغذائية 

صابونجيان: نعمل على تأمين المساهمة في تغطية جزء 
من تكاليف األجنحة اللبنانية في المعارض الدولية

البساط: نبذل الجهود من اجل تخطي العقبات
نصراوي: الصناعة الوطنية تمكنت من منافسة الصناعات 

العالمية بفضل جهود الصناعيين

 سمير المير واحمد حطيط وعدنان عطايا ورامز بو نادر وجورج نصراوي وفريج صابونجيان ومنير البساط وجو فارس 
وعبدالهادي حجازي

فارس سعد وجورج نصراوي ومنير البساط جورج نصراوي منير البساط الوزير فريج صابونجيان
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و�الإبد�ع  �البتكار  يف  نوظفها  �أن  علينا 

�لتغليف،  يف  �لتاألق  ويف  �نتاجنا،  يف 

�الأ�سو�ق.  يف  مكانًا  ملنتجاتنا  فنحجز 

�ىل  م�سري�ً  كميات«،  جماعة  ل�سنا  نحن 

�مل�ساهمة  تاأمني  على  »�سيعمل  �نه 

�الأجنحة  تكاليف  من  جزء  تغطية  يف 

�لدولية«.  �ملعار�س  يف   �للبنانية 

�سورة  و�لتجارة  »�ل�سناعة  �ن  ر�أى  و�إذ 

هويتنا،  عن  �سورة  �ملنتج،  لبنان  عن 

 ونفتخر به«. 
ّ
�سورة عن بلدنا �لذي نحب

»بريوت  ت�سمية  �قرتحت  ة، 
ّ
مد »قبل  قال 

�أعمل على بلورة  �إنني  ق«. 
ّ
عا�سمة للتذو

�حلركة  تفعيل  بهدف  �مل�رسوع  هذ� 

و�إنني  منتجاتنا.  وت�سويق  �ل�سناعية 

جاهز لتبادل �الأفكار و�سماع �قرت�حاتكم 

لبنان  على  �جلديد  �حلدث  هذ�  الإجناح 

و�ملنطقة. كلي �أمل باأننا �سنحتفل �لعام 

2014 باملهرجان �الأول لبريوت عا�سمة 
ق يف �ل�رسق �الأو�سط«. 

ّ
للتذو

�ل�سناعات  �أ�سحاب  نقيب  وعر�س 

�ل�سناعات  و�قع  �لب�ساط  منري  �لغذ�ئية 

�مل�ساكل  من  بالرغم  �لتي  �لغذ�ئية 

م�سريتها،  تعرت�س  �لتي  و�لتحديات 

يف  م�سطرد�ً  منو�ً  حتقق  ز�لت  ما 

ووجه  و�سادر�تها.  �أعمالها  حجم 

لبذل  �لقطاع،  بهذ�  �ملعنيني  �إىل  ند�ء 

�لعقبات،  تخطي  �جل  من  �جلهود 

�اللتفاف  �إىل  �لنقابة  �ع�ساء  د�عيًا 

يف  بفعالية  و�مل�ساركة  نقابتهم،  حول 

�جلديد. �د�رتها  جمل�س  برنامج   حتقيق 

يف  م�سريته  فعر�س  ن�رس�وي  وحتدث 

�لعمل �لنقابي، وقال »�ن �لعمل يف �رتقاء 

�القت�ساد �للبناين هو من �الهد�ف �الوىل 

�لوطنية  و�ل�سناعة  حتقيقها.  �لو�جب 

�لعاملية  �ل�سناعات  مناف�سة  من  متكنت 

و��ستمر�رنا  �ل�سناعيني  جهود  بف�سل 

بالعمل معًا على حت�سني ظروفها ويف ظل 

 دعم �لدولة وم�ساعدة �ملنظمات �لعاملية«. 

علي الشريف ومحمد الرفاعي وشارل عربيد نبيل فهد ومحمد لمع وادمون جريصاتي

اإلعالميون

ال�صناعات  نقابة  جمل�س  انتخب 

الغذائية رئي�صًا واأع�صاء وهم: املهند�س 

منري الب�صاط  رئي�صًا، رامز بو نادر نائبا 

لل�رص،  اأمينًا  حطيط  اأحمد  للرئي�س، 

من  كل  و  للمال.  اأمينًا  قرطا�س  رجا 

ال�صادة جورج ن�رصاوي، عدنان عطايا، 

فار�س،  جو  دانيال،  ايلي  �صنو،  حممد 

ق�صماين  ح�صني  �صحادة،  الهادي  عبد 

واآغوب يابودجيان اع�صاء م�صت�صارين.
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ن�شاطات �شناعية

جورج نصراوي وفادي عبود وفريج صابونجيان

زياد بكداش وميشال خديج وابراهيم صالح

نهاد وجمانة داموس

جيم مورغن والنا درغام وبسام الفرن

مكرم صادق وعدنان عطايا وأحمد حسين

الوزير صابونجيان ومنير البساط يسلمان الدرع لجورج نصراوي

فادي عبود وعاطف ادريس وجورج نصراوي الوزير صابونجيان 
ومنير البساط

سليم وردة ومحمد شقير

ادمون جريصاتي ومحمد صالح وغسان بلبل

سليم وردة ومحمد شقير ونبيل عيتاني

أحمد حطيط ونعمت افرام ومنير البساط

العميد وسيم سمعان وسعيد حمادة ويوسف جحا

جاك صراف ووجيه البزري والياس حنا

كارلوس العضم وجورج خيراهلل ونبيل الغصيني

محمد ماهر صقال ووليد عساف نازاريت صابونجيان
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لبنان  يف  و�لزر�عة  و�ل�سناعة  �لتجارة  غرف  �حتاد  رئي�س  �أطلق 

موؤمنر  يف  �سقري  حممد  �ل�سيد  لبنان  وجبل  بريوت  غرفة  رئي�س 

مب�ساركة  لبنان  وجبل  بريوت  غرفة  مقر  يف  �ليوم  عقد  �سحايف 

رئي�س �حتاد جتار جبل لبنان �ل�سيخ ن�سيب �جلميل م�رسوع ت�سييد 

نو�ب  بح�سور  �لفيل،  �سن  يف  �لغرفة  لفرع  جديد  منوذجي  مبنى 

رئي�س �لغرفة �ل�سيد حممد ملع، و�ل�سيد غابي تامر، و�لدكتور نبيل 

فهد، ورئي�س �حتاد �لنقابات �ل�سياحية يف لبنان �ل�سيد بيار �ال�سقر، 

�لغرفة  �د�رة  جمل�س  و�ع�ساء  �القت�سادية  �لفعاليات  من  وح�سد 

وروؤ�ساء �للجان و�جلمعيات �لتجارية و�ل�سناعية يف منطقة جبل 

لبنان ورجال �عمال و�عالميني.

يف  مربع  مرت  �لفي  م�ساحة  على  يقام  �لذي  �جلديد  �ملبنى 

وقاعات  مكاتب  تت�سمن  طبقات  خم�س  من  موؤلف  �لفيل  �سن 

�لتقنيات  باف�سل  جمهزة  �الحجام  خمتلف  من  لالجتماعات 

�حلديثة وو�سائل �الت�سال، خدمة �لقطاعات �القت�سادية ورجال 

�العمال يف جبل لبنان.

شقير
ناأتي  �ين  �لبع�س من  »يت�ساءل  �سقري، فقال  �لرئي�س  بد�ية حتدث 

من  و�الإقليمية  �ملحلية  �لظروف  ظل  يف  �الأيام  هذه  يف  باالأمل 

و�لزر�عة  و�ل�سناعة  �لتجارة  �ن غرفة  و�لتو�سع؟٠  �ال�ستمر�ر  �جل 

يف بريوت وجبل لبنان هي وليدة �لبيئة �لتي تنتج رجال �عمال 

كرجالنا: يوؤمنون بلبنان و�سعبه و�قت�ساده وم�ستقبله. ومن هنا 

ي�ستمدون �الأمل و�لعزمية لال�ستمر�ر و�ل�سمود و�لنهو�س«.

�أ�ساف »نعم، لقد مررنا وال زلنا يف ظروف �سعبة ي�ستحيل فيها 

�لتخطيط و�لتو�سع،  ومع ذلك ��ستمر �لقطاع �خلا�س يخلق فر�س 

�الأمني  �ال�ستقر�ر  من  �الأدنى  �حلد  غياب  ظل  يف  ويقاوم  عمل 

و�ل�سيا�سي. وغياب �سبه كامل للدعم �حلكومي«.

و�ل�سناعة  �لتجارة  لغرفة  مقر  بناء  »م�رسوع  عن  �سقري  و�علن 

لبنان  جبل  بتجار  يليق  لبنان  وجبل  بريوت  يف  و�لزر�عة 

وبريوت«، معترب� �ن »هذ� �ملقر �سيكون معلما حديثًا وع�سويا يف 

�لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة  �ملنطقة ميثل وحدة وعزمية غرفة 

�سورها  باحلى  جتلت  �لوحدة  هذه  �ن  لبنان.  وجبل  بريوت  يف 

يف �ل�سنو�ت �الخرية حني وقف �لتجار يف �لدفاع عن م�ساحلهم 

�إنقاذ  �لند�ء تلو �الخر من �جل  �سد قر�ر�ت غري حكيمة و�أطلقو� 

لوال  �لالزم  �ل�سدى  لتلقى  كنا  �لنا�س.وما  و�أرز�ق  �القت�ساد 

وحدتنا ومركزية قر�رنا«.

ومتجنني.  ومرتب�سني  م�سككني  هناك  كان  »لقد  �سقري  وقال 

جنعلكم  لن  نقول:  وللمرتب�سني  �هلل.   �ساحمكم  نقول:  للمتجنني 

قافلة  �ىل  لالن�سمام  �لوقت  حان  نقول:  �سامتني. وللم�سككني 

�الإجناز�ت«.

�لتي �سيكون فيها مقر لغرفة بريوت  �لفيل  وختم قائال »من �سن 

وجبل لبنان يف جبل لبنان �أمتنى لكم �عياد� جميدة و�سعيدة و�ىل 

�للقاء يف �إجناز �آخر«.

الجميل
�ل�سحايف  �ملوؤمتر  هذ�  يف  �ليوم  »نلتقي  فقال  �جلميل،  وحتدث 

الطالق �ملبنى �لنموذجي �جلديد لفرع غرفة بريوت وجبل لبنان 

يف �سن �لفيل �لذي لطاملا �سكل مطلب ��سا�سيا الحتاد جتار جبل 

خ�سو�سا  لبنان  جبل  منطقة  لكل  مهما  �جناز�  باعتباره  لبنان 

قطاعاتها �القت�سادية ورجال �عمالها«.

وبا�سم زمالئي يف  با�سمي  ي�سعني  ال  �ملنا�سبة  �أ�ساف »يف هذه 

�الحتاد �ال �ن �توجه بال�سكر لغرفة بريوت وجبل لبنان خ�سو�سا 

رئي�سها �ل�سديق حممد �سقري �لذي كان له �ليد �لطوىل يف �طالق 

هذ� �مل�رسوع �حليوي، كما ال ي�سعني �ال �ن �نوه بعمله و�لتعاون 

�لوطني وحمايًة  �لفرتة �ملا�سية دفاعًا عن �القت�ساد  معه طو�ل 

ملوؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س«.

وو�كد �جلميل »نحن من جهتنا كاحتاد جتار جبل لبنان نقول �ننا 

�سنكون �سويا جنبا �ىل جنب، يف كل �ال�ستحقاقات �ملقبلة حلماية 

يف  �العمال  ملجتمع  �لنجاح  ظروف  كل  وتوفري  �لتجار  م�سالح 

لبنان، ونوؤكد �ننا لن نتو�نى عن �لقيام بكل ما يلزم للحفاظ على 

قوة �لقطاع �خلا�س �للبناين ومناعته«.

�لتي  �ملخيفة  �لرت�جعات  هذه  خ�سم  »يف  �نه  �جلميل،  و�عترب 

ت�سهدها �لبالد على خمتلف �مل�ستويات، ياأتي هذ� �حلدث ليعطي 

�الأمل بان �الجناز يف لبنان ال يز�ل ممكنا، و�ن طائر �لفينيق ال بد 

له �ن يحلق عاليا من جديد«.  

�لقلب  ي�سكالن  بريوت  جانب  �ىل  لبنان  جبل  »�ن  على  و�سدد 

�القت�سادي �لناب�س للبنان، ونرى يف هذ� �لبناء �جلديد �ملبارك 

ما  يف  �ل�رس�كة  لو�قع  تر�سيخا  �منا  للغرفة،  مبنى  كونه  من  �أبعد 

بيننا للعمل نحو م�ستقبل �أف�سل«.

 مشروع تشييد مبنى نموذجي جديد 
لفرع الغرفة في سن الفيل
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مقابلة

المستثمر اللبناني جريء وال يطبق شعار »رأس المال جبان«

صابونجيان يطلق شعاره الجديد:  »اهدي لبناني«

مناطق  يف  ترخي�س  دون  من  موؤ�س�سات 

خمتلفة وهذ� يوؤثر على �ملوؤ�س�سات �لكبرية، 

لذلك عندما ن�سمع بو�سع غري قانوين نتابع 

تنتجه  ما  ليكون  عمله  لت�سوية  ونتاأكد 

�سمن �لنظام و�ملو��سفات �ملطلوبة. 

�أغري نهجي منذ يوم  للخدمات مل  بالن�سبة 

و�لقر�ر�ت  �الآن،  لغاية  مهامي  ��ستالمي 

�لقو�نني  �سمن  �تخاذها  ��ستطيع  �لتي 

على  �لتوقيع  لناحية   �ملرعية  و�النظمة 

�لرت�خي�س �ل�سناعية. 

يف  ��سا�سية  ركيزة  �ل�سناعة  بقاء  وعــن 

�لوز�رة  �لتي تقدمها  �القت�ساد، و�خلدمات 

عن  نتكلم  »نحن  قال:  �ل�سناعي،  للقطاع 

ت�رسيعات وقو�نني من زمان ولغاية �ليوم، 

بلد  فاأي  بها،  ونكتفي  حمددة  لي�ست  وهي 

يحتاج لقو�نني جديدة عندما ي�ستجد �سيء 

يف �أي قطاع، ال يعني �أن �أي وز�رة مل ت�سدر 

الأن  ف�سلنا،  �أننا  يعني  ال  �رسيعًا  قانونًا 

و�ملر�سوم  نو�ب  ملجل�س  يحتاج  �لت�رسيع 

�ملفرو�س  من  لذ�  وزر�ء،  ملجل�س  يحتاج 

ويقدم  جيدة  �مللفات  �لــوزيــر  يدر�س  �أن 

مر�سومًا  ينال  ��سا�سها  وعلى  �قرت�حاته 

م�ستجد�ت  وفق  ن�سري  ونحن  ت�رسيعًا،  �أو 

�لت�رسيعات  نقدم  �أ�سا�سها  وعلى  �لو�سع 

و�لقو�نني«. 

�سوؤ�ل »�ل�سناعة و�القت�ساد« عن  رد�ً على 

�ملعي�سية يف  �ل�سائدة على �حلياة  �الأحو�ل 

�سلبًا  �نعك�س  ما  �لعام،  هذ�  خالل  لبنان 

على  بات  �لــذي  �الجتماعي  �لو�سع  على 

من  �لكثري  توقف  ب�سبب  بــركــان،  فوهة 

لدى  �لبطالة  ن�سبة  و�رتفاع  �ال�ستثمار�ت، 

�ل�سباب �إىل نحو 38 %، �أجاب �لوزير فريج 

�لذي  �لرقم  دقة  �أعــرف  »ال  �سابوجنيان: 

معطيات  لدينا  لي�ست  الأنه  عنه  تتحدثون 

�أو �ح�سائيات حول �لبطالة، �إال �ن �لو�سع 

�لالجئني  �عــد�د  وتــز�يــد  �لعام  �القليمي 

�لــظــروف  نتيجة  لــبــنــان  يف  �لــ�ــســوريــني 

�لو�سع  على  �أثرت  �سك  دون  من  �الإقليمية 

ونحن  �ملهن،  بع�س  وعلى  �القت�سادي 

ــر�ر�ت  ق د�ئــمــًا  نتخذ  �أن  يجب  كحكومة 

لتنمية  �مل�ستجدة  �لظروف  مهمة يف �سوء 

�القت�ساد ورعاية �الو�ساع �الجتماعية.

وهمنا يف وز�رة �ل�سناعة �لو�سع �ل�سناعي 

�أننا ل�سنا مهتمني بقطاعات  وهذ� ال يعني 

�أخرى، ولكن �لقطاعات  �الخرى لها وزر�ء 

عن  م�سوؤول  بــدوره  و�حــد  وكل  خمت�سون 

�أننا  قوله  ��ستطيع  وما  وز�رتــه،  �و�ساع 

كبرية،  �سكاوى  لدينا  لي�ست  ك�سناعيني 

فهناك بع�س �الأمور �لتي توؤثر على بع�س 

فتح  من  هناك  مثاًل  �ل�سناعية  �ملوؤ�س�سات 

جزءاً  اللبنانية  ال�صناعة  ت�صّكل 

اللبناين  االقت�صاد  يف  بارزاً 

كعجلة اإمناء مبا�رص، على الرغم 

يف  العامة  الظروف  تعرث  من 

املحيط العربي واالإقليمي، والتي 

اأثرت ب�صكل مبا�رص على االأو�صاع 

العامة اللبنانية، ومع هذا بقيت 

بني  ثباتًا  االأكرث  هي  ال�صناعة 

�صوء  لبنان. ويف  القطاعات يف 

واملحلية  االإقليمية  املتغريات 

واالإقت�صاد«  »ال�صناعة  اإلتقت 

واالقت�صاد  ال�صناعة  وزير 

يف  �صابوجنيان  فريج  اللبناين 

اآلت  ما  حول  ا�صتطالعي  حوار 

م�صتهاًل  العامة.  الظروف  اإليه 

لهذا  جديد  �صعار  بطرح  لقاءه 

بعد  االأعياد  مو�صم  ويف  العام 

�صناعته«  حب  لبنان  »بتحب 

و»لبنان  لبناين«   و»ا�صرتي 

املنتج«، »اأطلق هذا العام �صعار 

»اهدي لبناين«.

Assinaa 134.indd   68 1/2/14   1:11 PM



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 134 كانون الثاني 2014
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 69

دليل  بو�سع  وبد�أنا  �الغرت�بية(.  �لتجارة 

لكل بلد على حدة«.  

خ�سو�سًا  �لــــوز�ر�ت  بع�س  قــيــام  ــن  وع

جدي  باح�ساء  �القت�ساد(  �أو  )�ل�سناعة 

ي�ساعد على  قد  ملعرفة عدد �ملغرتبني، ما 

�لوزير  �أو�سح  �للبنانية،  �ل�سناعة  ت�سويق 

وز�رتــي  بني  باتفاق  قمنا  »نحن  قــائــاًل: 

موؤ�س�سة  �أي  لتتمكن  و�خلارجية  �ل�سناعة 

�آخر  بلد  م�ستثمر يف  �أي  �لتو��سل مع  تريد 

وز�رة  وموقع  موقعنا  خالل  من  ليت�سل 

عن  دلــيــل  لدينا  لي�س  نحن  �خلــارجــيــة، 

�ملغرتبني وفكرة جيدة �أن نقوم به. مبا �أن 

لدينا مغرتبون كرث  و�سعنا خا�س و�سار 

يفيد هذ� �لدليل �إن ح�سل. فاأي رجل �عمال 

ي�ستطيع مبرحلة �أوىل �ن ي�ستفيد من �لدليل، 

وال مانع �أن ي�سافر رجل �العمال �ىل �لبلد 

�ملبا�رس  �ل�سخ�سي  �الت�سال  الأن  �ملق�سود 

�أف�سل.

�الأعمال  رجال  تدفع  قد  �لتي  �جلر�أة  وعن 

�لو�سع  ظــل  يف  لال�ستثمار  �للبنانيني 

جيدة  فكرة  قدم  �إذ�  »�عتقد  قال:  �لر�هن، 

ي�ستطيعون  جــيــد  مـــايل  مــــردود  ــا  ــه ول

�إذ�  �أنه  و�عتقد  جديدة،  ��ستثمار�ت  �ن�ساء 

فر�س  �ستظهر  �ملنطقة  يف  �لو�سع  طــال 

��ستثمار�ت جديدة، �الو�ساع �جلديدة جتلب 

��ستثمار�ت جديدة«. 

�لدعم د�ئمًا ماديًا بل باالت�ساالت وت�سهيل 

�ملعامالت«. 

وعن �جلهود �لتي بذلتها وز�رة �ل�سناعة يف 

عهده وفتحت �آفاقًا و��سعة رغم �لتد�عيات، 

ونظرته  �الأزمــة  خلفتها  �لتي  �الآثــار  وعن 

مل�ستقبل �ل�سناعة يف �ملرحلة �ملقبلة، قال 

تغيري�ً  هناك  �إن  مر�ر�ً  »قلت  �سابوجنيان: 

يف �جلغر�فيا �ل�سيا�سية، وهناك دول بد�أت 

تتفق مع بع�سها �لبع�س، و�أنا قلت �إنه مع 

�لتغيري �ستحل �سيا�سة جديدة على �ملنطقة، 

هذ�  �ىل  ننتبه  �أن  يجب  كلبنانيني  ونحن 

هناك  و�ليوم  �لتغيري،  ونو�كب  �ملو�سوع 

لها  �سيكون  �قت�سادي ودول جديدة  تغيري 

�لــدول  فكل  �قت�ساديًا،  �ملنطقة  يف  دور 

حتى  ب�سائعها،  ت�سدير  حتــاول  �لــيــوم 

�سهرتها  تبني  �ل�سغرية يف منطقة  �لبلد�ن 

�إذ�  تركيا  مثاًل  �القت�ساد،  على  �ل�سيا�سية 

تغيري  على  عملت  فيها  �القت�ساد  توقف 

�أن ن�سدر، فجميع  �ل�سيا�سة، ونحن نحاول 

�للبنانية  �جلـــودة  حتــب  �لعربية  ـــدول  �ل

و�لتعامل مع �للبناين، وهذ� يجب �أن نعرف 

كيف ن�سوقها ون�سافر �ليهم ولي�س �أن نقدم 

معار�س.

مع  بحركة  قيامنا  �ىل  باال�سافة  هــذ� 

لتو�سيع  �خلــارج  يف  �ملقيمني  �للبنانيني 

)عا�سمة  لبنان  �سمينا  فنحن  �الآفــــاق، 

وعن �لعو�مل �لتي تعطي �الأمل باال�ستثمار 

�جلــاذبــة يف ظــل عــدم ت�سكيل  و�لــعــو�مــل 

قــائــاًل:  �سابوجنيان  ــح  ــس �أو� �حلــكــومــة 

ــي لــيــ�ــس لـــه عــالقــة  ــوم ــك »�لـــو�ـــســـع �حل

يبني  �أعمال  رجل  فامل�ستثمر  باال�ستثمار، 

م�رسوعه،  ربحية  �سمان  على  بناء  قر�ره 

ففي �حلرب �للبنانية �لتي مررنا بها هناك 

�أغنياء،  �سارو�  �العمال  رجال  من  �لكثري 

وهذ� طبيعي. 

المستثمر اللبناني جريء
هناك مثل يقول »ر�أ�س �ملال جبان« ولكنه 

�للبناين  جند  الأننا  منطقتنا  يف  يطبق  ال 

�لفر�س،  من  ي�ستفيد  كيف  ويعرف  مقاول 

�سحيح �أننا منر بو�سع �سعب ولكن هناك 

وعلى  جيد،  ب�سكل  تعمل  �لقطاعات  بع�س 

ماذ�  و�لتفكري  ببلدهم  �الهتمام  �للبنانيني 

ماذ�  الأنــه  �سنو�ت،  خم�س  بعد  �سيح�سل 

كل  �سوريا  يف  �لو�سع  ��ستمر  لو  �سيح�سل 

هذه �ملدة؟ هذ� �سوؤ�ل يجب �أن يطرحه رجل 

�الأعمال و�ل�سناعي وعلى �أ�سا�سه يعمل. 

لبنان  خارج  �أ�سو�قًا  يجد  �أن  �أن�سح  وهنا 

يف  خ�سو�سًا  قوية،  مناف�سة  هناك  الأن 

�لب�سائع  �لتي حتب  �لقريبة  �لعربية  �لدول 

�للبنانية، وهذ� �رسوري ل�رسكاتنا. 

مفهوم الدعم
للمناف�سة  �للبنانية  �ل�سناعة  تعر�س  وعن 

لل�سناعة  دعم  �خلــارج، يف ظل وجود  من 

�أو�سح  عالية،  كلفتها  باتت  �لتي  �للبنانية 

�أيــن  �أعـــرف مــن  قــائــاًل: »كلمة »دعـــم« ال 

جاءت، فاجلميع ي�ستعملها، وهي نوع من 

و�أدعــم  جديد�ً  قطاعًا  �أدعــم  �نــا  �ل�سعف، 

�أبحاثًا، ولكن �الأمر ال يطبق على �مل�سانع 

و�ل�رس�ئب،  باملال  �لدولة  ت�سانده  كــاأن 

ودور �حلكومة هو تر�سيد �ل�سناعي ولي�س 

يكون  عندما  ندعم  نحن  ــًا،  مــادي دعمه 

من  لكل  مبد�أ  لي�س  ولكنه  معار�س،  هناك 

�أو  �لتجارة  يف  عامة  مب�سلحة  �لبدء  يريد 

�ل�سناعة. 

�لذي  �ل�سخ�س  بني  عادلني  نكون  وكيف 

يطبق �لدعم على م�سلحته وبني من مل ينل 

�أي دعم وجنح. �لدعم يكون باأمور مقبولة 

و�ملخترب�ت،  و�الأبــحــاث  �لــدر��ــســات  مثل 

�لتي  �البحاث  �ل�رس�ئب على  كاأن تخف�س 

الأنها  �لدعم،  خانة  يف  ياأتي  وهذ�  جترى، 

يكون  �أن  ميكن  وال  و�ملوؤ�س�سة.  �لبلد  تفيد 
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مقابلة

 رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لالسكان عبداهلل حيدر: 

القروض ال تزال متوافرة... ومنعنا 60 ألف عائلة من الهجرة
�لطلبات  وعــدد  لــرية،  ومليون  و426 

و�سلت �ىل 6310 طلبات �عطينا 5617 

مو�فقة بقيمة 1102 مليار لرية«. 

التمويل والميزانية
وعن م�سادر �لتمويل �مل�رسفية �رسح 

على  �مل�سارف  تو�فق  »لكي  قــائــاًل: 

�إعطائنا قرو�سًا بفو�ئد 4،6 الأن حاكم 

بن�سبة بد�ية  �عفاهم  لبنان   م�رسف 

 60 % من �الإحتياطي �الإلز�مي و�سارت 
�الآن بن�سبة 80 % منه، وبالتايل �سارت 

بع�س  و�الآن  �ملئة.  يف   4،6 �لفائدة 

�مل�سارف ��ستنزفت �الإحتياط �الإلز�مي 

 313 رقم  بتعميم  �حلاكم  فقام  لديها، 

�مل�سارف  و�عــطــى  �الإئــتــمــان«  »خــط 

فانعك�ست  زيادة،  باملئة  و�حد  بفائدة 

م�سارف  فهناك  نقطة،  ن�سف  علينا 

ت�ستخدم �الحتياط �اللز�مي بفائدة 4،6 

يف �ملئة، و�لتي ت�ستخدم تعميم �حلاكم 

تعطي فائدة 5،1 يف �ملئة، وهنا تكون 

�مل�رسف  باختيار  �ملو�طن  م�سوؤولية 

وهذ� ما ال نتدخل به، الننا ال ن�ستطيع 

على  �لز�مي  �حتياطي  ��ستخد�م  فر�س 

�حتياط،  لديه  لي�س  ــذي  �ل �ملــ�ــرسف 

ونحن ن�رسح للمو�طن وهو يختار«. 

�لقرو�س  كل  »�جمااًل  �ل�رسح:  وتابع 

من  بـــدء�ً  �ملناطق،  كــل  على  مــوزعــة 

�ملركز  يتبعون  لبنان  وجبل  بــريوت 

لدينا  و�ل�سمال  بــريوت،  يف  �لرئي�سي 

�جلنوب  مكتب يف طر�بل�س، وحمافظة 

يف �سيد�، حمافظة �لنبطية يف �لنبطية 

ولدينا �أي�سًا مكتب يف جزين وكان قد 

�لطلبات يف  �أيام �الحتالل. تقدم  �ن�ساأ 

للبت  �لينا  وتعود  وت�ستكمل  �ملناطق 

بها، ومكتب يف زحلة ملنطقة �لبقاع«.  

وعن حجم �مليز�نية و��ستيعابها �عد�د 

�لقرو�س قال: »بد�أنا يف �ل�سابق مببالغ 

�ىل  �رتفعت  ثم  للقر�س  دوالر  �ألف   80
�ألف   180 �ىل  ثم  �ألف دوالر ومن   120
دوالر، وهنا توقفت �سالحياتنا، ونحن 

ال  وهنا  �ل�سوق.  نلبي حاجات  نز�ل  ال 

بد من �ملالحظة باأنه بات هناك �إمناء 

مع �جلمعية كان �التفاق ي�سم خم�سة 

م�رسفًا،   29 �سارت  و�ليوم  م�سارف 

)�لقر�س(  �أ�سل �ملبلغ  �مل�رسف يعطي 

عو�مل:  بثالثة  يحدد  و�لــذي  للمو�طن 

�لعمر و�لر�تب وقيمة �ل�سقة، فامل�سارف 

تعطي �لقيمة وي�سدد على ��سا�س نظام 

كان  �لذي  لال�سكان  �لعامة  �ملوؤ�س�سة 

ي�سدد على 20 �سنة و�سار على 30 �سنة ، 

ويق�سم �ىل ق�سمني، خالل �لن�سف �الأول 

�ملبلغ  �ملقرت�س  ي�سدد  �لقر�س  مــن 

ت�سدد  �ملوؤ�س�سة  وتتوىل  �مل�رسف  �ىل 

�لفو�ئد، ونقتطع من �ملبلغ �لذي يعطيه 

�مل�رسف للمقرت�س 10 باملئة ونعطيه 

فائدة عليها نقطة �أقل من �لفائدة �لتي 

�لثاين  �لن�سف  يف  للم�رسف،  ي�سددها 

�ملرحلة  يف  عنه  �سددناه  ما  نح�سم 

�لفرتة  يف  �لت�سديد  له  ونق�سط  �الأوىل 

كانت  �سو�ء  باملئة،   3 بفائدة  �لثانية 

�أي  �سنة،  ع�رس  خم�سة  �أو  �سنو�ت  ع�رس 

�أننا نقوم بربجمة لل�سنو�ت«. 

وعن �لت�سهيالت �لتي قدمتها �ملوؤ�س�سة 

وفرتها  �لتي  �حلو�فز  »ومــن  �أو�ــســح: 

�لت�سجيل،  ر�سم  �العفاء من  �لدولة هي 

�ملعايري،  بكل  �لتجربة  هذه  وجنحت 

 12--2 �ىل   1999  9--14 من  الأنــه 

وهذه  �تفاقية،   59216 لدينا   2013
لغاية  �تفاقية   5028 لدينا  �ل�سنة 

مليار   913 قيمتهم   2013  12--2

العامة لال�صكان  املوؤ�ص�صة  ت�صهد 

حالة ن�صـــاط جيدة، خ�صو�صًا اأن 

العقارات ال تـــزال حمافظة على 

اأ�صعارها كما كانت العام املا�صي، 

بهذا الكالم بادرنا رئي�س جمل�س 

اإدارة املوؤ�ص�صـــة العامة لالإ�صكان 

عبداهلل حيـــدر اأثنـــاء لقائه مع 

»ال�صـــناعة واالقت�صـــاد« حيث 

�رصح اأهم ن�صاطات املوؤ�ص�صة التي 

تتطور خالل االأعوام املتتالية. 

�لتي  �ملوؤ�س�سة  يف  �لعمل  بد�ية  وعــن 

�للبنانيني  �ملــو�طــنــني  حــيــاة  �سهلت 

للمو�طن  �ل�سكن  تاأمني  د�ئــرة  وو�سعت 

�لعادي قال عبد�هلل حيدر: »�أن�ساأت �لدولة 

تعاطيها  عند  �الأوىل  للمرة  للبنانية 

�مل�ستقل  �ل�سندوق  �ال�ــســكــان،  مبلف 

يف  �لقرو�س  عــدد  ــددت  وح لال�سكان، 

�للبنانية ووزعتها على جممل  �ملناطق 

�ملناطق، وكانت لهذه �لتجربة �سيئاتها 

وح�سناتها، كون �ملال كان من عائد�ت 

�لدولة  حّلت   1997 �لعام  ويف  �لدولة، 

لال�سكان  �مل�ستقل  �ل�سندوق  �للبنانية 

لال�سكان،  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  و�ن�ساأت 

وكانت  لــه،  �د�رة  جمل�س  �أول  نت 
ّ
وعي

متنوعة  للموؤ�س�سة  �ملالية  �لعائد�ت 

و«طابق  �مليكانيك  من  عائد�ت  بينها 

هذه  م�سادر  �ألغيت   1999 ويف  �ملــر« 

�ملالية  �ملــ�ــســادر  وبقيت  �لــعــائــد�ت، 

رخ�س  من  ح�سة  جهتني:  على  قائمة 

�لبناء �لتي ت�ستوفيها �لبلديات، و�لثانية 

قرو�س  وعائد�ت  �لتعمري  �رسيبة  من 

�ل�سندوق �مل�ستقبل لال�سكان«. 

�جتهد  �أمــو�ل  توجد  ال  »كونه  وتابع: 

جمل�س �الد�رة وقام باتفاقات كتجربة 

بني  بالتعاون  لبنان  تاريخ  يف  �أوىل 

�لعام  باملوؤ�س�سة  ممثاًل  �لعام  �لقطاع 

ممثاًل  �خلــا�ــس  و�لــقــطــاع  لال�سكان 

�لعقد  وقع  عندما  �مل�سارف.  بجمعية 
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الأن  �ملــدن،  ح�ساب  على  �ملناطق  يف 

�الأ�سعار  بريوت  ففي  �ختلفت  �ال�سعار 

غالية با�ستثناء �لبيوت �ل�سغرية 40 �أو 

50 مرت، ونو�سح هنا �أننا ال نو�فق على 
قر�س �إذ� كان ثمن �ل�سقة �أكرث من 350 

لو دفع ن�سف ثمنها،  �ألف دوالر حتى 

�ملئة  يف   40 يقرت�س  �أن  يجب  ــه  الأن

من ثمن �ل�سقة كحد �أدنى، الأن �لقر�س 

مفتوح لغاية 80 يف �ملئة كحد �أق�سى 

وقد ي�سل �ىل 90 يف �ملئة«. 

�ملــو�طــن  يفتقدها  �لــتــي  �لثقة  وعــن 

�أو�سح  �لر�سمية  �ملوؤ�س�سات  �جتــاه 

�للبناين  �ملــو�طــن  ي�سدق  »ال  حــيــدر: 

لكل  مفتوح  بابها  �ملوؤ�س�سة  هذه  �أن 

الأننا  و�ساطة،  �أي  دون  من  �ملو�طنني 

نتلقى �ت�ساالت و�ساطة، وعرب جملتكم 

»�أهــاًل  �أقــول  و�القت�ساد«  »�ل�سناعة 

نظيف«  وملفه  لك طلب مكتمل  و�سهاًل 

و�ملهم �أن يبتعد �ملو�طن عن �ل�سما�رسة، 

�ملوؤ�س�سات  بع�س  �سبطنا  فنحن 

�لنا�س  ويوهمون  �إفــاد�ت  تبيع  �لتي 

ي�ستطيع  ال  حــرة  مهنة  لديه  من  بــاأن 

�القرت��س، على �لعك�س فمن لديه مهنة 

ودهــان  و�ل�سائق  ــالق  »�حل مثل  حــرة 

ومهند�س  وطبيب  وحمــامــي  وجنـــار 

يــاأخــذون  كلهم  وغــريهــم«  و�سنكري 

دخــلــه«.  ــات  ــب �إث ي�ستطيع  �أن   �ملــهــم 

وعن �حلجم �لذي و�سلت �إليه �لقرو�س 

قيمة  »�ـــســـارت  ـــام:  ـــاالرق ب ــا  ــره ذك

 6457 �سابقًا  ذكرناها  �لتي  �لقرو�س 

مليار�ت   4 يقارب  ما  �أي  لرية،  مليار 

و300 مليون دوالر تقريبًا، و�إيجابيات 

هذه �لقرو�س �أننا منعنا 60 �ألف عائلة 

بيوت  �أمنو�  الأنهم  �ل�سفر  من  لبنانية 

�إقامتهم،  فتاأمنت  لبنان  يف  �سكن 

�لقطاع  بني  �لتعامل  �إيجابيات  ومن 

�لعام  �لقطاع  يف  �أنه  و�خلا�س،  �لعام 

�ما  �ل�سيا�سية،  لل�سغوط  يتعر�س  قد 

�مل�سارف  تعرف  ال  �خلا�س  �لقطاع 

�ل�رسوط م�ستوفاة  فاإذ� كانت كل  �أحد، 

تتوفر  مل  و�إذ�  �لقر�س  �ملو�طن  ياأخذ 

�ل�رسوط يرف�س �لطلب«.

و�الأ�ــرس�ر  �الإيفاء  عدم  تد�عيات  وعن 

�لتي قد ترتتب على �ملوؤ�س�سة، قال: »�أما 

فنحن  قليلة،  فهي  �الإيفاء  عدم  ن�سبة 

�لقا�سي  برئا�سة  ق�سائية  جلنة  لدينا 

�لدعاوى  عدد  ون�سبة  خــو�م،  موري�س 

��سرتد  ما  �ملئة، وكل  0،04 يف  بحدود 

280 �سقة من  يف �ملز�د �لعلني يقارب 

على  تدل  �لن�سبة  وهذه  �ألف،   60 �أ�سل 

فهي  �الأ�ــرس�ر  �أما  �سليمة.  �مللفات  �أن 

ممتاز�ً،  رهنًا  هناك  الأن  موجودة  غري 

وال  للموؤ�س�سة  ورهــن  للم�رسف  رهــن 

�لرهن،  فــك  دون  مــن  �ملو�سوع  يتم 

�لتدقيق  نتيجة  جد�ً  حمدودة  و�لن�سبة 

يف �مللفات و�ل�رسوط«. 

مشاريع إسكانية 
»لدينا  ذكــر:  �ملوؤ�س�سة  م�ساريع  وعن 

�لظرف  لكن  �ملــ�ــســاريــع  مــن  �لــعــديــد 

لنا  ي�سمح  مل  �لــبــلــد  يف  �ل�سيا�سي 

�أن من لديه منزل  با�ستكمالها، ومنها 

�قرت�س  من  �و  قر�س  على  يح�سل  ال 

قدمنا  ثانية،  يقرت�س  ال  �أوىل  مــرة 

ين�س  قانون  م�رسوع  �إد�رة  كمجل�س 

قريته  يف  يتملك  �أن  يريد  من  �أن  على 

مكان �سجل نفو�سه ي�ستطيع �القرت��س 

ثانية حتى لو متّلك يف �ملدينة، وذلك 

لن�سجع  وذلك  �لريف،  �إمناء  نريد  الأننا 

و�إمنائها،  قريته  �ىل  للعودة  �ملو�طن 

مل  �لقرى  باأن  بعقبات  ن�سطدم  وهنا 

تعد قرى الأنها مو�سولة ببع�سها. 

نعطي  ال  كــونــنــا  �لــثــاين  ـــرسوع  و�ملـــ�

�لتي  للفئة  م�رسوعنا  قدمنا  �ملغرتبني، 

هي  �ال�سكان  من  �ال�ستفادة  ت�ستطيع 

Assinaa 134.indd   71 1/2/14   1:11 PM



العدد 134 كانون الثاني 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L72

باال�سافة �ىل ق�سم من �ملبنى �إذ� كان 

�أما  �لــعــادي،  �اليجار  �أو  للبيع  كبري�ً 

�أر�د �لتملك ي�ستطيع ذلك  �ملو�طن فاإذ� 

خم�س  وبعد  لي�ستاأجر،  ي�ستطع  مل  و�ذ� 

�ل�سقة  �لــ�ــرس�ء  �أر�د  �إذ�  مثاًل  �سنو�ت 

نف�سها يح�سم كل ما دفعه يف �ل�سنو�ت 

�خلم�س �ل�سابقة كاإيجار من ثمن �ل�سقة 

كاأننا قدمنا له �لدفعة �الأوىل، وال يز�ل 

�الد�رة  يناق�س يف جلنة  �مل�رسوع  هذ� 

نظرنا  وجهة  عن  ند�فع  ونحن  و�لعدل 

�لو�سع  هذ�  ولكن  �لنو�ب،  جمل�س  يف 

�ل�سائد حاليًا«. 

وعن �مكانية رفع �لقرو�س قال عبد�هلل 

مبالغ  برفع  �أمــل  ال  »م�ستقباًل  حيدر: 

لهذه  مالية  �مكانية  ال  النه  �لقرو�س 

فاذ�  �لطلبات،  نلبي  نز�ل  وال  �لق�سة، 

تقدم لدينا هذ� �لكم من �لطلبات يعني 

�أن �ل�سوق ال تز�ل ت�ستوعب، ونحن من 

بني  �ل�سنوي  معدلنا  �ليوم  �ىل   2007
5000 و5500 قر�س �سنويًا«. 

من  للم�ستفيد  �الأجــــور  حـــدود  وعــن 

ع�رسة  �الق�سى  »�حلــد  قــال:  �لقرو�س 

�لذي هو  لالأجور  �الأدنى  �أ�سعاف �حلد 

تتجاوز  �أال  على  �ألف،  و750  مليون   6
وال  مرت،   200 د�خليًا  �ل�سقة  م�ساحة 

�ن  ي�ستطيع  من  الأن  �أدنــى،  حد  يوجد 

يوؤمن �لدفعة �الأوىل و�أخذ �سقة �سغرية 

ثمنها.  يدفع  �أن  ي�ستطيع  مب�ساحتها 

وهذ� ما جعل هناك �مناء للمناطق من 

�جلبل و�جلنوب و�ل�سمال وجبيل«. 

بوليصة التأمين
�أما �أهم �ل�سكاوى �لتي تتلقاها �ملوؤ�س�سة 

�أن  �ل�سكاوى  بع�س  »ت�سلنا  فلخ�سها: 

فعاًل  ــي  وه غالية،  �لــتــاأمــني  بولي�سة 

غــايل،  بع�سها  �أن  معهم  نتفق  نحن 

�مل�سارف مع  �تفاقات  يكون وفق  وهذ� 

بع�س �ل�رسكات، وبع�س �مل�سارف متلك 

وبع�سها  بها،  خا�سة  تاأمني  �رسكات 

نوحد  �أن  حاولنا  �رسكات،  مع  يتعامل 

تعرفة �لتاأمني ومل ن�ستطع الأنها تختلف 

بني قيمة �لقر�س وعمر �مل�ستفيد و�ل�سقة، 

�أخــذت  �لــتــاأمــني  �ــرسكــات  بع�س  ولكن 

قامت  �ملوؤ�س�سة  �سغط  نتيجة  مبادرة 

بنوع من تخفي�س، �مللف يتابع مع وزير 

و�رسكات  �مل�سارف  فاعور وجمعية  �أبو 

�لتاأمني«. 

�الأر�س �إذ� كانت �ساحلة للبناء �ل�سكني 

تباين  هناك  و�سار  �ملو�فقة،  فتعطيه 

�لتملكي  لالإيجار  �ملوؤ�س�سة  حاجة  بني 

وبني ما هو مطروح يف جمل�س �لنو�ب 

�الإيجار  قانون  ي�سن  �أن  يحاول  �لذي 

�لتمّلكي ليغطي �إلغاء قانون �اليجار�ت 

يعد  مل  الأنــه  هدفنا،  لي�س  هذ�  �لقدمي، 

هناك م�ستاأجر قدمي �ساب بل �أ�سغرهم 

قد يكون �أكرث من 60 �سنة، وبالتايل ال 

ي�ستطيع �أن يح�سل على قر�س، الأنه من 

�رسوطنا �أن ي�ستدد �ملقرت�س 75 باملئة 

من �لقر�س �أ�ساًل وفائدة قبل بلوغه 64 

و�ذ� حتول  قر�سًا،  �سياأخذ  فكيف  �سنة، 

نحرمهم  قد  الوالده  �لتملكي  �لالإيجار 

�لقرو�س  من  �ال�ستفادة  من  م�ستقباًل 

لي�سكنو� هم«. 

�لتملكي  »�اليـــجـــار  ــرسح:  ــ� �ل وتــابــع 

�ملوؤ�س�سة  قدمته  �لــذي  هو  كم�رسوع 

جمل�س  �ىل  و�أحالته  �حلكومة  وتبنته 

�لنو�ب، ولكن يناق�س يف جمل�س �لنو�ب 

بامل�رسوع  له  عالقة  ال  �آخــر  م�رسوع 

تكلمنا  �لتي  لالعتبار�ت  قدمناه  �لذي 

عنها. فالهدف من �اليجار �لتملكي �ن 

ي�ستاأجر �ملو�طن ب�سعر حمدود ي�ستفيد 

و�مل�ستودعات  �ملحالت  من  �مل�ستثمر 

ــد �الأدنــــى لــالجــور،  �أ�ــســعــاف �حل ع�رس 

وكان وقتها 300 �ألف لرية �ي ما يقارب 

يف  يعمل  مــن  �ن  ور�أيــنــا  دوالر،  �ألــفــي 

�مللبغ.  هذ�  من  �أكــرث  يتقا�سى  �خلــارج 

 675 لالأجور  �الأدنــى  �حلد  �سار  و�ليوم 

ــرسة ��ــســعــاف تــقــارب  ــ� �ألـــف لـــرية وع

من  �لكثري  هناك  وبالتايل  دوالر،   4500
لذ�  �ملغرتبني ال يتقا�سون هذه �ملبالغ، 

للمغرتب  ي�سمح  قانون  م�رسوع  قدمنا 

هذ�  من  �قل  دخل  لديه  ملن  باالقرت��س 

�القر��س،  �رسوط  عليه  وتنطبق  �ملبلغ 

من  للتاأكد  طريقة  عن  �سنبحث  وطبعًا 

�لدخل، وهذ�ن �مل�رسوعان مل ينجز� بعد 

ب�سبب �لظروف«. 

 السكن لكل مواطن وواجب 
على الدولة  

وعن �سري عجلة �لقرو�س �لعام �جلديد 

يف ظل عدم وجود حكومة قال: »ناأمل 

�أن يبقى �سري �لقرو�س بالوترية نف�سها، 

الأن هناك م�سلحة عامة، ونحن نالم�س 

وهي  �للبنانيني  عند  �أ�سا�سية  م�ساألة 

تاأمني ثمن �ل�سكن، وهذ� لي�س مّنة من 

للمو�طن  تعطي  باأنها  �للبنانية  �لدولة 

على  وقــعــت  ـــة  دول فلبنان  ــًا،  قــر�ــس

�تفاقية حقوق �الن�سان يف ميثاق �الأمم 

ولي�س  للمو�طن  حق  و�ل�سكن  �ملتحدة، 

مّنة من �لدولة بل و�جبها، و�نطالقًا من 

هذ� �ملو�سوع مل نو�جه �أية �سعوبات، 

�أبو  و�ئل  �لو�ساية  وزير  �أن  خ�سو�سًا 

�أمور  كل  متابعة  على  حري�س  فاعور 

�ملوؤ�س�سة وت�سهيل �أعمالها«. 

مشروع اإليجار التملكي 
�ل�سعبية  �ملــ�ــســاكــن  مــ�ــرسوع  وعـــن 

ملحدودي �لدخل، �رسح �مل�رسوع �جلديد 

يــز�ل  ال  مــ�ــرسوع  »هــنــاك  بالتف�سيل: 

يف  و�سار  �لنو�ب  جمل�س  يف  يتد�ول 

طوره �الأخري، وهو �الإيجار �لتمّلكي وهو 

لذوي �لدخل �ملحدود، �لذين ال يتجاوز 

�حلد  ��سعاف  ثالثة  �أو  �سعفي  دخلهم 

تاأمني  عليه  ويتعذر  لالأجور،  ــى  �الأدن

�سهري  ق�سط  دفــع  �أو  �الأوىل،  �لدفعة 

ياأتي  �أن  هو  �لتملكي  �الإيــجــار  ــاٍل.  ع

�لعامة  �ملوؤ�س�سة  مع  يتفاهم  م�ستثمر 

لاليجار  يبني  �ن  يريد  بانه  لال�سكان 

قطعة  على  �ملوؤ�س�سة  تك�سف  �لتملكي، 

مقابلة
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مقابلة

جوزف خليل )شركة توب مارين(: صناعة اليخوت في لبنان بمواصفات عالمية

 الظروف السياسية واالمنية 
تؤثر بشكل مباشر على هذا القطاع

فهناك حمرك يركب من �خلارج، ويكون 

على موؤخرة �ليخت، ويكون مزود�ً يف هذه 

حمركات  وهناك  �رسعة.  بناقل  �حلالة 

تركب من �لد�خل و�خلارج، ويكون حمرك 

مكثف  مــن  مكونًا  �لــد�خــلــي  ـــرت�ق  �الح

للتربيد ومروحة دفع خارجية«. 

ملن  تعتمد  �أن  ميكن  �لتي  �ــرسوط  وعن 

يريد �أن يقتني يختًا قال: »عندما مي بيع 

على  �مل�سرتي  يح�سل  �ن  يجب  �ليخت 

رخ�سة خا�سة، ويوؤمن له موقفًا خا�سًا 

يف �ملينا، نو�سح هنا �أنه يجب �أن يقوم 

على  و�العتماد  �ل�سيانة،  باأعمال  د�ئمًا 

 كان«.
ّ

 �أخ�سائيني حمرتفني ولي�س على �أي

وعن ت�سنيعه ملر�كب �ل�سيد قال: »نحن 

�لتي  �ل�سيد  مر�كب  بت�سنيع  نهتم  ال 

تعتمد على �خل�سب وهذ� ما ال ن�ستخدمه 

�ل�سناعة  ولهذه  خمتلف،  �سيء  الأنها 

متخ�س�سني خمتلفني عن جمالنا، فنحن 

فايربكال�س  من  �ل�سيد  مر�كب  ن�سّنع 

هند�سة  يف  تخ�س�سنا  �سمن  من  كونها 

و�إ�رس�ف مهند�سني متخ�س�سني، نقدمها 

وتنفذ  نف�سه.  �لــزبــون  متطلبات  وفــق 

بتقنيات حديثة«. 

ي�سيف  �ل�سناعة  هذه  على  �لطلب  وعن 

�لفرتة  هذه  خالل  �الإقبال  »�إّن  جــوزف: 

و�ملحيط،  �لبلد  و�ــســع  ب�سبب  خفيف 

و�ل�سوق تر�جعت عن �ل�سنتني �ملا�سيتني، 

باحلركة  مرتبط  �ليخوت  على  فالطلب 

�ل�سياحية ب�سكل مبا�رس، وعند �أي �هتز�ز 

�أمني �أو �سيا�سي تتغري �الأحو�ل«. 

�ليخت  بطول  فمرتبطة  �ال�ــســعــار  �أمــا 

دوالر   7500 بـــ  �سعر  ويــبــد�أ  وحجمه، 

وقد  حمــركــه،  بـــدون  �ل�سغري  لليخت 

وي�ساف  دوالر،  �ألف   30 �ل�سعر  يتخطى 

و�الإ�سافات  وقوته  �ملحرك  �سعر  �إليها 

�لتي يطلبها �لزبون على �ليخت. 

�أن  ميكن  �لتي  �ملحركات  �أنـــو�ع  وعــن 

��ستخد�م  �ليخت قال: »يعود  �ىل  ت�ساف 

�ملحرك للمركب ح�سب طلب �لزبون وفق 

مو��سفات م�سنع �ملولد�ت �لذي يختاره، 

تعترب �صناعة اليخوت يف لبنان 

مطلوبة  لكنها  )ترفية(  �صناعة 

من  ال�صناعة  لهذه  ملا  �صعبيًا 

ــزات عــالــيــة اجلــــودة، فقد  ممــي

ـــذه الــ�ــصــنــاعــة يف  تـــطـــورت ه

ال�صنوات اخلم�س ع�رصة ال�صابقة، 

وعودة  لبنان  امنــاء  اعــادة  بعد 

اإال  البلد،  ال�صواح واملغرتبني اىل 

اأن االأحوال واملتغريات ال�صيا�صية 

ــت خــالل  ــال ــة ح ــادي ــص ــ� ــت واالق

تقدم  مــن  االأخــريتــني  ال�صنتني 

وتطور هذا القطاع، خ�صو�صًا انه 

وحركته  بحث،  �صياحي  قطاع 

ترتبط بالو�صع االأمني وال�صيا�صي 

واالقت�صادي. 

خليل  جــوزف  �ل�سيد�ن  �رسحه  ما  هــذ� 

�رسكة  �أ�سحاب  خليل  �أمــيــل  و�رسيكه 

»توب مارين« خالل �للقاء مع »�ل�سناعة 

�أن  و�عترب  م�سنعهما،  يف  و�القت�ساد« 

ح�سا�سية  �لقطاعات  �أكــرث  �لقطاع  هــذ� 

ففي  مو�سمية،  �سناعة  الأنــه  ملحيطه، 

�ليخوت  وتركن  �حلركة  تخف  �ل�ستاء 

لتعود �حلركة خالل ف�سل  يف �ملو�نىء، 

�ل�سيف. 

جمل�س  )رئــيــ�ــس  خليل  جـــوزف  ويـــرى 

يف  �ليخوت  �سناعة  �أن  �ل�رسكة(  �إد�رة 

ومن  �لدولة  من  �هتمام  تتطلب  لبنان 

�للبنانية  �ل�سناعة  الأن  �القت�ساديني، 

ت�ساهي  �لتي  �لعالية  بجودتها  ز 
ّ
تتمي

�أن  خ�سو�سًا  �لعاملية،  �ل�سناعات 

كال�س  فايرب  من  �ليخوت  ت�سنيع  مو�د 

م�ستوردة من �أمريكا مبو�د حملية، ولدينا 

�سهاد�ت �جلودة من بلد �ملن�ساأ مبا�رسة، 

م�سنعة  �أولــيــة  مــو�د  ن�ستخدم  و�أي�سًا 

باإ�رس�فنا  فهي  �لت�ساميم  �أمــا  حملية، 
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�لقطاع،  بهذ�  �كرث  �الهتمام  �للبنانية 

و�إّن  �ل�سياحة.  قطاعات  �أهــم  من  الأنــه 

تركز  �لعامل  بلد كان يف  الأي  دعاية  �أي 

من  كما  و�ليخوت.  �ملو�نىء  �إبــر�ز  على 

�ملطلوب �إن�ساء مر�فىء كبرية ومتطورة، 

�لبلد،  يف  �ل�سياحي  �لطابع  تعّزز  الأنها 

وتدعم  �لعاملة  �ليد  من  �لكثري  وتوظف 

وقود  �ىل  بحاجة  فاليخوت  �القت�ساد. 

وهذ�  كنها، 
َ
بر ت�سمح  ومو�نىء  و�سيانة 

اح«.
ّ
ما يزيد عدد �ل�سي

�ل�رسكة  تنفذها  �لتي  �مل�ساريع  وعــن 

خفر  مــع  م�ساريع  »لدينا  خليل:  قــال 

جهة  �أكــرث  هم  �إذ  لبنان،  يف  �ل�سو�حل 

�ليخوت،  من  �لنوع  هذ�  تطلب  ر�سمية 

باال�سافة �ىل م�رسوع بد�أنا بتنفيذه مع 

يخوت  عدة  ننفذ  حيث  �لــزر�عــة،  وز�رة 

كما  و�لــبــحــريــة،  �لــزر�عــيــة  للم�ساريع 

و�لد�خلية«.  �لدفاع  وز�رة  مع   نتعامل 

وعن حاجة هذه �ل�سناعة حلماية �لدولة 

�لدولة  من  نطلبه  ما  »كل  قال:  ودعمها 

�ملر�كب و�ليخوت �ل�سياحية«. 

وعن �أنو�ع �ليخوت قال: »لدينا يف لبنان 

ميكن  �ليخوت  �أو  �ل�سفن  من  �أنــو�ع  عدة 

��ستعماالتها،  جماالت  ح�سب  ت�سنيفها 

طرق دفعها وحجمها. و�برز هذه �الأنو�ع 

للرتفيه  وت�ستعمل  ترفيه  �سفن  ــي:  ه

كاليخوت،  �مل�سابقات  ويف  وللريا�سة 

بع�سها  ي�ستخدم  �لتي  �ل�رس�عية  و�ل�سفن 

و�سفن  علمية،  �أبــحــاث  و�سفن  لل�سيد 

مر�قبة و�سفن م�سح و�سفن �ر�ساد جوية«. 

Assinaa 134.indd   75 1/2/14   1:11 PM



العدد 134 كانون الثاني 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L76

�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

�شـنـاعــات لـبنــانـيـة
السلع  منافسة  من  ومتّكنت  انتاجها،  بجودة  متّيزت  لبنانية  صناعات  على  الضوء  تسليط  واالقتصاد«  »الصناعة  تتابع 
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد، 

شركة ألومكو، شركة نبيل أبوزيد، شركة عون فود، شركة احلجر الفني، وشركة نيون زيادة.

حتت   1982 �سنة  حد�د  كامل  نبيه  يد  على  �ألومكو  �رسكة  تاأ�س�ست 

م�سمى )مد�ريون( ومن ثم �أعيد تن�سيطها يف لبنان يف �لعام 1992، 

ثم �فتتحت �ل�رسكة فرعًا لها يف جدة عام 2005، ويف قطر يف �لعام 

2006، ويف �الإمار�ت عام 2008. 
تهتم �ل�رسكة بت�سنيع و�جهات �الأملينيوم و�أ�سغال معادن وزجاج 

جمموعة  خالل  من  �ملنتجات  هذه  ت�سنيع  ويتم  معدين،  وتلبي�س 

�الأنو�ع ذ�ت طابع تخ�س�سي �سناعي، تنتج كميات  �آالت متعددة 

كبرية تغطي من خالل طلبات �لعرو�س لالأ�سو�ق �ملحلية و�لعربية 

و�لدول �الأفريقية.

�ن�سئت  حني  �أولها  مرحل  على  �ل�رسكة  يف  �ل�سناعي  �لعمل  تطور 

بالطابع  �متاز  ولكنه  �حلجم،  متو�سط  �ملينيوم  كمعمل  �ل�رسكة 

يف  �لن�ساط  بتو�سع  متثلت  �لثانية  و�ملرحلة  لالأعمال،  �لهند�سي 

م�ساريع  بتنفيذ  متيزت  حيث  خا�س،  ب�سكل  �للبنانية  �الأ�سو�ق 

�ل�رسكة  بدخول  كانت  �لثالثة  و�ملرحلة  �لعالية.  �ملو��سفات  ذ�ت 

�ن�ساء  ثم   ،2005 �لعام  منذ  و�الفريقية  �خلليجية  �الأ�سو�ق  �ىل 

م�سانع عالية �لفعالية يف كل من �ململكة �لعربية �ل�سعودية وقطر 

و�المار�ت وتنفيذها م�ساريع �سخمة بالتعاون مع �رسكات �أجنبية. 

مؤسسة ألومكو

�لقرو�س  من  �ال�ستفادة  �ل�رسكة  ��ستطاعت  �لعمل  تطور  ومع 

�ل�سناعية �ملدعومة لتو�سيع �لعمل و�يجاد فر�س جديدة. 

�أما �أهم �مل�ساكل �لتي تعاين منها يف �ل�سوق �للبناين هي �ل�رسيبة 

�مل�ستحدثة على مقاطع �الملينيوم حتى من �خلليجي و�لذي يتيح 

على  �العفاء  من  ت�ستفيد  �لتي  �المار�تية  �ل�رسكات  مع  �مل�ساربة 

�ملو�د �مل�سنعة يف تلك �ملناطق. 

من هنا ال بد من �عادة �لنظر يف �لقانون �ل�رسيبي �أعاله النه يعك�س 

نتائج �سلبية على كلفة �نتاج �ل�رسكات �ملحلية �لتي ت�ستعمل مو�د 

�نتاج ذ�ت طابع خليجي. 

عام   ETS Tchna �رسكة  تاأ�س�ست 

�أبو  الر�  نبيل  �ل�سيد  يد  على   2009
و�لنو�فذ  �الأبو�ب  ل�سناعة  زيد 

�آالت   7 �مل�سنع  وت�سمن   ،uPVC
�سناعية متكنت من تغطية متطلبات 

وتعمل  لبنان،  يف  �ملحلي  �ل�سوق 

للعمل  �إنتاجها  تطوير  على  �ل�رسكة 

جديدة،  �أ�سو�ق  �ىل  �لدخول  على 

من  �الأوىل  �ملرحلة  �قت�رست  فقد 

و�لنو�فذ  �أبو�ب  ت�سنيع  على  �لعمل 

بطريقة  �لعمل  ليتطور  �الأملينيوم، 

حديثة  معد�ت  با�ستخد�م  �أ�سمل 

جودة  تعطي  �لتي   .P.V.C نوع  من 

�لثالثة  �ملرحلة  �أما  �أف�سل،  �إنتاجية 

�ل�رسكة فكانت من  ��ستخدمتها  �لتي 

لرفع  �ملعد�ت  من  �ملزيد  �رس�  خالل 

ن�سبة �الإنتاج. 

ويف �ل�سياق نف�سه �إميانًا منها باأهمية 

طرق  عن  و�لبحث  �لعمل  تطوير 

�ل�رسكة  ��ستطاعت  ��ستفادة،  و�سبل 

�ملدعومة  �لقرو�س  من  �الإ�ستفادة 

�ملركزي  �مل�رسف  قدمها  �لتي 

للقطاع �ل�سناعي يف لبنان، لتو�كب 

بامكانيات �أف�سل متطلبات �ل�سوق. 

�ل�رسكة  �سعت  �لذي  �لعمل  كل  ومع 

بندرة  م�سكلة  و�جهتها  فقد  لتحقيقه 

وجود �ليد �لعاملة �للبنانية و�سعوبة 

بد  ال  لهذ�  �أجانب.  ال 
ّ
عم با�ستقد�م 

�ملفرو�سة  �الإجر�ء�ت  ت�سهيل  من 

يي�رس  مما  �أجانب  ال 
ّ
عم ال�ستقد�م 

وي�سهل عملية �لنمو �الإنتاجي. 

شركة نبيل أبو زيد
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وبيار  و�أمني  �إليا�س  قبل  من  كومباين«  فود  »عون  �رسكة  �ن�سئت 

ت�سنيع  �ل�رسكة  وبد�أت   .1979 �لعام  يف  عون  و�رسبل  وجورج 

�أكرث  �الآن  ت�سم  �أ�سبحت  و�لبهار�ت،  �حلبوب  وتو�سيب  وطحن 

ومغلي  و�سحلب  وفالفل  و�لبهار�ت  �حلبوب  من  منتج   ٣٠٠ من 

و�ملخلالت و�أنو�ع من �مل�رسوبات و�لطحينة يتم ت�سنيع من خالل 

40 �آلة خم�س�سة لكل منتج. متكنت �ل�رسكة ب�رسعة �أن ت�سبح بني 
�لرو�د يف جمالها يف �الأ�سو�ق �للبنانية.. 

توؤمن  �إذ  �ملنتجات  �لعالية  باجلودة  فود«  »عون  منتجات  تتميز 

جميع متطلبات ومعايري �جلودة �لدولية و�ملحلية، وهذ� ما �ساعد 

�الأ�سو�ق  يف  �مل�ستهلكني  بني  كبرية  م�سد�قية  بناء  على  �ل�رسكة 

�ملحلية و�خلارجية. بف�سل هذه �ل�سمعة �جليدة. وتو�سلت �ل�رسكة 

بلد�ً يف   ٤٠ �أكرث من  �ىل  ت�سدير منتجاتها  �ىل  �حلايل  �لوقت  يف 

فيها  �ل�سناعة  تطوير  من  �ل�رسكة  ومتكنت  �لعامل..  �أنحاء  جميع 

قدمت  �لتي  �ملدعومة  �لقرو�س  من  �ال�ستفادة  خالل  من  �أي�سًا 

يف  �ل�سناعي  �لقطاع  كمعظم  �أنها  �إال  �للبنانيني،  لل�سناعيني 

لبنان تعاين �ل�رسكة من م�ساكل توؤثر ب�سكل مبا�رس على �ل�سناعة 

عدم  �لعاملة،  �ليد  كلفة  و�رتفاع  �لنفط،  �سعر  �رتفاع  و�همها: 

على  �لقيمون  يخت�رس  فيما  �لر�سمية.  �ملعامالت  �جر�ء  ت�سهيل 

�ل�رسكة مقرتحاتهم مبطلب و�حد، �حلماية بدعم �الأ�سو�ق �ملحلية. 

شركة »عون فود« جودة رائدة

شركة الحجر الفني

 Artistic أ�س�س �ل�سيد يو�سف بري�س و�أوالده �رسكة �حلجر �لفني�

Stone Company يف �لعام 1981، وتخ�س�ست ب�سناعة وبيع 
�حلجر �لطبيعي، و��ستخدمت �ملوؤ�س�سة �أكرث من 15 �آلة لت�سنيع 

�الأجحار من �ملو�د �خلام، ومتكنت �ل�رسكة من بيع منتجاتها 

من �الأحجار �لطبيعية �ىل �الأ�سو�ق �ملحلية و�لعربية. 

�رس�ء  �أولها  مر�حل  ثالثة  على  �لفني  �حلجر  م�سنع  تطور 

ل�رس�ء  �الأمر  تطور  ثم  ومن  �ل�سخور،  لق�س  تقليدي  من�سار 

ن�سبة  لرفع  �لعمل  عدد  يف  زيادة  تطلب  مما  خمتلفة  معد�ت 

�أما �ملرحلة �الأخرية فكانت ب�رس�ء �الأر��سي  وكمية �النتاج، 

لتو�سيع �ملعمل وزيادة �ل�سخور. 

�ال�ستفادة من  �ل�رسكة من  �لعمل متكنت  تطوير  ويف مر�حل 

�لقرو�س �ل�سناعية �ملدعومة لرفع كمية �نتاجها. 

وككل �ل�سناعيني تتعر�س �ل�رسكة مل�ساكل ب�سكل عام لكنها 

توؤثر على عملية �الإنتاج ب�سكل خا�س، و�أولها �نقطاع �لتيار 

ب�سكل  توؤثر  و�لتي  �ل�سخور  و�رس�ء  �ملتو��سل،  �لكهربائي 

مبا�رس على �سري �الأعمال مما ير�كم �لديون علينا للزبائن. 

لكي  �لبلد  هذ�  يف  �لتغيري  ن�ستطيع  �ننا  لو  �خل�سو�س  وبهذ� 

ن�ستطيع �القرت�ح ويوؤخذ �قرت�حنا باالعتبار. 

نيون زيادة عالمة رائدة في صناعة االنارة 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف   1978 عام  منذ  �ل�رسكة  �أن�سئت 

�الإ�سار�ت  بت�سنيع  متخ�س�سة  وهي  زيادة،  نا�سيف  يد  على 

و�الإ�ساءة و�أنابيب �ل�سمام و�لنيون. و�ت�سم ن�ساط �ل�رسكة بروح 

ريادة �الأعمال، من هذ� �ملنطلق نقل �ل�سيد نا�سيف زيادة خربته 

�إىل بلده لبنان يف عام 1985، و�فتتح �أول م�سنع �لنيون له يف 

�أنطليا�س. ويف �لعام 2008 ز�د من نطاق �لعمل فانتقلت »نيون 

عمالئنا  ن�ساعد  نحن  مكايل.  زوق  يف  �أكرب  م�سنع  �إىل  زيادة« 

هويته  مع  تتنا�سق  �سورة  و�بتكار  للجمهور،  جاذبيتها  زيادة 

�لفريدة من نوعها.

لعمالئنا  كبرية  قيمة  تقدمي  زيادة«  »نيون  �رسكة  مهمة  وعن 

ز عالمات فريدة من نوعها.
ّ
لنحقق ر�ساهم على خدماتنا و�لتمي

�الإ�ساءة  بعالمات  ر�ئدة  لتكون  �ل�سعي  فهي  �ل�رسكة  روؤية  �أما 

�لتي  �ملهنية  م 
ّ
�لقي خالل  من  �لعامل،  �ىل  �ملنطقة  من  �نطالقًا 

يتبعونها وهي تتمثل بالتفاين يف �لعمل عرب فريق من �ملهنيني 

�لذي ميتلكون مهار�ت عالية، وهذ� ما دفعهم ليتنبهو� يف عملية 

�لت�سنيع �ىل �لتفا�سيل �ل�سغرية لتاأتي �ل�سناعة باجلودة عالية 

وب�رسعة يف �لتنفيذ بوقت قد يجاوز توقعات �لعمالء.

�أما منتجات �رسكة »نيون زيادة« فهي: لوحات ت�سجيل، �أ�سو�ء 

ليزر،  و�لفينيل،  فليك�س  طباعة  منفاخ،  �لنيون  وتركيب،   LED
وحدة  قيادة  �النحناء،  و�آالت  �ملعدنية  �لقطع  �لتوجيه،  �أجهزة 

حتكم ال�سلكيًا، لوحة �الأملنيوم �ملركبة.  

 

Assinaa 134.indd   77 1/2/14   1:11 PM



العدد 134 كانون الثاني 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L78

�س من هذ� 
ّ
�أواًل: الن هذ� �مل�ستثمر ال ينتظر �لربح و�خل�سارة ليتعي

�لعمل، الن �مكانياته �أن ي�سارب الأهد�فه �خلا�سة، رمبا يريد �أن 

�ل�سوق، وقد ي�سلون �ىل وقت ي�سرتون �لرب�د من  يبقى وحده يف 

�ل�سوبر ماركت ويدفعون ثمنه وال يهمهم �إذ� بيع �أو مل يبع، وهذه 

مل تعد م�ساربة ملن يريد �لعي�س من هذه �مل�سلحة. 

غري�ملرخ�سة،  �ملعامل  من  م�رسوعة  �لغري  �مل�ساربة  ثانيًا: 

فاملعمل ال يدفع �سمان وال مالية وي�رسق �لكهرباء ويبني معمله 

ليكون  �الأقل  وعلى  فقط،  عائلته  مع  ويعمل  تر�بية،  �أر�س  على 

�رسعيًا وي�سجل ويدفع �ل�رسيبة لنكون متو�زيني ب�سكل قليل. 

هذه �مل�ساكل تاريخية وتكرب �الآن وال يوجد بهذ� �لو�سع لي�س لدينا 

مقرتحات، فال �أحد ي�ستطيع �أن يتكلم مع �حد لكي ال يوؤخذ طابع 

معني مع �ال�سخا�س �لتابعني جلهات نافذة، فامل�سكلة كبرية. 

ال حتتاج �سناعة �الألبان و�الأجبان ملقرتحات فهي مطورة وهناك 

معامل ت�ستعمل معد�ت حديثة، وهناك �أ�سناف �جنبية بد�أت ت�سّنع 

�إيجادها قريبًا، مع  يف لبنان، باال�سافة �ىل �أ�سناف نعمل على 

�أن بع�س �ل�سناعات �قل كلفة يف �خلارج، فال�سعر �لعاملي لليرت 

بينما  �سنتًا   30 �حلليب 

�سنت،    75 بــحــدود  عندنا 

منتج  �أي  ��ستري�د  مت  فــاذ� 

عليه  ودفــعــو�  ــارج  �خل من 

�أقــل  يبقى  �لــ�ــرس�ئــب  كــل 

�أن  مع  ت�سنيعه،  من  كلفة 

لدينا قدرة ت�سنيع كبرية.

ملف

تعترب �صناعة االألبان واالأجبان من اأقدم ال�صناعات املحلية واأكرثها طلبًا يف اال�صواق اللبنانية، اإذ منذ القدم كانت 

تعترب املطلب الرئي�س لكل عائلة، كونها الوجبة الغذائية االأوىل واالأهم، وهذا ما دفع بالعديد من امل�صانع للعمل على 

تطوير هذه ال�صناعة واعتماد اأ�صاليب وطرق عديدة البتكار اأ�صناف جديدة جلذب امل�صتهلك، لي�س اللبناين فح�صب بل 

امل�صتهلك العربي واالأجنبي واملغرتب اأي�صًا. و�صجلت �صناعة االألبان ا�صتقطاب ا�صتثمارات جديدة يف هذا املجال، حيث 

بلغ عدد امل�صانع قرابة 40 م�صنعًا منت�رصاً يف كافة املناطق اللبنانية.

اإال اأن هذه ال�صناعة �صكلت حالة من جذب مبا�رص للمناف�صة، وتعر�صت منذ القدم مل�صاكل عدة حاول ال�صناعي اللبناين 

واملزارع تفاديها وتخطيها ل�صالح العمل ب�صكل اأويل.. من هذا املنطلق فتحت »ال�صناعة واالقت�صاد« جمال احلوار مع 

بع�س ال�صناعيني يف قطاع �صناعة االألبان واالأجبان يف لبنان للوقوف على بع�س النقاط منها قراءتهم لواقع هذه 

ال�صناعة، خا�صة اأنها كانت تعاين تاريخيًا من م�صاكل االنتاج والت�رصيف ومناف�صة يف االأ�صواق الداخلية واخلارجية؟ 

واالإطالع على امل�صاكل التي التزال تواجه هذا القطاع ومقرتحات ال�صناعيني لتطوير هذه ال�صناعة. 

 �شناعة االألبان واالأجبان يف لبنان: 

�شناعة تاريخية ومطلب يومي

يعمل �ألك�سي �سديد �ساحب �رسكة �ألبان و�أجبان �سنرت جديتا على 

�لكثرية  �ملو�جهات  من  �لرغم  على  لبنان  يف  �لقطاع  هذ�  تطوير 

�سناعة  �أن  ويعترب  و�ل�سناعيون،  �ل�سناعة  لها  تتعر�س  �لتي 

�ل�سعب  وكــل  ��سا�سية،  غذ�ئية  �سناعة  هي  و�الأجــبــان  �الألــبــان 

ز�د  �لطلب  لذ�  �ليوم،  يف  مرتني  و�الأجبان  �الألبان  ياأكل  �للبناين 

على هذه �ل�سناعة، ويف �ل�سابق كان هناك منتجات ت�ستورد من 

�خلارج، و�ليوم بد�أنا ن�سّنع ق�سم  منها يف لبنان، باال�سافة �ىل 

لدينا ت�سنيع �حلليب  �ل�سوق، مثاًل مل يكن  ��سناف جديدة دخلت 

�ملعقم ومل يكن �لنا�س يقبلون بهذه �لفكرة، �ليوم �سارو� يطلبونه، 

وكذلك �للنب بالفاكهة �لذي كانو� يرونه �جنبي ولطبقات معينة 

و�سارت �ملعامل �للبنانية تنتجه مع �زدياد �لطلب عليه، وهذ� ما 

جذب �ال�ستثمار�ت �خلارجية لي�ست لبنانية فقط بل �جنبية �أي�سًا، 

وبات عدد �ملعامل كبري و�سل �ىل قر�بة 20 مرخ�س و�ملئات غري 

مرخ�س، يف �لبقاع لدينا �ست معامل مرخ�سة ومئة غري مرخ�س. 

�أما و�قع �ل�سناعة، فاأكد على مناف�سة من قبل �ال�ستثمار�ت �لكبرية، 

الكسي شديد صاحب شركة »البان وأجبان سنتر جديتا«

أصناف جديدة دخلت السوق
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تفاديًا الأي �أزمة �إنتاجية لالألبان و�الأجبان حذر حممود جابر 

�أحد �أ�سحاب موؤ�س�سة »�أبناء جابر جابر لالألبنان و�الأجبان« 

حاجة  وعن  �لقطاع.  هذ�  �إهمال  ب�سبب  �مل�ساكل  تفاقم  من 

�ل�سوق �للبنانية لهذه �ل�سناعة قال حممود جابر: »�إن �نتاج 

�ال�ستهالك،  من   %35 لبنان من م�ستقات �حلليب ال يتعدى 

فنحن ن�ستورد 65% من �الجبان و�حلليب لل�سوق �للبنانية، 

وكل ما نر�ه يف �ل�سوق ن�ستورده من �خلارج. 

و�للبنة.  و�للنب  �حللوم  بجبنة  ذ�تي  �كتفاء  لدينا  يكون  قد 

فنحن لدينا يف لبنان قر�بة 5 مليون مو�طن يحتاج لطعام يوميًا من 

�نتاج 150 طن حليب كل يوم، وهذ� �مر غري طبيعي، حتى لو و�سلت 

200 معمل وز�د �نتاج �حلليب خم�سة ��سعاف رمبا �سيكفي  �ملعامل 

حاجة �مل�ستهلك يف لبنان«. 

كاأننا  �نتاج،  �ملعامل وجدت مع تق�سري يف  »�إن طفرة  يقول:  وتابع 

جلبنا �لعاّلقة ومل جنلب �ل�سيارة، �ن�ساأنا معامل حتتاج الأطنان وزدنا 

من �نتاج �حلليب 10 % بينما ز�د �لطلب عليها 50 %، وهذ� ما �أدى 

�ىل م�ساكل �لتي ن�سمع بها، من مناف�سات غري �رسيفة على ��ستهالك 

�حلليب، وتطوير مو�د للحليب غري طبيعية وتخرج من �ملرفاأ �رسعية، 

فحليب �لبودرة �سار �أ�سهل جرمية، فاالن�سان �جليد ي�سع بودرة فما 

ن�سبة  تغطية  لي�ستطيع  �مل�سنعة،  و�ملو�د  و�لن�ساء  باملكثفات  بالنا 

ب�سيطة من حاجة �ل�سوق«. 

�ل�سحة فهي مادة  تاأثري على  لها  لي�س  �ملو�د قال: »وهي  وعن هذه 

�نتاج  كان  لو  حليب.  لي�ست  ولكنها  �سحيح  ب�سكل  مركبة  غذ�ئية 

�حلليب كافيًا ملا ح�سل هذ�«. 

عما يقرتحه للحد من �أزمة ت�سنيع �الألبان و�الأجبان قال: »�ملطلوب 

�سابقًا  دعمته  كما  لي�س  �حلليب  تدعم  �أن  �لزر�عة  وز�رة  من  �ليوم 

�لبيع،  عملية  ومر�قبة  لها.  �الأبقار  �رس�ء  دون  جممعات  تن�سىء  باأن 

كيلو   54 �أوروبــا  من  �مل�ستورد  �حلليب  مكيال  يبيع  �ملــز�رع  بات  �إذ 

يبيعه بالوزن، وهذ� غري منطقي الأن �حلليب ال يوزن بالغر�م بل يباع 

�لليرت، وهذه بدعة بر�سم وز�رة �لزر�عة مبا�رسة. وهذه من  باملكيال 

ليرت   50 عن  زيادة  كيلو   3 �أن  نن�سى  وال  منها،  نعاين  �لتي  �مل�ساكل 

يعني 6 % من قيمة �حلليب، وكم �سيجمع يف �ل�سنة، فاملز�رع ي�رسق 

بدعم من وز�رة �لزر�عة وكاأن �ل�رسقة �سارت �رسعية، فاهلل قال »�أوفو� 

�لكيل و�مليز�ن«. 

و�أ�ساف: »نحن مع حماية �ملز�رع و�أن ت�سل له كل حقوقه، و�أن يبقى 

�سعر �حلليب عاداًل للحليب، ومر�قبة �ملعامل غري �ملرخ�سة، وعمليًا 

�سعر  و�سل  فقد  معامل،  ولي�س  جديدة  مز�رع  �ن�ساء  �ليوم  �ملطلوب 

�مل�ستثمر  يوؤ�س�س  �أن  فبدل  و�سعره جيد،  لرية،   1300 �ىل  �حلليب  ليرت 

معمل جنب ليناف�سني ليوؤ�س�س مزرعة ويبعني �ألف ليرت ويربح، فتنمية 

�القت�ساد تكون مع �النتاج، و�سوقنا �ملحلي ي�ستوعب قر�بة 3 �أ�سعاف 

�نتاج �حلليب، ونحن نوؤيد وزير �لزر�عة �لذي قال �إنه �سيجعل �ل�سعب 

�لطازج  �حلليب  لنجد  لكن  باملئة،  ي�رسب حليب طبيعي مئة  �للبناين 

لن�رسبه.

 محمود جابر أحد أصحاب مؤسسة »ألبان وأجبان أبناء جابر جابر«: 

نحتاج مزارع النتاج الحليب 

��ستقطابًا  �سجلت  و�الأجبان  �الألبان  �سناعة  �أن  من  �لرغم  على  �أنه  �لهو�  �أيليا  و�كيم  يرى 

ال�ستثمار�ت جديدة يف هذ� �ملجال، ال تز�ل تعاين من م�ساكل �النتاج و�لت�رسيف ومناف�سة 

يف �الأ�سو�ق �لد�خلية و�خلارجية، و�أ�ساف: »�أننا نعاين من وجود �أ�سماء يف �الأ�سو�ق �للبنانية 

غري مرخ�سة. كما نعاين من �أ�سعار �ملحروقات و�لكهرباء �لعالية جد�ً. و�مل�سكلة �لتي يعاين 

منها �لقطاع هي �مل�ساربات من جر�ء �لت�سنيع غري �مل�رسوع و�لذي ال يخ�سع للرقابة.

و�لعمل  �لتطوير  خالل  من  قطاعنا  يف  �مل�ساكل  معظم  مو�جهة  على  »نعمل  و�أ�ساف: 

�أ�سعار  �الإنتاج من جر�ء  �لتي تتمثل يف غالء كلفة  �لعقبات  �لدوؤوب، ونعمل على تذليل 

عند حدود  نتوقف  ال  ونحن  �لبال�ستيك وغريها....  ومو�د  �لباهظة حليب   �الأولية  �ملو�د 

�ل�سناعة  �لدعم �ملايل من جانب وز�رة  �لعديد من �القرت�حات ومنها  �لعقبات بل نقدم 

حلماية �مل�سّنع �للبناين.

HAWA DAIRYألبان وأجبان
الهوا: نعاني من أسماء غير مرخصة
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ملف

لالألبان  فارم  ديري  �سكاف  �رسكة  �ساحب  �سكاف  �إميل  يرى 

و�الجبان و�قع هذه �ل�سناعة وفقة حاجة �لطلب �ليومي عليها، 

كونها من �ل�سلع �لغذ�ئية �الأ�سا�سية و�ل�رسورية. لذلك تتطلب دقة 

�سديدة يف �لت�سنيع و�لرقابة �لد�ئمة يف �لنظافة لتكون �سحية 

مئة باملئة.

هناك �مل�ساكل توؤثر على هذ� �ملنتج هي �ل�سناعة �لبد�ئية لها 

ت�سعى  �لتي  �مل�سانع  على  �سلبًا  يوؤثر  فيما  فو�سوي  وب�سكل 

�لعلمية �حلديثة طبعًا بتجهيز  لتح�سني طرق �الأنتاج بالو�سائل 

�مل�سانع باالآالت �حلديثة و�ملكلفة.

لذلك ال يوجد متييز بني �ملنتج �لبد�ئي و�الآيل ي�ساف �ىل ذلك 

دخول هذ� �ملنتج وب�سكل ع�سو�ئي من �خلارج مما يزيد �مل�ساكل 

لهذه �مل�سانع.

وعدم  �ل�سلعة  لهذه  �خلارجية  �ملناف�سة  منها  عديدة  فامل�ساكل 

حماية �ملنتوجات �ملحلية. كما و�أننا نعاين من غالء �ملحروقات 

�لكلفة  من  يزيد  مما  علينا  مدرو�سة،  �لغري  و�ل�رس�ئب  و�لطاقة 

على هذ� �الأنتاج.

لذلك نقرتح �أواًل حماية هذه �ل�سناعة مدرو�س من حيث �ملناف�سة 

لهذه �ملادة وذلك  �لبد�ئي و�لغري مدرو�س  �خلارجية و�لت�سنيع 

عرب �لرقابة �ل�سحية وغريها. 

بهذ�  �لطاقة  مو�سوع  يف  و�لنظر  �ملحروقات  دعم  �أو  وت�سهيل 

تكون �لهيئات �ملخت�سة �ساهمة بتح�سني و�سع �مل�سانع و�أي�سًا 

حت�سني و�سع �لعجلة �الإقت�سادية يف �لبلد.

 كميل إميل سكاف صاحب شركة سكاف ديري فارم: 

مطلوب رقابة ونظافة دائمة

�الألبان  �سناعة  تطور  من  �لرغم  على 

وجود  و�عتبار  لبنان  يف  و�الأجــبــان 

لل�سناعة  منت�رسة حالة جيدة  م�سانع 

بطيء  ب�سكل  تتقدم  �أنها  �إال  �للبنانية، 

من  ومتابعة  مر�قبة  تتطلب  �أنها  حيث 

لناحية  خ�سو�سًا  �ملخت�سة،  �جلهات 

�لرت�خي�س و�رسوط �لت�سنيع. 

للمناف�سة فنحن كموؤ�س�سة  بالن�سبة  �أما 

�الإطــار،  هــذ�  ــارج  خ �سناعتنا  نعترب 

�ملتاجر  يبغي  ال  �لعملي  توجهنا  الأن 

على  يقت�رس  ــا  �إنــتــاجــن وتــ�ــرسيــف 

�لت�رسيف �ملحلي.

فهي  منها  نعاين  �لتي  �مل�ساكل  �أمــا 

�لقطاع  هـــذ�  يف  تظهر  �إقــتــ�ــســاديــة 

ــًا، و�ــســبــبــه غــيــاب �لــدعــم  ــادي ــ�ــس �إقــت

�أ�سعار  دعم  لناحية  �لدولة،  من  �ملادي 

�سناعيًا.  �حلليب  �سعر  لتخفي�س  �لعلف 

�ىل  و�سواًل  �ملــز�رع  من  تبد�أ  فامل�ساكل 

يحتاج  �ملــــز�رع  �أن  كما  �مل�سانع. 

�لتعامل  كيفية  عــلــى  �لــتــدريــب  �ىل 

على  للحفاظ  و�ملــعــد�ت  �ملو��سي  مع 

�حلليب  نوعية  على  يوؤثر  مما  �لنظافة 

)حليب خايل من �لبكترييا و�الأمر��س..( 

باالإ�سافة �ىل مر�قبة �الإلتز�م �مل�سانع 

�لتي  و�ل�سحية  �لتقنية  باملو��سفات 

حتددها �لوز�رة.

ألبان وأجبان دير ما مارون عنايا: نحن خارج اطار المنافسة
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ملف

عرف لبنان �صناعة الزجاج تاريخيًا حيث كانت ت�صتعمل اأدوات النفخ ل�صناعة االأ�صكال املختلفة منه، وتطور مع 

مرور ال�صنوات، واأدخلت اىل هذه ال�صناعة التقنيات احلديثة واالإبتكارات الهند�صية وال�صكلية، فمع تطور قطاع �صناعة 

الزجاج يف لبنان خالل الفرتة االأخرية ب�صبب عوامل كثرية، اهمها تطور الهند�صة العمرانية، واختالفها، ومتطلبات 

الديكورات الداخلية، مما دفع بال�صناعي اىل العمل على مواكبة التطورات العاملية يف جمال �صناعة الزجاج على 

كافة االأ�صعد. 

اأ�صحاب املوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة يف �صناعة  ويف ا�صتطالع لـ »ال�صناعة واالقت�صاد« حول هذا القطاع توقفت مع 

لبنان،  املهني يف  م�صتقبلها  وما هو  بتطويرها،  �صاهمت  التي  واالأ�صباب  ال�صاأن  بهذا  اآرائهم  لالإطالع على  الزجاج 

واخلطوات العملية لتطوير هذا القطاع وتو�صيعه يف االأ�صواق املحلية واخلارجية. 

 �شناعة الزجاج يف لبنان ابتكارات حملية 

�شاهت العاملية

تعمل �رسكة حجازي ل�سناعة �لزجاج 

�سناعة  تطوير  على  تاأ�سي�سها  منذ 

�أحدث  م�ستخدمة  و�ملــر�يــا،  �لزجاج 

تو�كب  ت�ساميم  و�بتكار  �لتقنيات 

و�لهند�سة  و�لزمن  �لع�رس  متطلبات 

�خلارجية و�لد�خلية �ملبتكرة. 

فالتطور �لذي حر�ست �رسكة حجازي 

�لزجاج  بنوعية  يتمثل  �إيجاده  على 

ل 
ّ
�مل�سّنع، �سو�ء كان ذلك لقوة �لتحم

و�سوح  و�لديكور  و�الأمـــان  و�الأمـــن 

�الأ�سا�سي  فاملبد�أ  و�حلماية.  �لروؤية 

عملية  يف  �ل�سمان  �سناعتها  يف 

�لتدفئة  حتمل  هو  �حلر�رية  �ملعاجلة 

ــاح وتــاأثــري  ــري و�لــتــربيــد و�ــســغــط �ل

�ل�سو�ريخ و�ل�سغط �حلر�ري و�الأوز�ن 

�لثقيلة.  

تو�جه  �ل�سناعات  من  �لعديد  ومثل 

�ل�سناعية  �مل�ساكل  بع�س  �ل�رسكة 

و�لت�رسيف  ــازوت،  و�مل �لطاقة  مثل 

ب�سكل  �ل�رسكة  تعتمد  لذ�  �خلارجي، 

عام على �ل�سوق �ملحلية وتتمكن من 

�لدعم  �أن  �لعلم  مع  حاجته،  تغطية 

كافة  �للبنانية  لل�سناعات  �ملبا�رس 

ال تلقى �لدعم، من هذ� �ملنطلق تعمل 

�إنتاجها  تطوير  على  حجازي  �رسكة 

وتكتفي ذ�تيًا، بل على �لعك�س عملت 

فرع  من  �لعمل  نطاق  تو�سيع  على 

و��ستقطبت  وم�ستودعات،  فرعني  �ىل 

�ليد  مــن  بها  بــاأ�ــس  ال  ن�سبة  فيهما 

�ملهنية،  ــربة  �خل ذوي  مــن  �لعاملة 

�إ�سكالية  �أي  من  �حلــد  من  فتمكنت 

�سناعية قد تطر�أ على �سناعتها. 

�لزجاج  �سناعة  م�ستقبل  لناحية  �أما 

على  �لقيمون  فيعترب  لــبــنــان،  يف 

�أن  �لزجاج،  ل�سناعة  حجازي  �رسكة 

من  �لنوع  هذ�  يف  متطور  بلد  لبنان 

�لعديد  فيه  �ن  خ�سو�سًا  �ل�سناعات، 

و�مل�سانع  �ملتخ�س�سة  �مل�سانع  من 

�لتي تنفذ �ال�سكال �لهند�سية �ملطلوبة، 

�ل�سوق �ملحلية من تطور  وما ت�سهده 

على  يعتمد  �لذي  و�لديكور  �لبناء  يف 

و�جهاته  تزيني  يف  �لزجاج  �سناعة 

�أنــو�ع  خمتلف  و��ستخد�م  �الأمامية، 

�لزجاج �ملبتكر خري دليل على ذلك. 

حجازي للزجاج: هناك مستقبل واعد لصناعة الزجاج في لبنان
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�ل�سناعية  �الأوروبــيــة  »�ل�رسكة  عام  مدير  عــدر�  بالل  د.  يرى 

�لنظرة  من  ناجت  �ل�سناعة  تطور  �أن  دند�سلي«  �لتجارية-عز�م 

�ملجتمعات.  تطور  مع  يتاأقلم  �لذي  �خلارجي  للبناء  �حل�سارية 

�أنحاء  جميع  يف  كبري  بازدهار  �ل�سناعة  هذه  م�ستقبل  ونرى 

�أن  �ملمكن  من  و�لثاين،  �الأول  �لعامل  بالد  يف  �سيما  وال  �لعامل 

لوال  �زدهــار�ً  �أكــرث  وم�ستقبل  ��ــرسع  تطور  على  لبنان  يح�سل 

�لعقبات �ل�سناعية �لتي يو�جهها �ل�سناعي.

�أما �خلطو�ت �لعملية فان �أي خطوة ��ستباقية يقوم بها �ل�سناعي 

لي�ست كافية لتو�سيع ��سو�قه ما د�م كلفة �النتاج عالية جد�ً. 

معدومة  �سبه  �لعربية  �لبالد  �ىل  لبنان  من  �لزجاج  ت�سدير  �أن 

ت�ساهي  �لتي  �النتاج  نوعية  ب�سبب  ب�رسعة  ينمو  و��ستري�ده 

�ل�سناعة �للبنانية، ولكن �لكلفة �أقل لذ� فاإن �سناعة �لزجاج يف 

لبنان ت�ساب بعجز مت�ساعد ب�رسعة فائقة. �إن 35 % من كلفة 

�النتاج هي �لطاقة و�لتي يدفع ثمنها �ل�سناعية ��سعافًا متكررة 

من مازوت وحمروقات و�سيانة مولد�ت كهربائية. �حلل �الأول 

�لذي يجب �أن تقوم به �لدولة هو �أن توؤمن طاقة كافية با�سعار 

�سناعية للتخلي عن �لطاقة �لبديلة ولكي ي�ستطيع �ل�سناعي بيع 

�ل�سلعة باأقل كلفة ممكنة. 

 بالل عدرامدير عام »الشركة األوروبية الصناعية التجارية«: 

تصدير الزجاج الى البالد العربية شبه معدومة

 مديرة غالسترونيك كارال فرحات: 
لدينا خطوة إيجابية باستثمارات الزجاج

تـــرى كــــارال فــرحــات مــديــرة �رسكة 

�لزجاج  �سناعة  تطور  �أن  غال�سرتونيك 

�لزجاج  على  �لطلب  ــادة  زي �ىل:  تعود 

 Insulated Double Glass �لــعــازل  

instead of Single glass
يعود  �أاللومنيو  �أنظمة  تطور  �أن  وترى 

م�ساحات  �ي  �ل�سفافية  زيـــادة  �ىل 

�لــزجــاج. وزيــادة يف خف�س  �أكــرب من 

و�ل�سالمة �أي  �لطاقة  وتوفري  �ل�سوت 

وتو�فر  عالية  مو��سفات  ذو  زجــاج 

�خلليج  م�سانع  من  �ملو��سفات  هــذه 

و�أ�سعار  جيدة  بجودة  للزجاج  وتركيا 

ــود  ووج �الوروبـــيـــة.  لــلــدول  مناف�سة 

مناف�س  ب�سعر  وزجــاج  ت�سنيع  معد�ت 

هــذه  وم�ستقبل  �ــســيــنــي.  �سنع  ــن  م

�المنية  �حلالة  على  متوقف  �ل�سناعة 

كبري. ب�سكل  �القــتــ�ــســاديــة  ــة  ــال  و�حل

وبر�أيها �أن ت�سنيع �لزجاج يعتمد على: 

م�ساريع  يف  �ال�ستثمار  على  �لــقــدرة 

�لقدرة  تكون  �لوفرة  وعند وجود  �لبناء 

جيدة  �لزجاج  مبو��سفات  طلب  على 

م�سانع  وقـــدرة  عالية.  فمو��سفات 

كلفة  تغطية  على  �ملحلية  ــاج  ــزج �ل

مع  �لتح�سيل،  �لعالية وكلفة  �لت�سنيع 

�الل�ستحقات  قب�س  مدة  معدل  �أن  �لعلم 

�أ�سهر  �ُلــثــالثــة  جتـــاوز  2013  قــد  يف 

�ال  تغطيتها  ميكن  ال  �لت�سنيع  وكلفة 

نن�سى  ال  كما  كــبــرية.  كمية  بــانــتــاج 

�لكلفة  �لعالية ل�سغيل و�سيانة �ملعد�ت 

وعدم وجود �لكفاء�ت �ملحلية في�ستعان 

دوما بقدر�ت �أجنبية. ويتوقف �مل�ستقبل 

�لزجاج  م�سانع  �نفتاح  على  �أي�سًا 

تزويد  على  �لكبرية  وقدرتها  �خلليجية 

�ملحلي  �مل�سنع  يقدر  ال  با�سعار  لبنان 

بتزويدها.

�إيــجــابــيــة  ــوة  ــط خ ــاك  ــن ه �أن  وتــــرى 

بخط   2010 يف  مت  ــذي  �ل باال�ستثمار 

ت�سنيع متطور يف �نتاج �لزجاج �لعازل 

عاليتني  �نتاجية  ــدرة  وق مبو��سفات 

تعليم  مت  كما  لبنان.  حاجة  �ىل  ن�سبة 

مهند�سون حمليون لالهتمام باالنتاج.
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�رسكة  ��سحاب  �حد  قال  وم�ستقبلها  �لزجاج  ت�سنيع  عملية  حول 

ي�سهده  �لذي  �لتطور  �أ�سباب  »�إن   :horizontal Tempering Glass
قطاع �سناعة �لزجاج يف �لفرتة �الأخرية عديدة �أهمها: �إزدياد �لطلب 

و�جلديدة  �لكبرية  �لتجارية  و�ملر�كز  �الأبنية  يف  �ملــادة  هذه  على 

بكرثة ملا له من ح�سنات و�إيجابيات عديدة من ناحية عزل �حلر�رة 

و�ل�سوت وح�سن �ملنظر و�لروؤية كون �لزجاج �أف�سل مادة يف �لبناء 

�الأ�سباب  هذه  ولكل  �ملباين  د�خل  و�الإ�ساءة  �لنور  على  للمحافظة 

يعتمد �ملهند�سون و��سحاب �البنية و�ملركز �لتجارية �لكبرية على 

�لزجاج �أكرث من �ملا�سي. 

عن م�ستقبل �سناعة �لزجاج قال: »نعترب �أن �سناعة �لزجاج عامة 

تتجه �ىل مزيد من �لتطور و�لتقدم طاملا �أن �ملادة �أ�سبحت مرغوبة 

�ل�سناعات  كما  �لزجاج خا�سة  لكن �سناعة  فاأكرث.  �أكرث  ومطلوبة 

�للبنانية �الأخرى يف لبنان م�ستمر يف مو�جهة �مل�ساعب و�مل�ساكل 

�لطاقة  على  �العتماد  ت�ستطيع  ال  �مل�سانع  غالبية  �أن  خ�سو�سًا 

�لكهربائية �لر�سمية غري �ملتو�فرة ب�سورة م�ستمرة وكلفتها �لعالية 

وغري �ملدعومة، ��سافة �ىل عدم توفر �لبنى �لتحتية ومن �لقو�نني 

�لتي ال ترعى وت�ساعد �ل�سناعة �لوطنية ولعدم وجود ��ستقر�ر �سيا�سي 

ينعك�س �يجابًا لت�سجيع �مل�ستثمرين و�عطائهم �حلو�فز و�لتقدميات. 

�لكبرية  �ملناف�سة  �لقطاع قال: »ب�سبب  لتطوير  �لعملية  وعن �خلطو�ت 

كبرية  م�سانع  توجد  حيث  �لعربية  �لدول  يف  م�سانع  من  و�مل�ستمرة 

على  و�ملحافظة  ز 
ّ
للتمي �خلطو�ت  بع�س  �تخذنا  �لدولة  من  ومدعومة 

�سهاد�ت  على  �حل�سول  ومنها  عال،  مب�ستوى  و�ال�ستمر�رية  �جلودة 

من  مهمة  قيمة  وذ�ت  ر�سمية  ت�سنيع  و�سهاد�ت   ،ISO 9001.2008
�ل�رسكات �ملنتجة للزجاج �خلام �الأكرب يف �لعامل، باالإ�سافة �ىل ذلك 

نقوم بالرتكيز على نوعية �الآالت �لعاملية �لتي ن�سرتيها وهي �الح�سن 

و�الأكرث تطور�ً، لنوؤكد جودة �لب�ساعة �لتي يتم ت�سنيعها. وهذه �لعو�مل 

وغريها �سمحت لنا ومكّنتها من �لدخول �ىل �ال�سو�ق �الفريقية وغريها. 

 :Horizontal Tempering Glass شركة 

ابراهيم يوسف معلوف: الصناعة اصبحت مرغوبة

�أوديل �سلهوب �ساحبة  �ل�سيدة  �أكدت 

MIA GLASSل�سناعة  موؤ�س�سة  

لبنان  يف  �ل�سناعة  هذه  �أن  �لزجاج 

حب  ب�سبب  م�ستمر�ً  تــطــور�ً  �سهدت 

دخلت  فقد  ــد�ع،  و�الإب للفن  �الإن�سان 

�أعمال  جميع  يف  �لــزجــاج  �سناعة 

�إحاطتها  مثل  �ملباين  وتزيني  �لبناء 

بـــدر�بـــزيـــن �لــ�ــرسفــات بــالــزجــاج 

بــاالإ�ــســافــة �ىل و�جــهــات �ملــنــازل 

فنية  �أ�سكااًل  �عطى  مما  و�ملــحــال، 

جميلة. 

�مل�سّنع  وطموح  �الإبتكار�ت  وب�سبب 

�ل�سناعة يف  �للبناين فقد باتت هذه 

تطور م�ستمر ما جعلها من �ل�سناعات 

�لر�قية و�ملهمة يف لبنان. 

عملت  �لعملي  �الأد�ء  ولتح�سني 

�أهمها:  عملية  بخطو�ت  �ملوؤ�س�سة 

�لزجاج  ـــو�ع جــديــدة مــن  �أن در��ــســة 

وتطوير  �لــزبــائــن.  على  وعر�سها 

�ىل  �لب�ساعة  الإي�سال  �لنقل  و�سائل 

�لزبون، وتاأمني �أنوع �لزجاج �ملطلوب 

ال  �ننا  خ�سو�سًا  �ملحلية،  �الأ�سو�ق  يف 

نز�ل كموؤ�س�سة نعمل يف �إطار حملي ومل 

نو�سع عملنا �ىل خارج لبنان. 

أوديل شلهوب صاحبة مؤسسة MIA GLASS: بات الزجاج صناعة فنية
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عانت �صناعة اخلبز يف لبنان العديد من العوائق والعرثات التي اأثرت ب�صكل مبا�رص على امل�صتهلك اللبناين، فمع 

رفع الدعم املبا�رص عن القمح والطحني ارتفعت كلفة �صناعة اخلبز وم�صتقاته،. اإال اأنه يف املقابل ا�رصار ال�صناعي 

اللبناين على تذليل العقبات دفعت بامل�صتثمر يف هذا القطاع اىل تطوير �صناعته وا�صافة ابتكارات جديدة، وقامت 

على ا�صا�صها ا�صتثمارات كثرية، مما رفع عدد املوؤ�ص�صات واالفران العاملة يف هذا املجال ب�صكل الفت من خالل الفروع 

املنت�رصة لهذه املوؤ�ص�صات يف كل املناطق اللبنانية، كما دخلت هذه ال�صناعة يف جمال انتاج احللويات على خمتلف 

اأنواعها. وا�صتطلعنا اأ�صباب منو هذه ال�صناعة وما تقدمه للعائلة اللبنانية وتاأثريها على حياة امل�صتهلك، وامل�صاكل 

التي ميكن اأن تعرت�س هذه ال�صناعة، وتاأثري م�صانع احللويات التقليدية على هذا القطاع. 

�شناعة اخلبز  يف لبنان

يعترب حممد ر�جي �لب�ساط، �ساحب �فر�ن �سم�سني �أن �ل�سبب 

�سلعة  كونه  يتمثل  لبنان  يف  �لرغيف  �سناعة  لنمو  �لرئي�س 

مهما  �سعره  ويبقى  �لقمح،  من  م�سنوعة  يومية  ��ستهالكية 

�إرتفع �الدنى بني �سائر �ل�سلع �لتي ي�ستهلكها �الن�سان. وكما 

�لتقنيات �حلديثة  ي�ستخدمون  �لقطاع  �أ�سحاب  �أن نخبة من 

عملية �الإنتاج.

�النتاج  �للبناين خ�سو�سية يف  للرغيف  �أن  ذلك  �ىل  ن�سيف 

تتطلب حر�رة عالية يف وقت قليل، وتاأمن هذ� �لنمط بانتاج 

»بيت �لنار« �لذي �إ�ستطاع �ل�سناع �للبنانيون �بتكاره، وجنح 

ر من 
َ
يف تلبية حاجة ت�سنيع �لرغيف، وبات هذ� �لفرن ي�سد

لبنان �ىل كافة �رجاء �لعامل �أينما ينتج �لرغيف �لعربي.

ووفقًا للتقنيات �حلديثة من �لطبيعي �أن تنمو هذه �ل�سناعة 

�سناعية  موؤ�س�سات  �ىل  �سغري  عائلي  م�رسوع  من  وتتطور 

كبرية وبالتايل �ن ينخف�س عددها  وميتاز �نتاجه باجلودة 

ويوؤثر حجم �النتاج بتخفي�س كلفته.

و�الفر�ن  و�ملخابز  و�مل�ساريع  �ملوؤ�س�سات  ت�سويق  يقت�رس  مل 

�أنو�ع  ت�سنيع  �ىل  تطور  بل  �للبناين  �لرغيف  على  �حلديثة 

خمتلفة من �خلبز منها م�سنوع من �لذرة و�ل�سوفان و�ل�سبع 

حبوب وغريها من �الأنو�ع �ل�سحية ، باال�سافة �ىل �سناعة 

�خلبز �الفرجني على �أنو�عه و�أنوع عدة من �لكعك و�ملعجنات، 

وكذلك �حللويات �لعربية �لتقليدية و�حللويات �الجنبية على 

�ختالفها. كان لهذ� �لتطور يف �سناعة �لرغيف �ثار �يجابية.

بالنظافة  �حلديثة  �ملوؤ�س�سات  تتميز  �ل�سحية  �لناحية  من 

و�لعناية �ل�سحية ومكافحة �حل�رس�ت و�لقو�ر�س �لتي �نعدم 

وجودها بهذه �ملوؤ�س�سات و��سبحت هذه �ل�سناعة ممكننة مئة 

باملئة تقريبًا تكاد ال مت�سها �ليد. وهذ� ما �ساهم بانخفا�س 

كلفة �النتاج، وتلبية حاجة �ل�سوق دون �لتعر�س الية �زمات. 

يف  ورغبة  جيدة  �سمعة  لبنان  يف  �لرغيف  ل�سناعة  و��سبح 

��ستهالكه على �لنطاق �القليمي و�لعاملي، ويتم تقليدها يف 

�أنها ال تنجح كلها، ب�سبب ��ستخد�م طحني  �أحيان كثرية مع 

�لتقليدي.  �لنار  بيت  وجود  عدم  �أن  حمليًا،  �مل�ستعمل  غري 

وبذلك نحن فخورون �ن رغيفنا يغزو �لعامل.

محمد راجي البساط صاحب أفران شمسين: رغيفنا يغزو العالم         
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�أكد علي حار�تي �أنه منذ تاأ�سي�سنا �رسكة �أفرن �خلبز �مللكي �أنا 

وو�لدي مل نغري بنوعية �ل�سناعة ومل نزد خطوط �نتاجنا الن 

�ملنطقة ال ت�ستوعب �كرث، مع �أننا نعمل على تطوير معد�تنا كل 

فرتة،. �ليوم مل يعد �لو�سع جيد�ً ب�سبب �لغالء، فقد قّلت �الأرباح 

�أ�سعار �لطحني، ن�سيف �ليها م�سكلة �نقطاع  يف مقابل غالء 

لت�سغيل  �ملازوت  على  �عتمادنا  يتحول  لذ�  �لد�ئم،  �لكهرباء 

�أ�سعار  ب�سبب  �إ�سافية  م�سكلة  علينا  ترتتب  وهنا  �ملولد�ت، 

�ملازوت �ملرتفعة جد�ً، �إذ ال يوجد ��سعار خا�سة لل�سناعة. 

�لطحني  �أعيد دعم  لو  �أف�سل حتى  �ل�سابق  �سيء يف  كان كل 

الأنه �سيكون لفرتة حمدودة ويتوقف، فاالأزمة �أكرب، لقد كانت 

ربطة �خلبز �أف�سل و�الآن خف وزنها. 

�الآن �سار لدينا م�سكلة كاأفر�ن �لبقاع نختلف فيها عن بقية 

على  ولي�س  �لتوزيع  على  �لعمل  يف  �عتمادنا  الأن  �ملناطق، 

 %  90 قليل جد�ً، فاكرث من  �أنه  �ل�سالة خ�سو�سًا  �لبيع يف 

من �نتاجنا هو للتوزيع �خلارجي، �أي �أن �سعر �لربطة يكون 

�أقل من 1500 لرية، وهذ� بحد ذ�ته معاناة لنا، ولي�س كما يف 

بريوت و�ملناطق �لتي فيها زحمة. وهذ� ما يوؤثر علينا. 

�جلبل.  مناطق  يف  و�لقليل  �لبقاع  يف  �نتاجنا  معظم  نوزع 

�خلبز  ب�سناعة  بد�أنا   1999 �لعام  يف  تاأ�سي�سنا  منذ  نحن 

�لتوزيع  و�الفرجنية، ونعتمد يف  �لعربية  و�لكعك و�حللويات 

فقط على �خلبز. 

�مل�ساكل �لكبرية هي بغالء �لطحني و�ملازوت، لو نح�سل على 

�لكهرباء طيلة �لنهار لكان �نتاجنا �أكرب وبتوفري �أكرث. 

علي حاراتي أحد أصحاب »أفران الخبز الملكي«: مشكلتنا انقطاع الكهرباء

ل�ساحبها  بار�ديز  �أفــر�ن  تخ�س�ست 

كامل زيد�ن ب�سناعة كل �أنو�ع �لكعك 

و�حللويات �لعربية مع بد�ية تاأ�سي�سها 

عالية،  ق�ساء  ك�سور  عني  منطقة  يف 

يد  على  �لعمل  تطوير  عجلة  لتنطلق 

�ل�رسكة تعمل  �أن  �أكد  �لذي  �بنه مازن 

و�إدخــال  �الأنتاج  خطوط  زيــادة  على 

�أوتوماتيكيًا  تعمل  �لتي  �الآالت  �أحدث 

مبو��سفات  �الأيـــدي  مت�سها  �أن  دون 

ومو�د عالية جد�ً من �جلودة. 

�أن �فـــر�ن بــار�د�يــز  ويــ�ــرسح زيـــد�ن 

جتتهد للمحافظة على منطها �لتجاري 

على  باملحافظة  �هتمامها  بغية 

�لعالية  و�جلــودة  و�لنوعية  �ال�سالة 

لتقبى متميزة عن عديد من �ل�رسكات 

على  ــح  ــرب �ل تبغى  �لــتــي  ـــــر�ن  و�الأف

�لنوعية.

وهبي  �سميط  ر�نيا  �ل�سيدة  �أوجـــزت 

�ل�سناعة  تعيق  �لتي  �مل�ساكل  بع�س 

خا�س،  ب�سكل  و�سناعتنا  عام  ب�سكل 

و�لكهرباء  �ملحروقات  غالء  و�أهمها 

وغالء �ليد �لعاملة �ملتخ�س�سة، ونعول 

وجمعية  �ل�سناعة  وز�رة  دعــم  على 

يف  �ل�سناعني  لتثبيت  �ل�سناعيني 

قر�هم ومدنهم وعدم �لتفكري بالهجرة، 

�ملــردود  هي  �لوطنية  �ل�سناعة  الأن 

�الأول على �لدولة.

أفران باراديز: الدعم يثبت الصناعيين في قراهم
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يرى عكرمة يحيى مدير جمموعة »�أفر�ن 

تفاحة« �أن �سناعة �خلبز يف لبنان مميزة 

عن �سو�ها يف �ملنطقة وهذ� �سبب رئي�س 

لنمو هذه �ل�سناعة. و�أن �لعائلة �للبنانية 

وما  �خلبز  ل�سناعة  ترتاح  ما  وب�سبب 

وحلويات  خبز  من  �الأفــر�ن  هذه  تقدمه 

�لطبيعي  فمن  �جلــودة،  عالية  وتو�بعها 

�ملجال.  هــذ�  يف  �إيجابيات  تلقى  �أن 

�أ�سا�سية  مادة  هي  �ل�سناعة  هذه  وطبعًا 

ميكن  وال  �للبنانية  الإ�ستهالكات  و�أولية 

�الإ�ستغناء عنها.

ــذ� تــعــاين �الأفــــر�ن مــن م�ساكل  ــع ه وم

بالن�سبة  معقول  �لــغــري  �لــغــالء  منها: 

و�خلمرية  )�لطحني  مثل  �الأولية  للمو�د 

يف  زيادة  ي�سبب  ما  وهذ�  و�ملحروقات( 

عدم  ظل  يف  و�حللويات،  �خلبز  �لكلفة 

متكن �ل�سناعيني من رفع �الأ�سعار، وهذ� 

�أعاد عليهم �أرباحًا �سيئلة جد�ً. وناهيك 

عن �أن �ليد �لعاملة �أي�سًا تاأخذ حيز�ً كبري�ً 

�أننا نتمنى من �لوز�ر�ت  يف �لكلفة، كما 

�ملخت�سة لهذ� �لقطاع �لنظر يف دعم هذ� 

�الإنتاج. 

ومن ناحية �أخرى ال توؤثر �سناعة �خلبز 

كثري�ً،  �لتقليدية  �حللويات  �سناعة  على 

�أو  الآن �سو�ء كان معمل للحلويات و�حد�ً 

مئة معمل فكل ياأخذ ن�سيبه من �لت�سويق، 

ويف �لنهاية يكون �خليار للزبون. 

عكرمة يحيى مدير »أفران التفاحة«: صناعة الخبز ال يمكن االستغناء عنها

عام  مدير  ن�رس�هلل  حممد  قا�سم  �برز 

�سناعة  جناح  �سبب  ن�رس�هلل  ــر�ن  �أف

�الإتقان وجودة  لبنان وهو  �خلبز يف 

�ملنتج يف لبنان و�ملتميز يف �لعامل. 

�لتي  �لكبرية  ��خلــربة  �ىل  باال�سافة 

خالل  مــن  �ل�سناعة  ــذه  ه تقدمها 

�أنو�ع  كل  وتقدمي  �للبنانية  �لعمالة 

و�لتي  �ملــمــتــازة  و�حلــلــويــات  �خلبز 

تر�سي ذوق �للبناين. 

ب�سكل  �ل�سناعة مرتبطة  �أن هذه  كما 

�ملوؤ�س�سات  مــن  ــدد  ع مــع  مــبــا�ــرسة 

�سبيل  وعلى  �للبنانية  �ل�سناعية 

�ل�سكر  �لــنــايــلــون  مــعــامــل  ــال  ــث �مل

كافة  نت�سط  وبنت�سيطها  و�ل�سمنة، 

�لقطاعات.

�لتي  �ملوؤ�س�سات  �أن  ذكر  من  بد  وال 

تهتم ب�سناعة �خلبز يف لبنان تعاين 

�لغالء  �أولــهــا  �سناعية  م�ساكل  من 

�لطحني  �ملتفاوت وغالء  �ملحروقات 

�لتي  ــاف  ــن �الأ�ــس و�لــ�ــســكــر ومــعــظــم 

�الأولية،  مو�د  من  �الأفــر�ن  حتتاجها 

�لدعم  تلقى  ال  �ملــوؤ�ــســ�ــســات  وهـــذه 

وبع�سها ال يخ�سع للمر�قبة على عدم 

�سبط �الأ�سعار.

 قاسم محمد نصراهلل مدير عام »أفران نصراهلل«: 

تحتاج األفران للمراقبة
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ر�شالة الإمارات

بعد مرور �ستة �أ�سهر على �إطالق �ل�سيخ 

�آل مكتوم، نائب رئي�س  حممد بن ر��سد 

�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، 

مبادرة »دبي عا�سمة عاملية لالقت�ساد 

�أن  ـــرب�ء  �خل بع�س  �أكـــد  ــي«،  ــالم ــس �الإ�

خطط  و�سع  حاليًا  يتم  �لتي  �ملبادرة 

�جلهات  من  عدد  مع  تنفيذها  و�آليات 

�لدور  مع  تن�سجم  �ملعنية  و�ملوؤ�س�سات 

�أ�س�س  وتدعم  دبــي  الإمـــارة  �لتاريخي 

متكامل  �إ�سالمي  �قت�ساد  قطاع  بناء 

يف �الإمارة، م�سريين �إىل �زدياد �هتمام 

�لتمويل  بحلول  �لعاملية  �مل�سارف 

يف  �إطالقها  منذ  كبري  ب�سكل  �الإ�سالمي 

�لعا�رس من �سهر يناير 2013.

وروؤ�ساء  �مل�رسفيني  من  عدد  وتوّقع 

جمال�س عمل يف دبي �أن توؤدي �ملبادرة 

�إىل زيادة عدد �مل�سارف �الإ�سالمية يف 

% بحلول   55 �لعامل بن�سبة منو تالم�س 

2015 لي�سل عددها يف �لعامل �إىل 800 
موؤ�س�سة م�رسفية بحلول 2015، م�سريين 

�إىل �أن �ملبادرة �أتت يف �لوقت �ملنا�سب 

�الإ�سالمي  �القت�ساد  فيه  ينمو  ــذي  �ل

بت�سارع �أكرب من �لتقليدي .

من  �خلليج  دول  ن�سيب  يرتفع  و�أن 

�ملالية  �خلدمات  قطاع  �أ�سول  �إجمايل 

�الإ�سالمية يف �لعامل �إىل �أكرث 34 % من 

�لعامل،  �الإ�سالمية يف  �مل�سارف  �أ�سول 

 1.8 تتجاوز  �أن  �ملتوقع  مــن  و�لــتــي 

�لتقارير  الأحدث  دوالر عامليًا  تريليون 

�أن  م�سيفني  �ل�ساأن،  هذ�  يف  �لعاملية 

�لنمو  يف  �ست�ستمر  �الإ�سالمية  �ل�سريفة 

على  تقوم  �أ�سا�سية  بعو�مل  مدفوعة 

�لطلب و�لعر�س.

�لرئي�س  ــمــزي  ــق �ل حــ�ــســني  ويــكــ�ــســف 

وع�سو  �الإ�سالمي  نور  لبنك  �لتنفيذي 

�القت�ساد  مــبــادرة  يف  �لعليا  �للجنة 

�ست�سمل  �أنها  �أطلقت،  �لتي  �الإ�سالمي 

ــة،  ــالمــي ــس �الإ� ــود  ــق ــع �ل �لــتــحــكــيــم يف 

�لدو�ئية  و�ل�سناعات  �حلالل،  و�الأغذية 

�إد�رة  ومعايري  و�لتجارة،  و�لتجميلية، 

توفري  عن  ف�ساًل  �الإ�سالمية،  ــودة  �جل

دور  لها  يكون  �إ�سالمي  متويل  من�سة 

�أكرب يف �قت�ساد �لبالد.

وتوقع �لقمزي �أن ت�ساهم هذه �ملبادرة 

�ال�ستثمار�ت  تدفق  وت�سجيع  جذب  يف 

�إىل �لبالد وتعزيز رو�بط �لدولة باأ�سو�ق 

و�آ�سيا  �أفريقيا  و�سمال  �الأو�سط  �ل�رسق 

�لتي ت�سهد ت�سارعًا ملحوظًا يف �عتماد 

�ملتو�فقة  �القت�سادية  �الأن�سطة  وتبني 

ــاف:  و�أ�ــس �الإ�ــســالمــيــة.  �ل�رسيعة  مــع 

�الإ�سالمي  �القت�ساد  مبادرة  »تنطوي 

�ل�سمو، على فو�ئد  �أطلقها �ساحب  �لتي 

دولة  و�قت�ساد  لدبي  بالن�سبة  عديدة 

�لتمويل  لي�س فقط يف جمال  �الإمار�ت، 

�الأهــم،  وهــو  �أي�سًا،  ــا  و�إمن �الإ�سالمي، 

بالن�سبة للتجارة.

تنويع
�ملبادرة  هذه  جناح  �سمان  �إن  وقــال 

�لتحتية  �لبنى  ــاء  ــس �إر� �أواًل  يتطلب 

جلعل  �لالزمة  و�للوج�ستية  �لقانونية 

�أ�سا�سيًا  جـــزء�ً  �الإ�ــســالمــي  �القت�ساد 

�لتنويع  عملية  يف  فــعــااًل  وم�ساهمًا 

تركيز  حمور  ميثل  وهــذ�  �القت�سادي. 

لتطوير  �لعليا  �للجنة  جلهود  �أ�سا�سي 

و�أ�ساف:  �الإ�سالمي.  �القت�ساد  قطاع 

لهذ�  �لعامة  �الأطــر  و�سع  يتم  »حاملا 

�لقطاع، �سنبد�أ بروؤية �لنتائج �مللمو�سة 

�سعيدي  على  �ل�سمو  �ساحب  لــروؤيــة 

�لتجارة و�لتمويل«.

�حتاد  رئي�س  يو�سف  �أحمد  عدنان  و�أّكد 

�لتنفيذي  و�لرئي�س  �لعربية  �مل�سارف 

ملجموعة �لربكة �مل�رسفية �أن �ملبادرة 

يتعلق  �الأول  جانبني  من  �أهميتها  لها 

باقت�ساد دبي، حيث هناك حاجة ملحة 

يف  �القت�سادية  �لقاعدة  يف  للتو�سع 

�ال�ستثمار  نطاقات  وتو�سيع  �الإمـــارة 

متنوعة  ��ستثمارية  بــد�ئــل  ــاد  ــج و�إي

للمحافظة على معدل �لنمو يف خمتلف 

�لقطاعات �القت�سادية.

وتعزيز  دعـــم  ــو  ه ــاين  ــث �ل و�جلــانــب   

ي�سكل  �أ�سبح  �لذي  �الإ�سالمي  �القت�ساد 

�القت�ساد  يف  �ملهمة  �ملكونات  �أحــد 

ــدر حــجــم قطاع  ــق ي ــي، حــيــث  ــامل ــع �ل

�القت�ساد �الإ�سالمي حاليًا يف �القت�ساد 

تريليونات  ثمانية  بنحو  �لــعــاملــي 

ويتجاوز  �لعامل  م�ستوى  على  دوالر 

�لعامل.  �سكان  ربع  نحو  به  �ملتعاملون 

�مل�سارف  �أن ي�سل عدد  يو�سف  وتوقع 

�الإ�سالمية يف �لعامل بنهاية �لعام 2013 

�إىل نحو 520 م�رسفًا و�إىل 800 موؤ�س�سة 

م�رسفية بحلول 2015.

جتعل  �ملبادر�ت  هذه  جميع  �أن  و�أفــاد 

�لعامل  يف  �الإ�سالمية  �لبنوك  كافة  من 

تحّول دبي عاصمـة لالقتصاد ينسجم مع الدور التاريخي لإلمارة

»الصيرفة اإلسالمية« فوز استراتيجي للعالم
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�لعربي  �خلليج  دول  ويف  عــام،  ب�سكل 

ب�سكل خا�س معنية بدعم هذه �ملبادرة 

الإجناحها،  �جلهود  كافة  وبذل  �لهامة 

لتطوير  قوية  ر�فعة  متثل  �سوف  كونها 

�ملنطقة  دول  يف  ــرسيف  ــ� �مل �لــعــمــل 

تنظيما  ــرث  و�أك ــوى  �أق ب�سورة  و�لعامل 

�لقوية  �نعكا�ساتها  لها  تكون  و�سوف 

على توفري حلول للتحديات �لتي تو�جه 

�أ�سو�ق  �إيجاد  مثل  �الإ�سالمية  �ل�سريفة 

�أدو�ت  وخلق  منتظمة  �إ�سالمية  مالية 

ومنتجات جديدة وغريه.

هياكل تمويل
رئي�س  لــوتــاه  �هلل  عبد  �سالح  وقـــال 

جمــمــوعــة عــمــل �ــســنــاعــة �الأغـــذيـــة 

بد�أ  �لعامل  �إن  دبــي:  يف  و�ملــ�ــرسوبــات 

يعرف ببطء هياكل �القت�ساد �الإ�سالمي 

بطريقتها  ودبـــي  �لتمويل.  وهياكل 

ركزت على ذلك باإعالن روؤيتها لتكون 

عا�سمة �لتمويل �الإ�سالمي. هناك �جتاه 

متز�يد نحو هياكل �لتمويل �الإ�سالمية.

هذ�  يف  �سجاًل  لها  �أن  دبــي  �أثبت  وقــد 

و�الإمـــار�ت  دبــي  جنــاح  ق�سة  �ملجال 

�أن  على  �سهادة  مبثابة  هو  عام  ب�سكل 

يف  ت�ساعد  �أن  ميكن  �لهياكل  هذه  مثل 

�سيكون  �أنه  »�أعتقد  و�أ�ساف:  �لتنمية. 

هناك تركيز وتعاون يف جمال �لتمويل 

�لتوجهات  ب�سبب  و�لتمويل  �الإ�سالمي 

�لتي ذكرتها.«

�للجنة  رئي�س  �سوبر�مانيام  ر�يف  وقال 

�سال�سل  عــمــل  ملجموعة  �لتنفيذية 

�الإمد�د و�للوج�ستية يف �الإمار�ت: قطاع 

�لتمويل �الإ�سالمي ينمو عامليًا وبالتايل 

ــادرة �القــتــ�ــســاد �الإ�ــســالمــي  ــب فـــاإن م

قطاع  منو  على  ت�ساعد  �أن  �ساأنها  من 

�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف دبي 

و�الإمــــار�ت، ومــع حتــرك دبــي باجتاه 

�ل�رسق  ملنطقة  ماليًا  مركز�ً  تكون  �أن 

فاإن  و�آ�سيا  �أفريقيا  و�سمال  �الأو�ــســط 

�القت�ساد  عا�سمة  لتكون  دبي  مبادرة 

�ملنا�سب  توقيتها  يف  جاءت  �الإ�سالمي 

من �أجل دعم منو �قت�سادي �آخر.

�لــروؤوف  عبد  قــال  ــه  ذ�ت �ل�سياق  ويف 

�لتون�سي  �لعمل  جمل�س  رئي�س  �ملــاي 

يف دبي: �إن �ل�سوق �لعقاري �ملحلي هو 

�ملر�آة �لتي تعك�س �سورة حت�سن �لو�سع 

�القت�سادي، كما �أن تدفق �ل�سيولة بقوة 

موؤ�رس علي  �أكرب  �ملحلي هو  �ل�سوق  يف 

�مل�رسوعات  وعــودة  �القت�ساد  تعايف 

تدريجيًا �ىل ما كانت عليه.

فوز استراتيجي
�ملبادرة  �إطــالق  جاء  �أ�سهر  �ستة  قبل   

الإمــارة  �لتاريخي  �لــدور  مع  من�سجما 

�القت�ساد  وت�سجيع  تطوير  يف  دبــي 

�الإمارة  �أن  �الإ�سالمية، حيث  و�ل�سريفة 

�لــتــي ال يــعــرف طــمــوحــهــا �حلــــدود 

عام  �إ�سالمي  م�رسف  �أول  ��ست�سافت 

لتفتتح  �الإ�سالمي  دبي  بنك  وهو   1975
لل�سريفة  مــتــ�ــســارعــة  مــ�ــســرية  بــذلــك 

�الإ�سالمية يف دول �ملنطقة وعلى �أ�س�س 

متينة قائمة على ريادة دبي يف �لكثري 

�القت�سادية  و�لقطاعات  �الأن�سطة  من 

منوذج  بناء  من  ومتّكنها  و�الجتماعية 

متطور للتنمية �القت�سادية خالل وقت 

قطاع  منو  على  وت�ساعد  ن�سبيًا.  ق�سري 

�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف دبي 

و�الإمار�ت. 

منو  فــاإن  �ملو�سوعية،  �لناحية  ومــن 

�لعامل  يف  �الإ�سالمية  �ل�سريفة  قطاع 

فقد  و�لعر�س،  �لطلب  بعو�مل  مدفوع 

خالل  كبري�ً  تو�سعًا  �لقطاع  هذ�  �سهد 

�الأزمة  بعد  خا�سة  �ملا�سية  �ل�سنو�ت 

 ،2008 عـــام  �لــعــاملــيــة  �القــتــ�ــســاديــة 

�مل�سلمني  من  هائلة  بــاأعــد�د  مدعومًا 

ن�سمة،  مليار   1.6 نحو  عددهم  �لبالغ 

بح�سب تقدير�ت حديثة.

حجم  ي�سل  �أن  ـــرب�ء  خ يــتــوقــع  كــمــا 

�إىل  �لــعــامل  يف  �الإ�ــســالمــيــة  �ل�سريفة 

وتوؤكد   .2013 يف  دوالر  تريليون   1.5
در��سة ل�سندوق �لنقد �لعربي منو حجم 

�ل�سناعة �مل�رسفية �الإ�سالمية بن�سبة ال 

 ،2000 عام  منذ  �سنويًا   %  20 عن  تقل 

بالتز�من مع زيادة عدد �ملتعاملني يف 

دعمت  �لتي  �لنفطية  و�لطفرة  �لقطاع 

�ملوؤ�س�سات �ملالية �الإ�سالمية بال�سيولة.
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

حلب  يف  �لن�سيج  �سناعيون  �أعلن 

�سناعية  من�ساة  �أي  نقل  رف�سهم 

�الآمنة  �ملناطق  �إىل  حلب  من  ن�سيجية 

ينتظرون  يز�لون  ال  وهم  �ملقرتحة، 

حلب  يف  �ل�سناعية  �ملناطق  حترير 

ويرون �أن ذلك بات قريبًا.

غرف  رئي�س  و�سح  ت�رسيح  ويف 

�ل�سهابي  فار�س  �ل�سورية  �ل�سناعة 

نقل  �حللبيني  �ل�سناعيني  رف�س  �سبب 

غرفة  �جتماع  بعد  وقال:  من�ساآتهم، 

�لعامة  �لهيئة  مع  حلب  يف  �ل�سناعة 

وعدد  حلب  يف  �لن�سيجية  لل�سناعات 

رف�س  باالإجماع  مت  �ل�سناعيني،  من 

يف  قائمة  �سناعية  من�ساأة  �أي  نقل 

مدمرة  �أم  حمتلة  كانت  �سو�ء  حلب 

�ملقرتحة  �ل�سناعية  �ملناطق  �إىل 

وخ�سو�سًا �ل�سناعات �لن�سيجية.

�أن �ل�سناعيني �حللبيني  �ل�سهابي  و�أكد 

�ملناطق  حترير  ينتظرون  يز�لون  ال 

�أن ذلك  �ل�سناعية يف حلب وهم يرون 

رف�س  ور�ء  �ل�سبب  وعن  قريبًا،  بات 

�أو�سح  من�ساآتهم،  نقل  �ل�سناعيني 

�لن�سيجية  �ل�سناعات  �أن  �ل�سهابي 

تكون  متممة  �سناعات  �إىل  حتتاج 

وهذ�  جتزئتها  ميكن  وال  منها  قريبة 

�الأمر غري متو�فر �إال يف حلب.

�أن �سناعيي حلب  �إىل  �ل�سهابي  و�أ�سار 

من�ساآتهم،  نقل  من  بداًل  يقرتحون 

تعوي�سات  بتقدمي  �حلكومة  تقوم  �أن 

�سكل قرو�س متدنية  للمت�رسرين على 

�إعادة  �أجل  من  �الأمد  وطويلة  �لفائدة 

ت�سغيل معاملهم �ملدمرة.

�ل�سناعية  �أن �ملنطقة  �ل�سهابي  و�عترب 

�ملقرتحة يف �لالذقية كمنطقة �آمنة لنقل 

�ملن�ساآت �إليها، ال ميكن �أن تكون عنقود�ً 

خمت�سة  تكون  �أن  ميكن  بل  �سناعيًا، 

�الإ�سرت�تيجية  �لغذ�ئية  بال�سناعات 

�لكبرية  �لغذ�ئية  لل�سلة  لتاأمني �سناعة 

وهي  �ل�سوري،  �ل�ساحل  يف  �ملوجود 

�لغذ�ئية  �ل�سناعات  من  بدياًل  لي�ست 

يف �سورية بل هي متمم ملا هو موجود 

حاليًا لال�ستفادة من قربها من �ملر�فئ 

ومناطق زر�عة �حلم�سيات و�ملنتجات 

�لزر�عية �ملتو�فرة يف �ل�ساحل.

و�قع  لدر��سة  جلنة  ت�سكيل  وحول 

�ملن�ساآت  لنقل  �الآمنة  �حلرة  �ملناطق 

�ل�سناعية �إليها و��ستقطاب �ل�سناعيني 

من�ساآتهم  ت�رسرت  ممن  �ل�سوريني 

وبقو� يف �لبلد �أو من غادر �لبلد الإقامة 

�لعودة  �سناعات يف دول �جلو�ر وقرر 

و�ال�ستثمار يف �لوطن، ك�سف مدير عام 

�ملناطق �حلرة حممد كتوت �أنه مت و�سع 

�ل�ساغرة يف �ملناطق �حلرة  �مل�ساحات 

�ملت�رسرين  �ل�سناعيني  �أمام  �الآمنة 

يف �ملناطق �ل�ساخنة ملمار�سة �أعمالهم 

�الأ�سو�ق  يف  �ل�سوري  �ملنتج  وبقاء 

�لد�خلية و�خلارجية وفق �ل�سو�بط �لتي 

جمل�س  رئا�سة  قبل  من  �عتمادها  مت 

�لوزر�ء.

وقال كتوت: �إنه مت ت�سكيل جلنة من قبل 

�خلدمات  ل�سوؤون  �لوزر�ء  رئي�س  نائب 

�حلرة  �ملناطق  عام  مدير  برئا�سة 

يف  �ملعنية  �جلهات  جميع  وع�سوية 

حمافظة �لالذقية ومبتابعة من حمافظ 

يف  �ل�ساغرة  �الأماكن  لدر��سة  �لالذقية 

�لتو�سع  �سمن  �لربية  �حلرة  �ملنطقة 

يف  �لربية  �حلرة  �ملنطقة  يف  �ملوجود 

حمافظة �لالذقية،

�ستبا�رس  �للجنة  �أن  �إىل  كتوت  و�أ�سار 

و�مل�ساحات  �ملقا�سم  لدر��سة  عملها 

و�لبنى �لتحتية يف �ملنطقة �حلرة �لربية 

يف �لالذقية وكيفية تنفيذها. و�أ�ساف 

�مل�ساريع  ت�سمل  �خلطة  �إن  كتوت: 

�ل�سناعات  من  و�ل�سغرية  �ملتو�سطة 

�لدو�ئية و�لن�سيحية و�لزر�عية.

�ل�سناعيني  عودة  عن  �حلديث  وحول 

لال�ستثمار  �جلو�ر  دول  من  �ل�سوريني 

�لوطن،  يف  �سناعية  من�ساآت  و�إقامة 

�حلرة هو  �ملناطق  دور  �إن  قال كتوت: 

هوؤالء  لعمل  �لالزمة  �الأر�سية  تاأمني 

يف  بقو�  ممن  كانو�  �سو�ء  �ل�سناعيني 

وقرر  غادر  من  �أو  يغادرو�  ومل  �لوطن 

�لعودة.

�لتي  �لفنية  �للجنة  �أن  �إىل  ولفت كتوت 

�ستبا�رس عملها �ليوم يف �ملنطقة �حلرة 

�لربية يف �لالذقية تتاألف من مدير عام 

ومدير  للجنة،  رئي�سًا  �حلرة،  �ملناطق 

�ملحلية  باالإد�رة  �ل�سناعية  �ملدن 

ومدير  �لالذقية  مدينة  جمل�س  ورئي�س 

عام  ومدير  �لالذقية  �سناعة  غرفة 

موؤ�س�سة  عام  ومدير  �لالذقية  كهرباء 

�لالذقية  يف  �لزر�عة  ومدير  �ملياه 

ومدير �ل�سناعة ومدير �ل�سكك �حلديدية 

�الإقليمي  و�لتخطيط  �لقر�ر  دعم  ومدير 

�ملنطقة  ومدير  �لالذقية  مبحافظة 

�حلرة بالالذقية.

وكان قد ك�سف م�سدر خا�س يف وز�رة 

�ل�سناعيني  �لوز�رة تدعو  �أن  �القت�ساد 

�لذين ت�رسرت من�ساآتهم �ل�سناعية �إىل 

و�سيتم  �الآمنة  �ملناطق  �إىل  �النتقال 

دعم من�ساآتهم من مديرية دعم �ملن�ساآت 

للوز�رة،  �لتابعة  و�ل�سغرية  �ملتو�سطة 

�أو ممن غادر  �لوطن  �سو�ء كانو� �سمن 

على  �لعودة  وقرر  خمتلفة  الأ�سباب 

قاعدة وطنية.

صناعيو نسيج حلب يرفضون نقل منشآتهم 

الشهابي: تعويض المتضررين بقروض فوائدها متدنية
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الحلقي لصناعيي دمشق: لتطبيق شعار »صنع في سوريا« 

�ل�سوري  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �حللقي  و�ئل  �لدكتور  �أكد 

�لوطنية  بال�سناعات  �الهتمام  على  �حلكومة  حر�س 

�ل�سناعية  �لتقانات  وتطوير  بها  و�لتو�سع  وتوطينها 

و�سناعات  معامل  و�إن�ساء  �الآالت  وحتديث  و�الإنتاجية 

�ملحلية  �لوطنية  �ل�سوق  �حتياجات  تلبي  جديدة  نوعية 

باعتبار �أن �لقطاع �ل�سناعي هو �حلامل �الأ�سا�سي للتنمية 

وهو ع�سب �القت�ساد.

�سناعة  غرفة  �أع�ساء  ��ستقباله  خالل  �حللقي  و�أو�سح 

حموي  با�سل  �لغرفة  رئي�س  برئا�سة  وريفها  دم�سق 

�جلهود �لكبرية �لتي تبذلها �حلكومة على �سعيد �الرتقاء 

يف  �سمودها  مقومات  وتعزيز  �لوطنية  بال�سناعات 

يد  على  و�رسقة  وتدمري  تخريب  من  له  تعر�ست  ما  ظل 

�ملجموعات �الإرهابية.

»�أحيي كل  بالقول:  �ل�سناعيني  �حللقي  �لدكتور  وخاطب 

�سناعي وتاجر وطني �سمد يف �أر�س �لوطن و�أ�رس على 

لتاأمني  �الإنتاج و�لعمل و�لبقاء وو�سع يده بيد �حلكومة 

الأبناء  �لكرمي  �لعي�س  متطلبات 

قو�تنا  �سمود  وتعزيز  �سعبنا 

�مل�سلحة«.

تعزيز  يف  دورهم  �إىل  و�أ�سار 

��ستقر�ر �سعر �رسف �للرية �ل�سورية 

 من �ال�ستري�د وتوفري �لقطع 
ّ
و�حلد

�لدولة.  خزينة  ودعم  �الأجنبي 

موؤكد�ً حر�س �حلكومة على �إعادة 

�الألق ل�سعار �سنع يف �سوريا وتطبيقه على �أر�س �لو�قع 

وهند�سية  وزر�عية  غذ�ئية  �سناعات  �إقامة  خالل  من 

مع  تتو�ءم  وطبية  و�إلكرتونية  وقطنية  ون�سيجية  وتقنية 

و�إعد�د  �ملحلية  �ل�سوق  حاجة  وتوفر  حمافظة  كل  و�قع 

يف  مناف�سة  وجودة  فنية  مبو��سفات  للت�سدير  �لباقي 

للعمالة  �إىل توفريها فر�سًا  �لعاملية باالإ�سافة  �الأ�سو�ق 

�لوطنية.

�لقطاع  لو�قع  عر�سًا  �ل�سناعة  غرفة  �أع�ساء  وقدم 

�ل�سناعي و�آليات تطويره وتفعيله و�إعد�د �ملزيد من �لدعم 

�إجر�ء�ت  و�تخاذ  للت�سدير  �ملعدة  �الآالت  و�قع  ومعاجلة 

جديدة ت�ساهم يف م�ساعدة �لعاملني يف �لقطاع �ل�سناعي 

ومناف�سة  عالية  بجودة  �الإنتاج  و�إعادة  �لنهو�س  على 

�أع�ساء غرفة �ل�سناعة  وجدولة �لقرو�س �ملتعرثة وثمن 

�ل�سناعات  على  �ملحافظة  �سعيد  على  �حلكومة  جهود 

�لوطنية وتطويرها و�لتو�سع بها كمًا ونوعًا. موؤكدين �أن 

�حلكومة �لتي تقدم �لدعم يف ظل �أزمة �حلرب هي حكومة 

مو�جهة  على  وقادرة  ر�سيدة 

�لتحديات وتذليلها وتعزيز قدر�ت 

وتنمية  �ل�سمود  على  �ل�سعب 

�القت�ساد �لوطني وتعزيز ��ستقر�ر 

�لذي  �ل�سورية  �للرية  �رسف  �سعر 

�أثر �إيجابًا على �ل�سناعات �لوطنية 

�لعمل  على  �ل�سناعيني  وحتفيز 

و�لعطاء و�لطماأنينة و�ال�ستقر�ر.
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ر�شالة العراق

�مل�سارف  �مو�ل  روؤو�س  زيادة  �و  رفع  مو�سوعة  �عيدت 

�خلا�سه �ىل 250مليار دينار �ىل  د�ئرة �ل�سوء و�حتدم �جلدل 

�الجماع على  رغم  �د�ئها  رفع  �هميتها من عدمه يف  ب�سان 

�سبل  �ال�ن �الختالف متحور حول  �لهدف  �رسورة بلوغ هذ� 

قانون  يف  فر�ست  �لتي  �لقيود  بع�س  ظل  يف  ��س�ستثمارها 

و)28(   )27( �ملادتني   يف  وباالخ�س  �خلا�سة  �مل�سارف 

�للتني و�جهتا �عرت��سات كثرية من قبل �ملخت�سني و��سحاب 

�ال�ستثمارية  �الن�سطة  لبع�س  مقيدتني  باعتبارهما  �ل�ساأن 

بح�سب بع�س �ملعنيني .

التنمية الحقيقية
�لعر�ق  �خلا�سة يف  �مل�سارف  ر�بطة  �ن  مايبدو  على  ولكن 

روؤو�س  من  �ال�ستفادة  �مكانية  �ىل  بالتوجه  �مرها  ح�سمت 

بلغ  ما  بح�سب  �لتنمية  الغر��س  با�ستثمارها  هذه  �المو�ل 

نبد�ء  �ن  علينا  قال  �لذي  �جللبي  عدنان  �لر�بطة  رئي�س  به 

بخطو�ت جدية وذلك من خالل �مل�ساهمة بقرو�س جتميعية 

�لتنموية  �مل�ساريع  و�قر��س  لتمويل  م�سارف  عدة  تقدمها 

وبالتايل  �حلقيقية  بالتنمية  منها  ��سهاما  �ل�سرت�تيجية 

روؤو�س  رفع  جر�ء  تولدت  �لتي  �لكبرية  �ل�سيولة  هذه  ت�سغيل 

�المو�ل.

قرض مشترك
وب�سان �اللية �لتي تتبع يف مثل هكذ� خدمة بنكية متطورة 

�وثالثة  �ثنان  �و  م�رسف  يقوم  �ن  �لعملية  �جللبي  �و�سح 

بتقدمي قر�س م�سرتك ب�سو�بط و�ليات ت�سمن حقوق �الطر�ف 

عرب �حد هذه �لبنوك للقيام باملهمة وهذ� �الجر�ء طبعا ينفذ 

مبو�فقة و��رس�ف �لبنك �ملركزي ، ونعتقد �ن مثل هذ� �لنوع 

�لبنى  من �ال�ستثمار �سيف�سي �ىل تطور حقيقي يف م�ساريع 

�لتحتية نتيجة متثيلها باجر�ء�ت منتظمة .

�ن  يفرت�س  �لتي  �مل�ساريع  بني  من  �ن  قائال  �ردف  �جللبي 

م�سا�س  لها  �لتي  تلك  �لتجميعية  �لقرو�س  طريق  عن  متول 

و�ملد�ر�س  �ل�سكنية  �لوحد�ت  م�ساريع  ومنها  �ملو�طن  بحياة 

توفري  خالل  من  �لتنمية  يف  �مل�سارف  دور  يتفعل  وبذلك 

ذ�ت  �الخرى  �لوحد�ت  من  �لعديد  وت�سغيل  �لعمل  فر�س 

�مل�سا�س بعملية �لبناء و�العمار.

تعدد الخدمات
موجوديف  �لتمويل  من  �لنوع  هذ�  �ن  �ىل  �جللبي  ولفت 

�مل�ساريع  من  �لعديد  تنفيذ  يف  �ساهم  وقد  �لعامل  دول  �غلب 

�ل�سرت�تيجية .

وب�سان خطو�ت �خرى ت�ساعد �مل�سارف يف تنويع خدماتها 

�مل�رسفية باجتاه تعزيز بر�مج �لتنمية �قرتح �جللبي تعزيز 

قدر�ت �مل�سارف بال�سيولة عن طريق ��سد�ر �سند�ت �خلزينة 

�لبنك �ملركزي وذلك با�سد�ر  وهذ� �الجر�ء يتطلب مو�فقات 

�سند�ت بقيمة ر�سمية قابلة للتد�ول يف �سوق �لعر�ق لالور�ق 

�لتنميةوهذ� يتوقف  ت�ستخدم الغر��س  و�لفائدة منه  �ملالية 

على قر�ر من قبل وز�رة �ملالية و�لبنك �ملركزي.

سندات في البورصة
�ملو�طنني  قبل  من  للتد�ول  تطرح  �ل�سند�ت  هذه  �ن  وبني 

والتغيري  م�سمونة  �سند�ت  ف�رس�ء  للنقد  �يد�عاتهم  من  بدال 

للمو�طن  �رباحا  وتدر  و�ل�رس�ء  للبيع  وقابلة  قيمتها  على 

وبنف�س �لوقت ت�ستثمر مبالغها من قبل �مل�سارف و�ستذهب 

لال�ستثمار و�لتنمية.و��ستدرك �جللبي قائال �ن هذه �لتوجهات 

ثم  ومن  �حلايل  �لوقت  يف  تدر�س  �ال�نها  جدية  كانت  و�ن 

�جلهات  �ىل  ورفعها  و�الليات  �الهد�ف  بلورتهاوحتديد  تتم 

�ملعنية للم�سادقة عليها و�قر�رها كونها �ست�ساهم يف خف�س 

�لت�سخم و�سحب �ل�سيولة �لفائ�سة عن �حلاجة .

توجهات جديدة
وعن توقيت تطبيق هذه �اللية �ختتم �جللبي حديثه بالتوقع 

�جلديدة  لالنطالقة  موعد�   2014 �لعام  منت�سف  يكون  بان 

هيكلتها  مع  للر�بطة  �خرى  عديدة  توجهات  �ىل  ملمحا 

�لقريبة.الفتا �ىل �ن �لر�بطة تتوجه خالل �لفرتة �لقادمة حلث 

�لعمل  تن�سيط  بهدف  بينها  ما  يف  �لتفاعل  على  �مل�سارف 

�مل�رسيف و�لنهو�س بو�قع �ملنتجات �مل�رسفية �لتي تقدمها 

�ىل جمهور �مل�ستفيدين، م�سري� �ىل �ن �لتكنولوجيا �ملتقدمة 

بد�ت تطرق �بو�ب �لعديد من �لبنوك �الهلية وتعدد �ملنتجات 

متو��سل وميثل هدفًا الغلب �مل�سارف �لر�سينة.

 المصارف الخاصة تتجه الستثمار سيولتها 
في المشاريع التنموية
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تعديل قانون المصارف
�لدويل لال�ست�سار�ت و�لدر��سات  من جهته، دعا مدير �ملركز 

وتعديل  ومر�جعة  �لنظر  �عادة  �رسورة  �ىل  �ملانع،  توفيق 

قانون �مل�سارف مبا يف�سي �ىل حتريره من �لقيود من �جل 

�ىل  ويرقى  �لوطني  �القت�ساد  قدر�ت  تعزيز  نحو  ينطلق  �ن 

م�ستوى �د�ء وعطاء �مل�سارف �ملتقدمة يف �لعامل.

وقال �ملانع يعد �لعر�ق من �لدول �ل�رسق �و�سطية �لتي كان 

�مل�سارف  وكانت  وخا�س  حكومي  م�رسيف  ن�ساط  فيها 

�لذي �سدر  �لقانون  �ن  �ال  �لعر�ق  �الجنبية متتلك فروعا يف 

�لدولة  على  حكر�  وجعلها  �مل�سارف  قيد   1964 �لعام  يف 

و�لغى دور �لقطاع �خلا�س مما كان له �الثر �لكبري مبغادرة 

�مل�رسفيني �لعر�قيني ورفع يدهم منذ ذلك �حلني وحتى �الن 

و�حدة وهي  ��سبحت ت�سدر من جهة  �لقر�ر�ت  �ن  �ىل  الفتا 

�لدولة ما �نعك�س �سلبا على و�قع �مل�سارف �لعر�قية الفتا �ىل 

�نه الميكن �ن يكون هناك ��ستثمار يف �لعامل مامل يكن هناك 

نظام م�رسيف حر .

�و  تناف�سي  هو  هل  �القت�سادي  �ملنهج  عن  �ملانع  وت�ساءل 

�قت�ساد �ل�سوق؟ جازما �ن �ل�سورة مل تت�سح حتى �الن  عازيا 

�ل�سبب �ىل عدم �عادة �لنظر بقانون  �لعام 1964 وكذلك قانون 

للن�ساط  فقط  حركة  بـ50  �مل�سارف  عمل   قيد  �لذي    1994
�مل�رسيف بينما جميع م�سارف �لعامل يف ظل نظام �عتيادي 

بها �مل�رسف  يقوم  �ن  ي�ستطيع  200 حركة  باكرث من  تعمل 

وهذه هي �لقيود بعينها على حد قوله.

خبراء: إصالح االقتصاد يتحقق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

�لقطاعات  بو�قع  �لنهو�س  �جل  من 

�ملهمة يف �لبلد، دعا خرب�ء وخمت�سون 

�جلهات �ملعنية �ىل تنفيذ �ل�سرت�تيجيات 

وتطوير  بتنويع  �ملتعلقة  و�الجر�ء�ت 

بر�مج  مبوجب  �القت�ساد  و��سالح 

زمنية حمددة وملزمة وحتقيق �ل�رس�كة 

بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س.

�ل�سناعية  �لتنمية  يف  �ال�ست�ساري 

عي�سى  عامر  �خلبري  و�ال�ستثمار 

�جلو�هري حث على �رسورة �يجاد قر�ر 

ورغبة و�ر�دة حقيقية فعالة على �أعلى 

م�ستوى يف كل دو�ئر �لدولة ويف جميع 

بعملية  بال�سري  �لتنفيذية  حلقاتها 

�ال�سالح.

ولفت �جلو�هري �ىل �همية �عادة هيكلة 

�ل�رسكات �لعامة و�لتحول نحو �ل�رس�كة، 

�ال�سالح  قانون  م�سودة  �أن  طاملا 

�أو�ست  قد  �خرى  وقر�ر�ت  �القت�سادي 

بت�سكيل �أق�سام الإعادة �لهيكلة من �جل 

عملية �ال�سالح �القت�سادي، د�عيا يف 

�لوقت نف�سه �ىل ��ستحد�ث تلك �الأق�سام 

باال�ستعانة باخلرب�ت �لدولية.

�القت�سادي  �ال�سالح  قانون  �ن  يذكر 

�القت�ساد  هيكلة  �عادة  �ىل  يهدف 

�لعر�قي وفقا ملبادئ �القت�ساد �حلديثة 

ومتطلبات �لتحول �إىل �قت�ساد �ل�سوق.

كهذه  �أق�ساما   « �ن  �خلبري  و��ساف 

ومنهجية  �آلية  وفق  تعمل  �أن  يجب 

��ستثنائية  ومرونة  و�سالحيات 

وبالدعم �ملعنوي و�ملادي و�للوج�ستي 

�لنمط  عن  و�البتعاد  مهامها  الجناز 

�ن  �ىل  م�سري�  �الجناز«،  يف  �لروتيني 

ذلك  ويتم  �لنجاح  مفتاح  هو  �الن�سان 

�لر�سينة  �ملالكات  تهيئة  طريق  عن 

معايري  وفق  على  �ملهام  هذه  الجناح 

باال�ستعانة  م�سددة  ومهنية  دقيقة 

تت�سف  �أن  على  �لدولية،  باخلرب�ت 

و�ل�سفافية  باملهنية  �ملالكات  تلك 

�الميان  عن  ف�سال  و�لوالء،  و�النتماء 

وحتقيق  حمددة  �أهد�ف  �جناز  باأهمية 

باإ�سالح  مبا�رسة  �سلة  ذي  جناح 

وتطور �لقطاعات �القت�سادية.

نحو  �لناجحة  �لتحول  عملية  �ن  وبني 

خا�س  قطاع  وجود  تتطلب  �ل�رس�كة 

وقانونيًا  وماليًا  فنيًا  مقتدر  حملي 

�لتحول و�ال�سالح  وم�سارك يف عملية 

�لدعم  تقدمي  يتطلب  مما  �القت�سادي 

�لنهو�س  على  وم�ساعدته  له  �لكامل 

للم�ساركة يف هذه �لتحوالت. 

بدوره، ر�أى �الكادميي عدنان �جلور�ين 

�ن جناح �الإ�سالح �القت�سادي يتطلب 

على  قادرة  موؤ�س�سية  بيئة  �يجاد 

حلماية  و�آليات  �لب�رسية  �لتنمية  دعم 

�ل�سلبية. بنتائجه  �ملتاأثرة  �لفئات 

هذه  باأن  له  در��سة  يف  �جلور�ين  ونوه 

متكاملة  حزمة  متثل  �ن  البد  �لبيئة 

فقط  لي�س  �ملوؤ�س�سي  �لدعم  تد�بري  من 

لتلك  �ي�سا  و�منا  �ملتاأثرة،  للفئات 

�ال�سالح،  �جر�ء�ت  من  �مل�ستفيدة  غري 

و�لدعم �ملايل اليجاد فر�س لال�ستثمار 

و�لت�سغيل، ف�سال عن ��سد�ر �لت�رسيعات 

�لتي حتمي تلك �لفئات وت�سجع �فر�دها 

�ملنافع  من  �الفادة  على  وت�ساعدهم 

�ملتوقعة لالإ�سالح �القت�سادي.
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اقت�شاد عربي

انعقاد منتدى االستثمار المصري ـ الخليجي بمشاركة 500 رجل أعمال
الببالوي: المستقبل يحمل المزيد من االستقرار

�العرت�ف  م�سكلة  �أن  �إىل  و�أ�سار  �ال�ستثمارية.  للم�رسوعات 

بالعقود مع �مل�ستثمرين يعد حتديا كبري� للحكومة �مل�رسية، 

�جلهات  كل  مع  �الآن  ت�سويته  على  �حلكومة  تعمل  ما  وهذ� 

�ملعنية.

وقال �لببالوي يف �إطار ��ستعر��سه حلل �مل�سكالت �لتي تو�جه 

�مل�ستثمرين، �إن بالده و�فقت على ت�سديد جزء من م�ستحقات 

�مل�ستثمرين �الأجانب يف قطاع �لطاقة تبلغ قيمتها 1.5 مليار 

دوالر.

جمل�س  دول  ��ستثمار�ت  �إجمايل  »�إن  �لببالوي:  و�أ�ساف 

من  دوالر،  مليار   49.87 �إىل  ت�سل  مب�رس  �خلليجي  �لتعاون 

5007 �رسكات، وهو  �أمو�ل نحو  خالل م�ساهمات يف روؤو�س 

�إجمايل �ال�ستثمار�ت �لغربية بالكامل،  ما يتجاوز ويتخطى 

دعا رئي�س �لوزر�ء �مل�رسي �لدكتور حازم �لببالوي يف كلمة 

وجهها للم�ستثمرين، بالنظر �إىل �مل�ستقبل، و�أن يتخذو� قر�رهم 

�ملتوقع  من  �لتي  �ملوؤ�رس�ت  على  بناء  �حلا�رس  �لوقت  يف 

حتقيقها يف �مل�ستقبل �لذي يحمل �ملزيد من �ال�ستقر�ر وبيئة 

عمل مو�تية لنمو �الأعمال. جاء ذلك خالل كلمة �ألقاها خالل 

�لذي  �خلليجي   - �مل�رسي  �ال�ستثماري  �ملنتدى  �فتتاح 

�سهد ح�سور� مكثفا من قبل نحو 500 رجل �أعمال وم�ستثمر 

خليجي وم�رسي و�أجنبي، وتعر�س �حلكومة عليهم نحو 30 

م�رسوعا ��ستثماريا. وقال �لببالوي �إن حكومته �أجرت �لكثري 

�إىل  عددهم  و�سل  �مل�ستثمرين  من  عدد  مع  �مل�ساحلات  من 

م�سري�  و�ل�سعودية،  و�لكويت  �الإمار�ت  من  م�ستثمر�   19 نحو 

مو�تية  ت�رسيعية  بنية  �إيجاد  �إىل  ت�سعى حاليا  بالده  �أن  �إىل 

االنتقالية  احلكومة  رئي�س  خالله  اأكد  الذي  اخلليجي  امل�رصي  اال�صتثمار  منتدى  انعقاد  القاهرة  �صهدت 

اال�صتثمارات  اأمام  الطريق  فتح  اأجل  من  ال�صيا�صي  واال�صتقرار  االأمن  عاملي  توافر  اأهمية  الببالوي  حازم 

اخلارجية وقال الببالوي اإن منتدى اال�صتثمار امل�رصي اخلليجي جاء ليظهر مدى ثقة امل�صتثمرين اخلليجيني 

باملناخ اال�صتثماري والو�صع االقت�صادي يف م�رص، ف�صال عما يعكـ�صه من قوة وعمق للعالقات االقت�صادية 

واال�صتثمارية بني م�رص ودول اخلليج، التي �صاهمت ب�صكل متميز يف دعم االقت�صاد امل�رصي على مدار االأ�صهر 

القليلة املا�صية ح�صب تعبريه.
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و�لتي تبلغ �مل�ساهمات يف روؤو�س �أمو�ل �ل�رسكات مب�رس نحو 

�لبنك �ملركزي �مل�رسي  46.2 مليار دوالر«. وتوقع حمافظ 
�لفرتة  خالل  �خلليجية  �مل�ساعد�ت  من  مزيد�  ر�مز،  ه�سام 

�ملقبلة بخالف 12 مليار دوالر ح�سلت عليها م�رس من �ململكة 

�ل�سعودية و�لكويت و�الإمار�ت، وقال خالل �مللتقى،  �لعربية 

�ل�سهر  خالل  تر�جع  لبالده  �الأجنبي  �لنقد  »�حتياطي  �إن 

�ملا�سي عن م�ستو�ه يف �سهر �أكتوبر )ت�رسين �لثاين( �لذي بلغ 

نحو 18.59 مليار دوالر«. وتقول �حلكومة �مل�رسية، �إن هناك 

خطة حتفيز القت�سادها خالل �لفرتة �ملقبلة، بخالف �حلزمة 

�الأوىل �لبالغ قيمتها نحو 29 مليار جنيه )4.3 مليار دوالر(، 

�إال �أنها مل حتدد قيمتها، يف حني يقول حمللون، �إن »�حلزمة 

�ستح�سل  �لتي  �الإ�سافية  �مل�ساعد�ت  على  �ستعتمد  �لثانية 

عليها م�رس من دول �خلليج«. وقال �لدكتور �أحمد جالل، وزير 

�إ�سايف لتمويل  �إن »�لوز�رة تعد حاليا لفتح �عتماد  �ملالية، 

�لتن�سيطية �جلديدة«، م�سيفا: »�سيجري حتديد حجم  �حلزمة 

هذه �حلزمة بناء على �ملتاح من م�ساعد�ت عربية ومن مو�رد 

خمتلفة جار تدبريها و�سيجري �إعالن ذلك فور �النتهاء منه«.

و�أو�سح �لوزير يف ت�رسيحات على هام�س لقائه �ل�سحافيني 

يف  �لثاين  �العتماد  فتح  مع  �ملوؤكد  �أن  �الإعالم،  وو�سائل 

�أمو�ل  تخ�سي�س  عدم  بقاعدة  �ستلتزم  �لوز�رة  �أن  �ملو�زنة، 

لي�س لدينا مو�رد لها، وهذ� يعني مرة �أخرى �لتز�منا بخف�س 

�لعجز �إىل 10 % من �لناجت �ملحلى �الإجمايل.

و�أعرب جالل عن �عتقاده �أنه ال توجد فجوة متويلية تقريبا 

هذ� �لعام ب�سبب ما توفر من مو�رد �أتاحت لنا �ل�سيطرة على 

�لعجز و��ستري�د ما نريده و�حلفاظ على �حتياطي معقول من 

�أما  �ل�رسف،  �سعر  يف  معقول  ��ستقر�ر  وعلى  �الأجنبي،  �لنقد 

يف �لعام �ملقبل فقد تكون هناك فجوة متويلية، لكن لن تكون 

كبرية و�سرنى ما ميكن عمله للتعامل معها.

ب�سيطة  �لعرب  �مل�ستثمرين  �إىل  ر�سالته  �أن  �لوزير  �أو�سح 

�لعربي  �مل�ستثمر  وم�سلحة  م�رس  م�سلحة  من  �أن  ومفادها، 

�لدخول يف �رس�كة جادة وم�ستدمية ومفيدة لطرفيها، مو�سحا 

ما  و�جلذب  �لقوة  عنا�رس  من  لديه  �مل�رسي  �القت�ساد  �أن 

يوؤهله الأن يكون �رسيكا جيد� يفيد وي�ستفيد، وذكر �لوزير �أن 

لنقلة  �سيوؤ�س�س  �خلليج  دول  تعاون مع  يجري حاليا من  ما 

نوعية يف �لعالقة بني �لطرفني.

وقال �لدكتور �سلطان �جلابر، وزير �لدولة باالإمار�ت �لعربية 

هذه  يف  ما�سة  بحاجة  م�رس  �إن  �مللتقى،  خالل  �ملتحدة، 

حتقيق  �أن  مو�سحا  و�ال�ستقر�ر،  �الأمن  تعزيز  �إىل  �ملرحلة 

�أن  و�أكد  �مل�ستدمي.  �القت�سادي  �لنمو  �سمان  يتطلب  ذلك 

�نعقاد هذ� �ملنتدى يوؤكد �لثقة �أن �لكفاء�ت �مل�رسية، وبدعم 

للتحديات  �لت�سدي  على  قادرة  و�الأ�سدقاء،  �الأ�سقاء  من 

�ملطلوبة  �حللول  و�إيجاد  �مل�رسي  �القت�ساد  تو�جه  �لتي 

�إىل  �ملنتدى  عمل  وور�س  جل�سات  يف  �مل�ساركني  ودعا  لها، 

�لتحديات  ب�ساأن  �سيما  ال  و�رسيح،  جاد  حو�ر  يف  �النخر�ط 

وكيفية حتويلها �إىل فر�س جمدية من خالل توفري �لقو�نني 

قيمة  حتقق  �لتي  �ال�ستثمار�ت  جلذب  �ملطلوبة  �ال�ستثمارية 

�مل�رسي  �القت�ساد  لو�سع  �لنجاح  عو�مل  �أن  و�أكد  �إ�سافية. 

لديها  فم�رس  جميعها،  موجودة  �مل�ستدمي  �لنمو  طريق  على 

�أمو�ل  مو�رد طبيعية وفرية، وكو�در ب�رسية موؤهلة، وروؤو�س 

بالطريقة  �لعو�مل  هذه  تفاعل  �سمان  هو  و�ملطلوب  كبرية، 

�ال�ستثمار  وزير  وقال  �ملرجوة.  �لنتائج  لتوؤتي  �ل�سحيحة 

�مل�رسي �أ�سامة �سالح خالل �مللتقى، �إن بالده جذبت خالل 

مقارنة  دوالر،  مليار�ت  ثالثة  نحو  �ملا�سي  �ملايل  �لعام 

�ملا�سي،  قبل  �ملايل  �لعام  خالل  دوالر  مليار�ت  باأربعة 

م�سري� �إىل �أن تلك �ملعدالت ت�سري �إىل �أن م�رس ال تز�ل جاذبة 

للم�ستثمرين �لعرب و�الأجانب.
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اقت�شاد عربي

أزمة المياه العربية تتمثل في سوء اإلدارة

�لدول  يف  �ملياه  �أزمة  �الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  عز� 

�لعربية �إىل �سوء �الإد�رة، وقال �إنها قد حتتاج �إىل ��ستثمار ما 

ال يقل عن مائتي مليار دوالر يف جمال �ملو�رد �ملائية خالل 

�الأعو�م �لع�رسة �ملقبلة.

�إذ� كانت بلد�ن �خلليج �ملنتجة للنفط  قادرة على  �إنه  وقال 

�ال�ستثمار يف هذ� �ملجال، فاإن بلد�نا عربية �أخرى ال ت�ستطيع 

ذلك.

12 دولة  �لفرد من �ملياه يف  �أن ح�سة  �إىل  و�أ�سار يف تقرير، 

منظمة  حددته  �لتي  �حلادة  �لندرة  م�ستوى  عن  تقل  عربية 

�ل�سحة �لعاملية، و�أن �الأزمة �ملائية هي �أزمة �إد�رة �أ�سال.

من  يتحقق  �أن  ميكن  �الإد�رة  كفاءة  تعزيز  �إن  �لتقرير،  وقال 

�ملوؤ�س�سات،  و�إ�سالح  �لعامة،  �ل�سيا�سة  توجيه  �إعادة  خالل 

وزيادة  �جلماهريي،  و�لوعي  و�لتعليم  بالرتبية  و�لنهو�س 

وربط  دولية،  �تفاقيات  و�إبر�م  �مل�سلحة،  �أ�سحاب  م�ساركة 

�ل�سيا�سة �لعامة بالبحث و�لتنمية.

كما �أكد على �حلاجة �إىل �لتن�سيق بني كل من �ملجتمع �ملدين 

ملو�رد  ر�سيدة  �إد�رة  لتحقيق  و�لعام،  �خلا�س  و�لقطاعيني 

تو�جه  �ملنطقة  �ملائية يف  �ملو�رد  �إد�رة  �أن  �ملياه، مو�سحا 

عدة حتديات منها، �ملو�زنة بني �أوجه �ال�ستعمال، و�لعد�لة يف 

�لتوزيع، و�لنز�عات �ملت�سلة باملياه، وتدهور �لنظام �لبيئي.

جمال  يف  و�لطلب  �لعر�س  بني  �لفجوة   باأن  �لتقرير  و�أفاد 

�ملو�رد �ملائية باملنطقة، قدرت باأكرث من 43 كيلومرت� مكعبا 

127 كيلومرت� مكعبا يف �لعام  �سنويا، ومن �ملتوقع �ن تبلغ 

مع �قرت�ب �لعقد -2020 2030.

�ملقدر  �لعربية،  �لبلد�ن  �سكان  عدد  يرتفع  �أن  �ملتوقع  ومن 

634 مليون ن�سمة  �إىل  360 مليون ن�سمة، لي�سل  حاليا بنحو 

�ل�سكان من  و�أن يرتفع ن�سيب �ملدن من   ،2050 بحلول عام 

57 % حاليا �إىل نحو 75 %، مما ميثل مزيد� من �ل�سغط على 
�لبني �لتحتية للمياه.

تهديد
�لنفط  عــمــال  نقابة  هـــددت 

�ملو�نئ  �إغالق  باإعادة  بليبيا 

حركة  قـــررت  �إذ�  �ل�رسقية 

�إعــادة  �لذ�تي  للحكم  ت�سعى 

منت�سف  بــ�ــرسوط  فتحها 

�أقــر  بينما  �ملا�سي،  �ل�سهر 

من  �ل�سحب  �لليبي  �لربملان 

فائ�س مو�زنة �لعام �ملا�سي 

لتغطية عجز مو�زنة هذ� �لعام 

ب�سبب تر�جع �إير�د�ت �لنفط.

مواجهة
�الإ�سالمية  �لــبــنــوك  تــو�جــه 

�أمــام  تقف  كبرية  حتــديــات 

منتجاتها  وتو�سيع  منوها 

يف �ل�سوق �لبنكية �جلز�ئرية، 

�ل�سوق  ــذه  ه مــن  فح�ستها 

و�ل�سناعة   ،%  2 تتجاوز  ال 

بحاجة  �الإ�سالمية  �ملالية 

�لتحتية،  بنيتها  تعزيز  �إىل 

و�إىل �سياغة �الإطار ت�رسيعي 

وتنظيمي ورقابي لها.

معبر
تن�سيق  جلنة  رئي�س  �أعــلــن 

غزة  �إىل  �لب�سائع  �إدخـــال 

ــدد  ر�ئـــــد فـــتـــوح دخـــــول ع

�ملحملة  �لــ�ــســاحــنــات  مـــن 

ــمــة  بـــاالإ�ـــســـمـــنـــت و�حلــ�ــس

)�حل�سى �ل�سغرية( عرب معرب 

كرم �أبو �سامل �إىل �لقطاع، بعد 

توقف ��ستمر ثالثة �أ�سهر.

تضخم
قال �جلهاز �ملركزي للتعبئة 

م�رس  يف  و�الإح�ساء  �لعامة 

�إن ت�سخم �أ�سعار �مل�ستهلكني 

يف �ملدن بلغ �ل�سهر �ملا�سي 

�سنوي،  �أ�سا�س  على   %  13
 %  10.4 بن�سبة  ــة  ــارن مــق

ت�رسينوؤ�الأول  �أكتوبر/  يف 

م�ستوى  �أعلى  وهو  �ملا�سي 

م�سجل منذ عام 2010. 

قروض
قال م�سدر بـالبنك �لدويل �إن 

قرو�س  تلقي  ب�سدد  �ملغرب 

دوالر  مليار�ت  �أربعة  بقيمة 

 2014 عامي  بني  �لبنك  من 

�تفاق  �سمن  وذلــك  و2017، 

ــدم مبــوجــبــه �ملــوؤ�ــســ�ــســة  ــق ت

دوالر  مليار  �لدولية  �ملالية 

م�ساريع  لــتــمــويــل  �ــســنــويــا 

خمتلفة.

دستور
حكومة  رئــيــ�ــس  نــائــب  ـــد  �أك

�لعر�ق  كرد�ستان«  »�إقليم 

عماد �أحمد، د�ستورية ت�سدير 

�لنفط من �الإقليم وفق �ملادة 

�لثانية  فقرتها  يف   )111(

بتنظيم  لالإقليم  ي�سمح  حيث 

قــطــاعــاتــه �لــنــفــطــيــة حلني 

�إقر�ر قانون �لنفط و�لغاز يف 

جمل�س �لنو�ب �لعر�قي.

اضراب
ميناء  يف  �لــعــامــلــون  دخــل 

كلم   350( �الأردين  �لعقبة 

ــا  ــرس�ب ـــان(، �إ�
ّ
جــنــوبــي عـــم

�لعمل �حتجاجا  مفتوحا عن 

�لتز�م  عدم  و�سفوه  ما  على 

باالتفاقيات  �مليناء  �إد�رة 

�أعـــو�م،  منذ  معهم  �ملوقعة 

ت�سود  �لتوتر  من  حالة  و�سط 

ــة �أقــ�ــســى  ــع ــو�ق ــة �ل ــن �ملــدي

جنوبي �ململكة.

جراد
دعا �ليمن �ملنظمات �لدولية 

�لــغــذ�ئــي  بــاالأمــن  �ملعنية 

�ملجاورة  و�لدول  و�ملانحني 

�إىل دعمه وم�ساعدته لل�سيطرة 

على موجة �الجتياح �لكثيف 

�ل�سحر�وي  �جلــر�د  ــرس�ب  الأ�

�ل�ستوية  �لتكاثر  مناطق  يف 

مبحافظة  تــهــامــة  بــ�ــســهــل 

�حلــــديــــدة بـــغـــرب �لـــبـــالد، 

�سلة  باأنه  �ل�سهل  ويو�سف 

�لغذ�ء لليمن.

حظوة
قررت قطر منح تون�س �لق�سط 
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دعوة لتنويع اقتصاد الجزائر لتفادي األزمات

للجز�ئر  �لدويل  �لنقد  �سندوق  حتذير�ت  �إن  �قت�ساديون  قال 

�لطويل يجب  �لعام على �ملدى  �لدين  �رتفاع م�ستوى  من خطر 

�أخذها يف �العتبار، لكن �الأمر ال ي�ستدعي بر�أيهم �إجر�ء�ت عاجلة 

لتفادي �أزمة �قت�سادية، الأن �جلز�ئر ميكنها �للجوء على �ملدى 

�لقريب �إىل �سندوق �سبط �الإير�د�ت لتغطية �أي عجز م�سجل يف 

�مليز�نية.

للجز�ئر  زيارته  �أثناء  دعا  �لنقد  �سندوق  بعثة  رئي�س  وكان   

على  �العتماد  وتقلي�س  �الإنفاق  تر�سيد  �إىل  �لبالد  �سلطات 

�الإير�د�ت �لنفطية، مو�سحا �أن مو��سلة �جلز�ئر �الإنفاق �لعمومي 

بالوترية �لر�هنة قد يرفع حجم �ملديونية �إىل ما يعادل 100 % 

من �لناجت �ملحلي �الإجمايل بحلول �لعام 2050.

نتائج  حققت  �جلز�ئر  باأن  �ل�سندوق  ممثل  �عرت�ف  ورغم 

ن�سبة  تقلي�س  يف  متثل  �ملا�سية  �ل�سنة  يف  �إيجابية  �قت�سادية 

توقع  �مليز�نية،  ل�سبط  وجهودها   2013 يف   %  4 �إىل  �لت�سخم 

�سنة   %  3.3 % مقابل   2.7 ليبلغ  �لنمو  ن�سبة  تباطوؤ يف  ت�سجيل 

.2012
كما �أ�سار �إىل وجود موؤ�رس�ت �سعف يف �القت�ساد �جلز�ئري، بعد 

ت�سجيل عجز يف �حل�ساب �جلاري بن�سبة 1.1 %، ب�سبب �نخفا�س 

�ملحلي  �ال�ستهالك  ن�سبة  و�رتفاع  �ملحروقات،  قطاع  �إنتاج 

�جلز�ئرية  �حلكومة  �لدولية  �ملالية  �ملوؤ�س�سة  ودعت  للطاقة، 

�إىل �تخاذ تد�بري ��ستعجالية لتطوير قطاع �ملحروقات وتنويع 

مد�خيل �القت�ساد.

و�لنقد  �ملالية  جمال  يف  �خلبري  خالفة  بن  �لرحمن  عبد  وي�سري 

�ملالية  للموؤ�س�سات  �ملهنية  للجمعية  �الأ�سبق  �لعام  و�ملفو�س 

و�لبنوك �جلز�ئرية �إىل �أن ممثل �لنقد �لدويل ومن خالل تقييمه 

مالحظات  كرر   2013 للعام  �جلز�ئري  �القت�ساد  لو�سعية 

يدفع  �أكرث حتذير�، وهو ما  بلهجة  لكن  �سابقة  تقارير  �سمنتها 

الأخذ  جدي  ب�سكل  و�لتخطيط  �لتفكري  �رسورة  �إىل  باحلكومة 

�ملالحظات �مل�سجلة.

يف  يكتب  مل  ما  �أن  للجزيرة  ت�رسيح  يف  خالفة  بن  وي�سيف 

�لتقرير لكن ر�سالته و�سلت �إىل �سناع �لقر�ر يف �جلز�ئر هو �أن 

�ملرحلة �النتقالية لالقت�ساد �ملحلي من �القت�ساد �مل�سري �إد�ريا 

�إىل �قت�ساد �ل�سوق طالت كثري� مقارنة مع �لدول �الأخرى.

�الأكرب من �ليد �لعاملة �لعربية 

ــت �لــدوحــة  ــح ــس فــيــهــا. و�أو�

�لقطرية  �لـــوزر�ء  رئا�سة  �أن 

�لعاملة  لليد  تكون  �أن  قررت 

�لتمتع  يف  �حلظوة  �لتون�سية 

ح�سة  مــن  �الأوفــــر  بالق�سط 

�لعمالة �لعربية يف قطر.

لغة
يف  �لعربية  �ملجموعة  دعت 

�إىل  �لعاملية  �لتجارة  منظمة 

�سمن  �لعربية  �للغة  �عتماد 

للمنظمة،  �لر�سمية  �للغات 

و�عتربت �ملجموعة يف بيان 

�ست�سهم  �خلطوة  هذه  �أن  لها 

عمل  ــر  ــوي ــط وت تــقــويــة  يف 

�ملنظمة.

خفض
توقع �لبنك �لدويل �أال يتجاوز 

خالل  تون�س  �قت�ساد  منــو 

2013 ن�سبة 2.6 %، وذلك يف 
من  �لــبــالد  فيه  تعاين  وقــت 

و��سطر�بات  �سيا�سية  �أزمــة 

توقعات  وتتعار�س  �أمنية، 

مع  هــذه  �لــدولــيــة  �ملنظمة 

لتون�س  �لطموحة  �لتوقعات 

�لتي قالت �إن �لنمو �سيرت�وح 

بني 3 % و3.5 %.

اتفاقية
�ل�سعودي  �لعمل  وزير  ك�سف 

حممد  بــن  عـــادل  �ملهند�س 

�لثاين  كانون  �سهر  �أن  فقيه 

�ملقبل �سيكون موعد�ً لتوقيع 

�ال�ستقد�م  تنظيم  �تفاقية 

دلهي،  مع  �ملنزلية  للعمالة 

وفقًا ل�سحيف.

استيراد
و�ل�سناعة  �لتجارة  وزير  قال 

�مل�رسي منري فخري عبد �لنور، 

غري  �مل�رسية  �ل�سادر�ت  �إن 

�لبرتولية �زد�دت بن�سبة 12 يف 

�الأوىل  �لـ11  �الأ�سهر  يف  �ملئة 

و�حتلت  �حلـــايل،  �لــعــام  مــن 

�الأوىل  �ملــرتــبــة  �لــ�ــســعــوديــة 

�مل�ستوردة  ـــدول  �ل �أهـــم  بــني 

للمنتجات �مل�رسية.

ناقوس
�الأزمــي،  �الإدري�سي  حممد  دق 

ــي �ملــنــتــدب  ــرب ــغ ـــر �مل ـــوزي �ل

�خلطر  ناقو�س  ــة،  �ملــو�زن يف 

�سناديق  �نهيار  �قـــرت�ب  مــع 

منها  ي�ستفيد  �لتي  �لتقاعد، 

متقاعد  ــيــوين  مــل مـــن  ــــرث  �أك

 2021 �سنة  �إن  وقــال  مغربي. 

غياب  يف  �سود�ء  �سنة  �ستكون 

�الإ�سالحات.

تنمية
قال رئي�س جمل�س �الأمناء يف 

�القت�سادي  �لريا�س  منتدى 

�أن  �ملعجل  �سعد  �ملهند�س 

هي  �لب�رسية  ــو�رد  �مل تنمية 

�لد�عمة  �لعو�مل  ــم  �أه ــد  �أح

م�ستد�مة  تنمية  لتحقيق 

والبد  �ل�سعودي،  لالقت�ساد 

من دفع �لن�سء �جلديد للعمل 

�لدوؤوب لتحقيق هذ� �لهدف.

توقعات
»بوز  ل�رسكة  در��سة  توقعت 

ت�سل  �أن  ــاين«  ــب ــوم ك �آنــــد 

تكلفة �الأمر��س �ملزمنة مثل 

و�ل�رس�يني،  �لقلب  �أمــر��ــس 

�جلهاز  و�أمر��س  و�ل�رسطان، 

�خلليج  منطقة  يف  �لتنف�سي، 

�إىل 36 مليار دوالر يف نهاية 

�لعام �حلايل، وهو ما يعادل 

�الإنفاق  حجم  ون�سف  مــرة 

على �لرعاية �ل�سحية.

نسبة
قال �ملدير �لعام ملكتب تنمية 

�أمين  �الإمــار�ت،  �ل�سناعة يف 

ال  قد  �أبوظبي  �إن  �ملــكــاوي، 

تبلغ �مل�ستوى �مل�ستهدف لنمو 

 2020 �لقطاع �ل�سناعي لعام 

ور�أى  خلف�سه.  و�ست�سطر 

للنفط  �مل�سدرة  �الإمـــارة  �إن 

�لــدر�هــم  مــلــيــار�ت  ت�ستثمر 

لتنويع �أن�سطتها �القت�سادية.

Assinaa 134.indd   99 1/2/14   1:12 PM



العدد 134 كانون الثاني 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L100

اقت�شاد دولي

يف  �لعاملية  �لتجارة  منظمة  �أبرمت 

�ساقة  مفاو�سات  وبعد  �إندوني�سيا 

�تفاقًا »تاريخيًا« هو �الأول �لذي يوقع 

1995 وينقذها من  تاأ�سي�سها �سنة  منذ 

�لعجز ويعيد �لثقة �إليها يف قدرتها على 

تقلي�س �لعو�ئق �أمام �لتجارة �لعاملية. 

�إن منظمة �لتجارة  وقال دبلوما�سيون 

�لعاملية �تفقت على �أول �إ�سالح جتاري 

عاملي بعد �أن تخلت كوبا عن تهديدها 

على  )�لفيتو(  �لنق�س  حق  با�ستخد�م 

هذه �حلزمة من �الإجر�ء�ت.

�لرب�زيلي  للمنظمة  �لعام  �ملدير  وقال 

وزر�ء  مو�فقة  وبعد  �زيفيدو  روبرتو 

�لدول �لـ159 �الع�ساء يف �ملنظمة على 

�لن�س »للمرة �الوىل يف تاريخها، نفذت 

منظمة �لتجارة �لعاملية وعودها«.

تطلعات  يلبي  ال  بايل  �تفاق  لكن 

و�آمال منظمة �لتجارة �لعاملية بالغاء 

مت  و�لتي  �جلمركية  للحو�جز  �سامل 

عاما  �ل12  طول  على  عنها  �لتعبري 

من مفاو�سات غري مثمرة يف �لدوحة. 

»�عدنا  للمنظمة  �لعام  �ملدير  و��ساف 

منظمة  �ىل  »عاملية«  كلمة  جديد  من 

يتوقف  �ن  قبل  �لعاملية«،  �لتجارة 

طويال ليتمكن من حب�س دموعه.

و�و�سح �زيفيدو �ن �تفاق بايل »خطوة 

�لربنامج  �جناز  طريق  على  مهمة« 

�لتجارية  �ملبادالت  لتحرير  �لو��سع 

لكنه  �لدوحة  2001 يف  �طلق يف  �لذي 

مل يطبق حتى �الآن.

وقدرت منظمة �لتجارة �لعاملية بالف 

�لتي  بايل«  »حزمة  قيمة  دوالر  مليار 

منظمة التجارة العالمية تتوصل الى اتفاق تاريخي يحمي بقاءها

انتصار »بالي« يتجاوز »فيتو« كوبا

بايل  اتفاق  ينعك�س  اأن  يتوقع 

ايجابيا  العاملية  التجارة  لتحرير 

على اقت�صاد الدول يف جمال تعزيز 

املتطورة،  االأ�صواق  اإىل  �صادراتها 

اآلية للنمو،  ال�صادرات  حيث تعترب 

كما  الواعدة،  العمل  فر�س  وخلق 

البريوقراطية  االإجراءات  �صتنخف�س 

و�صيتقل�س  التجاري  التبادل  يف 

الب�صائع يف  على  التخلي�س  وقت 

�صينعك�س  مما  التجارية،  املنافذ 

عمليات  تكلفة  تخفي�س  على 

تكلفة  وتقليل  التجاري  التبادل 

ال�صلع امل�صتوردة.
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�ست�سمح بايجاد ماليني �لوظائف.

وزير  �لوز�ري  �الجتماع  رئي�س  وقال 

ويرجاو�ن  جيتا  �الندوني�سي  �لتجارة 

ملنظمة  جديد�  فجر�  ت�سكل  »بايل  �ن 

�لتجارة �لعاملية«. و��ساف »�نه جناح 

بينما  حقيقيا  حافز�  �سي�سكل  تاريخي 

يو�جه �لنمو و�لوظيفة �سعوبات«.

ع�رسة  من  �قل  بايل  �تفاق  وي�سكل 

باملئة من برنامج �ال�سالحات �لو��سع 

م�سوؤولني  لكن  �لدوحة  يف  �طلق  �لذي 

كثريين يف �ملنظمة عربو� عن تخوفهم 

ذ�تها  بحد  �ملنظمة  م�ستقبل  على 

عام،  ب�سكل  �الطر�ف  �ملتعدد  و�لعمل 

يف حال ف�سل هذ� �الجتماع �لوز�ري.

ويت�سمن �لربنامج �سل�سلة �جر�ء�ت يف 

هي  جماالت  ثالثة  يف  �الدنى،  �حلد 

�لزر�عة )تعهد بخف�س دعم �ل�سادر�ت( 

)��ستثناء�ت  �لتنمية  على  و�مل�ساعدة 

لل�سلع  �جلمركية  �لر�سوم  من  متز�يدة 

�الآتية من �لدول �القل تقدما( و«ت�سهيل 

ملبادالت« �لذي يعني خف�س �الجر�ء�ت 

�لبريوقر�طية على �حلدود.

»�حلا�سم«  باالتفاق  فرن�سا  ورحبت 

�سفحة  »ويفتح  �ليه  �لتو�سل  مت  �لذي 

�ملتعدد  �لتجاري  �لنظام  يف  جديدة 

�الطر�ف«.

يف  �لفرن�سية  �لتجارة  وزيرة  وقالت 

بيان »خالل هذه �ملفاو�سات �نت�رست 

�لنظام  �نقاذ  �جل  من  �لت�سوية  روح 

�سمان  على  �لقادر  �لوحيد  �لتعددي، 

�و  �يا كان حجمها  �لدول  م�ساركة كل 

قوتها يف و�سع وتطبيق قو�عد �لتجارة 

�ن  بريك  نيكول  و��سافت  �لعاملية«. 

»هذ� �التفاق حا�سم وف�سله كان �سيعني 

نهاية منظمة �لتجارة �لعاملية«.

ديفيد  �لربيطاين  �لوزر�ء  رئي�س  ور�أى 

»�لتاريخي«  �التفاق  هذ�  �ن  كامريون 

خال�س«  »خ�سبة  يكون  �ن  ميكن 

للمحرومني يف �لعامل.

وقال �سامين �يفينيت �خلبري يف �سوؤون 

جامعة  يف  �لعاملية  �لتجارة  منظمة 

»�نه  �ساخر�  �سوي�رس�،  يف  غالن  �سانت 

�نتقلنا  حمدود.  لكنه  به  مرحب  �تفاق 

اليت  »�لدوحة  �ىل  »�لدوحة«  من 

�نه  و��ساف  كافيني««.  بال  )خفيف( 

دعم  ب�ساأن  جدي  تقدم  �ي  ي�سجل  »مل 

�لتجارة  �و  �لزر�عي  �لقطاع  �سادر�ت 

�اللكرتونية �و �لدعم �ملتعلق ب�سادر�ت 

�لقطن«.

�الندوني�سي  �لتجارة  وزير  و�عرتف 

بايل  يف  �لو�سول  خط  »عربنا  بانه 

لكن �ل�سباق مل ينته بعد«. و��ساف �ن 

هنا يف  نوق�ست  �لتي  �مل�ساكل  »بع�س 

بايل ما ز�لت بال حل«.

�سوى  لي�س  »بايل  �ن  �كد  �زيفيدو  لكن 

�سهر�   12 �الآن  �مامنا  ��سبح  بد�ية. 

برنامج  الجناز  طريق  خارطة  لو�سع 

�لدوحة«.

كما �عتربت منظمة �وك�سفام �الن�سانية 

�ن �التفاق ال ي�سيف �مور� كثرية للدول 

�الكرث فقر�.

ور�أى كيفني غاالغر �ملحلل يف جامعة 

مر«.  حلوه  لكن  �نت�سار  »�نه  بو�سطن 

�لتفاو�س  �حرت�م  من  »بدال  وقال 

�لقوى  �ست�سري  �الطر�ف،  �ملتعدد 

�لكربى باجتاه �تفاقات �قليمية لتقدمي 

يف  قبل  من  رف�ست  م�رسة  مقرتحات 

منظمة �لتجارة �لعاملية«.

لالجتماع  �ل�سعيدة  �لنهاية  وت�سكل 

�لوز�ري �نت�سار� �سخ�سيا للمدير �لعام 

�جلديد ملنظمة �لتجارة �لعاملية.

وقد توىل هذ� �لرب�زيلي �د�رة �ملنظمة 

يف �يلول/�سبتمرب �ملا�سي على �مل �ن 

�لذي ف�سل فيه �سلفه  ينجح يف �ملكان 

�لفرن�سي با�سكال المي: �ي �لدفع قدما 

بدورة �لدوحة.

وقبل بايل، مل ي�سفر �ي من �الجتماعات 

�لوز�رية �الربعة منذ �طالق �لربنامج، 

عن تفاهم �سامل.

مفاو�سات  بعد  بايل  �تفاق  و�نتزع 

�وحت  �ملو�قف  يف  وتقلبات  �ساقة 

عدة مر�ت بان ال �مل يف �لتو�سل �ىل 

تفاهم.

�التفاق  �وال  �لهند  عار�ست  فقد 

دعم  زيادة  من  تتمكن  بان  وطالبت 

بت�سوية  تقبل  �ن  قبل  �لزر�عي  �لقطاع 

يف �للحظة �الخرية وذلك على �ثر متديد 

�الجتماع �لذي كان يفرت�س �ن ينتهي 

�جلمعة.

يف  �تفاق  بو�در  تلوح  بد�أت  وبينما 

ونيكار�غو�  كوبا  رف�ست  �الفق، 

وبوليفيا وفنزويال فجاأة �التفاق �لذي 

�سطبت منه عبارة �حلظر �المريكي على 

كوبا، مما �دى �ىل متديد �الجتماع من 

جديد.

و�التفاق هو �الول يف تاريخ �ملنظمة 

حترير  �سرية  يف  �الول  لي�س  لكنه 

�ملبادالت �لتجارية.

�لتي  �ل�سابقة  �ملفاو�سات  فجولة 

�نتهت يف  �الوروغو�ي«  �سميت »جولة 

�ىل  �دى  �لذي  مر�ك�س  باتفاق   1994
�ن�ساء منظمة �لتجارة �لعاملية بعد عام 

على ذلك.
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اقت�شاد دولي

احتجاجات بيئية في فرنسا

عرقلت �آالف �ل�ساحنات حركة �ملرور بالطرق يف جميع �أنحاء 

فرن�سا، بينما جذبت م�سرية �حتجاجية يف بريتاين �الآالف يف 

قيام  �لرغم من  على  بيئية  �الحتجاجات على �رسيبة  �إطار 

�حلكومة بتجميدها.

�ل�ساحنات  من   2200 �إن  �لفرن�سية  �لد�خلية  وز�رة  وقالت 

�لفرن�سية  و�ملناطق  باري�س  بني  �لطرق  يف  �ملــرور  عرقلت 

�ل�ساحنات  عدد  �إن  لالحتجاجات  منظمون  وقال  �الأخــرى. 

و�سل �إىل 4500 �ساحنة.

يف  �سابقة  �حتجاجات  �نطلقت  حيث  بريتاين  منطقة  ويف 

�سهر �أكتوبر/ت�رسين �أول �ملا�سي، �حت�سد متظاهرون يرتدون 

قبعات حمر�ء ترمز للثورة ويلوحون باأعالم  بريتاين. وقدر 

�أربعني  باأكرث من  �ساركو� يف �الحتجاج  �ملنظمون عدد من 

�ألف �سخ�س.  

متظاهري  عليهم  يطلق  ملن  �سابقتان  مظاهرتان  و�نتهت 

�ملتظاهرون  هاجم  بعدما  �سغب  باأعمال  �حلمر�ء  �لقبعات 

�أجهزة �مل�سح �ل�سوئي �لتي تقدر قيمتها مبليون يورو و�لتي 

جرى تركيبها جلمع �رسيبة �ل�ساحنات.   

و�سعيا ور�ء نزع فتيل �لتوتر�ت علقت �حلكومة تنفيذ حت�سيل 

يف  �لتنفيذ  حيز  تدخل  �أن  �ملقرر  من  كان  �لتي   �ل�رسيبة 

�إن  2014. وقال وزير �لزر�عة �لفرن�سي �ستيفان لو فول  عام 

�ل�رسيبة لن ت�رسي قبل عام 2015 على  �الأقل.

�إي” و�رسكات  �آر  تي  “�أو  �ل�ساحنات  �سائقي  نقابة  وتطالب 

“بونيه روج” يف  بريتاين باإلغاء �ل�رسيبة متاما.
وينظر لالحتجاجات على �أنها تعبري عن �الإحباط �ل�سديد �إز�ء 

�ل�سيا�سة �القت�سادية حلكومة �ال�سرت�كيني. وكان رد �حلكومة 

�لتي تو�جه زيادة يف �لعجز يف �مليز�نية هو جمع �ل�رس�ئب 

وجتنب تخفي�سات كبرية يف �الإنفاق تطبق يف �أماكن �أخرى 

توقعات
�ملتحدة  �لـــواليـــات  رفــعــت 

توقعاتها لزيادة �إنتاج �لنفط 

�ل�سخري، وقالت �إن �إنتاجها 

�ألــف   800 مبــعــدل  �ــســيــزد�د 

حتى  عام  كل  يوميا  برميل 

9.5 ماليني برميل  �إىل  ي�سل 

يوميا عام 2016.

خروج
ــس �حلــكــومــة  ــ� ــي ـــن رئ �أعـــل

�أن  كيني  �إنـــد�  �الإيــرلــنــديــة 

بلد يف  �أول  �أ�سبحت  �إيرلند� 

عن  ي�ستغني  �ليورو  منطقة 

وقــال  �ــرسكــائــه.  م�ساعدة 

خرجنا »من خطة �مل�ساعدة 

ـــي قـــدمـــهـــا �الحتـــــاد  ـــت �ل

�لنقد  و�سندوق  ـــي  �الأوروب

�لدويل«.

تعهد
�لياباين  �لوزر�ء  رئي�س  �أعلن 

م�ساعد�ت  عــن  ــي  �آب �سينزو 

بقيمة  و�ملنح  �لقرو�س  من 

14 مليار يورو )19.23 مليار 
يف  �لــعــ�ــرس  لــلــدول  دوالر( 

جنوب �رسق �آ�سيا.

توقع
�آنــد  �ستاندرد  وكــالــة  قالت 

�الئتماين  للت�سنيف  بــورز 

ثالث   - �إيطاليا  �قت�ساد  �إن 

�أكرب �قت�ساد مبنطقة  �ليورو 

منو  حتقيق  �إىل  �سيتجه   -

�لذي  �ملعدل  ن�سف  من  �أقــل 

تتوقعه �حلكومة �الإيطالية.

اقتراح
�سل�سلة  ــا  ــي ــس رو� �قـــرتحـــت 

�لتجارية  �ملفاو�سات  مــن 

�لثنائية مع �لواليات �ملتحدة 

�أعمال  جــدول  و�سع  بهدف 

جديد للتجارة بني �جلانبني، 

قد  ملحادثات  عمل  و�إطـــار 

�تفاقيات  خم�س  �إىل  ــوؤدي  ت

ب�ساأن  باتفاق  تبد�أ  منف�سلة 

�ال�ستثمار�ت.

فقر
 842 عــن  يقل  ال  مــا  يــعــاين 

خمتلف  يف  �إنــ�ــســان  مليون 

�ملزمن،  �جلوع  �لعامل  �أنحاء 

�نخفا�سًا  ي�سكل  مــا  وهــو 

عن  تقريبا   %  1.5 بن�سبة 

يف  �ملتحدة  �الأمم  تقدير�ت 

و�لتي   ،2012-2010 �لفرتة 

حتدثت عن 854 مليونا.

عقوبات
ـــرسوع قـــانـــون لــفــر�ــس  مـــ�

�إيــر�ن  على  جديدة  عقوبات 

�لرئي�س  �إد�رة  �إ�ـــرس�ر  رغــم 

على  �أوباما  بار�ك  �الأمريكي 

�أن هذ� �الإجر�ء �سينتهك بنود 

�تفاق موؤقت �أبرم �أخري� للحد 

من برنامج �إير�ن �لنووي.

طاقة
�لطاقة  �إد�رة معلومات  قالت 

�الأمريكية �إن �إنتاج �لواليات 

�ملــتــحــدة مــن �لــنــفــط �خلــام 

�ملتوقع  من  باأ�رسع  �سريتفع 

ليقرتب من م�ستو�ه �لتاريخي 

بحلول 2016.

ترقب
ــب �ملــ�ــســتــثــمــريــن يف  ــرتق ي

�لــيــورو  ومنطقة  �أملــانــيــا 

من  �لتي  �لثقة،  مــوؤ�ــرس�ت 

حت�سن  حتقق  �أن  �ملتوقع 

�لتدريجي  �لتح�سن  و�سط 

بعد  �ملنطقة  تعي�سه  ــذي  �ل

�لــذي  �القت�سادي  �لــركــود 

�لديون  �أزمـــة  مــن  و�جهته 

�الأوروبية.

تأثير
ــك �ملـــركـــزي  ــن ــب �أ�ـــســـار �ل

مرتاح  غري  �أنــه  �الأ�ــســرت�يل 

لتحركات �لدوالر �الأ�سرت�يل 

مما  مرتفعًا،  ز�ل  ما  �لــذي 

�لبالد  �سادر�ت  على  يوؤثر 

��ستمر�ر  ظل  يف  خ�سو�سًا 

بقاء  و  �لعمل  �سوق  �سعف 

معدالت �لبطالة مرتفعة. 
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صناعة اإليثانول في البرازيل تواجه أزمة

يو�جه قطاع �إنتاج �الإيثانول يف �لرب�زيل �أزمة ب�سبب �رتفاع 

كلفة �الإنتاج وهبوط �سعره. ورغم زيادة �لطلب تغلق م�سانع 

يف  ر�ئــدة  كانت  بلد  يف  �الإيثانول،  منه  ينتج  �لــذي  �ل�سكر 

�لتوجه للتو�سع يف �إنتاج �لوقود �حليوي.

وتعد �لرب�زيل من �أكرب بلد�ن �لعامل �ملنتجة لل�سكر، ولطاملا 

للوقود  �ملنتجة  �لدول  �أكرب  من  �أي�سا  ت�سبح  �أن  يف  طمعت 

�حليوي يف �لعامل.

ورغم زيادة �ملح�سول هذ� �لعام وزيادة �ال�ستهالك �ملحلي، 

تغرق م�سانعها يف �لديون.

و�أغلق 40 م�سنعا يف �ل�سنو�ت �لثالث �ملا�سية �أبو�به ب�سبب 

�الأزمة، ومن �ملتوقع �أن يحدث نف�س �ل�سيء لـ60 م�سنعا �آخر 

يف �لعامني �لقادمني ب�سبب �لديون، طبقا لدويت�سه بنك.

وتتمثل �مل�سكلة �لرئي�سية �لتي تو�جه �ملنتجني يف �الأ�سعار 

�لتي ت�سل �إىل �مل�ستهلك.

�لبنزين،  الأ�سعار  �سقفا  �حلكومة  و�سعت   2006 �لعام  ومنذ 

�لوقت  يف  �الإيثانول.  الأ�سعار  �أي�سا  مبا�رسة  غري  وب�سورة 

نف�سه ز�دت كلفة �الإنتاج زيادة كبرية.

لزر�عة  �الأر��سي  تاأجري  �أ�سعار  �إن  �ملنتجني  �حتاد  ويقول 

2005 و2010،  % بني �لعامني   57 �ل�سكر ز�دت بن�سبة  ق�سب 

بينما ز�دت كلفة �لعمالة 47 % و�مليكنة بن�سبة 28 %.

ويزد�د �لو�سع �سوء� بالن�سبة للت�سدير، حيث ز�د �سعر �رسف 

�لريال �لرب�زيلي يف �ل�سهرين �ملا�سيني مقابل �لدوالر، مما 

خف�س من تناف�سية �سادر�ت �الإيثانول. ي�ساف �إىل ذلك �أن 

% من �سادر�ت �لرب�زيل   70 �لواليات �ملتحدة �لتي ت�ستورد 

من �الإيثانول تعتزم تقييد ��ستخد�م هذ� �لنوع من �لوقود الأول 

مرة.

ويقول �حتاد �ملنتجني �إن �ل�سادر�ت �ستنخف�س هذ� �لعام �إىل 

2.6 مليار لرت، مقارنة مع 3.4 مليار�ت لرت يف �لعام �ملا�سي.
�إنتاج �لبالد يو�جه خماطر م�ستقبلية  وي�سري حمللون �إىل �أن 

�لطلب  فاإن  للقطاع  حكومية  دعم  �سيا�سة  غياب  ويف  �أي�سا. 

�سيفوق �لعر�س يف 2020.

بيع
و�فــــق جمــلــ�ــس �لــ�ــســيــوخ يف 

قانون  ن�س  على  �الوروغو�ي 

�لهندي  �لقنب  �إنــتــاج  ي�رسع 

يف  �لدولة،  �د�رة  حتت  وبيعه 

جتربة غري م�سبوقة يف �لعامل 

وتدبري يتخطى حدود �لقو�نني 

�ملت�ساحمة مع هذه �لزر�عة.

نمو
�ل�سياحة  منظمة  ــنــت  �أعــل

�لــعــاملــيــة �لــتــابــعــة لـــالأمم 

�ل�سياحة  حركة  �أن  �ملتحدة 

�لعاملية �سجلت خالل �الأ�سهر 

�لــعــام  مــن  �الأوىل  �لت�سعة 

بن�سبة منــو�   ،2013 ــاىل   �حل

5 %. بعدما ز�د عدد �ل�سائحني 
بنحو 41 مليون �سائح.

مسح
كوريا  فى  �أُجرى  م�سح  �أظهر 

�جلنوبية، �أن عدد م�ستخدمى 

 40 عتبة  تخطى  ــت  ــرتن �الإن

و�سول  مع  �سخ�س،  مليون 

�الإنــرتنــت  ��ــســتــخــد�م  ن�سبة 

لتقرير  ووفــقــا   .%  80 �إىل 

وتكنولوجيا  �لعلوم  وز�رة 

�ملعلومات و�الت�ساالت.

تسهيل
�القت�سادية  �للجنة  ذكــرت 

ــا �لــتــابــعــة لــالأمم  الأفــريــقــي

�أبــابــا،  �أديــ�ــس  فــى  �ملتحدة 

�الأفارقة  �لتعدين  خــرب�ء  �أن 

�ساملة  عمل  خطة  و�سعو� 

لت�سهيل  �أعو�م  خم�سة  مدتها 

ــاء �ملــركــز �الأفــريــقــى  ــس ــ� �إن

للتنمية �ملعدنية.

توفير
ثانى  فى  �مل�سوؤولون  ك�سف 

�أمريكية  �سيار�ت  �رسكة  �أكرب 

»فـــورد مــوتــورز« عــن نيتهم 

عمل  فر�سة  ــف  �أل  11 توفري 

مع مطلع �لعام �جلديد 2014، 

منها 5 �آالف عامل فى �أمريكا، 

و6 �آالف عامل فى �أ�سيا.

تغريم
قــــرر �الحتـــــاد �الأوروبــــــي 

مالية  موؤ�س�سات  �ست  تغرمي 

مليار   2.3( يورو  مليار   1.7
باأ�سعار  لتالعبها  دوالر( 

�لفائدة �لرئي�سية، يف �لوقت 

مفو�س  فــيــه  تــعــهــد  �لــــذي 

�الأوروبية  �ملناف�سة  �سوؤون 

ــب  ــالع ت �أي  مبـــكـــافـــحـــة 

باالأ�سو�ق.

صعود
�لرتكية  �ال�ــســهــم  �ــســعــدت 

من  �فــ�ــســل  �د�ء  مــظــهــرة 

ــهــا مـــن �ال�ـــســـو�ق  نــظــري�ت

بنك  رفــع  �ن  بعد  �لنا�سئة 

ت�سنيفه  لــيــنــ�ــس  مــرييــل 

ما  وهــو  �لــرتكــيــة  لال�سهم 

ــرية على  ــل �ــســاعــد �يــ�ــســا �ل

�الرتفاع �مام �لدوالر

تكرير
�لدولية  �لطاقة  وكالة  قالت 

�ل�سهرية  �أحدث تقاريرها  يف 

�لتكرير  طــاقــة  زيــــادة  �إن 

ــاج �أنــــو�ع من  ــت وتــنــامــي �إن

�لـــوقـــود خــــارج �ملــ�ــســايف 

من  �أكرب  عدد  الإغالق  �سيقود 

م�سايف �لتكرير يف 2014.

يانصيب
�إن  �أمريكيون  م�سوؤولون  قال 

من  دوالر  مليون   800 قر�بة 

�لر�بحة  �ليان�سيب  جــو�ئــز 

�سنويا،  بها  �ملطالبة  تتم  ال 

يف   2 قــر�بــة  �ملبلغ  وميــثــل 

�ملائة فقط من �إجمايل قيمة 

جو�ئز �ليان�سيب �ل�سنوية.

منافسة
دخلت �رسكة �سناعة �ل�سيار�ت 

�الأملانية، مر�سيد�س، �ملناف�سة 

ب�سكل قوي يف �سوق �ل�سيار�ت 

حتقيقها  بعد  �لثمن،  رخي�سة 

 CLA ملبيعات للطر�ز �جلديد 

على  �لقائمني  تفاوؤل  �أثــارت 

�ل�رسكة.
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  فرص عمل 
بريطانيا

 Baguette Express �سل�سلة  تبحث 

�أنتاج  يف  �ملتخ�س�سة  �لربيطانية 

�الأطعمة �ملقدمة يف �لباغيت و�ل�سندوي�س 

�متياز  رخ�س  متنحهم  �رسكاء  عن 

�لتجارية  باأ�سم عالقتها  الأفتتاح متاجر 

�ل�سل�سلة  �أن  ومعلوم  �ملحلية  �ل�سوق  يف 

بريطانيا  يف  متجر�ً   50 من  �أكرث  تدير 

وكانت تو�سع �خري� عرب رخ�س فر�ن�سايز 

�لعربية  �المار�ت  يف  ودبي  �يرلند�  يف 

من  �ملزيد  منح  �ىل  وتتطلع  �ملتحدة، 

�ل�رسق  بلد�ن  خمتلف  يف  �لرخ�س  هذه 

�الو�سط.

لالأت�سال:

Baguette Express 

Mr. Mike Renolds / Director
Morrisson St.، Edinburgh، 

EH3 8EB
Cell: 00441312574567
Fax: 00447748635      

E-mail:  
mike@integriscomms.co.uk 

Website:  

www.integriscomms.co.uk
Address: integris 

Communications Ltd. 

Conference House
Morrisson Street، 

Edinburgh، EH3 BEB 152

بلجيكا
�لبلجيكية   Guader S.A �رسكة  تبيع 

�أنو�ع  جميع  ل�سنع  م�ستعملة  �آالت 

�لفوالذ،  وم�سعوالت  و�لكابالت  �الآ�سالك 

وتبحث عن وكالء وم�ستوردين يف �ل�سوق 

�للبناين.

لالأت�سال:

Gauder S.A
Mr. Mike Renolds / Director
Tel : 003243678758
Website: www.

gauderonline.com
   

تونس
منتجات  �سناعة  يف  ر�ئدة   – �رسكة 

�لتجميل و�لعناية بال�سعر و�لب�رسة، تقدم 

ت�سكيلة تزيد عن 300 �سنف من �ل�سامبو 

و�لكرميات و�لعطور ذ�ت �جلودة �لعالية. 

�ل�رسكة �ساحبة خربة تزيد على ثالثني 

�سا�سلة  وهي  �لتجميل،  جمال  يف  �سنة 

 )2008 )�إ�سد�ر  �الآيزو9001  �سهادة 

�جليدة،  �ل�سناعية  �ملمار�سات  و�سهادة 

ملنتجاتها  ح�رسيني  وكالء  عن  تبحث 

ف�ساًل  لبنان،  ومنها  �مل�رسق،  بلد�ن  يف 

عن �خلليج �لعربي.

لالأت�سال:

خمترب�ت نهال

�أمني �سليمان

�ملدير �لتجاري

هاتف : 0021674279004

�لفاك�س: 0021674279334

بريد �لكرتوين:

 d.commercial@nihel.com 

www.nihel.com:موقع �لكرتوين

  

تركيا
�رسكة تقدم خدمات �أ�ست�سارية لالإ�ستري�د 

و�لت�سدير يف جمال �حلدمات �لتجارية، 

مبا ي�سمل �أختيار �ملزودين ومفاو�سات 

وجو�ً  بر�ً  �ل�سحن  و�رسوط  �لعقود  �إبر�م 

مع  �جلمركية  �ملعامالت  وتخلي�س 

�جلهات �ملخت�سة يف �أ�سطنبول وتخزين 

�ل�سلع و�لتوزيع وغريها من �خلدمات.

لالأت�سال:

Istanbul Export Import 

Business Consulting 

Services Ltd.

Mr. Abdullah Ciftoi
Director General
Tel: 00902122566569 – 
0902122568006
Fax : 00902122550225                                 

E-mail:  
info@istanbulbusiness.com
Website:  

www.istanbulbusiness.com 

Address: Aydede Cad. 

No، 10/4 Taksim،Istanbul، 
Turdey

سريالنكا
�رسكة �رسيالنكية متخ�س�سة يف �إمد�د�ت 

تعر�س خدماتها  و�الت�ساالت،  �لكهرباء 

يف �ل�سوق �للبنانية.

لالأت�سال:

Venora International 
Projects Ltd.

Sagara Gunwardena
Tel : 0094115528800  

Fax : 009411552811    

Website:  

www.venoragroup.com 

سريالنكا
�رسكة �رسيالنكية توؤمن �لبحوث �لت�سويقية 

�لالزمة لت�سويق �أي منتج، مهما كان نوعه، 

تتطلع �ىل فر�س لدخول �ل�سوق �ملحلية.

لالأت�سال:

Simanta Exports Ltd.

Wimal Devasiriratne
Tel : 0094112324453 - 

0094112473048 

Fax : 0094112388205   

Website:  

www.pdroms@sltnet.lk 

تاأ�سري�ت  على  لال�ستح�سال  جديد  نظام 

�لدخول �ىل �رسيالنكا

يف  و�جلو�ز�ت  �لهجرة  مديرية  �أ�سدرت 

�ل�سعبية  �لدميقر�طية  �رسيالنكا  جمهورية 

�ل�سفر  يريد  من  ح�سول  ب�رسورة  قر�ر�ً 

�أو عماًل ملدة حمدودة، على  �سياحة  �إليها، 

 Electronic �اللكرتوين  �ل�سفر  ت�رسيح 

و�إاّل   Travel Authorization
هذ�  �سار  �أر��سيها.  دخول  عليه  �سيتعذر 

ياأتي  �جلاري.  �لعام  �أول  منذ  نافذ�ً  �لقر�ر 

�لقر�ر يف �أعقاب �إقر�ر نظام جديد للح�سول 

بالطريقة  ��سلريالنكية  �لتاأ�سرية  على 

www.eta. اللكرتونية، من خالل بو�بة�
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gov.IK وتنبه مديرية �لهجرة و�جلو�ز�ت 
�ىل �أنها ال تعرتف باأية مدفوعات للح�سول 

�لبو�بة  عرب  متت  �إذ�  �إال  �لتاأ�سرية  على 

دون   www.eta.gov.LK �اللكرتونية 

�لبدل  دفع  �لزو�ر  على  وجب  و�إال  �سو�ها، 

مرة ثانية يف �لنقاط �جلمركية يف �ملطار 

�أو �ملعابر �لربية يف �جلزيرة.

لالأت�سال:

مديرية �لهجرة و�جلو�ز�ت

�لدميقر�طية  �رسيالنكا  جمهورية  يف 

�ل�سعبية

Tel: 0094719967888
Fax: 0094112674621

بريد �لكرتوين:

 controller@immigration.gov.IK 

موقع �لكرتوين:

 www.immigration.gov.IK 

الصين
ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  �سينية  �رسكة 

مثل  �ملعدنية،  �ملنتجات  من  �لعديد 

وقطع  و�لزقات  و�ملعد�ت  �الآالت  قطع 

م�ستوردين  عن  تبحث  �مل�سامري،  تزوير 

مع  �للبنانية  �ل�سوق  يف  ملنتجاتها 

�لر�سوم  وفق  �ملنتج  ت�سمم  �أن  �إمكانية 

و�لنماذج بح�سب طلب �لعميل.

لالأت�سال:

Henry Parts Inc. / Ningbo 

Jinmao Group
Jessy Lee
Tel: 008657455224982
Fax : 008657487169076 

E-mail:  
jessy@henryparts.com
Website:  

www.henryparts.com 

Address: Rm 604 N° B 

century Building Block 9 

N°6 Nian Jiu hane Hai shu 

Ningbo. China

الصين
�أنتاج  يف  يف  متخ�س�سة  �سينية  �رسكة 

�اللكرتونية  �ل�سيار�ت  قطعه  وت�سدير 

�أجهزة  مثل  �سنو�ت،  ع�رس  من  �أكرث  منذ 

�الأنذ�ر  و�أجهزة  و�لكامري�ت  �الآ�ست�سعار 

و�مل�سابيح و�الأجهزة �ملرئية و�ل�سمعية، 

يف  منتجاتها  ت�سويق  عن  تبحث  وهي 

يف  موزعني  �أو  �رسكاء  خالل  من  لبنان 

���سوق �ملحلية، وعلى �أنها تقدم كفاالت 

 
ّ
كحد ترت�وح  ملدة  �ملنتجات  هذه  على 

�أق�سى بني �سنة و�سنتني بح�سب �ملنتج.

لالأت�سال:

Startway Autoparts Ltd.

Alan
cell: 008615918665510
E-mail:  
alanchan@hotmail.com or 

alan@startwayauto.com 

مصر
�أ�ست�سارية  خدمات  تقدم  م�رسية  �رسكة 

و�خل�سار  �لغذ�ء  جماالت  يف  وعالجية 

خدماتها  وت�سمل  �مل�ستوردة،  و�لفو�كهة 

و�رسكات  للمز�رعني  �أ�ست�سار�ت  تقدمي 

�لغذ�ئية  للمو�د  م�سدرة  و�لنفط،  �الأدوية 

ومر�كز زر�عية للتعاون.

لالأت�سال:

ر�نيا �أبو �إملاتي

مهند�سة كيميائية

Green Field Egypt
خليوي: 0096135229237

فاك�س: 0016316211737

بريد �لكرتوين:

eng.rania@greenfieldseg.com 

موقع �لكرتوين:

     www.greenfieldseg.com   

الصين
�الألياف  كابالت  ت�سنع  �سينية  �رسكة 

�ىل  ت�سعى  و�أك�س�سو�رتها،  �ل�سوئية 

وتوطيد  لبنان  �ىل  منتجاتها  ت�سدير 

عالقاتها مع �رسكات حملية.

لالأت�سال:

Shenzhen Hope Tech 

Holding Co. Ltd.

Peter Wang
Tel : 008675586330387
Fax: 008675586330086
E-mail:  
hope@iopticcable.com 

الصين
عربية  �رسكة  هي  �لدولية  �لهالل  �رسكة 

تكون  �أن  ت�ستطيع  �ل�سني  يف  قائمة 

و�لن�ساطات  �لتجارية  �الأعمال  لكل  وكياًل 

�أت�ساع رقعة  �لتي يرغب بها �لعمالء على 

ثالثة  �ل�رسكة  تدير  �ل�سينية.  �الأر��سي 

و�أيو  غو�نزهو  فيه  مبا  �ل�سني،  يف  فروع 

�للغة  يتكلن  عمل  فريق  وت�سّغل  �سنغهاي، 

مد�ر  على  �لعمالء  خدمة  يف  �لعربية 

�لفريق  هذ�  �أن  �ىل  �الإ�سارة  مع  �ل�ساعة 

�ملطار�ت  جميع  من  الأ�ستقبالهم  م�ستعد 

�للغتني  يتكلمون  مرتجمني  مع  �ل�سينية 

�ل�رسكة  توؤمن  كما  و�ل�سينية.  �لعربية 

و�جلوي  �لربي  �لتنقل  خدمة  للعمالء 

�لد�خلي بني كامل مقاطعات دولة �ل�سني 

فندقية  حجوز�ت  تاأمني  مع  �ل�سعبية 

بح�سب رغبة هوؤالء �لعمالء، وتغطي جميع 

�أعمالهم �ملكتبية و�أت�ساالتهم خالل فرتة 

�ىل  وتر�سدهم  وتر�فقهم  �ل�سني  زيارتهم 

�مل�سد�قية  ذ�ت  �ل�سلع  م�سادر  جميع 

�ل�رسكة  ت�ساعد  �الأن�سب.  و�ل�سعر  و�جلودة 

�ملو��سفات  من  �لتاأكد  يف  �أي�سًا  �لعمالء 

�لعمالء  يكون  �أن  ويف  �ملطلوبة  �لب�سائع 

�لتي  وكالء يف بلد�نهم للمعامل �ل�سينية 

بكتابة  وت�سطلع  مبنتجاتها،  يهتمون 

عقود �رس�ء �ملنتجات لتفادي �أي م�ساكلة 

�ىل  �إ�سافة  �ل�سني،  يف  �مل�سنع  مع 

و�لفو�تري  �ل�سحن  م�ستند�ت  جميع  �إ�سد�ر 

�جلهات  من  وت�سديقها  �ملن�ساأ  و�سهاد�ت 

وجتميع  �جلودة  و�إ�سد�ر�سهادة  �ملخت�سة 

وتنفيذ  وبحر�ً  جو�ً  ل�سحنها  �لب�سائع 

وت�سليم  �جلمركي  �لتخلي�س  عمليات 

�لب�سائع �ىل �مل�ستودعات، وتتابع �ل�رسكة 

جميع �الأعمال �لتجارية للعمالء من حلظة 

�لبدء بها حتى نهايتها من خالل �لتو��سل 

�لدوري معهم.

لالأت�سال:

�رسكة �لهالل �لدولية

ماهر �لهندي 

�ملدير �لعام   

هاتف:0086057985298551

خليوي: 008613735727259

E-mail:  
maherhindi@hotmail.com 

or alhilal.china@alhilalcargo.com 

Room 301 No.9 building 21
futain 4qu :لعنو�ن�

Chouzhou Road
Yiwu Zhejiang،China
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معار�ض وموؤتمرات

اإلمارات العربية - أبوظبي

معرض مخصص للتصاميم واألبنية 
المستدامة

 )من تنظيم �أنفورما للمعار�س(

من 16 – 14 / كانون �لثاين /2014

اإلمارات العربية - أبوظبي

معرض تجاري مخصص للبيئة 
والطاقة المتجددة

�لوطنية  �أبوظبي  �رسكة  تنظيم  )من 

للمعار�س(

من 22 – 20 / كانون �لثاين /2014

اإلمارات العربية - أبوظبي

معرض تجاري دولي مخصص 
للمعدات الصناعية والهندسية 

ومواد البناء
)من تنظيم �رسكة كومك�سبوزيوم(

من 16 – 14 / كانون �لثاين /2014

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 

معرض وبدينغ فوليز
بريوت / بيال

)من تنظيم �رسكة بروموفري(

من 9 – 5 / �سباط /2014

معرض بيروت الدولي للطب والصيدلية
بريوت / بيال

)من تنظيم �رسكة بروموتيم(

من 27 /�سباط- �آذ�ر /2014

معرض أن شايب
بريوت / بيال

)من تنظيم �رسكة �إي �سكوير(

من 10 – 7 / �آذ�ر /2014

معرض هوريكا
بريوت / بيال

)من تنظيم �رسكة هو�سبيتاليتي �سريفي�سي�س(

من 4 – 1 / ني�سان /2014

معرض بيروت الدولي لليخوت
بريوت /�ملرفاأ

) من تنظيم �رسكة �أي. �أف. بي(

من 18 – 14 / �أيار /2014

اإلمارات العربية - دبي

معرض دولي مخصص لقطاع 
المستشفيات والمعدات الطبية 

وخدماتها
) من تنظيم �رسكة �إنفورما للمعار�س(

من 302 – 27 / كانون �لثاين /2014

إيطاليا - فلورنسا

معرض مخصص لألزياء النسائية
 ) من تنظيم �رسكة بيتي �إماجني(

من 10 – 7 / كانون �لثاين /2014

�يطاليا / فيت�سنز�

معرض مخصص المجوهرات 
والذهب والفضه

) من تنظيم �رسكة فيري� فيت�سنز�(

من 23 – 18 / كانون �لثاين /2014

البحرين - المنامه

معرض الخليج للصناعة
ويجمع  �لبحرين  يف  �ملعر�س  هذ�  يقام 

�ملوؤ�س�سات �ل�سناعية �لكبرية وجمموعة 

من �رسكات �خلدمات �ل�سناعية وموردي 

ت�سنيع  و�رسكات  و�ملززعني  �ملنتجات 

�لبيئة  و�أنظمة حماية  �الأملنيوم و�حلديد 

�للوج�ستية و�ملو�نئ  و�لطاقة و�خلدمات 

و�سي�سم  �لعمل.  �سالمة  حول  و�لتدريب 

لالأملنيوم  خم�س�سة  مناطق  �ملعر�س 

و�ملر�فق  �لبحرية  و�خلدمات  و�ملو�نئ 

و�لعمليات  �ل�سناعية ومنطقة خم�س�سة 

من  �سل�سلة  �أي�سًا  و�سي�سمل  للطاقة.. 

�ملناطق �خلا�سة بكل قطاع ويعمل على 

�سيتم  حيث  تو��سلية  جتارية  بيئة  خلق 

توقيع �الأتفاقات �الأولية لعقود �سخمة.

ت�ست�سيف هذ� �ملعر�س �ملنامة يف مركز 

 4 – 6 من  للمعار�س  �لدويل  �لبحرين 

�لهالل  �رسكة  من  )بتنظيم   2014 �سباط 

للموؤمتر�ت و�ملعار�س(

تركيا - اسطنبول

معرض مخصص للزراعة وتربية 
البذور والمشاتل والدواجن 

وصناعة األلبان.
للمعار�س  توياب  �رسكة  تنظيم  )من 

و�ملوؤمتر�ت(

من 18 – 15 / كانون �لثاين /2014
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