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الإفتتاحية

تحديات 2015
ال ميكن قراءة الواقع الإقت�صادي اللبناين مبعزل عن التحوالت الإقليمية والدولية املت�أزمة ،وبح�سب اخلرباء ف�إن �إقت�صاد
لبنان �سيواجه  3حتديات يف العام  ،2015العجز يف املوازنة و�أزمة النازحني ال�سوريني واحلفاظ على ا�ستقرار اللرية اللبنانية،
م�شريين �إىل �أن �إيجاد حلول عاجلة لها يتطلب ت�ضافر جهود القطاع احلكومي مع القطاع اخلا�ص حتى ال تتفاقم هذه التحديات
وت�شكل �أزمة للإقت�صاد الوطني على املدى البعيد.
فمع اقرتاب العام  2015من بدايته ،يواجه �صناع القرار ال�سيا�سي يف العامل اختيارات �أ�سا�سية ،ال�سعي �إىل حتقيق النمو
الإقت�صادي �أو قبول الركود ،وحت�سني الإ�ستقرار �أو املجازفة باال�ست�سالم لله�شا�شة ،والتعاون �أو العمل الأحادي ،وذلك بعدما
ظل يف العام � ،2014إقت�صاد العامل عالقا يف الروتني نف�سه الذي مل يتخل عنه منذ خروجه من الأزمة املالية العاملية يف العام
.2008
بطبيعة احلال� ،إن اجلغرافيا الإقت�صادية للعامل تتغري ،فمنطقة اليورو تواجه �شبح جولة �أخرى من الركود ،واليابان انزلقت �إىل
الركود بالفعل ،والواليات املتحدة يف �أدائها املهتز ن�سبي ًا يف الق�سم الأخري من هذا العام -ت�سببت ب�إثارة املخاوف يف خمتلف
�أنحاء العامل بخروجها من برنامج التي�سري الكمي ،يف حني ا�ستمرت الإقت�صادات النا�شئة على �أدائها الطيب ،ف�سجلت الهند منواً
جتاوز � % 5سنويا ،ويف ال�صني �أكرث من  .% 7يف حني تواجه رو�سيا قلق ًا ب�سبب العقوبات الغربية عليها ما �أدى �إىل انخفا�ض
العملة الرو�سية �إىل م�ستويات غري م�سبوقة يف اختبار لقدرة الرئي�س فالدميري بوتني على احتواء العا�صفة االقت�صادية.
�أما يف لبنان فقدر �صندوق النقد الدويل �أن يبلغ العجز يف املوازنة يف لبنان ن�سبة  % 11,5من الناجت املحلي الإجمايل يف
تق�شف ًا يف العام .2015
العام  ،2014و % 10,2من الناجت املحلي يف العام  ،2015وهي توقعات مبنية على �أ�سا�س موازنة �أكرث ّ
يف النتيجة ،ت�شري امل�ؤ�رشات �إىل � ّأن احلل الوحيد �سيكون من خالل اعتماد �رضائب جديدة �ستطاول ب�شكل �أ�سا�سي ذوي الدخل
املحدود ،و�سترتاجع القدرات ال�رشائية للنا�س ،مبا يعني عملي ًا ارتفاع من�سوب الفقر ،وا�ضمحالال �إ�ضافيا للطبقة الو�سطى يف
البلد .وال نن�سى بطبيعة احلال �أن لبنان بحاجة �إىل  2.5مليار دوالر ملواجهة �أعباء ا�ستقبال نحو مليون ون�صف املليون نازح
�سوري ،و إ� ّال ف�إن االقت�صاد “�سيبد أ� باالنهيار» �إذا ا�ستمرت الأو�ضاع الراهنة بح�سب قول وزير الإقت�صاد والتجارة اللبناين �آالن
حكيم.
ويف حفل �إقت�صادي �أ�شار حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة �إىل �أن �أبرز التحديات الإقت�صادية التي يواجهها لبنان واللرية
اللبنانية يف  2015هي انخفا�ض �سعر النفط الذي قد ي�ؤثر على حركة الإقت�صاد يف دول جمل�س التعاون اخلليجي م�شريا �إىل �أن
حتويالت اللبنانيني املقيمني يف دول جمل�س التعاون ت�شكل  60باملئة من جممل حتويالت اللبنانيني يف اخلارج التي ت�صل
�إىل ثمانية مليارات دوالر.
و�شدد �سالمة على �أن «الثقة هي الأ�سا�س لال�ستقرار النقدي يف لبنان �أو يف �أي دولة يف العامل» ،الفتا �إىل �أن «املركزي ا�ستطاع
املحافظة على الثقة ب�سبب الودائع يف القطاع امل�رصيف التي متثل  3مرات حجم الإقت�صاد وب�سبب تطور موجودات م�رصف
لبنان بالعمالت الأجنبية» .مو�ضحا �أن «املركزي يتخذ با�ستمرار تدابري للمحافظة على �سالمة القطاع امل�رصيف ،ومنها
املطالبة ب�أن تكون املالءة  % 12وفقا لـ «بازل  »3علما �أنها بلغت � ،% 10إ�ضافة �إىل تكوين م�ؤونات عامة واحتياطات احرتازا
ولي�س لوجود �أزمة وقرارات تتعلق بقرو�ض اال�ستهالك».
�إن الإ�صالحات ال�رضورية ،هي يف �أن يكون هناك تفاهم وا�ضح ور�ؤية �إقت�صادية واحدة ،بني القطاعني العام واخلا�ص،
ملواجهة هذه التحديات رغم بارقة الأمل التي �شكلتها حمالت «�سالمة الغذاء» التي يقودها الوزير وائل �أبو فاعور �ضد ف�ساد
م�صنعي وم�ستوردي وموزعي املواد الغذائية.
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العــالــم فــي �شهــر

بقلــم وسـام سعــد

ربع قرن على هدم جدار برلين
هل ندم األلمان على وحدتهم؟

ال ميكن احلديث عن �أملانيا من دون التوقف عند متحف «جدار
برلني»� ،أو «جدار العار» ،كما �أ�سماه الغرب ،والنظر �إىل حزمة
الأ�سالك ال�شائكة ور�سوم الغرافيتي على اجلزء املتبقي منه ،وما
يختزله من حكايا معاناة ،بعدما حتول من رمز لالنق�سام �إىل
رمز للوحدة ،ومزاراً �سياحي ًا وميالداً جديداً لأملانيا.
أحد �أبرز �أحداث القرن
دم جدار برلني ا ُ
ملقام �سنة  ،1961كان � ُ
َه ُ
املا�ضي .يحتفل به الأملان يف كل عام .فبعد �صرب مواطني
�أملانيا ال�رشقية �سقط اجلدار فج�أة يف ليلة التا�سع من ت�رشين
الثاين  ،1989يف �شكل �شبه كامل ،با�ستثناء � 103أمتار بقيت
منه ،لتتحول بعد ذلك �إىل معلم تذكاريُ ،بني عليه «متحف
اجلدار»� ،أحد رموز احلرب الباردة.
عام � 1987ألقى الرئي�س الأمريكي رونالد ريغان كلمة عند جدار
برلني ،طلب فيها هدم اجلدار من رئي�س االحتاد ال�سوفياتي
ال�سابق ميخائيل غوربات�شوف الذي �أثار تن�صيبه �أمين ًا عام ًا
للحزب ال�شيوعي �آنذاك �سخط دول املع�سكر اال�شرتاكي يف �أوروبا
ال�رشقية.
و�أعطى �سقوط الأنظمة ال�شيوعية يف بولندا واملجر
وت�شيكو�سلوفاكيا ،خالل الفرتة ما بني  ،1989-1988حافزاً
للأملان لتفعيل احلراك ال�سلمي ال�شعبي بني ال�شطرين نحو
الوحدة ،وتزامن ذلك مع �إعالن «عفوي» لغونرت �شابوف�سكي،
ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للحزب اال�شرتاكي الأملاين ،مفاده «�أن
قيود التن ّقل بني الأملانيتني ُرفعت».
�أدوات هدم اجلدار ،التي كانت يف غالبها بدائية وب�سيطة ،باتت
ت�صطف فوق رفوف متحف جدار برلني ،لت�شهد على حقبة �أليمة
من التاريخ الأملاين .وتخليداً للحظات توحيد الأملان� ،أن�شئت
�صالة العر�ض «�إي�ست �سايد غالريي» ،على اجلزء الأطول من
بقايا اجلدار ،لتكون م�صدر �إلهام لإبداعات الفنانني ،ولعل
�أبرزها لوحة للر�سام الرو�سي دمييرتي فروبيل بعنوان «قبلة
�أخوية» ،يظهر فيها الرئي�س الأملاين ال�رشقي �إريك هونيكر وهو
يعانق نظريه ال�سوفياتي ليونيد بريجنيف.
تدفقت �إثر الوحدة باليني الدوالرات على املناطق ال�رشقية،
لإ�صالح البنى التحتية يف املدن ،وحماربة الف�ساد الإداري
امل�ست�رشي فيها منذ احلقبة ال�سوفياتية ،وتوفري فر�ص العمل.
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عم عليهم من �أملانيا
حينها �أدرك ال�رشقيون �أن الرخاء الذي ّ
الغربية مل ي�أت بني ليلة و�ضحاها ،و�إمنا كان خمطط ًا له منذ
عقود.
رغم التوحيد ،ال تزال حال من عدم االرتياح قائمة �إىل الآن يف
العالقات الداخلية بني ال�رشقيني والغربيني ،معظمها ب�سبب
الإرث االقت�صادي للنظام ال�سابق .ففي حني حتتفل برلني
بذكرى �سقوط اجلدار ،تحُ يي منطقة اليبزغ يف �رشق �أملانيا بد ًال
من ذلك ذكرى الثورة غري العنيفة .لكنه انق�سام ال يعني الكثري
مقارنة بالإجنازات الهائلة التي حققها ال�شعب الأملاين بعد
وحدته ،و�ضمن االحتاد الأوروبي الأكرب.

معجزة اقتصادية لم تتحقق

على ال�صعيد االقت�صادي يبدو ان تبعات و�سلبيات الوحدة فاقت
بكثري توقعات ال�سا�سة الأملان ،فقد بلغت تكاليف الوحدة حتى الآن
ما يزيد عن  1500مليار يورو� ،أنفق معظمها يف م�شاريع البنية
التحتية ويف �أنظمة الرعاية ال�صحية والتقاعد .ويف مقال له يف
�صحيفة فرانكفورتر الغماينة ت�سايتونغ كتب مدير مركزجامعة
برلني احلرة للأبحاث املتخ�ص�صة يف �ش�ؤون �أملانيا ال�رشقية
كالو�س �رشودر يقول« :لقد حاولت جميع احلكومات الأملانية
عدم الك�شف ب�أمانة عن التكاليف املرتتبة على الوحدة الأملانية
تفاديا لن�شوء مظاهر احل�سد والتذمر جتاه الأملان ال�رشقيني».
وما زال الأملان ال�رشقيون يتذكرون �شعارات هيلموت كول يف
�أول انتخابات جمعت بني �شطري البالد عام  1990عندما وعد
بتحقيق «معجزة اقت�صادية» يف ال�شطر ال�رشقي على غرار تلك
التي حتققت يف �أملانيا الغربية عقب احلرب العاملية الثانية.
ولكن يبدو �أن جتاوز �آثار  40عاما من الأداء االقت�صادي ال�سيئ
حلكومات �أملانيا ال�رشقية لن يتم بني ليلة و�ضحاها ،كما �أن
التحول من نظام االقت�صاد املوجه اىل اقت�صاد ال�سوق لن يكون
بال�سهولة التي توقعها ال�سا�سة الأملان ،فانتاجية ال�رشكات
وامل�صانع هناك ال تعادل ن�صف مثيالتها يف �أملانيا الغربية كما
�أن تلك امل�صانع قدمية وغري قادرة على �إنتاج ماركات قادرة
على املناف�سة يف �أ�سواق �أوروبا الغربية.
4

هذا كله �أدى اىل �إعالن عدد هائل من ال�رشكات ال�رشقية عن
�إفال�سها يف فرتة وجيزة جدا ،الأمر الذي �أدي اىل ارتفاع حاد
يف �أعداد العاطلني من العمل هناك وهي امل�شكلة التي حتاول
احلكومة الأملانية �إيجاد حل لها منذ �سنوات.

سيطرة اقتصادية

ومل مير وقت طويل حتى بد�أت الفجوة يف الإت�ساع من جديد.
ف�أخذت ال�رشكات الأملانية الغربية العمالقة تب�سط يدها على ما
تبقى من �إقت�صاد �أملانيا ال�رشقية املنهك ،لي�س بهدف تطويره
�أو حتديثه و�إمنا بهدف �ضمان التخل�ص ومنذ البداية من �أي
مناف�سة �أملانية �رشقية يف هذا املجال �أو ذاك .كما حاول الكثري
من الأملان الغربيني الك�سب والربح بطرق ملتوية ،م�ستغليني
بذلك براءة و�سذاجة الأملان ال�رشقيني وقلة خربتهم يف ال�سوق
اجلديدة .وباملقابل ،بد�أ الأملان ال�رشقيون بالبحث ومن دون
جدوى عن الرخاء الإقت�صادي الذي وعدهم به هيلموت كول.
وهنا ن�ش�أت �صورة الأملاين الغربي املغرور الذي يدعي املعرفة
والإملام بكل �شيء ( )Wessiتقابله �صورة الأملاين ال�رشقي
املتذمر املمتع�ض با�ستمرار� .أخذت املليارات تتدفق من �أملانيا
الغربية �إىل �أملانيا ال�رشقية فتمت عمليات �إ�صالح املدن وحتديث
البنية التحتية لأملانيا ال�رشقية ،وتوفرت فر�ص عمل ولكن
لي�س للجميع .فتدافع ال�شبان الأذكياء الأكفاء من بع�ض مناطق
�أملانيا ال�رشقية باجتاه الغرب خملفني وراءهم كبار ال�سن قليلي
احليلة .وكانت القلة القليلة من الأملان ال�رشقيني قد �أدركت �أن
الرخاء واالزدهار الذي عم عليهم من �أملانيا الغربية مل ي�أت بني
ليلة و�ضحاها و�إمنا كان خمطط ًا له منذ عقود طويلة.

الفائزون والخاسرون

الكثريون يف�ضلون الآن عودة ال�سوروقد خل�ص اال�ستفتاء �إىل �أنه
يف الوقت احلايل ال تظهر هذه امل�شاعر �إال يف بع�ض املناطق
البعيدة عن املركز بوالية براندنبورج ومن حني �إىل �آخر يف
�أو�ساط بع�ض الأقليات فح�سب� .أما يف الغرب ف�إن ثمة مقولة
تردد كثريا مفادها �أن املواطنني يف �رشق �أملانيا م�ست�سلمون
ب�شدة مل�شاعر «رثاء النف�س وبكاء احلال».
كما �أ�شار ا�ستطالع �إىل �أن مواطني �رشق �أملانيا الذين كانوا
مندجمني ب�شكل كامل يف النظام اال�شرتاكي والذين ولدوا يف
�رشق �أملانيا قبل عام  1973هم بني الفئات الأكرث ميال اىل عودة
ال�سور.
وبعد �سنوات من اختفاء �سور برلني ف�إن ثمة نقا�شا يدور يف
�رشق وغرب �أملانيا حول ما ي�سمى «الفائزون واخلا�رسون» من
�إعادة توحيد �شطري �أملانيا.

هل ندم األلمان على تحقيق الوحدة؟

على ال�صعيد االجتماعي هناك تباين وا�ضح يف مواقف الأملان
من الوحدة .فبعد االحتفاالت ال�شعبية العفوية واملعانقات احلارة
التي �أعقبت انهيار �سور برلني ،عادت اخلالفات واملناف�سة بني
املجتمعني تطفو على ال�سطح .هذا ما �أ�شار �إليه عامل االجتماع
5

هاينز بوده يف كتابه «الأمة ال�ساخرة» ال�صادر يف هامبورغ عام
 1999والذي �أ�شار فيه اىل �أن ا�ستخدام ت�سميات مثل «غربيني» و
«�رشقيني» مل يقل بعد الوحدة و�إمنا زاد وتفاقم ،م�ؤكدا فر�ضيته
هذه بالقول« :كلما اقرتب املرء من الآخر ،كلما زادت رغبته يف
االبتعاد».
«الوحدة الأملانية حدث تاريخي رائع» ..هذا ما يرتدد �سماعه يف
كل مكان ..وهذا ما يراه معظم الأملان .ولكن �آخر ا�ستطالعات
للراي �أظهرت �شيئ ًا �آخر وهو �أن  20باملئة من ال�شعب الأملاين
يتمنى التق�سيم وعودة �سور برلني من جديد.
ولقد �أظهر ا�ستطالع ر�أي �آخر �أجراه معهد فور�سا حل�ساب
«اجلامعة احلرة» يف برلني �أن واحدا من بني كل ت�سعة من �سكان
العا�صمة الأملانية يحبذون عودة �سور برلني ،وذلك بعد  19عاما
من هدمه.
ا�ستطالع الر�أي الذي �أجراه معهد فور�سا حل�ساب جامعة برلني
احلرة يف ربيع هذا العام ( )2008و�شمل �ألفي �أملاين يف برلني
ووالية براندنبورج املحيطة �أظهر �أن  11يف املائة من امل�ستطلعة
�أرا�ؤهم يف غرب برلني و 12يف املائة يف �رشق برلني قالوا �إنهم
يحبذون لو �أن ال�سور الذي انهار يف ت�رشين الثاين عام  1989قد
ظل يف مكانه.
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الحدث
تكتل اقتصادي وسياسي وعسكري يعيد تكوين نظام العالم الجديد

هل تستطيع «البريكس» أن تقول ال ألميركا؟
سيناريوهات قاتمة للدوالر تنتظر النظام المالي العالمي

بقلم فارس سعد

هل العامل على عتبات حتول اقت�صادي جديد ومثري تتغري فيه مالمح الهيمنة الغربية التي دامت نحو
خم�سة قرون؟ وما هي ال�سيناريوهات التي تنتظر الدوالر؟
رمبا يكون ذلك كذلك بالفعل ،وال�سيما بعد ظهور جمموعة الربيك�س التي ت�ضم رو�سيا وال�صني والهند
وجنوب �أفريقيا والربازيل .الإقت�صاد هو ال�شغل ال�شاغل لهذا التجمع ،و�إن غلفته م�سحة �سيا�سية ،متثلت يف
منوذج رو�سيا التي تعاين من عقوبات اقت�صادية غربية.
تطرح دول الربيك�س عالمات ا�ستفهام ا�ست�رشافية هامة ،وال�سيما جلهة البنك اجلديد الذي �أن�ش�أته دولها وهل
�سيكون ندا للبنك الدويل ،ثم ما الذي ينتظره العامل من دول الربيك�س؟ وملاذا تغازل هذه الدول قارة �أفريقيا
على نحو خا�ص؟ ثم ورمبا هذا من الأ�سئلة احليوية العامة ما هي االنعكا�سات الإيجابية لهذا التجمع
االقت�صادي الوليد على الدول النامية حول العامل؟
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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ت�ش ّكل جمموعة دول «الربيك�س» االنطالقة
الأوىل لتغيري الأمناط القدمية يف ممار�سة
ال�سيا�سة املالية العاملية .هذه املجموعة
امل ؤ� ّلفة من الربازيل ،رو�سيا ،الهند ،ال�صني
و�أفريقيا اجلنوبية هي �أ��سرع دول العامل
ويعول
حاليا و�أق ّلها ت�أ ّث ًرا ب�أزمته،
من ً��وا
ً
ّ
النمو يف اقت�صاديات هذه الدول خللق
على ّ
الأمل يف رفع م�ستويات الن�شاط االقت�صادي
العاملي بعد الأزمة (� .)10إن �إجنازات هذه
املجموعة تعود بالنفع على ن�صف �سكان
العامل ،غري �أن الإجن��از ذا الأف��ق العاملي
يعبىء
هو قرار �إن�شاء بنك م�شرتك للتنمية ّ
امل��وارد املالية بهدف متويل م�رشوعات
البنى التحتية والتنمية امل�ستدامة يف هذه
ال���دول ،وكذلك لتقدمي التمويل املنا�سب
لغريها من ال��دول النا�شئة والنامية يف
العامل .مع العلم �أن االحتياطات النقدية
ال�ضخمة لل�صني وامل���وارد الطبيعية من
الغاز والنفط لرو�سيا هما الركائز الأ�سا�سية
لإجن��اح هذه املجموعة ،التي تعتمد على
حجم ال�سوق وف��ر���ص النمو االقت�صادي
ال��ك��ام��ن .فالتوافق الرو�سي  -ال�صيني
اقت�صاديا ،وانفتاحه على دول �أخرى ،جعل
ً
النظام االقت�صادي العاملي احلايل يعي�ش
مرحلة انتقالية ،بحيث تعيد دول «الربيك�س»
�إر�ساء قواعد هذا النظام العاملي اجلديد
بعي ًدا من �إيقاع الالعبني التقليديني ،الذين
عامليا غري عادل ،وال ي�سمح
نظاما
ً
�أر�سوا ً
ب�أي دور ميكن �أن ت�ضطلع به قوى �صاعدة
غريها.
وجمموعة «بريك�س» تختلف ب�شكل كبري
عن بقية �أ�شكال التجمعات والتحالفات
واملنظمات التي �شهدتها ال�ساحة الدولية من
قبل ،حيث ال يوجد رابط معني م�شرتك بني
الدول اخلم�س� ،سواء �سيا�سيا �أو �إقت�صاديا �أو
ثقافيا �أو غريه ،كما �أنها ال يربطها نطاق
جغرايف �أو �إقليمي ،بل ت�أتي من �أربع قارات
خمتلفة ،كما �أن هناك تباين ًا وا�ضح ًا يف
درج��ات منوها الإقت�صادي وم�ستوياتها
الإنتاجية ،وحتى املواقف ال�سيا�سية بينها
متباينة ب�شكل ن�سبي ،فهي جمموعة حمايدة
متاما بالن�سبة للتوازنات ال�سيا�سية العاملية
لأنها ت�ضم دوال خمتلفة ومتباينة �إىل حد
كبري يف التوجهات ال�سيا�سية والأنظمة
الإق��ت�����ص��ادي��ة ومت��ث��ل ت��وج��ه��ات عاملية
خمتلفة ،كما �أن اهتمام املجموعة يرتكز يف
الأ�سا�س على النواحي الإقت�صادية واملالية

العاملية  ,وال يتعر�ض لأي ق�ضايا �سيا�سية
�إال �إذا كانت مرتبطة بال�ش�أن الإقت�صادي
العاملي م��ن قبيل مقرتحات مثل طرح
عملة دولية جديدة �أو �إ�صالح �صندوق النقد
والبنك الدوليني.
غ�ير �أن ه��ذه ال���دول اخلم�س بينها راب��ط
ثقايف هام ،وهو �أنها ال تنتمي �إىل «دائرة
احل�ضارة الغربية» ،بل ت�شكل مزيج ًا متميزاً
من ح�ضارات خمتلفة ،حيث قمة احل�ضارة
ال�رشقية العريقة :الهندو�سية يف الهند
والبوذية يف ال�صني ،واحل�ضارة ال�سالفية
الأرثوذك�سية املتميزة عن ال�رشق والغرب
مع ًا يف رو�سيا ،واحل�ضارة الغربية الالتينية
يف الربازيل التي يتميز �شعبها بثقافة وفنون
متميزة كثريا حتى عن الدول املحيطة بها،
واحل�ضارة الأفريقية يف جنوب �أفريقيا .لكن
امل�ؤكد �أن الرابط ال�سيا�سي الذي يربط هذه
الدول اخلم�س ،والذي على �أ�سا�سه ن�ش�أت هذه
املجموعة ،هو رف�ض الهيمنة الغربية على
الإقت�صاد وال�سيا�سة العاملية ،هذه الهيمنة
التي ت�سببت يف �إغراق الإقت�صاد العاملي يف
�أزمات يعاين الكثري من �أجل اخلروج منها.
ووفقا ملا ذكر �صندوق النقد الدويل ،ف�إن
التقديرات ت�شري �إىل �أن املجموعة اخلما�سية
التعاونية ،والتي ت�شكل قرابة ثلث �سكان
ال��ع��امل ومتثل مايزيد على رب��ع م�ساحة
امل��ع��م��ورة ،حققت ناجتا حمليا �إجماليا
�إ�سميا جممعا يقدر بحواىل  13,6تريليون
دوالر �أمريكي ع��ام  ،2011وه��و ما يقدر
ب 19,5يف املائة من �إجمايل الناجت املحلي
يف ال��ع��امل  ,وق��د من��ت التجارة فيما بني
7

دول الربيك�س مبتو�سط �سنوي ن�سبته
يف املائة من � 2001إىل  2010وو�صلت �إىل
 239مليار دوالر يف  ،2010لتمثل ن�سبة �أكرب
بكثري من التجارة الدولية .
و�ستتجاوز الربيك�س الدول الغربية الأكرث
تقدما ,وفى الوقت ذات��ه ،ت�صبح الربيك�س
�أكرث جذبا لر�أ�س املال الدويل غري امل�ستخدم،
وه��و م��ا يربهن على قدرتها التناف�سية
املت�صاعدة.
وق��ال ي��وري مو�سيكني ،نائب عميد معهد
االقت�صاد والأعمال العاملية يف مو�سكو �إن
«الربيك�س جتذب ر�ؤو�س الأموال «ال�ساخنة»
من املناطق الأخرى ،حيث ال ت�ستطيع تلك
امل��وارد املالية �إيجاد موطئ للإ�ستثمار,
وتعترب �أ�سواق الربيك�س �أكرث جذبا لل�رشكات
ب�سبب متتعها بقوة عمالة �أرخ�ص».
و�أ���ض��اف �أن «الأح���داث الأخ�ي�رة تظهر �أن
منو الربيك�س ي�ؤثر يف الإقت�صادات الغربية
على نحو �أك�ثر مبا�رشة ,وتعمل الربيك�س
هناك من خالل اتفاقيات �صندوق النقد
ال��دوىل ،عرب زي��ادة ح�ص�ص الربيك�س يف
ال�صندوق» .ووفقا ملا ذكرته رويرتز حول
�آفاق الإ�ستثمار التي عقدت يف كانون الأول
 ،2010قد ت�صبح الربيك�س بحجم جمموعة
ال��دول ال�سبع (الواليات املتحدة واليابان
و�أملانيا وفرن�سا وبريطانيا وكندا و�إيطاليا)
بحلول عام .2027
وتظهر التوقعات طويلة الأجل �أن الربيك�س
�ست�سهم بقرابة  50يف املائة من �أ�سواق
الأ�سهم العاملية بحلول  ،2050و�سيتجاوز
ناجتها الإج��م��اىل املحلي املجمع مثيله
28
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الحدث
يف الواليات املتحدة بحلول عام ،2020
وفقا ل�ل�أرق��ام ال�����ص��ادرة م��ن القمة ,وقد
اتخذت جمموعة الربيك�س ،بالإ�ضافة �إىل
تعزيز التعاون الإقت�صادي ،خطوات لدعم
التن�سيق ال�سيا�سي الداخلي ،لزيادة �أرباحها
وت�أثريها على ال�ساحة الدولية.
ويرى ماريانو تورزي ،الأ�ستاذ يف جامعة
توركواتو دي تيال يف بوين�س �أير�س �أنه
«يف غ�ضون ال�سنوات ال � 10إىل ال 15
املقبلة� ،ستعيد الربيك�س هيكلة العالقات
الإقت�صادية والدبلوما�سية الدولية ،ويف تلك
الفرتة �سيكون من ال�صعب �أن ترتد قوتها �إىل
الوراء مرة �أخرى».

البريكس وتأثيرها
في التجارة الدولية:

يف �أيلول  2012قال وانغ ت�شاو نائب وزير
التجارة ال�صيني�»:إن حجم التجارة ال�سنوية
بني الأع�ضاء اخلم�سة فى الربيك�س قد زاد
بنحو �ست مرات يف العقد املا�ضي لي�صل اىل
 300مليار دوالر �أمريكي العام املا�ضي».
�إن ح�صة التجارة البينية لدول الربيك�س بناء
على الرقم املعلن يف ،2012وهو  300مليار
دوالر ي�ضعها يف موقع مت�أخر بالن�سبة �إىل
تكتل يراد له �أن ينتج بدي ًال نقدياً ،ولكن معدل
منو هذه التجارة البالغ ( % )600يف عقد
واحد يعطي �أفق ًا وا�سع ًا الحتماالت نوعية،
حيث �أ�س�ست بلدان الربيك�س بنك ًا للتمويل
يبلغ ر�أ�سماله ( )100مليار دوالر يف هذا
العام .كما �أن ح�صة هذه البلدان من تبادالته
التجارية مع العامل اخلارجي �آخذة يف النمو
خالف ًا لرتاجعات ح�ص�ص الواليات املتحدة
واالحتاد الأوروبي يف التجارة الدولية.

الدولة حجم التجارة السلعية

مبليارات الدوالرات ن�سبة م�ساهمتها:
ال�صني % 10 3,867
رو�سيا % 2 864
الهند % 2 748
الربازيل % 1 476
جنوب افريقيا � 211أقل من % 1
الواليات املتحدة % 10 3882
االحتاد الأوروبي % 12 4468
�أي �أن ح�صة دول الربيك�س يف التجارة
الدولية ال�سلعية هي  % 15تقريب ًا و% 11
تقريب ًا من اخل��دم��ات التجارية العاملية
تقيم كلها بالدوالر طبعاً ،فمنها
وهي ال ّ
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مايتم وفق عمالت حملية ل�رشكاء الربيك�س
التجاريني ،لكن ه��ذه التعامالت ال تزال
قليلة ن�سبياً ،ولكن تنامي ح�صة الربيك�س
يف التجارة الدولية ومنو جتارتها البينية
بهذا الت�سارع ي�ضع �سيناريوهات قامتة
بالن�سبة للدوالر.

الدولة حجم الخدمات التجارية

مبليارات الدوالرات ن�سبة م�ساهمتها:
ال�صني % 5 470
رو�سيا % 2 162
الهند % 3 268
الربازيل % 1 116
جنوب افريقيا  -رقم قليل جداً
الواليات املتحدة % 12 1032
االحتاد الأوروبي % 17 1482
�إن ت�أمني طلب متزايد على ال��دوالر �أمن
ا���س��ت��ق��راره لعقود �سابقة ،وب��ذل��ك الطلب
ا�ستطاعت الواليات املتحدة �أن ت�ؤمن كل
ديونها لتزيد من نفقاتها وت ؤ���ج��ل بذلك
انفجار «�أزم��ة الدين العام» ولكن اليوم
ووفق ًا ملا بينا مل يعد ت�أمني الطلب على
الدوالر �أمراً متي�رساً كما يف ال�سابق ،فالركود
العاملي يف بلدان الغرب ي�ؤدي �إىل تراجع
التجارة العاملية ،وهو ماي�ؤدي �إىل تراجع
الطلب على الدوالر هذا من ناحية ،كما �أن
ظهور بدائل نقدية يف الآفاق املنظورة هو
�أمر ممكن ال بل �رضوري ،فعلى الأقل هناك
اليورو حتى اللحظة ،و�إن كان لي�س �أف�ضل
حا ًال ب�سبب �أزمة املديونية الأوروبية� ،إال �أن
هيمنة الدوالر باتت على املحك يف جممل
كل هذه العوامل.

أوباما ،انتصارات وهمية

يبدو �أن ح�سم ال�رصاعات املحتدمة ب�شكل
8

�أ�سا�سي يف ال�رشق الأو���س��ط وعلى حدود
رو���س��ي��ا ب��ات مرتبط ًا مب��ا �سرت�سو عليه
الأو���ض��اع يف منطقة �رشق وجنوب �رشق
�آ�سيا ،وخ�صو�ص ًا يف املنحى الذي �ست�أخذه
ال�سيا�سة ال�صينية .وبالتايل مبدى �إدراك
ال�صني لوجود خمالب حادة ال تكاد تخفيها
القفازات الأمريكية الناعمة.
�أب���رز م��ا ا�سرتعى اهتمام امل��راق��ب�ين يف
قمتي بكني ملنتدى بلدان �آ�سيا البا�سيفيكي
(�آبيك) ،وبري�سبان ملجموعة الع�رشين هو
ال�سعي الأمريكي املحموم نحو الت�صعيد
يف املواجهات مع رو�سيا ،من جهة ،ونحو
الت�شديد على وح��دة امل�صالح بني ال�صني
والغرب ،من جهة ثانية .لكن هذا امل�سعى
الهادف �إىل فك التحالف ال�صيني -الرو�سي
على �أمل اال�ستفراد بكل من هاتني القوتني
على حدة ال يبدو ذكي ًا وقاب ًال للنجاح.
فقد يكون ب�إمكان الرئي�س الأم�يرك��ي �أن
يتباهى ب�سيل التحديات و»ال�شتائم» التي
وجهها ه��و وح��ل��ف��ا�ؤه يف بري�سبان �إىل
الرئي�س الرو�سي بوتني والتي رد عليها
هذا الأخري ب�صمت �شبه مطلق وهو يغادر
القمة قبل اختتام �أعمالها .لكن الأكيد �أنه
وجم طوي ًال عندما فهم ما يعنيه بوتني يف
ت�أكيده �أن العقوبات الغربية على رو�سيا لن
تفعل �أكرث من تعميق �أزمة حلفاء �أمريكا يف
�أوروبا.
وق��د يكون ب�إمكانه �أن يتباهى بتوقيع
ع�رشات االتفاقيات ال�ضخمة مع الرئي�س
ال�صيني �شي جينبينغ يف جماالت التجارة
والت�صنيع احلربي وال�صحة والبنى التحتية
ومكافحة الإرهاب .لكن ذلك لن يفعل غري
املزيد من تعمق امل�أزق الأمريكي لأن جميع
هذه الإتفاقيات تخدم ،ب�إجماع املراقبني،
م�صالح ال�صني �أك�ثر مما تخدم م�صالح

الواليات املتحدة وحلفائها.
ي�ضاف �إىل ذلك� ،أن الوقائع اجلديدة ت�شري
�إىل �أن رو�سيا وال�صني ،ومن ورائهما بلدان
جمموعة الربيك�س التي تكتفي حتى الآن
بالعمل من �أجل عامل متعدد الأقطاب ي�ضع
ح��داً لهيمنة القطب الأم�يرك��ي ال��واح��د ،قد
حققت تقدم ًا يثري خم��اوف الغرب عندما
قررت �إحالل تعددية العمالت يف املبادالت
الدولية حمل �أحادية ال��دوالر التي ت�سمح
للواليات املتحدة ،منذ عقود ،مبوا�صلة
العي�ش على ح�ساب �شعوب العامل.
ه��ذا يعني �أن �سلطة ال����دوالر الأم�يرك��ي
وال��ي��ورو الأوروب���ي وم��ا يرتبط بهما من
عمالت �ستنح�رس عن  60باملئة من ال�سوق
الدولية ،و�أن البنك و�صندوق النقد اللذين
مت ت�أ�سي�سهما من قبل جمموعة الربيك�س
باتا مر�شحني لإزاحة البنك و�صندوق النقد
الدوليني عن موقعهما الذي �سمح ،منذ نهاية
احلرب العاملية الثانية ،بتدمري اقت�صادات
بلدان العامل الثالث و�إغ��راق هذه البلدان
مبديونيات �ضخمة ت�سد �أمامها �آفاق التنمية
احلقيقية.

أنياب أميركا تتفكك

ع��ن��دم��ا تفكك االحت����اد ال�����س��وف��ي��ات��ي يف
ال��ع��ام � 1989شعرت �أم�يرك��ا �أن ال�ساحة
العاملية ف��رغ��ت لها لتنطلق �إىل �إن�شاء
�إمرباطوريتها الكونية مرتكزة �إىل ورقتي
القوة الأ�سا�سيتني يف يدها :قوة االقت�صاد
التي ر�أت �أنها الأقوى فيه يف العامل ،والقوة
الع�سكرية الذاتية والتحالفية (الأطل�سي
و»�إ�رسائيل») التي اعتربتها قوة ال يجر�ؤ
�أحد على مواجهتها ،و�أ�ضافت �إليها القوة
ال�سيا�سية والدبلوما�سية التي اعتقدت �أن
�أحداً يف العامل لن يغامر يف قول «ال» لها،

من دون �أن نن�سى ق��وة الإع�لام املميزة،
وب��ه��ذه الأوراق انطلقت �أم�يرك��ا معتمدة
ا�سرتاتيجيات ونظريات �صاغتها خدمة
لأهدافها م�ستعملة �أدوات �أهمها:
 )1جمل�س الأمن الدويل الذي حتول اىل مكتب
يف وزارة اخلارجية الأمريكية بجهوزية
كاملة لإ�صدار �أي قرار تريد لي�رشع لها عم ًال
�أو عدونا �أو احتالال.
 )2ال��ب��ن��ك ال�����دويل ال����ذي ت��ت��ح��ك��م ع�بره
باقت�صاديات ال���دول خا�صة الفقرية و
النامية عرب �سيا�سة �إقرا�ض ومراقبة ظاملة
ت�ضع تلك الدول يف قب�ضة القرار الأمريكي.
 )3الق�ضاء اجلزائي ال��دويل �سواء يف ذلك
املحكمة اجلنائية الدولية (التي مل توقع
�أمريكا بروتوكولها ومل تن�ضم �إليها) �أو
املحاكم اخلا�صة التي �أن�شئت عرب الطلب
الأمريكي ملالحقة هذه الدولة �أو الهيئة �أو
احلزب �أو هذا ال�شخ�ص �أو ذاك.
� )4إطالق نظرية «التدخل الدويل الإن�ساين»
و«ن�رش الدميقراطية» و«احلماية الدولية»
و«ح��ق��وق الإن�����س��ان» و���س��ي��ادة «املجتمع
الدويل» التي تعلو ال�سيادة الوطنية .وت�سويق
فكرة حماربة الإره���اب (م��ن دون حتديد
تعريف له رغم ال�سعي ال��دويل احلثيث من
�أج��ل ذلك كما طالب الرئي�س حافظ الأ�سد
�أكرث من مرة) و�إطالق م�صطلحات من قبيل
«حمور ال�رش» و«الكيان الإرهابي» و«رعاية
الإرهاب».
 )5جعل ال��دوالر الأم�يرك��ي  -ال��ذي يطبع
بقرارها من غري تغطية بالذهب – عملة
للعامل ومراقبة حركة التحويالت النقدية
عربه.
 )6و�أخ�ي�را اعتماد «ا�سرتاتيجية القوة»
لإر�ساء هذه الإمرباطورية مبتدئة بـ«القوة
ال�صلبة» التي ترجمت حروبا واحتالالت
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يف خم�س مناطق من اخلليج �إىل �أفغان�ستان
�إىل العراق �إىل لبنان و�صوال �إىل غزة ،ثم
انقلبت بعد حرب لبنان وهزمية الغرب فيه
�إىل «القوة الناعمة» والتي ترجمت حتريكا
لل�شعوب �ضد االنظمة كما حدث يف �إيران
و�أعمال اغتيال وقتل و�ضغوط اقت�صادية
وعقوبات وح�صار لكل دول��ة ال تن�صاع
لل�سيا�سة الغربية.
هنا ب��رزت �سورية و�إي���ران واملقاومة يف
لبنان وم��ن تبقى من ف�صائل فل�سطينية
م�ؤمنة بخيار امل��ق��اوم��ة يف طليعة من
يرف�ض ويقول «ال للإذعان لأمريكا ،قالتها
�إي��ران متم�سكة بـ «ال �رشقية و ال غربية»
بل ا�ستقالل حقيقي و�سيادة فعلية وحقوق
ال تنازل عنها ،وقالتها �سوريا – ب�شار
الأ�سد لكولن ب��اول وزي��ر خارجية �أمريكا
متم�سكة بكامل احلقوق الوطنية والقومية،
وقالتها املقاومة يف لبنان فحررت معظم
الأر�ض املحتلة ،وقالتها املقاومة العراقية
ف�أخرجت االحتالل الأمريكي املبا�رش من
العراق...
رف�ض ا�ستلزم مواجهات �أدت �إىل كبح اجلموح
الأمريكي ودفعه �إىل �إخفاق تلو �إخفاق حتى
كانت ظاهرة ال�شارع العربي التي ا�ستغلتها
�أو حركتها �أمريكا لتعو�ض من خاللها كل
�إخفاقاتها ،وقد م ّنت �أمريكا النف�س باقتالع
قلعة امل��واج��ه��ة يف �سوريا و�إع����ادة فتح
الطريق �أمام م�رشوعها اال�ستعماري.
لقد حب�س العامل �أنفا�سه وه��و يراقب ما
يحدث يف �سوريا من حركة قيل زوراً �إنها
«�سلمية» ولكن ك��ان وا�ضح ًا �أنها كانت
مدعومة وموجهة ب�إعالم النفاق والت�ضليل
من �أجل خداع ال�شعب ال�سوري لدفعه �إىل
حماكاة �أكذوبة الثورات امللونة وت�أكيد
وجود ربيع عربي لن�رش الدميقراطية ،لكن
وع��ي ال�شعب ال�����س��وري و���ص�لاب��ة نظامه
وقواته امل�سلحة واحت�ضان حمور املقاومة
لقلعتها �س ّفه الأح�لام الأمريكية فانقلبت
كذبة «التظاهرات ال�سلمية» �إىل حقيقة
وج��ود الأع��م��ال الإره��اب��ي��ة وهنا متكنت
�سوريا مع حلفائها من ا�ستيعاب الهجوم،
وفتح الطريق �أمام القوى الدولية ال�صاعدة
للتقدم واحتالل املوقع املالئم حلجمها
اال�سرتاتيجي الفعلي على ال�صعيد الدويل
فبد�أت م�سرية دولية فاعلة �شكلت «الكارثة
اال�سرتاتيجية ال��ك�برى» لأم�يرك��ا ومتثلت
ب�صعود دول (بريك�س) ،متلك االقت�صاد
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الحدث
ال���ق���وي ،وال���ق���وى ال��ع�����س��ك��ري��ة ،وامل��وق��ع
اال�سرتاتيجي واحلجم الدميوغرايف الكبري
( % 44من �سكان العامل).
مل ت�ستطع �أم�يرك��ا ذات االقت�صاد املهتز
وال��ق��وى الع�سكرية املرهقة والتحالفات
امل�ترن��ح��ة �أن تخيف رو���س��ي��ا �أو ال�صني
ومتنعهما من املجازفة ،ف�رصخت �رصخة
�أمل مل متنع املتغريات ،وكان يف ذلك ت�شجيع
للقوى ال�صاعدة ب���أن تتقدم يف احتالل
مراكزها يف اخلريطة الدولية امل�ستجدة ،وبعد
�أن ثبتت امل�شهد يف جمل�س الأمن با�ستخدام
فيتوات مزدوجة ،وباتت ت�شكل جبهة دولية
تنزع �أنياب الواليات املتحدة الأمريكية التي
بها نه�شت العامل وجاءت بيانات «الربيك�س»
لتكر�س واقعا جديدا يقول:
� )1إن جمل�س الأمن مل يعد �أداة امريكا فهناك
دولتان متلكان حق تعطيله بالفيتو ،وهناك
دولتان على الأقل يجب �أن تدخال وبع�ضوية
دائمة عرب حركة �إ�صالح للأمم املتحدة ال بد
منها.
� )2إن �سيا�سة «التدخل الدويل الإن�ساين» هي
كذبة �أمريكية يجب التوقف عن �إعمالها
والعودة �إىل احرتام ال�سيادة الوطنية للدول،
واالمتناع عن التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية.
� )3إن البنك ال��دويل ميار�س �سيا�سة قهر
لل�شعوب وال��دول ب�إ�رشاف �أمريكي ويجب
�إ�صالحه و�إال ف���إن دول بريك�س �ستقيم
منظومة �إق��را���ض وتنمية بينية ودولية
تتخطى فيها هيمنة ذاك البنك.
� )4إن الدوالر الأمريكي – كما اليورو  -ال
ينبغي �أن ي�ستمر �سيف ًا على اقت�صاد الدول
ال�صاعدة وتاليا اقت�صاد العامل لذا �ستعتمد
العملة الوطنية لدول «بريك�س» يف التجارة
البينية بينها.
� )5إن التهديد بالقوة الع�سكرية باتت
طريقه مقطوعة على خطني :داخلي ب�سبب
القوة الذاتية للدول و ال�شعوب التي متار�س
املقاومة و خارجي ب�سبب �سقوط خدعة
«التدخل الدويل الإن�ساين».
 )6و�أخ�يراً فقد �سقطت املقوالت الأمريكية
بالدميقراطية والإره���اب بعد �أن �ضبطت
�أم�يرك��ا يف خ��ن��دق واح���د م��ع م��ن ت�سميه
«م��ن��ظ��م��ات �إره���اب���ي���ة» ث��م حت��ال��ف��ه��ا مع
الكيانات الإق�صائية اال�ستبدادية وت�صديها
للمطالب الإ�صالحية ال�شعبية كما هي احلال
يف م�شيخات ومملكات اخلليج عامة ويف
البحرين خا�صة.
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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هذا ما �أكدته «بريك�س» ،و�أطلقته مكر�سة
واق��ع النظام العاملي اجلديد ال��ذي �أ�صبح
حقيقة ق��ائ��م��ة ،بعد �أن ول��د يف احل�ضن
ال�سورية من رحم �أزمة �شاءتها �أمريكا ح ًال
لأزمتها يف ال�رشق و�أن جتعلها �أزمة ل�سورية
وملحورها ،فارتدت عليها كارثة.
لقد اعتربت رو�سيا �أن حا�ضنة نفوذها
اجلنوبية املتم ّثلة ب إ���ي��ران و�سوريا ،هي
مهددة من قبل الغرب عرب �إث��ارة م�سائل
ّ
�إن�سانية و�أمنية قد تف�سح يف املجال �أمام
�إ�شعال منطقة ال�رشق الأو�سط وخلط الأوراق
اال�سرتاتيجية .لذلك ات�سم احل��راك الرو�سي
مب�ؤازرة ال�صني باحليوية ملواجهة الواليات
املتحدة.

الخالصة العا ّمة

يتفق كثري من املحللني على �أن التوافق
الرو�سي-ال�صيني هو «توافق ال�رضورة»،
ومتليه احلاجة �إىل خلق نظرة جديدة �إىل
العامل من �أجل فهم م�صالح كل دولة يف ظل
خلفية العوملة ،وبهدف حتقيق ال�سالم يف
العامل م�ستقبالً� .إذ متكّنت رو�سيا من �إجناح
ا�سرتاتيجية النهو�ض بعد ع�رش �سنوات من
املعاناة بح ًثا عن هوية جديدة يف غياب
�أيديولوجية االحت��اد ال�سوفياتي املنح ّل،
وان��ه��ي��ار رك��ائ��زه االقت�صادية وهياكله
ال�سيا�سية ،فقد �سعت وبثقة تامة �إىل التوافق
مع ال�صني ال�صاعدة بقوة ،لإن�شاء تع ّددية
قطبية على م�ستوى القرار ال��دويل وخدمة
امل�صالح احليوية امل�شرتكة .وقد �أ ّدى هذا
التوافق �إىل تعزيز القوة الع�سكرية لل�صني
مب��ا ي�لائ��م مكانتها االق��ت�����ص��ادي��ة ،حيث
رفعت رو�سيا القيود عن بيع التكنولوجيا
وزودت ال�صني
املتق ّدمة للأ�سلحة احلديثةّ ،
كمية �ضخمة من الأعتدة والطائرات وال�سفن
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والغوا�صات ،كما �أق��ام��ت مراكز م�شرتكة
للبحث وال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ع��اون يف املجال
النووي.
جرى ت�أطري هذا التوافق مبعاهدة ال�صداقة
حددت الأهداف
الرو�سية  -ال�صينية ،حيث ّ
والآل��ي��ات لتحقيقها .وج���اءت التكتالت
والأح��ل��اف الإ���ض��اف��ي��ة مل��ج��م��وع��ة دول
«�شنغهاي» وجمموعة دول «الربيك�س»
لرت�سخ االرتباط الوثيق بني رو�سيا وال�صني،
ّ
ولإعطائه قيمة م�ضافة بان�ضمام قوى
�ضخمة ذات حيوية لتحقيق الأهداف نف�سها.
وميكن تلخي�ص هذه الأهداف امل�شرتكة كما
ي�أتي:
 الإف�لات من �سيطرة ال��دوالر الأمريكيودوره كعملة عاملية يف التجارة الدولية.
متحرر
 خلق توازن يف االقت�صاد العامليّ
من جتاذبات البور�صات الدولية وامل�ضاربة
على
املقومات الأ�سا�سية القت�صاد بع�ض
ّ
الدول من مواد �أولية وخدمات خمتلفة.
 خلق م�ؤ�س�سات ردي��ف��ة للبنك ال��دويلو���ص��ن��دوق النقد ال���دويل تعنى بالتنمية
امل�ستدامة يف دول العامل الثالث ،وحتمي
ومنوها عرب ا�ستقرار
م�صالح الدول ال�صاعدة ّ
�سعر ال�رصف بني عمالتها.
 حماية قيمة الأ���ص��ول املحلية مني�سببها النظام
املخاطر اخلارجية التي ّ
املايل العاملي اخلا�ضع لهيمنة الواليات
املتحدة الأمريكية.
والتطرف الديني
 مواجهة �أخطار الإرهابّ
والعرقي.
 �إ���ص�لاح بنية جمل�س الأم���ن ال��دويلو�إع���ط���ا�ؤه ح����صري��ة م��ع��اجل��ة ال��ن��زاع��ات
تفرد الأحالف
امل�س ّلحة يف العامل ورف�ض ّ
الع�سكرية
بالت�رصف من خ��ارج قراراته
ّ
و�آلياته املعتمدة.

الحدث
االقتصاد في تراجع وانحدار ..و«السياحة» هي األكثر تضرر ًا

 ..2014العام األسوأ اقتصادي ًا منذ االستقالل

يف حني يلملم عام � 2014آخر �أوراقه ا�ستعداداً للرحيل ،ال يبدو �أن
هناك من يتمنى بقاءه بعد ما حمله من ويالت لالقت�صاد اللبناين� ،إذ
�إنه مل يكن �سوى امتداد للعام  2013الذي �أجمع املعنيون على و�صفه
بـ «عام الكارثة االقت�صادية» على كل ال�صعد ويف كل القطاعات� .إذ
�شهدت معظم مفا�صل االقت�صاد اللبناين تراجع ًا على وقع ا�ستمرار
الأزمة ال�سورية وارتفاع عدد النازحني ال�سوريني ،وا�ستمرار ال�شغور
الرئا�سي ،وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني.
ففي عام  ،2014ازدادت معاناة لبنان ب�سبب �أزمة النازحني التي
تخطت مفاعيلها االن�سانية واالجتماعية لت�صبح م�شكلة اقت�صادية
عرب تهديدها اللبنانيني يف �أ�شغالهم و�أعمالهم التجارية».
وتابع لبنان تكبده للخ�سائر �إذ �شهدت البنى التحتية ترديا �إ�ضافيا
ب�سبب ارتفاع عدد النازحني ال�سوريني ،كما عانت احلركة ال�سياحية
والتجارية واال�ستثمارية اخلارجية والداخلية وحركة ال�صادرات
من تراجع حاد.
و�شهد �سوق العمل زي��ادة العر�ض للعمال ال�سوريني ما �أدى اىل
ارتفاع ن�سبة البطالة اىل  % 20مع ازدياد �أعداد العاطلني من العمل
بواقع � 300ألف �شخ�ص.
و�أ�شار البنك الدويل يف تقرير �أعده بطلب من احلكومة اللبنانية
ومب�شاركة الأمم املتحدة و«االحت��اد الأوروب��ي» و «�صندوق النقد
الدويل» اىل �أن عدد الالجئني ارتفع ب�شكل دراماتيكي يف �شهر �آب
املا�ضي ،وهو ما ي�شكل  % 21من عدد �سكان لبنان قبل بداية الأزمة
ال�سورية».
و�أبرز التقرير انخفا�ض معدل النمو خالل الفرتة الزمنية بني عامي
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 2012و  ،2014ومدى الت�أثري ال�سلبي على منو الناجت املحلي ،ما �أدى
اىل خ�سائر كبرية يف ن�سبة الأجور والأرباح وال�رضائب ،حيث من
املتوقع ان يزداد عدد الفقراء يف لبنان بواقع  170الف �شخ�ص ممن
يعي�شون ب�أقل من  4دوالرات يف اليوم.
و�أ�شار التقرير اىل �أن جممل اخل�سائر املرتتبة على االقت�صاد اللبناين
من جراء الأزمة ال�سورية وال �سيما تدفق النازحني الذي بلغ نحو 7.5
مليارات دوالر.
وبح�سب التقرير ال��دويل ،ف���إن املبلغ ال��ذي يجب �إنفاقه لتغطية
خ�سائر لبنان و�إعادة اال�ستقرار وحتقيق اخلدمات كما كانت قبل
الأزمة  2.5مليار دوالر ،وكلفة تداعيات الإنفاق احلكومي بـ 2.6
مليار دوالر مو�ضح ًا �أن الأزمة �أثرت ب�شكل خا�ص على القطاعني
التجاري وال�سياحي� ،إذ �شهدت بداية عام  ،2014نق�ص ًا يف تدفق
ال�سلع الغذائية واال�ستهالكية� ،إذ يعترب لبنان م�ستورداً لهذه ال�سلع
من �سوريا ،وه��و ال��ذي انعك�س ارتفاع ًا جنوني ًا على الأ�سعار،
خ�صو�ص ًا على الطبقتني الو�سطى والفقرية.

تراجع الصادرات

من جهة �أخرى� ،أ�شارت الإ�سكوا يف درا�سة قامت بها اىل «�أن الأثر
على لبنان يتجاوز بكثري مو�ضوع النازحني ويتعلق بخ�سارة
ال�صادرات اللبنانية اىل الدول العربية عرب �سوريا وتراجع مناخ
اال�ستثمار» .وكان جمموع قيمة ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية قد
انخف�ض خالل الأ�شهر ال�سبعة الأوىل من العام  2014اىل مليار و843
مليون دوالر �أمريكي (د�.أ ).مقابل  2مليار و 73مليون د�.أ .خالل
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الفرتة عينها من العام  2013و 2مليار و137
يف ات�صال مع «ال�صناعة واالقت�صاد»،
مليون د�.أ .خالل الفرتة عينها من العام ،2012
ت�شا�ؤم ًا كبرياً يف حديثه عن االقت�صاد
�أي بانخفا�ض ون�سبته  11.1٪مقارن ًة مع
اللبناين .و�أعلن «�أن االقت�صاد اللبناين يتجه
العام  2013و 13.7٪مقارن ًة مع العام .2012
اىل الرتاجع واالنحدار ،فبعد �أن نعم بن�سب
وانخف�ض املعدل ال�شهري لل�صادرات خالل
منو مقبولة منذ ع��دة �سنوات ،تدنت هذه
الن�سب يف ال�سنوات الأخرية لت�صل اىل % 1
الأ�شهر ال�سبعة الأوىل من العام � 2014إذ �سجل
يف عام  2014يف �أكرث التوقعات تفا�ؤ ًال ،فمن
 263.3مليون د�.أ مقابل  296.2مليون د�.أ
خالل الفرتة عينها من العام  ،2013و305.3
املمكن �أال ي�سجل االقت�صاد اللبناين منواً هذا
مليون د�.أ خالل الفرتة عينها من العام .2012
العام .وتوقع حبيقة �أن ي�سجل االقت�صاد
اللبناين منواً �سلبي ًا �إذا بقيت الأو�ضاع يف
د .لويس حبيقة
«السياحي» يستنزف
لبنان واملنطقة على ما هي عليه.
واعترب حبيقة �أن «هذا الو�ضع �سي�ؤدي اىل انخفا�ض كبري
كما �شهدت امل�ؤ�رشات ال�سياحية تراجع ًا ملحوظ ًا فاال�ضطرابات
يف فر�ص العمل ما �سيدفع بال�شباب اللبناين نحو الهجرة
الأمنية والو�ضع الداخلي املتقلب �شكال عائق ًا �أمام ا�ستقطاب ن�سبة
باجتاه الدول العربية و�أفريقيا» .و�أو�ضح �أن «هجرة ال�شباب
عاليه من ال�سياح وال �سيما العرب �إذ حذرت دول عدة ويف طليعتها
حتمل خرياً للبنان يف هذه الظروف .فلوال �سفر ه�ؤالء ال�شباب
دول اخلليج رعاياها من ال�سفر اىل لبنان ما جعل القطاع يالم�س
ااخلط الأحمر نتيجة اخل�سائر التي تكبدها يف مو�سم يعد الأ�سو�أ على
لكان لبنان يومي ًا على موعد مع �آالف املتظاهرين املطالبني
الإطالق منذ �سنوات .ونتيجة لهذا الواقع ،ا�ستنزف القطاع يف ظل
بفر�ص عمل يف �ساحة ريا�ض ال�صلح ،ولكان املجتمع اللبناين
تعرث كثري من امل�ؤ�س�سات ال�سياحية ب�سبب امل�شاكل املالية ،حيث
على موعد مع االنعكا�سات االجتماعية والأمنيه لن�سب بطالة
مرتفعة جداً».
�شهدت معظم الفنادق �إقفا ًال جزئي ًا بلغت ن�سبته  % 40للحد من
و�أبدى حبيقة قلقا كبرياً من امل�ستقبل� ،إذ �إن تراجع االقت�صاد ناجت
اخل�سائر التي تتكبدها .كما �شهد قطاع الفنادق تراجعا قارب الـ40
يف معظمه من الو�ضع الإقليمي املتعرث وخا�صة يف �سورية» ،وقال:
 %يف ن�سبة الت�شغيل وانخفا�ضا يف ال�سعر الو�سطي للغرفة بلغت
ن�سبته .% 35
«م�شاكل لبنان لي�ست جديدة فمنذ زمن بعيد يعاين اقت�صاده من
وت�شري الإح�صاءات اىل �أن معدل �إ�شغال الفنادق ( فئة  4و  5جنوم)
تبعاتها �إال �أن الأمور كانت تبقى مقبولة نتيجة االو�ضاع ال�سورية
يف بريوت تراجع اىل  % 49خالل الأ�شهر الثمانية الأوىل من العام
امل�ستقرة ،بعك�س هذه املرة».
ولفت حبيقة اىل �أن « املرحلة التي مير بها االقت�صاد اللبناين
 ،2014مقابل  % 54يف الفرتة نف�سها من العام املا�ضي� ،أي برتاجع
ن�سبته  .% 5كما تراجعت الإيرادات املحققة عن كل غرفة متوافرة
هي الأ�سو�أ منذ اال�ستقالل عام  ،»1943و�أ�ضاف«:ال ن�ستطيع
ت�شبيه �أزمة االقت�صاد اليوم ب�أي ازمة �سابقة ،فللبنان حدود
بن�سبة  ،% 13.6من  93دوالراً حتى �شهر �آب  2013اىل  81دوالراً
حتى �آب .2014
برية واحدة وهي احلدود مع �سورية ما يجعل اال�ستقرار ال�سوري
وبلغت ن�سبة املوظفني والعمال الذين تركوا العمل يف القطاع
�أمرا مهما جداً القت�صاد لبنان» .وراى �أن النخفا�ص �أ�سعار النفط
ال�سياحي حواىل � 45ألف موظف وعامل من �أ�صل � 150ألف� ،أي
ت�أثريا �سلبيا على لبنان� ،إذ �إنه �سيقل�ص فر�ص العمل املتاحة
ما ن�سبته حواىل  % 30خالل ال�سنوات الأربع الأخرية بعدما خ�رس
للبنانيني يف اخلليج و�سي�ؤدي اىل انخفا�ض حتويالت اللبنانيني
لبنان �أكرث من � 350ألف �سائح كانوا يق�صدونه عرب الرب �سنوياً.
هناك اىل �أقربائهم يف لبنان» .وتابع« :لي�س هناك ما نعول عليه
ويلحظ تقرير «�أرن�ست �أند يونع» حول «�أداء
لإنقاذ االقت�صاد ،فثلثا م�شاكلنا من اخلارج
وبالتايل هي �أمور خارجة عن �سيطرتنا� ،أـما
الفنادق ذات فئة الأرب��ع واخلم�س جنوم يف  7.5مليار دوالر مجمل
منطقة ال�رشق الأو�سط»� ،أن «مدينة بريوت
الثلث املتعلق بالداخل اللبناين فيزيد الأزمة
الخسائر المترتبة
حظيت على ثالث �أدنى ن�سبة �إ�شغال فنادق
تعقيداّ يف ظل عدم انتخاب رئي�س للجمهورية
والو�ضع النيابي املت�رشذم ،وواقع الإدارات
(  )% 49بني عوا�صم املنطقة التي �شملها على االقتصاد اللبناني
التقرير خالل الأ�شهر الثمانية الأوىل من علم
�إ�ضافة اىل و�ضع التغذية والغذاء.»...
السورية
األزمة
جراء
من
.»2014
واعترب حبيقة �أن �أكرث القطاعات ت�رضراً هو
�أم��ا يف ما يخت�ص بتعرفة الغرفة ،فيلحظ
قطاع ال�سياحة ،و�إذ و�صف و�ضعه بالكارثي،
التقرير �أن مدينة بريوت حظيت على �ساد�س
قال« :هناك عرو�ض �سياحية كثرية يف العامل
�أعلى متو�سط تعرفة للغرفة الواحدة ،الذي بلغ  350ألف سائح خسر
بكلفة مقبولة قد تبعد ال�سياح عن لبنان،
 162دوالراً حتى �شهر �آب املا�ضي مقابل
وهذا يعني �أن القطاعات االقت�صادية كافة
 170لبنان خالل السنوات األربع
دوالراً يف الفرتة نف�سها من العام املا�ضي».
�ستت�أثر �سلب ًا �إذ �إن ا�ستهالك ال�سلع الزراعية
وال�صناعية �سينخف�ض» .وتابع«:الفنادق
األخيرة كانوا يزورونه
حبيقة
واملطاعم يف و�ضع حرج ،و�إذا مل يكن مو�سم
البر
طريق
عن
و�أبدى اخلبري االقت�صادي د .لوي�س حبيقة
الأعياد مزدهراً �أعتقد �أن عدة فنادق �ستقفل».
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الحدث
الخبراء يتفقون على ضرورة التغيير لوقف المسار االنحداري لإلقتصاد

إقتصاد لبنان  ..2015أفق مسدود

مع �إطاللة عام  ،2015تبقى التوقعات
بالن�سبة لالقت�صاد اللبناين مفتوحة
على كل االحتماالت .ففي ظل ال�شغور
الرئا�سي وعدم اال�ستقرار الأمني
وال�سيا�سي وامتدادات الأزمة ال�سورية
�إىل الداخل اللبناين� ،أ�صبح من
ال�رضوري التحرك �رسيع ًا للملمة ما
تبقى من الإقت�صاد ،ومنعه من الدخول
يف املجهول .فامل�شكلة الإقت�صادية
واملالية �ستكون �أكرث �صعوبة يف
العام  2015من العام احلايل ،نتيجة
ا�ستمرار تراجع �أكرث امل�ؤ�رشات والنتائج
الإقت�صادية واالجتماعية ،من تراجع
ال�صادرات وعنا�رص النمو الإقت�صادي يف
لبنان ،من �سياحة وزراعة وا�ستثمارات
خارجية جديدة ،ناهيك عن منو
البطالة وتراجع التقدميات واخلدمات،
مع تفاقم �أزمة النازحني.
«ال�صناعة واالقت�صاد» ا�ستطلعت �آراء عدد
من خ�براء الإقت�صاد ال�ست�رشاف الواقع
الإقت�صادي خالل العام اجلديد ،و�إمكانية
وقف امل�سار االنحداري للإقت�صاد ،فكانت
هذه اللقاءات:

مقلد

�أ�شار اخلبري الإقت�صادي ح�سن مقلد يف
حديث مع «ال�صناعة واالقت�صاد» �إىل �أن
«لبنان يواجه م�شكلة كبرية تتمثل بغياب
�أي توجه �أو خيار حكومي �إقت�صادي
وا�ضح» .واعترب �أن «لبنان لن ي�ستطيع
اال�ستمرار يف ظل هذا ال�شلل ،و�إذا ا�ستمر
�سندفع �أثمانا كبرية من دون �أي �إمكانيات
للمواجهة».
ور�أى مقلد �أن «ا�ستمرار ال�شلل �سيولد
�أزم��ة ،ف���إذا مل يح�صل ح��وار وطني جدي
وتوافق على اتخاذ قرارات لتحريك عجلة
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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د .غالب أبومصلح

حسن مقلد

إيلي يشوعي

مقلد« :الكهرباء» عام  2015اكثر الملفات ضغط ًا وتفاقم ًا في
ظل وجود اكثر من مليون ونصف المليون الجئ سوري في لبنان
يشوعي :التحدي عام  2015يكمن في تغيير الرؤية عبر
انتخاب رئيس جمهورية ملم بالشأن االقتصادي
ابومصلح :بالنظر إلى بنية اإلقتصاد وفي ظل الفساد
المستشري ال نرى أي نور ّ
يبشر بالخير في عام 2015
الإقت�صاد ،التحديات �ستكرب».

الخدمات العامة

واعترب مقلد �أن قطاع اخلدمات �سيكون
الأك�ث�ر ت���أث��راً� ،إذ �سريتفع ال�ضغط على
اخل��دم��ات العامة التي ت�شمل الكهرباء
وامل��ي��اه .وق��ال « :لقد م�ضى على غياب
املوازنة � 10سنوات ،ما �أدى �إىل تفاقم
امل�شاكل يف ال��ق��ط��اع ب�شكل ك��ب�ير .يف
ال�سنوات الأوىل ،مل تكن هناك تغريات
بنيوية ،وكان ال�رصف على �أ�سا�س القاعدة
الإثني ع�رشية ي�سمح ب�سد بع�ض الثغرات،
لكننا اليوم بحاجة �إىل ت�صور ملعاجلة
امل�شاكل الداهمة واحلد من تفاقمها».
وتابع« :قطاع الكهرباء �سي�شهد �ضغط ًا
كبرياً كونه يعاين من م�شكلتني كبريتني،
ففي ح�ين مل يتم ت�شييد �أو جتهيز �أي
معمل منذ عام  ،1997يرتفع الطلب على
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خ��دم��ات ال��ك��ه��رب��اء يف ح�ين تتناق�ص
�إمكانات ت�أمينها� .إ�ضافة �إىل ذلك ،كلفة
�إنتاج الكهرباء يف لبنان مرتفعة مقارنة
بالبلدان الأخ���رى ،تراجع �أ�سعار النفط
يخف�ض كلفة الإنتاج وبالتايل العجز لكن
ال يعاجله .ما يجعل ملف الكهرباء ملفا
�ضاغطا ومعر�ضا للتفاقم وال �سيما مع
وجود مليون ون�صف املليون الجئ �سوري
يف لبنان».

نسب النمو

وعن ن�سب النمو املتوقعة ،قال�« :أعتقد �أن
ا�ستمرار الو�ضع على ما هو عليه من دون
دخول عوامل طارئة يعني �أننا �سن�ستمر
يف �سيا�سة انحدار ولن ي�شهد الإقت�صاد
�أي منو .بر�أيي طريقة احت�ساب ن�سب النمو
حتتاج �إىل �إعادة تقييم ،والأرقام التي يتم
الإعالن عنها متفائلة».

على حت�سني البنى التحتية واخلدمات».

يشوعي

أبومصلح

من جهته ،ر�أى اخلبري الإقت�صادي د .غالب
�أبوم�صلح �أنه «من ال�صعب �أن نقدر ماذا
�سيحدث للإقت�صاد عام  ،2015ولفت �إىل
�أنه بالنظر �إىل بنية الإقت�صاد اللبناين ويف
ظل الف�ساد امل�ست�رشي ال نرى �أي �ضوء
يب�شرّ باخلري يف العام اجلديد».
و�أ���ش��ار �إىل �أن «لبنان من �أك�ثر البلدان
انك�شاف ًا يف ال�رشق الأو�سط على حميطه
وعلى ال��ع��امل ،م��ا يعني �أن حتييده عن
م�شاكل املنطقة جمرد �أح�لام» .و�أ�ضاف:
«لبنان جزء �أ�سا�سي من املنطقة ويت�أثر
مبا يحدث فيها ب�شكل مبا�رش .من ال�صعب
توقع انتهاء الأزم��ة ال�سورية يف ،2015
وبالتايل �إن الت�أثريات ال�سلبية لهذه الأزمة
على الإقت�صاد اللبناين م�ستمرة».
واعترب �أن «لبنان ت�أثر و�سيت�أثر �سلب ًا
بتقلبات �أ�سعار النفط� ،إذ �إن انخفا�ض
الأ�سعار �سي�ؤدي �إىل تقل�ص يف �إنفاق
ال��دول النفطية ما �سي�ؤدي �إىل انخفا�ض
الطلب على العمالة والب�ضائع اللبنانية».
واعترب �أن «ه��ذه الأم��ور تهدد الإقت�صاد
ومن ال�صعب معاجلتها».

ضعف متصاعد

و�إذ ك�شف �أن ه��ن��اك �ضعفا مت�صاعدا
وم�ستمرا يف الإقت�صاد اللبناين ،ق��ال« :
الق�ضايا الداخلية والبنيوية عبارة عن
م�أ�ساة .فعلى �صعيد التجارة اخلارجية،
يعاين التجار من �أو�ضاع �سيئة جداً ناجتة
من تطورات �إقت�صادية و�سيا�سية .فعلى
الرغم من نزوح �أكرث من مليون �سوري �إىل

لبنان مل يرتفع الطلب على ال�سلع وبالتايل
بقي الإق��ت�����ص��اد بعيداً ع��ن انعكا�ساته
الإيجابية ،ب�سبب �سيا�سة الإفقار يف لبنان
التي �أدت اىل انخفا�ض القدرة ال�رشائية
للمقيمني يف لبنان وبالتايل تراجع الطلب
احلقيقي على ال�سلع».
ويف رد على ���س���ؤال ح��ول ن�سب النمو
الإقت�صادي املتوقعة يف عام  ،2015ك�شف
�أبوم�صلح �أن «الإح�صاءات املوجودة يف
لبنان غري دقيقة ،وتخفي الواقع احلقيقي
للإقت�صاد».

القطاعات اإلنتاجية

وعن انعكا�س التدهور الإقت�صادي على
القطاعات الإنتاجية ،ق��ال �أبوم�صلح:
«الف�ساد م�ست�رش ،وال ن�ستطيع �أن نقول �أن
�أحداً خارج هذا الف�ساد .ال�صناعة مهملة،
احل��ك��وم��ة والإح��ت��ك��ارات وال��ف�����س��اد �ضد
ال�صناعة .كما �أن الزراعة مهملة �أي�ض ًا
وموازنة وزارة الزراعة �أقل من  % 1من
املوازنة العامة على الرغم من وجود 20
 %من اللبنانيني يعملون يف هذا القطاع.
امل�س�ؤولون يف لبنان ال ي أ���خ��ذون بعني
الإعتبار �أن ال�شعب اللبناين م�ستهلك ومنتج
�أ�سا�سي ،ليطوروا القطاعات الإنتاجية».
ور�أى �أبوم�صلح �أن «احلل يكمن يف التغيري،
ال��ذي لن ي�أتي من ه��ذه الطبقة احلاكمة
التي تلهي النا�س بالق�شور وتهمل الق�ضايا
احلقيقية .اليوم ال يوجد بني الطبقة احلاكمة
من يعمل على خلق فر�ص عمل % 75 ،من
خريجي اجلامعات يهاجرون % 40 ،من
ال�شباب من دون عمل .وال يوجد من يعمل
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ب���دوره ،ر�أى اخل��ب�ير الإق��ت�����ص��ادي �إيلي
ي�شوعي �أن «الإق��ت�����ص��اد اللبناين يتجه
عام � 2015إىل العدم،ما دامت ال�سيا�سات
احلكومية والنقدية واملالية مل تتغري .فهذه
ال�سيا�سات تتبع منذ � 22سنة من دون �أي
تغيري �أو تعديل رغم انها برهنت عن عقمها
على ال�صعيدين امل���ايل وال��ن��ق��دي ،عرب
النتائج ال�سلبية التي يظهرها الإقت�صاد
اللبناين.
و�أ����ض���اف« :ال��ن��ت��ائ��ج ال�سلبية تتمثل
باملراكمة غ�ير امل��ح��دودة للدين العام
والعجز املتوا�صل يف امل��وازن��ة العامة
والرتاجع امل�ستمر يف امليزان التجاري
وازدي�����اد ال��ع��ج��ز ،و �إق��ف��ال ال��ك��ث�ير من
امل�ؤ�س�سات التجارية».
وتابع« :من ال�رضوري الت�شديد على �أن
العامل الأمني لي�س الوحيد ال��ذي يقرر
امل�سار الإقت�صادي� ،إمنا هناك �سيا�سات
�إق��ت�����ص��ادي��ة ع��ج��زت وال ت���زال ع��اج��زة
عن �إح���داث تغيري مطلوب على ال�صعيد
الإقت�صادي».
و�إذ �شدد على �أن «لبنان ميلك ق��درات
وميزات مالية مهمة جداً تتمثل بـ 160مليار
دوالر من الودائع يف امل�صارف اللبنانية»،
قال« :مع الأ�سف كل هذه املوارد املالية
�إدارتها بغاية ال�سوء وامل�س�ؤول الأول عن
هذه الإدارة ال�سيئة هو ال�سيا�سات النقدية
ضال عن الر�ؤية الإقت�صادية لدى
واملالية ف� ً
من مي�سك بالقرار الإقت�صادي يف البالد».

تغيير الرؤية

ور�أى ي�شوعي �أن «ال��ت��ح��دي يكمن يف
تغيري ال��ر ؤ�ي��ة الإقت�صادية عرب انتخاب
رئي�س جمهورية ملم �إىل حد ما بالو�ضع
الإجتماعي والإقت�صادي واملايل �أو يتمتع
بالقابلية لي�صبح ملم ًا �أو يتعامل مع الذين
ميلكون اخلربة يف ال�ش�أن الإقت�صادي».
وعن واقع القطاعات الإقت�صادية ،قال:
«يف ظل هذا الو�ضع الإقت�صادي ال ينفع
البكاء وتعداد من �سيقفل ومن �سيبقى،
فاجلميع ي��ع��اين م��ن ال��و���ض��ع ال�صعب.
و�إذا ا���س��ت��م��رت ال�سيا�سات والأخ��ط��اء
نف�سها جميعنا �سندفع الثمن ولي�س فقط
القطاعات».
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الحدث

حملة ابوفاعور هزت كيان الفساد الغذائي ...هل توقفه؟
برو :لحلول عادلة ضمن «دولة القانون»

جتدد موعد اللبنانيني يف نهاية عام  2014مع
رواية «الف�ساد الغذائي» التي كانوا قد تابعوا
ف�صولها يف �آذار  2012حني مت الك�شف عن �أطنان
من اللحوم وكميات كبرية من حليب الأطفال
واملعلبات وال�سكاكر الفا�سدة .ففي ت�رشين
الثاين املا�ضي بد�أ وزير ال�صحة وائل �أبوفاعور
حملة ك�شف وا�سعة على الأ�سواق اللبنانية كافة
ليعلن عن ف�ضائح باجلملة طاولت �أ�سماء حمال
و�سوبرماركات ومطاعم �شهرية ،ليفاجئ اللبنانيني
بحقائق خميفة كان �أبرزها الك�شف عن «بقايا
براز ب�رشي ومياه جمارير» يف طعامهم.
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�أتت حملة �أبوفاعور «ككرة ثلج» كربت وكربت وتدحرجت حتى
حركت ال��وزارات الأخ��رى والهيئات االقت�صادية واجلمعيات
املعنية على �أمل �أن يتم التو�صل اىل نهاية �سعيدة لهذه الرواية
املخيفة التي تهدد �صحة اللبنانيني يف خمتلف �أعمارهم
وفئاتهم .فمنذ عامني ،ح�صل ا�ستنفار حكومي ا�ستدعى جل�سة
وزاري��ة عاجلة� ،شكل من خاللها جلنة وزاري��ة طارئة التخاذ
الإج��راءات القانونية الالزمة وو�ضع اخلطوات الرادعة لذلك،
وخل�صت اىل �سلة مقررات من بينها �إج��راء م�سح �شامل لكل
امل�ستودعات وامل�صانع وامل�سالخ وامل��زارع واملطاعم �ضمن
خطة بالتعاون بني ال��وزارات املعنية ،وج��رى اق�تراح تعديل
قانون حماية امل�ستهلك لناحية الت�شدد يف العقوبات ،كما �أعدت
احلكومة م�رشوع قانون حول �سالمة الغذاء ،نال موافقة غالبية
الوزراء� ،إال �أن ا�ستقالتها مل ت�سمح ب�إحالته �إىل املجل�س النيابي».
واليوم تكرر امل�شهد لكن ب�صور �أ�سو�أ ،حيث مت الإعالن عن وجود
عدد كبري من البكترييا اخلطرية يف الطعام ،وهي «الإيكوالي
وال�ساملونيال واللي�سرتيا بالإ�ضافة اىل التوتاكوليفورم».
وبح�سب اخل�براء ميكن �أن ت�صيب «ال�ساملونيال والإيكوالي»
اللحوم واخل�ضار� ،أما «اللي�سرتيا والتوتاكوليفورم» فتلوث
اللحوم فقط .ومن �ش�أن هذه البكترييا الت�سبب عندما ت�صل �إىل
الإن�سان من طريق الغذاء امللوث ،ب�أعرا�ض الت�سمم الغذائي من
تقي�ؤ و�أمل يف البطن والأمعاء وارتفاع يف احلرارة .ولفت اخلرباء
اىل وجود �أ�شكال من «ال�ساملونيال» �أخطر من غريها ،وقد ت�ؤدي
�إىل «الوفاة لدى الأطفال وامل�سنني وامل�صابني بالأمرا�ض
املزمنة» .و�أ�شاروا اىل �أن «اللي�سرتيا» ،التي �أثبتت الفحو�صات
وجودها يف بع�ض اللحوم« ،خطرة ،خ�صو�صا على املر�أة احلامل
لأنها ت�ؤدي ،بن�سبة � % 75إىل وفاة اجلنني خالل فرتة احلمل� ،أو
لدى والدته ،وفق ًا للحالة».
و�أعلنوا �أن «التوتاكوليفورم» ت�أتي من مياه ال�رصف ال�صحي
وت�صيب اللحوم والأجبان والألبان .وتت�سبب �إ�ضافة �إىل �أعرا�ض
الت�سمم العادية ،ولدى تكرار الإ�صابة بها ،ب�أمرا�ض �رسطانية
يف الأمعاء» .ما يف�رس جزئيا ارتفاع �ضحايا ال�رسطان يف لبنان،
وح�سب منظمة ال�صحة العاملية التي �أ�شارت �إىل زيادة الأمرا�ض
بن�سبة و�صلت �إىل �أربعني يف املئة بني عامي  2007و.»2011
�أبو فاعور �أعلن ا�ستمراره باحلملة حتى النهاية م�ؤكداً �أنه «ال
ي�ؤخذ بالأموال �أو الرتهيب ،ولكنه ينفذ القانون» ،ليبقى ال�س�ؤال
هل �سينجح يف �إخراج هذا امللف من دائرة احللول امل�ؤقتة اىل
احللول اجلذرية؟

األسئلة الكبرى

و�صف رئي�س جمعية حماية امل�ستهلك زهري برو تعامل احلكومة
مع ملف ف�ساد الغذاء « بالبداية الطيبة» ور�أى يف حديث لـ
«ال�صناعة واالقت�صاد» �أن «ا�ستمرار احلملة بحد ذاته مدخل
16

�صحيح لطرح الأ�سئلة الكربى
ولتوعية املواطنني حول �أمور
�أكرب بكثري من �سالمة الغذاء».
وق��ال« :نعرف متام ًا �أن��ه يف
املا�ضي ح�صلت حمالت �ضد
ف�ساد الغذاء نظفت ال�سوق لفرتة
لكنها مل ت�صل اىل �إقرار قانون
ل�سالمة الغذاء .وحتى الآن ،ال
نعلم �إن كان �سيح�صل ت�أجيل
�أو تهدئة تعيد الأم��ور اىل ما
كانت عليه يف ال�سابق».
زهير برو
الحاج حسن متحدثًا خالل مؤتمره الصحفي
ويف رد ع��ل��ى ����س����ؤال ح��ول
امل�س�ؤولني عن ف�ساد الغذاء
املنت�رش يف لبنان ،و�صف برو لبنان «ببناية بال �سقف ذات
عديدة تنت�رش يف كل لبنان».
�شبابيك خملعة يعمها اخلراب» .و�أ�ضاف« :عندما تغيب الأ�س�س
و�أ���ش��ار اىل �أن «ال�ضغوط ال��ت��ي تعر�ضت و�ستتعر�ض لها
والأط��ر العامة ل�سالمة الغذاء �ستظهر م�شاكل الف�ساد يف كل
احلملة كبرية ج��داً �إذ �إنها م�ست ب�أمر جوهري يف النظام
القطاعات .واليوم لي�ستطيع �أن ينتج بلد غذاء �سليما يحتاج
اللبناين ت�ستفيد منه جمموعات كبرية .وقيام قانون حديث
اىل تطبيق انظمة �سليمة تراقب الطريق التي ت�سلكه الب�ضائع
وج���دي ل�سالمة ال��غ��ذاء �سيكلف تلك امل��ج��م��وع��ات  30اىل
 % 40من �أرباحها ،ليبقى ال�س�ؤال هل �ستتخلى تلك املجموعات
من امل�ستورد �أو املنتج اىل امل�ستهلك ،و�أي خلل يف مراقبة هذه
عن هذه الأرباح؟
الطريق ي�ؤدي اىل النتيجة التي ر�أيناها».
وتابع« :النظام ال�سيا�سي اللبناين ال يحكم من �أجل الأخالق
كالم هوائي
وال�ضمري والدين بل من �أجل ت�أمني م�صالح فئات طائفية معينة.
وو�صف برو كالم منتقدي توقيت حملة �أبو فاعور بـ«الهوائي»،
ويف الواقع ،مت�سك هذه الفئات مبفا�صل وتركيبة البلد ،وتتحكم
وقال« :هذا الكالم ال يعني �إال القول «�أتركوا الأمور ت�سري كما
وتف�صل
بجوانب االقت�صاد واالجتماع كافة من دون �أي ا�ستثناء،
ّ
كانت ،ملاذا �إزعاج منظومة الف�ساد؟».
القوانني على قيا�سها .وكنتيجة لهذا الواقع ،مت جتويف قوانني
وتعليق ًا على كالم وزير ال�سياحة مي�شال فرعون ب�أن «الت�سمم
عديدة منها قانون حماية امل�ستهلك ،فاملجل�س الوطني حلماية
الغذائي يف لبنان هو �أدنى من �أي منطقة» ،قال« :رمبا الوزير
امل�ستهلك مت �إلغاء وتهمي�ش دوره حيث اجتمع � 3أو  4مرات ومل
يتخذ �أي قرار منذ � 10سنوات .وكذلك حمكمة
ال يعلم �أن ن�سبة زيادة الأمرا�ض ال�رسطانية يف
امل�ستهلك التي مت تعيينها عام  2005ومل تعقد  ٪ 40بلغت نسبة زيادة ال�سنوات الثالث ال�سابقة بلغت  ،% 40ورمبا مل
يطلع على معدل احلياة يف لبنان والذي يقل
�أي اجتماع».
السراطانية
األمراض
عن معدل احلياة يف �أوروبا بني  10و  15عام ًا».

الفساد ليس استثناء

ور�أى برو �أن احلل ال ميكن �أن يكون �إال �ضمن
«دول��ة القانون» ،م�ؤكداً �أن «لبنان لي�س بلداً
مهم ًال ينت�رش فيه الف�ساد �إمن��ا بلد
منظم متام ًا خلدمة م�صالح حمددة.
ولهذا ال ميكن انتظار حلول عادلة
وجدية مل�شاكل الغذاء ،فهذا الأمر ال
ميكن �أن يح�صل �إال بالقوة وال�ضغط
امل�ستمرين».
وعما �إذا ك��ان متفائال بانتهاء
زم��ن ف�ساد الغذاء يف لبنان ،قال
برو« :بر�أينا حملة الوزير �أبوفاعور
كبرية ومن �ش�أنها هز كيان الف�ساد،
لكننا ال نعلم �إن كانت �ستوقفه.
فالف�ساد يف لبنان �أ�صبح قاعدة
ولي�س ا�ستثناء �إذ يتمتع مبداخل

في السنوات الثالث
السابقة في لبنان

عينة من المواد الفاسدة المضبوطة
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الحاج حسن

وكانت حملة �أبوفاعور قد �أدت اىل �إلغاء طلبيات
�إىل اخلارج .وتطرق وزير ال�صناعة
ح�سني احلاج ح�سن �إىل ت�أثري �سالمة
ال��غ��ذاء ،على الإقت�صاد الوطني،
عند تناول وت��داول معلومات غري
�صحيحة وغ�ي�ر منطقية ،تلحق
ال�رضر الكبري ب�أ�صحاب م�ؤ�س�سات،
حد �إعدامهم �إقت�صادي ًا وجتاري ًا
�إىل ّ
�إذا جاز التعبري .وعر�ض يف م�ؤمتر
�صحايف بع�ض الأرق��ام عن طبيعة
ال�صناعات الغذائية يف لبنان،
ن�صدر منتجات غذائية
فقال� :إننا
ّ
م�صنعة من دون الفاكهة واخل�ضار،
مبا قيمته �أربعمائة مليون دوالر
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الحدث
�سنوي ًا و�إىل كل دول العامل ،وهناك
ن�سبة م��ن امل��رجت��ع��ات ال تتعدى
الـ % 1فقط ،وال يكون ال�سبب يف
جودة املنتج ،و�إمنا ل�رشوط تتعلق
بالعالمة التجارية وم��ا يعرف
با�سم الـ .labelكما �أن ال�صناعات
الغذائية توظف نحو خم�سني �ألف
عامل ،وت�ؤمن دائم ًا فر�ص عمل.
وهي ت�شكل  % 4من الناجت املحلي.
ن�صدر �أ�شياء غري
ال ميكن �إذاً �أن
ّ
مطابقة للموا�صفات ،وي�شرتيها
موسى فريجي
امل�ستهلكون يف اخلارج .فلماذا �إذاً
وم�شوهة عن �إنتاجنا اللبناين؟
تقدمي �صورة م�ضخمة
ّ
و�أكد احلاج ح�سن �أن غالبية احلاالت التي �أثريت هي حاالت
�صحيحة ،ولي�ست كلها .ولكن الذي ح�صل هو الإعالن عن �أ�سماء
امل�ؤ�س�سات املخالفة و�أثريت ال�ضجة حولها ،وعندما �صححت
�أو�ضاعها ،مل ي�رص �إىل �إن�صافها يف ال�شكل ال�صحيح مبا ي�ؤدي
�إىل رفع ال�رضر الإقت�صادي عنها� .إننا مدعوون �إىل التعاطي مع
هذا امللف بكل م�س�ؤولية وطنية.
ولفت �إىل �أن هناك نحو  250م�صنع ًا للألبان والأجبان يف
لبنان ،ف�إذا وقع خط أ� معني يف م�صنع �أو ع�رشة م�صانع ،فهل
يكون كل قطاع الألبان والأجبان يف لبنان غري �سليم؟ ال يجوز
التعميم يف هذه احلاالت .لقد مت �إلغاء طلبيات �إىل اخلارج ب�سبب
ما �أثري �أخرياً .وال �أخفي �رس�أ �أن هناك نية لدى �أ�صحاب بع�ض
امل�صانع يف الإقفال �أو االنتقال �إىل بلدان �أخرى.

رسالة من فريجي إلى الوزراء المعنيين

وكان املهند�س مو�سى فريجي م�ؤ�س�س �رشكة تنمية الزراعية قد
توجه �إىل الوزير �أبوفاعور بكتاب تهنئة ملبد�أ الت�صدي للمخالفات
الغذائية ،م�سج ًال مالحظاته العلمية حول النتائج التي عر�ضت
ب�ش�أن حلوم الدواجن وتبيان القوانني املرعية الإجراء جتاه مثل
هذه النتائج يف الإحتاد الأوروبي والواليات املتحدة.
تكمن يف الأ�سا�س يف
ويف حني ر�أى فريجي � ّأن امل�شكلة ُ
اللبنانية للمقايي�س
ؤ�س�سة
القيا�سية التي و�ضعتها امل�
املوا�صفات
ّ
ّ
( )Libnorحول حمتوى ال�سلمونيال والبكترييات الأخ��رى يف
حلوم الدواجن الطازجة غري املفرومة واملفرومة بحيث جاءت
ملطابقة يف معظم الأحيان،
ُمغاىل بها �إىل درجة ا�ستحالة ا ُ
واقعية
أكرث
�
ت�صبح
كي
ة
القيا�سي
طالب بتعديل املوا�صفات
ّ
ّ
وتتما�شى مع موا�صفات الإحتاد الأوروبي والواليات املتحدة.
يف مو�ضوع ال�سلمونيال ب� ّأن معايل وزير
وذكر فريجي
ّ
ال�صحة الأ�سبق الدكتور حممد جواد خليفة �أعلن على �شا�شات
عينات حل��وم ال��دواج��ن يف بريطانيا
التلفزة ب���أن  % 75من ّ
إيجابية وب��� ّأن طهي حلم الدواجن ما فوق 60
�أظهرت �أ ّنها �
ّ
ال�صحي
النظام
ا
مرفق
ال�سلمونيال،
على
يق�ضي
مئوية
درجة
ً
ّ
ّ
مل ّتبع يف الواليات املتحدة الذي ي�ضع جدو ًال زمني ًا مل�سالخ
ا ُ
الدواجن لتخفيف م�ستوى ال�سلمونيال حتت نظام Salmonella
.Reduction Plan
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أبوفاعور يتابع فحوص العينات الغذائية في أحد المختبرات

و�أ�شار �إىل �أنه «يتبينّ من النظام املعمول به يف  2014ب� ّأن
لتواجد ال�سلمونيال يف الدجاج الكامل
الن�سبة املئوية املقبولة
ُ
عينةّ � ،أم��ا يف حلم ال��دواج��ن املفروم فهي
هو  % 20من ّ 51
عينة.
 % 44,6من ّ 51
و�شدد على �أن « التدابري املتخذة بحق امل�ؤ�س�سات التي تزيد
عر�ض
ن�سبة ال�سلمونيال عن امل�سموح به يف ّ
العينات امل�أخوذة ف ُت ّ
لثالث مراحل:
الأول:تنبيه لتح�سني الو�ضع.
الثاين:مراجعة لنظام الـ  HACCPاملعمول به يف امل�ؤ�س�سة.
عينات جديدة و�إدراج �إ�سم امل�ؤ�س�سة على
الثالث:التوقف عن �أخذ ّ
�أنها غري مطابقة على �صفحة التوا�صل الإجتماعي للـ  ،FSISمن
دون حتويل الأمر �إىل الق�ضاء �أو �إقفال امل�ؤ�س�سة».
و�إذ �أرفق نظام الإحتاد الأوروبي مع كتابه� ،شدد على �أن « العديد
من امل�ؤ�س�سات التي اع ُت رِبت خمالفة هي حا�صلة على �شهادات الـ
 HACCPوالـ  ISO 22000اخلا�ص َتني ب�سالمة الغذاء ،الأمر الذي
للمطابقة �أكرث
يدعو �إىل الت�سا�ؤل حول الإجراءات املطلوبة منهم ُ
مما يعملون وهم ُمطالبون من امل�ؤ�س�سات العاملية التي ُت�رشف
ّ
على م�ؤ�س�ساتهم لتت�أكد من �سالمة الإج��راءات التي يتخذونها
وبالتايل الإبقاء على منحهم هذه ال�شهادات.
ولفت �إىل �أن « لبنان ي�ستورد  % 85من غذائه� .أي � ّأن لبنان يو ِّفر
من م�صانعه ومزارعه فقط  % 15من غذاء مواطنيه ،ور�أى �أن
م�ؤمتر الوزير �أبوفاعور ال�صحفي ي�ضع امل�ؤ�س�سات اللبنانية
ملنتجة يف م�أزق قد ي�صل �إىل �إقفال هذه امل�ؤ�س�سات وبالتايل
ا ُ
زيادة الإعتماد على الإ�سترياد».
العينات امل�أخوذة
و�أكد فريجي « � ّأن معظم � ،إن مل ي ُكن كل ،
ّ
عينات من املواد التي ال
والتي ّ
مت �إجراء فحو�صات عليها هي ّ
ا�ستهالكها كما هي بل بعد طهيِها على درجة حرارة ما بني
يتم
ُ
ّ
300
و
ماية
ت�رض
قد
التي
البكترييات
كل
على
يق�ضي
الذي
أمر
ل
ا
ّ
ت�سمم �شاملة وعامة
ب�صحة الإن�سان .من هنا مل ن�شهد حاالت ُّ
حتدث».
تت�شدد وزارة الإقت�صاد يف �إل���زام بيع الفروج
ومتنى « لو
ّ
كي�س ًا �أو ُمع ّلب ًا عم ًال بقرارِها رقم �/1/18أ.ت .تاريخ
ومقطعاته ُم َّ
( 2009/01/22مرفق رقم  )6ومتنع بيعها �سائبة من دون ذكر
�إ�سم امل�صنع وتاريخ الإنتاج والإنتهاء .حيث � ّإن هذا الإجراء
ملن ِتج عن �سالمة منتجا ِت ِه».
ؤولية ا ُ
ّ
يحدد م�س� ّ
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إطالق مركز التدريب حول سالمة الغذاء من غرفة بيروت
ال��وزارات املعنية والغرف
�أطلق احتاد الغرف اللبنانية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات،
برئا�سة حممد �شقري «مركز
��ض�رورة لتعزيز ال�سالمة
ال���ت���دري���ب ح����ول ���س�لام��ة
يف ل��ب��ن��ان» .وق����ال« :م��ع
الغذاء» ،يف م�ؤمتر �صحايف
قيام املركز نكون كقطاع
مقر غرفة بريوت
ُعقد يف ّ
خا�ص قد �أجنزنا اخلطوة
وج��ب��ل ل��ب��ن��ان ،مب�شاركة
الأوىل من اخلطوات التي
وزراء ال�صحة وائ���ل �أب��و
التزمناها ،ونحن يف طور
فاعور ،وال�صناعة ح�سني
و�ضع ميثاق ال�سلوك املهني
احل��اج ح�سن ،والإقت�صاد
ونتابع العمل على توفري
�أالن حكيم ،والبيئة حممد
برنامج متويل طويل الأمد
امل�شنوق ،ورئي�س الهيئات
للم�ؤ�س�سات لال�ستثمار يف
الإقت�صادية الوزير ال�سابق
المشاركون في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مبنى غرفة بيروت وجبل لبنان
م�ستلزمات �سالمة الغذاء ،يف
ع��دن��ان ال��ق�����ص��ار ،ورئي�س
ب�سبب ف�ساد يف ال�صناعة» ،م�شرياً �إىل
املقابل ،نتمنى على اجلهات الر�سمية �أن
«اجلمعية اللبنانية لرتاخي�ص الإمتياز»
�أن �صادراتنا هي �إىل الأ�سواق الأوروبية
توا�صل العمل على �إقرار قانون �سالمة
�شارل عربيد ،بح�ضور ممثلني عن وزيري
والأمريكية و�أ�سرتاليا واليابان وهي
تتبع
�شهيب وال�سياحة مي�شال
الغذاء �إ�ضاف ًة �إىل الت�شدد يف �آلية ّ
الزراعة �أكرم ّ
الأك�ث�ر تطلب ًا بالن�سبة �إىل مو�ضوع
حركة الغذاء و�ضبطها من املن�ش�أ �إىل
ف��رع��ون ،و�أع�����ض��اء النقابات املعنية
املوا�صفات واملعايري ،علم ًا �أن ت�صديرنا
امل�ستهلك».
مبو�ضوع الغذاء.
�إليها هو  % 60من جمموع ال�صادرات
أبوفاعور
شقير
الغذائية» .وتابع�« :سنلزم جميع امل�صانع
�أم��ا الوزير �أب��و فاعور فقال« :ال��وزراة
�أ�شار �شقري قائال �« :إن �إطالق احتاد الغرف
تدريب العاملني لديها يف هذا املركز
لن تغيرّ م�سارها وهي �ستتابع مالحقة
املركز� ،إجناز هام لدوره اال�سرتاتيجي
حت��ت طائلة ع��دم �إعطائها تراخي�ص
ضال عن �أن �إن�شاءه مت خالل
امل�ؤ�س�سات والعمل على ك�شف و�إ�شهار
�صناعية ،و�سنعمل على �إ�صدار تعميم �أو
الوطني  ،ف� ً
�أ�سماء املخالفني منهم ،والوزارة ال تثق،
فرتة قيا�سية ،واعتباراً من  15كانون
مر�سوم بالتعاون مع الوزراء املعنيني،
الثاين �سيفتح �أبوابه �أمام العاملني يف
على الرغم من وجود املركز ،بح�صول
يمُ نع مبوجبه �أي م�صنع �أو مطعم �أو فندق
جم��ال ال��غ��ذاء ،لإج��راء دورات تدريبية
ال��ت��زام كامل من امل�ؤ�س�سات ب�سالمة
�أو �أي م�ؤ�س�سة تتعاطى الغذاء ،من العمل
جمانية حول �سالمة الغذاء .ومبادرتنا
ال��غ��ذاء .و�أ���ض��اف�« :سن�ستمر يف حملة
يف حال مل يكن العاملون فيها خا�ضعني
جاءت للم�ساهمة يف م�ساندة امل�ؤ�س�سات
التفتي�ش والرقابة� ،إىل �أن ن�صل �إىل ما
لدورة يف املركز».
العاملة يف هذا املجال ،اللتزام �أف�ضل
ي�ضمن �سالمة املواطن و�إىل الإقت�صاد،
القصار
املعايري واملوا�صفات العاملية التي
و�إذا مت ك�شف �أ�سماء م�ؤ�س�سات خمالفة ،
بدوره ،قال الق�صار» �إن مو�ضوع �سالمة
توفر �سالمة الغذاء� ،إذ �سيعمل املركز
هذا ال يعني �أن كل امل�صانع وامل�ؤ�س�سات
الغذاء ،يف غاية الأهمية واخلطورة يف
ع��ل��ى تنظيم ن����دوات و�إع�����داد ب��رام��ج
غري �سليمة».
�آن واحد ،ولكن يجب عدم حتميل القطاع
تدريب متخ�ص�صة حول تطبيق �رشوط
المشنوق
اخلا�ص كل الأوزار والتبعات ،فالدولة
وموا�صفات الغذاء وح�سن الإدارة على
وك��ان��ت كلمة للوزير امل�شنوق قال
وم�ؤ�س�ساتها املعنية ،م�س�ؤولة ب�شكل
م�ستوى حت�ضري امل�أكوالت وتو�ضيبها
ف��ي��ه��ا« :م���ن ���س�لام��ة ال��غ��ذاء معاجلة
كبري يف هذا املو�ضوع ،وهي ملزمة يف
وتداولها ،على �أن ي�صدر املركز �شهادات
التلوث البيئي ،ولقد طرحنا يف الوزارة
قانون
م�رشوع
��رار
ق
�
ممكن
وقت
أ�رسع
�
للمتدربني يف نهاية الدورة».
إ
ّ
ّ
التلوث يف امل�صانع،
ملعاجلة
ا
م�رشوع
بحيث
النواب،
جمل�س
يف
الغذاء
�سالمة
ً
ّ
الحاج حسن
تلتزم مبوجبه ال���وزارة و�ضع درا�سة
يتم حتديد امل�س�ؤوليات».
وكانت كلمة للوزير احل��اج ح�سن قال
جمانية حول الأث��ر البيئي للم�صانع،
عربيد
لكن للأ�سف مل يتقدم حتى الآن �سوى 11
ي�صدر م��ا قيمته 400
فيها« :لبنان
ّ
و�ألقى عربيد كلمة �أك��د فيها �أن هدف
م�صنع ًا ،علم ًا �أن هناك قرو�ض ًا معفية
مليون دوالر من ال�صناعات الغذائية،
كهم
الغذاء
�سالمة
مو�ضوع
تثبيت
املركز
من الفوائد حت�صل عليها امل�صانع يف
واملرجتع منها ال يزيد على � % 1سنوي ًا،
ّ
لأ�سباب تتعلق مبل�صق التعريف ولي�س
وطني جامع وه��ذا ما يجعل م�شاركة
هذا الإطار».
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الحدث

«السالمونيال» والسالمة الغذائية
وتت�ضمن
� 5إىل  21يوم ًا بعد الإ�صابة،
ّ

يف ظل ت�شدد الرقابة على �سالمة الأغذية،
انت�رشت كلمة «�ساملونيال» يف الإع�لام.
األعراض والعالمات ما يلي:
ول��ك��ن م��ا ه��ي ه��ذه اجل��رث��وم��ة؟ م��ا هي
حمى تزيد عن 8 .38
�أعرا�ضها و�أ�سبابها؟ وما هي احللول التي
�إ�سهال �أو �إم�ساكّ ،
وردي��ة ال ّلون مرتفعة
بقع
ة،
مئوي
��ة
ج
در
تقرتحها �رشكة ميفو�سا لل�سالمة الغذائية
ّ
ّ
ال�صدر�ُ ،سعال،
تلوث
قلي ًال على ا ّ
جلزء العلوي من ّ
لل�صناعيني اللبنانيني لتفادي ّ
عقلي ،بطء �رضبات القلب،
�ش)
(ت�شو
تخليط
الغذائية بهذه اجلرثومة؟
املنتجات
ّ
ّ
ّ
والطحال.
ه��دف �رشكة ميفو�سا هو رف��ع م�ستوى
�ضخم الكبد ّ
َت ّ
ال�ساملونيال يف �أمعاء
بكترييا
تعي�ش
ال�سالمة
الغذائية يف لبنان واملنطقة عرب
ّ
ّ
الإن�سان واحليوان والطيور ،وي�صاب معظم
اللزمة من �أنظمة نوعية
توفري كل احللول اّ
بال�ساملونيال من طريق تناول
أ�شخا�ص
ل
ا
ومعتمدة
�رسيعة
وفحو�صات
خمتلفة
ّ
وتت�ضمن الأطعمة
ملوث بالرباز،
للجراثيم امللوثة للطعام مثل ال�ساملونيال
ّ
طعام ّ
تتلوث بالبكترييا ب�شكلٍ �شائع ما يلي:
التي
لكل خطوة م��ن خ��ط��وات الإن��ت��اج ح�سب
ّ
وال��دواج��ن ،وال ّلحوم
الأطعمة
البحرية،
النقاط احل��رج��ة ،م��ا مي ّكن ال�صناعيني
ّ
ّ
أن
�
ميكن
منها
قلي
ي�سبب املر�ض للإن�سان.
ال
ال ّن ّيئة:
با�ستمرار
اللبنانيني من فح�ص منتجاتهم
ً
ّ
وميكن ت�صنيف معظم تلك الأمرا�ض على
الدواجن وال ّلحم ال ّن ّيئ �أثناء
وال��ت���أك��د م��ن �سالمتها وات��خ��اذ ال��ق��رار
يلوث الرباز ّ
قد ّ
معدةٍ
ا
وغالب
أمعاء،
�
و
التهاب
لبكترييا
ها
ن
�
ة
عملي
الطعام البحري �إذا
وقد
بح،
ذ
ال
املنا�سب يف التقدم بالإنتاج �أو اتخاذ
أ
ً
يتلوث ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ما ت ّت�سم بالإ�سهال
احل��اد� .إال � ّأن بع�ض
مت ح�صاده من مياهٍ ُم ّلوثة.
ت�صحيحية منا�سبة.
�إجراءات
ّ
ّ
ّ
ب
ت�سب
ال�س
بكترييا
املونيال
��واع
ن
�
ى
احلم
النيئ:
البي�ض
ا
بكتريي
ا
مر�ض
بال�ساملونيال
إ�صابة
ُت َع ّد ال
أ
ً
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مر�ض يودي �أحيان ًا باحلياة،
الرغم من �أ ّنه يبدو وك� ّأن ق�رشة البي�ضة
جلهاز اله�ضمي ،وع��اد ًة
�شائع ًا ي�صيب ا ّ
يفية ،وهو ٌ
ال ّت ّ
على ّ
الدول ال ّنامية.
يف
ا
�شيوع
أكرث
�
وهو
هي احلاجز املثايل يف وجه ال ّت ّلوث� ،إال
ال�س
أمعاء
�
يف
املونيال
ً
ّ
ما تعي�ش بكترييا ّ
� ّأن بع�ض الدجاج امل�صاب بالعدوى ُينتج
طرح مع الرباز ،حيث
الإن�سان واحليوان ،و ُت َ
واألمعاء:
المعدة
إلتهاب
على
يحتوي
ا
بي�ض
ال�ساملونيال قبل �أن
أو
�
م�صادر
املياه
ُي�صاب الإن�سان بها من
ً
ّ
غالب ًا ما يحدث التهاب املعدة والأمعاء
تت�ش ّكل الق�رشة.
الدواجن ،وال ّلحوم،
ّ
الطعام امل ُّلوث؛ مثل ّ
ِ
ال�ساملونيال ب�سبب تناول
��ه
ث
د
تحُ��
ال��ذي
اخلُ�ضار والفاكهة:
والبي�ض.
ّ
الدواجن،
ميكن �أن ُت�سقى �أو ُت َن ّظف بع�ض املُنتجات
بال�ساملونيال
البي�ض� ،أو منتجات البي�ض� ،أو ّ
ع��اد ًة ما يعاين امل�صابون ّ
ً،
ا
د
جي
املطبوخة
غري
أو
�
ئة
ي
ن
ال
حوم
ل
ال
أو
�
وخا�ص ًة تلك امل�ستوردة� ،أثناء
ازجة،
الط
البطن
جات
واحلمى ،وت�ش ّن
من الإ�سهال،
ّ
ّ
ّ
ّّ
ّ
ّ
عدة �ساعات
بال�ساملونيال .كما
ت�ستمر
خالل � 12إىل � 72ساعة .وعاد ًة ما
وترتاوح فرتة احل�ضانة بني ّ
معاجلتها مبا ٍء ُم ّلوث ّ
ّ
أربعة
�
بني
بال�ساملونيال
وتت�ضمن الأع��را���ض م��ا يلي:
��وم�ين،
ي
و
ميكن �أن يحدث ال ّت ّلوث �أي�ض ًا يف املطبخ
ّ
�أعرا�ض الإ�صابة ّ
ح ّتى �سبعة � ّأيام ،ويتعافى معظم امل�صابني
حمى،
الطعام
عندما تالم�س ع�صائر اللحم النيئ ّ
غثيان� ،إقياء� ،أمل بطني� ،إ�سهالّ ،
عالج
أ�صحاء من دون اخل�ضوع ل ّأي
م�شوب
براز
ة،
ع�ضلي
آالم
�
�صداع،
ق�شعريرة،
ال�سلطات.
مثل
املطبوخ؛
غري
ٍ
ّ
ال ّ
ّ
معينّ .
بالدم.
يتلوث العديد من الأطعمة عندما يقوم
ّ
ّ
الذي
إ�سهال
ل
ا
ب
ي�سب
��االت،
حل
ا
بع�ض
يف
فرتة
ى
احلم
بني
احل�ضانة
ترتاوح
ة:
يفي
ت
ال
جيد
أيديهم
�
يغ�سلون
ال
أ�شخا�ص
�
ب�شكلٍ
ّ
ّ ّ ّ
ٌ
ّ
بال�ساملونيال
بعد ا�ستعمال املرحا�ض �أو تغيري
يرتافق مع الإ�صابة ّ
ال ّتجفاف احل��اد ،ويتط ّلب عناي ًة
حفا�ضات الأطفال ،بتح�ضري تلك
فورية ،كما ميكن �أن حتدث
الأط��ع��م��ة .كما ميكن �أن حتدث
طبية ّ
ّ
ٍ
د
���د
إذا
�
���اة
ي
���
حل
ا
ه
���
ت
��ات
م�����ض��اع��ف
ملوث ومن
ء
�شي
مل�س
عند
إ�صابة
ل
ا
ّ
ّ
انت�رشت العدوى �إىل خارج الأمعاء.
ويت�ضمن
ثم و�ضع اليد يف الفم؛
ّ
ّ
جلدير بال ّذكر � ّأن خطر الإ�صابة
احليوانات
ذلك
وخا�ص ًة
أليفة،
ل
ا
وا ّ
ّ
ال�سفر �إىل
الطيور وال ّزواحف.
ّ
بال�ساملونيال يزداد عند ّ
ّ
ال�صحي
ال ّ��دول التي يكون ال ّنظام
ّ
فيها �ضعي ًفا.
إيالن إيوب
هنالك �أك�ث�ر م��ن 2000
من
ن��وع
مديرة قسم الخدمات
ال�ساملونيال� ،إال � ّأن عدداً
عدة جاهزة لفحص «السالمونيال» لمختبرات المصانع والمختبرات الغذائية
بكترييا ّ
في شركة ميفوسا
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ن�شاطات �صناعية
إطالق مشروع تطوير تجمعات الصناعات الثقافية واإلبداعية

الحاج حسن :مقتنع بسياسة الدعم والحماية
�أطلقت منظمة الأمم املتحدة للتنمية
ال�صناعية (يونيدو) بالتعاون مع وزارة
ال�����ص��ن��اع��ة ،م����شروع ت��ط��وي��ر جتمعات
ال�صناعات الثقافية والإبداعية ()CCI
يف لبنان املمول من االحت��اد الأوروب��ي
ومب�ساهمة م��ن احل��ك��وم��ة الإي��ط��ال��ي��ة،
برعاية وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن
وح�ضوره يف فندق فيني�سيا ،ويف ح�ضور
رئي�سة بعثة االحتاد الأوروب��ي يف لبنان
�أجنلينا �إيخهور�ست� ،سفري ايطاليا يف
لبنان جيو�سيبي مورابيتو ،ممثل منظمة
يونيدو يف لبنان كري�ستيانو با�سيني،
مدير عام وزارة ال�صناعة داين جدعون،
�إ�ضافة اىل ممثلني عن بعثات دبلوما�سية
ومنظمات دولية ووزارات و�إدارات عامة،
ور�ؤ���س��اء هيئات اقت�صادية وجتمعات
ونقابات قطاعية و�صناعيني.

من اليمين :باسيني ،مورابيتو ،الحاج حسن ،ايخهورست ،والجميل

الحاج حسن

وقال الوزير احلاج ح�سن�« :أود يف البداية
�أن �أعرب عن �شكر اللبنانيني على الدعم
الذي يوفره االحتاد الأوروب��ي واحلكومة
الإي��ط��ال��ي��ة ومنظمة ال��ي��ون��ي��دو للقطاع
ال�صناعي ،وعلى االهتمام الكبري الذي
يولونه للبنان وللقطاعات الإنتاجية� .إن
هذا امل�رشوع ي�شكل دعما �إ�ضافيا للعاملني
يف احلقل ال�صناعي .ولقد اخرتنا جتمعني
لال�ستفادة من هذا الربنامج ،وهما الأعمال
احلرفية و�صناعة املفرو�شات».
�أ�ضاف« :واملطلوب حت�سني املهارات ورفع
م�ستوى الإنتاج و�إدخال ت�صاميم جديدة
لت�سهيل عملية بيع املنتجات .الأهم  ،اذا
هو ت�أمني بيع ال�سلع وعلينا الت�أكد من
ا�ستمرار البيع حتى بعد توقف الربنامج
امل��و���ض��وع ل��ف�ترة زمنية حم���ددة .وه��ذا
يفعل من خالل �رشح مفهوم القيمة
الأمر ّ
امل�ضافة لل�صناعيني العاديني ،وكيفية
احت�سابهم لكلفة الإنتاج».
و���ش��دد ع��ل��ى �أه��م��ي��ة حت��دي��ث امل��ه��ارات
وا�ستفادة الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية
وفتح الفر�ص �أمامهم �أ�سوة بامل�ؤ�س�سات
الناجحة .وقال« :يف لبنان ،لدينا �إمكانات
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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الجميل يلقي كلمته

الوزير الحاج حسن متحدثًا

عالية ولكنها كامنة وغري م�ستثمرة كما
يجب ،وال ميكن اال�ستمرار من دون مبادرة
ال��دول��ة لو�ضع �سيا�سات ع��ام��ة طويلة
الأم��د ت�ستمر ل�سنوات وت�ست�رشف فيها
احلاجات امل�ستقبلية وت�ضع يف �أولوياتها
دع��م القطاعات الإن��ت��اج��ي��ة ال�صناعية
وال��زراع��ي��ة .اذا ،يكمن احل��ل بو�ضع هذه
ال�سيا�سات وااللتزام بتنفيذها .وللأ�سف،
كانت ال�سيا�سات املو�ضوعة �سابقا جتاه
ال�صناعة وال��زراع��ة يف لبنان �سلبية،
وك��ان م�س�ؤولون ي��ع�برون ��صراح��ة عن
عدم �إميانهم بقدرة هذين القطاعني على
النهو�ض ،وبالتايل يعتقدون �أن لبنان ال
ميكن �أن يكون بلدا �إنتاجيا ب�سبب ارتفاع
كلفة الإنتاج املرتبطة بارتفاع �أ�سعار
الطاقة واالر�ض ال�صناعية واليد العاملة».
ور�أى �أن «احلكومات املتعاقبة هي التي
24

تتحمل امل�س�ؤولية عما �آل��ت �إل��ي��ه حال
القطاعات الإنتاجية يف لبنان .ولكن ذلك
ولد ويولد الفقر واجلرمية والإرهاب .ففي
طرابل�س مثال ،التي كان يعمل الآالف من
�أبنائها يف �صناعة املفرو�شات ،انخف�ض
عدد العمال يف هذه ال�صناعة اليوم اىل
ب�ضع مئات ولي�سوا دائمني .وذل��ك يعود
اىل �سيا�سة فتح ال�سوق اللبنانية امام
املنتجات امل�ستوردة ،م��ن دون تعزيز
القدرة الإنتاجية والتناف�سية لل�صناعة
اللبنانية يف الأ�سواق اخلارجية».
وق��ال« :نحن نتذرع دائما ب���أن القوانني
الدولية ال ت�سمح لنا بتبني �سيا�سة الدعم
التي تلج�أ اليها غالبية الدول ال�صناعية.
فلم الدعم م�سموح لهم وغري م�سموح لنا؟
�إنني مقتنع ب�سيا�سة الدعم واحلماية».

إيخهورست

من جهتها ،قالت ال�سفرية ايخهور�ست�« :إن
ه��ذا الربنامج يقوم على متويل م�شرتك
من االحتاد الأوروبي والتعاون الإيطايل
مببلغ �إج��م��ايل ق��دره  5.6ماليني اورو،
ي�ستفيد من �إمكانات الإبداع الأهلية لدى
اللبنانيني ،اىل جانب الربامج الإقليمية
والوطنية الأخ��رى التي ميولها االحت��اد
الأوروب�����ي .وي��ه��دف اىل تعزيز القطاع

اخلا�ص وامل�ساهمة يف النمو امل�ستدام
وال�شامل».

السفير اإليطالي

اعترب ال�سفري الإي��ط��ايل «�أن امل�ساهمة
الإيطالية ،وقدرها  600الف يورو لي�ست
من الناحية املالية فقط ،ففي الواقع ميكن
اعتبار بلدنا رائ��دا يف ما يتعلق بتثمني
الثقافة والإب��داع .ونتمنى �أن ي�ساهم هذا
امل�رشوع يف تعزيز الروابط بني ال�صناعات
الثقافية والإبداعية الإيطالية والأوروبية
واللبنانية وذل��ك يف �إط��ار بيئة �رسيعة
التغري ،من �أجل �ضمان التنمية امل�ستدامة
لهذا القطاع».

باسيني

و�أك��د با�سيني �أن ه��ذا امل�رشوع ين�سجم
ب�شكل وا�ضح مع ميزة يت�سم بها لبنان
وهي الإبداع ،ويتناول الق�ضايا التي تهم
كل اجلهات الفاعلة التي تهتم بتنمية
لبنان ،مبا فيها الرتاث الثقايف وال�رشكات
الإبداعية ،وخلق فر�ص العمل والقدرة على
املناف�سة التجارية ،والتعاون الأوروبي -
املتو�سطي �أخريا ولي�س �آخرا ،الو�صول اىل
الأ�سواق اجلديدة» ،م�شريا اىل �أن املقاربة
تبد�أ بالطلب على املنتجات الإبداعية
اللبنانية يف �أوروبا» .و�أعلن �أن امل�رشوع
يحدد م�سبقا م�شرتي املنتجات الإبداعية
يف لبنان ويعمل على رفع التجمعات اىل
م�ستوى ميكنها من �أن ت�صبح من املوردين
التناف�سيني».

الجميل

ور�أى رئي�س جمعية ال�صناعيني فادي
اجلميل �أن «ه��ذا الربنامج �أت��ى لي�ؤمن
الفر�ص احلقيقية لقطاع واعد وهام هو
�صناعة املفرو�شات يف مدينة �أ�سا�سية هي
طرابل�س ،ت�سعى اىل ت�أمني حياة طبيعية
لأبنائها و�إيجاد فر�ص عمل لهم» .وقال:
«نحن نقدر �أي�ضا القيمة الإ�ضافية التي
�سوف يقدمها هذا الربنامج وبالتحديد عرب
ت�أمني مبيع كمية من املنتوجات ل�رشكات
عاملية وهذا بحد ذاته رافعة �أ�سا�سية .كما
�أننا نراهن على هذا الربنامج خ�صو�صا
يف هذه الظروف احلالية ون�أمل �أن يكون
م��دخ�لا اىل ب��رام��ج �أخ���رى يف قطاعات
ومناطق خمتلفة».

الحاج حسن يوقع مذكرة تفاهم
في كتالونيا لتطوير الصناعات الغذائية

بعد م�شاركته يف جمل�س التنمية ال�صناعية يف منظمة االمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
(يونيدو) يف فيينا ،انتقل وزير ال�صناعة الدكتور ح�سني احلاج ح�سن اىل مقاطعة
كاتالونيا يف ا�سبانيا ،والتقى وزير الزراعة والأغذية والبيئة الطبيعية يف املقاطعة،
وتباحثا يف التعاون االقت�صادي والتباديل .ووقعا مذكرة تفاهم بني الوزارتني يف
اطار تطوير ال�صناعات الغذائية.
كما التقى احلاج ح�سن كبار امل�س�ؤولني يف وزارتي ال�صناعة واخلارجية ،وعقد �سل�سلة
اجتماعات مع ر�ؤ�ساء جتمعات رجال االعمال وال�صناعيني يف املقاطعة ،حيث مت
البحث يف تطوير التعاون االقت�صادي بني لبنان وكاتالونيا .وقد تخلل الزيارة
جوالت ميدانية على عدد من املدن ال�صناعية وامل�صانع يف كتالونيا لالطالع على
التجارب ال�صناعية ،والبحث يف امكانية تبادل اخلربات واقامة م�شاريع م�شرتكة.

 ..ويترأس اجتماع ًا لمصنعي ومنتجي الحليب:
المصانع المرخصة خاضعة لمعايير الجودة
تر�أ�س وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن �إجتماعا م�شرتكا للمجل�س اللبناين مل�صنعي
احلليب وم�شتقاته ( )LDBومنتجي احلليب ،بهدف الو�صول اىل �إنتاج غذائي �سليم
و�صحي وخ�صو�صا يف قطاعي الألبان والأجبان ،وتن�شيط وحتفيز القطاعات الإنتاجية
ال�صناعية والزراعية وال �سيما يف قطاعي الألبان والأجبان.
وقرر املجتمعون تثبيت �سعر كيلو احلليب وا�صل �إىل �أر�ض امل�صنع ب  1100لرية لبنانية،
و�إخ�ضاع ا�سترياد جميع �أنواع م�شتقات احلليب (من الألبان والأجبان واملثلجات وال
 UHTواحلليب واللنب املنكه ) لإجازات ا�سترياد م�سبقة مينحها وزيرا ال�صناعة والزراعة
بناء على ال�صالحيات املعطاة لهما ،ووفقا حلاجات ال�سوق.

لجنة وزارية

و�أ�شار احلاج ح�سن اىل �أنه «مت االتفاق على ت�أليف جلنة وزارية ثالثية من وزراء ال�صناعة
واالقت�صاد والتجارة والزراعة مع املدراء العامني يف هذه الوزارات �إ�ضافة اىل ممثلني
عن املجل�س اللبناين مل�صنعي احلليب وم�شتقاته ومنتجي احلليب ،تقوم بتقييم النتائج
والأداء كل � 3أ�شهر ،واتخاذ القرارات املنا�سبة يف �ضوء هذه النتائج».
و�رشح «�أن العمل باجراء منح اجازة ا�سترياد م�سبقة تعني تنظيم اال�سترياد ولي�س منعه.
وهناك تن�سيق على هذا ال�صعيد مع وزارتي االقت�صاد والتجارة والزراعة».

تسجيل المصانع

و�إذ لفت اىل «�أن وزارة الزراعة �ستوا�صل عملها على �صعيد ت�سجيل امل�صانع املنتجة
للألبان والأجبان البي�ضاء والراغبة يف الت�صدير ،قال»:يوجد يف لبنان  144م�صنعا
مرخ�صا يف قطاع الألبان والأجبان من وزارة ال�صناعة ،كما �أن هناك م�صانع مرخ�صة
من املحافظني قبل �إحداث وزارة ال�صناعة يجري العمل على تعدادها ،والبقية العاملة
غري مرخ�صة .و�سي�صار اىل �إبالغ وزارة الداخلية بالئحة امل�صانع املرخ�صة بعد �إمتامها،
كما �سيتم بثها على املوقع الإلكرتوين لوزارة ال�صناعة».
وقال�»:إن مفردات �سالمة الغذاء الرئي�سية تقوم على الت�شدد يف تطبيق املوا�صفات وحتديد
امل�صانع غري املرخ�صة واحلاملة �سمة التعريف .ونحن ن�ؤكد �أن امل�صانع املرخ�صة يف
لبنان يف قطاع االلبان واالجبان يف معظمها ال�ساحق خا�ضعة ملعايري اجلودة»..
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«ايدال» تنظم ورشة عمل حول التصدير إلى روسيا:
جهود لبناء عالقات شراكة دائمة وطويلة األمد
اعلن وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن
عن «انخفا�ض ال�صادرات اللبنانية
مقابل ارتفاع حجم الواردات ،متوقعا
�أن ي�صل العجز يف امليزان التجاري
�إىل  17مليار دوالر هذه ال�سنة .ور�أى،
خالل ور�شة عمل نظمتها «امل�ؤ�س�سة
ال��ع��ام��ة لت�شجيع اال���س��ت��ث��م��ارات يف
لبنان» (ايدال) حتت عنوان« :الت�صدير
�إىل رو�سيا»� ،أن ال�سوق الإقليمي مربك
ب�سبب الأو�ضاع الأمنية وال�سيا�سية
واال�ضطرابات القائمة يف املنطقة� .إال
�أن لبنان ي�شهد ا�ستقرارا ن�سبيا قيا�سا
�إىل الدول الإقليمية.
واعترب �أن �إع���ادة تن�شيط االقت�صاد
ال��ل��ب��ن��اين ت��ك��ون م���ن خ�ل�ال زي���ادة
ال�صادرات �سواء �إىل الأ�سواق التقليدية
التي ت�شهد تراجعا يف الطلب� ،أو �إىل
�أ�سواق جديدة يف االحت��اد الأوروب��ي
و�أمريكا ورو�سيا و�رشق �آ�سيا.
و�أو���ض��ح �أن دور القطاع ال��ع��ام يف
العالقات اللبنانية الرو�سية يتمثل
بو�ضع الإط��ار القانون واالتفاقيات
ومعاجلة العقبات ودرا�سة املوا�صفات،
يف حني �أن دور القطاع اخلا�ص يتم ّثل
بالتفتي�ش ع��ن ��شرك��اء .وه��ي مهمة
يجب الرتكيز عليها وع��دم اعتبارها
ظرفية كي ي�صبح لبنان من بني الدول
امل�صدرة �إىل رو�سيا.
ّ

عيتاني

من جهته� ،أ�شار رئي�س جمل�س �إدارة
«ايدال» املهند�س نبيل عيتاين �إىل �أن
درا�سة �أعدتها «ايدال» بينت �أن رو�سيا
ت�شكل اليوم �سوقا مهمة جدا بالن�سبة
�إىل املنتجات اللبنانية من قطاعي
ال��زراع��ة وال�صناعات الغذائية .فهي
اليوم ت�ستورد ما يزيد عن  50يف املئة
م��ن ا�ستهالكها املحلي م��ن الطعام
وال�رشاب ،بحجم ي�صل �إىل حدود 40
مليار دوالر يف العام .2013
و�أ�ضاف� « :إن لبنان ميتلك مقومات
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من اليمين :زاسبيكين ،حكيم ،القصار والحاج حسن وعيتاني خالل ورشة العمل

واعدة وعديدة لتحقيق حاجات الأ�سواق
اال�ستهالكية بف�ضل املزايا التفا�ضلية
التي يتمتع بها �إنتاجه ال�سيما النوعية
العالية وعالمة «�صنع يف لبنان».
و�أ�شار �إىل �أن ال�صادرات الزراعية عرب
برنامج  Agri Plusو�صلت �إىل � 500ألف
طن العام املا�ضي .وتهدف امل�ؤ�س�سة
�إىل رفع هذه الكمية �إىل � 700ألف طن
خ�لال ال�سنوات الثالثة املقبلة� .أما
قطاع ال�صناعات الغذائية اللبنانية،
فقد بات ميتلك القدرة على املناف�سة
يف الأ�سواق العاملية بعد دخول العديد
من اال�ستثمارات اجلديدة �إليه خالل
ال�سنوات الأخ�ي�رة .وه��ذا م��ا يجعلنا
نلتزم مع الطرف الرو�سي يف �إط��ار
�رشاكة رابحة بالن�سبة �إىل اجلهتني.
و�أع��ل��ن عيتاين ع��ن القيام بخطوات
الحقة تتمثل بتنظيم زي���ارات عمل
�إىل رو�سيا حيث ُتعقد لقاءات ثنائية
امل�صدرين املهتمني وال�رشكات
بني
ّ
الرو�سية الراغبة باال�سترياد من لبنان.

«حجم التبادل التجاري بني رو�سيا
ولبنان حاليا ال يتنا�سب مع متانة
وعمق العالقات بني البلدين ،وال مع
الإمكانيات والفر�ص املتوفرة لدى
ال��ط��رف�ين ،خ�صو�صا �أن ال�����ص��ادرات
اللبنانية �إىل رو�سيا متوا�ضعة للغاية،
و ُق ّدرت يف العام  2013بنحو � 12ألف
دوالر فقط ،يف مقابل � 918ألف دوالر
لل�صادرات الرو�سية �إىل لبنان».
وقال�« :إننا اليوم �أمام فر�صة ممتازة
قد ال تتكرر لكي نو�سع ونعمق جماالت
ت�صدير ال�سلع واملنتجات اللبنانية �إىل
ال�سوق الرو�سي ال��ذي يعترب من �أكرب
الأ�سواق اال�ستهالكية يف العامل ،مع
الرتكيز على املزايا النوعية والتناف�سية
ل�سلعنا ومنتجاتنا خ�صو�صا �أن هناك
دوال عديدة تتناف�س حاليا للدخول �إىل
ال�سوق الرو�سية ،وت�ستهدف م�ضاعفة
حجم �صادراتها الزراعية �إىل رو�سيا.
ودعا �إىل بناء عالقات �رشاكة دائمة
وطويلة الأمد.

القصار

زاسبكين

ب�����دوره� ،أو����ض���ح ال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري
ل��ـ«احت��اد غ��رف التجارة وال�صناعة
والزراعة العربية» عدنان الق�صار �أن
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ور�أى ال�سفري ال��رو���س��ي يف لبنان
الك�سندر زا�سبيكني «�أننا اليوم دخلنا
مرحلة انتقالية على ال�صعد كافة� ،سواء

ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو املالية
يف �ضوء حاجة الأنظمة القائمة �إىل
تعديالت .وقال �إن املطلوب من رو�سيا
�إع���ادة النظر يف �أم��ور كثرية ومنها
العالقات االقت�صادية والتجارية.
و�أو�ضح �أن العالقة مع لبنان تقليدية،
لكننا اليوم �أمام فر�صة لتحقيق قفزة
نوعية ،ال ت��ك��ون م�ؤقتة ب��ل ت�ستمر
طويال».

حكيم

و�أثنى وزير االقت�صاد والتجارة �آالن
حكيم على «م��ب��ادرة الت�صدير �إىل
رو�سيا التي ج��ـ��اءت نتيـجة تعاون
وجهد م�شرتكني بني الوزارات املعنية
والهيئات االقت�صادية» .واقرتح حكيم
ال�سري وفق خطة ترتكز على جديد ال�سلع
املطلوبة ،حتديد ال�رشكات اللبـنانية
ال��ت��ي تنتج ه��ذه ال�سلع وال����شرك��ات
اللبنانية التي ت�صدر �إىل رو�سيا� ،إ�ضاف ًة
�إىل حتديد و�سائل النقل املنا�سبة،
تطوير االتفاقيات املوجودة ،تفعيل
جلنة الأع��م��ال امل�شرتكة اللبنانية ـ
الرو�سية».

تسيبولين

وكانت كلمة عن ال�سوق الرو�سي �ألقاها
ال�سكرتري الأول ل��دى �سفارة رو�سيا
الفيدرالية روديون ت�سيبولني �أ�شار فيها
�إىل �أن حجم ال�سوق الرو�سية للفاكهة
واخل�ضار يقدر بحوايل  7مليار دوالر
�سنويا ،وهو ينمو مبعدل ثابت بني 10
و 15يف املئة».
و�أكدت مديرة برنامج  UNDPيف وزارة
االقت�صاد والتجارة رفيف برو �أن حجم
ال�صادرات اللبنانية �إىل رو�سيا �ضئيل
خ�صو�صا �إذا ما قارناه مع معدالت
ت�صدير الدول العربية �إليها.
وكانت مداخالت �أي�ضا ملمثلني عن
ث�لاث ��شرك��ات لل�شحن البحري هي
 CGM CMAو�أركا�س ليفانت ليبانون
و Seagoح��ول الإج����راءات والتدابري
املتبعة للت�صدير �إىل رو�سيا ،ومداخلة
للخبري االقت�صادي يف «ايدال» عبا�س
رم�ضان عر�ض فيها العالقات اللبنانية
ال��رو���س��ي��ة ،والأ���ص��ن��اف امل�ستوردة
وامل�صدرة.
ّ

تحديد خطوات ّ
تسهل التصدير إلى روسيا
�أف�ضى االجتماع امل�شرتك عُقد يف غرفة بريوت وجبل لبنان بني القطاعني العام
واخلا�ص� ،إىل �سل�سلة خطوات من �ش�أنها ت�سهيل الت�صدير �إىل رو�سيا وتنمية العالقات
االقت�صادية اللبنانية – الرو�سية.
�شارك يف االجتماع وزراء :ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن ،االقت�صاد والتجارة �أالن
حكيم ،رئي�س «احتاد الغرف اللبنانية» رئي�س «غرفة بريوت وجبل لبنان» حممد
�شقري ،رئي�س «جمل�س االعمال اللبناين – الرو�سي» جاك �رصاف ،رئي�س «جمعية
اجلميل» ،رئي�س جمل�س ادارة امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمار
ال�صناعيني فادي
ّ
«�إيدال» نبيل عيتاين ،ورئي�س جلنة الزراعة يف «احتاد الغرف اللبنانية» رفلة دبانة.
بعدما اكد �شقري �أن فتح اال�سواق الرو�سية �أمام املنتجات اللبنانية يتطلب جهداً كبرياً
اء بني القطاعني العام واخلا�ص ،ك�شف ان مكتبا لتنمية
ومتابعة حثيثة وتعاون ًا ب ّن ً
العالقات التجارية اللبنانية  -الرو�سية يف غرفة بريوت وجبل لبنان� ،سيبا�رش عمله
اعتباراً من االثنني املقبل.
وفيما �شدد احلاج ح�سن على �رضورة متابعة هذا املو�ضوع ب�شكل م�ستمر ،وحتديد
العقبات واحللول املطلوبة له ،وحتديد احتياجات ال�سوق الرو�سية من لبنان
تقدم العمل ،ا�شار حكيم اىل ورود طلبيات اىل وزارة االقت�صاد
واالجتماعات لتقييم ّ
من رو�سيا ال�سترياد منتجات زراعية و�صناعية.
�أما �رصاف ف�أ�شار اىل «وج��ود فر�صة كبرية للإفادة من الظرف احلايل لتنمية
العالقات مع رو�سيا على خمتلف امل�ستويات ،مبا يف ذلك اال�ستثمار و�إقامة �رشاكات
اجلميل بدوره انه �إذا مل
عمل بني ال�رشكات اللبنانية ونظريتها الرو�سية « .واعترب
ّ
ن�ستطع فعلي ًا فتح اال�سواق الرو�سية يف ظل هذا االهتمام ،فلن يح�صل ذلك يوم ًا .واكد
عيتاين �أن «املنتجات اللبنانية مبا تتمتع به من موا�صفات عالية ،قادرة ب�سهولة
على دخول الأ�سواق الرو�سية».
بعد حوار تناول كل جوانب هذا املو�ضوع واال�ستنتاجات التي مت التو�صل �إليها من
زيـارة رو�سيا واالجتماعات التي ُعقدت يف لبنان ،اتفق املجتمعون على اخلطوات
الآتية :عقد اجتماعات للجنة االقت�صادية اللبنانية  -الرو�سية امل�شرتكة لتحديد
العقبات واالتفاقات املطلوب توقيعها ــ �إن�شاء �أربع جلان ملتابعة الت�صدير اىل
رو�سيا ـ ان�شاء جلان :زراعية غذائية� ،صناعية ،ا�ستثمارية ،ومعار�ض.

الحاج حسن يبحث مع «صناعيي الشويفات»
التلوث البيئي
اجلميل
بحث وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن مع رئي�س جمعية ال�صناعيني فادي
ّ
التلوث البيئي
ووفد من ّ
جتمع �صناعيي ال�شويفات برئا�سة �أديب عبا�س تخفيف ّ
ووجه الوفد
ال�شويفات..
يف
الزراعية
–
ال�صناعية
االقت�صادية
ؤ�س�سات
الالحق بامل�
ّ
دعوة �إىل الوزير احلاج ح�سن لزيارة املنطقة والإط�لاع امليداين على �أو�ضاعها
وم�شكالتها .ووعد احلاج ح�سن بتلبية الدعوة ،مقرتح ًا �أن تتم بالتزامن مع تنظيم
ور�شة عمل ت�شمل ممثلني عن ال���وزارات والإدارات والبلديات وجمل�س الإمن��اء
والإعمار وال�صناعيني املعنيني.
حتدد امل�شكالت والتحديات القائمة ،مع تقدمي
عمل
التجمع �إىل حت�ضري ورقة
ودعا
ّ
ّ
التلوث يف املنطقة.
مو�ضوع
ملعاجلة
عمالنية
وحلول
اقرتاحات
ّ
واعترب احلاج ح�سن �أن «الإدارة الف�ضلى للم�سائل العامة ،تقت�ضي من امل�س�ؤولني
�إيجاد نوع من التوازن يف التعاطي مع �أي ملف ،مبا ي� ّؤمن احلوافز من جهة ،وو�ضع
و�سائل الردع وال�ضوابط من جهة �أخرى» ،ور�أى �أن «ورقة العمل هذه ،بعد طرحها
ومناق�شتها وتبنيها والعمل على تنفيذها� ،ست�شكل منوذج ًا �صاحل ًا لت�أهيل املناطق
ال�صناعية الأخرى القائمة على الأرا�ضي اللبنانية كافة».
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الجم ّيـل يطالب بإنشاء صندوق تكافئـي ألسعار الطاقـة
�أبدى رئي�س جمعية ال�صناعيني ال�شيخ فادي
اجلميل ارتياحه لكون قانون �إعفاء ال�صناعيني
ّ
بن�سبة  50يف املئة من �رضيبة الدخل و�رضيبة
الأرب��اح من ال�صادرات ال�صناعية« ،وجد يف
النهاية طريقه �إىل التنفيذ» ،الفت ًا �إىل �أن «هذا
القانون كان �أحد مطالبنا املزمنة ،ومن �ضمن
اجلميل ،ويف حينه
برنامج الوزير ال�شهيد بيار
ّ
كان من الأمور امل�ستعجلة التي طالبنا بها».
«ي�شجع
اجلميل على �أن هذا القانون
و�شدد
ّ
ّ
الت�صدير والإ�ستثمارات يف لبنان» ،م�شرياً �إىل
املطبقة يف خمتلف دول
�أنه «من الت�رشيعات
ّ
العامل» ،ومتنى �أن «ي�ساهم هذا القانون يف ت�شجيع ح�صول مزيد
من اال�ستثمارات يف القطاع ال�صناعي وهو ي�أتي من �ضمن �سل�سلة
�إجراءات يجب اتخاذها لهذا الغر�ض».

ثالثة اهتمامات

إبعاد السياسة عن اإلقتصاد

وعن كيفية مواجهة العجز التجاري الذي قال
وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن �إنه قد ي�صل
اجلميل :نحن كجمعية
اىل  17مليار دوالر ،قال
ّ
�صناعيني نطالب ب�إجراء حتفيزي للإقت�صاد
برمته وم��ن �ضمنه القطاعات الإنتاجية،
ّ
وط��ورن��ا الفكرة بالقول ب��وج��وب «لبننة»
ّ
اقت�صادنا كي يعتمد �أكرث على طاقاته الذاتية
املوجودة يف لبنان ويف االغ�تراب اللبناين.
ففي لبنان طاقات �ضخمة ،وطاقات ب�رشية
ال مثيل لها .وندعو �إىل وجوب عدم انتظار ما يح�صل حولنا ،بل
�أخذ الأمور ب�أيدينا و�إبعاد ال�سيا�سة عن املوا�ضيع الإقت�صادية ،مع
خلق حركة اقت�صادية واجتماعية ت�أخذ يف الإعتبار هذه الطاقات،
امللحة �إليه.
نظرا �إىل حاجتنا ّ
وت�ساهم يف تن�شيط النمو ً

دائماعلى اهتمام اجلمعية
و�أو�ضح �أن «ثالثة موا�ضيع ت�ستحوذ ً
ومطالبها ،وهي مو�ضوع الت�صدير ،وم�س�ألة معاجلة �أكالف الطاقة،
والت�سهيالت واالئتمان يف امل�ؤ�س�سات الو�سطى وال�صغرية» ،وقال:
نتعر�ض لأك�لاف �إ�ضافية نتيجة
بالن�سبة �إىل الت�صدير ،نحن
ّ
التعقيدات التي تواجهنا عرب ال�شحن الربي .ونطالب بالتعوي�ض عن
هذه الأكالف الإ�ضافية ،علم ًا �أننا نحاول ب�شتى الو�سائل املحافظة
على وترية عالية من ال�صادرات.
وعن مو�ضوع الطاقة قال :كنا و�سنبقى نطالب ب�إن�شاء �صندوق
تكافئي لأ�سعار الطاقة يف لبنان وال �سيما للقطاعات التي تعاين
من كلفة الطاقة املكثفة ،وتلقينا وعوداً يف هذا ال�ش�أن .وتنعك�س
تكلفة الطاقة بن�سبة  % 5.7على �سعر املبيع لدى كل القطاعات،
يتعدى الـ % 30من �سعر املبيع.
لكن يف بع�ض القطاعات ال�صناعية ّ
حتديدا ،علم ًا �أن هذه
القطاعات
من هنا ،نطالب مبعاجلة و�ضع هذه
ً
معنية باالقت�صاد الأخ�رض كتدوير البال�ستيك والزجاج
ال�صناعات ّ
مكملة لل�صناعات الأخرى.
أ�سا�سية
�
حلقة
بذلك
والورق ،وهي
ّ
و�أو�ضح �أن «�صناعة الزجاج مث ًال �رضورة لل�صناعات الغذائية؛
وكذلك �صناعة الورق التي تواكب عرب التغليف كل ال�صادرات
الأخرى ،ال�صناعية والزراعية ،والأمر عينه بالن�سبة اىل �صناعة
الكرتون الأ�سا�سية يف �صناعة تغليف الكتاب الذي نفتخر به يف
لبنان باعتباره مطبعة ال�رشق» .وتابع :هذه قطاعات �أ�سا�سية
وت�ش ّغل ما يزيد على �سبعة �آالف �شخ�ص مبا�رشة ،وبالتايل ف�إن
معاجلة هذا املو�ضوع �ستعود باخلري على االقت�صاد وتخلق
فر�ص عمل.
�أما عن م�ساندة امل� ّؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،فر�أى �أن «امل�ساندة
يف هذه الظروف ال�صعبة ،ميكن �أن تكون يف املزيد من الت�سهيالت
امل�رصفية التي ت�ساعد هذه امل�ؤ�س�سات يف تطوير عملها» .وقال:
من �أهم ما نحتاج �إليه اليوم ،هو املزيد من النمو وخلق فر�ص عمل
لل�شباب.
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الجميل رئيسا لالتحاد العربي
للصناعات الورقية
عقد جمل�س �إدارة االحتاد العربي لل�صناعات الورقية والطباعة
والتغليف اجتماعه ال�سنوي يف ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة
من لبنان ،ال�سعودية ،الكويت ،العراق ،الأردن� ،سوريا وم�رص.
ومتت خالل االجتماع �إعادة انتخاب رئي�س جمعية ال�صناعيني
اللبنانيني الدكتور فادي اجلميل ،رئي�سا لالحتاد للمرة الثانية،
علما �أنه ر�أ�س جمل�س االحتاد من العام  2002حتى .2007
�أما نواب الرئي�س الأربعة فهم ح�سني ال�سمرائي (العراق) ،ح�سني
غدار (�رشكة اخلليج للورق  -كويت) ،طه عبد ربه طه (جمموعة
اخل��رايف للورق والكرتون  -م�رص) ،لبيد الغ�ضباين (ال�رشكة
الوطنية لعجني احللفاء والورق – تون�س).

الجميل

و�شكر اجلميل �أع�ضاء االحتاد على ثقتهم الكبرية لإعادة انتخابه
على ر�أ�س االحتاد ،و�أكد «�أنه �سيعمل بالتعاون مع الأع�ضاء
لتطوير هذا القطاع احليوي وتنميته» ،م�شريا �إىل «�أن ال�صناعات
الورقية والطباعة والتغليف باتت ت�شكل ركنا �أ�سا�سيا يف
ال�صناعات العربية لدورها الكبري يف عمليات التغليف التي
تعترب العبا �أ�سا�سيا يف ت�سويق ال�سلع الوطنية وترويجها يف
الأ�سواق الداخلية والعاملية».
وقال «انطالقا من هذا الدور الكبري للقطاع� ،سي�ضع االحتاد
ورقة عمل ت�ستهدف تخفيف ال�ضغوط التي يتعر�ض لها القطاع،
واتخاذ كل اخلطوات امل�شرتكة لرت�سيخ دوره الريادي يف قلب
ال�صناعة العربية».
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مقابلة

فريجي :إنقاذ المصانع اللبنانية يتطلب
تعديالً جذري ًا في سياسة الحكومة االقتصادية
على الرغم من ان لبنان هو من اوائل الدول العربية التي قامت بتعليب وت�صنيع الغذاء
وت�صديره لن�رش �صناعة املواد الغذائية اللبنانية ال�رشق او�سطية يف الدول العربية
والعامل �أجمع ،يعاين قطاع ال�صناعات الغذائية اللبنانية ،كغريه من القطاعات الإنتاجية
يف لبنان �أ�شد املعاناة من الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية املرتدية التي مير بها البلد حاليا،
بالإ�ضافة �إىل تراجع احلركة االقت�صادية خا�صة يف القطاع ال�سياحي ،وبالتايل ،انخفا�ض
القدرة ال�رشائية للمواطن اللبناين.
ورغم ما تقدم ،ال يزال هذا القطاع يحقق منوا �سنة بعد �أخرى يف حجم �أعماله ،حيث
زاد حجم اال�ستثمار ال�صناعي يف هذا القطاع مع قيام م�صانع عديدة بتو�سيع
خطوط الإنتاج لديها وتطوير �آالتها ومعداتها واعتماد برامج اجلودة املتعارف
عليها عامليا بهدف مطابقة معايري ال�سالمة واجلودة ،و وباتت �صادراته ت�شكل
نحو  13,7يف املئة من �إجمايل ال�صادرات ال�صناعية يف العام .»2013
م�ؤ�س�س �رشكة تنمية الزراعية مو�سى فريجي� ،أ�شار �إىل �أن القطاع
الغذائي يف لبنان يعاين من مناف�سة املنتجات املثيلة ملنتجاته
ودعا �إىل خطة تنقذ امل�صانع عرب تعدي ًال جذري ًا يف �سيا�سة
احلكومة االقت�صادية .كالم فريحي �أتى يف حديث لـ«ال�صناعة
واالقت�صاد» ،هنا ن�صه:
�سجل قطاع ال�صناعات الغذائية ن�شاط ًا بارزاً يف عامي 2013
و  2014بحيث احتل عدة مرات املرتبة الأوىل بني القطاعات
امل�صدرة من لبنان .بر�أيك
ما هي الأ�سباب التي تقف خلف منو هذا القطاع؟
يف الواقع مل ت�سجل ال�صناعات الغذائية املرتية الأوىل بني
�صادرات لبنان ،ال بل �سجلت تراجع ًا منذ  1995حتى اليوم.
�أما ال�سبب فهو مناف�سة منتجات مثيلة للمنتجات اللبنانية يف
بلدان كالربازيل وكندا والواليات املتحدة الأمريكية ب�أ�سعار
�أقل من املنتجات اللبنانية� .أما يف الدول العربية فقد بتنا ن�شهد
ت�صدير �صناعات غذائية تغزو الأ�سواق اللبنانية بدال من الواقع
ال�سابق.
ما هي قراءتكم لواقع قطاع
ال�صناعات الغذائية ،وهل
لديكم خطط وا�سرتاتيجية
�صناعية لتطوير م�ؤ�س�ستكم
ومواجهة التحديات؟
ي�ستورد لبنان ال��ي��وم 85
 %م��ن حاجاته الغذائية.
اخلطة الوحيدة التي ميكن
�أن تنقذ امل�صانع اللبنانية
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هي يف �إنتاج منتجات مماثلة للمنتجات امل�ستوردة وبيعها يف
ال�سوق اللبنانية بد ًال من امل�ستوردة ،وهذا يتطلب تعدي ًال جذري ًا
يف �سيا�سة احلكومة االقت�صادية والتي تقت�ضي :االن�سحاب من
اتفاقية املنطقة احلرة العربية ،االن�سحاب من اتفاقية اليورو
متو�سطية� ،إيقاف مفاو�ضة منظمة التجارة العاملية وعدم
االن�ضمام �إليها ،تعديل قانون حماية امل�ستهلك ،وتعديل قانون
حماية الإنتاج الوطني.
�إن جمرد حلول املنتجات اللبنانية حمل امل�ستورد منها يعزز
تنمية القطاع الزراعي و�صناعة التعبئة والتغليف وغريها من
الن�شاطات االقت�صادية واخلدماتية املكملة.
ما هي انعكا�سات �رشوط وموا�صفات �سالمة الغذاء املفرو�ضة
على ال�صناعات الغذائية اللبنانية ،وهل ت�ؤثر على كلفة الإنتاج؟
�إن �إلزام تطبيق �رشوط وموا�صفات �سالمة الغذاء على ال�صناعات
الغذائية هو واجب و�رضورة للمحافظة على �صحة امل�ستهلكني
ب��ال��رغ��م م��ن زي����ادة كلفة
الإن��ت��اج زي��ادة طفيفة� .إن
ع��دد امل�ؤ�س�سات اللبنانية
ال���ت���ي ت��ط��ب��ق ال�����ش�روط
واملوا�صفات يزداد من حني
�إىل �آخ���ر وه���ذه ال�رشكات
تت�سابق الآن يف الإع�لان
عن تطبيق هذه املوا�صفات
للح�صول ع��ل��ى ���ش��ه��ادات
�سالمة الغذاء من �رشكات
متخ�ص�صة.
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مقابلة
القطاع المصرفي يسلب ثروة المجتمعات عن طريق التضخم المالي

خبير التحكيم الدولي مروان المصري:
نسعى لتطبيق نظرية التمويل بالنمو

حماربة الفقر واجب �إن�ساين
و�أخالقي كان وما زال هدف ًا لكل
م�صلح يف الكون .ولكن مع الأ�سف
ف�إن معظم حماوالت حماربة الفقر
قد باءت بالف�شل ،يف ما عدا واحدة
يذكرها التاريخ يف عهد اخلليفة
الأموي عمر بن عبد العزيز الذي مل
تتجاوز فرتة حكمه ال�سنتني ،ويف
ما عدا ذلك ف�إن الفقر ما زال يتمدد
ويرت�سخ مع كل املحاوالت الأممية
ملواجهته .ويف هذا املجال يبدو
�أن يف لبنان فريقا ي�سعى بهذا
االجتاه من �ضمن خطة عمل لها
عالقة بنظام الإ�صدارات النقدية.
خبري التحكيم الدويل الأ�ستاذ
مروان امل�رصي هو �أحد �أفراد هذا
الفريق .وب�سبب اهتمامنا و�سعينا
ملحاربة الفقر �إذا �أمكن ،كان لنا
معه هذا اللقاء.
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ما هي �أ�سباب الفقر بر�أيك ،وهل تعتقد
فع ًال ب�إمكانية حماربته؟
لكل �شيء يحدث يف الكون �سبب وم�سبب،
ف�إذا عرف امل�سبب وغاب ال�سبب مت العالج.
ولكن بع�ض الأم��را���ض تكون �أ�سبابها
مت�شابكة ومتخفية فتغيب احلقيقة وي�ستمر
امل��ر���ض ،ومنها مر�ض الفقر .فالرثوة
املوجودة يف الأر���ض �ضخمة جداً ولذلك
من املفرو�ض �أن يكون كل �أهل الأر�ض
�أثرياء ،ولكن الف�ساد ال�سيا�سي والإداري
الذي يعطل املنتجني عن العمل ،و�رسقة
ال�ث�روة م��ن قبل ف��ري��ق خبيث مثله يف
الأر���ض كمثل اخلاليا اخلبيثة املتخفية
يف اجل�سم ،وتخلف رجال الدين عن فهم
الر�ساالت ال�سماوية وحتجرهم يف الطقو�س
وال�شعائر� ،سمح بوالدة ع�صابة ل�صو�صية
عاملية تن�رش الفقر والف�ساد واال�ستبداد يف
الأر�ض ،وهي الع�صابة نف�سها التي احتلت
فل�سطني.

النظام المصرفي والصهيونية
لقد �أدخلت الأم��ور ببع�ضها ب�شكل غري
مفهوم ،فهل ميكن �أن نب�سط الأمور واحدة
واحدة ،ونبد أ� مب�سبب الفقر؟
امل�سبب الأول للفقر هو النظام النقدي
الربوي العاملي� ،أو النظام امل�رصيف الذي
ت�سيطر عليه ال�صهيونية العاملية ،وهو
نظام م�ستمر يف الأر�ض ومتطور منذ والدة
الوعي االجتماعي الإن�ساين ،وهو ال�سبب
احلقيقي ل�سبي اليهود مرة تلو الأخرى عرب
الع�صور .فاملال هو املادة الأكرث طلبا يف
الكون ،والقانون الفيزيائي يقول بوجوب
منو قيمة امل��ادة التي عليها الطلب� ،أي
منو القيمة ال�رشائية للمال ب�سبب الطلب
وال�شهوة ،وقد كان املال قبل مئات ال�سنني
م�صنوعا من املعادن الثمينة ومع ذلك
فقد �أعدم «�سقراط» ب�سبب �إعالنه احلرب
على رب��ا امل��ال ،واقتتل �سيدنا امل�سيح
(�ص) مع املرابني يف الهيكل ب�سبب ربا
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امل��ال ،واحل��رب الوحيدة التي �أعلنها اهلل
�سبحانه وتعاىل يف ال��ق��ر�آن الكرمي هي
ربا املال .ومع �أن الأمري عالقة �أعلن �أن
ربا املال �سببه خلط املعادن الرخي�صة
بالذهب وتكثري كميته ،ومع �أن املقريزي
�أعلن �أن �سبب املجاعة يف م�رص هو ربا
امل��ال ال��ذي يتم بوا�سطة خلط املعادن
الرخي�صة باملعادن النفي�سة �أي ت�ضخم
كميته ،ومع �أن علم املنطق وعلم الفيزياء
يفرت�ضان من��و القيمة ال�رشائية للمال
ب�سبب الطلب ال�شديد عليه ،ف�إن �سعر املال
الذهبي كان يرتاجع ب�سبب الفريق الذي
ادع��ى ملكية حجر الفال�سفة ال��ذي يحول
املعدن الرخي�ص اىل ذهب .وال��ر�أي العام
قبل بتف�سري «ربا املال» ب«الفائدة» ،ومع
والدة النقود الورقية �أوا�سط القرن ال�ساد�س
ع�رش مل يعد املرابي بحاجة ليكون �صائغ ًا
فاختفى املرابي ال�صائغ وولد رجل �أعمال
ميلك القطاع امل����صريف وي��و ّل��د النقود
الورقية والكتابية بكميات هائلة ت�سلب
الرثوة الكامنة يف النقود بحجة الت�ضخم
املايل.
ولكن كيف ميكن �أن يقبل امل�س�ؤولون
ال�سيا�سيون يف جميع دول العامل بفريق
ي�رسق ال�ثروة من �أم��وال ال�شعوب التي
يحكمونها دون �أن يوقفوه عند حده؟
�أن��ت �أجبتي على ال�س�ؤال ،فال�سيا�سيون
ي��ح��ك��م��ون وال ي��خ��دم��ون ،وال��ن��ظ��ري��ات
ال�سيا�سية مل تتطور مبا يكفي لتحا�سب
ال�سيا�سيني ماديا ،ولذلك ف�إن امل�س�ؤول
ال�سيا�سي �أو موظف الإدارة العامة �أو
ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة ال ت�شعر بحاجتها اىل
�إر�ضاء املواطن العادي ،بل على العك�س
ف�إن امل�صلحة املادية له�ؤالء تقت�ضي عدم
�إجناز املهمة بال�شكل وبال�رسعة املطلوبة.
فالقا�ضي مثال ال ي�ستفيد من العدالة وال
يزداد راتبه �إذا حتققت هذه العدالة وهو
يف ال��وق��ت نف�سه ال يخ�رس �شيئ ًا �إذا مل
تتحقق العدالة ،بل على العك�س ف�إنه يحقق

الربح امل��ادي من املماطلة وم��ن تربئة
املرتكب ،وكذلك الأمر يف جميع قطاعات
�إدارة املجتمع .واملجتمع نف�سه ينعت
القا�ضي �أو الوزير الذي يخرج من موقعه
فقرياً بالغباء� .أي �أن النظريات ال�سيا�سية
املعمول بها حالي ًا هي ال�سبب املبا�رش
للتخلف والف�ساد واال�ستبداد.
هل هذا يعني �أن كل ال�سيا�سيني فا�سدين
حكم ًا ،وم��اذا يحدث �إذا وج��د �سيا�سي
�صاحب �أخالق ومروئة؟
عندما يحاول �سيا�سي م�س�ؤول يف ظل
النظريات ال�سيا�سية احلالية �أن ي�صلح
�سيحدث له مثل ما حدث ل«روبن هوود»
الذي كان من نبالء �إنكلرتا ،ولكن ا�ستبداد
امللك وف�ساده و�سيطرة املرابني الع�شارين
على جباية ال�رضائب التي مت فر�ضها على
ال�شعب امل�سكني �أفقرت روبن هوود و�أمثاله
فهرب �إىل غابة �شريوود وحتول اىل قاطع
طريق ي�رسق النبالء وي��وزع امل��ال على
الفقراء .ولروبن هوود �أمثال متعددة يف
املجتمعات ،فقد حاول وزير لبناين �إ�سمه
�إميل البيطار تخفي�ض �سعر ال���دواء يف
لبنان فتمكنت القوى املالية من حذفه من
الئحة الوزراء اللبنانبنب� .أي �أن النظريات
ال�سيا�سية املعمول بها حالي ًا يف العامل مل
تتطور لتغري امل�س�ؤول ال�سيا�سي ماديا كي
يكون خادما حقيقي ًا للنا�س .ولذلك ف�إن
القطاع امل�رصيف ي�سلب ثروة املجتمعات
من طريق الت�ضخم امل��ايل ،وامل�س�ؤولون
ال�سيا�سيون ال يكرتثون لأنهم ي�شاركون
يف ال�رسقة ويف الوقت نف�سه ميولون القوى
الأمنية لتحمي الفا�سدين با�سم القانون.

إلغاء الجباية المتخلفة
فما هو احلل بر�أيك؟
احلل هو بتطبيق نظرية «التمويل بالنمو»
�أي �أن ي��ك��ون الإن��ف��اق ال��ع��ام احلكومي
حم��دود احلجم مبعدل النمو الإقت�صادي
الذي حتققه احلكومات ،فال يتمكن وزير
من �أن ينفق من دون �إنتاج ومن دون �سقف
للإنفاق .ويف الوقت نف�سه �أن يحق ملوظفي
الإدارات العامة بدءاً من الرئي�س ومروراً
بالوزراء والنواب وو�صوال �إىل املوظف
العادي يف القطاع العام ب�أن يحقق منواً
غري حمدد يف دخله ال�شخ�صي من خالل
جناح املجتمع يف تنمية الرثوة وحتقيق
االزده���ار .على �أن يكون الإن��ف��اق العام

احلكومي ناجتا من �إ�صدار النقود كو�سيلة
�رضيبية مع �إلغاء كل الو�سائل ال�رضيبية
الأخرى وخا�صة اجلباية املتخلفة .وعلى
�أن يقا�س معدل النمو الإقت�صادي من
خالل حت�سن القيمة ال�رشائية للنقود .ف�إذا
حت�سنت القيمة ال�رشائية للنقود بن�سبة
�صغرية يكون مردود املوظف قلي ًال و�إذا
حت�سنت بن�سبة عالية قد يتجاوز دخل
امل�س�ؤول ال�سيا�سي واملوظف كل �أحالمه
وتوقعاته ،ويحقق ال�ثراء ال�شخ�صي من
خالل حتقيق الرثاء العام لأفراد املجتمع
كافة.
�أال تعتقد �أن هذه النظرية �أفالطونية وال
ترتكز �إىل الواقع خا�صة و�أننا نعي�ش يف
جمتمع متخلف ول�سنا يف �سوي�رسا.
�أوال لي�س يف العلم �أفالطونيات وهذه
نظرية علمية �سيا�سية وه��ي الوحيدة
ال��ق��ادرة على حم��ارب��ة الفقر والف�ساد
واال�ستبداد ال�صهيوين .ثاني ًا �إن الطبيب ال
يعالج الأ�صحاء بل �إن عمله يكون حتديداً
م��ع امل��ر���ض��ى ون��ح��ن كمجتمعات عامل
ثالث هم املر�ضى .ويبقى �أن عدم وجود
مثال على تطبيق هذه النظرية ال يعني
�أنها غري �صحيحة بل على العك�س ف�إن
واقع النظريات ال�سيا�سية والإقت�صادية
كم الف�ساد والتخلف والفقر
العاملية يظهر ّ
واال�ستبداد والقتل املجاين العاملي ،ما
يعني �أننا بحاجة ما�سة �إىل الع�صف الفكري
يف هذه العلوم خل�ض م�ستنقعها الآ�سن،
وهذا ما تفعله نظرية «التمويل بالنمو»
ونحن كفريق نعتقد ب�أنها احلل الوحيد
ملجتمعنا اللبناين للخروج من دوامة الدين
العام املرتاكم واملتزايد والذي مل يعد ال
املجتمع وال الأفراد قادرون على ت�سديده،
فاحلكومات مدينة والأفراد مدينون والكل
ذاهب نحو الإفال�س مل�صلحة فريق واحد.

فكر إقتصادي إصالحي
ومن هو هذا الفريق ،وهل تعتقدون فعال
ب�إمكانية جناحكم يف حماربة الفقر؟
هذين �س�ؤالني �شديدي الأهمية ويعيداننا
اىل البداية ،فالكتلة املالية الإئتمانية
اللبنانية والعاملية تتكاثر ع��ن طريق
متوالية هند�سية متناق�صة ال يلحظها
ال�شعب وال احلكومات ولكن كتب االقت�صاد
النقدي كلها ت�رشحها بالتف�صيل� ،أي �أن
الكتلة املالية الإئتمانية وكيفية توالد
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النقود الكتابية الوهمية لي�ست خافية
�إال على من يدفع ثمنها ،و�إذا دققنا يف
التاريخ االقت�صادي لل�شعوب �سنكت�شف �أن
هناك فريقا ي�ستعمر الكون بدون جيو�ش
ع�سكرية ،وه��ذا الفريق هو املرابي الذي
حكم على �سقراط بالإعدام وفر�ض عليه
جترع ال�سم ،وهو نف�سه الذي �صلب الأمري
عالقة على �أ���س��وار اال�سكندرية بعد �أن
رف�ض هذا الأمري النقود الذهبية الفاطمية
املخلوطة باملعادن الرخي�صة املت�سببة
بتكاثر كمية النقود ،وه��و نف�سه ال��ذي
فر�ض على ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم
�أن يخو�ض معركة وهو الذي كان يدعو
للمحبة وال�سالم وامل�ساحمة ،وهو نف�سه
الفريق الوحيد وال�سبب الوحيد الذي �أعلنت
عليه احلرب يف القر�آن الكرمي .فالنقود هي
وعاء الرثوة واملال ال�سائل هو الأوعية مبا
يحتويه كل وعاء من الرثوة ،ومثلها كمثل
الأوعية امل�ستطرقة كلما زاد وعاء نق�صت
الرثوة يف الأوعية الأخرى ،وبالتايل ف�إن
من يولد النقود ي�ستطيع �أن يفر�ض على
النا�س �رضيبة غري مرئية وال حم�سو�سة
تتمظهر بنق�ص ال�ثروة يف النقود حتى
و�إن كانت خمب�أة يف خزائن مقفلة ،وهو
ما ي�سمى بالت�ضخم امل��ايل .واحلكومات
تفر�ض على املجتمعات �رضيبة خمفية
عن طريق ا�صدار النقود ولكن احلكومات
ت�صدر نقوداً ال تتجاوز كميتها ال % 5من
الكتلة النقدية املتداولة وال  % 95الباقية
ت�صدرها البنوك التجارية التي بتوليدها
للإئتمان امل���ايل ت�ستدين م��ن جمموع
ال�شعب لتقر�ض ف��رداً حم��دداً ،وهذا الفرد
يقوم ب�إعادة الدين اىل البنك ولكن البنك
ال يعيد الدين اىل املجتمع .فكيف اذا قام
البنك ب�إقرا�ض املجتمع وا�ستعمر اقت�صاده
مئات ال�سنني و�أفل�س كافة م�ؤ�س�ساته
الإنتاجية التي تعمل وتعمل لت�سدد الدين
الذي ال ميكن ت�سديده؟ وهنا ي�أتي اجلواب
على ال�س�ؤال التايل ،فنحن م�ؤمنون مئة
باملئة بنجاحنا يف مهمة حماربة الفقر
لأننا ن�ستخدم الأ�سلوب الفيزيائي العلمي
يف �رشح نظريتنا ال�سيا�سية واالقت�صادية
وبنف�س الوقت ف�إن الواقع اللبناين والعربي
وما يحدث يف املنطقة من تطاحن �سببه
الفقر والتخلف والف�ساد �سيولد فريقا
خمل�صا ي��ب��ح��ث ع��ن اخل�لا���ص بالعلم
واملعرفة والعدالة واملحبة.
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة

تتابع «الصناعة واالقتصاد» تسليط الضوء على صناعات لبنانية مت ّيزت بجودة انتاجهاّ ،
ومتكنت من منافسة السلع
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد،
برجاق كومباني ،وشركة اليف ليمتد ،ومؤسسةالبرجي التجارية والصناعية ،ومؤسسة بوليفليكس ،وشركة أسامكو
عضاضة ،وشركة الروش لصناعة الشوكوال.

برجاق كومباني ...خبرة  85عام ًا في صناعة الشوكوال
«طعم لذيذ وجودة عالية»
�شعار اتخذته �رشكة برجاق كومباين
لتكون الرائدة يف �صناعة امللنب
والنوغا...
برجاق ...عائلة بريوتية تقليدية وعلى
ايقاع هذه العائلة تا�س�ست �رشكة برجاق
كومباين.
تبد�أ الق�صة منذ ا�أثر من خم�سة وثمانني
عاما مع اجلد الكبري �أ�سعد برجاق الذي
كان يتقن �صناعة امللنب والنوغا من
معمل �صغري ومتوا�ضع يف بريوت .وقد
�شهد املعمل يف عام  1945تو�سيعا»
وتطورا» لي�س فقط يف الأ�صناف ولكن
باعتماد الآليات احلديثة واملواد الأولية
العالية اجلودة .ويعود الف�ضل يف
هذه النقلة النوعية اىل الإبن م�صطفى
برجاق الذي �أدخل �أ�صنافا جديدة
للملنب والنوغا بالإ�ضافة �إىل الف�ستقية
وال�سم�سمية.
وقد �سار م�صطفى برجاق على خطى
والده باتباعه مبد�أ الطعم اللذيذ واجلودة
العالية على مدار ال�سنني.
يف العام  1996كانت ن�شاة الإبن
ال�شاب �أ�سعد برجاق ،املدير العام احلايل
لل�رشكة .ر�أى ا�سعد برجاق �أن املعمل
لديه القدرة على �إنتاج ال�شوكوال بنوعية
تقارن بالنوعية واجلودة الأوروبية.
فقال« :طبقت تلك النظرية وتكللت
التجربة بالنجاح الكبري».
حلم وطموح �أ�سعد الإبن كانا م�صدر
قرارات تكللت جميعها بالنجاح وذلك
بدا» من خالل:
بناء معمل جديد مكون من �أربعة طوابق
وخمترب ملراقبة اجلودة
تطوير املعمل والآليات يف جميع
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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الأق�سام ب�رشاء �أحدث املعدات املعرو�ضة
يف املعار�ض الأوروبية
�إنتاج �أ�صناف جديدة لت�شمل الآن �أكرث
من  150منتج من ال�شوكوال واحللويات
�إعتماد برامج وخطوات مدعومة من
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الوزارات املخت�صة لكي تكت�سب �رشكة
برجاق كومباين ثقة ال�سوق يف لبنان
و�أنحاء العامل.
اليوم ت�شهد هذه ال�رشكة ح�سن ال�سمعة
واالزدهار لي�س فقط يف لبنان بل يف
الدول العربية واخلليجية والأوروبية
والواليات املتحدة الأمريكية و�أ�سرتاليا...
ق�صة عامل برجاق ال تنتهي �إذ �إن طموح
�أبنائها ي�ستمر...

«اليف ليمتد»  ..تطور دائم في صناعة ادوية التعقيم والمنظفات
منصور :منتجاتنا ال تحوي اي تركيبات ضارة للبيئة
مطابخ املطاعم والفنادق وي�ضم اكرث من
تعترب النظافة هاج�س الع�رص يف ظل ما ينت�رش
�صنف ًا من الأدوية املنظفة واملطهرة ،منها
من �أوبئة ت�ؤثر على ال�صحة العامة ،وحتتاج
ما ي�ستعمل على الأ�سطح الباردة وال�ستانل�س
ملعاجلة جذرية ت�ضمن فيها الق�ضاء على
وجميع الأدوات ،ومنها ما ي�ستخدم على الآالت
الأمرا�ض دون الت�أثري ال�سلبي على البيئة.
ال�ساخنة وال�شوايات او غريها من الأدوات التي
يف هذا ال�ش�أن تهتم �رشكة «»Life Limited
بت�صنيع و�إنتاج الأدوية املعقمة واملنظفات.
تتطلب تنظيف ًا يومي ًا او ازالة ال�سواد والدهون
وحتدث �صاحب �رشكة «»Life Limited
من جراء اال�ستعمال اليومي الذي تتعر�ض له
جوزف من�صور عن ال�رشكة وما تنتجه من
الأفران واملعدات .باال�ضافة اىل الأدوية التي
يتكون يف
�أ�صناف الأدوية املنظفة ب�شكل وا�سع ،م�ؤكداً
تق�ضي على التك ّل�س وال�صد�أ ،الذي ّ
�أن اهتمام ال�رشكة بالنظافة العامة ومتابعة
اجلاليات الأوتوماتيكية ومعدات �صناعة
انتاجهم ب�شكل دائم.
االلبان واالجبان واحلليب ،وميكن ا�ستخدامها
عن ال�رشكة والأدوية التي ت�ص ّنعها قال جوزف
يف تنظيف جميع ال�صحون والكبايات
جوزف منصور
من�صور« :تعمل �رشكة «اليف ليمتد» التي
وتلميعها.
ت�أ�س�ست �سنة  1993يف ت�صنيع جميع ادوية التعقيم واالدوية
« »TRAFIم�ستح�رض يزيل البقع امل�ستع�صية على ال�سجاد
واجللي ،واملفرو�شات والفينيل ،ويتميز ب�أنه لي�س له رغوة.
امل�ضادة النواع الفطريات وامليكروبات والفريو�سات واالدوية
املطهرة واملبيدة للروائح الكريهة ،ال�صادرة من جراء ذبح الطيور
« »BIOLIFEم�ستح�رض مطهر ويق�ضي على الذباب واحل�رشات،
ّ
وي�ستخدم كثرياً على الطاوالت يف املطاعم واملالحم وغريها،
واحليوانات كالبقر والغنم واملاعز وغريها ،وكافة املواد املنظفة
كونه يزيل اجلراثيم والبكترييا ،وهو ذات رائحة معطرة.
واملطهرة للدم وغريه من بقايا املزارع وامل�سالخ ،ا�ضافة اىل
« »Sparkleم�ستح�رض خا�ص لكل انواع املعادن يق�ضي على
جميع االدوية الكيماوية التي ت�ستعمل يف تنظيف وتطهري �أدوات
ال�صد�أ و�آثار احلريق ويعطي رونق وملعية ملدة طويلة.
املطابخ واملطاعم والفنادق وامل�ست�شفيات والتنظيفات عامة».
 .VIT S.Sكرمي م�صنوع من ال�سيليكون اخلا�ص ،يلمع ويحافظ
توسيع االنتاج
على ال�ستنل�س �ستيل.
و�أكد من�صور« :ان جميع االدوية ال�صادرة من �رشكتنا ومعاملنا
وا�شار من�صور اىل ان «ال�رشكة
ال حتمل بتات ًا اي تركيبات م�رسطنة وخطرة على البيئة
تهتم بت�صنيع االدوية املنظفة
وجربتها �رشكة «اليف» الأم يف كندا التي تعمل على
للفنادق  .TUFFوهو فعال جداً
واالن�سانّ ،
من حيث النوعية والرتكيب،
التطور الدائم لكل �أنواع الأدوية ،كما تعمل ال�رشكة على تو�سيع
وي�ستعمل يف احلمامات لتنظيف
دائرة انتاجها يف الدول العربية».
البور�سوالن وال�سرياميك والكروم
وعن عدد املنتجات قال من�صور:
ويزيل البقع امل�ستع�صية عنها.
«تنتج ال�رشكة � 60صنف ًا من
انواع الأدوية املعقمة واملطهرة
 TORPEDOم�ستح�رض ازالة
الروا�سب وفتح املجاري اي ًا
واملنظفة .وتفتخر ال�رشكة ب�أنها
كانت
تنتج مطهراً ومعقم ًا ذات مفعول
« »LEMITم�ستح�رض ي�ستعمل
قوي برتكيبته وهو ،quat 774
على خ�شب الباركيه و�أبواب املوكانو وغريها ..بالأ�ضافة اىل
كونه يق�ضي على جميع انواع
العديد من االدوية التي ال تت�سع يف هذه الفقرات ل�رشحها».
امليكروبات واجلراثيم ويطهرها
و�أو�ضح من�صور ان« :جميع ادويتنا حا�صلة على �شهادة
دون ان يكون له مفعول م ؤ�ذٍ لالن�سان وال ي�شكل اي خطر يف
املختربات التي تك�شف عليها قبل اال�ستعمال .كما تفخر ال�رشكة
ا�ستعماله على امل�أكوالت واخل�ضار.
بتقدمي جميع هذه الأدوية مع خرباتها وا�ست�شارتها املجانية
كما ي�ستعمل يف �صناعة االجبان وااللبان و�صناعة احلالوة
اىل جميع زبائنها مع متابعة الفح�ص الدوري والتدريب على
والطحينة ،ويعترب من االنواع اجلديدة يف انظمة املواد
ا�ستعمالها ،ومتابعة جميع ا�ستعمال الأدوية التي تبيعها وت�أخذ
البرتوكيمائية كونه بدون رائحة وال طعم وال لون.
باالعتبار �أي مالحظة ت�صلها من زبائنها.
منتجات الشركة
و�شدد من�صور على ان ال�رشكة ت�ضع يف �سلم اولوياتها املحافظة
وعن منتجات ال�رشكة قال« :لدينا ق�سم خا�ص يف تنظيف وتعقيم
على عالقة جيدة بينها وبني زبائنها.
23
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر
مؤسسة البرجي « ..ليضوي وينور البلد»
البرجي :نعمل على إدخال ماركات جديدة من المولدات
خربة ع�رشين عام ًا وثقة الزبائن ،جعلتا
م�ؤ�س�سة الربجي التجارية وال�صناعية من
امل�ؤ�س�سات الرائدة يف جمال بيع و�رشاء
و�صيانة املولدات الكهربائية وت�صنيع
الكوامت وجتهيز ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
واملباين مبا يلبي حاجاتها من الطاقة
الكهربائية.
وكانت امل�ؤ�س�سة قد تبو�أت مركزاً مهم ًا بني
امل�ؤ�س�سات وال�رشكات الكربى املتخ�ص�صة
يف جتميع املولدات والكوامت يف لبنان بعد
اجلهد الكبري الذي بذله م�ؤ�س�سها الراحل
�سليمان الربجي الذي و�سع عمل امل�ؤ�س�سة
و�شبكة زبائنها ف�إ�ضافة اىل فرعها الأول
الكائن يف ال�شويفات� ،أن�ش�أ برجي فرعا
ثانيا للم�ؤ�س�سة على طريق املطار مقابل
حمطة الأيتام.
وتتابع امل�ؤ�س�سة بعد رحيل م�ؤ�س�سها يف
حادث م�ؤ�سف طريق تقدمها مع ال�سيد
ح�سن �سليمان الربجي الذي �أ�شار يف حديث
مع»ال�صناعة واالقت�صاد» اىل �أنه «يعمل
على تطوير امل�ؤ�س�سة واملحافظة على النهج الذي �سارت عليه
امل�ؤ�س�سة منذ ت�أ�سي�سها عرب �إدخال ماركات جديدة من املولدات

مثل :بركنز ،فولفو ،كاتربلر ،كمنز ،لي�سرت� .إ�ضافة اىل التو�سع يف
�صناعة الكوامت وتركيب الهنغارات احلديدية واملكاتب اجلاهزة
وجتهيز لوحات للحماية واملراقبة وعقود �صيانة».

بوليفليكس لصناعة أكياس النايلون  ...جودة ونوعية
منذ ت�أ�سي�سها يف منطقة الب�سطة يف بريوت ،تعمل
بوليفليك�س يف جمال �صناعة �أكيا�س النايلون مبختلف
املوديالت والقيا�سات والألوان وال�سلوفان .وتتميز
بوليفليك�س التي ت�أخذ اجلودة والنوعية �شعاراً لها،
با�ستخدامها �أجود �أنواع املواد الأولية يف �صناعتها،
كما امتالكها لأحدث الآالت التي ت�صنع الأكيا�س
وتطبعها ب�أجود الألوان.
ولبوليفليك�س �شبكة زبائن وا�سعة متتد اىل خمتلف
املناطق اللبنانية اذ ان منتوجات امل�ؤ�س�سة خمتلفة
االنواع وتلبي حاجات الزبائن كافة مهما كان
اختالفها.
وبهدف خدمة زبائنها ب�شكل �أف�ضل ،تبدي بوليفليك�س
ا�ستعدادها الدائم والتام لتلبية حاجات وطلبات
زبائنها مع خدمة التو�صيل.
�إ�ضافة اىل ذلك ،تتميز بوليفليك�س بفرع خا�ص لتلبية
م�ستلزمات الفنادق واملطاعم من مواد تنظيف وحمارم
وجميع �أنواع البال�ستيك.
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«اسامكو»  62 ..عام ًا من التطور المستمر
عضاضة :لرفع قدرة الصناعيين التنافسية
عام  ،1952ت�أ�س�س م�صنع ع�ضا�ضة وكان يخت�ص يف �صناعة
مكنات �صنع البوظة وغرف التربيد وبرادات العر�ض ،وبد�أت
�سنة � 1988رشكة �أ�سامكو ع�ضا�ضة بتطوير هذه ال�صناعة
وتنوعات انتاجها لتتنا�سب مع احتياجات ال�سوق لت�صبح
من ابرز ال�رشكات املتخ�ص�صة يف �صناعة وجتارة جتهيزات
املطاعم وال�سوبر ماركت واالفران ومعامل البوظة.
واكد �صاحب �رشكة «ا�سامكو» ا�سامة ع�ضا�ضة يف حديث مع
«ال�صناعة واالقت�صاد» «ان منذ عام  1990تعمل ال�رشكة على
وتنوع موديالت برادات وواجهات
تو�سيع وتطوير منتوجاتها ّ
العر�ض».
واذ �شدد على ان «ال�رشكة تتميز بجودة و�ضمان �صناعتها»،
او�ضح ان «الطلب املتنامي يف ال�سوق دفع ال�رشكة اي�ض ًا اىل
التنوّع يف اال�سترياد».
ويف رد على �س�ؤال حول املعوقات التي تعرت�ض عمل ال�رشكة،
قال ال�سيد ا�سامة« :ان الو�ضع الأمني يف لبنان واملحيط ي�ؤثر
ب�شكل �سلبي على ت�رصيف الإنتاج كونه ي�ؤدي اىل انخفا�ض
الطلب والت�صدير خا�صة اىل دول اخلليج والعراق».

اسامة عضاضة

واكد على �رضورة تقدمي الدعم لل�صناعيني اللبنانيني لرفع
قدرتهم التناف�سية� ،إذ تواجه ال�صناعة يف الأ�سواق املحلية
مزاحمة من كافة ال�صناعات الأجنبية املدعومة �أ�سا�س ًا من
حكوماتها ،و�شدد على �رضورة ت�أمني الكهرباء وتخفي�ض
الر�سوم وال�رضائب املفرو�ضة على ال�صناعي اللبناين».
واذ اعرب عن قناعته باملكانة الكبرية التي حتتلها ال�صناعة
يف االقت�صاد اللبناين ،دعا اىل عقد اتفاقيات �صناعية
واقت�صادية دولية ،يكون م�ضمونها وا�سا�سها حماية ال�صناعة
اللبنانية».
ويف حني ر�أى ع�ضا�ضة ان الدعم الذي يقدمه م�رصف لبنان
لل�صناعات من خالل القرو�ض املدعومة مهم جداً ،و�أ�شار �أنها
ت�ساعده يف �رشاء االالت ال�صناعية».

«الروش» ..الحداثة في صناعة الشوكوال
طه :القرار قوانين تحمي الصناعة
 35عام ًا من العمل اجلاد والد�ؤوب ا�ستذكر مدير
و�صاحب �رشكة «الرو�ش» ل�صناعة ال�شوكوال فايز طه
يف حديثه مع «ال�صناعة واالقت�صاد» ،فروى مراحل
تطور �رشكته التي بات انتاجها اليوم االكرث طلب ًا يف
اال�سواق اللبنانية والعربية بعد ان طورت م�صانعها
لتلبي كافة اذواق امل�ستهلكني.
وق�سم طه م�سرية عمله اىل ثالث مراحل ،املرحلة
االوىل متتد من  1979اىل حني نهاية احلرب االهلية
اللبنانية عام  ،1991حيث بقي على مدى � 10سنوات
ي�ستورد «مادة ال�شوكوال -كوفريتور» من اخلارج ويطبخها
وي�صبها يف قوالب خمتلفة الأ�شكال.
يف امل�صنع
ّ
ويف املرحلة الثانية ،عمد طه اىل ا�سترياد املواد اخلام
لل�شوكوال ،وطبخها ب�أ�سلوبه اخلا�ص لت�صبح بنكهات
و�أ�شكال خمتلفة ،مما ادى اىل متيزها يف ال�سوق املحلية،
وفتح �أمام ال�رشكة �آفاق �أخرى يف �أ�سواق عربية جديدة».
جدية يف
واعترب طه ان املرحلة الثالثة هي �أكرث املراحل ّ
العمل ،حيث �شكلت انطالقة نحو تطوير املكننة اذ مكنت
ال�رشكة من اعتماد �أحدث التقنيات يف �صناعة ال�شوكوال
مما رفع من جودة االنتاج وا�ضاف اليها �أ�شكال ونكهات
متجددة».
39

وك�شف طه عن معوقات كثرية تعرت�ض عمل
�رشكته ابرزها «�شح املياه و�أزمة انقطاع
الكهرباء بالإ�ضافة اىل كلفتها العالية».
فايز طه
واذ ا�شار اىل م�شاكل اخلدمات من بنى
حتتية وطرقات وات�صاالت وغريها ،ر�أى ان املعوقات التي
تعرت�ض عمل ال�صناعي يجب ان حتظى بلفتة من اجلهات
الر�سمية كون ال�صناعة ت�ساهم يف الناجت االقت�صادي
املحلي».
ودعا طه اىل ان�شاء معاهد ومراكز ابحاث متخ�ص�صة يف
�صناعة احللويات العربية واالفرجنية لإغناء ال�سوق املحلية
باخلربات والتقنيات احلديثة كي نتمكن من موا�صلة العمل
من حيث انتهى العامل مبا ميكننا من االبداع والتطور ،وعدم
االكتفاء باملواكبة والتقليد ملا ينتجه الآخرون ،وبذلك
نتمكن من التخل�ص من فكرة ما ي�سمى بحماية ال�صناعات
املحلية من خالل ا�صدار القوانني.
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PINK & BLUE
ت�صميم �أروع الإك�س�سوارات الن�سائية
(�صنع يدوي)

من �شهر �إلى �شهر
سجل أداء متواضع خالل األشهر التسعة األولى من عام 2014

إقتصاد لبنان بين وهن االستثمار ومناعة االستهالك
�أ�شار بنك عودة يف تقريره الف�صلي �إىل
�أن « الأداء االقت�صادي كان خالل الأ�شهر
الت�سعة الأوىل من عام  ،2014متوا�ضع ًا
ن�سبي ًا كما ت�شري �إليه معظم م�ؤ�رشات القطاع
احلقيقي ،بحيث جاء الن�شاط االقت�صادي
العام يف البالد متما�شي ًا �إىل حد بعيد
مع توقعات �صندوق النقد الدويل لنمو
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي بن�سبة
 % 1.8لهذا العام ،ويف حني �أن اال�ستثمار
اخلا�ص بقي واهن ًا بالإجمال يف �سياق
حالة الرتقب والرتيث ال�سائدة يف �أو�ساط
امل�ستثمرين وت�أجيل القرارات اال�ستثمارية
الكربى� ،إال �أن حركة اال�ستهالك اخلا�ص
�أفادت من مناعة ن�سبية ت�أتت من �إنفاق
امل�ستهلكني املحليني والتدفق اجليد
يف �أعداد املغرتبني اللبنانيني و�إنفاق
الالجئني ال�سوريني الذين جتاوز عددهم
 1.2مليون».
ولفت التقرير �إىل �أنه «وفق امل�ؤ�رش
االقت�صادي العام ال�صادر عن م�رصف
لبنان� ،شهد الن�شاط االقت�صادي حت�سن ًا
طفيف ًا يف ف�صل ال�صيف مقارنة بالفرتة
املماثلة من العام املا�ضي .وقد بلغ
امل�ؤ�رش  0.265يف �آب  ،2014وذلك بزيادة
ن�سبتها  % 2.8مقارنة مع �آب  .2013ويف
هذا ال�سياق ،ف�إن التح�سن الن�سبي يف
الن�شاط االقت�صادي رفع م�ستوى النمو
ال�سنوى للم�ؤ�رش االقت�صادي العام اىل
 % 2.3يف الأ�شهر الثمانية الأوىل من عام
 ،2014مقابل متو�سط منو بن�سبة  % 2.7يف
الأ�شهر الثمانية الأوىل من عام .»2013
و�أعلن �أنه «ا�ستناداً �إىل هذا الأداء يف
القطاع احلقيقي ،قام �صندوق النقد الدويل
يف تقريره حول �آفاق االقت�صاد العاملي
ال�صادر يف �شهر ت�رشين الأول برفع
توقعاته لنمو الناجت املحلي احلقيقي
يف لبنان للعام  2014اىل  % 1.8وذلك
باملقارنة مع ن�سبة  % 1يف توقعه ال�سابق
�ضمن تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي
ال�صادر يف �شهر ني�سان املا�ضي .كما
عدل �صندوق النقد الدويل من تقديراته
للنمو االقت�صادي يف لبنان للعام 2014
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من � % 1سابق ًا �إىل  % 1.5م�ؤخراً .ومن
حيث توقعاته لنمو العام  ،2015فقد
�أبقى �صندوق النقد الدويل على توقعاته
ال�سابقة �أي على ن�سبة  % 2.5للعام املقبل.
عليه من املتوقع� ،أن يبلغ الناجت املحلي
الإجمايل الإ�سمي يف لبنان  47.5مليار
دوالر يف العام  ،2014مقابل  450مليار
دوالر يف العام ،2013ما من �ش�أنه �أن
يرفع الناجت املحلي الإجمايل الفردي من
 10.077دوالر يف العام � 2013إىل 10.531
دوالر يف العام .»2014
وك�شف �أن «خمتلف م�ؤ�رشات القطاع
احلقيقي �شهدت تفاوت ًا يف الأداء العام،
علم ًا ان غالبيتها �شهدت ارتفاع ًا �صافي ًا.
فخالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام
 ،2014ارتفعت كل من قيمة املبيعات
العقارية  ،% 10.6وت�سليمات الأ�سمنت
بن�سبة  % 1.2وال�شيكات املتقا�صة بن�سبة
 ،% 4.2و�أعداد امل�سافرين عرب مطار بريوت
بن�سبة % 4.1نومبيعات ال�سيارات اجلديدة
بن�سبة  .% 8.3كما ارتفع �إنتاج الكهرباء
بن�سبة  % 3.13خالل الن�صف الأول من
العام يف حني �أن الواردات من امل�شتقات
النفطية تراجعت بن�سبة  % 2.3خالل
الفرتة نف�سها� .أما الواردات وال�صادرات
الإجمالية فقد تراجعت بن�سبة% 1.1
و % 8.20على التوايل خالل الأ�شهر الت�سعة
الأوىل من عام 2014مقارنة مع الفرتة
نف�سها من العام املا�ضي.
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الزراعة والصناعة

و�أو�ضح التقرير �أنه «يف الأ�شهر الت�سعة
الأوىل من العام  ،2014عرف القطاعان
الأول والثاين �أداء حملي ًا متباين ًا و�سجال
تراجع ًا ن�سبي ًا على امل�ستوى اخلارجي.
فقد ازداد الطلب املحلي على الواردات
الزراعية لكنه انخف�ض قلي ًال على الواردات
ال�صناعية فيما �سجلت �صادرات القطاعني
الزراعي وال�صناعي تراجع ًا باملقارنة مع
الفرتة نف�سها من العام .2013
�سجل
وك�شف �أن « القطاع الزراعي اللبناين ّ
مزيداً من الرتاجع يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل
من العام  ،2014موا�ص ًال �أداءه البطيء
منذ مطلع ال�سنة بعدما كان قد حقق �أداء
قوي ًا يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام
 .2013فقد انخف�ضت ال�صادرات الزراعية
يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام 2014
بن�سبة  % 10.4على �أ�سا�س �سنوي (بعد منو
�سنوي بن�سبة  % 39.5يف الأ�شهر الت�سعة
الأوىل من العام  .)2013وعلى ال�صعيد
الداخلي� ،شهد القطاع الزراعي حت�سن ًا من
جراء حت�سن الأو�ضاع يف البالد .فزادت
الواردات من املنتجات الزراعيةبن�سبة
 % 11.9على �أ�سا�س �سنوي يف الأ�شهر
الت�سعة الأوىل من العام .»2014
كما �أو�ضح �أن «القطاع ال�صناعي
�سجل تراجع ًا على ال�صعيدين الداخلي
واخلارجي يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من
العام  2014موا�ص ًال �أداءه ال�ضعيف خالل

العام .فال�صادرات ال�صناعية انخف�ضت
بن�سبة  7.21على �أ�سا�س �سنوي يف الأ�شهر
الت�سعة الأوىل من العام  2014بعدما كانت
قد حققت منواً بن�سبة  % 6.2يف الفرتة
ذاتها من العام .»2013
ووفق ًا للتقرير «تبني �إح�صاءات املجل�س
الأعلى للجمارك �أن �أبرز املنتجات
اللبنانية امل�صدرة يف الأ�شهر الت�سعة
الأوىل من العام  2014هي ال�سلع الغذائية
والآالت واملنتجات الكيميائية واملنتجات
املنجمية واملعدنية والأحجار الكرمية .ثم
�أن الأ�سواق العربية ظلت �أهم مقا�صد هذه
ال�صادرات يف الفرتة املذكورة ،وال �سيما
اململكة العربية ال�سعودية والإمارات
العربية املتحدة والعراق و�سورية والأردن،
�إ�ضافة �إىل تركيا».

البناء

و�أ�شار �إىل �أن «القطاع العقاري وا�صل
حتقيق �أداء �إيجابي م�سج ًال املزيد من
التح�سن على جبهات عدة يف الأ�شهر
الت�سعة الأوىل من العام  .2014فعدد
املبيعات العقارية يف الفرتة املذكورة
ازداد بن�سبة  % 4.1على �أ�سا�س �سنوي،
ما �أ�سفر عن ارتفاع القيمة الإجمالية
للمبيعات العقارية بن�سبة  % 10.6بينما
زادت م�ساحات رخ�ص البناء اجلديدة
بن�سبة  % 10.7يف الأ�شهر الثمانية الأوىل
من ال�سنة».
وبينّ التقرير �أن «عدد العمليات
العقارية ارتفع من  123.532عملية يف
الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام 2013
اىل  127.166عملية يف الأ�شهر الت�سعة
الأوىل من العام � ،2014أي بن�سبة .% 2.9
كذلك ارتفع عدد املبيعات العقارية من
 49.8876اىل  51.904يف الفرتة ذاتها.
�أي مبا ن�سبته  .% 4.1يف موازاة ذلك،
ارتفعت قيمة املبيعات العقارية من 6
مليارات دوالر يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل
من العام  2013اىل  6.7مليار دوالر يف
اال�شهر الت�سعة االوىل من العام ،2014
�أي مبا ن�سبته  % 10.6الأمر الذي رافقه
ارتفاع متو�سط قيمة ال�صفقة العقارية
الواحدة من � 121ألف دوالر يف الأ�شهر
الت�سعة الأوىل من العام  2013اىل 129
�ألف ًا يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام
.»2014

 6.7مليار دوالر بلغت قيمة
المبيعات العقارية
في االشهر التسعة االولى
من العام  2014مقابل
 6مليارات دوالر في الفترة
نفسها من علم 2013
وبح�سب التقرير «�سجلت م�ساحة رخ�ص
البناء املمنوحة يف الأ�شهر الثمانية
الأوىل من العام  2014ازدياداً بن�سبة
 % 10.7على �أ�سا�س �سنوي فامل�ساحة
الإجمالية لرخ�ص البناء اجلديدة بلغت
� 9.482آالف مرت مربع يف الأ�شهر الثمانية
الأوىل العام  2014مقابل � 8.562آالف مرت
مربع يف الفرتة ذاتها من العام .2013
ويظهر توزع الرخ�ص املمنوحة بح�سب
املناطق �أن جبل لبنان ا�ست�أثرت مرة
�أخرى بح�صة الأ�سد ،م�ستقطبة  % 46.8من
جمموع الرخ�ص ،تالها لبنان ال�شمايل (18
!
 ،)%ثم لبنان اجلنوبي ( ،)% 11.5فبريوت
( )% 8.3فالبقاع ( ،)% 8.2و�أخرياً النبطية
(.)% 7.4

التجارة والخدمات

ور�أى التقرير «�أن قطاع التجارة واخلدمات
الذي ي�ست�أثر باحل�صة الأكرب من ن�شاط
االقت�صاد اللبناين م�ساهم ًا مبا ن�سبته
 % 64يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل
للبالد ،عك�س �صورة الأداء االقت�صادي
العام منذ بداية ال�سنة ،بحيث جاءت معظم
م�ؤ�رشات هذا القطاع يف الأ�شهر الت�سعة
الأوىل من العام � 2014أف�ضل منها يف
الفرتة ذاتها من العام  ،2013ولو �أنها
انطوت بوجه عام على منو بطيء ن�سبي ًا».
و�أعلن �أن «�إح�صاءات وزارة ال�سياحة
تظهر �أن القطاع ال�سياحي �شهد يف الأ�شهر
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الت�سعة الأوىل من العام  2014ازدياد
عدد ال�سياح بن�سبة  % 4.2على �أ�سا�س
�سنوي متجاوزاً �سقف املليون �سائح
لي�صل اىل � 1.018.541سائح بينما ازداد
عدد امل�سافرين عرب املطار بن�سبة % 4.1
يف الفرتة ذاتها ليقارب اخلم�سة ماليني
م�سافر».
ووفق ًا للتقرير «ا�ستفاد القطاع ال�سياحي
اللبناين من مو�سم �صيفي �أف�ضل ن�سبي ًا
هذة ال�سنة .ففي الف�صل الثالث من
ال�سنة احلالية ،ارتفع عدد ال�سياح بن�سبة
 % 22.6ما �ساعد يف التعوي�ض عن التباط�ؤ
امل�سجل يف بداية ال�سنة وعلى امل�ساهمة
يف حتقيق منو بن�سبة  % 4.2يف الأ�شهر
الت�سعة الأوىل من العام».
ولفت �إىل �أن «هذا الأداء جاء يف الأ�شهر
الت�سعة الأوىل عقب انخفا�ض عدد
ال�سياح بن�سبة  % 10على �أ�سا�س �سنوي
يف الفرتة ذاتها من العام 2013حيث
كانت الأو�ضاع �أقل م�ؤاتاة .والواقع �أن
القطاع ال�سياحي اللبناين مل يعرف تغرياً
�إيجابي ًا �سنوي ًا يف عدد ال�سياح خالل فرتة
الف�صول الثالثة الأوىل من ال�سنة منذ
�أ�شهر الربيع ،علم ًا �أن �أبرز امل�ساهمني يف
هذا الأداء ال�سنوي الإيجابي هم ال�سياح
الوافدون من البلدان العربية والقارة
االمريكية».
و�أعلن �أن «عدد ال�سياح العرب ارتفع
بن�سبة % 9.7يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل
من العام  ،2014بعدما كان قد انخف�ض
بن�سبة  % 18.1يف الفرتة ذاتها من العام
 .2013كذلك ،ارتفع عدد ال�سياح القادمني
من القارة الأمريكية بن�سبة  % 8.1يف
الفرتة ذاتها من العام  2014بعدما كان
قد تراجع بن�سبة  % 8.5يف الأ�شهر الت�سعة
الأوىل من العام � .2013أما ال�سياح
الوافدون من املناطق االخرى ،فعرفت
حركتهم اجتاهات متناق�ضة،ذلك �أن عدد
ال�سياح القادمني من �أوروبا ارتفع % 1.6
يف الفرتة ذاتها بينما �سجل عدد ال�سياح
القادمني من �أوقيانيا و�أولئك امل�سجلني
كعنا�رص تابعني للأمم املتحدة ازدياداً
بن�سبة  % 14.9و  % 21.7على التوايل.
ولو كانوا �أقل عدداً .يف املقابل ،انخف�ض
عدد ال�سياح الوافدين من �أفريقيا و�آ�سيا
بن�سبة  % 13.1و % 6.2على التوايل يف
الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام .»2014
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من �شهر �إلى �شهر

سالم يرعى المؤتمرالمصرفي العربي السنوي:
القطاع نجح في التأقلم مع التحوالت العالمية
�أعلن رئي�س احلكومة متام �سالم �أن
«القطاع امل�رصيف اللبناين جنح يف
الت�أقلم مع التحوالت العاملية الكبرية،
فواكب م�سار التطور يف تكنولوجيا
االت�صاالت واملعلومات ،والتزم �إلتزاما
كامال النظم واملعايري الدولية ،وخ�صو�صا
تلك املتعلقة مبكافحة تبيي�ض الأموال
ومتويل الإرهاب.وقال �«:إن ح�صة كبرية
من جناح القطاع امل�رصيف اللبناين،
تعود اىل كفاءة قياداته والعاملني فيه،
لكن امل�ساهمة الأكرب تعود �إىل ال�سيا�سة
احلكيمة للم�رصف املركزي ،الذي و�ضع
�إطارا ناظما للعمل امل�رصيف ،فر�ض
احرتام �أرفع معايري الوقاية».
ور�أى خالل رعايته امل�ؤمتر امل�رصيف
العربي ال�سنوي لعام �« 2014أن وجود مقر
�إحتاد امل�صارف العربية يف بريوت ،هو
دليل جديد على مت�سك الأ�رسة امل�رصفية
العربية بلبنان ،وتقديرها لأهمية مناخ
الأعمال فيه .كما �أنه دليل على الأهمية
التي توليها للقطاع امل�رصيف اللبناين
الذي �سجل وال يزال ،جناحات م�شهودة.
لقد �أظهر القطاع امل�رصيف اللبناين ،على
مدى ال�سنني ،قدرة ملحوظة على مقاومة
ال�ضغوط ،وحافظ يف الوقت نف�سه على
وترية منوه يف �أ�صعب الظروف ال�سيا�سية
والأمنية».
واعترب انه «مثلما جنح قطاعنا امل�رصيف
يف ال�صمود يف وجه الأزمات ،متكنت
القطاعات االقت�صادية الأخرى من
النجاة ولو ب�أثمان كبرية .وهذا بحد
ذاته �شهادة على �إرادة امل�ستثمرين
ورجال الأعمال اللبنانيني و�إميانهم
مب�ستقبل لبنان ،الأمر الذي ي�ستحق حتية
لهم وللعاملني يف القطاع اخلا�ص يف
بالدنا .لكن الواقعية تقت�ضي القول �إن
هذا ال�صمود ال ميكن �أن ي�ستمر اىل ما
ال نهاية �إذا بقي م�سل�سل النزف م�ستمرا،
يف ظل عدم اال�ستقرار الإقليمي والت�شنج
الداخلي اللذين يلقيان بثقلهما على
احلركة االقت�صادية».
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L
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من اليمين :طربية ،سالمة ،سالم ،بركات وباسيل

المؤتمر

وكان احتاد امل�صارف العربية والإحتاد
الدويل للم�رصفيني العرب قد نظما
امل�ؤمتر امل�رصيف العربي ال�سنوي لعام
 2014برعاية رئي�س جمل�س الوزراء
متام �سالم وبالتعاون مع م�رصف
لبنان وامل�رصف امل�رصي املركزي،
بعنوان «�أي اقت�صاد عربي ينتظرنا»،
يف فندق فيني�سيا ،ح�رضه وزراء الدفاع
�سمري مقبل ،الإعالم رمزي جريج ،املال
علي ح�سن خليل ،البيئة حممد امل�شنوق
واالقت�صاد �آالن حكيم ،رئي�سة بعثة
املفو�ضية الأوروبية يف لبنان اجنيلينا
ايخهور�ست.
كما ح�رض رئي�س جمل�س �إدارة الإحتاد
الدويل للم�رصفيني العرب جوزف طربيه،
حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة،
رئي�س جمعية م�صارف لبنان فرن�سوا
با�سيل ،رئي�س احتاد الغرف العربية
عدنان الق�صار ،حمافظ البنك امل�رصيف
امل�رصي ه�شام رامز عبداحلافظ ،ممثلون
عن قطاعات امل�صارف وامل�ؤ�س�سات
املالية يف عدد من الدول العربية
والأجنبية.

بركات

وا�ستهل امل�ؤمتر بكلمة لرئي�س جمل�س
�إدارة احتاد امل�صارف العربية حممد
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بركات� ،أ�شار فيها اىل �أن «�إحتاد
امل�صارف العربية يوا�صل م�سرية لقاءاته
وم�ؤمتراته �إلرامية �إىل ح�شد القيادات
امل�رصفية واملالية والإقت�صادية،
ملتابعة ومناق�شة التطورات الإقت�صادية
واملالية وامل�رصفية العاملية والعربية
و�إنعكا�ساتها ،وما خلفته من حتديات
�أمام �إقت�صاداتنا العربية وقطاعاتنا
امل�رصفية العربية».
و�أ�شار �إىل �أن الودائع املجمعة للقطاع
امل�رصيف العربي حتى نهاية الن�صف
الأول من العام اجلاري قد بلغت حواىل
 2000مليار دوالر ،ور�أ�سماله املجمع
حواىل  340مليار دوالر ،والقرو�ض
املقدمة من قبله للقطاعني العام
واخلا�ص حواىل  1750مليار دوالر،
وهو ما ي�شكل حواىل  % 60من حجم
الإقت�صاد العربي».

طربيه

وكانت كلمة لطربيه �أ�شار فيها اىل �أن
«موجودات امل�صارف العربية يف نهاية
الف�صل الأول من العام  ،2014ويتجاوز
عددها ال  430م�رصفا،تخطت ال 3.1
تريليون د.ا ،.وبلغت الودائع  2تريليون
د.ا ،.وتخطت الت�سهيالت التي �ضخت يف
االقت�صاد مبلغ  1.75تريليون د.ا .كما
قاربت ن�سبة منو القطاع امل�رصيف ثالثة

�أ�ضعاف ن�سبة منو االقت�صاد،
مما ي�شري اىل امل�ساهمة الكبرية
لل�صناعة امل�رصفية العربية يف
االقت�صاد العربي».
و�أ�شار اىل �أن «كلفة ما �سمي
بالربيع العربي قدرت ،بح�سب
درا�سة �أعدها م�رصف  ،HSBCمبا
يتخطى ال  800مليار دوالر امريكي
منذ انطالقته يف العام  2010يف
الدول الأكرث ت�رضرا وهي :م�رص،
�سوريا ،تون�س ،ليبيا ،البحرين،
االردن ،اليمن ،وكذلك لبنان .ومن
املتوقع �أن يبقى الناجت القومي
العام لهذه الدول منخف�ضا بنحو
 % 35حتى نهاية العام .2014
و�أو�ضح «�أن التحديات التي تواجه
عاملنا العربي الآن لي�ست اقت�صادية
فقط بل هي كيانية ،يف ظل خلط
كل الأوراق وتغيري كل الثوابت».
ور�أى «�أن العمل على الإ�صالحات
ال�سيا�سية واالجتماعية وحتى
البيئية ،بالإ�ضافة اىل ا�ستحداث
فر�ص عمل ال�ستيعاب موجات ال�شباب
الباحثة عن العمل ،بات مطلبا ملحا ال بل
حياتيا لنا ولأجيالنا ال�صاعدة».

و  .2015فهذا امل�ستوى من النمو لي�س
كافيا ال�ستيعاب القوى العاملة ال�شابة
املتدفقة اىل �أ�سواق العمل العربية.

باسيل

سالمة

من جهته اعترب با�سيل �أنه «على ال�صعيد
ال�سيا�سي ،لي�س مقبوال �أن ي�ستمر هذا الفراغ
يف موقع رئا�سة اجلمهورية اللبنانية،
خالفا للد�ستور وللأعراف وملقت�ضيات
توازن وانتظام عمل امل�ؤ�س�سات ،وواجبنا
جميعا التنبيه اىل املخاطر الناجتة
من هذا الواقع ال�شاذ .فت�صاعد التطرف
�سيا�سيا واجتماعيا ،ولنا عليه �شاهد كل
يوم على امتداد عاملنا العربي ،يعود اىل
�ضعف �سلطة الدولة ،كما يعود اىل تردي
الأو�ضاع االجتماعية واخلدمات العامة،
فيلج�أ النا�س اىل بدائل عن الدولة �أو اىل
الغربة عن الوطن».
وتابع« :لي�س مقبوال كذلك على ال�صعيد
االقت�صادي ،املرتبط جزئيا بالو�ضع
ال�سيا�سي� ،أن نكتفي مبعدالت منو
متوا�ضعة يقدرها �صندوق النقد الدويل
مبا بني  % 1.8و % 2.5للبنان ومبا
بني  % 2.6و  % 3.8ملنطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا لعامي 2014

بركات يقدم للرئيس سالم درع تذكارية وفاء لجهوده

القصار يسلم عبد الحافظ «جائزة الرؤية القيادية»

و�أعلن �سالمة �أن «م�رصف لبنان قرر
�إطالق رزمته الثالثة للعام  2015والتي
تق�ضي ب�إقرا�ض امل�صارف مليار دوالر
�أمريكي بفائدة  % 10من �أجل ال�سكن
وامل�شاريع اجلديدة وامل�شاريع املتعلقة
بالبيئة والتح�صيل اجلامعي» .وقال:
«لقد تو�سع م�رصف لبنان يف ميزانيته
منذ الت�سعينات وذلك للمحافظة على
اال�ستقرار يف الت�سليف واال�ستقرار
يف �أ�سعار العملة اللبنانية ،وقد عمد
لهذه الغاية ،اىل �رشاء �أوراق حكومية
واال�ستثمار �أحيانا يف القطاع اخلا�ص
و�رشاء عقارات من امل�صارف لت�أمني
ال�سيولة لها .ونحن �سن�ستمر يف هذه
ال�سيا�سة التي �أ�صبحت اليوم معتمدة
عامليا .كما �سنتابع حتفيزنا للم�صارف
لال�ستثمار يف اقت�صاد املعرفة .من �أجل
املحافظة على الثقة وعلى اال�ستقرار،
�أكان اال�ستقرار الت�سليفي �أم اال�ستقرار
يف الأ�سعار� ،سي�ستمر م�رصف لبنان يف
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�سيا�سته القائمة على �إدارة �أ�سعار
ال�رصف بني الدوالر الأمريكي
واللرية اللبنانية ويبقيها بني
الـ  1501وال  .1514لقد بادر
م�رصف لبنان و�أ�صدر عدة
تعاميم واتخذ عدة تدابري من
�أجل احلفاظ على �سمعة لبنان
وعلى اال�ستقرار الت�سليفي».
وتابع« :تعمل هيئة التحقيق
اخلا�صة وهي هيئة مكافحة
تبيي�ض الأموال على تنفيذ جدي
للقوانني والتعاميم التي حتمي
�سمعة لبنان وتبقيه منخرطا
يف العوملة املالية ،وحتمي عمل
امل�صارف املرا�سلة معه .كما
يعمل املجل�س املركزي على
�إ�صدار التعاميم الالزمة التي
متكن لبنان من املحافظة على
ا�ستقراره الت�سليفي وال �سيما
تلك التعاميم التي ترتبط بتنظيم
القرو�ض اال�ستهالكية التي
�أ�صبحت متثل  % 28من حمفظة
امل�صارف االئتمانية والتي �أ�صبح
ت�سديدها يكلف الأ�رسة اللبنانية % 50
من مدخولها� .إن تعاميم م�رصف لبنان
و�ضعت �ضوابط لهذا النوع من الإقرا�ض،
وطالبت باحتياطات وم�ؤونات عامة
على هذه املحفظة وعلى باقي املحفظة
االئتمانية للقرو�ض غري اال�ستهالكية.
كما �أقر املجل�س املركزي �إن�شاء وحدة
حلماية امل�ستهلك ووحدة لال�ستقرار
املايل بغية احلفاظ على الثقة بامل�صارف
اللبنانية .كذلك و�ضعنا �ضوابط �إ�ضافية
على اال�ستثمارات اخلارجية للم�صارف
وو�ضعنا حدودا للرافعة املالية مقابل
الأدوات املالية».
و�أكد �سالمة �أن النظام والقطاع امل�رصيف
�سيبقيان الرافعة الأ�سا�سية لالقت�صاد
اللبناين و�سيبقى القطاع امل�رصيف
قطاعا منخرطا يف العوملة املالية».
ويف نهاية امل�ؤمتر جرى تكرمي عبد
احلافظ مبنحه «جائزة الر�ؤية القيادية»،
كما كرم امل�ؤمتر الرئي�س �سالم بتقدمي
درع تذكارية وفاء جلهوده .ثم افتتح
رئي�س احتاد امل�صارف العربية الوزير
ال�سابق عدنان الق�صار �أعمال املعر�ض
الذي ينظم على هام�ش امل�ؤمتر.
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سالمة يفتتح مؤتمر مصرف لبنان لتسريع األعمال:
المركزي يسعى إلرساء تعاون بين قطاعي المال والمعرفة
ا�ست�ضافت بريوت حدث ًا اقت�صادي ًا مهم ًا يتمثل مب�ؤمتر م�رصف
لبنان لت�رسيع االعمال  2014والذي يتناول قطاع ال�رشكات
النا�شئة .افتتح امل�ؤمتر اعماله يف «الفوروم دو بريوت» بح�ضور
حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة  ،وال�سفري الربيطاين توم
فلت�رش ،ورئي�س جمعية م�صارف لبنان الدكتور فرن�سوا با�سيل،
ورئي�س احتاد غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف بريوت
وجبل لبنان حممد �شقري ،ومديرة املكتب التنفيذي يف م�رصف
لبنان ماريان احلويك ،وم�شاركة  50متحدث ًا من �أكرث من 20
بلداً ميثلون اهم ال�رشكات النا�شئة يف العامل ،كما يح�رض امل�ؤمتر
اكرث من  1800م�شارك واكرث من  80م�ؤ�س�سة عار�ضة.

حويك

ويف كلمتها ،ا�شارت حويك اىل الأهداف التي دفعت م�رصف لبنان
اىل دعم اقت�صاد املعرفة عرب �إ�صداره التعميم رقم  ،331الذي
ي�شجع امل�صارف على امل�شاركة يف ر�ساميل ال�رشكات النا�شئة
عرب خف�ض املخاطر ،الهدف الأ�سا�سي هو زيادة النمو االقت�صادي
واالجتماعي ومعاجلة م�شكلة البطالة وبخا�صة عند فئة ال�شباب
واملطلوب العمل على �إيجاد حوافز البقائهم يف لبنان ملعاجلة
م�شكلة هجرة االدمغة .كذلك �أكدت ا�ستمرار م�رصف لبنان يف
العمل على جعل لبنان مركزاً حموري ًا القت�صاد املعرفة ،لي�س على
م�ستوى املنطقة فح�سب ال بل على م�ستوى العامل اجمع.

سالمة

من جهته ،ا�شار �سالمة اىل «�أن التعاون القائم بني هذه القطاعات
النا�شئة والقطاعات االقت�صادية التقليدية الأخرى يف لبنان،
�سي�ساهم حتما يف تعزيز اجلودة والفاعلية والقدرة التناف�سية».
واعترب خالل افتتاحه امل�ؤمتر «�أن املعرفة هي �أغلى �سلعة يف عامل
اليوم ،باعتبار �أن القيمة الت�سويقية ل�رشكات هذا القطاع جتاوزت
قيمة ال�رشكات التي تتعامل بال�سلع التقليدية �أو متار�س �أن�شطة
تقليدية».
ور�أى �أن «لبنان ي�ستطيع الإفادة من قطاع املعرفة ،بف�ضل ر�أ�سماله
الب�رشي الكفوء ،فيزيد بالتايل من ثروته ويح�سن �إجمايل الناجت
املحلي من �أجل توفري فر�ص عمل وفتح �آفاق جديدة ملن لديه
القدرات الفكرية .وبناء على ذلك� ،أ�صدر م�رصف لبنان تعميما
ي�شجع امل�صارف اللبنانية على اال�ستثمار يف �رشكات هذا القطاع».
و�أ�ضاف« :ي�سعى م�رصف لبنان �إىل �إر�ساء تعاون بني القطاع
املايل وقطاع املعرفة حديث الن�ش�أة ،فهو ملتزم تقدمي �ضمانات
للم�صارف التي ت�ستثمر يف ال�رشكات النا�شئة �أو يف ال�صناديق
املتخ�ص�صة باال�ستثمار فيها .كما �أن م�رصف لبنان خ�ص�ص
املوارد الب�رشية والوقت املطلوب ،مبا ي�ضمن معاجلة �رسيعة
ومهنية للطلبات التي تقدمها امل�صارف لال�ستثمار يف ال�صناديق
وال�رشكات .وحتى هذا التاريخ ،قام العديد من امل�صارف
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بتخ�صي�ص الأموال الالزمة لهذا النوع من اال�ستثمار .ونحن ندعو
جميع امل�صارف العاملة يف لبنان �إىل �أخذ مبادرة مماثلة».
و�أعلن �أن «م�رصف لبنان يحر�ص �أي�ضا على تقدمي الدعم الالزم
لإن�شاء �رشكات م�رسعة للأعمال لتطوير هذا القطاع ،وهو لذلك
ي�ضمن بن�سبة  100يف املئة هذا النوع من اال�ستثمار يف �أن�شطة
مماثلة .وي�سعى جاهدا �إىل �إفادة هذا القطاع من املعرفة واخلربات
العاملية».

باسيل

واو�ضح با�سيل ان قطاع رواد االعمال هو املفتاح مل�ستقبل
لبنان واقت�صاده .كما �أ�شار اىل اهتمام امل�صارف بهذا القطاع
فحتى ال�ساعة ا�ستفاد  15م�رصف ًا جتاري ًا من مبادرة م�رصف
لبنان وهنالك عدد من امل�صارف �سيلي .وركز على �أهمية ان
تقوم ال�رشكات النا�شئة بالتطلع اىل الأ�سواق الإقليمية والدولية
ولي�س ال�سوق املحلي فقط.
اما �شقري ف�أ�شار اىل ان املنطقة ت�شهد حتوالت جذرية قد ت�شكل
فر�ص ًا ميكن اقتنا�صها اذا قمنا بالتخطيط املنا�سب وو�ضعنا
املزيد من اجلهود مل�ساعدة ال�رشكات النا�شئة.

فلتشر

بدوره ،او�ضح فلت�رش تفا�صيل امل�رشوع امل�شرتك بني م�رصف
لبنان واحلكومة الربيطانية والقطاع اخلا�ص والذي يق�ضي بان�شاء
مركز للتكنولوجيا �سيطلق يف كانون الثاين من �سنة  .2015و�سيوفر
«املركز اللبناين الربيطاين للتبادل التكنولوجي» فر�صة للجمع
ما بني قطاع التكنولوجيا الربيطاين املعروف بابتكاراته ورواد
التكنولوجيا يف لبنان .كما �سيقوم بت�رسيع منو ال�رشكات اللبنانية
و�سي�ساعد على تطويرها و�إيجاد تكتالت تقنية عرب زيادة القدرات
الفنية واملهنية� .ست�ساهم هذه املبادرة يف و�ضع رواد االعمال
اللبنانيني على اخلارطة ويف قلب ال�صناعة التقنية للمنطقة.
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األورو متوسطية

نسناس :للتعاون مع لبنان

موجز اقتصادي

في مواجهة تحديات المرحلة

نظمت كلية �إدارة الأعمال والعلوم
ّ 
التجارية يف جامعة الروح القد�س –
الك�سليك لل�سنة الرابعة على التوايل
منتدى امل�صارف حتت عنوان «ت�سهيل
تقدم
اخلدمات امل�رصفية ،امل�صارف ّ
ت�سهيالت م�رصفية �إىل الطالب» برعاية م�رصف لبنان املركزي
ومب�شاركة بنك بيبلو�س ،بنك بريوت ،بنك املوارد ،البنك اللبناين
الفرن�سي ،بنك لبنان واملهجر ،بنك عوده و�رشكة Professional
 Financial Consultancyاخلا�صة بالإ�ست�شارات املالية.
و�شدد عميد الكلية الربوف�سور نعمة عازوري على «�أهمية القطاع
امل�رصيف يف لبنان لأنه ركيزة �أ�سا�سية للإقت�صاد اللبناين».
قوتها و�صمودها ،لأنها
كما �أمل �أن «حتافظ امل�صارف على ّ
الأمل لتخطي ال�صعوبات التي نعي�شها».

خل�صت قمة املجال�س الأورو  -متو�سطية التي عقدت
يف قرب�ص وح�رضها وزراء قبار�صة ،ور�ؤ�ساء املجال�س
االقت�صادية واالجتماعية ،وهيئات مماثلة يف بلدان البحر
املتو�سط ،ورئي�س املجل�س االقت�صادي واالجتماعي روجيه
ن�سنا�س ،اىل الطلب من امل�س�ؤولني يف �أوروبا تعزيز العالقات
بني االحتاد الأوروبي ودول اجلوار بالتعاون مع املجتمع
املدين كمحور �أ�سا�سي يف مواجهة التحديات يف املنطقة
و�إيجاد احللول للم�شكالت التي تعرت�ضها.
وطالبت القمة ال�سلطات ال�سيا�سية واملجتمع الدويل بـ
«تكثيف دعمهم ال�سيا�سي واملايل واللوجي�ستي للأردن
ولبنان يف ظل النزوح ال�سوري اليهما والذي تخطى الـ % 30
من عدد �سكانهما وجتاوز بكل ت�أكيد قدراتهما االقت�صادية
واالجتماعية جلبه هذا الو�ضع الإن�ساين واالجتماعي
واالقت�صادي».
أقرت القمة «�رضورة التعاون الوطيد بني بلدان الأورو -
و� ّ
متو�سطية واالحتاد من �أجل املتو�سط من خالل م�شاريع
حمددة ،وتعزيز �إطار التعاون امل�ؤ�س�ساتي من طريق
�إن�شاء جمعية املجال�س االقت�صادية االجتماعية الأورو -
متو�سطية».

� صدرت عن الإحتاد العام لغرف
البالد العربية ،درا�ستان اقت�صاديتان
حتمل الأوىل عنوان «نظرة م�شارفة
على اقت�صاد دول جمل�س التعاون
للخليج العربي � ،»2014 – 2013أما
الدرا�سة الثانية فتلقي ال�ضوء على واقع الغذاء يف العامل العربي
بعنوان «نحو مقاربة جديدة لتحقيق الأمن الغذائي العربي».
وتتناول الدرا�سة الأوىل التطورات االقت�صادية يف دول جمل�س
املقومات امل�شرتكة وامليزات الن�سبية
التعاون اخلليجي ،وكذلك ّ
لكل منها ،من حيث الأداء االقت�صادي القوي ومعدالت النمو
املتنامية ،وميزات الرثوة الب�رشية والقوى العاملة ،والطاقات
الواعدة يف قطاع النفط .كما ت�ستعر�ض الدرا�سة الفر�ص
وامل�شاريع اجلديدة التي باتت ت�شكل قبلة �أنظار االقت�صاد
العاملي نظراً �إىل حجمها وت�أثرياتها املبا�رشة وغري املبا�رشة
على التنمية واال�ستثمار يف �إطار امل�رشوع التكاملي لدول
املجل�س نف�سها ،كما يف �إطار تكاملها مع العامل العربي والدويل.
�أما الدرا�سة الثانية ،فت�س ّلط ال�ضوء على �أبرز التحديات التي
يواجهها العامل العربي على �صعيد الأمن الغذائي ،خ�صو�ص ًا
يف ظل تزايد عدد الذين يعانون من �سوء التغذية يف العامل
العربي على نحو مقلق ،وو�صوله اىل ن�سبة تقارب الـ  10يف
املئة من ال�سكان� ،أي نحو 46
مليون ن�سمة منهم  25يف املئة
من الأطفال .وت�شري الدرا�سة �إىل �أن
ن�سبة الذين يعانون من الفقر املدقع
يقدر بنحو
و�سوء التغذية يف م�رص ّ
 21مليون �إن�سان� ،أي نحو  25.2يف
املئة من �إجمايل عدد ال�سكان.

نسناس

وكان ن�سنا�س قد �ألقى كلمة يف القمة �شدد فيها على دور
املجال�س االقت�صادية واالجتماعية ،و�رضورة التعاون
يف ما بينها من �أجل توطيد اال�ستقرار االقت�صادي وال�سلم
االجتماعي بالتعاون الوثيق بني هذه املجال�س ،وتبادل
واحلد من النزوح من بلدان اجلنوب اىل �شمالها،
اخلربات
ّ
وذلك من خالل خلق فر�ص عمل يف بلدان اجلنوب وت�شجيع
الإبداع ودعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرى واملتو�سطة ،ودعم ال�سلم
االجتماعي يف هذه املنطقة.
وطالب ن�سنا�س بـ«�رضورة �إن�شاء جلان متخ�ص�صة يف
هذا امل�ضمار من خالل جمعية املجال�س االقت�صادية
واالجتماعية الأورو  -متو�سطية بالتعاون مع االحتاد من
�أجل املتو�سط».
من جهة �أخرى ،اجتمع ن�سنا�س مع رئي�س املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي الأوروبي هرني مالو�س الذي �أكد
التوجه ،مبدي ًا رغبته يف زيارة لبنان وامل�شاركة
دعمه لهذا
ّ
يف م�ؤمتر يتناول احلوار االجتماعي االقت�صادي.
كذلك عقد ن�سنا�س اجتماعات مع بع�ض ر�ؤ�ساء املجال�س
االقت�صادية االجتماعية التي �شاركت يف هذه القمة.
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«ملتقى القادة االقتصاديين المتوسطيين» في برشلونة:
النمو رهن االضطرابات األمنية في المنطقة
ر�أى وزير ال�سياحة مي�شال فرعون �أن
«النمو االقت�صادي وال�سياحي يف لبنان
رهن التهديدات الأمنية يف املنطقة،
علم ًا �أن اقت�صادنا يحافظ على اال�ستقرار
مقارنة مع اال�ضطرابات».
و�أو�ضح فرعون خالل افتتاح «احتاد
غرف التجارة وال�صناعة للبحر
االبي�ض املتو�سط» «�أ�سكامي» ،يف ق�رص
امل�ؤمترات التابع لغرفة بر�شلونة ،الدورة
الثامنة لـ»ملتقى القادة االقت�صاديني
املتو�سطيني» �أن «لبنان لديه طموح
�إىل �أن يكون العب ًا �أ�سا�سي ًا يف حركة
التنمية الإقليمية ،علم ًا انه �شارك وعانى
منذ تاريخه من الت�أثريات الإقليمية،
اليونانية ،الرومانية ،امل�رصية ،الكنعانية،
البيزنطية ،العثمانية ،امل�سيحية
والإ�سالمية وال �سيما الفينيقية».

شقير

وافتتح امل�ؤمتر رئي�س ا�سكامي حممد
�شقري م�شرياً �إىل �أن «تطور ال�رشكات على
م�ستوى املتو�سط ال ميكن ان ي�أخذ هذا
البعد الكبري من دون خلق التكامل بني
ُ
دول املتو�سط ورمبا �أكرث» ،الفت ًا االنتباه
اىل �أن «الأحداث التي تدور يف �سوريا
وتداعياتها على الدول املجاورة ،ت�ضع
منطقة املتو�سط يف م�شكالت اقت�صادية
واجتماعية ،وقد ت�أخذ بعداً عاملي ًا».
و�أو�ضح ان «بع�ض دول �شمال املتو�سط
كانت تنتظر تراجع معدالت البطالة� ،إال
انها فوجئت بالنتائج العك�سية ،كما �أن
هناك دو ًال �أخرى عانت من م�شكالت
اقت�صادية حيث جتاوزت ن�سبة دينها
العام على الناجت املحلي الـ 63يف
املئة» ،م�شرياً �إىل �أن «هاج�سنا الأ�سا�سي
يف املتو�سط حالي ًا هو البطالة و�رضورة
اتخاذ اخلطوات املنا�سبة ملواجهتها،
�إ�ضاف ًة �إىل �إعادة الإعمار ورفع م�ستوى
بالد اجلنوب التي تعترب �رضورة ال حمال
منها بالن�سبة اىل �أمن املنطقة ب�أجمعها،
كذلك فالنمو ال�شامل ال يتحمل الت�أخري».
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المشاركون في المؤتمر

فالس

و�شدد رئي�س غرفة بر�شلونة مايكل فال�س
على «�رضورة التعاون والتكامل يف ما
بني القطاع اخلا�ص يف منطقة املتو�سط،
الذي ي�شكل احلجر اال�سا�س يف دفع
عمليات التعاون االقت�صادية بني دول
منطقة املتو�سط».

فلورنسا

�أما الرئي�س التنفيذي للمعهد االوروبي
للمتو�سط �سينان فلورن�سا ف�أبرز «�رضورة
توطيد الأعمال بني �شمال املتو�سط
وجنوبه ،كما �أن هناك �رضورة لو�ضع
موحدة مل�ستقبل املتو�سط».
ر�ؤية ّ

كوتيزيه

ثم حتدث نائب االمني العام لالحتاد
من اجل املتو�سط كلوديه كوتيزيه الذي
�أ�شار اىل «�رضورة العمل على حل م�شكلة
البطالة ودعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة التي ت�شكل ن�سبة  75يف املئة
من امل�ؤ�س�سات يف املتو�سط».

عربيد

وتناول رئي�س اجلمعية اللبنانية لرتاخي�ص
االمتياز �شارل عربيد ن�شاط تراخي�ص
االمتياز يف لبنان ،م�شرياً اىل �أنها «ت�شغل
نحو � 100ألف �شخ�ص ولديها �أكرث من 5500
48

نقطة بيع ،وهي ت�شكل قاعدة ا�سا�سية لدعم
البيع ،وميكن االعتماد عليها يف املتو�سط
للت�صدي للأزمات االقت�صادية».

صراف

وعر�ض رئي�س احتاد رجال �أعمال املتو�سط
جاك �رصاف جتربة االحتاد والتعاون الذي
يقيمه مع امل�ؤ�س�سات املتو�سطية املماثلة
«لتحقيق التنمية امل�ستدامة وخلق فر�ص عمل
لل�شباب» .وقال :علينا العمل على مواجهة
حتديات العوملة ،والعمل على حل م�شكالت
البطالة ،و�إذا مل حتل هذه امل�شكلة فلن يكون
هناك منو اقت�صادي .كذلك يجب علينا
و�ضع خارطة طريق يف �إطار من امل�شاركة
والتعاون وم�ساعدة الدول الأوروبية حلل
م�شكالت دول اجلنوب وال�رشق االو�سط من
اجل توطيد ال�سالم واال�ستقرار وال �سيما يف
لبنان و�سوريا والعراق.
و�أ�شار رئي�س «االحتاد العاملي لغرف
التجارة» بيرت ميهوك اىل «تغيرّات
اقت�صادية جوهرية ح�صلت على امل�ستوى
العاملي ،علينا العمل لتكون هذه التغيرّات
�إيجابية ومفيدة لالقت�صاد العاملي».
بعد حفل االفتتاح ،و ّقع �شقري ب�صفته
رئي�س ًا الحتاد غرف املتو�سط ثالثة
اتفاقات مع كل من �رصاف ،وميهوك،
ورئي�سة جمعية الرحالت البحرية
ال�سياحية كارال �سالفادو.

ألماسة تشارك في الترويج لحملة
تناول الكحول بمسؤولية

موجز اقتصادي

يف دولة ت�ستمر فيها وترية حوادث ال�سري
باالرتفاع ب�سبب القيادة حتت ت�أثري
الكحول واملخدرات ،تعاونت �رشكة �أملا�سة
حملي ًا يف توفري �أف�ضل �أنواع البرية ،مع جمعية كن
الرائدة
ّ
هادي بهدف ن�رش التوعية حول تناول امل�رشوبات مب�س�ؤولية.
وي�أتي هذا التعاون مع جمعية كن هادي ،التي تهدف
�إىل الوقاية والتوعية من خماطر حوادث ال�سري ،يف �إطار
ا�سرتاتيجية امل�س�ؤولية الإجتماعية ل�رشكة �أملا�سة التي تبغي
توعية وتثقيف ال�شباب واملجتمع ب�شكل عام حول اال�ستمتاع
باحت�ساء امل�رشوبات باعتدال والقيادة مب�س�ؤولية.
معطرة لل�سيارة
ويف هذا ال�صدد ،ابتكرت �أملا�سة � 200ألف تعليقة ّ
حتتوي على ن�صائح ور�سائل ب�ش�أن خماطر القيادة حتت ت�أثري
الكحول ،وقامت بتوزيعها يف �أكرث من  60نادي ليلي وحانة
يف جميع املناطق من خالل خدمات .Valet Parking
مع �شغفها بتقدمي الأف�ضل وتاريخها الطويل يف �صناعة البرية،
وفية لتقاليدها وزبائنها بجعل احلياة �أكرث متعة،
تبقى �أملا�سة ّ
�إال �أنها ت�شجع عدم الإ�رساف يف ا�ستخدام منتجاتها وحتذر
ال�سائقني من القيادة حتت ت�أثري الكحول.

� أظهرت الدرا�سة التي �أجرتها �رشكة
اال�ست�شارات والتدقيق «ارن�ست �آند يونغ»
( )Ernest & Youngعن القطاع الفندقي
يف منطقة ال�رشق االو�سط ان ن�سبة �إ�شغال
الفنادق يف بريوت بلغت  % 51يف اال�شهر
الع�رشة االوىل من  2014بانخفا�ض عن ن�سبة  % 52كانت قد
بلغتها يف الفرتة عينها من  ،2013ومقارنة بـ  % 62.2يف 12
دولة عربية.
و�سجلت بريوت ن�سبة اال�شغال الرابعة االدنى يف املنطقة يف
�أول � 10أ�شهر من  ،2014يف حني �سجلت الن�سبة الثالثة االدنى
يف الفرتة عينها من  .2013وانخف�ضت ن�سبة اال�شغال يف فنادق
بريوت  % 2على �صعيد �سنوي ،ما ي�شكل ن�سبة االنخفا�ض الثانية
الأكرب بني � 12سوق ًا عربية ،وذلك مقارنة مبعدل ارتفاع عند 2.3
 %يف املنطقة.
ووفق نتائج هذه الدرا�سة يف الن�رشة اال�سبوعية ملجموعة «بنك
بيبلو�س» ( ،)Lebanon this Weekبلغ معدل �سعر الليلة يف
فنادق بريوت  163دوالراً يف �أول � 10أ�شهر من  ،2014ما ي�ضعها
يف املرتبة الثالثة من حيث الفنادق االقل غالء يف املنطقة.
�أقرت جلنة

االقت�صاد
الوطني
والتجارة وال�صناعة
والتخطيط اتفاقيتني
جتاريتني مع الكويت
والإكوادور يف جل�سة عقدتها برئا�سة النائب جان �أوغا�سابيان
وح�ضور النواب� :آغوب بقرادونيان� ،سيبوه قالبكيان وعلي بزي.
كما ح�رض مدير �إقليم جمارك بريوت هاين احلاج �شحادة،
امل�ست�شار القانوين لدى وزارة اخلارجية ال�سفري �سعد زخيا ،عن
املجل�س الأعلى للجمارك عبري ال�صفدي ،عن وزارة االقت�صاد
غادة �سفر وم�ست�شار رئي�س جلنة االقت�صاد جوزف زوكيكيان.
ودر�ست اللجنة م�رشوع القانون الوارد يف املر�سوم الرقم ()74
تاريخ  2014/7/3الرامي اىل طلب املوافقة على �إبرام اتفاق بني
احلكومة اجلمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت للتعاون
التجاري .كما در�ست م�رشوع القانون الوارد يف املر�سوم الرقم
( )635تاريخ  2014/9/18الرامي
اىل طلب املوافقة على �إبرام االتفاقية
التجارية بني حكومة اجلمهورية
اللبنانية وحكومة جمهورية
الإكوادور ..وبعد الدر�س واملناق�شة
�أقرت اللجنة م�رشوعي القانون كما
وردا من احلكومة».
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من �شهر �إلى �شهر

ّ
متخوف من دخول العرب
حرب
في عصر االستعمار الرقمي

تطور املنتدى العاملي
�أعلن وزير االت�صاالت بطر�س حرب دعم الوزارة ملزيد «من ّ
حلوكمة الإنرتنت» وكذلك للمنتديات الإقليمية ،ومتتني الربط بني املنتدى العاملي
واملنتديات الإقليمية الأخرى ،وذلك ل�ضمان توا�صل احلوار على امل�ستويني» ،م�ؤكداً
�أن وزارة االت�صاالت �ستقوم ب�إعداد الدرا�سة الالزمة وال�رضورية و�إجراء امل�شاورات
التح�ضريية الالزمة لإطالق املنتدى اللبناين حلوكمة الإنرتنت .و�إذ اعترب �أن «الأجدى
�أن تكون اجلمعية العامة للأمم املتحدة واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي التابع
لها� ،أ�صحاب القول الف�صل يف تطوير املنتدى من من�صة حوارية �إىل مركز ينتج منه
خمرجات وتو�صيات ،و�أن يكون لهما الدور الف�صل يف �إقرار ما يلزم حيال «التعاونية
املعززة» على امل�ستوى الدويل» ،دعا �إىل «ت�شكيل و�إطالق من�صة حكومية عربية �أو
«تعاونية معززة عربية» ميكن �أن تن�ضوي حتت املظلة امل�شرتكة لـ «الإ�سكوا» وجامعة
الدول العربية ،لت�ضع �آلية لإ�صدار القرارات ذات ال�صلة يف املحيط الإقليمي ،وذلك
بالتوازي مع من�صة احلوار والت�شاور التي يوفرها املنتدى العربي حلوكمة الإنرتنت»،
مبديا تخوفه من �أن يدخل العامل العربي و�شعوبه يف ع�رص اال�ستعمار الرقمي.
كالم حرب جاء يف افتتاح االجتماع ال�سنوي الثالث لـ «املنتدى العربي حلوكمة
الإنرتنت» يف فندق «موفنبيك» ،يف ح�ضور الأمينة التنفيذية للجنة االقت�صادية
واالجتماعية لغرب �آ�سيا يف منظمة الأمم املتحدة رميا خلف .حيث �أكدت خلف يف كلمة
القتها «�أن الدول العربية و�ضعت ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات مهمة لتوظيف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت وطبقت �أدوات وو�سائل متطورة يف جمال احلكومة الإلكرتونية
والت�رشيعات ال�سيربانية واخلدمات الذكية .ولكن يبقى الكثري من العمل لو�ضع هذه
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات على م�سار التنفيذ الفعلي».
وعر�ض املدير العام لهيئة «�أوجريو» عبد املنعم يو�سف واقع الإنرتنت يف العامل والعامل
العربي ،فقال �إنه من املتوقع �أن ي�صل عدد م�شرتكي الإنرتنت يف العامل يف بداية 2015
�إىل  3مليارات �شخ�ص ،ح�صة العامل العربي منهم  155مليون ًا فقط .وقال �إن  % 60من
�سكان العامل لي�س لديهم خدمة الإنرتنت� .أما بالن�سبة اىل اال�ستثمار يف هذا القطاع،
فهو يقارب  750مليار دوالر خالل الأعوام اخلم�سة املا�ضية ،الفت ًا اىل �أن حجم الإنتاج
املايل من هذا القطاع يف  2013ي�صل �إىل  2150مليار دوالر ،مل ي�سجل منها �سوى 25
ملياراً يف العامل العربي.
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صراف نقالً عــن
مسؤول أوروبي:
ّ
حرروا المشاريع قبل
المطالبة بالتمويل

تر�أ�س رئي�س احتاد رجال الأعمال
املتو�سطي جاك �رصاف اجلمعية
العمومية للإحتاد يف ق�رص امل�ؤمترات
يف مقر غرفة بر�شلونة ،حيث مت
لل�رس،
انتخاب نائبني للرئي�س و�أمين ًا ّ
فكان نائب الرئي�س الأول من اجلزائر
والنائب الثاين من �إيطاليا ،و�أمني
ال�رس من تون�س.
و�أكد �رصاف يف كلمته �أمام اجلمعية
العمومية�« ،أهمية التعاون ما بني
دول البحر املتو�سط وخ�صو�ص ًا بني
دول جنوب املتو�سط و�شماله” ،معترباً
�أن «تفعيل العمل يف االحتاد �سي�ؤدي
اىل تفعيل احلركة االقت�صادية يف
املنطقة ،وال �سيما على �صعيد ت�أمني
فر�ص عمل من خالل امل�شاريع التي
�سيتم طرحها يف القريب العاجل».
من جهة �أخرى ،اعترب �رصاف «�أن
توقيعه كرئي�س احتاد رجال الأعمال
املتو�سطي مع رئي�س احتاد غرف جتارة
و�صناعة البحر املتو�سط «�أ�سكامي”
حممد �شقري  -هما لبنانيان يرت�أ�سان
منظمتني متو�سطيتني � -سيكون
«مبثابة خريطة طريق نحو م�ستقبل
من التكامل والتعاون» ،متمني ًا
«يتحمل القطاع العام اللبناين،
�أن
ّ
امل�س�ؤولية من �أجل لبنان».
ولفت �إىل �أنه اجتمع و�شقري ب�أحد
امل�س�ؤولني يف الإحتاد الأوروبي يف
بر�شلونة ،وطالباه بدعم لبنان ،فكان
جوابه �أن «هناك م�شاريع �أوروبية
ممولة من الإحتاد الأوروبي،
كثرية ّ
ال تزال يف �أدراج جمل�س النواب،
وبالتايل من املفرت�ض �أن حترروا
هذه امل�شاريع قبل �أن تطالبوا بتمويل
م�شاريع �أخرى».
و�أبدى �رصاف اعتزازه بوقائع زيارة
بر�شلونة حيث «متت �إ�ضاءة �صورة
لبنان التي كانت قامتة ،وذلك من
خالل احل�ضور اللبناين املميز.

غرفة طرابلس تطلق
«كتاب التوفير»

موجز اقتصادي
� شدد حاكم م�رصف لبنان
ريا�ض �سالمة خالل افتتاحه احلفل
الرابع لتوزيع اجلائزة االقت�صادية
واالجتماعية  SEA 2014على �أن
«الثقة هي الأ�سا�س لال�ستقرار النقدي
يف لبنان �أو يف �أي دولة يف العامل» ،الفتا اىل �أن «املركزي
ا�ستطاع املحافظة على الثقة « ب�سبب الودائع يف القطاع
امل�رصيف التي متثل  3مرات حجم االقت�صاد «وب�سبب
تطور موجودات م�رصف لبنان بالعمالت الأجنبية».
وقال�« :إن انخفا�ض �سعر البرتول قد ي�ؤثر يف احلركة
االقت�صادية يف دول اخلليج ،وبالتايل على التحويالت التي
ت�أتي اىل لبنان من هناك» ،لكن يف املقابل «املركزي»
�سي�ضع رزمة جديدة من احلوافز للت�سليف باللرية مبا
يوازي املليار دوالر ،لذا ،فلبنان غري مقبل على �أزمة».
و�أ�ضاف�« :أن حتويالت اللبنانيني من اخلارج ت�صل اىل
 8مليارات دوالر بح�سب البنك الدويل ،وهي م�ستمرة
مع ا�ستمرار الثقة بامل�صارف ،مو�ضحا �أن «املركزي»
يتخذ با�ستمرار تدابري للمحافظة على �سالمة القطاع،
ومنها املطالبة ب�أن تكون املالءة  % 12وفقا لـ»بازل »3
علما �أنها بلغت � ،% 10إ�ضافة اىل تكوين م�ؤونات عامة
واحتياطات احرتازا ولي�س لوجود �أزمة وقرارات تتعلق
بقرو�ض اال�ستهالك».
ور�أى �أن «ذلك ي�شكل عامل اطمئنان ويعزز تدفق الأموال،
وهذا الأ�سا�س ،فال�سوق تقدر ن�سبة الدين قيا�سا بحجم
املوجودات امل�رصفية �أكرث من قيا�سه بالناجت املحلي»،
معتربا �أن «و�ضع لبنان مقبول نظرا ملا يحوطه يف املنطقة
وللم�شكالت املالية واالقت�صادية يف دول املتو�سط».

جانب من حفل اطالق الكتاب

�شهدت غرفة «طرابل�س ولبنان ال�شمايل» ،حفل �إطالق
«كتاب التوفري» الذي يت�ضمن نطاق البيع ون�سبة
احل�سومات التي تقدمها �أعداد كبرية من امل�ؤ�س�سات
التجارية وذلك طوال عام بكامله اعتبارا من كانون
الأول من العام اجلاري  2014ولغاية �شهر كانون الأول
من العام .2015
ح�رض احلفل ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء نقابات وهيئات وجمعيات
جتارية و�أع�ضاء جمال�س بلدية ومدراء م�صارف وعدد
من اجلمعيات النا�شطة يف العمل الأهلي واملدين.
و�أثنى رئي�س غرفة طرابل�س وال�شمال توفيق دبو�سي على
«ما قامت به �رشكة  Lebanon Discount Bookو�أجنزت
هذا الكتاب الذي ت�ضعه يف خدمة املواطن اللبناين وذلك
من �أجل ت�شجيع حركة الإ�ستهالك و�ضخ احليوية يف
دورة احلياة الإقت�صادية» .وقال» «�أيدنا ودعمنا هذه
الفكرة لأهميتها يف جمتمعنا الإقت�صادي عرب تعاوننا
الوثيق مع بلدية طرابل�س يف �رشاكة بني القطاع العام
واخلا�ص ،ونعتقد �أن �إطالق هذا الكتاب الت�سويقي
حماط مب�شاعر الغبطة والفرح وال�رسور والب�سمات التي
ترت�سم على وجوه عدد من ال�شابات وال�شباب الذين
عملوا بكد وب�شكل عائلي بحيث �شارك فيه الأخ والزوج
والأب والأم والكبار وال�صغار ليتم �إجناز هذا العمل
الإعالمي الإقت�صادي الت�سويقي ،ونحن ال ي�سعنا �إال �أن
ن�سجل با�سم غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل� ،إعجابنا
مبا �أجنزته هذه ال�رشكة من خالل فريق عملها النا�شط
املنتج والذي يتمتع بحيوية ال�شباب وطاقاته وقدرته
على العطاء والإبتكار والتجدد يف حياتنا الإقت�صادية
والإجتماعية».

 عاد وفد الهيئة الوطنية
للعلوم والبحوث من كوريا
اجلنوبية بعد �أن م ّثل لبنان
يف معر�ض �سيول الدويل
لالخرتاعات ،وقد ح ّقق للبنان
ميدالية ذهبية غالية متناف�س ًا مع �أكرث من  730اخرتاع ًا من
 44دولة بينها الواليات املتحدة
الأمريكية ورو�سيا و�أملانيا
ودول �صناعية �أوروبية و�آ�سيوية
عديدة ،ومن الدول العربية
�شاركت م�رص واجلزائر واململكة
العربية ال�سعودية واملغرب
وعمان و�سوريا والعراق.
51

العدد  144كانون �أول - 2014كانون ثاني 2015

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

من �شهر �إلى �شهر

االنكماش االقتصادي يتراجع
الى أدنى وتيرة خالل ت2
تراجع الإنكما�ش الإقت�صادي يف
القطاع اخلا�ص اللبناين اىل �أ�ضعف
وترية له خالل �شهر ت�رشين الثاين
الفائت حيث اقرتب امل�ؤ�رش االقت�صادي
 BLOM PMIال�صادر �شهري ًا عن
 Blominvest Bankمن امل�ستوى
احليادي� ،أي  50نقطة ،الذي يف�صل
الإنكما�ش عن النمو.

تراجع االنكماش

وجاء حت�سن امل�ؤ�رش االقت�صادي لل�شهر
الثالث على التوايل ،لي�ؤكد تراجع حدة
الإنكما�ش يف القطاع اخلا�ص اللبناين.
و�أ�شارت ال�رشكات اللبنانية امل�شاركة
يف امل�سح ال�شهري مل�ؤ�رش الأعمال
� BLOM PMIإىل تراجع �أقل يف
م�ستوى �إنتاجها يف �شهر ت�رشين الثاين
مقارنة بال�شهر ال�سابق ،يف حني ارتفع
الطلب على �صادراتها للمرة الأوىل منذ
�شهر ني�سان.
تعليق ًا على تلك النتائج ،قال
رئي�س مديرية الأبحاث لدى
 BLOMINVEST Bankمروان
خمايل :كان لتح�سن الأو�ضاع الأمنية
�أثره الإيجابي على الن�شاط االقت�صادي
مع و�صول م�ؤ�رش � PMIإىل امل�ستوى
تقريبا .يف الواقع
املحايد �أي  50نقطة
ً
تراجعا منذ
االنكما�ش
ي�شهد معدل
ً
�شهر �أيلول .و�سجل عدد من امل�ؤ�رشات
منوا خالل ال�شهر ال�سابق مبا
الفرعية ً
يف ذلك طلبيات الت�صدير والأعمال
املرتاكمة وحجم امل�شرتيات .و�أظهرت
جميع امل�ؤ�رشات الفرعية زيادة يف
تغيريا عن
عدد ال�رشكات التي مل ت�شهد
ً
ال�شهر ال�سابق يف حركة الأعمال .ومن
قدما يف هذا
املتوقع �أن يتم امل�ضي ً
الإجتاه ما مل حتدث مفاج�آت �سلبية
على ال�صعيدين ال�سيا�سي والأمني.

النتائج

وجاءت النتائج الرئي�سية ال�ستبيان
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ت�رشين الثاين كالآتي�« :سجلت ال�رشكات
تراجع ًا �أبط�أ يف الإنتاج يف �شهر ت�رشين
الثاين ،هو الأ�ضعف يف  2014حتى
متما�شيا مع
الآن .وجاء هذا التح�سن
ً
معدل االنكما�ش يف الطلبيات اجلديدة
تراجعا لل�شهر الثالث على
الذي �شهد
ً
التوايل .ومع ذلك� ،سجل كل من الإنتاج
تراجعا لل�شهر
والطلبيات اجلديدة
ً
الثامن ع�رش على التوايل.
و�ساعدت الزيادة الطفيفة يف م�ستويات
طلبيات الت�صدير اجلديدة ،يف دعم
�إجمايل الأعمال اجلديدة الواردة لدى
�رشكات القطاع اخلا�ص اللبناين
خالل ت�رشين الثاين .وعلى الرغم من
�أن زيادة الطلبيات اجلديدة جاءت
هام�شية فقط� ،إال �أنها الزيادة الأوىل
خالل �سبعة �أ�شهر.
و�شهد ت�رشين الثاين زيادة يف
التوظيف لل�شهر الثالث على التوايل،
وعلى الرغم من �أن وترية توفري فر�ص
العمل اجلديدة كانت الأ�ضعف خالل
هذه ال�سل�سلة وجاءت هام�شية فقط.
كما قامت ال�رشكات بزيادة م�ستويات
ال�رشاء ،ما �ساهم يف زيادة خمزون
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امل�شرتيات ،و�إن كان بوترية بطيئة.
وبذلك يكون خمزون م�ستلزمات
الإنتاج �شهد زيادة يف خم�سة �أ�شهر من
الأ�شهر ال�ستة الأخرية.
ومع زيادة الطلب على م�ستلزمات
الإنتاج ،تراجع �أداء املوردين يف
ت�رشين الثاين .كما �شهد طول املهل
الزمنية زيادة لل�شهر الثالث على التوايل
مبعدل هام�شي ومع تغيري ب�سيط عن
املعدل امل�سجل خالل ا�ستبيان ال�شهر
املا�ضي.
يف الوقت ذاته� ،شهدت �أ�سعار ال�رشاء
فعليا ،بعد الت�ضخم املتوا�ضع
ا�ستقرارا ً
ً
امل�سجل خالل ال�شهرين املا�ضيني.
ومع ذلك ،ارتفع متو�سط كلفة التوظيف
بن�سبة هام�شية يف ت�رشين الثاين ،ما
�أدى �إىل زيادة �إجمالية هام�شية يف
�أعباء الكلفة لدى ال�رشكات اللبنانية.
�ضغوطا على هام�ش
و�أ�ضاف ذلك
ً
الربحية� ،إذ حافظت ال�رشكات على
�أ�سعار املبيع من دون تغيري و�سط
ال�ضغوط التناف�سية .وجاء الإ�ستقرار
يف �أ�سعار املنتجات بعد �أربعة �أ�شهر
من الرتاجع.

قزي يكشف عن مشروع
يؤمن  4600فرصة عمل

موجز اقتصادي

�أعلن وزير العمل �سجعان قزي �أن هناك
«م�رشوع ًا حول ت�أمني فر�ص عمل
لل�شباب بتمويل لبناين ،بالتعاون مع
البنك الدويل ي� ّؤمن  4600فر�صة عمل،
وتبلغ قيمة امل�رشوع  10مليارات لرية،
�إ�ضافة اىل و�ضع درا�سات حول �سوق العمل بالتعاون مع
جمعية جتار بريوت».
وك�شف قزي خالل م�شاركته يف طاولة م�ستديرة نظمها
تعر�ض لبنان لـ»حرب على اليد
ّ
جتمع رجال الأعمال ،عن ّ
العاملة الوطنية» ،م�شرياً �إىل �أن «عدد العاطلني من العمل
بلغ � 334ألف عامل منذ بدء النزوح ال�سوري اىل لبنان ،و�أن
عدد �شكاوى اللبنانيني الذين يخرجون من عملهم ال�ستبدالهم
بعمال �أجانب ،يزداد ب�شكل كبري» .واعترب �أن «كل توقيع من
ِقبله على �إجازة عمل لأجنبي ،يعني �أنه يوقع «تذكرة �سفر
للبناين» ،داعي ًا اجلميع «ليكونوا �رشكاء ب�شكل �إيجابي حلل
هذه امل�شكالت».

 اعترب وزير ال�سياحة مي�شال
فرعون»ان ال�سياحة �أ�صبحت جزءا
من حوار وانفتاح وتراث املتج�سدة
يف قيمه احل�ضارية تتج�سد يف العي�ش
امل�شرتك وال�صيغة الفريدة يف العامل
وتعدد الثقافات واحرتام االقليات وبالتايل �إذا �أ�صاب لبنان اي
مكروه ال �سمح اهلل فان امل�شاكل التي �سيعانيها �ستنتقل حتما
اىل اوروبا ،واعرب خالل زيارة للعا�صمة الفرن�سية للم�شاركة
يف العيد اخلم�سيني لت�أ�سي�س مكتب ال�سياحة يف فرن�سا ،عن
اعتقاده �أن اوروبا تعي جيدا �أهمية دور لبنان على هذا ال�صعيد،
وبالتايل يهمها كما يهم كل اللبنانيني املحافظة عليه ومواجهة
التحديات» ..و�أكد «ان فرن�سا تلعب دورا داعما للحكومة وللجي�ش
بالتعاون مع اململكة العربية ال�سعودية �إ�ضافة اىل م�شاركتهما
يف نه�ضة �سياحية جديدة يحاول لبنان رغم الظروف ال�صعبة
�إطالقها عرب براجمه ال�سياحية املتنوعة» ..ونوه فرعون
بالقطاع ال�سياحي الذي بات ي�شكل بني  10و % 20من الناجت
القومي وزيادة ن�سبة عدد ال�سياح خالل ال�صيف املا�ضي 25
 %عن الفرتة ذاتها من العام املا�ضي ،معتربا «�أن القطاع
ال�سياحي م�ستمر بالتطور واال�ستدامة رغم الظروف» وم�ؤكدا «�أن
مركز ال�سياحة يف باري�س �سيفعل نظراً لدوره املهم على �صعيد
جذب ال�سائح االوروبى اىل لبنان و�إطالق الربامج اجلديدة التي
تهم ال�سائح مثل �إطالق الطريق الفينينقية التي تبنته منظمة
ال�سياحة العاملية وهو م�رشوع �سياحي كبري ن�أمل �أن يحقق
االهداف املرجوة لغنى الرتاث الفينيقي على هذا ال�صعيد».

النبوغ الفكري

و�أ�شار اىل �أن «اللبناين مت ّكن من املحافظة على النبوغ
الفكري والإبداع من خالل الأمور ال�سلمية واحل�ضارية والعمل
الد�ؤوب ،وال ي�ستقيم العمل �إال بالعالقة بني �صاحب العمل
والعامل املبنية على التعاطي الإيجابي ال�سليم ،و�إذا وجدت
فيتدخل القانون تلقائي ًا للف�صل يف هذا الإ�شكال.
�أزمة ما
ّ
مييز �صاحب العمل اللبناين ،ولوال وجود
إن�ساين
ل
ا
احل�س
�إن
ّ
املكونات االقت�صادية ملا مت ّكن �أرباب
ال�شكل العائلي بني
ّ
العمل والهيئات االقت�صادية من �إيجاد احللول الناجعة والتي
ت�صب يف ت�سهيل حركة الإنتاج».
ولفت �إىل �أنه يحاول «�إعطاء روح جديدة لل�ضمان االجتماعي
من خالل �إ�صالحات يتم �إدخالها على قوانني ال�ضمان».

� شدد اخلبري الدويل يف �ش�ؤون النفط رودي
بارودي على وجوب تثبيت احلدود مع دول
املنطقة كافة ،و لفت �إىل �أن «امل�شكلة تكمن يف
عدم توقيع ثالث دول يف املنطقة هي تركيا
و�سوريا و�إ�رسائيل ،معاهدة الأمم املتحدة
حتدد لكل دولة املنطقة
لقانون البحر حتى اليوم ،والتي ّ
الإقت�صادية اخلال�صة ،وما لدى لبنان اليوم هو تقريب ًا � 20ألف
كلم 2يف البحر».
واعلن انه «من �أ�صل  854كلم 2من املنطقة املتنازع عليها مع
�إ�رسائيل ،متكن لبنان عرب الو�سيط
االمريكي ،من تثبيت �سيادته على ما
يقارب  530كلم ،2لكن مت ذلك على
وقع خالفات حول تر�سيم م�ساحات
�أخرى بني لبنان و�إ�رسائيل ،ولبنان
و�سوريا ،وبني تركيا وقرب�ص».

زمكحل

ولفت رئي�س التجمع ف�ؤاد زمكحل اىل �أن جتمع رجال الأعمال
«ي�ؤمن بقوة �أن يف ا�ستطاعة الدولة التدخل فقط على م�ستوى
احلد الأدنى للأجور �إذا لزم الأمر ،ولكن ال يحق لها �إطالق ًا
ّ
التدخل يف جميع �رشائح الرواتب و�شطورها �ضمن ال�رشكات
اخلا�صة التي ينبغي عليها تنظيم ذاتها وفق ال�سوق».
و�أكد �أنه « �إذا �أقدمت الدولة على فر�ض زيادة يف الأجور،
وا�ضعة كل املوظفني على امل�ستوى ذاته من دون الأخذ يف
الإعتبار النتائج والإنتاجية ال�شخ�صية ،ف�ستعاقب الأ�شخا�ص
الأكرث �إنتاجية الذين �سترتاجع طاقتهم وتخف رغبتهم
يف املثابرة والإجتهاد يف العمل املجدي ،بينما �ست�شجع
الأ�شخا�ص الأقل �إنتاجية على اال�ستمرار يف اتباع �سيا�سة
اجلهد الأقل وعلى الك�سل».
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مؤتمر  DGTL#Uيناقش مستقبل المدفوعات الرقمية
�شدد وزير االت�صاالت بطر�س حرب «على
�أهمية وقدرة قطاع االت�صاالت يف م�ساعي
توفري الفر�ص االقت�صادية» ،واعترب خالل
رعايته م�ؤمتر  DGTL#Uالذي نظمته
جمموعة االقت�صاد والأعمال وناق�ش
م�ستقبل املدفوعات الرقمية� ،أن جناح هذا
القطاع ُيعد م�صلحة وطنية .و�أو�ضح قائال
�« :إن القطاع امل�رصيف اللبناين من جهة
�أخرى ُيعد من �أجنح القطاعات االقت�صادية
يف لبنان و�أن وزارة االت�صاالت تنظر �إىل
دعم هذا القطاع الناجح باعتباره �أولوية».
وقال «�إن ت�أمني حاجات امل�صارف يف
جمايل املعلوماتية وخدمات االت�صاالت
يجب �أن يكون دائم ًا على ر�أ�س االهتمامات
يف وزارة االت�صاالت للمحافظة على
م�سار التطور» معترباً «�أن هذه املهمة ُتعد
ا�سرتاتيجية بالن�سبة للوزارة».
وتابع حرب قائالً�« :إن وزارة االت�صاالت
تواجه ظروف ًا �صعبة خ�صو�ص ًا نتيجة
النزاعات ال�سيا�سية وهو ما ُيعرقل
�أعمالها» ،ور�أى «�أن تكبيل وزارة
االت�صاالت لي�س من م�صلحة �أحد و�أن على
جميع القوى ال�سيا�سية يف لبنان م�ساعدة
الوزارة يف �إجناز م�شاريعها لأن ذلك من
م�صلحة اجلميع».
وعن خطط الوزارة قال�« :إن ثمة خدمات
عديدة مت �إطالقها م�ؤخراً� ،أبرزها �إ�رشاك
القطاع امل�رصيف يف خدمة ت�سديد فواتري
الهاتف الثابت» ،و�أو�ضح «�أن الوزارة
�سجلت �إقباال كثيف ًا على هذه اخلدمة
ّ
و�شدد «على �أهمية دعم
منذ �إطالقها»ّ .
قانون املعامالت الرقمية الذي ي�ستطيع
م�ساعدة قطاع املعلوماتية وامل�ؤ�س�سات
الر�سمية و�رشكات القطاع اخلا�ص وجممل
التحول من
االقت�صاد اللبناين يف م�ساعي
ّ
م�ستهلكني للخدمات �إىل رياديني مبتكرين
على م�ستوى املنطقة والعامل»
وذكر الوزير التقرير الذي �صدر م�ؤخراً عن
�إحدى امل�ؤ�س�سات الدولية والذي �ص ّنف
لبنان يف املرتبة الأخرية عاملي ًا من حيث
دعم احلكومة لقطاع االت�صاالت ،وقال:
«�إنه من امل�ؤ�سف �أن نرى لبنان يح ّل
يف املرتبة الأخرية عاملي ًا يف التقارير
الدولية» ،معترباً «�أن هذا �أمر مهني ،لكن
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الوزارة لن ت�ست�سلم رغم التحديات و�ستعمل
على تطوير القطاع» .و�أ�ضاف «�أن لدى
الوزارة م�رشوعا لتحديث �شبكة ات�صاالت
الداتا من خالل تقنية  FTTXلإي�صال
�أف�ضل اخلدمات �إىل ال�رشكات واملنازل».

منصور

ثم �ألقى مدير عام �رشكة  Touchو�سيم
ومن ّ
من�صور كلمة ومما جاء فيها�« :إن م�شاركتنا
يف هذا امل�ؤمتر ت�أتي انطالق ًا من اهتمامنا
يف التفاعل مع �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني
يف ت�صميم وتنفيذ ا�سرتاتيجيات مبتكرة
يف عامل االت�صاالت من �ش�أنها �أن تقرب
عمالءنا �أكرث نحو العامل الرقمي وتقدم لهم
�رشوط الأمان يف املدفوعات عرب الهواتف
اخلليوية .ونحن مهتمون يف �أن نكون دائم ًا
جزءاً يف املناق�شات التي ت�ساعد يف تطوير
قطاع االت�صاالت يف لبنان».
حتدث من�صور عن �أعمال زين يف
�إىل ذلكّ ،
لبنان ،ف�أ�شار �إىل �أن «ال�رشكة تخدم �أكرث
من  2.2مليون م�ستخدم» ،معترباً «�أن لبنان
يتمتع بقاعدة م�ستخدمني كبرية للهواتف
الذكية وهي من بني الأعلى يف العامل».
و�أ�شار «�إىل �أن ن�رش خدمات اجليل الرابع
و�شبكات النمو امل�ستدام غري من الطريقة
التي تقوم بها امل�صارف وال�رشكات
«قدمت زين يف الفرتة
بالأعمال» .وتابعّ :
املا�ضية جمموعة كبرية من اخلدمات
التي ميكن �أن ي�ستفيد منها القطاع
امل�رصيف خ�صو�ص ًا يف ظل نظام حماية
الكرتونية متكامل .وتتمتع �رشكة Touch
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بنظام فوترة حديث يتيح �إطالق خدمات
جديدة لعدد كبري من الأطراف املعنيني
باملحتوى».

أبو زكي

حتدث املدير التنفيذي لـ
وكان قد
ّ
«جمموعة االقت�صاد والأعمال» وليد �أبو
زكي قائالً« :اخرتنا يف هذه الدورة �أن
نخ�ص�ص م�ساحة خا�صة ملناق�شة ال�صريفة
الإلكرتونية والدفع باجلوال �إميان ًا منا ب�أن
القطاع امل�رصيف اللبناين على مفرتق،
ف�إما �أن يختار الع�رصنة والرقمنة يف
بلد تبلغ ن�سبة التم�رصف فيه م�ستوى 70
يف املئة وبالتايل النهو�ض باالقت�صاد
�أو �أن يختار البقاء يف التقليدية واحلذر
وبالتايل حرمان البلد واالقت�صاد من
مواكبة التطور» .و�أ�ضاف« :مل تنتظر
امل�صارف اللبنانية بغالبيتها الت�رشيعات،
وعملت على تطبيقات بظاهرها الكرتونية،
وخدمات توحي ب�أنها خدمات من اجلوال،
ما ي�سهل على اجلهات املرجعية �إ�صدار
ت�رشيعات لتنظيم هذا القطاع وحمايته
بالقوانني .م�شرياً �إىل � ّأن قانونا كهذا ال
بد �أنه �سيلحظ موا�ضيع اخل�صو�صية و�أمن
املعلومات ،كما �أنه قد يعطي فر�صة
جديدة ل�رشكات الت�أمني لتطوير خدماتها
كي ت�شمل تغطيتها العمليات الإلكرتونية،
وينظم دور العبني جددا يف هذا املجال
مثل �رشكات اجلوال وغريها ،وي�ساهم
يف تطوير ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة
وريادة الأعمال».

« تنورين»
تزيد من كفاءة عملياتها اإلنتاجية
املورد العاملي
�أعلنت �رشكة �سيدل،
ّ
خلدمات وحلول تعبئة املنتجات
الغذائية ال�سائلة ،اليوم عن قيام مياه
تنورين� ،إحدى ال�رشكات الرائدة يف
لبنان يف جمال تعبئة وتوزيع املياه
املعدنية الطبيعية ،بزيادة قدرتها
الإنتاجية بعد تركيبها خلط انتاج
 Sidel MatrixTM Combiوالذي
تبلغ طاقته الإنتاجية  31500عبوة
يف ال�ساعة .كما قامت مياه تنورين
بتطوير الت�صميم احلايل لعبواتها
با�ستخدام قاعدة العبوات Sidel
 StarLiteTMاحلا�صلة على براءة
اخرتاع والتي �ست�ساعد ال�رشكة على
خف�ض ا�ستهالك الطاقة عند عملية
نفخ العبوات والتقليل من ا�ستخدام
مادة البويل �إيثيلني ترييفثاالت
( )PETمع احلفاظ على اجلودة العالية
للعبوات وحت�سني جتربة امل�ستهلك.
وتقوم �رشكة مياه تنورين با�ستخراج املياه املعدنية الطبيعية
من ينابيع جبال تنورين على مدى  30عام ًا ،حيث متكنت
نقاء يف الدولة.
من ا�ستخراج وتعبئة �إحدى �أكرث مياه ال�رشب ً
وتقوم ال�رشكة بتوزيع منتجاتها على امل�ستهلكني يف جميع
�أنحاء لبنان والدول العربية املجاورة ومتتد قنوات توزيعها �إىل
منطقة غرب �أفريقيا و�أ�سرتاليا كذلك ،حيث تبيع �أكرث من 150
مليون لرتاً من املياه �سنوي ًا وبذلك ت�صنف ب�أنها �إحدى ال�رشكات
الرائدة يف الأ�سواق العاملية احلالية التي ت�شهد تناف�سية عالية.
ووفق ًا لتقديرات م�ؤ�س�سة يورومونيتور ،ف�إنه من املتوقع �أن
يرتفع معدل ا�ستهالك املياه املعب�أة يف لبنان من  92.4لرتاً
للفرد يف عام  2014لي�صل �إىل  95.4لرتاً للفرد يف عام .2015

بروسين

وقال كارل برو�سني ،املدير التجاري الإقليمي ل�رشكة �سيدل يف
لبنان�« :إن نظام  Sidel Matrix Combiجمهز ب�أحدث التقنيات
التي �أثبتت جدواها ،حيث يتميز مب�ستوى �أداء عالٍ وكفاءة كبرية
ومدة ت�شغيل طويلة .وي�سعدنا قيام �رشكة مياه تنورين باختيار
معداتنا ،كما ن�أمل موا�صلة العمل معهم لتقدمي املزيد من حلول
التعبئة املبتكرة للأ�سواق اللبنانية».
ومن جهته ،قال جورج خمول ،مدير عام �رشكة مياه تنورين:
«نحن واثقون ب�أن خط انتاج� Sidel Matrix Combiسي�ساعدنا
على تلبية �أهدافنا يف ال�سوق وحتقيق التميز الت�شغيلي ،حيث
نقوم دائم ًا باتخاذ قراراتنا بناء على معايري التكلفة وال�صيانة
والت�شغيل والقدرات التقنية وخدمات ما بعد البيع».
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موجز اقتصادي
 اختتمت وزارة املال م�رشوع
التو�أمة حول «حتديث القدرات الإدارية
والت�شغيلية للإدارة ال�رضيبية»
املمول من االحتاد الأوروبي واملنفذ
ّ
بالتعاون مع املديرية العامة للمالية
العامة الفرن�سية .وكان من نتائج
هذه التو�أمة بح�سب املدير العام
لوزارة املال �آالن بيفاين م�ؤ�رشات حول ارتفاع االيرادات
ال�رضيبية لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة من 243.827
العام  2012اىل  287.058مليار لرية يف العام ،2014
واالدلة االجرائية التي ترجمت بدليل ت�سجيل املكلفني،
ودليل متابعة غري امللتزمني ودليل م�سار االعرتا�ض ودليل
م�سار االعرتا�ض ودليل الت�سجيل يف النظام ال�رضيبي
االلكرتوين.
 التقت بعثة احل�ساب اخلا�ص
لتمويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
التابعة لل�صندوق العربي لالمناء
االقت�صادي واالجتماعي (مكلفة
تنفيذ مبادرة امري الكويت املتعلقة
بفتح ح�ساب لتوفري التمويل الالزم للقطاع اخلا�ص) ،التي
ت�ضم اخلبريين خليفة �ضو والفاحت ال�شاذيل لبنان ،وزير
االقت�صاد والتجارة الدكتور �آالن حكيم وعر�ضت له ما
يقوم به ال�صندوق على �صعيد توفري التمويل للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة يف الوطن العربي ،وطلبت البعثة دعم
وزارة االقت�صاد والتجارة وتوجيهاتها بهذا ال�ش�أن .كما مت
البحث يف كيفية ا�ستفادة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
يف لبنان للح�صول على قرو�ض مي�رسة من هذا احل�ساب.
�شارك الرئي�س الفخري ،لـ
«االحتاد العام لغرف التجارة
وال�صناعة والزراعة للبالد العربية»
عدنان الق�صار ،يف احتفال و�ضع
حجر الأ�سا�س و�إطالق م�رشوع املركز
اللوج�ستي العاملي للحبوب
الغذائية يف مدينة
والغالل وال�سلع
ّ
امل�رصية ،وذلك بناء على
دمياط
ّ
ر�سمية وجهها �إليه رئي�س
دعوة
ّ
جمهورية م�رص العربية عبد
الفتاح ال�سي�سي.
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من �شهر �إلى �شهر
رد ًا على «ملتقى النفط والغاز ـ ثروة لبنان الوطنية»

المهندس سموح نور يصحح معلومات ويطرح أسئلة
جاءنا من املهند�س �سموح نور رد على
بع�ض ما ورد يف «ملتقى النفط والغاز ـ
ثروة لبنان الوطنية» ،الذي نظمه منتدى
احلوار الوطني برئا�سة ف�ؤاد خمزومي،
وح�رضه ممثلون عن الرئا�سات الثالثة،
وعدداً من النواب والوزراء ،ومتت تغطيت
امللتقى يف «ال�صناعة واالقت�صاد» يف
العدد  139ـ حزيران املا�ضي.
وقد �صحح املهند�س نور يف رده عدداً من
النقاط التي وردت يف امللتقى ،كما طرح
العديد من اال�سئلة حتتاج �إىل الرد عليها
من قبل منتدى احلوار الوطني برئا�سة
خم��زوم��ي ،و�أي�����ض�� ًا م��ن وزارة الطاقة
واملياه.
ونعر�ض هنا رد املهند�س نور كما ورد
�إىل «ال�صناعة واالقت�صاد»:
�أ)ورد يف ال�صفحة « :4ل��ف��ت �إىل �أن
الإحتمال الأكرب بوجود الغاز الطبيعي
يف مياهنا البحرية يحتم علينا العمل
على تطوير النبى التحتية ال�رضورية
لإنتاج الغاز ومعاجلته و نقله».... ،
�أ :-1يقول �أ�صحاب الدرا�سات الزلزالية
�أن هناك ن�سبة  50باملئة لوجود الغاز
حتت بحرنا (ولي�س فيه) .وهذا كان �آخر
ما �أورده ال�سيد جربان با�سيل عندما كان
وزيراً للطاقة .فكلمة االحتمال الأكرب هنا
غري دقيقة ووجب �إبدالها بكلمة �إحتمال
ح�سن �أو غريها.
�أ� :-2إن كلمة «تطوير البنى التحتية
ال�رضورية لإن��ت��اج ال��غ��از� »...صحيحة
ظ��اه��ري�� ًا ف��ق��ط ف����إن جئنا لتف�سريها
وجدناها تـُخفي مليارات الدوالرات من
امل�صاريف فهذه البنى تبد�أ بالأنبوب
( )1الذي يتلقى �إنتاج الآبار (ولي�س بئراً
ذكرت �سابق ًا يف حما�رضات
واحداً و لقد
ُ
عديدة �أن �إ�رسائيل ربطت خم�سة �آبار لتبد�أ
�إنتاج غازها (من حقل تامار) �أما عدد
الآبار النهائي فلي�س معروف ًا الآن وعلى
الأرجح �سيتجاوز الع�رشات) وينقله �إىل
نقطة التخزين (� )2أو املعاجلة( ،)3يتبع
ذلك �أنبوب �آخ��ر ( )4من مكان الإنتاج
�أو املعاجلة �إىل الأ���س��واق (املحلية و/
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سموح نور

أذكر هنا �أر�صفة التحميل
الأجنبية) .وال � ُ
��رب امل�سافة ب�ين لبنان
للناقالت ل��ق ِ
و�أوروب���ا من جهة وبني لبنان وبع�ض
الدول العربية من جهة �أخرى ما يـُلغي
احلاجة اىل �أر�صفة التحميل.
ب) ورد يف ال�صفحة  ..« :4هدفها الرئي�س
ا�ستنها�ض القطاع اخلا�ص و املجتمع
املدين »...وورد «...بقدرات �أبنائه»
�إن كل املعطيات احلالية ت�شري �إىل �أن
القطاع اخلا�ص اللبناين لي�ست له �أي
معرفة �أو بداية معرفة بقطاع النفط
وهكذا ف�إن كلمة «ا�ستنها�ض القطاع
اخلا�ص» لي�س لها �أي مدلول واقعي.
علم ًا ب���أن تكلفة ه��ذا «اال�ستنها�ض»
عالية جداً ولي�ست يف متناول ال�رشكات
اللبنانية �أي ًا كانت و بالطبع لي�ست يف
متناول الدولة اللبنانية التي ال تعري
ٍ
املو�ضوع �أي
التفات �أ�ص ًال� .أما كلمة
«بقدرات �أبنائه» فهي �أقرب �إىل كلمات
�أف�لام �سبارتاكو�س وغ�يره منها �إىل
اجلدية ،فقدرات �أبناء
كلمات الدرا�سات
ّ
لبنان �شبه معدومه يف جمال النفط،
بالإ�ضافة �إىل �أن ال��ق��درات املوجودة
مبعرثة يف جميع �أنحاء العامل فيبقى
ال�س�ؤال :هل يقبل اللبنانيون العارفون
«ببع�ض» جم��االت النفط ال��ع��ودة �إىل
لبنان ( ،)1ومـَن �سيدعوهم اىل العودة
( ،)2وما هي املحفزات التي �ستعر�ض
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عليهم لتغريهم بالعودة(.)3
ج) ورد يف ال�صفحة « :4م��ن املتوقع
�أن توفر ال�صناعة النفطية ما ال يقل
ع���ن ع����شرة �آالف ف��ر���ص��ة ع��م��ل من
االخت�صا�صات املختلفة وعلى ر�أ�سها
اخت�صا�صات البرتول و الغاز» .للعلم
ومن باب الأمثلة الواقعية ف�إن من�صات
احلفر �شبه العائمة ت�ستخدم ما بني 60
�إىل  180موظف ًا �أي �أن العدد الإجمايل
�سيكون � 120إىل ( 360عمال وموظفو
املن�صات يعملون ب�صفة عامة  28يوم ًا
ويعطلون  28يوم ًا) ،وهنا ن�س�أل هل ك ّلهم
�سيكون لبناني ًا؟ فال�رشكات التي �ستحفر
لي�ست لبنانية وهي لي�ست بحاجة لنا
بل هي لن تقبل ب�أن «نفر�ض» موظفينا
عليها (بغ�ض النظر �أن���ه لي�س لدينا
حفارون) ،ثم هناك اخلدمات امللحقة
ال�بر مثل املنامة امل�ؤقتة لأولئك
على ّ
العمال (ال��ع��ائ��دون �أو امل��غ��ادرون �إىل
ديارهم) ،فكم يلزم ملثل هذه اخلدمات؟
�أن��ا �أف�تر���ض ع��دد  50موظف ًا للتنظيف
ولقيادة ال�سيارات وحلجز تذاكر ال�سفر
الخ ...وافرتا�ضي خط�أ من �أوله ف�رشكات
احلفر لن حتتاج �إىل «خرباتنا!!!!» يف هذه
املجاالت التي تقع يف دائ��رة اخلدمات
امللحقة لديها .ثم هناك امللحقات مثل
ت�أمني الطعام للجميع فكم ي�ستلزم ذلك
من «االخت�صا�صات»؟ مئة �أو مائتان؟
ف�أين بقية الع�رشة �آالف؟
كما يرجى العلم �أن اتفاق ًا عـُقد خالل
حزيران املا�ضي لهذا العام بني الدولة
الأمريكية (ال �أدري هنا ما دخل الدولة)
وب�ين ال�رشكة الأمريكية التي حفرت
حقل ت��ام��ار الإ��سرائ��ي��ل��ي وب�ين دول��ة
�ص فيه �أن وحد ًة
قرب�ص اليونانية نـُ َّ
ملعاجلة الغاز �ستـُن�شـ�أ على �أر�ض قرب�ص
اليونانية و بالتايل لن تـُن�شيء ا�رسائيل
مثل تلك ال��وح��دة على �أرا�ضيها .فهل
�سي�ستعمل لبنان (يف حال ُوجِ َد غاز حتت
بحره) هذه املـُن�ش�أة التي ي�شارك فيها
�سيقبل
العدو الإ�رسائيلي؟ و�إن قب َل فهل
ُ
�أ�صحاب امل�رشوع الأُ َو ُل؟

من �شهر �إلى �شهر

عين زحلتا تحيي عيد االستقالل
لل�سنة الثانية على التوايل ،احت�ضنت
الدار االجتماعية يف عني زحلتا منا�سبة
عيد اال�ستقالل التي تنظمها ثانوية
عني زحلتا الر�سمية برعاية بنك بريوت
والبالد العربية فرع بقعاتا ،جامعة
�سيدة اللويزة فرع ال�شوف ،اجلامعة
احلديثة للإدارة والعلوم ،وبيت الفن
اللبناين – بتلون.
وح�رض املنا�سبة ممثل وزير الرتبية
زهري ابو�شقرا ،رئي�س البلدية ادوار

فرقة الجيش تعزف اناشيدًا
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مغبغب و�أع�ضاء املجل�س البلدي
وخمتارا عني زحلتا نبيل خاطر
و�صالح كرامة وح�شد كبري من �أهايل
البلدة وخمتلف القرى املجاورة.
وبهذه املبادرة ،حتاكي الدار
االجتماعية تاريخ عني زحلتا العريق
برجال اال�ستقالل وال�رصوح العلمية
حيث كانت حتت�ضن املدر�سة الإجنيلية
التي خرجت �أجياال عديدة منذ �أوائل
القرن الع�رشين.

زهير ابو شقرا

وكان االحتفال فر�صة لتكرمي اجلي�ش
اللبناين حيث تلت الن�شيد الوطني
انا�شيد للجي�ش ،كما �ألقيت كلمات لكل
من ممثل وزير الرتبية زهري ابو�شقرا،
مدير ثانوية عني زحلتا الر�سمية عادل
حممود و�أ�ستاذ الفنون يف الثانوية
مكرم كمال الدين .وجرى خالل احلفل
توزيع دروع تكرميية لرعاة االحتفال.
وتال االحتفال افتتاح معر�ض ر�سم
و�صور.

عادل محمود

مكرم كمال الدين

الحضور وقوفًا للنشيد الوطني

مدير فرع بنك بيروت والبالد العربية يتسلم درعًا تكريميًا

جانب من معرض الصور

جانب من الجضور
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Fayad Group.
For Marbbles & Granite

ÜhôZ ¢VÉ«a
â«fGô¨dG h ΩÉNô∏d

»æWƒdG ôéëdG h â«fGô¨dG h ΩÉNôdG ô°ûf
Marbles & Granite

ADDRESS :

Bekaa - Taanayel - Industrial Area
Tel : 961 (3) 669207 - 961(3)915971
961(3)880374
Fax : 961 (8) 510653

: ¿Gƒ` ` ` æ©dG
á«YÉæ°üdG á≤£æªdG - πjÉæ©J - ´É≤ÑdG
961 (3)915971 961 (3)669207 : ∞JÉg
961 (3)880374
961 (8) 510653 :¢ùcÉa

من �شهر �إلى �شهر
الحاج حسن يدعو الى تأسيس لوبي صناعي ضاغط

الصناعات الورقية ّ
تكرم الجميل

الوزير حسين الحاج حسن

علي العبد اهلل

الدكتور فادي الجميل

لؤي شرف الدين

�أقام ع�ضو جمل�س االحتاد
لل�صناعات الورقية ،مربزاً
العربي لل�صناعات الورقية
عطاءات اللبنانيني وريادتهم
والطباعة والتغليف رئي�س
يف قطاع ال�صناعة الورقية،
جمموعة �أماكو ال�صناعية
وتدوير الورق ،والطباعة
ال�سيد علي حممود العبد
والتغليف.
اهلل ع�شاء تكرميي ًا يف فندق
�أكد ال�سيد العبد اهلل ان احلفل
فيني�سيا برعاية وزير ال�صناعة
التكرميي الذي اقامه هو مبثابة
الدكتور ح�سني احلاج ح�سن،
�شكر �صغري على االجنازات
ملنا�سبة انتخاب رئي�س
وامل�شاريع الناجحة التي
جمعية ال�صناعيني اللبنانيني
حققها الرئي�س الدكتور فادي
زياد بكداش  -عدنان عطايا  -بسام محفوظ  -علي العبداهلل  -الوزير حسين الحاج حسن
الدكتور فادي اجلميل رئي�س ًا
اجلميل يف املجال ال�صناعي
فادي الجميل  -بشير تزكرجي
لالحتاد العربي لل�صناعات
خا�صة بعد رئا�سته نقابة
هامة يف لبنان ميكن الفخر بها ،لكنه �أ�سف
الورقية والطباعة والتغليف.
ال�صناعات الورقية والتغليف
لعدم وجود م�رشوع اقت�صادي و�سيا�سة
وح�رض م�س�ؤولون ر�سميون وديبلوما�سيون
يف لبنان على مدى �سنوات وتر�أ�سه جلمعية
اقت�صادية وطنية ترتكز على ال�صناعة
ور�ؤ�ساء هيئات اقت�صادية ور�ؤ�ساء
ال�صناعيني اللبنانيني م�ؤخراً معرباً
كقطاع ا�سا�سي ي�ساعد على ت�أمني فر�ص
جتمعات �صناعية مناطقية ور�ؤ�ساء
عن اعجابه ب�شخ�صيته امل ّتزنة ولياقته
العمل واحلد من ن�سبة البطالة والهجرة.
نقابات قطاعية ورئي�س غرفة «ال�صناعة
ودبلوما�سيته املعهودة التي جعلته مو�ضع
والتجارة» يف بريوت وجبل لبنان حممد
ثقة لدى جميع ال�صناعيني العرب وبالتايل
العبداهلل
�شقري وح�شد من ال�صناعيني.
اي�صال لبنان لرئا�سة االحتاد العربي
رحب فيها براعي
و�أعرب الوزير احلاج ح�سن عن افتخاره
لل�صناعات الورقية والطباعة والتغليف
و�ألقى العبداهلل كلمة ّ
احلفل واحلا�رضين ،معترباً ال�صناعة «ركن ًا
بال�صناعة الوطنية ،داعي ًا ال�صناعيني اىل
متمثلة ب�شخ�صه الكرمي متمني ًا �أن يكون
من �أركان االقت�صاد الوطني ،ودعامة
ت�شكيل لوبي �ضاغط من �أجل حماية ودعم
قدوة لرجاالت لبنان الناجحني الذين
للوطن ،ورمزاً من رموز خرياته ونتاجه،
القطاعات االنتاجية يف لبنان .و�شدد
ميثلون اوطانهم خري متثيل.
وهي ت�ساهم يف حتقيق النمو وت�أمني
على �رضورة العمل من اجل رفع قيمة
الجم ّيل
فر�ص العمل».
ال�صادرات من  3مليارات دوالر �سنوي ًا
اجلميل يف كلمته عن امتنانه لهذا
اىل خم�س مليارات دوالر ،وتخفي�ض حجم
و�أثنى العبداهلل على الدور الكبري الذي
ّ
وعبرّ
التكرمي� ،شاكراً الدعم الذي لقيه و�أم ّنه له
اال�سترياد من  20اىل  16مليار دوالر .فنكون
ا�ضطلع به اجلميل خالل تر�ؤ�سه نقابة
بذلك نعمل تخفي�ض حجم الدين ،وتخفي�ض
الزمالء اللبنانيون الأع�ضاء يف االحتاد
ال�صناعات الورقية يف لبنان ،وعلى
العجز التجاري يف امليزان التجاري.
العربي لل�صناعات الورقية.
جهوده التي �أو�صلت لبنان مرتني خالل
وا�شار اىل ان لبنان هو «ال�سباق دائم ًا
و�أكد الوزير احلاج ح�سن وجود �صناعات
ع�رش �سنوات اىل رئا�سة االحتاد العربي
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بسام محفوظ  -فارس سعد  -شارل مللر  -نبيل الجميل ماهر صقال

نازارت صابونجيان  -اسامة حلباوي  -كمال علوان  -نديم ملك  -عامر صافي

علي العبداهلل  -حسين الحاج حسن  -فادي الجميل -حسام قبيطر  -محمد صالح

جورج نصراوي  -داني جدعون – محمد العبداهلل  -ناجي بجاني  -رؤوف ابوزكي

طوني شرفان  -الوزير الحاج حسن  -فادي الجميل  -غابي تامر  -علي العبدا اهلل

حسين العبداهلل  -نديم ملك  -علي عجمي

الحاج احمد حسين  -زياد بكداش  -عدنان عطايا  -منير البساط  -محمد غدار

بشير تزكرجي  -مصباح غندور  -ميشال ايوب  -جان سمارط

واحلا�ضن ملختلف ال�صناعات و خا�صة
الورقية التي يعود عمرها اىل ع�رشات
ال�سنني اذ ان �أول معمل كرتون يعود ت�أ�سي�سه
اىل العام  ،1929وا�صبحت ال�صناعات اليوم
مفخرة للبنانيني حول العامل.

واثنى اجلميل على الدور الذي يقوم به
الوزير احلاج ح�سن بهدف فتح افاق
جديدة �أمام ال�صناعيني بالقطاعات كافة،
والتوا�صل مع اخلارج وت�أمني �أ�سواق
جديدة.
63

شرف الدين

وحتدث الدكتور ل�ؤي �رشف الدين ،مركزاً
على دور املبادرين اللبنانيني وم�ساهمتهم
يف تطوير القطاعات االقت�صادية
وال�صناعية.
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من �شهر �إلى �شهر

الجمعية اللبنانية األلمانية لألعمال LGBC
تكرم شخصيات إقتصادية

اسود يلقي كلمته

مقدمة الحفل

نبيل كتانة

سليم صفير

فوزي عضيمي

أنطوان واكيم

المكرمون

من اليمين :الياس أسود  -سليم صفير وكالجس

اسود – كتانة – كالجس

الياس اسود وفؤاد ابي عاد

كالجس  -واكيم – اسود

كالجس  -عضيمي  -أسود

نازريت صابونجيان
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كرم �سفري املانيا يف لبنان كري�ستيان
كالج�س ورئي�س اجلمعية اللبنانية
االملانية للأعمال اليا�س ا�سود �شخ�صيات
لبنانية« ،لدورها واجنازاتها يف ميادين
االقت�صاد والطب والتجارة والت�أمني
وتعزيز العالقات اللبنانية االملانية».
واملكرمون هم� :سليم �صفري رئي�س جمل�س
ادارة ومدير عام بنك بريوت الذي حظي
بلقب اف�ضل م�رصيف لبناين لعام 2014
وامل�رصيف اللبناين الوحيد الذي �أن� أش� فرعا
مل�رصفه يف املانيا حتى تاريخه ،انطوان
واكيم عن قطاع الت�أمني ،نبيل كتانه عن
القطاع التجاري ،والدكتور فوزي ع�ضيمي
عن القطاع الطبي.
66

جرى حفل التكرمي يف فندق «هيلتون
حبتور» يف ح�ضور نائب رئي�س جمل�س
النواب ال�سابق ايلي فرزيل ،النائب يا�سني
جابر ،الوزير ال�سابق جورج قرم ،مدير
املخابرات يف اجلي�ش اللبناين اللواء ادمون
فا�ضل ،رئي�س غرفة التجارة العاملية
وجيه البزري ونائبه يو�سف كنعان ،رئي�س
جمعية جتار بريوت نقوال �شما�س ،رئي�س
نقابة جتار القبان ار�سالن �سنو وح�شد من
رجال االعمال وال�شخ�صيات االقت�صادية
والتجارية واالعالمية.
ا�ستهل احلفل بالن�شيدين الوطني اللبناين
واالملاين وبدقيقة �صمت حدادا على ارواح
�شهداء اجلي�ش اللبناين واملرحوم جورج

فارس سعد – ريمون ابي عاد – نبيل الخراط

غادة ومعتز ميداني – جورج صوالج

السيدات خوري – كاتيا شماس اسود – عضيمي

تانيا ونيكوال شماس – فارس سعد – جورج ومنى اصاف

من اليمين :نبيل حداد – انطوان حبيب – د .ناصر حمود وعقيلته
– الياس اسود – د .امين خليل – جهاد تنير – روبير غريب

احسان قارة وعقيلته – د.نبيل حداد – الياس اسود –
جهاد تنير – روبير غريب – رائد لبكي

كريستين اسود صفير – بيار اسود – يورغ والندي – الياس اسود
– السيدة والندي – فيليب اسود

غارو سلخنيان  -الياس أسود  -جهاد تنير

طوني حبيب – داني خليل – د .خراط – اسود – غريب
انطوان عيسى

ميشيل يونس وعقيلته

كريستين أسود صفير – فيليب اسود – بيار اسود – كالجس
وعقيلته – الياس اسود

من اليمين :د .جوزف كريكر – الياس اسود
سليم حبيب وعقيلته

عبجي .بعدها كلمة ترحيب القاها رئي�س
اجلمعية اليا�س ا�سود الذي عر�ض لطبيعة
اعمال اجلمعية ودورها يف متكني العالقات
بني البلدين وال�شعبني .وا�شار اىل �رضورة
تفعيل الت�صدير من لبنان اىل املانيا من
خالل تقدمي ت�سهيالت من الدولة االملانية
للإنتاج اللبناين وخلق وحدات انتاجية
ت�ساهم يف ت�صحيح امليزان التجاري بني
البلدين.
بدوره� ،شدد ال�سفري االملاين على «اهمية
تعزيز العالقات الثنائية اللبنانية االملانية
نظرا لدور املانيا على ال�صعيدين االوروبي
والدويل واهمية لبنان يف منطقة ال�رشق

االو�سط واحلو�ض املتو�سط.

صفير

من جهته ،اعلن �صفري ان «ما مييز
م�رصفنا عن �سواه� ،أنه �صار ق�صة جناح
وركيزة اقت�صادية ملفتة ،فهو عالوة على
«بنك بريوت» لبنان بفروعه ال�ستني ،ي�شمل
�أي�ضا «بنك بريوت» �سلطنة عمان ،و»بنك
بريوت» ،لندن ،الذي ي�ضم عملنا يف �أوروبا،
ومن �ضمنها «بنك بريوت» فرانكفورت».
وهناك �أي�ضا «بنك بريوت» قرب�ص،
وا�ستحوذنا �أخريا على بنك �أو�سرتايل،
و�سعنا ح�ضوره فبلغ  16فرعا حتت �أ�سم
67

« بنك �أوف �سدين» .كما �أن لدينا ح�ضورا
فاعال يف دبي والدوحة ونيجرييا و�أبوظبي
وغانا والعراق و ليبيا و ال�سودان .وت�ضم
جمموعتنا �أي�ضا «بنك بريوت انف�ست»
املتخ�ص�ص يف العمليات اال�سكانية،
«وبريوت اليف» للت�أمني« ،وبريوت
بروكرز» و»بوب فاينن�س» وكيلة «و�سرتن
يونيون « للتحويالت املالية .وهكذا ،من
خم�سة فروع يف العام  ،1992ومن موظفني
ال يتجاوز عددهم املئة� ،إنطلقنا ،بت�صميم
ور�ؤية و تعا�ضد ،وا�ضعني ن�صب عيوننا
النجاح يف لبنان �أوال ومن ثم حيث هناك
لبنانيون حتى �صار م�رصفنا ،مبوظفيه
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من �شهر �إلى �شهر
الذين يتخطون الألفني حاليا� ،سفريا للوطن
حيث هناك علم لبناين وجتمع ملنت�رشينا
يف القارات الأربع ،حامال ا�سم عا�صمة
لبناننا اجلبيب بريوت التي ال ولن متوت».
وقال« :انها باخت�صار ،ق�صة «بنك
بريوت» ،الذي ال يزال م�ستمرا بطموحه
و�إميانه بلبنان ،رغم كل الظروف ال�صعبة
التي يعي�شها الوطن والذي ال يزال يخطط

ادمون فاضل – فؤاد مخزومي – انطوان واكيم
ياسين جابر

للمزيد من النجاحات ،باذن اهلل وثقة
النا�س وحمبتهم».
وا�ضاف« :مل يكن قرار «بنك بريوت»
بالتواجد يف فرانكفورت عن عبث ،بل �أتى
نتيجة حتمية لتو�سعنا يف �أوروبا ومتا�شيا
مع الريادة التي متثلها الأمة الأملانية،
على �صعيد القيم االن�سانية واحل�ضارية،
باال�ضافة �إىل دورها الإقت�صادي الالمع

يف االحتاد الأوروبي ،ما جعل منها �أمثولة
لكل الأمم الراغبة يف التقدم».
وكانت كلمات للمكرمني ع�ضيمي وواكيم
وكتانة الذين �شكروا احلكومة االملانية
وال�سفارة االملانية يف لبنان واجلمعية
على «دورهم الفعال يف تنمية العالقات
االقت�صادية بني املانيا ،قاطرة االقت�صاد
االوروبي ،ولبنان».

رينيه خالط – ايليو صياح – كارال عبود – رجا معوض

كريستيان عضيمي وعقيلته

جبران صافي وعقيلته فاديا

مخزومي  -كالجس  -قرم  -أسود  -الفرزلي  -أبوفاضل

انطوان عيسى وعقيلته

د .كيلي وعقيلته

من اليمين :عمر سلوم وعقيلته وطالل ياسر وعقيلته

جورج خياط وعقيلته

كاتيا شماس اسود – كميل فينيانوس وعقيلته

مارون حلو  -نقوال شماس وعقيلته  -أرسالن سنو  -السيدة
صفير  -عبدو حقي  -وجيه البزري

عملية السحب على بوالص التأمين المقدمة
من شركة اليانس سنا
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فيليب اسود وكريستين اسود صفير

المحامي سيمون خوري وبرنارد بريدي وعقيلته

نتالي ايوب – رئيس يونيفل لبنان وعقيلته

د.ايلي معربس وعقيلته

الملحق العسكري االلماني وعقيلته

تيدي معربس وعقيلته

جورج قرم – مي وفؤاد مخزومي

يوسف ورلى كنعان – رسالن سنو

جانب من الحضور

قنصل المانيا وعقيلته – الملحق العسكري

أسود  -وقائد اليونيفل وعقيلته

اسطفان ديربوروسيان وعقيلته مع الياس اسود

د .كريكر  -الياس أسود  -كاتيا شماس  -غالديس يونس

الياس اسود مع االعالميين

د .ناصر حمود – منى طرزي – الياس اسود – د.سامي عازار –
د.بول موسى وعقيلته
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م�صارف
قدم  20مليون دوالرلـ  10آالف مستفيد

«فرنسبنك» يعرض و « »vitasلبرامج القروض الصغيرة
لفرن�سبنك
يف �إطار امل�س�ؤولية االجتماعية
َ
يف تعزيز الإمناء املتوازن عقد يف مبنى
عدنان الق�صار لالقت�صاد العربي يف منطقة
اجلناح يف بريوت ،املقر الرئي�سي لالحتاد
العام للغرف العربية للتجارة وال�صناعة
والزراعة للبالد العربية ،م�ؤمتر �صحايف
م�شرتك
لفرن�سبنك و�رشكة  ،Vitasبرعاية
َ
�سعادة حاكم م�رصف لبنان املركزي
الدكتور ريا�ض �سالمة ،متت الإ�ضاءة فيه
على برامج القرو�ض ال�صغرية وال �سيما تلك
املقدمة �إىل املناطق النائية .ح�رض امل�ؤمتر
ممثل احلاكم ريا�ض �سالمة املدير التنفيذي
لوحدة التمويل يف م�رصف لبنان وائل
فرن�سبنك ندمي الق�صار،
حمدان ،مدير عام َ
مدير عام �رشكة  Vitasيف لبنان زياد حلبي،
�إ�ضافة �إىل وفد �أجنبي من جمموعة Vitas
ومن  ،Global Communitiesال�رشكة الأم
لـ ،Vitasوكذلك عدد من ر�ؤ�ساء البلديات
واملخاتري ،وفاعليات �إعالمية ،واقت�صادية
واجتماعية.

من اليمين :زياد حلبي ،أليسا مك كارتر ال بورد ،نديم القصار ،وائل حمدان ،وفيليب الحاج

حلبي

�إ�ستهل امل�ؤمتر بكلمة حللبي اعترب فيها �أن
فرن�سبنك هو دليل على عزم
«التعاون مع َ
فرن�سبنك وفيتا�س على الريادة يف
كل من َ
دعم الفئات املهم�شة وحمدودي الدخل،
للإ�ستفادة من خدمات التمويل الأ�صغر
وامل�ساهمة الفاعلة يف التنمية الإقت�صادية
والإجتماعية» .و�أ�شاد احللبي برئي�س جمموعة
فرن�سبنك عدنان الق�صار «الذي حر�ص دوم ًا
َ
على امل�ساهمة يف تنمية االقت�صاد وتطوير
املجتمع ككل ب�شكل ملمو�س».

القصار

لفرن�سبنك ندمي
بدوره� ،ألقى املدير العام
َ
الق�صار كلمة و�صف فيها العالقة التي تربط
فرن�سبنك و  Vitasباال�سرتاتيجية،
جمموعة َ
و�شدد الق�صار على �رضورة حتقيق التنمية
امل�ستدامة ،م�ؤكداً ان «�إحدى الركائز
الأ�سا�سية التي يبني عليها فرن�سبنك قيمه
وثقافته هي متكني الأفراد وذوي الدخل
املحدود واملجتمعات املحلية ،وتوفري
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القصار يتوسط الفائزين

الفر�ص لهم للتغلب على البطالة وحت�سني
�سبل عي�شهم» .و�إذ �أعلن �أن يف �سجل
فرن�سبنك حتى الآن �أكرث من  10000قر�ض
بقيمة تفوق  20مليون دوالر»� ،أ�شار اىل �أن
«فرن�سبنك يتبع ا�سرتاتيجية تتعلق مب�س�ؤولية
الت�ضامن االجتماعي �إميان ًا بامل�س�ؤولية
االجتماعية التي اتخذها على عاتقه معايل
الرئي�س عدنان الق�صار» ،مو�ضح ًا �أن هذه
اال�سرتاتيجية تتمحور حول مبادئ رئي�سية،
�إحداها مكافحة الفقر واحلد منه».

حمدان

من جانبه اعترب املدير التنفيذي لوحدة
التمويل يف م�رصف لبنان وائل حمدان
�أنه «من ال�رضوري �أن جند و�سائل لت�أمني
فر�ص ا�ستثمار �أكرث توازنا وعدالة تطاول
خمتلف القطاعات االقت�صادية وال�رشائح
70

االجتماعية» .و�أو�ضح �أن «م�رصف لبنان
�ساهم يف تطوير عمل املنظمات غري
احلكومية حيث �سمح لها باالقرتا�ض من
امل�صارف واال�ستفادة من �سلة احلوافز التي
يقدمها البنك املركزي ،بعد املوافقة على
ت�صنيفها و�إدراجها يف الئحة ال�رشكات التي
ي�سمح للم�صارف التعامل معها».
تال الكلمات فيلم ق�صري ي�صور حياة �أفراد
من ذوي الدخل املحدود يف املناطق الريفية
والنائية يف لبنان ،ويروي ق�ص�صهم ويعر�ض
فرن�سبنك على ت�أ�سي�س
كيف �ساعدهم
َ
م�شاريعهم عرب برنامج القرو�ض ال�صغرية
بالتعاون مع  Vitasوحتقيق �أحالمهم .كما
جرى توزيع  24جائزة قيمة كل منها �ألف
دوالر �أمريكي لـ  24من امل�شاريع ال�صغرية
التي متيزت ب�أدائها ومردودها على خمتلف
الأ�صعدة.

«بيبلوس» يرعى زينة الميالد في جبيل
افتتحت بلدية جبيل برعاية بنك «بيبلو�س» ،مبنا�سبة حلول
الأعياد ،زينة عيد امليالد لعام  ،2014يف احتفال اقيم يف ال�شارع
الروماين يف ح�ضور راعي �أبر�شية جبيل املطران مي�شال عون،
قائمقام جبيل جنوى �سويدان فرح ،رئي�س بلدية جبيل زياد
احلواط ،الأمني العام ال�سابق لـ «حزب الكتلة الوطنية» جان
حواط ،نائبة املدير العام ومديرة االدارة امل�رصفية للأفراد
يف جمموعة بنك «بيبلو�س» جومانا با�سيل �شالال ممثلة رئي�س
ومدير عام جمموعة بنك بيبلو�س فرن�سوا با�سيل ،رئي�س «انط�ش»
جبيل الأب جان-بول احلاج ،وعدد من ر�ؤ�ساء بلديات ف�ضاء
جبيل وخماتريها ومدراء فروع بنك بيبلو�س.
وجرى االحتفال ب�إ�ضاءة �شجرة عيد امليالد الرئي�سية يف ال�شارع
الروماين ،التي ي�صل ارتفاعها اىل ثالثني مرتاً ،وعر�ض املغارة
احلديثة الت�صميم يف داخلها نحو  12مرتاً ،علما �أنها مغطاة بـ2500
ورقة من احلديد املطلي باللون الذهبي .ومتيزت الزينة هذه
ال�سنة بتج�سيدها م�شاهد عدة من ميالد ال�سيد امل�سيح ،من خالل
ت�صاميم م�ؤلفة من طبقات متعددة الأ�شكال �أهمها امل�شهدان يف
�سوق جبيل الرئي�سي ويف داخل �شجرة امليالد الرئي�سية ،يف حني
متتد الزينة يف خمتلف �أرجاء املدينة وتعطيها رونقا ميالديا

خا�صا من خالل الإنارة ب�أكرث من  400ملبة.
و�شكر رئي�س بلدية جبيل زياد حواط يف كلمة القاها بنك
«بيبلو�س» لدعمه الدائم للم�شاريع الإمنائية يف مدينة جبيل
وعلى رعايته مل�رشوع تزيني املدينة» ،متوجها باملعايدة اىل
«اللبنانيني عموما واجلبيليني خ�صو�صا».

مبادرة «عيش لبنان» بالشراكة مع BBAC
ّ
تدشن ملعب لكرة القدم في شبعا
د�شنت بلدية �شبعا م�رشوع �إن�شاء ملعب
ّ
لكرة القدم بدعم من �سفرية النوايا
احل�سنة ال�سيدة بوران بويري ومبادرة
«عي�ش لبنان» التابعة لربنامج الأمم
املتحدة الإمنائي يف لبنان بال�رشاكة
مع بنك بريوت والبالد العربية
( ،)BBACيف احتفال ر�سمي بح�ضور
ح�شد من ر�ؤ�ساء بلديات وخماتري
وفاعليات �سيا�سية ودينية واجتماعية.
ونوه رئي�س بلدية �شبعا ال�سيد حممد
ّ
�صعب بجهود مبادرة «عي�ش لبنان»
يف �إن�شاء ملعب لكرة القدم يف البلدة،
�شاكراً كل من �ساهم يف �إمتام امل�رشوع.
بدوره �أكد ممثل برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ال�سيد راغد عا�صي التزام
الربنامج بدعم مثل هذه املبادرات
لت�شمل الأرا�ضي اللبنانية كافة .من
جهته� ،شدد مدير دائرة الت�سويق يف

جانب من المشاركين في حفل التدشين

 BBACال�سيد طارق بالل على �أن
«م�رصف � BBACسيكمل م�سريته يف
دعم امل�شاريع الإمنائية التي تعود
باخلري على لبنان واللبنانيني جميع ًا».
�أما ال�سيدة بويري ،فعربت عن �سعادتها
لإمتام هذا امل�رشوع ،م�ؤكدة دعمها
71

امل�ستمر ملبادرة «عي�ش لبنان» يف
�سبيل حتقيق التنمية امل�ستدامة.
ت�ضمن هذا امل�رشوع �إن�شاء ملعب
ّ
لكرة القدم يف �سبيل تعزيز القدرات
الريا�ضية وتقوية ال�صالت االجتماعية
بني ال�شباب.
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«لبنان والمهجر» يكرم اإلعالميين

فهيم معضاد ووسام سعد وسعد أزهري ونقيب المحررين الياس عون

أزهري يلقي كلمته

بهيج بو غانم ونقيب المحررين الياس عون وسعد أزهري ونقيب الصحافة محمد بعلبكي

إبراهيم عواضة ومارون مسلم وعدنان حمدان

تكرمي ًا للأ�رسة الإعالمية اللبنانية� ،أقام بنك لبنان واملهجر
حفل غداء لل�صحافيني والإعالميني يف فندق «فور �سيزن»
تكرمي ًا لعطاءاتهم يف العمل ال�صحايف ،ح�رضه نقيب ال�صحافة
حممد بعلبكي ،ونقيب املحررين اليا�س عون ،وكبار ال�صحافيني
واملحللني و�أبرز امل�س�ؤولني يف بنك لبنان واملهجر.
ولهذه املنا�سبة �ألقى رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام لبنك
لبنان واملهجر �سعد �أزهري كلمة �أعلن فيها �أن «�إجنازات البنك
حد كبري �إجنازات القطاع امل�رصيف اللبناين الذي
تعك�س �إىل ّ
ما زال منارة الثقة باالقت�صاد اللبناين وامل�ساهم الرئي�سي يف
منوه بالرغم من كل الإختالالت واملخاطر ال�سيا�سية
مقومات ّ
ّ
يتعر�ض لها االقت�صاد» ،الفت ًا �إىل �أن
التي
والهيكلية
أمنية
ل
وا
ّ
«ودائع القطاع ارتفعت �إىل  142مليار دوالر حتى نهاية �أيلول
 2014بزيادة  % 8.1عن الفرتة نف�سها من عام  ،2013وبلغت
ودائع غري املقيمني منها نحو  30مليار دوالر ،كما ارتفعت
حمفظة القرو�ض للقطاع اخلا�ص �إىل نحو  50ملياراً بزيادة 8.9
ت�ضمنت ما يفوق الـ � 470ألف قر�ض ،كذلك الأمر بالن�سبة �إىل
ّ %
متويل القطاع العام حيث بلغ  37.6مليار دوالر بزيادة % 3.9
و�ساهم يف ت�أمني احتياجات الدولة واخلدمات التي توفرها
للمواطن» ،معترباً �أن «يف خ�ضم الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية
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رجاء كموني ورانيا غرز الدين

مير بها لبنانُ ،ج ّل ما نحتاج �إليه هو
واملعي�شية ال�صعبة التي ّ
العمل ال�صائب واملنتج� ،إن يف املجال ال�سيا�سي �أو االقت�صادي
�أو االجتماعي».
ولفت اىل انه يف خ�ضم الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية
مير بها لبنان� ،إن ُج ّل ما نحتاج �إليه هو
واملعي�شية ال�صعبة التي ّ
العمل ال�صائب واملنتج� ،إن يف املجال ال�سيا�سي �أو االقت�صادي
�أو االجتماعي.
72

ّ
ويتوسع نحو إربيل
..

افتتح بنك لبنان واملهجر فرعا» جديدا»
له يف �إربيل� ،إقليم كرد�ستان العراق،
بح�ضور رئي�س جمموعة بنك لبنان
واملهجر نعمان �أزهري ،رئي�س جمل�س
الإدارة واملدير العام �سعد �أزهري،
ومدير فرع �إربيل جورج �شديد وعدد من
�أبرز امل�س�ؤولني يف بنك لبنان واملهجر
وح�ضور �شخ�صيات وفعاليات مالية
تقدمها �سعادة حمافظ
واقت�صادية بارزة ّ
�إربيل ال�سيد نوزاد هادي بالإ�ضافة �إىل
رئي�س غرفة جتارة �إربيل ال�سيد دارا جليل
خياط.

أزهري

وقد �ألقى �سعد �أزهري كلمة يف املنا�سبة
�أعرب فيها عن �رسوره بافتتاح فرع
للم�رصف يف «مدينة اربيل العريقة
منوها النه�ضة
ّ
جت�سد يف ّ
املتجددة التي ّ
االقت�صادية واملالية والثقافية التي
ي�شهدها �إقليم كرد�ستان» وعن فخره
مب�ساهمة امل�رصف يف «تطوير القطاع
امل�رصيف اخلا�ص والعمل على توفري
ملجدي واخلدمات امل�رصفية
التمويل ا ُ
املميزة لالقت�صاد الكرد�ستاين».
و �أ�ضاف �أزهري «� ّأن بنك لبنان واملهجر

احلائز بانتظام على جائزة «�أف�ضل
م�رصف يف لبنان» ا�ستطاع «بف�ضل
ملجدية
�سيا�ساته املحافظة وخدماته ا ُ
منوه املتوازن
والآمنة �أن يثابر يف ّ
مل�ستدامة حيث و�صلت
وربحيته ا ُ
موجودات البنك حتى نهاية �أيلول
� 2014إىل ما يفوق  27.5مليار و�أرباحه
ال�سنوية حوايل  360مليون دوالر .كذلك
حافظ البنك على حيويته ودميومته
من خالل تقدميه املتوا�صل البتكارات
ع�رصية
ومنتجات م�رصفية ومالية
ّ
تلبي ك ّل حاجات عمالئه ،ومن خالل
ّ
تو�سع خارجي ناجحة ومت�أنية
�سيا�سة
ّ
�أخذته �إىل  13بلد عربي و�أوروبي».
ويف �سياق حديثه � ّأكد ال�سيد �أزهري �أن
«امل�رصف �سيوفر لزبائنه وعمالئه يف
�إربيل �أف�ضل خدمات ال�صريفة التجارية
و�سيعمل على تعزيز الثقة يف التعامل
امل�رصيف و�أهميته يف �إيجاد احللول
املالية املفيدة للأفراد وال�رشكات»
�شاكراً ك ّل من �ساهم يف حتقيق هذا
التو�سع ومتمني ًا التوفيق والنجاح للفرع
على �أن «يكون باكورة ملزيد من الفروع
الطيبة ويف هذا الإقليم
يف هذه املدينة ّ
م�شع ًا بالتطور
الواعد �آم ًال �أن يبقى
ّ
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االقت�صادي واملايل واحل�ضاري و�أن
يبقى معق ًال لل�سالم والأمان وحماربة
التطرف».
ّ

هادي

وكان �أي�ض ًا ل�سعادة حمافظ �إربيل نوزاد
تطرق فيها �إىل �أهمية �إربيل
هادي كلمة ّ
ال�سيا�سية واالقت�صادية وموقعها الرائد
يف ظ ّل امل�ستجدات والأو�ضاع التي
ت�شهدها املنطقة بالإ�ضافة �إىل التحديات
وتقدم االقليم .وقد �أمل �أن
التي تعيق منو ّ
ي�ساهم افتتاح فرع بنك لبنان واملهجر
الذي يتم ّتع مبوا�صفات عاملية يف منو
املنطقة وتطورها.

شديد

ويف خالل املنا�سبة ،كان ملدير فرع
�إربيل جورج �شديد حديث مع الوكالة
الوطنية العراقية للأنباء قال فيها � ّأن
القطاع امل�رصيف يف اقليم كرد�ستان
ي�ضم العديد من امل�صارف اللبنانية،
ملا لل�سوق الكرد�ستانية ب�شكل خا�ص
وال�سوق العراقية ب�شكل عام من �أهمية
كبرية بالن�سبة �إىل التجار وامل�ستثمرين
خ�صو�ص ًا يف جمال الطاقة والنفط.
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م�صارف

أرباح المصارف اللبنانية في سوريا
تنخفض إلى  62،18مليـون دوالر
تراجع �أداء امل�صارف ال�سورية ذات امل�ساهمات من م�صارف
لبنانية خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام  ،2014يف ظل
ا�ستمرار التوترات الأمنية يف البالد ،وامل�صارف اللبنانية العاملة
يف �سوريا وهي بنك عودة �سوريا ،وبنك �سوريا واملهجر ،وبنك
بيبلو�س �سوريا ،وبنك بيمو ال�سعودي  -الفرن�سي ،وفرن�سبنك
�سوريا ،وبنك ال�رشق ،وبنك �سوريا واخلليج.
و�أظهرت النتائج الأولية للم�صارف ال�سورية التابعة مل�صارف
لبنانية ،بح�سب التقرير الأ�سبوعي لبنك الإعتماد اللبناين،
تراجع ًا يف �أرباح هذه الأخرية بن�سبة  % 6,32على �صعيد �سنوي
اىل  10,02مليارات ل�.س ( 62,18مليون د�أ ).مع نهاية الأ�شهر
الت�سعة الأوىل من العام  ،2014يف مقابل  10,70مليارات ل�.س.
خالل الفرتة ذاتها من العام  .2013وحقق فرن�سبنك �سوريا �أعلى
ربحية بني نظرائه ( 18,14مليون د�.أ) تبعه بنك عودة �سوريا
( 15,64مليون د�.أ) وبنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي ( 14,82مليون
د�.أ) وبنك �سوريا واملهجر ( 8,34ماليني د�.أ) وبنك ال�رشق (5,25
ماليني د�.أ) وبنك بيبلو�س �سوريا ( 3,87ماليني د�.أ) وبنك �سوريا
واخلليج (خ�سارة بقيمة  3,88ماليني د).
يف املقابل وعند حتويل البيانات املالية �إىل الدوالر الأمريكي
على �أ�سا�س �سعر ال�رصف املعتمد يف نهاية الفرتة املالية املعنية
والذي يعك�س تدهوراً يف �سعر ال�رصف يف ظل اال�ضطرابات
القائمة ،تكون امل�صارف املذكورة قد �سجلت انكما�ش ًا �سنوي ًا يف
�أرباحها املجمعة بـ 16,01مليون د�.أ لغاية �شهر �أيلول من العام
.2014

الميزانية المج ّمعة

�أما على �صعيد امليزانية املجمعة ،فارتفعت موجودات امل�صارف

ال�سورية ذات امل�ساهمات من م�صارف لبنانية بن�سبة % 15,09
خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام  2014اىل  460.71مليار
ل�.س ( 2,86مليار د�.أ) ت�شكل ح�صة بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي
منها  % 30,41وبنك �سوريا واملهجر ن�سبة  % 22,50وبنك عودة
�سوريا ن�سبة  % 13,31وفرن�سبنك �سوريا ن�سبة  % 11,36وبنك
بيبلو�س �سوريا ح�صة  % 9,80وبنك �سوريا واخلليج ن�سبة ن�سبة
 8,16وبنك ال�رشق ن�سبة  % 4,45وعند حتويل البيانات املالية

�إىل الدوالر الأمريكي على �أ�سا�س �سعر ال�رصف املعتمد يف نهاية
املجمعة للم�صارف
الفرتة املالية املعنية ،تظهر امليزانية
ّ
املذكورة �آنف ًا ،ارتفاع ًا بن�سبة  % 1,27خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل
املجمعة للم�صارف
من العام  .2014وارتفعت الأموال اخلا�صة
ّ
املذكورة بن�سبة  % 26,30خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام
 2014اىل  48,91مليار ل�.س ( 303,54ماليني د�.أ) يف مقابل
 38,73مليار ل�.س .يف نهاية العام .2013

سليم صفير يتسلم درع ًا تقديرية من تجار البترون
املقدمة من
ملنا�سبة �إ�ضاءة �شجرة امليالد يف �ساحة البرتون
ّ
بنك بريوت ،قلد رئي�س جمعية جتار البرتون وق�ضائها روك عطيه
رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام لبنك بريوت �سليم �صفري ،درع ًا
تقديرية للجهود التي يبذلها يف �سبيل تعزيز االقت�صاد املناطقي
«من خالل �إ�رصاره على ن�رش فروع بنك بريوت فيها لت�سهيل
�شوون املواطنني ومعامالتهم التجارية واحلياتية ،الأمر الذي من
ي�رسع من عملية الإمناء يف البرتون».
�ش�أنه �أن ّ
وح�رض احلفل وزير اخلارجية واملغرتبني جربان با�سيل ،وراعي
�أبر�شية البرتون املارونية املطران منري خرياهلل ،وقائمقام البرتون
روجيه طوبيا ،ورئي�س غرفة طرابل�س وال�شمال توفيق دبو�سي،
ورئي�س بلدية البرتون مر�سيلينو احلرك ،وح�شد من امل�شاركني.
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«لبنان والمهجر»
يفوز بجائزة
«أفضل مصرف في
لبنان لعام »2014

تسليفات المصارف للقطاع العام
تتراجع  % 0,3خالل 2014

�سجلت موجودات القطاع امل�رصيف حتى نهاية الف�صل الثالث من العام  2014زيادة
قدرها حواىل  6521مليون دوالر مقابل زيادة للفرتة ذاتها من العام املا�ضي بلغت
حواىل  7373مليون دوالر ،مبعنى �أن منو املوجودات يف القطاع �سجلت تراجع ًا نتيجة
الظروف امل�سيطرة على املنطقة بلغت حواىل  11.6يف املئة� ،إال انها ما زالت معدالت
منو مقبولة يف ظل الظروف الت�شغيلية ال�صعبة .يف املقابل زادت الودائع يف القطاع
خالل الفرتة حواىل  5818مليون دوالر مقابل زيادة للفرتة ذاتها من ال�سنة املا�ضية
قاربت حوايل  6360مليون دوالر .مبعنى �آخر فقد منت الودائع امل�رصفية خالل ت�سعة
�أ�شهر حواىل  4.3يف املئة مقابل حواىل 5.1يف املئة للفرتة ذاتها من العام  .2013وهذه
املعدالت تبقى مقبولة يف ظل تراجع الن�شاط اال�ستثماري يف البالد ويف املنطقة �أي�ض ًا
وعلى خمتلف امل�ستويات والقطاعات.

تسليفات القطاع العام

السيد سعد أزهري يستلم جائزة أفضل مصرف
في لبنان للعام  2014من The Banker

نال بنك لبنان واملهجر جائزة
«�أف�ضل م�رصف يف لبنان لعام
 »2014من امل�ؤ�س�سة املالية
العاملية  ،The Bankerوهي املرة
الرابعة على التوايل التي يفوز بها
البنك بهذه اجلائزة املرموقة.
و�أثنت امل�ؤ�س�سة للمنا�سبة «على
الأداء امل�ستدام للبنك وعلى مركزه
املايل القوي رغم الظروف ال�صعبة
التي ي�شهدها القطاع امل�رصيف
واالقت�صاد اللبناين» .ويف حفل
�أقيم يف لندن يف ،2014/11/27
ت�سلم اجلائزة ال�سيد �سعد �أزهري،
رئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام بنك
لبنان واملهجر ،و�شكر بدوره The
 Bankerعلى اجلائزة و�أ�ضاف
«�أنها متثل تقديراً مهم ًا من �أهم
املراجع العاملية على متانة
البنك وجناح ا�سرتاتيجياته يف
التو�سع العمودي والأفقي ودوره
الطليعي بني امل�صارف العربية
يف املنطقة».

و�صلت ت�سليفات امل�صارف التجارية املمنوحة للقطاع العام �إىل  56599مليار لرية
يف نهاية �أيلول  ،2014مقابل  56786مليار لرية يف نهاية العام  2013و 46930مليار
لرية يف نهاية العام ،2012
لت�سجل بذلك تراجع ًا طفيف ًا بن�سبة  0.3يف املئة يف الأ�شهر
ّ
الت�سعة الأوىل من العام  2014مقابل زيادة بن�سبة  16.2يف املئة يف الفرتة ذاتها من
العام  ،2013علم ًا �أن هذه الت�سليفات ازدادت بن�سبة  21.0يف املئة يف العام  2013مقابل
ارتفاعها مبقدار �أدنى بكثري ن�سب ُته  6.5يف املئة يف العام .2012
وارتفعت حمفظة امل�صارف التجارية من �سندات اخلزينة باللرية اللبنانية �إىل 31442
مليار لرية يف نهاية �أيلول  2014مقابل  30114مليار لرية يف نهاية العام 2013
و 27107مليارات لرية يف نهاية العام  .2012وكانت وزارة املالية قد �أ�صدرت �سندات
خزينة طويلة الأجل من فئة � 10سنوات يف حزيران  2014و�سندات من فئات  7و 8و10
تركزت فيها اكتتابات امل�صارف نظراً لعوائدها املرتفعة
و� 12سنة يف العام ّ ،2013
ن�سبي ًا وتوافر م�ستوى جيد من ال�سيولة باللرية لديها.

تسليفات القطاع الخاص

وح�سب درا�سة جمعية امل�صارف امل�ستندة �إىل �أرقام و�إح�صاءات م�رصف لبنان تابعت
الت�سليفات املمنوحة للقطاع اخلا�ص املقيم وغري املقيم ارتفاعها ولو مبعدالت �أقل من
ال�سنوات املا�ضية .فقد و�صلت الت�سليفات �إىل  49.9مليار دوالر يف نهاية �أيلول 2014
مقابل  47.4ملياراً يف نهاية العام  2013و 43.5مليار دوالر يف نهاية العام .2012
�سجلت منواً ن�سب ُته  5.4يف املئة يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام
وبذلك تكون قد ّ
 7.2( 2014يف املئة على �أ�سا�س �سنوي) مقابل منوها بن�سبة  9يف املئة يف العام 2013
املحرك الأ�سا�سي
وبن�سبة  10.4يف املئة يف العام  .2012وتكاد تكون هذه الت�سليفات
ّ
للن�شاط االقت�صادي .وقد �ش ّكلت الت�سليفات للقطاع اخلا�ص غري املقيم ،والتي تتع ّلق يف
�سيما يف الدول
جزء كبري منها بتمويل م�شاريع لرجال �أعمال
لبنانيني يف اخلارج ،وال ّ
ّ
العربية والأفريقية 11.5 ،يف املئة من �إجمايل الت�سليفات للقطاع اخلا�ص (12.4يف
املئة يف نهاية العام ).2013
وهكذا،
ت�ستمر امل�صارف يف متويل القطاع اخلا�ص املقيم وغري املقيم� ،أفراداً
ّ
وم�ؤ�س�سات ،بكلفة مقبولة تناهز  7يف املئة يف املتو�سط باللرية وبالعمالت الأجنبية،
ولآجال تتالءم مع طبيعة الأن�شطة املطلوب متويلها .ولقد قاربت الت�سليفات للقطاع
اخلا�ص املقيم وغري املقيم ما يوازي  104يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل (ح�سب
التقديرات) يف نهاية العام  .2013و ُتعترب هذه الن�سبة مرتفعة مقارن ًة مع مثيالتها يف
العديد من الدول النا�شئة.
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هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ســـاهمة يف
خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــ ّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف
عـــن املنتـــج اللبنـــاين ومنحـــه هويـــة خا�ســـة،
ومـــن ثم الرتويـــج له ملا يحمله من قيمـــة م�سافة تظهر
عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة
والريادة والإبداع.

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الكيميائية والبال�ستيكية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية والأحذية
امل�صنوعات اخل�شبية

�صناعات الورق والكرتون والطباعة

�صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة
�صناعة املجوهرات

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�سائل النقل

�صناعة الآالت والأجهزة الكهربائية

�صناعة و�سائل النقل

المكتب الرئي�سي
االدارة والتحرير  -لبنان  -بيروت كليمن�صو � -شارع االمير عمر  -بناية ت�سبحجي
هاتف - 00961 1 370318 - 370452-370604 :فاك�س00961 1 370602 :
�ص.ب� - 13/8385 - 2070 - 1102 :شوران -بيروت-لبنان
Info@Sinaaiktisad.Com - www.Sinaaiktisad.Com
عبداهلل حداد
عبا�س عبد الح�سين
كو�ستي عاقلة
ح�سن دقيق

Fares Saad

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

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان �آخر

جبل لبنان
البقاع
ال�شمال
بيروت
وال�ضاحية الجنوبية

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

Deputy Editor / Executive Director

�صناعة املفرو�شات

المرا�سلون ومندوبو المناطق

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

المدير الإداري
ل�ش�ؤون العالقات العامة والإ�شتراكات
طارق معنّا
مدير التحرير
نظام مارديني
Editorial Manager

Nizam Mardini

�سكرتير تحرير
وعد �أبوذياب

Editorial Secretary

الإعالنات والإ�شتراكات

Waed Abou Diab

زينب وهبي
�إعالنات ملحق �صنع في لبنان
النجار
دالل
نادر،
جومانة
الإ�شتراكات

المدير الفني
علــي خــزام

منال طالب

Ali khouzam

داتا المعلومات

Art Director

�صادرات �صناعية

الصادرات الصناعية خالل األشهرالسبعة األولى
من العام 2014
انخف�ض جمموع قيمة ال�صادرات
ال�صناعية اللبنانية خالل اال�شهر
ال�سبعة االوىل من العام 2014
اىل مليار و 843مليون دوالر
�أمريكي (د�.أ ).مقابل  2مليار و73
مليون د�.أ .خالل الفرتة عينها من
العام  2013و 2مليار و137
مليون د�.أ .خالل الفرتة عينها
من العام � ،2012أي بانخفا�ض
ون�سبته  11.1٪مقارن ًة مع
العام  2013و 13.7٪مقارن ًة
مع العام .2012
وانخف�ض املعدل ال�شهري
لل�صادرات خالل الأ�شهر ال�سبعة
الأوىل من العام � 2014إذ �سجل
 263.3مليون د�.أ مقابل 296.2
مليون د�.أ .خالل الفرتة عينها من
العام  ،2013و 305.3مليون
د .أ� خالل الفرتة عينها من العام
2012

Comforttex

كركي للصناعة والتجارة

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر تموز 2014

بلغ جمموع ال�صادرات ال�صناعية يف متوز  2014ما قيمته  261.8مليون د�.أ .مقابل  265.9مليون د�.أ.
يف متوز  2013و  245.8مليون د�.أ .يف متوز � 2012أي بانخفا�ض وقيمته  4.1مليون د�.أ.ون�سبته 1.6%
مقارنة مع متوز  2013وارتفاع وقيمته  16مليون د�.أ .ون�سبته  6.5%مقارنة مع متوز .2012
أو ًال :أهم المنتجات المصدرة حسب أرقام التعرفة الجمركية و المنتجات الكيماوية في الصدارة:
املرتبة الأوىل :منتجات ال�صناعات
الكيماوية اذ بلغت قيمتها  57.8مليون
د�.أ .خالل متوز .2014
املرتبة الثانية :الآالت والأجهزة
واملعدات الكهربائية �إذ بلغت قيمتها
 54.6مليون د�.أ.
املرتبة الثالثة :منتجات �صناعة
الأغذية وبلغت قيمتها  40.3مليون د�.أ.
املرتبة الرابعة :املعادن العادية
وم�صنوعاتها بقيمة  29.9مليون د�.أ.
املرتبة اخلام�سة :الورق والكرتون
وم�صنوعاتها بقيمة  17.8مليون د�.أ.

�صادرات �صناعية
ثاني ًا :أسواق الصادرات الصناعية حسب الدول وتصدرت السعودية الئحة الدول المستوردة:

بالن�سبة �إىل الدول امل�ستوردة للمنتجات ال�صناعية اللبنانية فقد ت�صدرت اململكة العربية ال�سعودية الئحة
هذه الدول وقد جاء ترتيب الدول كما يلي:
املرتبة الأوىل :ت�صدرت ال�سعودية
كما ذكرنا هذه املرتبة ،حيث بلغت قيمة
ال�صادرات �إليها خالل هذا ال�شهر 30.6
مليون د�.أ� .أي ما يوازي  % 11.7من
القيمة الإجمالية لل�صادرات ال�صناعية.
املرتبة الثانية :احتلت الإمارات
العربية املتحدة هذه املرتبة حيث بلغت
قيمة ال�صادرات اليها  30.1مليون د�.أ� .أي
ما يوازي .11.5%
املرتبة الثالثة :العراق ،حيث
بلغت قيمة ال�صادرات �إليه خالل هذا
ال�شهر 23.4مليون د�.أ� .أي ما يوازي .9%
املرتبة الرابعة :الربازيل ،حيث بلغت
قيمة ال�صادرات اليها  19.6مليون د�.أ.
املرتبة اخلام�سة� :سوريا ،حيث بلغت
قيمة ال�صادرات اليها  14.8مليون د�.أ.

عرق الخوابي

منتوجات عمر محمود سليم الحديثة

ثالث ًا:أسواق الصادرات الصناعية حسب تكتالت الدول ،والدول العربية في المرتبة األولى
املرتبة الأوىل� :شكلت الدول العربية
خالل هذا ال�شهر ال�سوق الرئي�سية
لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية ن�سبة
اىل الدول الأجنبية ،فقد بلغت قيمة
ال�صادرات اليها  139.6مليون د�.أ� .أي ما
ن�سبته % 53.3
املرتبة الثانية :احتلت الدول
الأوروبية هذه املرتبة اذ ا�ستوردت ما
ن�سبته .% 15.6
املرتبة الثالثة :احتلت الدول
الأفريقية غري العربية هذه املرتبة �إذ
ا�ستوردت ما ن�سبته .10.5%
املرتبة الرابعة :الدول الأمريكية مبا
ن�سبته % 10.1
�أما �أبرز املنتجات امل�صدرة �إىل الدول
العربية فهي:
 �آالت و�أجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 34.9مليون د�.أ.
 منتجات �صناعة الأغذية بقيمة 26.1مليون د�.أ.
 منتجات ال�صناعات الكيماوية بقيمة 18.9مليون د�.أ.
 ورق وكرتون وم�صنوعاتها بقيمة 14.1مليون د�.أ.

رابعا» :توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدرة إليها خالل شهر تموز 2014
والكيماوية في المرتبة األولى:
ن�شري هنا �إىل �أن ال�صادرات ال�صناعية
والتي كان �أهمها خالل �شهر متوز 2014
منتجات ال�صناعات الكيماوية �إذ بلغت
قيمتها  57.8مليون د�.أ.وقد ت�صدرت
الربازيل الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا
املنتج �إذ ا�ستوردت قيمته  19.3مليون
د�.أ .ومن ثم �إيطاليا بقيمة  8.7مليون
د�.أ.وتليها اململكة العربية ال�سعودية
بقيمة  5.5مليون د�.أ.
تليها الآالت والأجهزة واملعدات

الكهربائية بقيمة  54.6مليون
د�.أ .واحتلت العراق �صدارة الدول
امل�ستوردة لهذا املنتج بقيمة 13.1
مليون د�.أ .ومن ثم الإمارات العربية
بقيمة  7.8مليون د�.أ .وال�سعودية بقيمة
 4.3مليون د�.أ.
ثم تليها �صادرات منتجات �صناعةالأغذية بقيمة  40.3مليون د�.أ.واحتلت
ال�سعودية �صدارة الدول امل�ستوردة
لهذا املنتج� ،إذ ا�ستوردت ما قيمته 7.6

مليون د�.أ ومن ثم �سوريا بقيمة 4.0
مليون د�.أ والإمارات العربية بقيمة 3.9

مليون د�.أ.
 �أما املنتج الرابع فهو معادن عاديةوم�صنوعاتها بقيمة  29.9مليون
د�.أ .وقد ت�صدرت تركيا الئحة الدول
امل�ستوردة لهذا املنتج �إذ ا�ستوردت ما
قيمته  6.6مليون د�.أ .تليه الإمارات
العربية املتحدة بقيمة  2.7مليون
د�.أ.وثم �سوريا بقيمة  1.6مليون د�.أ.
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املركز الرئي�سي � -صور  -ال�شارع العام � -شارع ال�سنغال  -بناية الأطباء961 7 740662 :
فرع �أول :الب�ص  -مفرق معركة961 7 740606 :
هاتف حممول :علي ح�سني احلاج علي961 70 059999 :
هاتف حممول� :أحمد ح�سني احلاج علي961 3 509080 :

حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS

حلويات عربية وافرجنية -ترا�س �صيفي مع تعهد جميع انواع طلبات االفراح واملنا�سبات

�صيدا  -حي الو�سطاين :تلفاك�س٩٦١ )٧( ٧٢٥٩٠٦ :
عرمون مقابل التمثال :تلفون٩٦١ )5( 812086 :
بريوت -بئر ح�سن م�ستديرة ريا�ض ال�صلح تلفاك�س٩٦١ )1( ٨٥٨٥٥٦ :
www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

Super Brasil Co. S.A.L
بن  -حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

من�صورية املنت  -املكل�س  -بريوت  -لبنان
هاتف � - ٩٦١ )١( ٦٨٠٦٨٠ :ص.ب  - ٦٦ :فاك�س٩٦١ )١( ٦٨٥٠٩٠ :
info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

�شركة �صدقة
للمعجنات واحللويات Sadaka

�صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها (ا�سترياد وت�صدير)
Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد � -شارع اق�سي�س  -بريوت لبنان  -تلفون961 01/542542-278248 :
فاك�س961 01/543030 :
Email: info@sadaka-lb.com

www.sadaka-lb.com
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Tony's food s.a.r.l
Beirut - Rawda - St Elie Residence
Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800
www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com

حلويات غربية و�شرقية

961 1 475172 : هاتف-  حتويطة الغدير جانب حمطة ها�شم:فرع �أول
961 1 475173 : هاتف-  الكفاءات مقابل مدر�سة الفرير:فرع ثاين
patisserie-lolita@hotmail.com

-

www.patisserielolita.com

�أفخر �أنواع البهارات

961 1 705277 03 771519 : هاتف-  لبنان-  بيروت- طريق الجديدة الملعب البلدي
E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com
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�شركة �إبراهيم و�أحمد �أبوغنيم

Ibrahim & Ahmad Abou Gheneim Co.
�صناعة م�شتقات احلليب والأجبان

�شـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

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

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

Yougurt & Cheese Products

املناره  -البقاع الغربي
طريق عام را�شيا
هاتف961 8 563190 :
961 3 609001
فاك�س961 8 563134/5 :
E-mail:aboughouneim_co@hotmail.com
website:www.manaradairy.com

حارة حريك � -شارع الروي�س الرئي�سي � -ص.ب  - ٢٤/١٧١ :برج الرباجنة
هاتف  - ٩٦١ )١( ٥٥٦٠٥٨ :تلفاك�س ٩٦١ )١( ٥٥٦٠٥٩ :
خلوي E-mail : helbawi@helbawibros.com ٩٦١ )٣( ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ :

مطاحن الفتوح-غبرية غروب �ش.م.م

م�ؤ�س�سة خزعل للتجارة

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

مكعبات ثلج بجميع الأحجام

جبل لبنان  -ك�سروان  -جديدة غزير  -ال�شارع العام
هاتف  - ٩٦١ )3( 643502 - ٩٦١ )9( 925965 :فاك�س٩٦١ )9( 925361 :

بعلبك � -ساحة نا�صر  -هاتف961 76 564948:
�شتورة  -مقابل اجلمارك  -هاتف961 76 467455:
ال�شياح  -مقابل معمل غندور  -هاتف961 3 355563 :

E-mail: joseph@ftouhmills.com-Website: ftouhmills.com
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خالية من املواد الكيماوية

KAMEL BADAWI BSAT FACTORIES

�صنع يف
لبنـــان

Made In
Lebanon

info@kbbsat.com
www.kamelbadawibsat.com.lb

٩٦١ )٧( ٢٢٠٤٢٥ : تلفاك�س- ٩٦١ )٧( ٢٢٢٦٩٦ :  هاتف- ١١١٨٩٨ : ب بريوت. �ص- �صور/  اتو�سرتاد �صيدا- الغازية
٩٦١ )١( ٦٥٤٣٣٠ :  تلفاك�س- ٩٦١ )١( ٦٥٤٣٢٩ :  هاتف- بريوت

Oussayma Ghrawi s.a.l

Phone: +961 1 788501
Mobile: 961 3 632377 - Telfax: 961 1 788481
e-mail: info@oussaymaghrawi.com
website: www.oussaymaghrawi.com
Mar Elias - Taleet El Khayat - Beirut - Lebanon
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email: sharayarsweet@hotmail.com
www.facebook.com/shararsweets
Haret Hureik - Hay El Abyad
Phone: 961 1 544873
Mobile: 961 3 648136

ب�إدارة ال�سيد حمزة
Foods Industrial Corporation Sarl

م.م.�شركة فودز اند�سرتيال كوربوري�شن �ش

�صناعة احلالوة والطحينة

Tahini & Halawa Industry

Chweifat - Tiro Street - Jirdi Bldg. - Down Floor
Tel: 05 - 433535 , Fax: 05 - 433636
P.O.Box: 30087 Chweifat - Lebanon
e-mail: info@fodico.net , Web: www.fodico.net

- لبنان
 الغازية- �صيدا
: هاتف
٩٦١ )٧( 224520
:خليوي
٩٦١ )٣( ٧١١١١٨
: فاك�س
٩٦١ )٧( ٢٢٠٥٠٦

E-mail : greenhill.lebanon@gmail.com
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معامل الفلوك�س
ال�صناعية
احمد عطايا

�شركة منتوجات ال�ضيعة
Al Dayaa

�ش.م.م

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

Pickles-Jams
Canned Food
Grape Leaves
Olives-Olives Oil

الكورة  -كفرعقا
لبنان ال�شمالي
هاتف:
٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٣٨
فاك�س:
٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٢٨
خليوي :
٩٦١ )٣( ٣٠٣٨٤٢
�ص.ب ١٢ :
اميون  -لبنان
الناعمة  -احلارة ملك احمد عطايا  -هاتف ٩٦١ ٣ ٢١٥٨٨٨- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٠٠٦ :
فاك�س � - ٩٦١ ٥ ٦٠٠٣٤٦ :ص.ب  ١٤/٥٤٤٥ :بريوت
www.yamama-lb.com - info@yamama-lb.com

Website : www.aldayaa.com

E-mail: sales@aldayaa.com
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�سلوم اخوان لل�صناعة والتجارة

Salloum Bros For Industry & Trading
دب�س خروب وعنب,
تني معقود

Grapes Molasses

البرتون
�سلعاتا  -ال�شارع العام
هاتف ٩٦١ )٦( ٦٤٢٠٤٢ :
٩٦١ )٦( ٧٤٠٦٩٢
خلوي ٩٦١ )3( ٧٢٢٠٧٧ :
فاك�س ٩٦١)٦( ٦٤٢٠٤٢ :

حلويات البابا املمتازة

Al Baba Al Mumtaza Sweets
�صناعة وبيع احللويات

Manufacturing & Selling Sweets

لبنان اجلنوبي
�صيدا  -بوليفار نزيه
البزري  -مبنى ال�شركة
هاتف961 7 735226 :
فاك�س961 7 735228 :
�ص.ب289 :
info@albaba-sweets.com - www.albaba-sweets.com

Fanar - El-Metn
Tel: 961 1 896796 - 961 70 120506 - 961 3 595452
raymond.dekermendijian@dekerco.com.lb
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املركز التجاري لل�شرق الأو�سط

Middle East Commercial Center-MECC

اليقاع  -زحلة � -شتورا ال�شارع العام  -هاتف ٩٦١ )8( 514502 :
 - ٩٦١ )3( 410412فاك�س �- ٩٦١ )8( 514504 :ص.ب  72 :زحلة

info@conservetaanayel.com-www.conservetaanayel.com

م�ؤ�س�سة انطوان اللقي�س
ل�صناعة الزيتون والزيت

لبنان ال�شمايل  -زغرتا الزاوية  -منطقة كفرزينا  -ال�شارع العام
خليوي - 961 3 686644 :تلفاك�س961 6 555777 :
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الن�صـــــر

بالط ورخام Tiles & Marbel -

�سد البو�شرية  -مارتقال � -سنرت عبد امل�سيح  -بلوك  - Aهاتف961 1 886811 - 1 885811 :
املعمل  -جزين  -طريق كفر حونة  -هاتف961 3 710685 - 3 812490 :
Email: info@alnasrnet.com - alnasr@wise.net.lb

.شركة أدكو للتجارة ش.م.م
EDCO For Trading Co.

�صور  -العبا�سية  -تلفاك�س٩٦١ )٧( 381372 - )07( 380269 :
خليوي٩٦١ )٣( ٧٦٢٦٣٣ - )٣( ٥١٦٠٥٨ :
E-mail: edcocompany@hotmail.com

م�ؤ�س�سة كفوري لل�صناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.

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

تلفون03/608604 - 03/224409 :
ماغرامار للرخام والغرانيت �ش.م.م

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�صناعة وجتارة :جميع انواع الرخام والغرانيت وال�صخر الوطني واالجنبي
جل الديب � -شارع جرج�س نعوم
بناية جوزف الق�ش  -ط.١ .
�صالة العر�ض وامل�صنع :ال�شويفات مقابل معمل غندور
تلفاك�س ٩٦١ )٥( ٤٣٣٥٧٨ :
خليوي٩٦١ )٣( ٧٥٣٥٧٨ :
�ص.ب ١١ /٧٣٥٤ :.انطليا�س
E-mail: info@magramar.com
website: www.magramar.com

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

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

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة

املعمل :كفر�شيما
املنطقة ال�صناعية
هاتف :
961 )5( 436115/114
املكتب:
حارة حريك
تلفاك�س:
961 )1(557523
E-Mail: echo_painting@hotmail.com echo.paint@gmail.com
www.echopaint.com
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�شركة بال�ستيبون Plastiban
صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

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

العنــوان  :بريوت � -ساقية اجلنزير  -عني التينة  -الطريق العام
هاتف - 01/809454 :خليوي  - 03/284690 :فاك�س01/810454 :

E mail : info@plastiban-lb.com - www.plastiban-lb.com

ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيك

Factory: Sereen, Bekaa, Lebanon.
Tel: 08-921222.
Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.
Email: info@lefico.com . www.lefico.com

Polypropylene (P.P) strap

Polyester (PET) strap

95

�صناعة الألب�سة والن�سيج
New Cannon
Comfort Tex
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نيو كانون
تك�س-كومفورت

 مطرزات على �أنواعها-  �أجهزة عرائ�س- بيا�ضات منزلية

Linen - Brides Equipment - All Kinds of Embroidery

 قاع الرمي ال�شارع العام بناية جماع�ص-  زحلة- البقاع
961 )8( 812260 : فاك�س- 961 )8( 812260 :هاتف
E-mail: comfort@terra.net.lb

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

صناعة كافة امللبوسات القطنية

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

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

دباغة اجللود جميع الأ�صناف والأنواع والألوان

Moucarri Center - Autostrade Dora - P.O.Box: 80-767 - Bourj Hammoud
Office Phone: 961 1 264287 / 240707 / 240808 - Fax: 961 1 240909
Factory: Wadi Chahrour - Tel: 961 5 940099 - Fax: 961 5 940692
Email: salem_sit@hotmail.com

BOUCHRIEH-ASSAILY Str. St. BAKHOS Bldg.
Tel: 961-1-890117 - www.uniformslb.com
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�صناعة الألب�سة والن�سيج

جاين �سيك�س
Jany Six

بريوت  -امل�صيطبة � -شارع يزبك  -بناية برج احلرية
هاتف � - 961 3 800509 - ٩٦١ )1( 816845 - )1( 300874 :ص.ب5741- 14 :.
Website: www.janysix.com

تكنوتك�س

TECHNOTEX

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

داريا  -ك�سروان
املنطقة ال�صناعية
لبنان
هاتف :
٩٦١ )٩( ٢٣١٥٤٢
فاك�س:
٩٦١ )٩( ٢٣٣٧٦١
technotex@asia.com - www.technotexlebanon.com

e-mail: info@janysix.com

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels
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م�ؤ�س�سة �صالح الدين احللبي التجارية
جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

Hamra - Comodor Street - Near Comodor Landry - Tel: 961 1 354551 - Fax: 961 1 752179
Mobile: 961 3 329990 - P.O.Box: 113-5385 - E-mail: salahhalabi1@hotmail.com

فــ�ؤاد �سـبليني واوالده

Since 1922

FOUAD SIBLINI & SONS

Oussamco Addada Est.
Equipment & Industry

Lighting Fixtures Manufacturing & Lighting Design

 قرب البلدية-  الناعمة:امل�صنع
:االدارة و�صالة العر�ض
 بناية يون�س- بلفار �سامي ال�صلح
 لبنان-  بريوت١١-١٩٧٦ :ب.�ص
٩٦١ )١( ٣٩٠١٩٠/١/٢/٣ :هاتف
٩٦١ )١( ٣٩٠٢٩٠ :فاك�س
info@siblini-lighting.com

Beirut: 03 231087 - 01 854092
Dohat Aramoun: 70 969166 - 05 807752
info@oussamco.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

�شركة �آماكو غروب الم�ساهمة �ش.م.ل.

AMACO GROUP S.A.L.

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

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

MF

�شركة مغني �إخوان �ش.م.م

صالة العرض :ضبية  -األوتوستراد  -يميناً بإتجاه بيروت
هاتف961 4 407417 - 961 3 223376 :
المصنع :الدكوانة  -نيو روضة  -هاتف961 1 683184/5 - 3 613956 :
E-mail: moughanni@moughannilighting.com
Website: www.moughannilighting.com

�شركة �ستيم لل�صناعة والتجارة �ش.م.ل

Steam Company

جباالت باطون وميكانيك عام

Manufacturing of Concrete
Mixers & General Mechanic

بريوت  -لبنان � -سد البو�شرية -املدينة ال�صناعية  -ملك اليا�س حبو�ش
هاتف - 961 1 497207 :تلفاك�س961 1 488611 :
خليوي961 70 475222 - 961 3 666664 :
E-mail : ashkarian@hotmail.com

Industry & Commerce sal
�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters
خليوي00961 3 266322 :
امل�صنع :اجلنوب ،النبطية ،كفور،
املدينة ال�صناعية
�صيانة ومابعد البيع :بريوت  -الكفاءات
تلفون009611472582 :
فاك�س009611468475:

alighaddar_steamco@hotmail.com
www.steamindustry.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

م�ؤ�س�سة جمال الدين ح�سن �أبوابراهيم للتجارة وال�صناعة
البقاع  -را�شيا

�ضهر الأحمر  -ال�شارع العام
بناية ال�شركة
خليوي961 3 890408 - 70 567755 :
هاتف961 8 591790 :
فاك�س961 8 591790 :
jamaleddineest@gmail.com
www.jamaleddine-est.com

�شركة �سب�سبي لل�صناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.

�ألفا �ستيل

Alfa Steel

�صناعة االت تعبئة وتغليف

مراجل بخارية وكافة االن�شاءات املعدنية

طرابل�س -دير عمار لبنان
ال�شمايل
هاتف ٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٦ :
٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٥
فاك�س :
٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٧
خلوي :
٩٦١ )3( -٦٦٦٧٣٣
٩٦١ )3( - ٣٦٧٦٧٣ -٧٠٩٧٤٥

E-mail: Osabsaby@yahoo.com - Osabsaby@sabsaby.com
Website : www.sabsaby.com

البقاع  -زحلة  -تعنايل  -ال�شارع العام قرب معمل الزجاج  -بناية �أديب معتاد
هاتف961 )3( 645094 - 980267 :
joumaa@hotmail.comـmohd

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
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MUHIEDDINE FOR TRADE & INDUSTRY CO. S.A.R.L
Kesrwani Bldg. _ Ground Fl. Gallery Semaan Area - Hadath - Lebanon
Telfax: 00961 1 276333/444 - Mobile: 00961 3 640646
Factory - Taanayel - Bekaa - Telfax: 00961 8 513406/7
E-mail: info@mtcpowersystem.com - www.mtcpowersystem.com

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation
Bir Hassan: Near Golf Club Elissar Bldg. Telfax: 961 1 854286 /8
P.O.Box: 15-5101 - info@paclb.com - www.paclb.com
Doha - Qatar: St.38 Industrial Area - Gate No.43, P.O.Box: 40587
C.R.34078 Tel: 974 44506084 - Fax: 974 44683021

info@pacqa.com-www.pacqa.com

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

Joseph S. Abouzeid & sons industrial EST

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

Livestock & Poultry feed machinery & equipment

Lebanon-Zahle-Industrial City - Tel/fax: 00961 8 930138
Mob: 00961 3 665989 - KSA: 00966 500586554
Email:info@Abouzeidco.com - web:www.abouzeidco.com
Grinding and Mixing feed units,
Horizontal & Vertical mixers,
Grinders & Hammer mills,
conveying machines, Manual
poultry processing equipment,
Feather picker, poultry housing
equipment such as nests,
drinkers & feeders

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

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

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
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م�ؤ�س�سة حممد طرابل�سي

MOHAMAD TRABOULSI EST.

Lebanon - Nabatieh - Deir El Zehrani
Telfax: 00961 7 530 986 - Mobile: 00961 3 829906
P.O. Box: 115 Nabatieh - 17002010
www.traboulsi-est.com - E-mail:traboulsi_est@hotmail.com

GHADDAR

INDUSTRIAL & TRADING Est.
Mechanical Equipment

GHADDAR

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

 بئر ح�سن- بريوت
نادي الغولف
�سنرت بون مار�شيه

:تلفاك�س
961 1 858194
:خليوي
961 3 415669

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

INDUSTRIAL & TRADING Est.
Mechanical Equipment

مراجل بخارية

:تلفاك�س
961 1 858194
:خليوي
961 3 415669
:خليوي
961 3 151584
:امل�صنع
961 7 224995

 �سنرت بون مار�شيه-  نادي الغولف-  بئر ح�سن- بريوت
ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

�شركة معامل عيتاين
م.م.مركز التجمع ال�صناعي اللبناين �ش

�صناعة الأدوات ال�صحية
النحا�سية والبال�ستيكية
 ال�سفلي. ط-  بناية عيتاين-  خلف حديقة التلفزيون-  تلة اخلياط- بريوت
٩٦١ )1( 788079 - )1( 788118 :هاتف

Ghaddar

Trade & Industry

07/220512 - 07/221956
redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

م�ؤ�س�سة�إبراهيم خليل القا�صوف  -املعتمد احليالين
خطوط إنتاج غذائية،

البقاع  -زحلة  -املدينة ال�صناعية  -مبنى ال�شركة
هاتف961 71 672769 - 78 901499 :

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

م�ؤ�س�سة الإ�سكندر � -أبناء حممد مظلوم

�شويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
�صناعة تلزيق الورق وال�شفاف و�شريط تربيط Strech Film & Cling Film /

Stretch Film & Adhesive Tape

مكاب�س بالط ،وجاليات بالط ،مكاب�س �أحجار باطون ،ك�سارات خالطات لعلف الدجاج
واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية ،جواري�ش بح�ص وبرغل ،مطاحن ك�شك وحبوب

Flow Pack

املكتب :املن�صورية � -شارع �سامي ال�صلح  -هاتف ٩٦١ )٤( ٤٠١٠٧٧ - ٩٦١ )٤( ٤٠١٧٧٧ :
فاك�س - ٩٦١ )٤( ٥٣٢٣٩٩ :خليوي � ٩٦١ )٣( ٨٠٨٠٧٧ - )٣( ٢٨٦٢٥٢:ص.ب - ٠١٦٢ :.من�صورية املنت
املعمل :بعبدات املنطقة ال�صناعية  -هاتف961 )4( 825245 :
info@choueirymultipak.com - www. choueirymultipak.com

طريق عام رياق  -ج�سر الليطاين  -قرب اللبول
هاتف ٩٦١ )71( 858152 :
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م�ؤ�س�سة ب�سام حممد �صربي ك ّنو للتجارة وال�صناعة

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

صناعة كافة أنواع الكسارات وتوابعها  -تصنيع اكسسوار كسارات
Manufacture of All Type of Crushers & Related Accessories - Manufacturing Accessories Crushers

البقاع
زحلة  -تعنايل
املنطقة ال�صناعية
هاتف:
961 3 080961
961 70 942245
961 71 656931
961 71 293502
961 8 513155

�شركة الي�سا
لل�صناعة والتجارة

�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

العنوان :االوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية  -هاتف وفاك�س +٩٦١)١( ٤٥٥٠٠١ :
خلوي E.Mail: elissaco@live.com - +٩٦١)٣(٢٨٨٣٤٤ :

ال�صناعات المعدنية
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Aluminium - Glass
& Stainless Steel

Zouk Mosbeh - Industrial State
Tel/Fax: 09 218 404 Mobile: 03 224 818
www.atcoalu.com - email: z.attallah@atcoalu.com

معمل باريري عي�سى عم�شيت

Barriere Issa Amchit Factory
Fences / جتهيز وتركيب وت�صنيع �سياج

جبل لبنان
 عم�شيت- جبيل
حي ال�ضهر
بناية عي�سى
961 3 869469 :هاتف
961 9 622069
961 9 622069 :فاك�س
E-mail: info@biafence.com - Website: www.biafence.com

Gerges Kfoury

جرج�س كفوري

Aluminum Irrigation Pipes / �صناعة �أنابيب �أملنيوم للري

 مبلكه-  ال�شارع العام-  تربل-  زحلة- البقاع
961 3 267828 : خليوي- 961 8 955638 :هاتف

ال�صناعات المعدنية
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�أو.ج.ك

O.G.K

خراطة �أوتوماتيكية جلميع �أنواع املعادن� ،صناعة جميع �أنواع الر�سورات
مبختلف �أ�شكالها و�أنواعها

املنت  -املدينة ال�صناعية � -سد البو�شرية
هاتف - 961 1 480681 :خليوي961 1 839860 :
Email: ogk_springs@hotmail.com

Al Sokhen Aluminium
أملنيوم السخن
�أ�شغال جميع �أنواع الأملنيوم والزجاج� ،سيكوريت ،ومطابخ و�أليكوبوند وبرادي زجاجية

جبيل  -حاالت  -طريق قرطبا
هاتف961 70 232968 - 961 71 757183 :

www.machabois.com - machabois@hotmail.com
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تجهيز وتركيب الهنغارات والمخازن
ت�صنيع وتركيب البوابات
الأوتوماتيكية وكافة الأ�شغال
الحديد ال�صناعي والقرميد

Hosrayel, Lebanon - Tel: 961 9 790326/7 - 961 3 317591
Fax: 961 9 790328 - P.O.Box: 99 Jbeil
info@steelwirelebanon.com - www.steelwirelebanon.com

New Aluminum

�أملنيوم � -ستائر زجاجية للبلكون � -سيكروت

�أدوني�س  -املنطقة ال�صناعية  -تلفون961 9 223040 :
جديدة غزير  -تلفون961 9 925391 :
�أربيل  -عنكاوه  -تلفون00964 7700 460086 :

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

م�صنع علي الربجي و�أوالده ل�صناعة اخلزنات احلديدية

Ali Bourji & Sons Factory For Metal Tanks
خزنات حديدية ،أبواب غرف مسلحة

الأوزاعي  -الطريق العام  100 -مرت بعد املرف�أ
هاتف961 3 532177 :

البقاع  -زحلة  -رياق � -شارع املحطة  -بناية ال�شركة
هاتف - 961 )8( 900415 - )3( 781333 :فاك�س961 )8( 900371 :
E-mail : houssambourji@hotmail.com
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�صناعة المفرو�شات

ﻓﺮﺷﺎﺕ ﻃﺒ ّﻴﺔ ،ﺇﺳﻔﻨﺞ ﻭ ﺭﻓﺎﺹ

ﺍﻟﺤﺪﺙ.ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ.ﺻﻮﺭ.ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ.ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ

ﻫﺎﺗﻒ 05 - 470 000:

Bab Furniture

جنارة ودهان ومركرتي وكافة �أنواع املوبيليا والديكور ،تلبي�س ورق ذهب وف�ضة،
تعتيق ور�سم على اخل�شب� ،صب ريزين

م�ؤ�س�سة يا�سر يو�سف و�إخوانه للديكور والتعهدات
ت�صميم وتنفيذ جميع �أنواع الديكورات � -أ�سقف م�ستعارة  -جيب�س  -جيب�سن بورد
بال�ستيك  -قناطر

طريق �صيدا القدمية  -مفرق بنك بيبلو�س  -ال�شويفات  -الأجنحة اخلم�سة
Cell: 961 70 599160 - 79 117820
E-mail: babbab_1@hotmail.com

هاتف961 76 913538 - 961 70 853994 :
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معمل �شريف اخوان
ورق �صحي  -حمارم

�صناعة الورق والكرتون والطباعة

Shreif Bros Factory

Toilet Paper - Tissues

م�ؤ�س�سة ع.م .للبال�ستيك

Abbas miski Plastic EST.

�صناعة وطباعة كافة انواع البال�ستيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic

بعلبك الهرمل  -الكيال  -ال�شارع العام  -مبلكه
هاتف961 3 969558 - 961 8 379465 :

العنـ ـ ــوان  :بريوت  -لبنان  -هاتف  ٩٦١ )١( ٨٥١٤٠٩ :خلوي ٩٦١ )٣( ٨٤٩٧٠٠ :
E-mail : abbasmiski@gmail.com

ال�صناعات المختلفة
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�شركة املو�سوي للعدة واخلر�ضوات
 مقابل م�شروع الربكات-  خلف املطار-  العمرو�سية- بريوت
961 5 491111 :هاتف

E-mail: tools@moussawitrade.co

ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف

الفتى كو

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

�صناعة وتجارة
مواد التنظيف
Manufacture
and Trade
of Cleaning
Materials
Beirut - Hay Madi - Behind Mar Mkhayil Church
Tel: 961 3 130529 - 961 3 130329

 �شارع الق�سي�س-  حارة حريك-  بعبدا-  جبل لبنان:العنوان
٩٦١ )1( 279314 :  فاك�س- ٩٦١ )1( 279314 - ٩٦١ )3(926830 : هاتف

�شركة موريك�س
للدهانات والتجارة واملقاوالت العامة

 مفرق احلو�ش-  برج ال�شمايل-  �صور- اجلنوب
961 07/347748 : فاك�س- 961 03/394682 - 07/347748:هاتف

morexpaints@hotmail.com - www.morexpaints.com

Factory: kafarhata, El -Koura, north Lebanon. T: +961 6 922 682
Office: Amioun, El -Koura, North Lebanon, T: + 961 6 952 959, Fax +961 6 651 250
Email:ziad.w@chammas.org

ﺑﻴﺘﻚ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ

 ٦٤٠ﺟﻨﺎﺡ ﻣﺆﺛﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻗﺎﻋﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ
ﻃﺎﺑﻖ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﻔﻼﺕ ﻭﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ
ﻣﺮﻛﺰ ﲡﺎﺭﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ  ٩٥ﻣﺘﺠﺮ
ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﲢﺖ ﺍﻻﺭﺽ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ
ﻣﻠﻌﺒﻲ ﺗﻨﻴﺲ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﺎﻻﺿﺎﺋﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ

ﻋﺮﻭﺽ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻻﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﺠﻤﻟﺎﻧﻲ
ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻐﺮﻑ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﺘﻼﻳﺖ
ﻧﺎﺩﻱ ﺻﺤﻲ ﺧﺎﺹ
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺁﺧﺮ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ
ﻣﺴﺒﺢ ﺧﺎﺭﺟﻲ

ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻣﻄﻌﻢ ﻭﻣﻘﻬﻰ ﺍﻟﻔﺎﻭﻧﺘﲔ
ﺭﻛﻦ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ
ﻣﻘﻬﻰ ﺍﻟﺒﺎﻳﺴﺘﺮﻱ ﺷﻮﺏ
ﺭﻛﻦ ﺍﳌﻄﺎﻋﻢ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻻﻣﺜﻞ ﻟﻚ ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻚ

 ٥٠ﻣﺘﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﳌﺘﺮﻭ ﺍﻟﻨﻬﺪﺓ
ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻬﺪﺓ -ﺍﻟﻄﻮﺍﺭ ,ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﻳﺪ  ,٢٠١٠٧ :ﺩﺑﻲ – ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺗﻞ ,٠٠٩٧١٤٢٦٣٠٠٠٠ :ﻓﺎﻛﺲ ٠٠٩٧١٢٦٣٠٠٠٥ :

ر�سالة الإمارات
تصدرت تقارير إقليمية ودولية في التنافسية

اإلمارات ...معدالت قياسية من التنمية الشاملة
حققت الإمارات يف م�سريتها االحتادية
املباركة م��ع��دالت قيا�سية عالية من
التنمية ال�شاملة يف �شتى املجاالت
م��ا و�ضعها يف م��راك��ز ال�����ص��دارة يف
تقارير امل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية
املتخ�ص�صة وخ��ا���ص��ة يف م���ؤ��شرات
تقارير التناف�سية العاملية التي �صنفتها
يف قوائم �أف�ضل دول العامل تقدم ًا التي
حققت ال�سعادة وال��ر���ض��ا ملواطنيها
واملقيمني فيها ..بجانب النمو املطرد
يف جماالت عدة �أخرى منها االقت�صاد
وال��ت��ج��ارة واال���س��ت��ث��م��ار واالت�����ص��االت
واملعلومات والتكنولوجيا وال�سياحة
والبنية التحتية والتنمية الب�رشية
واالجتماعية وامل�ساعدات اخلارجية
وامل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا.
وت�سطع �أب���رز املنجزات ال�شاخمة يف
ما حققته الإم��ارات من طفرات تنموية
هائلة يف ارتفاع الناجت القومي املحلي
الإجمايل من  6.5مليارات دره��م فقط
يف عام � 1971إىل  1.54تريليون درهم
هذا العام ..فيما ارتفع �إنفاقها العام
يف امليزانية ال�سنوية للدولة من 201
مليون درهم فقط يف عام � 1972إىل 49
ملياراً و 100مليون درهم للعام ..2015
مما يعك�س حجم الربامج التنموية التي
نفذتها على م��دى  43عام ًا من العمل
الوطني يف جم���االت تطوير وحتديث
البنية التحتية وتوفري �أرق��ى اخلدمات
الأ�سا�سية للمواطنني واملقيمني فيها.
ويعود الف�ضل يف هذه النجاحات �إىل
ال�سيا�سات والركائز الأ�سا�سية التي
�أر���س��ت��ه��ا ،وال��ت��ي متثلت يف االنفتاح
االقت�صادي وال�سيا�سي والدبلوما�سي
والثقايف وبناء ج�سور من العالقات
املتينة وال�رشاكات اال�سرتاتيجية مع
جميع الدول يف قارات العامل كافة.
وت��وا���ص��ل��ت ه��ذه ال�سيا�سات وال���ر�ؤى
امل�ستقبلية حيث امتدت ج�سور العالقات
الدبلوما�سية لت�صل �إىل �أك�ثر من 190
دول��ة يف العامل مقارنة مع ثالث دول
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فقط عند قيام الإمارات يف عام .1971
وترتبط الإم���ارات اليوم ب�أكرث من 75
اتفاقية ملنع االزدواج ال�رضيبي ونحو
 50اتفاقية حلماية وت�شجيع اال�ستثمار
مع �رشكاء ا�سرتاتيجيني ح��ول العامل
�إ�ضافة �إىل اتفاقيات للنقل اجلوي مع
 168دول���ة يف خمتلف ق���ارات العامل
بعد الطفرات الهائلة التي حققتها يف
حتديث البنية التحتية ل�شبكة موانئها
ومطاراتها الدولية والتو�سع الكبري يف
�أ�سطولها التجاري الوطني ال��ذي بات
ي�صل ب�أحدث ناقالته �إىل دول ومناطق
العامل كافة عدا املئات من االتفاقيات
يف �شتى املجاالت الأخرى .كما �أ�صبحت
الإم��ارات اليوم العب ًا حموري ًا مهم ًا يف
خريطة االقت�صاد العاملي ومقراً �إقليمي ًا
لأكرث من  25باملئة من ال�رشكات الـ500
الكربى يف العامل.

تنافسية

و���ص��ع��دت الإم����ارات يف �أح���دث تقرير
للتناف�سية العاملية �أ���ص��دره املنتدى
االقت�صادي العاملي (داف��و���س) للعام
( )2015 - 2014يف مطلع �شهر �أيلول
املا�ضي �سبعة مراكز يف ترتيبها يف
التناف�سية الكلية القت�صادها خالل �سنة
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واحدة لتحرز املركز الـ  12عاملي ًا وتتقدم
على دول ك��ال��دمن��ارك وك��ن��دا وكوريا
اجلنوبية يف العديد م��ن امل���ؤ��شرات..
ووفق ًا للتقرير الذي �شمل  144دولة فقد
حت�سن �أداء الدولة ب�شكل الف��ت يف 78
م�ؤ�رشاً فرعي ًا من �أ�صل  114م�ؤ�رشاً خالل
�سنة واحدة فقط.
وكانت الإم���ارات قد تبو�أت املركز 19
يف تقرير التناف�سية العاملية يف العام
املا�ضي ( )2014 - 2013واملركز الـ 24
يف التقرير الذي �صدر يف العام (2012
  )2013وهو التقرير الذي حافظت فيهالدولة وللعام الثامن على التوايل على
تواجدها عاملي ًا �ضمن «االقت�صادات
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الإب������داع واالب��ت��ك��ار»
والتي يعرفها املنتدى العاملي ب�أنها
«االقت�صادات التي ميكنها املحافظة
على م�ستوى �أع��ل��ى ل�ل�أج��ور والعمل
بتخطيط ا�سرتاتيجي لالرتقاء مب�ستويات
املعي�شة وجودة احلياة».

تنمية

و�أكد تقرير التنمية الب�رشية للعام ..2014
�أن �إحراز الإم��ارات تقدم ًا ملحوظ ًا على
جميع امل�ستويات الثالثة مبا يف ذلك
ال�صحة الب�رشية والتعليم والدخل القومي

الإج���م���ايل ل��ي��ت��ق��دم م���ؤ��شر
التنمية الب�رشية فيها �إىل
 0.827باملقارنة مع قيمة
م�ؤ�رش التنمية الب�رشية للعام
املا�ضي  0.825و�ضعها يف
املرتبة الـ  40بني  187بلداً
حول العامل.
وح�سب التقرير ال��ذي �أطلقه
ب���رن���ام���ج الأمم امل��ت��ح��دة
الإمنائي يف طوكيو  24متوز
 2014فقد ارتفع متو�سط عمر
امل��واط��ن يف الإم�����ارات من
� 76.7إىل � 76.8سنة باملقارنة مع تقرير
العام املا�ضي فيما بلغ متو�سط �سنوات
الدرا�سة للمواطن الآن � 13.3سنة مبقارنة
مع  12عام ًا .و�أكد �سيد �آغا املن�سق املقيم
للأمم املتحدة واملمثل املقيم لربنامج
الأمم املتحدة الإمنائي يف الدولة�«..أن
هذا التطور الكبري و�ضع الإم��ارات بني
فئة البلدان ذات التنمية الب�رشية العالية
جداً» ..منوه ًا ب�أن الإمارات تقدمت تقدم ًا
ملحوظ ًا من خالل �أبعاد التنمية الب�رشية
كافة منذ العام .1980
وقال �إنه بني عامي  1980و 2013ارتفع
م�ؤ�رش التنمية الب�رشية يف الإمارات من
� 0.640إىل  0.827بزيادة قدرها 29.2
باملئة �إذ حت�سن متو�سط العمر املتوقع
من � 67.6سنة يف  1980حتى � 76.8سنة..
و�سنوات الدرا�سة من � 8.6سنوات �إىل 13.3
�سنة ..م�ؤكداً �أن الإم��ارات حترز تقدم ًا
ثابت ًا ورا�سخ ًا يف جميع جوانب التنمية
الب�رشية خا�صة و�أن ر�ؤية الإمارات 2021
و�ضعت �أولويات �صحيحة ال�ستمرارية
هذا التطور يف الدولة.
ول��ف��ت �إىل �أن متكني امل����ر�أة و�إ��ش�راك
ال�شباب وحفز العمالة الوطنية وتنمية
ر�أ�س املال الب�رشي والقدرة على مواجهة
الكوارث املت�صلة باملناخ والب�رشية هي
من �أهم املجاالت ل�صانعي القرارات وفق ًا
لتقرير التنمية الب�رشية للعام .2014
وكانت الإمارات قد ت�صدرت خالل العقد
املا�ضي تقارير التنمية الب�رشية التي
ي�صدرها �سنوي ًا برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي.
وحلت يف تقرير للتنمية الب�رشية للعام
 2013يف املركز الثاين �إقليمي ًا والـ 41
عاملي ًا من بني  157دولة ..وجاءت يف

دليل التنمية الب�رشية �ضمن فئة التنمية
الب�رشية املرتفعة جداً والتي �ضمت 47
دولة حمتلة املركز  41مكرر مع ليتوانيا.
و�سجل ال��دل��ي��ل ال���ذي يقي�س متو�سط
الإجن���ازات يف �أبعاد �أ�سا�سية للتنمية
الب�رشية هي احلياة املديدة وال�صحة
واملعرفة وامل�ستوى املعي�شي الالئق
وحتقيق معدالت مرتفعة للنمو بالدولة.

رفاهية

و�أكد معهد «غالوب» الأمريكي يف درا�سة
�أعدها بالتعاون مع م�ؤ�س�سة «هيلثوايز»..
و�أعلنت نتائجها يف �شهر �سبتمرب 2014
�أن نحو ثلث �سكان الإم���ارات ينعمون
بثالثة عنا�رص يف الرفاهية تعادل �أكرث
من �ضعفي ما تنعم به منطقة ال�رشق
الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا و�أن م�ستوى
املعي�شة ال��ع��ايل للفرد يف الإم����ارات
بح�سب ح�صته من �إجمايل الناجت املحلي
الإجمايل يتفوق على املتو�سط العاملي
يف عنا�رص ال��رف��اه��ي��ة اخلم�سة التي
ي�ضعها املعهد.
وق��ال املعهد يف درا�سته التي �شملت
العديد من دول العامل �إن معدل االزدهار
يف الإمارات البالغ  49باملئة يعترب من
بني الأعلى يف العامل وال تفوقه �سوى
دول قليلة مثل بنما  58باملئة وهولندا
 55باملئة.
وحلت يف هذا ال�سياق يف املركز الأول
�إقليمي ًا والثالث عاملي ًا يف قائمة �أف�ضل
 10دول للإقامة فيها واملركز ال��ـ 24
عاملي ًا يف م�ؤ�رش �أف�ضل وجهات العمل
ل�ل�أج��ان��ب يف التقرير ال���ذي �أ�صدرته
م�ؤ�س�سة «اك�سبات ان�سايدر» الدولية للعام
.2014
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كما �أح��رزت املرتبة الأوىل
عاملي ًا يف التعاي�ش ال�سلمي
بني اجلن�سيات باحت�ضانها
نحو  200جن�سية من خمتلف
دول العامل على �أر�ضها وذلك
وفق ًا لتقرير املنظمة العاملية
لل�سلم وال��رع��اي��ة والإغ��اث��ة
التابعة للأمم املتحدة للعام
 .2014و�صنف البنك الدويل
الإمارات يف املرتبة اخلام�سة
ع��امل��ي�� ًا م��ن ب�ين �أك�ب�ر دول
العامل املر�سلة للتحويالت
النقدية للعاملني املقيمني فيها والتي
بلغت نحو  75مليار دره��م يف عام
.2013
وحلت الإمارات يف املرتبة الثانية على
م�ستوى العامل العربي وال�رشق الأو�سط
واملركز الـ  35عاملي ًا يف القائمة ال�سنوية
اخلام�سة لأف�ضل الدول �سمعة يف العامل
للعام  2014وال��ت��ي �أ���ص��دره��ا «معهد
ال�سمعة» الدويل وم�ؤ�س�سة اال�ست�شارات
العاملية.

إبتكار

وحلت الإمارات يف املرتبة الأوىل عربي ًا
على م�ستوى غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا
وال���ـ  36عاملي ًا يف م���ؤ��شر الإبتكار
العاملي للعام  2014ال�صادر من جامعة
«كورنيل» الأمريكية ومقرها نيويورك
بالتعاون مع منظمة «ان�سياد» واملنظمة
العاملية حلقوق امللكية الفكرية التابعة
للأمم املتحدة ..وذلك من بني  143دولة
حول العامل غطاها امل�ؤ�رش الذي �أعلنت
نتائجه يف �شهر يوليو  2014يف مدينة
�سيدين الأ�سرتالية ..كما �صنف امل�ؤ�رش
الإم��ارات �ضمن فئة الدول ذات الدخل
العايل.
وك��ان��ت �أب��وظ��ب��ي ق��د حلت يف املركز
الأول بني العوا�صم العربية على م�ستوى
االخ�تراع��ات وف��ق�� ًا لبيانات �أعلنتها
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
(الويبو) خالل �شهر �أكتوبر عام ،2014
حيث �سجلت  76اخرتاع ًا دولي ًا خالل
ال��ف�ترة م��ن منت�صف ع��ام � 2010إىل
منت�صف عام  ..2014و�أعلنت املنظمة �أن
�أبوظبي ت�ستحق بذلك �أن ت�صبح «عا�صمة
الإبتكار العربي».
العدد  144كانون �أول - 2014كانون ثاني 2015
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ر�سالة �سوريا
«إعادة اإلعمار» و «الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف» في دمشق

هل انطلقت قاطرة المعارض في سوريا؟
عرنوس :أصدقاؤنا سيكون لهم دور بارز في إعادة اإلعمار

باسل حمدون

موفق طيارة

جناح مجلة «الصناعة واإلقتصاد»

�شهدت دم�شق ن�شاط ًا كبرياً على
خمتلف الأ�صعدة وال �سيما على ال�صعيد
االقت�صادي حيث مت خالل ت�رشين الثاين
املا�ضي وعلى مدى �أ�سبوعني �إقامة
معر�ضني الأول لإعادة الإعمار حتت
عنوان «ال�سوريون يبنون �سورية» والثاين
لل�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
(فود �إك�سبو) حتت �شعار «معا لدفع عجلة
النمو االقت�صادي من �أجل �سوريا �أف�ضل».
وي�أتي قيام املعر�ضني بعد نحو �أربعة
�أعوام من الأزمة ال�سورية التي تركت �آثارا
�سلبية على قطاع ال�صناعة يف البالد،
ما ي�ؤ�رش اىل انطالق قاطرة املعار�ض
واحلركة االقت�صادية يف �سورية.
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الوزير عرنوس يفتتح المعرض

وزير االشغال السوري في جناح شركة  ASDويبدو من اليمين :أحمد الموسوي وفارس سعد

إعادة اإلعمار

وكان املعر�ض الأول لإعادة �إعمار
�سورية الذي نظمته امل�ؤ�س�سة ال�سورية
الدولية للت�سويق – �سيما برعاية وزير
الأ�شغال ال�سوري املهند�س ح�سني
عرنو�س ،قد �أقيم مب�شاركة �أربعني �رشكة
من كربى ال�رشكات الوطنية العاملة يف
جماالت ت�شمل خدمات البناء والإن�شاء
واخلدمات العقارية والهند�سية والإك�ساء
الداخلي واخلارجي والطاقة والقوى
املحركة واال�ست�شارات الفنية والتخطيط
وتطوير اال�ستثمار العقاري والبنى
التحتية والتعهدات امليكانيكية والبنوك
و�رشكات النقل و�رشكات الت�أمني.
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كما �شارك من لبنان �رشكة  ASDالعاملية
للنقل واملقاوالت العامة التي يديرها ال�سيد

�أحمد املو�سوي .والقت هذه امل�شاركة
ترحيب ًا على �صعيد القطاعني العام
واخلا�ص.

عرنوس

وعلى هام�ش هذا امل�ؤمتر �أكد الوزير
عرنو�س لـ«ال�صناعة واالقت�صاد» �أن
«�إقامة املعر�ض يف هذا الوقت تعني �أن
حركة �إعادة الإعمار ب�شكل مت�سارع قد
بد�أت ،فم�شاركة ال�رشكات يف املعر�ض
ت�أين من قناعتها ب�أهمية هذا املعر�ض
والإفادة التي يحملها لها يف ال�سوق».

شركة تكريتي للكهرباء وصناعة اللوحات الكهربائية

بوزانت وليون يعقوبيان للتجارة والتعهدات

دانيو (صنع في اليابان)

مجموعة الحمصي (سيريا سولر – المهندسين التقنيين)

الفرا لألعمال الميكانيكية

مدار المنيوم

انجكو

الراشد ألنظمة المياه

الو بوند

عرنوس :هناك عدة شركات لبنانية
عرضت على سفيرنا في لبنان أن
تضع إمكانياتها تحت تصرف سوريا
في إعادة اإلعمار ،ومشاركتها في
المعرض تؤكد صدق نواياها.
و�أ�ضاف« :نحن كدولة مقتنعون ب�شكل
مطلق ومل نوقف عملية الإعمار يوم ًا،
و�أود �أن �أ�ؤكد �أن هذه احلركة �ستت�سارع
مع حت�سن الواقع الأمني وتقدم جي�شنا
البا�سل على �أر�ض املعركة».
نقيم دور الأ�صدقاء الذين
وتابع« :نحن ّ
وقفوا معنا يف هذه الأزمة ،وهناك عدة
�رشكات لبنانية عر�ضت على �سفرينا يف
لبنان �أن ت�ضع �إمكانياتها حتت ت�رصف

سي ام سي

بي ام اي بوابيجي

�سوريا يف �إعادة الإعمار .وهذه امل�شاركة
ت�ؤكد �صدق نوايا ه�ؤالء الأ�صدقاء».
و�أكد عرنو�س «�أن �سوريا �سيبنيها
�أبنا�ؤها مقيمني كانوا �أو مغرتبني ،و�أن
�أ�صدقاء �سوريا �سيكون لهم دور يف
عملية البناء هذه».
ور�أى �أن «املعر�ض يحمل م�ؤ�رشا قويا
على تعايف االقت�صاد ،وعلى ت�صميم
رجال الأعمال على �أن �رشكاتهم تعمل
119

آي بي تك

على �أر�ض الوطن حالي ًا».

طيارة

من جهة �أخرى� ،أو�ضح مدير امل�ؤ�س�سة
الدولية للت�سويق موفق طيارة «�أن املعر�ض
ي�أتي ا�ستجابة للواقع الذي تعي�شه �سورية
وما تتطلبه عملية �إعادة الإعمار من
م�شاركة الفاعليات االقت�صادية الوطنية
كافة ب�شقيها التجاري وال�صناعي ،و�أ�شار
العدد  144كانون �أول - 2014كانون ثاني 2015

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

ر�سالة �سوريا

شنيدر

هيلتي

اوروود سوريا للديكور

التون التجارية

زينة التجارية – هيونداي

اصول لإلستثمار المحدودة المسؤولية

دالل للتجارة

ال جي الكترونيكس

شركة اساس

مجموعة المتين

دهانات البزرة

شركة االعمال الهندسية

�إىل �أن امل�ؤ�س�سة ت�سعى من خالل املعر�ض
وامل�شاركني فيه �إىل الإ�سهام يف ر�سم
مالمح ا�سرتاتيجية للعمل خالل املرحلة
املقبلة والعودة �إىل الإنتاج والتح�ضري
لعملية �إعادة الإعمار رغم حدة العقوبات،
م�ؤكداً �أن هدف املعر�ض التقاء املورد
الوطني والدويل خلدمات �أعمال البناء
ضال عن ا�ستقطاب التقنيات احلديثة وال
ف� ً
�سيما �أنه يت�ضمن �أجنحة �ستعر�ض �آخر
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  144كانون �أول - 2014كانون ثاني 2015

ما مت �إنتاجه من معدات وتقنيات خدمية
عاملية».

محاضرات

وجرى على هام�ش املعر�ض �إقامة
حما�رضات ب�إ�رشاف وزارة الأ�شغال العامة
وال�رشكات التابعة لها و�ألقت ال�رشكة
العامة للبناء والتعمري حما�رضة تناولت
الإجراءات العملية التي �ستتخذها ال�رشكة
120

للأيام املقبلة ,كما �ألقت ال�رشكة العامة
للدرا�سات حما�رضتني تتناول الأوىل عملية
الك�شف على الأبنية املت�رضرة والثانية
تدر�س �إعادة تدوير نواجت خملفات الأبنية
املت�رضرة ،كما �ألقت بع�ض ال�رشكات
اخلا�صة ك�رشكة  L Gو�رشكة هيلتي �سورية
و�رشكة �أي بي تك و�رشكة ابيكو حما�رضات
تتناول جوانب عملية لإعادة الإعمار
وخطط هذه ال�رشكات يف هذا املجال.

 ..ومعرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف (فود إكسبو)
املتاحة رغم الظروف التي متر بها �سوريا �إىل �سد
كما �شهدت دم�شق معر�ض لل�صناعات الغذائية
احتياجات ال�سوق املحلية من منتجاتها».
والتعبئة والتغليف (فود �إك�سبو) حتت �شعار «معا
و�أكد �شماع �أهمية عودة ال�صناعات الغذائية
لدفع عجلة النمو االقت�صادي من �أجل �سوريا
ال�سورية �إىل �سابق عهدها وتقدمي �سبل الدعم
�أف�ضل» .و�شارك يف املعر�ض الذي تنظمه جمموعة
وامل�ساعدة لها من اجلهات املعنية كافة لتتمكن
(دلتا) لالقت�صاد والأعمال بالتعاون مع وزارة
من اال�ستمرار يف عملها وامل�ساهمة يف حتقيق
ال�صناعة واحتادي غرف ال�صناعة والتجارة يف
الأمن الغذائي وت�صنيع املواد الأولية وحتقيق
�سوريا ،كربى ال�رشكات الوطنية العاملة يف جمال
قيمة م�ضافة �أعلى على هذه املواد املتوفرة
ال�صناعات الغذائية.
حمليا وت�شغيل الأيدي العاملة والت�صدير �إىل
وا�ستمر املعر�ض ثالثة �أيام عر�ض خاللها منتجات
غذائية متنوعة� ،إ�ضافة �إىل �آالت التعبئة والتغليف مدير عام مجموعة (دلتا) غياث شماع اخلارج مبا ي�سهم يف رفد خزينة الدولة من النقد
الأجنبي.
وموادها وامل�ؤ�س�سات والبنوك و�صناديق التنمية
و�أعرب م�شاركون يف املعر�ض عن �أهميته بعد �أربعة �أعوام من
والتمويل.
انقطاع وغياب مثل هذه املعار�ض املتخ�ص�صة ب�سبب الأزمة
شماع :حضور بارز للصناعات الغذائية
النا�شبة يف البالد.
و�أ�شار مدير عام جمموعة (دلتا) لالقت�صاد والأعمال غياث ودعا ه�ؤالء التجار وال�صناعيني الذين رحلوا �إىل خارج �سوريا
�شماع اىل �أن «تنظيم املعر�ض ي�ؤكد احل�ضور البارز لل�صناعات �إىل العودة وامل�ساهمة يف �إعادة تدوير عجلة ال�صناعة من جديد،
الغذائية على ال�ساحة الوطنية و�سعي �رشكاتها بكل الإمكانات الفتني �إىل �أن الو�ضع الآن �أ�صبح �أف�ضل من ذي قبل.

الزميلة بشرى زيني من قناة االخبارية تتحدث الى جورج لولي مسؤول
مجلة الصناعة واالقتصاد في جناح المجلة

طيبة للصناعات الغذائية

جود

لذيذة

ديلي فود

حسيب

كامبو

خيرات بالدي

الرفاعي للصناعة والتجارة
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ر�سالة �سوريا

شركة ميترو التجارية

الثالثية المتحدة لألغذية

سلسبيل

االهلية لصناعة الزيوت النباتية

مؤسسة الهبشة للصناعة والتجارة

مؤسسة طارق الساعور للتجارة
والصناعة – فروستي

المؤسسة العامة للصناعات
الغذائية

النور الفضي التجارية

مؤسسة النور للصناعة والتجارة

الشركة المتحدة لصناعة
المقبالت الغذائية – مستركورن

طلس للتجارة والصناعة

فيوريال

الينبوع المحدودة المسؤولية
– آيس مان

دار القمر للطباعة والنشر

دار الخير لالستيراد والتصدير

الشام للعبوات المعدنية – تنك

عالم المواد

دلتا

زيت الزيتون السوري

الدرة للمنتجات الغذائية

هنا

أنبوبا للصناعات الزراعية

جيفور
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جديد

www.madelebanon.com

معر�ض ال�صناعات اللبنانية الإلكتروني الدائم

Industrial Lebanese Exhibition
القطاعات ال�صناعية اللبنانية

زوار في الجناح اللبناني

معـر�ض عا ذوقـك وقت ما بدك كيف ما بدك ومن مطرح ما بـدك

ر�سالة العراق

االتفاق النفطيِ ..ربح للجميع وخسارة للعراق
مل حتظ ق�ضية باللغط والت�أويل والتف�سري مثل االتفاق النفطي الذي
عقده الدكتور عادل عبد املهدي وزير النفط خموال من احلكومة
املركزية مع حكومة �إقليم كرد�ستان قبل �أ�سبوع .ورغم �أن االتفاق
ما زال مبهما وغري معلن ب�صورته الكاملة وقيد تفاو�ض مرحلي،
ف�إنه ما زال ال ي�ستحق ما �أثري حوله؛ من �ضجة �إعالمية ،على الأقل
لو اعتربناه خطوة �أوىل حللحلة م�شاكل م�ستع�صية مع الإقليم.
لكن هذا االتفاق وال�ضجة �أثارا ق�ضايا �أخرى على درجة كبرية من
الأهمية واحل�سا�سية ،منها:
ذهاب البع�ض اىل �أن االتفاق الذي عقد هو اتفاق غري قابل للم�سا�س
به وك�أنه ق�ضية بني دولتني �أو اتفاق �إقليمي لتقا�سم ثروات
م�شرتكة ،ولي�س اتفاقا و�ش�أنا داخليا عراقيا يخ�ضع ملبادئ القانون
والد�ستور ،ويف ذلك �إ�رضار وخ�سارة مل�صلحة العراق ووحدة �أرا�ضيه.
احلديث عن تو�سيط تركيا يف ت�سلم موارد نفط كرد�ستان وت�سليمها
اىل احلكومة املركزية يعترب خرقا لل�سيادة الوطنية وخ�سارة ج�سيمة
للعراق ،لأنها طرف خارجي يف اتفاق داخلي ،وكان الأف�ضل الركون
اىل امل�ؤ�س�سات الوطنية املخت�صة او الدولية او ال�رشكات البنكية
الر�صينة لتويل هذه املهمة.
�سكوت احلكومة املركزية رئي�سا وناطقني عن الرد على احلملة
الإعالمية التي �شنت على االتفاق ومن عقده ،علما �أن م�س�ؤولية
احلكومة ت�ضامنية يف النظام الربملاين يتحمل م�س�ؤوليتها اجلميع
من رئي�س جمل�س الوزراء اىل نوابه اىل الوزراء كافة ،خ�سارة
للعراق لأننا ما زلنا نعمل بعقلية عقدة االنتماء اىل احلزب ال العمل
والإخال�ص للعراق.
ا�ستخدام من�صة الربملان الإعالمية و�أدواته يف اال�ستجواب و�سيلة
للعودة اىل �أ�ساليب الإ�سقاط التي يفرت�ض ان غادرها املهتم بالبلد
واحلري�ص على مواجهة خماطر داع�ش بدال من �إ�سقاط الوزراء،
يعترب خ�سارة للعراق لأنه يعيد الدوامة نف�سها التي �أدخلت داع�ش
علينا �أول مرة.
احلكومة املركزية وحكومة الإقليم يجب �أن تتحمال امل�س�ؤولية
كاملة يف تو�ضيح االتفاق النفطي للجمهور قبل وبعد �إمتامه ،كما
يجب �أن يت�صدى املتحدثون با�سم احلكومة ورئي�س جمل�س الوزراء

للأمر وللإعالم وما يثار جتاه احلكومة �أو �أحد �أع�ضائها وال يرتكون
ذلك عر�ضة للت�أويل والتحليل وامل�س بامل�ؤ�س�سات و�آخرها �إجراءات
تغيري القادة الأمنيني التي ت�رسبت ب�شكل وظهرت ب�أخرى ،ما �أعطى
انطباعا �أن الفرق بني التغيريات كان عر�ضة للم�ساومات ،وكذا
االتفاق النفطي يجب �أن يو�ضح ب�شكل مف�صل �أمام الإعالم والر�أي
العام ،حتى ال نقع يف املطب .نف�سه كما �أن الربملان يجب �أن يكون
حري�صا على �ضمان ان�سيابية عمل احلكومة ومراقبتها بدقة بدال
من �أن يقوم بالطعن بالوزراء �أو ا�ستجوابهم على �أمر و�إ�شغالهم
ب�آخر ..بل كان عليه �أ�صال �أن ي�رشع قانون النفط والغاز �أو يعر�ض
م�سودته املركونة منذ �سنوات لقراءة �أوىل والذي لو �أقر النتهت تلك
امل�شاكل كافة �إن مل نقل �أنها مل تقع ا�صال.
و�أخريا ،االتفاق مت ودخل حيز التنفيذ منذ حلظة و�صول الدفعة الأوىل
من الـ� ١٥٠ألف برميل اىل من�صات ميناء جيهان الرتكي قبل ثالثة
�أيام ،وقيام احلكومة املركزية بتحويل  500مليون دوالر جزءا من
م�ستحقات موظفي الإقليم وفقا لالتفاق ،لكن ما ي�ؤخذ على �صيغة
االتفاق وما رافقه من لغة تعطي انطباعا ب�أنه وقع بني دولتني
بو�ساطة �إقليمية تركية وبعبارات دبلوما�سية ال ت�ستخدم يف ال�ش�ؤون
والق�ضايا الداخلية مثل «ح�سن النوايا واملعاملة باملقابل» ..و�إن
كان االتفاق �إجنازا بحد ذاته حلكومتي املركز والإقليم والو�سيط
الرتكي ووزير النفط يف عبور �أزمة داخلية مرتاكمة �أثقلت كاهل
البالد لعامني ،ف�إنه يبقى رغم ذلك خ�سارة للعراق حتى يعلن عك�س
ما ذكرنا يف الفقرات �أعاله متاما.

واشنطن ترحب باالتفاق النفطي بين بغداد وأربيل
رحبت الواليات املتحدة ال�سبت 22
نوفمرب/ت�رشين الثاين باالتفاق بني
حكومة العراق املركزية يف بغداد
و�إقليم كرد�ستان العراق يف ال�شمال
ب�ش�أن �إدارة �صادرات النفط.
بايدن ي�صل �إىل �أنقرة لبحث دور �أكرب
لرتكيا يف احلرب �ضد تنظيم «الدولة»
ونقلت وكالة «رويرتز» عن بايدن قوله
خالل ح�ضوره قمة جمل�س حلف �شمال
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الأطل�سي يف ا�سطنبول �إن وا�شنطن ترحب
باالتفاق ،و�إنها تدعم �أي�ضا تطوير خط
�أنابيب نفطي من مدينة الب�رصة العراقية
�إىل ميناء جيهان الرتكي املطل على
البحر املتو�سط.
وين�ص االتفاق املعلن عنه عقب اجتماع
بني وزير النفط يف احلكومة االحتادية
عبد املهدي ورئي�س وزراء �إقليم
كرد�ستان نيجريفان بارزاين �أن «تقوم
124

احلكومة االحتادية بتحويل مبلغ
مليون دوالر حلكومة �إقليم كرد�ستان،
وباملقابل تقوم حكومة الإقليم بو�ضع
� 150ألف برميل من النفط اخلام يوميا
حتت ت�رصف احلكومة االحتادية ،و�أن
يرت�أ�س رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان
وفدا ي�صل بغداد يف الأيام القليلة
املقبلة لو�ضع حلول �شاملة وعادلة
ود�ستورية جلميع الق�ضايا العالقة».

500

نائب يدعو مؤسسات الدولة إلى التعامل بالدينار بدال من الدوالر
دعا حممد ال�شمري ،النائب عن كتلة
«م�ستقلون» ،بع�ض م�ؤ�س�سات الدولة
اىل اعتماد العملة املحلية بدل الدوالر
الأمريكي يف تعامالتها لرفع قيمتها
�أمام الدوالر لدعم االقت�صاد العراقي،
الفت ًا �إىل �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات وخا�صة
اخلطوط اجلوية العراقية ال تقبل بقطع
تذاكر الطريان �إال بالدوالر الأمريكي.
وقال ال�شمري يف بيان ،تلقت «العامل
اجلديد» ن�سخة منه� ،إن «الو�ضع
االقت�صادي العاملي يحتم على اجلميع
النهو�ض وبهمة وطنية باالقت�صاد
العراقي ،واحلفاظ عليه من املخططات
الرامية اىل تهدميه».
و�أو�ضح �أن «قيام بع�ض الدول بزيادة
�صادراتها النفطية اىل ال�سوق بهدف
تخفي�ض �أ�سعار النفط يهدف اىل الت�أثري
على اقت�صاديات الدول التي تعتمد
على النفط كمورد رئي�س لها ،من �أجل
مترير عدد من امل�شاريع اخلا�صة بدول
كربى».
وت�أ�سف النائب لأن «بع�ض دوائر الدولة

وم�ؤ�س�ساتها ت�ساهم يف تلك الهجمة
التي ت�سعى اىل �إ�ضعاف اقت�صادنا
الوطني وتدمريه ،بعدة �أ�ساليب منها،
التعامل بالعملة الأمريكية بدال من
العملة املحلية» ،م�شرياً اىل �أن «�رشكة
اخلطوط اجلوية العراقية ال تقبل قطع
تذاكر الطريان مقابل مبلغ بالدينار

العراقي بل ت�شرتط �أن يكون املبلغ
بالدوالر الأمريكي».
و�شدد ال�شمري على «�رضورة الإيعاز
لدوائر الدولة وم�ؤ�س�ساتها ب�أن تتعامل
بالدينار العراقي ،للم�ساهمة يف رفع
قيمته �أمام �سعر الدوالر الأمريكي ،الأمر
الذي ي�سند االقت�صاد العراقي الوطني».

صندوق النقد:
االقتصاد العراقي مهدد باالنكماش
رجح �صندوق النقد الدويل� ،إنكما�ش االقت�صاد العراقي بن�سبة
 % 2.7هذا العام يف �أول انكما�ش منذ  ،2003فيما �أ�شار اىل �أن
موازنة احلكومة تتعر�ض ل�ضغوط من جراء ارتفاع الإنفاق
على الأمن.
وقال ال�صندوق يف بيان �إن «ال�رصاع �أدى �إىل توقف منو
�إنتاج النفط العراقي املتوقع �أن ينخف�ض قليال �إىل 2.9
مليوين برميل يوميا ،بينما تظل ال�صادرات البالغة 2.4
مليونا برميل يوميا قريبة من م�ستوى العام املا�ضي».
و�أ�ضاف �أن «من املرجح �أي�ضا �أن يرتاجع الناجت املحلي
الإجمايل غري النفطي مقارنة مع منو يزيد على  % 7يف 2013
يف ظل القتال الذي يقو�ض الثقة ويعطل �إمدادات الوقود
والكهرباء ويزيد من تكاليف التجارة والتوزيع ويقل�ص
اال�ستثمارات».
غري �أن ال�صندوق يتوقع ت�سارع النمو جمددا �إىل  % 1.5يف
 2015بدعم من ارتفاع �إنتاج النفط ،لكنه خف�ض توقعاته
125

لإنتاج اخلام على املدى الطويل �إىل  4.4ماليني برميل يوميا
يف  2019من  5.6ماليني برميل يوميا يف توقعات �أيار.
و�أو�ضح ال�صندوق �أن «ت�أثري احلرب يف �إنتاج النفط
و�صادراته يف الأجل القريب يبدو حمدودا يف الوقت احلايل،
لكن تدهور الو�ضع الأمني �سي�رض بالقدرة الفنية والإدارية
على زيادة �إنتاج النفط و�صادراته يف الأجل املتو�سط» ،الفتا
اىل �أن «موازنة احلكومة تتعر�ض ل�ضغوط من جراء ارتفاع
الإنفاق على الأمن وجهود الإغاثة».
و�أظهرت التوقعات االقت�صادية الإقليمية ل�صندوق النقد �أن
التباط ؤ� االقت�صادي احلايل ي�أتي بعد منو الناجت املحلي
الإجمايل  % 4.2يف  2013والذي كان �أ�ضعف معدل منذ
.2007
وتعد هذه الن�سبة �ضئيلة �إذا ما قورنت مع هبوط الناجت
بن�سبة  % 41.4يف  2003حني غزا حتالف بقيادة الواليات
املتحدة البالد للإطاحة بالنظام ال�سابق.
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اقت�صاد عربي

توقعات «صندوق النقد» للمشرق العربي وشمال أفريقيا:
انخفاض النمو باستثناء دول الخليج
خ ّف�ض «�صندوق النقد الدويل» توقعاته
للنمو للعام  2014بالن�سبة ملعظم
الدول العربية وذلك ب�سبب االنعكا�سات
املتوقعة للنزاعات الدائرة ،با�ستثناء
دول اخلليج النفطية التي يزداد
اقت�صادها ازدهاراً.
يف تقريره اجلديد حول االقت�صاد
العاملي الذي �صدر الثلثاء� ،أو�ضح
«ال�صندوق» �أن �إجمايل الناجت الداخلي
ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
لن يزيد عن  2.6يف املئة هذا العام،
يف حني �أنه كان قد توقع يف تقريره
ال�صادر يف ني�سان املا�ضي �أن ت�صل
هذه الن�سبة اىل  3.2يف املئة.
كما خف�ض ال�صندوق من توقعاته
للنمو يف هذه املنطقة لعام  2015اىل
 3.8يف املئة مقابل  4.5يف املئة كانت
متوقعه حتى الآن .و�أو�ضح «ال�صندوق»
�أنه «مع تفاقم النزاعات يف بع�ض دول
املنطقة ،ف�إن االرتفاع املنتظر ملعدل
النمو العام � 2014سيكون �أ�ضعف مما
كان متوقع ًا».
وبالن�سبة اىل العام � ،2015أ�ضاف
«ال�صندوق» �أن معدل «النمو ميكن �أن
يرتفع� ،رشط حت�سن الو�ضع الأمني
الذي �سيتيح ا�ستئناف الإنتاج النفطي
وال �سيما يف ليبيا».
وب�شكل خا�ص ،يتوقع �أن يت�أثر
الإقت�صاد العراقي ،املتدهور بالفعل،
بتداعيات النزاع امل�سلح بني االئتالف
الذي تقوده الواليات املتحدة وبني
تنظيم «الدولة اال�سالمية» (داع�ش)،
وفق ما �أ�شار التقرير.
هكذا �إنخف�ضت كثرياً التوقعات� ،إذ
ينتظر �صندوق النقد الدويل تراجع
النمو العراقي اىل  2.7يف املئة هذا
العام بعد ارتفاعه الكبري اىل  5.9يف
املئة العام .2013
ويف العام  ،2015ال يتوقع �أن يزيد منو
االقت�صاد العراقي الذي يعتمد ب�صورة
�شبه تامه على النفط عن  1.5يف املئة
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فقط ،يف حني كان «ال�صندوق» يتوقع
حتى ني�سان املا�ضي فقط ارتفاع ًا
كبرياً مع  6.7يف املئة.
وبالن�سبة اىل الدول امل�صدرة للنفط
�إجما ًال مبا فيها دول اخلليج واجلزائر
وليبيا والعراق وايران ،خف�ض «�صندوق
النقد الدويل» من توقعاته للنمو للعام
 2014اىل  2.5يف املئة ،مقابل  3.4يف
املئة يف تقرير ني�سان .وبالن�سبة اىل
العام  ،2015خف�ض «ال�صندوق» من
توقعاته �أي�ضا من  4.6يف املئة يف
ني�سان اىل  3.9يف املئة.
وا�ستناداً اىل تقرير «ال�صندوق»،
ف�إن النمو الإقت�صادي لدول «جمل�س
التعاون اخلليجي» ال�ست �سيبقى
مرتفع ًا مع معدل و�سطي  4.5يف املئة
للعامني  2014و.2015
�إال �أن «ال�صندوق» ح ّذر من تذبذب يف
�أ�سعار النفط �إذا حدث �ضعف يف الطلب
وزيادة يف �إنتاج الدول غري الأع�ضاء
يف «اوبك» وال �سيما الواليات املتحدة.
و�إذا كان «ال�صندوق» قد رفع من
توقعاته للنمو يف اململكة العربية
ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة
وقطر� ،إال �أنه خف�ض هذه التوقعات
بالن�سبة اىل الكويت التي �سجل
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اقت�صادها انكما�شا بن�سبة  0.4يف املئة
العام املا�ضي.
ويف الدول امل�صدرة للنفط غري الأع�ضاء
يف جمل�س التعاون اخلليجي ،تو ّقع
«ال�صندوق» �أن يقت�رص معدل النمو يف
املتو�سط على  0.25يف املئة فقط للعام
 2014ب�سبب اال�ضطرابات ال�سيا�سية
الأخرية وتدهور الو�ضع الأمني.
�إال �أن «ال�صندوق» توقع ارتفاع معدل
النمو اىل  3يف املئة العام � 2015رشط
ا�ستئناف الإنتاج النفطي يف العراق
وليبيا واليمن .وحذر «ال�صندوق من» �أن
«هذه االفرتا�ضات عر�ضة كثرياً للتغري».
ومن �أولويات معظم دول املنطقة
امل�صدرة للنفط ال�سيطرة على عجز
ميزانياتها رغم �أن هذا العجز يتجه اىل
االنخفا�ض ،كما �أ�ضاف التقرير.
ويبدي االقت�صاد العراقي الذي انكم�ش
بن�سبة  1.9يف املئة العام املا�ضي
بوادر حت�سن .وا�ستنادا اىل ال�صندوق،
ف�إن �إجمايل الناجت الداخلي العراقي
لن يزيد عن  1.5يف املئة للعام 2014
( الرقم نف�سه يف التقرير ال�سابق) و2.2
يف املئة للعام ( 2015مقابل  2.3يف
املئة يف ني�سان املا�ضي).
وخ ّف�ض «ال�صندوق» �أي�ض ًا ب�شكل قليل

توقعاته لنمو اقت�صاد الدول
امل�صدرة للنفط يف ال�رشق
الأو�سط و�شمال افريقيا.
و�أ�شار اىل �أن «الن�شاط
االقت�صادي يف الدول
امل�صدرة للنفط �سيتح�سن
لكن ب�صورة تدريجية،
يف حني �أن هذه الدول ما
زالت تواجه عمليات انتقال �سيا�سي
اجتماعي �صعبة وانخفا�ضا يف الثقة
ونك�سات نتيجة النزاعات الإقليمية».
وب�ش�أن الإقت�صاد امل�رصي ،قال
ال�صندوق �إن «انتخابات الرئا�سة يف
م�رص وامل�ساعدات من دول خليجية
�ساهمت يف ا�ستعادة بع�ض الثقة
وا�ستقرار النمو ،لكن البالد يف حاجة
�إىل مزيد من الإ�صالحات وامل�ساعدات
خللق وظائف».
ويتوقع ال�صندوق الآن منواً قدره 2.2
يف املئة مل�رص هذا العام ،و 3.5يف املئة
العام املقبل انخفا�ض ًا من توقعات له
يف ني�سان عند  2.3و 4.1يف املئة على
الرتتيب .وبالن�سبة اىل املغرب قال
ال�صندوق �إنه «بد�أ التنفيذ املتوا�صل
لإ�صالحات هيكيلة ت�ؤتي ثمارها ،ومن
املتوقع �أن يرتفع النمو يف  .2015ومن
املتوقع تعزيز اال�ستثمارات اخلا�صة
مع زيادة الثقة وارتفاع عائدات
ال�سياحة و�أداء ال�صادرات القوي».
ولكن ال�صندوق خ ّف�ض توقعاته للنمو
يف املغرب �إىل  3.5يف املئة من 3.9
يف  ،2014و�إىل  4.7يف املئة من 4.9
يف املئة يف .2015
و�أبدى البنك الدويل تفا�ؤ ًال يف
اقت�صادات دول �شمال �أفريقيا لعام
 ،2015على الرغم من الأزمات
املختلفة التي متر فيها املنطقة
املطلة على البحر الأبي�ض املتو�سط،
واملرتاوحة م�شكالتها بني عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني ،وتقلب
�أ�سعار الطاقة والتغري املناخي ،وحتدي
ارتفاع بطالة ال�شباب ،ودعم الأ�سعار
و�ضعف التناف�سية االقت�صادية .و�أ�شار
يف تقرير على هام�ش االجتماعات
ال�سنوية مل�ؤ�س�سة «بروتن وودز» يف
وا�شنطن اىل «�أن منطقة �شمال �أفريقيا
حتقق منواً دون �إمكاناتها ،وتواجه

وتلوث
م�شكلة ارتفاع معدالت البطالةّ ،
الهواء ،والندرة ال�شديدة ملوارد املياه
تقو�ض قطاع الزراعة الذي ي�ساهم
التي ّ
بنحو خم�س الناجت الإجمايل».
وتوقع �صندوق النقد الدويل �أن ت�سجل
املنطقة املمتدة من املغرب �إىل م�رص،
معدالت منو تقارب  3.8يف املئة عام
 ،2015وهي املعدالت ذاتها لنمو
االقت�صاد العاملي ،لكن تلك التوقعات
تظل رهن �إكراهات وحتديات لي�س
�أقلها م�صري �أ�سعار الطاقة التي تعتمد
عليها املنطقة يف �إيراداتها اخلارجية
بخا�صة ليبيا واجلزائر.
وو�ضع ال�صندوق اقت�صاد املغرب يف
مقدم اقت�صادات املنطقة مبعدل منو
يقدر بـ 4.7يف املئة العام املقبل و3.5
هذه ال�سنة .ويعترب املغرب من الدول
العربية غري املنتجة للطاقة الأحفورية
ويكلفه ا�ستريادها نحو  13بليون
دوالر �سنوي ًا ،وهي قد تكون م�ستفيدة
من تراجع الأ�سعار الدولية ،لكنها يف
املقابل تعتمد على املطر يف الزراعة
ويف ت�أمني حاجاتها الغذائية ،وت�صدر
الفائ�ض �إىل �أ�سواق االحتاد الأوروبي
ورو�سيا.
وت�أتي تون�س من �ضمن االقت�صادات
التي تخرج تدريج ًا من تداعيات
الأزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي
ولدتها �أحداث الربيع العربي ،وقد حتقق
منواً ن�سبته  3.7يف املئة العام املقبل
ونحو  2.8يف املئة هذه ال�سنة بعد منو
�ضعيف عام  2013بلغ  2.3يف املئة.
وين�صح �صندوق النقد «ثورة اليا�سمني»
ب�إ�صالح النظام امل�رصيف وحتديثه مبا
ي�سمح لتون�س بتوفري نحو  10باليني
دوالر ال�ستخدمها يف متويل م�شاريع
القطاع اخلا�ص ،وتن�شيط االقت�صاد
وخلق نحو � 40ألف فر�صة عمل �سنوي ًا.
ويح�ض ال�صندوق الدول املانحة على
ّ
اال�ستمرار يف دعم االقت�صاد التون�سي،
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ملعاجلة نق�ص ال�سيولة
وعجز املوازنة وارتفاع
البطالة التي كانت �سبب
اندالع ما ي�سمى بـ «الربيع
العربي» .وترتاوح معدالت
بطالة ال�شباب يف �شمال
�أفريقيا بني  19و 40يف
املئة وهي الأعلى يف العامل،
وتبلغ نحو  60يف املئة لدى من هم
دون  30عام ًا.
ويتوقف حجم النمو املرتقب يف
اجلزائر العام املقبل على �أ�سعار النفط
الدولية ،وهي �إىل جانب �إيران من
الدول ال�ضعيفة يف التنوع االقت�صادي
وتعتمد على �إيرادات الغاز بن�سبة ت�صل
�إىل  96يف املئة من حجم املوازنة.
وتوقع ال�صندوق �أن حتقق اجلزائر
منواً ي�صل �إىل  4يف املئة العام املقبل
بعد ت�سجيل  3.8هذه ال�سنة و  2.8يف
املئة عام  .2013وهي حتتاج �إىل منو
مرتفع وم�ستقر للتغلب على بطالة
ال�شباب التي تعترب الأعلى من نوعها
يف املنطقة ب�سبب �ضعف التوظيف يف
القطاع اخلا�ص ،والرتدد يف �إ�صالح
وحتديث هياكل االقت�صاد الذي
يرتنح بني قوانني ا�شرتاكية متقادمة
وحاجات اقت�صاد ال�سوق التي ال جتد
دعم ًا �سيا�سي ًا كافي ًا.
ويتوقف جزء من النمو االقت�صادي يف
�شمال �أفريقيا على تعايف االقت�صاد
الأوروبي ،ال�رشيك التجاري للمنطقة
والذي يرتبط معها باتفاقات «ال�رشاكة
االقت�صادية» مثل م�رص وتون�س
واجلزائر ،و»الو�ضع املتميز» الذي
يجمع االحتاد واملغرب .كما ميكن
للمنطقة �أن ت�ستفيد من «معاهدة
�أغادير التجارية» التي ت�ضم الأردن
وم�رص وتون�س واملغرب واملوقعة عام
 ،2004لزيادة حجم التجارة البينية
و�إن�شاء خطوط مالحة بحرية و�رشكات
عابرة للحدود تعزز تناف�سية املنطقة
املغاربية ،التي تواجه يف املقابل
و�ضع ًا �أمني ًا غري م�ستقر يف ليبيا،
وموقف ًا معار�ض ًا من اجلزائر لأي احتاد
اقت�صادي وجتاري وجمركي �إقليمي،
ب�سبب خالفاتها مع املغرب واعتمادها
بالكامل على �صادرات الغاز.
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اقت�صاد عربي
تأهيل

ال��ف�ترة امل��ق��اب��ل��ة م��ن ع��ام
.2013

�أعلن العراق �أن وزارة النفط
�ستبا�رش �إعادة ت�أهيل من�ش�آت
م�صفاة التكرير يف بيجي
وت�شغيلها ،بعد �إمتام حترير
ق�����ض��اء بيجي م��ن �سيطرة
تنظيم «داع�ش» على املنطقة
الواقعة على م�سافة  200كلم
�شمال بغداد.

قلق

توصيات بتوجه االستثمارات
الخليجية إلى المغرب

إيرباص

قال ممثل عن �رشكة اخلطوط
اجل��وي��ة القطرية �إن �رشكة
�إي���رب���ا����ص ���س��ت�����س��ل��م �أوىل
طائراتها من ط��راز �أي 350
يف حواىل  12كانون الأول،
و�إن اخلطوط القطرية �ستكون
�أول من يت�سلمها.

إستقرار

ق�����ال ر�����ض����وان ه�ير���س��ي
حممد نائب رئي�س ال��وزراء
ال�صومايل �إن حكومته تتوقع
�أن ي�ستقر حجم املوازنة للعام
املقبل ،وذلك يف وقت جتاهد
فيه لتو�سيع قاعدة دافعي
ال�رضائب و�إق��ن��اع اجلهات
املانحة بدعم املوازنة.

بيانات

�أف������ادت ب��ي��ان��ات ر�سمية
ب��ارت��ف��اع ���ص��ادرات النفط
ال�����س��ع��ودي��ة بنحو � 59أل��ف
ب��رم��ي��ل ي��وم��ي�� ًا يف �أي��ل��ول
املا�ضي ،يف ح�ين وا�صلت
م�����ص��ايف ال��ت��ك��ري��ر املحلية
ا�ستهالك كميات كبرية من
النفط اخلام.

هبوط

ه��ب��ط��ت ال����ع����ائ����دات م��ن
�صادرات النفط اخلام اليمني
بنحو  713مليون دوالر يف
الأ�شهر الت�سعة الأوىل من
العام احلايل� ،أو مبا يعادل
نحو  ,% 35لت�صل �إىل 1.34
مليار دوالر م��ن  2.04يف
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

حققت العالقات املغربية اخلليجية تقدما جديدا باتفاق
امل�شاركني يف امللتقى الرابع لال�ستثمار اخلليجي املغربي على
ت�شكيل جلنة م�شرتكة لدرا�سة التو�صيات ومتابعتها ،وتوفري
�أر�ضية عمل منا�سبة للملتقيات املقبلة.
و�أو���ص��ى امل�شاركون يف امللتقي ال��ذي عقد يف مدينة ال��دار
البي�ضاء ،بتفعيل االتفاقيات املوقعة بني املغرب ودول جمل�س
التعاون اخلليجي ،وخا�صة يف ما يتعلق بتبادل اخلربات وت�أهيل
املوارد الب�رشية ،وتلك املتعلقة باقت�صاد املعرفة واالبتكار.
وجاء يف «بيان ال��دار البي�ضاء االقت�صادي»  -الذي ت�ضمن
�أبرز تو�صيات امللتقى  -ت�أكيد فتح املجال �أمام دول اخلليج
لال�ستفادة من اخلربات املغربية املتواجدة يف الدول املتقدمة،
وال��دع��وة اىل �إن�شاء بنك �أع��م��ال لدعم م�شاريع ال�شباب يف
املغرب واخلليج ،مبا ينعك�س �إيجاب ًا على التعاون االقت�صادي
واال�ستثماري يف امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة.
و�أع��ل��ن املنظمون عن قيام جمموعات ا�ستثمارية مغربية
و�سعودية بت�أ�سي�س �رشكة لال�ستثمار ال��زراع��ي ،وع��ن قيام
م�رشوعات �أخرى عقارية وم�رشوع جممع ا�ست�شفائي �سياحي
يف املغرب.
كما �أعلنت �إح��دى ال�رشكات اخلليجية املخت�صة يف الإع�لام
عزمها �إطالق م�رشوع مدينة �إعالمية يف املغرب ،بالنظر �إىل
كونه -ح�سب البيان« -منطقة م�ستقرة تتوفر على اخلربات
واملوارد القادرة على �إجناح مثل هذه املبادرة».
ور�أى الأمني العام ملنظمة اخلليج لال�ست�شارات ال�صناعية عبد
العزيز بن حمد العقيل �أن تو�صيات هذا امللتقى اال�ستثماري
تخدم هدف التكامل والتعاون اخلليجي املغربي الذي �سيعزز
الوحدة العربية.
و�أ���ض��اف بن حمد العقيل �أن وف��رة اليد العاملة يف املغرب
وامتالكه الأر�ض اخل�صبة مي ّكنان من حتقيق بع�ض امل�شاريع
امل�شرتكة املتعلقة �أ�سا�سا بال�صناعة والزراعة.
من جانبها قالت ع�ضوة جمل�س �إدارة غرفة التجارة وال�صناعة
يف البحرين �أحالم يو�سف عثمان جناحي �إن �أكرث امل�شاركني
�شددوا على مطلب �إن�شاء �صندوق خليجي مغربي لدعم امل�ؤ�س�سات
ّ
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة اخلليجية املغربية.
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قالت الكويت �إن انخفا�ض
�أ�سعار النفط �أم��ر يدعو اىل
القلق ،لكن يجب �أال ي�صيب
الكويت بالرعب .مبينا �أن
احلكومة �ستتخذ العديد من
الإج��راءات التق�شفية التي ال
مت�س حمدودي الدخل.

طيران

خل�صت درا����س���ة مل�ؤ�س�سة
«�أك�سفورد �إيكونوميز» �إىل
�أن قطاع ال��ط�يران �سي�شكل
بحلول ع��ام � 2020أك�ثر من
ثلث اقت�صاد �إمارة دبي التي
حتولت �إىل قطب دويل يف
قطاع الطريان والأ�سفار.

تضخم

�أظ���ه���رت ب��ي��ان��ات ر�سمية
االث��ن�ين �أن معدل الت�ضخم
ال�سنوي يف اليمن ناهز % 10
يف �آب املا�ضي ،م�سجال �أعلى
م�ستوياته يف ع���ام ،فيما
وا���ص��ل االحتياطي النقدي
لدى البنك املركزي هبوطه
يف �أيلول املا�ضي.

إنخفاض

�أك�������دت وزارة ال���ب�ت�رول
امل����صري��ة �أن تكلفة دع��م
الوقود بلغت  22مليار جنيه
(ثالثة مليارات دوالر) يف
الربع الأول من ال�سنة املالية
 ،2015-2014وهو ما يعني
انخفا�ضا بن�سبة  % 29عن
ال�سنة املالية املا�ضية.

تعويل

ا�ستحوذت برامج التوظيف
والق�ضاء على البطالة يف
جل�سات منتدى جدة للموارد
الب�رشية  ،2014وق��د ذكر
م�س�ؤول �سعودي �أن امل��دن

بطالة

االقت�صادية �ستقوم بتوفري
ما يقارب ثالثني �ألف وظيفة
بحلول عام .2020

�أظهرت �إح�صائيات ر�سمية
�أن معدل البطالة بني ال�شبان
(� 15إىل  24عاما) يف املغرب
بلغ  ،% 9.6يف الربع الثالث
م��ن  ،2014ارت��ف��اع��ا من
 ،% 9.1يف الفرتة نف�سها من
العام املا�ضي.

إستئناف

قالت �رشكة طريان الإمارات،
�أك�ب�ر ��شرك��ات ال��ط�يران يف
ال�رشق الأو�سط� ،إنها قررت
ا�ستئناف رحالتها اىل �أربيل،
عا�صمة كرد�ستان العراق،
التي كانت قد علقتها عقب
التقدم ال��ذي حققه م�سلحو
تنظيم «داع�ش».

ترشيد

دع���ت احل��ك��وم��ة الكويتية
امل��واط��ن�ين �إىل ع��دم القلق
نتيجة تراجع �أ�سعار النفط،
م�ؤكدة �أنها �ستتخذ العديد
من الإجراءات التق�شفية التي
ال مت�س حم���دودي ال��دخ��ل.
وق��ال��ت �إن تر�شيد الإن��ف��اق
�أ�صبح يف الوقت احلايل �أمرا
ال بد منه.

تراجع

�أعلنت �أو����.س���ي�.آي� .إن.يف
�ل��ن�������ش���اءات
امل�����ص�ري���ة ل إ
والكيماويات والأ���س��م��دة،
تراجع الطلبيات بوحدتها
ل�ل�إن�����ش��اءات ،وذل���ك قبيل
خ��ط��ة �إدراج����ه����ا ك�رشكة
م��ن��ف�����ص��ل��ة .وحت�����س��ب�� ًا ملا
�سي�سفر عنه اخلالف ب�ش�أن
م�رشوع مركز ال�سدرة الطبي
يف قطر.

إتفاق

�أعلنت حكومة �إقليم كرد�ستان
ال��ع��راق ،ع��ن تو�صلها �إىل
اتفاق مع احلكومة املركزية
يف بغداد ب�ش�أن ملف النفط
الذي ظل عالقا بني الطرفني
منذ نحو عامني ،وذلك ب�أن
متنح بغداد مبلغ خم�سمائة
م��ل��ي��ون دوالر للحكومة
الإقليمية.

إنتعاش

مصفاة بيجي تحتاج أربعة أشهر
للعودة الى العمل
قال م�س�ؤول يف م�صفاة تكرير النفط يف بيجي مبحافظة
�صالح الدين العراقية �إنه �سي�صبح بالإمكان �إعادة امل�صفاة
�إىل كامل طاقتها الإنتاجية يف غ�ضون �أربعة �أ�شهر بعد �أن
ت�رضرت من العمليات امل�سلحة لتنظيم الدولة الإ�سالمية يف
الأ�شهر املا�ضية.
وقال املهند�س �أحمد القي�سي  -وهو كبري املخت�صني يف
ال�صيانة والت�شغيل يف امل�صفاة � -إنها مل تتعر�ض لأ�رضار
بالغة �أثناء الهجمات الأخ�يرة التي �شنها م�سلحو تنظيم
الدولة عليها ،و�إن الأجزاء الرئي�سة �سليمة بالكامل.
و�أ���ض��اف �أن��ه ميكن �أن تعود امل�صفاة اىل العمل بكامل
طاقتها بعد �إ�صالح الأ�رضار التي حلقت بها �أو التي �أدت �إىل
توقفها خالل مدة ال تتجاوز الأربعة �أ�شهر يف ما لو توفرت
جميع م�ستلزمات الت�شغيل وهي الأم��وال الكافية والأيدي
العاملة الفنية ذات اخلربة يف هذا املجال ف�ضال عن الطاقة
الكهربائية والأمن.
وقال �إن من ح�سن احلظ �أن امل�صفاة كانت متوقفة لل�صيانة
حينما �سقطت املناطق القريبة منها بيد عنا�رص تنظيم
الدولة حزيران املا�ضي وبذلك كان توقفها طبيعي ًا ولي�س
ا�ضطراري ًا ،وهذا ما �أبقى جميع مفا�صلها �سليمة.
وتتم تغذية امل�صفاة بالنفط اخلام من حقول كركوك �رشق
بيجي عرب �شبكة �أنابيب متر مبناطق يف ق�ضاء احلويجة
ي�سيطر عليها مقاتلو تنظيم الدولة حيث يتم تزويد امل�صفاة
بـ� 250ألف برميل يومي ًا من نفط كركوك بينما يتم تزويدها
بـ� 35ألف برميل �إ�ضافية من حقل عجيل يف ناحية العلم
جنوب �رشق امل�صفاة.
وبالإمكان �أي�ضا تغذية امل�صفاة من نفط جنوبي العراق
باالعتماد على �شبكة �أنابيب اخلط الإ�سرتاتيجي.
وتعد م�صفاة التكرير يف بيجي من �أكرب م�صايف التكرير يف
العراق بطاقة ت�صميمية تزيد عن � 400ألف برميل يوميا.
129

يتوقع الأردن �أن يبلغ معدل
من��وه االق��ت�����ص��ادي  % 4يف
العام املقبل �إذ �إن انتعا�ش
ال�صادرات وزي��ادة الإنفاق
ال��ع��ام واخل��ا���ص �ساعد يف
التخفيف م��ن الآث����ار غري
املبا�رشة للأزمات يف �سوريا
والعراق.

إستعادة

�إ�ستعاد املغرب نحو  2مليار
درهم ( 228مليون دوالر) من
الأم��وال املهربة �إىل اخلارج
خ�ل�ال � 9أ���ش��ه��ر م��ن ال��ع��ام
اجل���اري .وق��ال �إن القانون
ي����ؤط���ر ع��م��ل��ي��ة ال��ت����صري��ح
ب��الأم��وال �أو املمتلكات يف
اخلارج.

تنظيم

وق��ع��ت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية ،على اتفاقية تنظيم
نقل الب�ضائع على الطرق
ال�بري��ة م��ع ال���دول العربية،
والتي واف��ق عليها املجل�س
الإق��ت�����ص��ادي والإجتماعي
ال��ع��رب��ي ،وجم��ل�����س جامعة
الدول العربية.

متوسط

ك�شفت �أرق���ام ���ص��ادرة عن
اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني �أن متو�سط الأجر
يف الأرا�ضي الفل�سطينية بلغ
� 75.9شيك ًال ( 21دوالرا)،
حتى نهاية الن�صف الأول من
العام احلايل.
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اقت�صاد دولي

اإلقتصاد العالمي في عام :2015
نمو بين الدول رغم التفاوت في درجات التعافي
يبزغ فجر عام جديد بينما ميوج العامل
بتحوالت جذرية متزامنة ت�أخذنا يف
م�شاهد خمتلفة ،من امل�شهد اجليو�سيا�سي
�إىل النظام البيئي لكوكب الأر�ض �إىل
التغيريات يف النظم االجتماعية ،الأمر
الذي يولد القلق واالنزعاج ،وقد يقود
�إىل اال�ضطرابات �أحيانا يف العديد من
املناطق يف العامل.
ومن املنظور االقت�صادي ،فنحن ندخل
حقبة من التوقعات والآفاق املت�ضائلة
وال�شكوك املتزايدة .ويف ما يت�صل بالنمو
ف�إن العامل �سوف يكون لزام ًا عليه �أن
يتعاي�ش مع قدر �أقل من النمو.
ولكي نفهم العواقب ال�ضمنية املرتتبة
على هذا فلنت�أمل ما يلي� :إذا �سجل
االقت�صاد العاملي منواً ال يقل عن وترية
ما قبل الأزمة املالية العاملية (�أي �أكرث
من  5يف املئة �سنويا) يف امل�ستقبل
املنظور ،ف�إن حجمه �سوف يت�ضاعف يف
�أقل من خم�سة ع�رش عاما� ،أما �إذا كان
النمو بن�سبة  3%ف�إن ت�ضاعف الناجت
املحلي الإجمايل العاملي �سوف ي�ستغرق
نحو  25عاما.
وي�شكل هذا فارق ًا كبرياً بالن�سبة اىل
ال�رسعة التي تتم بها عملية خلق الرثوات
يف العامل .فنحن �أحيانا نتجاهل �آثار
النمو االقت�صادي املهمة� ،إىل درجة ت�رض
بنا.
وتخ�ضع �أكرب خم�سة اقت�صادات على
م�ستوى العامل حالي ًا لتحوالت كربى:
فالواليات املتحدة تكافح لتعزيز النمو
يف بيئة من النزاع ال�سيا�سي .وتنتقل
ال�صني من منوذج النمو القائم على
اال�ستثمار والت�صدير �إىل �آخر يقوده
الطلب املحلي ،بينما تكافح �أوروبا من
�أجل احلفاظ على �سالمة عملتها املوحدة
يف حني حتاول حل جمموعة متعددة من
الق�ضايا امل�ؤ�س�سية املعقدة .يف الوقت
ذاته حتاول اليابان مكافحة عقدين من
االنكما�ش باال�ستعانة ب�سيا�سات نقدية
قوية وغري تقليدية .يف حني تظهر رو�سيا
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منتقلة من حال ال�سكون �إىل حركة
�صاخبة يف االقت�صاد وال�سيا�سة.
ويف كل من هذه الق�ضايا ،تعني �صياغة
القرارات ال�سيا�سية املعقدة واحل�سا�سة
والنتائج املرتتبة عليها املزيد من
املجهول ،يف الوقت نف�سه الذي تت�سبب
زيادة الرتابط العاملي يف تعظيم املخاطر
غري املق�صودة.

توقعات النمو

�إكت�سب الن�شاط االقت�صادي العاملي
مزيداً من القوة يف الن�صف الثاين من
عام  2013و�سجل منواً بلغ  3.75يف املئة
 .ومن املتوقع موا�صلة حت�سن الن�شاط
خالل عامي  2014و 2015نتيجة التعايف
واالنتعا�ش املتوقع يف االقت�صادات
املتقدمة رغم التفاوت يف درجات
التعايف بني الدول .وتوقع �صندوق
النقد الدويل �أن ينمو االقت�صاد العاملي
بحواىل  3.4يف املئة عام  2014و 4يف
املئة عام  .2015مع الإ�شارة اىل �أنه قد
خف�ض توقعاته للنمو العاملي لعام 2014
من  3.7يف املئة �إىل  3.4يف املئة بعد
�أن انخف�ض بدرجة �أكرب من املتوقع يف
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الربع الأول من العام لي�صل �إىل  2.75يف
املئة ،وكان ذلك نتيجة لتطورات �سلبية
يف الن�شاط الإقت�صادي يف بع�ض الدول
الكربى .ففي الواليات املتحدة� ،إنخف�ض
الطلب املحلي وتراجعت ال�صادرات ما
�أدى �إىل انكما�ش الناجت يف الربع الأول
من  .2014ويف ال�صني ،تراجع الطلب
املحلي نتيجة جلهود ال�سلطات لكبح
منو الإئتمان� .أما يف رو�سيا ،فقد �أدت
التوترات ال�سيا�سية مع �أوكرانيا �إىل
تباط ؤ� حاد يف النمو الإقت�صادي نتيجة
�ضعف الطلب واال�ستثمار .يف املقابل،
ت�شري بع�ض امل�ؤ�رشات �إىل ا�ستعادة قوة
التعايف وانتعا�ش النمو العاملي يف
الن�صف الثاين من عام .2014
اما بالن�سبة اىل معدالت الت�ضخم ،فمن
املتوقع انخفا�ض ن�سبة الت�ضخم العاملية
من  4.9يف املئة عام � 2011إىل  3.9يف
املئة عام  ،2012لت�ستمر يف االنخفا�ض
�إىل  3.6يف املئة عام  ،2013و 3.5يف
املئة عام  ،2014و�صو ًال �إىل  3.4يف
املئة عام  .2015وقد �سجلت الإقت�صادات
املتقدمة ن�سبة ت�ضخم منخف�ضة خالل
العام  2012بلغت  1.9يف املئة مقابل 2.7

يف املئة عام  .2011كما �أنها ا�ستمرت
يف االنخفا�ض يف تلك الإقت�صادات �إىل
 1.4يف املئة عام  ،2013و 1.5يف املئة
عام  2014و 1.6يف املئة عام .2015
و�سجلت منطقة اليورو ن�سبة ت�ضخم
بلغت  2.7يف املئة عام  2.5 ،2011يف
املئة عام  ،2012ثم انخف�ضت �إىل 1.4
يف املئة عام  2013و 0.9يف املئة عام
 ،2014ومن املتوقع �أن تبلغ  1.1يف املئة
عام  .2015وبالن�سبة اىل االقت�صادات
ال�صاعدة والنامية فقد �سجلت ن�سبة  6يف
املئة عامي  2012و 2013ومن املتوقع
�أن تنخف�ض �إىل  5.5يف املئة عام 2014
و 5.1يف املئة عام .2015

المخاطر االقتصادية العالمية

ال يزال عدد من املخاطر ال�سلبية ي�ؤثر
يف الن�شاط الإقت�صادي و�آفاق النمو
العاملي .وي�شكل انخفا�ض الت�ضخم
تهديداً لالقت�صادات املتقدمة خ�صو�ص ًا
يف منطقة اليورو واليابان ،ومن خماطر
بقاء الت�ضخم دون امل�ستوى امل�ستهدف،
زيادة يف تكلفة االقرتا�ض (�أي تكلفة
الفائدة احلقيقية) ،وارتفاع �أعباء الديون
اخلا�صة والعامة وتراجع الطلب والناجت.
وميكن �أن ي�ؤدي �ضيق الأو�ضاع املالية
وما ينتج منها من ارتفاع تكلفة ر�أ�س
املال يف بع�ض اقت�صادات الأ�سواق
النا�شئة �إىل تباط�ؤ كبري يف اال�ستثمار
وبالتايل �إعاقة النمو .كما �أن احتمال
حتول اجتاه التدفقات الر�أ�سمالية
من الأ�سواق النا�شئة �إىل االقت�صادات
املتقدمة ي�شكل م�صدراً �آخر للقلق .وقد
زادت املخاطرال�سيا�سية نتيجة التوتر
بني رو�سيا و�أوكرانيا و�أ ّثرت العقوبات
املفرو�ضة �سلب ًا على الأ�سواق املالية
العاملية ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل املزيد
من اال�ضطرابات يف التجارة والتمويل.

النمو في اإلقتصادات المتقدمة

حت�سن منو الإقت�صادات املتقدمة ب�شكل

كبري ،حيث يتوقع �أن يبلغ منوها 2.25
يف املئة خالل عامي  2014و2015
مقابل  1.3يف املئة عام  .2013وكان

من �أبرز حمركات النمو ال�سيا�سة النقدية
التي�سريية وتخفيف �شدة ال�ضبط املايل.
ففي الواليات املتحدة ،يتوقع �أن يبلغ

معدل النمو 1.7يف املئة يف عام
ويرتفع اىل  3يف املئة عام � 2015صعوداً
من  1.9يف املئة عام ،2013لعدة عوامل
منها �إ�ستمرار ال�سيا�سة النقدية التو�سعية
وبدء تعايف القطاع العقاري وزيادة يف
مدخول الأ�رس .ومن املتوقع �أن يبلغ النمو
يف منطقة اليورو  1.1يف املئة عام 2014
و 1.5يف املئة عام  2015بعد �أن �سجلت
املنطقة منواً �سلبي ًا بلغ  0.4يف املئة عام
 .2013لكن هذا التعايف يت�سم بالتفاوت،
فيكون �أقوى يف بلدان �أوروبا الأ�سا�سية
و�أ�ضعف يف البلدان اخلا�ضعة لل�ضغوط
والتي تت�سم بالت�شتت املايل واملديونية
العالية وارتفاع البطالة والت�شديد
الإئتماين وهو ما ي�ؤدي �إىل كبح الطلب
املحلي يف كل من اليونان� ،إ�سبانيا،
قرب�ص� ،إيطاليا والربتغال .يف املقابل،
�أدى تي�سري �أو�ضاع الإئتمان وزيادة الثقة
�إىل دعم الن�شاط الإقت�صادي يف اململكة
املتحدة� .أما يف اليابان ،فت�شري التوقعات
�إىل تباط�ؤ النمو الإقت�صادي خالل عامي
 2014و 2015نتيجة ال�سيا�سة املالية
االنكما�شية التي بد�أت بزيادة �رضيبة
الإ�ستهالك يف �أوائل عام  .2014ومن
املتوقع �أن ي�سجل النمو الإقت�صادي
ال�سنوي معدل  1.6يف املئة عام 2014
ليعود وينخف�ض �إىل  1.1يف املئة يف
عام .2015
2014

نمو اقتصادات الدول
الصاعدة والنامية

ت�ساهم اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة
ب�أكرث من ثلثي النمو العاملي ،ومن
املتوقع �أن يبلغ النمو فيها  4.6يف املئة
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يف عام  2014و 5.2يف املئة عام 2015

نتيجة �إزدياد حجم ال�صادرات �إىل الدول
املتقدمة .ويعك�س �ضعف النمو يف هذه
الدول مقارن ًة بالدول املتقدمة بيئة
مالية خارجية �أقل �إيجابية بالإ�ضافة
�إىل �ضعف اال�ستثمار والطلب املحلي
والقيود الهيكلية املحلية الأخرى يف
بع�ض الدول.
ومن املتوقع �أن يبلغ النمو يف ال�صني
 7.4يف املئة عام  2014و 7.1يف املئة
عام .2015واتخذت ال�سلطات تدابري لدعم
الن�شاط الإقت�صادي تت�ضمن منح تخفيف
�رضيبي للم�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة
والتعجيل يف االنفاق ال�رضيبي والإنفاق
على البنية التحتية و�إجراء تخفي�ضات
يف ن�سب الإحتياطي الإلزامي .كما من
املتوقع �أن ينمو الناجت املحلي الإجمايل
يف الهند بف�ضل جهود احلكومة لتعزيز
ال�سيا�سات الهيكلية الداعمة لال�ستثمار.
وال تزال �أفريقيا جنوب ال�صحراء تنمو
بوترية مت�سارعة ومن املرتقب �أن ترتفع
ن�سبة النمو من  4.8يف املئة عام 2013
�إىل  5.5يف املئة خالل عامي 2014
و .2015ومن املرجح �أن ي�شهد النمو
الإقليمي يف �أمريكا الالتينية زيادة
متوا�ضعة من  2.5يف املئة عام � 2014إىل
 3يف املئة عام  .2015كما من املتوقع �أن
ي�شهد النمو الإقت�صادي يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا �إرتفاع ًا ب�سيط ًا
خالل عامي  2014و 2015نتيجة الإنفاق
احلكومي الكبري يف الدول امل�صدرة
للنفط ،يف حني ال يزال العديد من الدول
امل�ستوردة للنفط يعاين من م�شاكل
�إجتماعية و�سيا�سية و�أمنية.
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اقت�صاد دولي
إغالق

بن�سبة ع�رش واحد يف املائة
خالل الربع الأخري من ال�سنة
املالية اجلارية.

�أغ��ل��ق��ت ��شرط��ة العا�صمة
ال�صينية بكني �أك�ثر من 10
بنوك «�رسية» م�س�ؤولة عن
حتويل �أكرث من  22.6مليار
دوالر �إىل اخلارج ب�شكل غري
قانوين ،واعتقلت  59م�شتبها
بهم وج��م��دت  264ح�ساب ًا
بنكي ًا.

تحقيق

قالت متحدثة با�سم النائب
العام ب�سوي�رسا �إن الأخ�ير
فتح حتقيقا جنائيا ب�ش�أن
تالعب ع��دة متعاملني يف
�أ�سعار العمالت الأجنبية،
لتن�ضم �سوي�رسا �إىل كل من
الواليات املتحدة وبريطانيا
يف ال���ت���ح���ري ع����ن ه���ذه
املعامالت.

إتفاق

وق��ع��ت �أ���س�ترال��ي��ا وال�صني
�إتفاقا للتجارة احلرة تقول
كانبريا �إن��ه �سيفتح �أ�سواقا
تقدر قيمتها باملليارات �أمام
امل�صدرين الأ�سرتالني .ومن
املتوقع �أن مينح االت��ف��اق
منتجي الأل���ب���ان واخل��م��ور
القدرة على دخ��ول الأ�سواق
من دون دفع ر�سوم.

تنازل

تنازلت �رشكة النفط العمالقة
�أك�سون عن موقعها كثاين
�أك�ب�ر ��شرك��ة م�ساهمة يف
ال��ع��امل ل�رشكة الربجميات
م��اي��ك��رو���س��وف��ت وذل���ك بعد
انهيار �سعر �أ�سهمها نتيجة
انخفا�ض �أ�سعار النفط.

مؤشرات

�أظ���ه���رت م����ؤ��ش�رات الأداء
االق��ت�����ص��ادي الأمل����اين �أن��ه
متكن من جتنب الدخول يف
مرحلة الركود بفارق �ضئيل
وذل����ك ب��ع��دم��ا ���س��ج��ل من��وا
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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تصنيف

استمرار السلوك الخاطئ
لبنوك بعد فضيحة الليبور
قالت �صحيفة بريطانية �إن ك�شف هيئات رقابة مالية
بريطانية و�أمريكية عن ا�ستمرار ال�سلوك اخلاطئ لبع�ض
البنوك الكربى يف العامل يف �آخ��ر خم�س �سنوات حتى
ت�رشين الأول م��ن ال��ع��ام املا�ضي �-أي بعد تعهدها
بت�صحيح �أو�ضاعها �إثر ف�ضيحة الليبور� -أ�صاب املحللني
واملراقبني بالده�شة.
وكانت هيئات رقابة مالية بريطانية و�أمريكية قد �أعلنت
عن تغرمي خم�سة بنوك ملياري جنيه �إ�سرتليني ( 3مليارات
دوالر) ،بعدما خل�ص حتقيق م�شرتك �إىل تالعب البنوك
ب�أ�سعار العمالت يف البور�صات العاملية.
ولفتت �صحيفة غارديان �إىل �أن الغرامة لن تكون الأخرية
لهذه البنوك وال للقطاع امل�رصيف ال��ذي دفع غرامات
مالية كبرية منذ بدء الأزمة املالية العاملية عام .2008
فقد حتملت البنوك الكربى �أكرث من  240مليار دوالر من
الغرامات ،بح�سب حمللني من بنك مورغان �ستانلي.
ويقول ه�ؤالء �إن �أكرب خم�سة بنوك بريطانية �ستتحمل 33.6
مليار دوالر ،ي�ضاف �إىل ذلك بنوك �أوروبية و�أمريكية
�أخرى �سرتفع الرقم �إىل  72مليار دوالر.
وال يزال بنك باركليز يواجه ق�ضايا مرفوعة بحقه من
الق�ضاء الربيطاين والأمريكي ،بينما يواجه رويال بنك
�أوف �أ�سكوتلندا ق�ضايا مرفوعة من الق�ضاء الأمريكي
وكذلك بنك �ستاندرد ت�شارترد.
و�أ�شارت غارديان �إىل �أن الق�ضايا �أثارت جدال حول ما �إذا
كان و�ضع امل�رصفيني يف ال�سجن ب�سبب �أخطائهم �أف�ضل
من تغرمي البنوك.
وق��ال رئي�س ق�سم اال�ستثمار يف م�ؤ�س�سة روي��ال لندن
لإدارة الأ�صول  -روبرت تالبوت � -إن ال�س�ؤال الذي ال
يزال مطروحا هو مدى تكيف حاجات هيئات الرقابة
املالية لال�ستقرار املايل مع حاجة البنوك لتحقيق عوائد
على ر�أ�س املال ,ويف الوقت نف�سه تعزيز دور امل�ؤ�س�سات
املالية لدعم االقت�صاد.
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خف�ضت م�ؤ�س�سة الت�صنيف
االئتماين �ستاندرد �آند بورز
ت�صنيف ديون �رشكة تويرت،
التي متلك موقع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ال�����ش��ه�ير� ،إىل
ت�صنيف «غري مرغوب فيه»
ا�ستثماريا.

أعذار
�إت��ه��م وزي���ر النفط الإي���راين
بيجن زنغنه بع�ض ال��دول
ب��اخ��ت�لاق �أع������ذار ل��ت�بري��ر
معار�ضتهم ال�ستقرار الأ�سعار
م��ن خ�لال خف�ض الإن��ت��اج.
وقال �إن دول قامت بزيادة
�إنتاجها وتقدم ذرائع لتربير
ت�رصفاتها.

أرباح

�إرتفعت الأرب��اح الت�شغيلية
ل�رشكة �صناعة الطائرات
«�إي��رب��ا���ص» خ�لال الأ�شهر
الت�سعة الأوىل م��ن ال��ع��ام
احلايل  % 12مقارنة بالفرتة
نف�سها م��ن ال��ع��ام ال�سابق،
متجاوزة بذلك التوقعات.

تباطؤ

ك�شفت ت��ق��اري��ر ع��ن تباط�ؤ
االقت�صاد الإندوني�سي منذ
ك��ان��ون الأول  ،2010على
�أ�سا�س �سنوي من � % 6.8إىل
 % 5يف ال��رب��ع ال��ث��ال��ث من
 ،2014ما ي�شري �إىل �ضعف
�أداء االقت�صاد.

تغيير

ت��وق��ع ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي
ف�لادمي�ير ب��وت�ين �أن ي��ط��ر�أ
تغيري على �أ�سعار النفط يف
امل�ستقبل ،م�����ش�يرا �إىل �أن
انخفا�ضها احلايل لن ينعك�س

�أ�ضخم م�صنع للذهب بال�رشق
الأو�سط .ويتوقع �إنتاج ثالثة
�أطنان من الذهب �سنويا �إىل
جانب طن و 250كيلوغراما
م���ن ال��ف�����ض��ة وخم�سمائة
كيلوغرام من الزئبق.

ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ االل���ت���زام���ات
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��ي��زان��ي��ة
الرو�سية.

قطار

�أع��ل��ن��ت ���س��ل��ط��ات مو�سكو
�إط�ل�اق رح�ل�ات �أول قطار
ك��ه��رب��ائ��ي ب��ط��اب��ق�ين بني
م��و���س��ك��و و�أح����د م��ط��ارات��ه��ا
خالل عر�ض يف حمطة �سكك
حديد «بيلورو�سكي» الواقعة
بالقرب من مركز املدينة.

تراخيص

�أعلنت احلكومة الرتكية �أنها
�ستمنح قريبا ت�صاريح عمل
لعدد حم��دود م��ن الالجئني
ال�����س��وري�ين ال��ذي��ن غ���ادروا
بالدهم ،ومن دون �أن ت�ضع
�سوق العمل �أم��ام �صعوبات
ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل امل��واط��ن�ين
الأتراك.

ربح

�أف��ادت بيانات �رشكة النفط
الرو�سية «غازبروم نفط» ب�أن
�صايف �أرباحها ارتفع خالل
الأ�شهر الت�سعة الأوىل من
العام احلايل  % 3.2مقارنة
ب��ال��ف�ترة نف�سها م��ن العام
ال�سابق ،لت�شكل  3مليارات
دوالر.

دعوة

دع��ت �إي��ران وفنزويال بقية
الأع�ضاء املنتجني للنفط يف
منظمة �أوبك اىل دعم �أ�سعار
اخل��ام التي هبطت مبا يزيد
ع��ن  ،% 30م�سجلة �أدن���ى
م�ستوياتها يف �أربع �سنوات
قبل اجتماع �أوب��ك يف وقت
الحق هذا ال�شهر.

ذهب

�إف��ت��ت��ح��ت �إي������ران م�صنع
«زر�شوران» للذهب يف �شمال
غ���رب ال���ب�ل�اد ،وال����ذي يعد

مسؤولية

إنكماش االقتصاد الياباني
للربع الثاني على التوالي
قالت اليابان �إن اقت�صادها انكم�ش مبعدل �سنوي قدره
 % 1.6يف الربع الثاين من العام املايل احلايل حتى � 30أيلول
املا�ضي ،و�سط تباط�ؤ الطلب اال�ستهالكي بعد ارتفاع �رضيبة
املبيعات يف ني�سان املا�ضي.
كما عدلت احلكومة معدل االنكما�ش خالل الربع الأول املنتهي
يف  30حزيران املا�ضي من � % 7.1إىل .% 7.3
وميثل ا�ستمرار انكما�ش االقت�صاد الياباين للربع الثاين على
التوايل نب�أ �سيئا حلكومة رئي�س الوزراء �شينزو �آبي التي تكافح
من �أجل حتفيز االقت�صاد.
كما �أن هذه البيانات �ستجعل من ال�صعب على �آبي زيادة
�رضيبة املبيعات مرة �أخ��رى يف ت�رشين الأول املقبل �إل
 % 10كما هو متوقع
وكانت احلكومة اليابانية قد رفعت �رضيبة املبيعات مطلع
ني�سان املا�ضي �إىل  % 8من  ،% 5وهو �أول ارتفاع منذ 17
عاما ،على الرغم من املعار�ضة ال�شعبية.
ويف �إ�شارة �أخرى �إىل تراجع �أ�سعار النفط ،قالت وكالة الطاقة
الدولية �إن �سوق النفط دخلت عهدا جديدا مع تراجع النمو
االقت�صادي ال�صيني وانتعا�ش �إنتاج الواليات املتحدة من
النفط ال�صخري ،ما يجعل العودة �إىل الأ�سعار املرتفعة �أمرا
غري حمتمل.
مني بانكما�ش مبعدل �سنوي قدره
وكان االقت�صاد الياباين قد ّ
 % 2.3يف الفرتة من ت�رشين الأول �إىل كانون الأول من العام
 2012وذلك مقارنة بالفرتة نف�سها من العام .2011
وعزت احلكومة يف بيان الرتاجع لثالث �أكرب اقت�صاد يف
العامل �إىل الآثار امل�ؤقتة الناجمة عن الفي�ضانات الهائلة التي
اجتاحت تايلند التي حتت�ضن الكثري من امل�صانع اليابانية،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار تداعيات الزلزال املدمر الذي �رضب
البالد العام املا�ضي ،وتباط�ؤ االقت�صاد العاملي و�صعود الني.
وعلى �أ�سا�س ف�صلي بني تقرير �صادر عن مكتب احلكومة
اليابانية تراجع �إجمايل الناجت املحلي بن�سبة  % 0.6خالل
الربع الثالث من العام املايل احلايل -الذي بد�أ يف الأول من
ني�سان املا�ضي -مقارنة بالربع ال�سابق عليه.
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ق���ال ال��رئ��ي�����س الأم�يرك��ي
ب���اراك �أوب��ام��ا �إن ب�لاده
ال ميكنها وح��ده��ا حتمل
م�س�ؤولية من��و االقت�صاد
ال��ع��امل��ي ،ودع���ا جمموعة
الع�رشين يف قمتها املنعقدة
يف �أ�سرتاليا �إىل التحرك من
�أجل حفز النمو.

نمو

منا اقت�صاد ماليزيا بن�سبة
 5.6باملئة يف الربع الثالث
من العام ،مقارنة مع الفرتة
نف�سها من العام املا�ضي،
جماريا التوقعات ومتباطئا
من منو بلغ  6.5باملئة يف
الربع الثاين و�سط قلق من
ت�أثري االقت�صاد العاملي.

إرتفاع

�إرتفع الإنتاج ال�صناعى فى
منطقة ال��ي��ورو خ�لال �شهر
�أيلول املا�ضى بن�سبة % 6.0
مقارنة ب�شهر �آب املا�ضى،
ولكن هذه الن�سبة جاءت �أقل
من املتوقع فى ظل انخفا�ض
�إنتاج ال�سلع اال�ستهالكية.

تعزيز

قالت امل�ست�شارة الأملانية
�أجن��ي�لا م�يرك��ل� ،إن �أملانيا
تتطلع لزيادة ا�ستثماراتها
يف باك�ستان وخا�صة يف
جم��ال ال��ط��اق��ة �رشيطة �أن
تكون الظروف هناك م�ؤاتية.
وق��ال��ت �إن ب��ن��ك التنمية
احل��ك��وم��ي ك��ي��ه.اف.دب��ل��ي��و
ي��ع��م��ل يف م����شروع��ات يف
باك�ستان.
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فر�ص عمل

 فرص عمل 
األرجنتين

�رشكة �أرجنتينية متخ�ص�صة يف
ال�صناعات الغذائية يف جماالت عدة،
من بينها املواد الأولية والتو�ضيب
وجتهيزات النقل والتربيد ومعايري
ال�صحة وال�سالمة ،ت�سعى �إىل توطيد
عالقاتها مع �رشكات لبنانية مهتمة
بالت�سويق ملنتجاتها يف ال�سوق املحلية .
للإت�صال:
Adepia
Luis ador
Website: www.adepia.org

باكستان

�رشكة باك�ستانية من �أبرز املزودين
وامل�صدرين لأنواع احلبوب والأرز
والقمح والطحني ،ت�سعى �إىل �إقامة
عالقات جتارية يف ال�سوق اللبنانية .
للإت�صال:
.Karimkarobarco
Tel:0092213273162
00922132733465
Cell:00923223694503
Email:
abdulkarim@karimkobar.com
Website: www.karimkobar.com

Email:cciap@cciap.pt

تشيكوسلوفاكيا

�رشكة ت�شيكية متخ�ص�صة يف ت�صنيع
معدات وجتهيزات من �أجل حرق الطاقة
وغاليات و�إك�س�سواراتها وبنائها
بح�سب طلب العميل،تيحث عن موطئ
قدم لأعمالها يف لبنان وعن العمل مع
�رشكاء لبنانيني.
للإت�صال:
PBS Power Equipment
Tel:00420568504320
Email:kpleha@pbstra.cz
Website:www.pbspe.cz

تركيا

تبدل يف �إجراءات ال�سفر �إىل تركيا.
�أبلغت ال�سلطات الرتكية الأمن العام
اللبناين �أ ّنه اعتباراً من تاريخ2015/1/1
�سيتم اعتماد �إجراءات بالن�سبة اىل
�صالحية جواز �سفر الراغبني بال�سفر
اىل تركيا .وعطف ًا على كتاب ال�سلطات

البرتغال

«فر�ص ا�ستثمار يف الربتغال»
ي�رس الغرفة التجارية ال�صناعية العربية
الربتغالية تزويد ال�رشكات ورجال
الأعمال اللبنانيني باملعلومات املطلوبة
حول فر�ص اال�ستثمار يف الربتغال
يف قطاعات خمتلفة� ،أهمها الطريان
املدين والربيد والأغذية الزراعية
والإن�شاءات والأ�شغال العامة وال�رصف
ال�صحي وجتميع املياه والإ�شارات
وخطوط ال�سكك احلديدية والطاقة
والطاقة املتجددة وال�صناعة (القوالب
البال�ستيكية وال�سيارات) والعقارات
وال�سياحة وقطاعات �أخرى.
للإت�صال:
Tel:00351213138100
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الرتكية ،تعلم املديرية العامة للأمن
العام املواطنني اللبنانيني الراغبني
بال�سفر �إىل تركيا الت�أكد من �أن �صالحية
جواز ال�سفر تتخطى:
 ت�سعني يوم ًا بالن�سبة اىل املغادرينلل�سياحة.
 �ستني يوم ًابعد انتهاء �صالحية ال�سمةملن لديهم �سمة.
 �ستني يوم ًا بعد انتهاء �صالحيةالإقامة ملن لديهم �إقامة.
�رشكة تركية متخ�ص�صة يف �إنتاج املواد
واملخ�صبات وت�صنع حتديداً منتج ًا
ب�إ�سم  FELDESPARي�ستخدم يف �إنتاج
الزجاج وال�سرياميك والبور�سلني،ت�سعى
�إىل توريد منتجاتها �إىل لبنان.
للإت�صال:
Sulfertkimyasan.Tic.A.S
Tel:00902124650666
Fax:00902124652101
Email:export3@sulfert.com
Website:www.sulfert.com

رومانيا

�رشكة رومانية متخ�ص�صة يف ت�صنيع
م�ضخات يف قطاعات مرتبطة
بالكيماويات والبرتوكيماويات واملياه
والطاقة والورق وبناء ال�سفن و�سواها،
ت�سعى �إىل �إقامة عالقات جتارية يف
ال�سوق اللبنانية.
للإت�صال:
AVERSA Manufaturing
Email:aversa@aversa.ro
or ofertare@aversa.ro
Website:www.aversa.ro

فر�ص جتارية وا�ستثمارية يف رومانيا
تفتح رومانيا �أمام امل�صدرين اللبنانيني
فر�صة الت�صدير �إليها ،مبا ي�شمل منتجات
يف قطاعات متعددة � ،أبرزها الأ�سمدة
الكيماوية امل�صنعة والرتبة املخ�ص�صة
للحدائق والطالء والنفايات الناجمة
عن التجهيزات الإلكرتونية والكهربائية
والبال�ستيك امل�صنع للتو�ضيب واخل�شب
امل�صنع وم�ستح�رضات منع ت�ساقط ال�شعر
والأدوية والأثاث والألواح الإلكرتونية
ال�صناعية،بالإ�ضافة ‘ىل خدمات يف
جماالت التجزئة واملرافئ وحلقات
التدريب واخلدمات الإ�ست�شارية من �أجل
تطوير املبيعات والت�سويق .
للإت�صال:

FRD center market entry services
Romania
Tel:0040214111459
Email:Europa@fredcenter.ro
Website:www.market0entry.ro

سلوفاكيا

�رشكة �سلوفاكية متخ�ص�صة يف تطوير
وت�صنيع وتوزيع منتجات مرتبطة
بخدمات النطاق العري�ض،وهي مهتمة
بتوزيع �أنظمة جتميع بيانات على املدى
البعيد ملرافق متعددة مثل املياه والطاقة
والغاز وغريها .وميكن جتميع هذه
البيانات من خالل تطبيقات عرب الويب
�أو الهواتف اخللوية �أو تطبيقات من طرف
ثالث .وتبحث ال�رشكة عن �رشكاء لتوزيع
�أنظمتها يف لبنان.
للإت�صال:
Zadako s.r.o

Tel:00421264531086
Fax:00421264531084
Email:zadako@zadako.com
Website:www.zadako.com

سنغافورة

�رشكة يف �سنغافورة بالإتفاق مع
 caterpillarتعمل يف حقل تقدمي حلول
الطاقة يف خدمات �إ�ست�شارية وت�صميم
وتركيب وعمليات �صيانة و�صناعة
مولدات وحموالت وكابالت و�أك�س�سوارات
و�سواها  ،تن�شط يف ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا  ،وتبحث عن �إقامة �رشاكات يف
لبنان.
للإت�صال:
Apac Energy Rentals Pte Ltd
Linda Ennin
Tel:0065152036
Fax:006562652716
Email:
linda.ennin@apaceenergy.com
Website:www.apacenergy.com

الصين

�رشكة �صينية متمركزة يف �شنرنن
متخ�ص�صة يف ت�صنيع الأكواب
البال�ستيكية  shakerBottlesالتي ميكن
�أن تخلط فيها �سوائل متنوعة وت�ستخدم
يف الن�شاطات الريا�ضية �أو للمحافظة
على الر�شاقة �أو للإ�ستعماالت اليومية
�أو �سواها من الأهداف.وتنتج ال�رشكة
ت�صاميم خمتلفة ب�ألوان وقيا�سات
و�شعارات متنوعة بح�سب طلب العميل،
وتبحث عن توريد منتجاتها �إىل ال�سوق
اللبنانية.
للإت�صال:
>Winwe Enterprise Ltd

TPMC STEEL
EIMY
Tel: 008602258892192
Email: info@tpmcsteel.com

مصر

�رشكة م�رصية تعترب من �أكرب م�صانع
التغليف يف م�رص ،فهي ت�ضم ثالثة
م�صانع رئي�سية يف م�رص وتدير م�صانع
موزعة حالي ًا بني ال�رشق الأو�سط وال�رشق
الأق�صى و�أوروبا ،وتتعامل مع كربيات
ال�رشكات والعالمات التجارية يف
املنطقة والعامل ،وهي تبحث عن فر�ص
�أعمال يف ال�سوق اللبنانية .
للإت�صال:
HI-PACK
Tel:002015411066/ext.574
Email:cciap@cciap.pt

هولندا

�رشكة هولندية ت�ص ّنع �أجهزة احلفر
املخ�ص�صة للرباغي و�أجهزة الكمربي�سور
و�سواها ،وت�سعى �إىل �إقامة �رشكات
مع م�ستوردين ووكالء وجتار مهتمني
مبنتجاتها يف ال�سوق اللبنانية.
للإت�صال:
SENCO EMEA
Tel:0031320295500
Fax:0031320295510
Email:
said.badouri@verpa-senco.com
Website:www.senco-eamea.com

Marco
Tel:008675533590260
Email:marco@winwe.com

�رشكة �صينية متخ�ص�صة يف �صناعة
احلديد من ق�ضبان و�ألواح و�أ�سطوانات
و�أنابيب وحديد خم�ص�ص للج�سور
وال�سفن و�سكك احلديد و�سواها  ،تبحث
عن توريد منتجاتها �إىل ال�سوق اللبنانية.
للإت�صال:
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معار�ض وم�ؤتمرات

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
معرض ويدينغ فوليز:

(من تنظيم �رشكة بروموفري)
من � 22 – 19شباط 2015

معرض إن شايب:

بريوت /البيال
(من تنظيم �رشكة �أي �سكوير)
من � 9 – 6آذار 2015

معرض هوريكا:

بريوت /البيال

من  23 20-ني�سان 2015

معرض بيروت لليخوت:

يف مرف أ� بريوت
(من تنظيم جمموعة �أي �أف بي)
من � 17 – 13أيار 2015

معرض الحدائق
ومهرجان الربيع:

بريوت /ميدان �سباق اخليل
(من تنظيم هو�سبيتاليتي �سريف�سيز)

من � 30 26-أيار 2015

معرض بروجيكت ليبانون:

بريوت /جممع البيال
(من تنظيم جمموعة �أي �أف بي )
من  4 – 3حزيران 2015

معرض إيك أورينت:

بريوت /جممع البيال
(من تنظيم جمموعة �أي �أف بي)
من  4 – 3حزيران 2015

 معارض ومؤتمرات في العالم 
إسبانيا /برشلونة:

معر�ض خم�ص�ص للألب�سة الع�رصية
(من تنظيم فريادي بر�شلونة)
من  27كانون الأول  4 - 2014كانون
الثاين 2015

من  29 – 21كانون الثاين 2015

تركيا/أزمير:

من � 28 – 24شباط 2015

تركيا/انتاليا:

املعر�ض الدويل للزراعة والبيوت الزراعية
واحليوانية ()AgroExpo Eurasia
من � 15 – 12شباط 2015

املعر�ض التجاري الدويل للم�أكوالت
()Anfas food Product
من � 28 – 25شباط 2015

املعر�ض الدويل لآالت وماكنات
املفرو�شات و�أك�س�سواراتها واملعدات
التابعة لها .
من � 4 – 1شباط 2015

تركيا/إسطنبول:

املعر�ض الدويل ل�رشق املتو�سط لل�سياحة
وال�سفر ()EMITT
من  25 – 22كانون الثاين 2015

الجزائر/الجزائر:

املعر�ض الدويل للطباعة وتقنية التعبئة
والتغليف ()Print Pack Alger
من � 25 – 23شباط 2015

إيران/طهران:

تركيا/أزمير:

الكويت/الكويت:

إيران/طهران:

املعر�ض الدويل للطاقة املتجددة وتوفري
الطاقة()IES
من � 5 2-شباط 2015

املعر�ض الدويل لف�ساتني الأعرا�س،
مالب�س ال�سهرات()IF Wedding Fashion
من � 7 – 4شباط 2015

إيران/طهران:

تركيا/إسطنبول:

املعر�ض الدويل للفنادق ،ال�سفر وخدمات
ال�سياحة و�أدواتها ()HT&T
من � 15 – 12شباط

املعر�ض الدويل لرتبية احليوانات
وتقنيتها ()Animalia Istanbul
من � 8 – 5شباط 2015

البحرين/المنامة:

تركيا/إسطنبول:

معر�ض اخلريف الدويل – معر�ض
الب�ضائع الإ�ستهالكية
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املعر�ض الدويل للمطابخ واحلمامات
و�أدواتها ()UNICERA-Kitchen
136

املعر�ض الدويل لتقنية الإت�صاالت
()Info&connect
من  31 – 25كانون الثاين 2015

تركيا/إسطنبول:

املعر�ض الدويل لأبواب اخل�شب
،املعدن والأملنيوم وكذلك �صناعة
الأبواب الكهربائية وتخ�ص�ص �صناعة
الأبواب()doorfair Turkey
من  18 – 15كانون الثاين 2015

