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الإفتتاحية

«كلنا للصناعة»
لعل العنوان «كلنا لل�صناعة» يخت�رص االنتماء �إىل «حزب» ال�صناعة اللبنانية التي عقدت جمعيتها العمومية بح�ضور  354منت�سب ًا،
وانتخبت فادي اجلميل رئي�س ًا للجمعية ،وذلك خلف ًا لنعمة افرام ،يف انتخابات كانت �أ�شبه بعر�س لل�صناعيني ،عربت عن الروح
الوطنية يف �أبهى جتلياتها ،خ�صو�صا ان هذه «املعركة» جاءت بعد � 20سنة من فوز متكرر للوائح جمعية ال�صناعيني بالتزكية.
و�إذا كانت الئحة اجلميل قد فازت بالكامل عرب ربحها ال�صناعيني وبالتوافق والتوازن .ف�إن الئحة رامز بو نادر و�إن خ�رست
املعركة �إال �أنها فازت باال�رصار على اجراء االنتخابات اوال ،وعلى تثبيت معركة احلقوق التي كان ينادي بها ثاني ًا.
�صحيح ان االنتخابات اجريت و�سط معركة قوية لكن اجلميع فاز ب�إعادة احلياة الدميقراطية التي طاملا ا�شتاق اللبنانيون اليها
يف القطاعات االقت�صادية املختلفة،
فبعد عقود على انطالق مرحلة �إعادة االعمار ،كان من املفرت�ض �أن ي�أتي يوم اجلمعية ال�صناعية يف زمن يزدهر فيه االقت�صاد،
ح�صة الأ�سد يف االقت�صاد وحمرك ًا ا�سا�سي ًا للنمو االقت�صادي وخلق الوظائف ومكان ًا ا�سا�سي ًا للت�شابك
ولطاملا كانت لل�صناعة ّ
بني التقدم التعليمي واالقت�صاد.
مل يكن �شعار «�صنع يف لبنان» وبعده �شعار «بتحب لبنان حب �صناعتو» و�شعار «�صناعتك هويتك» ومنذ زمن جورج افرام
وانتهاء ب�شعار «كلنا لل�صناعة»� ،إال �صورة للم�ؤ�س�سة الناجحة منذ تاريخ ت�أ�سي�سها وحتى اليوم ،رغم �أنها مرت
«ا�شرتي لبناين»
ً
خالل مراحلها بظروف غري عادية وغري ا�ستثنائية .فكلما انتخب رئي�س للجمعية ،كانت له �إجنازات ،ولعل من �أهمها مث ًال م�رشوع
«املدن ال�صناعية» التي �أطلقها الرئي�س ال�سابق للجمعية نعمة افرام �ضمن «باقة انتاجية» هي عبارة عن �سلة حتفيزية لال�ستثمار
كربنامج لقيا�س امل�ؤ�رشات ال�صناعية ،و�سلة حتفيزية لال�ستثمار ،و�إعالن حتديث دليل ال�صادرات وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية ،وحتقيق
�أول خطوة يف م�سرية حماية ال�صناعة وهو اعفاء ال�صادرات من  % 50الر�سوم.
املهم مع انتخاب رئي�س جديد للجمعية ال�صناعية هو حتديد ما يريده ال�صناعيون .هل يريدون اال�ستمرار يف ترك قوى �سوق
العمل ال�صناعي (املتفاعلة مع �سيا�سات مالية ونقدية خاطئة ومع واقع اقت�صاد �إقليمي ريعي) �أن حتدد م�سار ال�صناعة اللبنانية
يف امل�ستقبل؟ ما يعني ا�ستمرار احلالة االقت�صادية على ما عليها االن� .أم �أنهم يريدون �أن يتخذوا قراراً ا�سرتاتيجي ًا مف�صلي ًا يف
حتويل لبنان �إىل بلد �صناعي متقدم؟
يتطلب اخليار الثاين �أن تتدخل الدولة ب�شكل فعال عرب �سيا�سة �صناعية �شبيهة بتلك التي �أعتمدت يف الدول التي حولت اقت�صاداتها
املتخ ّلفة �إىل اقت�صادات �صناعية ككوريا اجلنوبية وغريها ،فقد بينت الدرا�سات �أن التنمية ال�صناعية بحاجة �إىل تدخل الدولة
لفر�ض تغيريات بنيوية وديناميكية يف ت�ش ّكل القطاعات االقت�صادية ،وذلك عرب احداث �صدمات �إيجابية ت�ؤدي �إىل حلقات حميدة
بني النمو ال�صناعي واالنتاجية وتك�رس حاالت الركود يف �شكل توزيع املوارد االقت�صادية على القطاعات املنخف�ضة االنتاجية
كالذي يح�صل يف لبنان االن.
طبع ًا املهمة لي�ست �سهلة ،فاالقت�صاد اللبناين يرزح حتت ارث ثقيل من التفكري االقت�صادي اخلاطئ الذي بد�أ مع نظريات مي�شال
�شيحا حول اخل�صو�صية اللبنانية و�أ�صل الرثوة ال�شبيه بالنظريات االقت�صادية ملا قبل �آدم �سميث .هذا التفكري �أ�ضاع فر�صة كبرية
يف تطوير اقت�صاد �صناعي منتج ومل يتم ا�ستغالل الو�ضع اجليد ن�سبي ًا لل�صناعة اللبنانية (التي �شهدت منواً حتى خالل احلرب
يف الثمانينيات نتيجة انخفا�ض �سعر العملة) .علما ان بع�ض القطاعات ال�صناعية الأكرث منواً يف عام ( 1994االغذية ،االلب�سة،
الأخ�شاب واملفرو�شات ،املعادن واملنتجات الكيميائية) كان �شبيها بقطاعات النمو ال�صناعي يف منطقة ما �سمي بـ»ايطاليا
الثالثة» ،وهي املنطقة التي �أحدثت االنبعاث االقت�صادي لأيطاليا منذ ثمانينات القرن املا�ضي.
«كلنا لل�صناعة» يجب �أن يكون حافزاً لل�صناعيني اللبنانيني ملواجهة الأ�سواق املناف�سة التي بد�أت تغزو ال�سوق اللبنانية وب�شكل
ع�شوائي ،وعلى ال�صناعيني اللبنانيني ان ي�ستعدوا لالنتاج يف هذه املرحلة اجلديدة من رئا�سة اجلمعية ،وال�صناعيون امام مفرتق
طرق وعليهم �أن ي�أخذوا الطريق الأكرث وعور ًة كما هي حالهم منذ �أجيال ،نحو التقدم واالزدهار وهو املمر االجباري الوحيد
�أمامهم و�إىل الأبد.
�إننا ندعو ال�صناعيني �إىل املزيد من الآالم يف م�سريتهم لأنهم يحملون �آالم الوطن الذي ُيهجر �أبنا�ؤه الذين ُحرموا رغد العي�ش،
وي�صبح لديها ر�ؤية �صناعية واقت�صادية وا�ضحة حيث انت�رصت هذه الر�ؤية
ورمبا ي�أتي اليوم الذي ت�ستعيد فيه الدولة وعيها ُ
تاريخي ًا على ال�صناعيني وب�أمانة على وزراء ال�صناعة الذين تعاقبوا وحاولوا جعل ال�صناعة ق�ضية وطنية ولكنهم مل يفلحوا
واقت�رصت اجنازاتهم على حجم ال�صالحية التي بقيت يف يد الدولة ح�رصاً.
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الحدث
فازت الئحته كاملة وبفارق الثلثين عن الئحة بونادر
في انتخابات الجمعية الصناعية

فادي الجم ّيل :نحرص على عدم الدخول في الصراعات
نحن أمام تحدي التطورات االنتاجية والمنافسة
نعمت افرام :عدد المنتسبين ارتفع من  656الى  743منتسب ًا
وأطلقنا الباقة االنتاجية

فازت الئحة فادي اجلميل التي حملت �شعار «كلنا لل�صناعة» وت�ضم  24مر�شح ًا و�سط مناف�سة مع
الالئحة الثانية برئا�سة رامز بو نادر التي حملت �شعار «القرار ال�صناعي» و�ضمت  18مر�شح ًا .واثبتت
االنتخابات التي جرت يف  26ني�سان  2014على التوازن وامل�صلحة ال�صناعية يف لبنان بعيداً من كل
�أنواع التناحر ال�سيا�سي .وميكن و�صف االنتخابات بعملية دميقراطية راقية وفوز لل�صناعة اللبنانية
لتبقى يف �صدارة االهتمام الوطني.
وما يلفت �أنه بالرغم من املفاو�ضات التي ا�ستمرت حتى �ساعات قليلة بعد بدء عملية االنتخاب ،فقد
جرت االنتخابات بتناف�س �شديد ومواقف ثابتة لأع�ضاء الالئحتني وان كانت امل�ؤ�رشات ت�شري اىل فوز
�أكيد لالئحة «كلنا لل�صناعة» على اعتبارها متثل كافة القطاعات وال�رشائح ال�صناعية .ولأول مرة
ت�سجل هذه االنتخابات فوز غري م�سبوق لالئحة على �أخرى.
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فادي الجميل ونعمت افرام

الوزير فريج صابونجيان ونزاريت صابونجيان

الجميل يقترع

جورج نصراوي والعميد وسيم سمعان وسعد العويني

هيئة اإلشراف على االنتخابات :سمر غدار وأحمد حسين ونعمت افرام وفادي بكداش

النتائج

وبالرغم من املناف�سة فقد �شكلت عملية
االنتخابات ظاهرة دميقراطية راقية،
وهي ما كانت تت�سم به دائم ًا عمليات
انتخابات جمعية ال�صناعيني� ،إال
�أن املفاج�أة كانت فوز الئحة «كلنا
لل�صناعة» بفارق كبري مل ي�سبق ان حدث
يف جمعية ال�صناعيني عندما كانت جترى
العمليات االنتخابية ،با�ستثناء جمال�س
الإدارة التي ت�ألفت بت�سويات وتزكية.
اما بالن�سبة اىل اال�صوات فقد توزعت
كالآتي :فادي اجلميل � 318صوت ًا ،وليد
ع�ساف � 364صوت ًا ،داين عبود � 287صوتا،
انطوان �صليبا � 290صوت ًا ،زياد بدكا�ش
� 306أ�صوات ،حممد زيدان � 303أ�صوات،

عمر احلالب � 300صوت ،جان مي�شال
خمباط  306ا�صوات ،نظريت �صابوجنيان
� 366صوت ًا �أعلى رقم باال�صوات ،لورن�س
توفيكجيان � 364صوتا ،ا�سامة حلباوي
� 361صوتا ،عدنان عطايا � 360صوتا،
جوي�س جمال  303ا�صوات ،منري الب�ساط
 306ا�صوات ،خليل �رشي � 355صوتا،
مازن �سنو � 302صوتني� ،شوقي دكا�ش
� 300صوت ،مي�شال �ضاهر  307ا�صوات،
جورج ن�رصاوي  307ا�صوات ،نقوال ابي
ن�رص  308ا�صوات� ،شاكر �صعب 355
�صوتا ،ابراهيم مالح � 370صوتا ،ب�سام
حمفو�ض � 358صوتا ،وح�سن يا�سني
� 346صوتا ،رامز بو نادر � 117صوتا،
امني �سعاده � 84صوتا ،جوزف �صادر 89
5

خليل شري وفادي بكداش

ميشال ضاهر وفادي الجميل وانطوان صليبا وحسن اليمن

رامز بو نادر رئيس الئحة “قرار الصناعي” التي لم يحالفها الحظ

�صوتا ،كارلو�س الع�ضم � 96صوتا ،نقوال
قرعوين � 89صوتا ،ايلي جمال � 98صوتا،
فرن�سوا رزق � 92صوتا ،يو�سف كرم 84
�صوت ًا.

الجم ّيل :انتصار الصناعة

وبعد انتخابه القى اجلميل كلمة اثنى
فيها على هذا اليوم االنتخابي ،ر�أى
اجلميل يف هذا الفوز «انت�صاراً لل�صناعة
وال�صناعيني» ،و� ّأكد �أن «الئحته حر�صت
ال�سيا�سية،
على عدم الدخول يف ال�رصاعات
ّ
وكان االنتماء ال ّأول �إىل حزب ال�صناعة».
و�إذ ي�شيد بدميوقراطية االنتخابات ،ي�أمل
�أن «تكون مثا ًال للآخرين يف احلرية
الريا�ضية».
والروح
ّ
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الحدث

فادي الجميل والوزير فريج صابونجيان

نزاريت صابونجيان وفيكتور نجاريان

فادي الجميل ومحمد صالح

نعمت افرام وفارس سعد

عصام وحيد ونعمت افرام ونزاريت صابونجيان وأحمد حطيط
ومنير البساط

أحمد نحال ومحمد زيدان ومحمد لمع وأحمد حطيط

وجيه عبدالنور وفادي الجميل وألكس بركة

علي عبداهلل وانطوان صادر وفادي الجميل

نقوال أبي نصر ونزاريت صابونجيان

نهدي االنتصار لكل الصناعيين

واذ اهدى اجلميل هذا االنت�صار لكل
ال�صناعيني من دون ا�ستثناء ،دعا
اجلميع ويف مقدمهم اع�ضاء الالئحة
املناف�سة اىل �شبك االيادي ،الن التحدي
احلقيقي هو يف العمل للدفاع عن م�صالح
ال�صناعيني وتطوير ال�صناعة الوطنية
وخلق بيئة حا�ضنة لها وفتح ا�سواق
جديدة واال�ستفادة من القدرات املتاحة.

يوم آخر وأبواب الجمعية مفتوحة

وقال «غدا يوم اخر ابواب اجلمعية
مفتوحة جلميع ال�صناعيني ،و�آذاننا
�سمع لكل ال�صناعيني ،من اجل االنطالق
نحو افاق جديدة عنوانها التطور
واالنتاجية واملناف�سة والتميز واالبداع
واعادة القطاع ركيزة ا�سا�سية وقوية يف
االقت�صاد الوطني ككل».
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التنسيق مستمر
مع الوزير الحاج حسن

�أما عن العالقة مع وزير ال�صناعة د.
ح�سني احلاج ح�سن ،في� ّؤكد � ّأن «التن�سيق
م�ستمر للو�صول بال�صناعة �إىل �أف�ضل
ّ
م�ستويات» ،م�شرياً �إىل � ّأن «اللقاءات
تطرقت �إىل �أكرث من
مع احلاج ح�سن ّ
م�س�ألة ،وال �سيما معاجلة الطاقة املك ّثفة،
وحت�سني م�ستوى ال�صناعات كا ّفة».
واكد اجلميل ان الت�صويت الكثيف لالئحتنا
يحملنا م�س�ؤولية ا�ضافية ،لنكون عند
تطلعات ال�صناعيني وامالهم وطموحاتهم.
وعن امل�شاريع املقبلة ،ي�شدد على «�رضورة
العمل لدعم ال�صناعي الذي يجاهد باللحم
وي�ستمر يف
احلي ،وي ّتكل على نف�سه ليبقى
ّ
عمله ،علم ًا �أن ال �سيا�سة �صناعية وا�ضحة
حتى الآن� ،سوى دعم الفوائد والدعم
املعنوي الذي مينحه الوزراء املتعاقبون
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لل�صناعيني» .ويعد بالعمل «لال�ستفادة
من خريات وقدرات بالدنا التي ت�ش ّكل قوة
وبث دينامية للقطاع
بالن�سبة لل�صناعةّ ،
اخلا�ص» ،مربزاً «�أهمية توا�صل اجلمعية
مع اللبنانيني يف العامل الذين يبدعون يف
مميزة
القطاع ال�صناعيّ ،
ويقدمون �صورة ّ
عن لبنان».

مجلس اإلدارة جديد

بعد �إعالن النتيجة ،عقد جمل�س الإدارة
اجلديد اجتماع ًا انتخب خالله هيئة مكتب
اجلمعية الذي جاء كالآتي :فادي اجلميل
رئي�س ًا ،زياد بكدا�ش نائب ًا �أول للرئي�س،
جورج ن�رصاوي نائب ًا ثانيا للرئي�س ،خليل
�رشي �أمين ًا عام ًا ،نظريت �صابوجنيان
�أمين ًا للمال ،منري الب�ساط �أمين ًا للعالقات
اخلارجية ،وليد ع�ساف و�شوقي دكا�ش
أع�ضاء.
وعدنان عطايا ومي�شال �ضاهر �
ً

سحر غدار تقترع

لورانس تفنكجيان ووزير الطاقة أرثور نظاريان وسعد الدين العويني

زياد بكداش يدلي بصوته

انطوان صليبا ورامز بو نادر وميشال ضاهر وفادي الجميل

الوزير فادي عبود وإميل عبود وصالح عسيران

نبيل الجميل وداني عبود وشارل ميلر

رامز بو نادر ونعمت افرام وأنطوان صادر ومازن سنو

فادي الجميل وصالح عسيران وعلي عبداهلل ووليد عساف وفادي عبود

رامز بو نادر وفادي عبود ونقوال ابي نصر وابراهيم مالح

اكتمال النصاب

وكان افرام تر�أ�س اجلمعية العمومية بعد
اكتمال الن�صاب بح�ضور  416منت�سب ًا من
ا�صل  631منت�سب ًا يحق لهم االقرتاع ،علما
�أن الن�صاب املطلوب هو  316منت�سب ًا،
وافتتح رئي�س اجلمعية نعمت فرام اجلمعية
العمومية التي �صادقت على تقرير جمل�س
االدارة والتقرير املايل و�أبر�أت ذمة
املجل�س لل�سنة املالية  ،2013ثم اعلن فتح
ال�صناديق وبدء عملية االقرتاع.
و�ألقى افرام القى كلمة للمنا�سبة اوجز
فيها اجنازات اجلمعية يف الفرتة بني
 2010و ،2014و�أكد �أن «الدور اال�سا�سي
للجمعية هو التن�سيق والتعاون مع القطاع
العام خدمة لق�ضايانا ال�صناعية» ،الفتا
اىل ان «هذا التن�سيق مل يجد نفع ًا يف
معظم االحيان و�شكل م�ضيعة للوقت نظراً
اىل اظروف املعروفة».

الباقة االنتاجية وانجاز الخريطة
الصناعية على االقمار الصناعية

ومن اخلدمات املقدمة� ،أ�شار افرام �إىل
«العمل لتح�سني التوا�صل بني ال�صناعيني
بطريقة �أكرث فعالية ،عرب تقوية موقع
اجلمعية االلكرتوين ،و�إ�صدار الن�رشة
ال�صناعية الف�صلية ،والدليل ال�صادرات
وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية بحلة جديدة
واجناز اخلريطة ال�صناعية على الأقمار
اال�صطناعية».
و�أو�ضح �أنه «برغم ال�شلل الر�سمي ،جنحت
اجلمعية يف عملها مع القطاع العام على
خف�ض ال�رضيبة على �أرباح ال�صادرات
ال�صناعية  50يف املئة ،وخف�ض �رضيبة
الدخل على ال�صناعيني  35يف املئة ،ملدة
خم�س �سنوات .وا�ستطاعت اجلمعية الإبقاء
على املادة  59من قانون ال�رضيبة على
القيمة امل�ضافة ،وبالتايل الإبقاء على
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حق اال�سرتداد املعطى لل�صناعيني .من
دون �أن نن�سى الإعفاء اجلمركي لل�صادرات
اللبنانية �إىل الواليات املتحدة الأمريكية».

تخفيض الضريبة
على ارباح الصادرات

ولفت االنتباه �إىل «العمل مع وزارة
املال وم�رصف لبنان على دعم القرو�ض
للقطاعات املنتجة ،وتو�سيع دائرتها
لتطاول امل�صاريف الت�شغيلية ،و�إعفاء
�آليات ال�صناعيني من �شهادة الغرف،
وعقد خمال�صة لف�ض النزاع بني مرف�أ
بريوت واجلمعية .وتفاهمنا مع �إدارة
املرف�أ على خف�ض الر�سوم لل�صناعيني
على امل�ستوعبات امل�ستوردة» ،م�شرياً �إىل
«موافقة وزارة املال على تدوير خ�سائر
امل�ؤ�س�سات ملدة �ست �سنوات بدال من
ثالث �سنوات».
العدد � 138أيار 2014
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الحدث

حول صندوق االقتراع ويبدو في الصورة زين حرب

روبير دباس يدلي بصوته

وليد عساف ونعمت افرام

فادي الجميل ورامز بو نادر

الوزير عبود يدلي بصوته

رامز بو نادر

الوزير فريج صابونجيان وعدنان عطايا

أمين عام الجمعية أحمد حسين ونعمت افرام

محمد غندور والوزير أرثور نظريان ومنير طبارة

بيار ضومط وفادي الجميل وداني عبود

و�أفاد �أنه «برغم الظروف ال�صعبة،
ارتفع عدد املنت�سبني �إىل اجلمعية من
 656عند ا�ستالمنا جمل�س الإدارة �إىل
 743بتاريخه».
بعد ذلك اعلن افرام عن ان�سحاب
اربعة مر�شحني منفردين هم� :سحر
غدار ،في�صل افرام� ،شارل ميلر ،طوين
بارود.
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اسامة حلباوي ووليد عساف

جانب من الحشد الصناعي
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الحدث
رئيس شركة رويال ريجنسي انترناشونال أوتيل

الدكتور غسان العائدي:
يجب أن يعتمد القطاع الخاص
على نفسه

يخت�رص الدكتور غ�سان العائدي م�سريته يف جمال �إدارة الفنادق
ب�رشح خطته العملية التي تنا�سب لبنان يف املدى البعيد ،ويرى
ان ما ميكن �أن يتحقق ميكن ان يكون مبجهود �شخ�صي ،فهو �صاحب
باع طويلة يف جمال �إدارة �أهم الفنادق العاملية ،وهو رئي�س �رشكة
رويال ريجن�سي انرتنا�شونال �أوتيل وهي �رشكة �أمريكية للإدارة،
ورئي�س �رشكة رويال ريجن�سي �إيجيا �أوتيل مركزها هونغ كونغ،
و�رشكة �إدارة يف �آ�سيا ،والرئي�س الفخري ل�رشكة �آي �أت�ش �آر �أيه
 IHRAبعدما كان لثماين �سنوات رئي�س ًا فعلي ًا ،وال�رشكة هي االحتاد
العاملي للفنادق واملطاعم ومركزه �سوي�رسا.
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد � 138أيار 2014

10

خالل لقائه مع «ال�صناعة واالقت�صاد»
حتدث د .غ�سان العائدي عن ح�ضوره
امل�ستمر اىل معر�ض هوريكا وقال عن
ا�سباب م�شاركته فيه هذا العام:
«د�أب����ت على امل�شاركة يف معر�ض
ه��وري��ك��ا منذ �أول �سنة نظم فيها،
وحافظت على قدومي اىل لبنان دائم ًا،
كون هوريكا �أول معر�ض عربي ينظم
بطريقة فنية �أوروبية ،و�أعتقد انه تفوق
على الكثري من املعار�ض التي نظمت
يف �إيطاليا �أو �سوي�رسا �أو يف فرن�سا».
نحن نعترب ال�سيد نهاد دامو�س الذي
ينظم هذا املعر�ض ع��راب الفندقيني
يف العامل العربي ،لأنه �إن�سان لبناين
وعربي كان ي�ؤمن بالقطاع الفندقي،
وي�ؤمن بال�صناعة الفندقية ،وخ ّ��رج
من مدر�سة الدكوانة للفندقية �أول جيل
من ال�شباب اللبناين الذين انت�رشوا يف
العامل العربي واالوروبي يف فن �إدارة
الفنادق.
وهذه ال�سنة جئت خ�صي�ص ًا من �أمريكا
لكي ال يفوتني ه��ذا املعر�ض كونه
يت�ضمن ك��ل �سنة �أ���ش��ي��اء ج��دي��دة ال
تقت�رص على عر�ض املنتجات بل �أي�ض ًا
امل�سابقات التي جترى للطباخني يف
لبنان ،فاملعر�ض يعطيهم فر�صة حظ
ليعرفوا دولي ًا ،لأنهم يتواجدون مع
�أ�شهر الطباخني من فرن�سا وهذه فر�صة
ال ت�سنح لأي دولة عربية هكذا.
كما �أن هوريكا انت�رش اىل كل مكان،
و���ص��ار ينظم ه��وري��ك��ا يف الكويت
وال�سعودية� ،أي �أن اال�سم انت�رش يف
جميع انحاء العامل العربي انطالق ًا
من لبنان ،وا�صبح معر�ض ًا اقليمي ًا
ودولي ًا».
النقطة الثالثة يف هذا املعر�ض هي
اهميته ال�سياحية ،فهناك عوامل
خا�صة جتذب ال�سواح ،ماذا لدى لبنان
ليجذب؟ البحر واجلبال؟ كل العامل فيه
بحر وجبال ،لدينا �أكل طيب لدينا الكبة
النيئة ،ويف �أماكن �أخرى هناك الهوت
دوغ طيب �أي�ض ًا ،لدينا العرق ويف �أماكن
�أخرى لديهم النبيذ ،ولكن لدى لبنان
اللباقة يف اال�ستقبال ،خ�صو�صا هذه
اللم�سة االجتماعية ،ففي مناطق �أخرى
قد نرى فنادق رائعة ومطاعم ويكون
ا�ستقبالهم جافا ،ولكن يف لبنان لديهم

اللم�سة االن�سانية وح�سن ال�ضيافة من
اجلميع من �سائق التاك�سي والغر�سون
وموظفي اال�ستقبال ،فاال�ستقبال اجليد
يجذب الزبون.
وع��ن مقرتحاته يف جم��ال حمافظة
لبنان على مكانته كبلد �سياحي ،قال:
«يجب �أن ي�أخذ القطاع اخلا�ص مكانه
ال��ذي مل ي�أخذه يف لبنان ،ويجب �أن
تعتمد نقابة الفنادق على نف�سها ولي�س
ال ت�ستقبل فرن�سا
على احلكومة .مث ً
 150مليون �سائح ولي�س لديهم وزارة
�سياحة ،و�أمريكا ت�ستقطب  320مليون
�سائح ًا �سنوي ًا من دون وزارة �سياحة،
لهذا ف�إن القطاع العام عليه �أن يتكل
على نف�سه».
وع��ن اخلطط العملية التي ميكن �أن
تخفف من �إثقال الدولة على القطاع
ال�سياحي قال العائدي« :من ال�رضوري
ي�سوق القطاع اخلا�ص
يف هذه احلال �أن ّ
نف�سه لأماكن �أخرى غري تقليدية دون
�أن ينتظر جميء العربي �إليه ب�صورة
كال�سيكية �أو انتظار الظروف الأمنية.
ليبحث اللبناين عن �أ�سواق �سياحية
ال هناك ال�سوق
�أخرى ،فالعامل كبري ،مث ً
ال�صينية ،متنح احلكومة ال�صينية كل
�سنة ج��وازات �سفر لل�سياحة (كوته)
هذه ال�سنة قدمت لـ 50مليون �سائح
اذنا ليخرجوا اىل العامل ،ثاني ًا ال ت�سمح
احلكومة ال�صينية لل�سائح ال�صيني
بال�سفر اىل �أي مكان �إال اىل دول معتمدة
من قبل احلكومة ،ولبنان اعتمد يف
ال�صني �أي��ام �إيلي م��اروين ،وهنا على
الفنادق التن�سيق مع مكاتب ال�سياحة
وال�سفر وتنظيم زيارة اىل ال�صني جلذب
ال�سوق ال�صينية .وعليهم اقناع ال�سوق
ال�صينية �أن ت�أتي �إلينا.
�أنا طبقت هذه اخلطة يف �سورية �سابق ًا
حني دعوت ملكة جمال ال�صني وثالث
وعرفتهم على �سورية،
ممثالت وممثل ّ
والتقطوا �صوراً يف اماكن �سياحية،
وميكن للبنان فعل ه��ذا الأم��ر ون�رش
اعالن عن اجلوالت ال�سياحية و�أماكن
اال�ستمتاع وق�ضاء العطلة يف لبنان،
وميكن ان�شاء مكتب �سياحة و�سفر
وم��ك��ت��ب ل��ل�بري��د ،وه��ن��اك لبنانيون
يتحدثون ال�صينية ميكن توظيفهم يف
املكتب الذي �ستكون كلفته قليلة قيا�س ًا

لتبحث شركات السياحة

عن أسواق جديدة حتى في الصين

اىل الت�سويق املطلوب».
وع��ن حاجة ال�سائح ق��ال« :ال�صيني
بحاجة اىل ث�لاث��ة ا���ش��ي��اء ،التب�ضع
خا�صة �أن الت�سوق يف املول يف ال�صني
�أغلى من لبنان وباري�س ،باال�ضافة
اىل ت���أم�ين ال��ط�يران وه���ذا ميكن ان
ت�ؤمنه امليدل اي�ست ،و�أماكن �سياحية
وهي متوافرة يف لبنان .وهنا ال بد �أن
تهتم ال�رشكات ال�سياحية يف لبنان و�أن
ت�ضع خطة عملية ،فلو جاء  1باملئة
يعني أ�ن��ه �سي�أتي اىل لبنان � 50ألف
�سائح �سنوي ًا».
و�أ���ض��اف يف ال�سياق نف�سه« :تنمية
ال�سياحة تتطلب اخرتاق �أ�سواق جديدة،
كما �أن الفنادق تتناف�س يف تخفي�ض
اال�سعار ،ف�سيا�سة التالعب باال�سعار
تخ�رس وال ت��رب��ح ،ومي��ك��ن بدلها �أن
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تقدم خدمات خمتلفة يف الفندق ،مثل
التنظيف والفطور واالنرتنت».
_ وعن م�ستقبل لبنان �سياحي ًا قال
ال وا�ضح ًا ،لأن
العائدي« :ال �أرى م�ستقب ً
العامل الب�رشي واالمني هما اال�سا�س.
العامل الب�رشي متوفر ويحتاج لبنان
اىل اال�ستقرار االمني ،ف�أنا �أرى منطقة
ال�رشق الأو�سط كلها يف حال غليان ،قد
يكون لبنان �أقل من غريه مثل تون�س او
ليبيا �أو م�رص او من �سورية».
وعما �إذا كانت دبي ت�شكل �سوق ًا �شبيهة
ال« :ال ميكن مقارنة
�أو بديلة �أو�ضح قائ ً
لبنان بدبي ،لبنان لديه تاريخه الذي
يعود اىل �سبعة �آالف �سنة ،بينما
دبي تاريخها � 7سنوات ،وهي مدينة
�صناعية .وخطتها منذ ع�رشين �سنة �أن
تكون هونغ كونغ ال�رشق».
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الحدث
المدير اإلقليمي لشركة «األشرفية الدولية لتجارة المواد الغذائية»

سيزار عبيد« :األشرفية» في قلب البلد

حققت �رشكة «الأ�رشفية الدولية لتجارة املواد الغذائية»
�إنت�شارها الوا�سع من خالل �أعمالها النوعية وخدماتهااملميزة،
وذلك من خالل خربة وتوجيهات �صاحبها ال�شيخ حمد حممد
الوزان وادارة ابنته ال�شيخة نوف الوزان ،من ذوي االخت�صا�ص
يف عامل الأعمال ،اذ انها تدير ال�رشكة مبهنية وحكمة وحر�ص،
هذا ون�شيد ان ال�شيخ حمد الوزان ميلك م�شاريع عديدة يف لبنان
ولديه ايادي بي�ضاء يف دعم االقت�صاد اللبناين.
تطورت �رشكة «اال�رشفية» من خالل اعمالها املميزة و�سمعتها
اجليدة وانت�شار �أعمالها يف املنطقة .هذا وقد قال اال�ستاذ �سيزار
عبيد املدير الإقليمي لل�رشكة� :إن ال�رشكة تعمل على خطة تو�سيع
ن�شاطها للمحافظة على ريادتها يف جمال الأعمال ،كونها تهتم
ب�شتى �أنواع جتارة املواد الغذائية حمافظة على �سالمة الغذاء
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ومتبعة اال�صول املرعية االجراء يف املنطقة املحلية و الدولية.
«ان �رشكة «اال�رشفية الدولية لتجارة املواد الغذائية» هي �رشكة
كويتية ت�أ�س�ست عام  ،2008ولديها عدة فروع يف الكويت ودول
التعاون اخلليجي� ،أمريكا ولبنان ،باال�ضافة اىل مكتب متثيلي
يف اجلمهورية العربية ال�سورية.
تعترب �رشكة «اال�رشفية الدولية لتجارة املواد الغذائية» من �أهم
�رشكات املواد الغذائية يف لبنان ودول اخلليج».
هذا وقد �أو�ضح اال�ستاذ قي�رصعبيد�« :إن ال�رشكة �شهدت حتو ًال
نوعي ًا يف لبنان على الرغم من ال�صعوبات التي �شهدتها املنطقة
والظروف االقليمية الراهنة� ،إال انه بف�ضل اخلطة العملية
املدرو�سة التي �ساهمنا بو�ضعها جعل ال�رشكة يف موقع مناف�س
لأهم ال�رشكات املثيلة على ال�ساحة اللبنانية ،واحتلت مرتبة
عالية يف جمالها ،و�ص ّنفت من الدرجة الأوىل يف غرفة التجارة
وال�صناعة ،حيث �ش ّكلت ال�رشكة مرجع ًا مهم ًا و�أ�سا�سي ًا للم�ؤ�س�سات
اخلا�صة والعامة .كما �ساهمت يف ت�أمني فر�ص عمل �إ�ضافية يف
ظل الظروف الإقت�صادية والأمنية ال�صعبة.
تهتم �رشكة «اال�رشفية الدولية لتجارة املواد الغذائية» باملواد
الغذائية التالية:
ثمار البحر من الهند ،ال�صني والفيتنام واندوني�سيا وكندا.
الأجبان ذات اجلودة العالية من فرن�سا و�إيطاليا وهولندا وامريكا.
اخل�ضار املثلجة من بلجيكا واملانيا.
املثلجات (الآي�س كرمي) من �سوي�رسا.
زيت دوار ال�شم�س وزيت الذرة من تركيا واوكرانيا
اللحوم املثلجة من �أمريكا.
كما �إبرمت ال�رشكة عدة عقود يف لبنان لت�أمني كافة م�ستلزمات
املطاعم ال �سيما الفرن�شي�سي منها ا�ضافة اىل �أهم املرافق
والفنادق يف لبنان ومن �أهمها (مطار رفيق احلريري الدويل
وكازينو لبنان وفندق فيني�سيا وفندق الريفريا ومطعم بابل
والفيني�سيان و�سوبر ماركت �سبين�س) .ا�ضافة اىل فوزها
ملناق�صة ت�أمني الزيت النباتي للجي�ش اللبناين للعام  2013وحيث
مت جتديدها للعام اجلاري.
كذلك مت التوقيع على اتفاقايات تعاون ما بني �رشكة «الأ�رشفية
الدولية لتجارة املواد الغذائية» وعدة �رشكات حملية وعاملية
منها �أ�سعد فود و�رشكة ماغنوليا بيكري االمريكية ،و�رشكة
ازاديا غروب وغريها.
�إ�ضافة اىل ما تقدم يختم مديرها الإقليمي الأ�ستاذ �سيزار عبيد
بتعامل ال�رشكة مع �رشكة حممد حمود ال�شايع وكيلة «للفرن�شي�سي
العاملية» يف جمال املطاعم وغريه ،وهي واحدة من �أكرب جتار
التجزئة ،ال�شهرية بديناميكيتها وجناحاها يف املنطقة ،من
عالماتها التجارية الأكرث �شهرة يف العامل�( ،ستاربك�س� ،شاك
�شاك ،بي �أف ت�شنك� ،شيز كيك فاكتوري ،وغريها).
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الحدث

هوريكا

في دورته «:»21

حضور فاعل ومنتجات جديدة

اعترب معر�ض ال�صناعات الغذائية
«هوريكا» موقع ًا للتفاعل مع
�أهل االخت�صا�ص وامل�ستثمرين
يف القطاعات ،وكعادته جاء
«هوريكا لبنان  »2014يف �أعلى
م�ستوى من التنظيم والرتتيب
ف�ض ًال عن �أهميته االقت�صادية
الكبرية يف ظل م�شاركة الع�رشات
من ال�رشكات الرائدة يف جمال
ال�ضيافة وال�صناعات الغذائية
والتجهيزات الفندقية .فهو ملتقى
�سنوي رئي�سي على م�ستوى
املنطقة للخرباء واملتخ�ص�صني
يف قطاعات ال�سياحة وال�ضيافة
وال�صناعات الغذائية وال�سفر
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ي�ستعر�ضون فيه كل ما هو جديد
يف هذه القطاعات ,ويتبادلون
الر�ؤى واخلربات التي تعزز تقدمهم
وريادتهم ,ومتكنهم من مواكبة �آخر
امل�ستجدات والتطورات العاملية
يف جمال عملهم خا�صة �أنه يعد
من �أكرث القطاعات منوا مبعدل
� % 10سنوي ًا.
وي�شكل معر�ض ال�صناعة الغذائية
(هوريكا) حافزاً لتعزيز دور
القطاع اخلا�ص ك�رشيك �أ�سا�سي
يف العملية التنموية وت�شجيع
ال�شباب على االنخراط يف جمال
الأعمال .وهو فر�صة جيدة لل�شباب
الطموح الراغب يف ان�شاء م�شاريع
14

ا�ستثمارية لها عالقة باملطاعم،
على اعتباره حدثا فريدا يعنى
بكيفية و�ضع خطط وا�سرتاتيجيات
النمو والتو�سع وفق ر�ؤى مدرو�سة
وخربات مرتاكمة.
وافتتح معر�ض (هوريكا )2014
بدعم ورعاية وزارة ال�سياحة
اميان ًا ب�أهميته يف دعم خطط
الدولة لتحويل لبنان اىل وجهة
�سياحية رئي�سية يف املنطقة
ويت�ضمن جمموعة من الفعاليات
التي و�ضعت لتطوير قطاع
ال�ضيافة والتجهيزات الغذائية
وحتقيق التوا�صل الأمثل مع
امل�شاركني.

�شكل معر�ض ال�صناعات الغذائية
«هوريكا» بدورت���ه  21للعام
 2014يف مركز بيال للمعار�ض
ف�سحة �أمل لل�صناعات الغذائية
واخلدم���ات الفندقي���ة عل���ى
الرغم من الظروف االقت�ص���ادية
والأمني���ة وال�سيا�س��� ّية الت���ي
�سبقت انطالقته ،وقد �أكد �أهميته
من خالل م�شاركة  320عار�ض ًا
من  14دولة ،يف حقل ال�ضيافة
واملطاعم وال�صناعات الغذائية.
و�ض���م �أكرث م���ن  2000عالمة
م�س���جلة من :لبنان ،ا�سرتاليا،
ّ
فرن�س���ا ،هولندا� ،إيران� ،إيطاليا،
الأردن ،عمان ،بولندا� ،أ�س���بانيا،
تايالند ،تركيا ،الإمارات العربية
املتح���دة ،والوالي���ات املتحدة
الأمريكية.
وعر�ض���ت خ�ل�ال املعر����ض
كاف���ة ال�ص���ناعات الغذائي���ة
وامل�رشوب���ات ،وال�ص���ناعات
املتعلق���ة به���ا ،م���ن تعبئ���ة
وتغلي���ف و�آالت ال�ص���ناعات
الغذائية ومواده���ا الأولية� ،إىل
جانب م�شاركة فنادق ومطاعم.
وتخلّ���ل «هوريكا» �أكرث من 13
ور�ش���ة عمل يومي��� ًا ،و�أكرث من
 10م�س���ابقات ملكاف����أة التميز
والإبداع واالبتكار� ،أ�رشف عليها
 500طاهٍ وخبري حملّي ودويل.
خالل املعر�ض جالت «ال�صناعة
واالقت�ص���اد» عل���ى ع���دد من
ال�صناعيني للوقوف عند �أحدث
املنتجات الت���ي مت طرحها يف
«هوريكا» ،ا�ض���افة اىل ر�ؤيتهم
حلركة املعر�ض هذا العام.

مروان صيداني (يونيغاز)
م�شاركتنا يف معر�ض هوريكا
��ضروري��ة لأن���ه يجب �أن نكون
ح���ا��ض�ري���ن م���ع ك���ل ال��زب��ائ��ن
املبا�رشين لنا ،كوننا نوزع الغاز
على كل مطاعم ب�يروت ومعظم
م��ط��اع��م وف���ن���ادق ل��ب��ن��ان .كما
ان��ه ج��رت العادة �أن نتواجد يف
املعر�ض منذ � 15سنة ،واحلمد هلل
نرى الزحمة وامل�شاركني ،ونحن
كم�ؤ�س�سة ُنعترب حاجة �رضورية
للم�ستهلك ،وال ن�ستطيع تقدمي
عرو�ضات يف املعر�ض ،لأن �أ�سعار
الغاز حمددة من قبل الدولة ون�سبة
الربح فيه قليلة جداً ،لكننا نقدم
ال ن�ستورد مواد تفيد امل�ستهلك وهي الأنظف
مواد متطورة �أكرث وحديثة ،مث ً
على البيئة ،فاملولدات التي تعمل على الغاز توفر اكرث على امل�ستهلك فيتحول
من ا�ستخدام البنزين اىل ا�ستخدام الغاز.
ويف هذا ال�صدد كوننا مل نبد�أ يف لبنان درا�سة التنقيب فعلي ًا �إال �أن هناك
م�شاريع تدر�س ال�سترياد الغاز الطبيعي اىل لبنان وال تزال تلك امل�شاريع قيد
التح�ضري يف وزارة الطاقة والنفط.

محمود جابر (ابناء جابر جابر)
بعد تقدمينا ل�صناعات غذائية خمتلفة الآن
ان�ش�أنا خط ًا خمتلف ًا ترجمناه يف ت�أ�سي�س م�صنع
لتعبئة املياه املعدنية بعبوات ذات مقا�سات
خمتلفة من  330مليلرت ون�صف ليرت ،وليرت
ون�صف ،وليرتين ،اىل  10ليرتات .ثم ان�ش�أنا
خطا يعبئ  15ليرتا و 19ليرتا ،وه��و غالون
لزوم الربادات املائية التي ت�ستخدم يف املنازل
وال�رشكات.
وهذا الغالون ينفخ عندنا يف امل�صنع وي�ستخدم
ملرة واح��دة فقط ،لأنه مكون من مادة ، FET
وكلما فرغت من املاء ت�ضغط� ،أي �أن الغالون قابل لل�ضغط وغري مرجتع ،ويعاد
اىل امل�صنع لإعادة ت�صنيعه ،وهذه املواد �سيكون لها م�ستقبل يف تعبئة املياه
يف لبنان ،فكل امل�ؤ�س�سات العاملية تن�صح بعدم ا�ستخدام البال�ستيك لل�رشب �أكرث
من مرة ،وغالون املياه من �رشكتنا ال ي�رشب منه �سوى مرة واحدة.
نحن ن�ستخرج املياه من �سفح جبل الكني�سة �رشق ًا ،من قرية بوارج حتديداً،
ومعملنا مرخ�ص من قبل وزارة ال�صحة العامة ،ون�سعى لنحوز على �شهادة
الآيزو ،و�سيتم توزيع املياه يف اال�سواق اللبنانية قريب ًا ،لهذا �أطلقنا م�رشوع
املياه يف معر�ض هوريكا ليتعرف النا�س اىل منتجاتنا عن كثب ل�سهولة
االت�صال بنا ولنتوا�صل نحن مع الزبائن واملوزعني ب�شكل مبا�رش.
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بيار رزوق (حبوبنا)

وسيم القيسي (شركة )MBC
قدمنا يف املعر�ض ب�ضاعة جديدة ارجنتينية ماركة «كر�س» التي عملنا على تطويرها،
ومنيز انف�سنا بتطوير امليزان االلكرتوين ،ونبحث عن املميزات املوجودة يف ال�سوق
لن�ضعها �ضمن ميزان الكرتوين واحد ،لنتمكن من تغطية كل احلاجات منه ،اىل درجة
�أنه عندما ي�شرتي الزبون هذا املنتج ال�شامل يجد كل ما يحتاجه فيه .هكذا نوفر عليه
عدة �آالت ،فبدال من ان ي�شرتي عدة موازين يجدها يف ميزان واحد ،وتعرف النا�س على
امليزان اجلديد خالل املعر�ض .علم ًا �أن حركة املعر�ض كانت �أقل من ال�سنة املا�ضية
فلم نلحظ �أحدا من الدول العربية كما يف ال�سابق ،وهذه نقطة �أ�سا�سية يف املعار�ض .مع
�أنه يوجد رواد من بع�ض الدول االفريقية الذين يف�ضلون �رشاء الب�ضائع من لبنان لأنها
�أرخ�ص من �أوروبا.

جورج نعيم (شاتو قنافار)
�إذا �أردن��ا تقدمي علينا ان نعمل على �إط�لاق «بوتيك
واي��ن»  Boutique Wineلتقدمي �شيء �إ�ضايف علينا
تقدمي النوعية العالية لكي ينجح يف ال�سوق .لذا
نعتمد يف كرومنا على الأنواع العنب مثل (cabernet,
 )sauvignon, merlot, cyrahواملهم �أي�ض ًا �أننا نعتمد
يف زراعة الكرمة على علو الأر���ض الزراعية لنح�صل
على نوعية جيدة نتيجة عدم الري ،خ�صو�ص ًا �أننا نروي كرومنا باملياه حتى لو كان
ذلك يف �أيام ال�شح ،لأنه بهذه الطريقة حترك الكرمة جذورها اىل �أعماق االر�ض بحث ًا
عن الرطوبة ،فينتج عن ذلك امت�صا�ص طعم وجودة �سل�سلة طيبة .و�أعتقد �أننا ننجح
يف هذا الأمر ،فردود الفعل التي نتلقاها من ال�سوق وممن يتذوقون النبيذ م�شجعة جداً.
مل �أكن �أنوي ت�أ�سي�س معمل النتاج النبيذ بل اتخذت من الأمر هواية �أجل�أ �إليها بعد
�سن التقاعد ،ولكنني وجدت �أن النجاح الذي حققناه دفعني كي �أطور عملي ب�شكل
وا�سع ،خ�صو�ص ًا �أن الإقبال الذي جنده رائع �سيما �أننا جدد يف هذه ال�ساحة ،كما �أن
قبول �إنتاجنا يف املطاعم الفخمة ممتاز وذلك عائد اىل نوعيته العالية .و�أننا نعتقد
�أننا بذلك ن�ساهم م�ساهمة فعالة يف رفع �سمعة النبيذ اللبناين يف لبنان وخارجه.
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احلركة يف املعر�ض مقبولة قيا�س ًا
اىل الو�ضع احل��ايل ،مع �أننا مل�سنا
نق�ص ًا يف احل�����ض��ور ال��ع��رب��ي ال��ذي
كنا ن�شهده يف ال�سابق ،واحل�ضور ال
يتجاوز �أ�صابع اليد الواحدة.
بالن�سبة اىل التجديد ال تزال ب�ضائعنا
هي نف�سها لكننا جددنا يف التغليف
واللوغو (ال�شعار) ،وحافظنا على
ج��ودة �صناعتنا .ف�صناعة احلبوب
عامة هي ع�ضوية ،والبع�ض يقوم
بالإعالن عن ال�صناعات الع�ضوية
ليبيع �أكرث .وهذه ال�سنة و�ضعنا بع�ض
البهارات يف علب وه��ي خم�ص�صة
للمطاعم و�رشكات ت�صنيع الطعام
والفنادق ،وال ي�ستخدمها النا�س يف
منازلهم لأن حجمها �أكرب.
املعروف عن حبوبنا جودة �صناعتها
وانت�شارها يف الأ���س��واق الوطنية
وبع�ض الدول العربية ،فنحن ن�صنع
ب�ضائعنا من خالل الآالت بتقنيتها
العالية وال����سري��ع��ة ،وه���ذه ال�سنة
ن�ستخدم �آلة بتقنية �رسيعة تعبئة 60
كي�س يف الدقيقة ،وهي تقوي الإنتاج
وت�ساهم يف تو�سيع خطوط انتاجنا،
خ�صو�ص ًا اننا نتميز ب�أنه ال يعود
�إلينا مرجتع من الب�ضائع «�ستوك»
�آخر النهار الن كل انتاجنا يباع ،لهذا
ن�ضطر اىل تو�سيع انتاجنا لنغطي
ال�سوق ونفتح �أ�سواقا جديدة.

جان زكا (زكا مولتيتك)

طوني شرفان
(طونيز فود)

لدينا يف م�ؤ�س�ستنا �آالت �صناعية
لكل �شيء متعلق بالتعبئة والتغليف،
ونقدم الآن الآالت احلديثة املتطورة
التي جتعل الزبون ي�ستفيد من خالل
ال�رسعة الأعلى واجل��ودة الأف�ضل يف
ال�صناعة ،ويف الوقت نف�سه يخفف من
عدد العمال يف امل�صانع الذين ي�سببون
التكاليف الأ�سا�سية يف امل�صاريف
ال�شهرية ،فنحن بالآالت االتوماتيكية
نزيد من الإنتاج ونقلل من التكاليف
اليومية.
ويف املعر�ض وجدنا �إقبا ًال من �أ�صحاب م�صانع امل�أكوالت وامل�رشوبات ،حيث
ت�رسع يف عملية �إنتاجهم.
تعرفوا على �آالتنا واعجبتهم ال�صناعة احلديثة التي ّ

خالد بكري (بيماتيك)

ك��ل �سنة ن��ق��دم م��ف��اج���أة للنا�س،
وهذه ال�سنة قدمنا كبة القمح وكبة
البلغاري اللتني اطلقناهما �أخرياً يف
ال�سوق ،ووجدنا اقبا ًال كبرياً عليهما،
باال�ضافة اىل عجينة البات�سفيكيه
وت�ستخدم ل�صناعة االكالت املاحلة
واحللوة ،وفيها حجمان مربع ومثلث،
جددنا تغليف الب�ضائع ما
و�أي�ض ًا ّ
لفت نظر الزبائن واعجبهم ،باال�ضافة
اىل �شاي  ،Liban Theطرحنا من
خالله فكرة جديدة يف انتاج ال�شاي
وال��زه��ورات اللبنانية مثل الزوفا
والزعرت ،والنعنع ال�بري والأع�شاب
امل���وج���ودة يف االح���را����ش ،وب��ه��ذه
الطريقة ن�شجع امل���زارع اللبناين،
ووج��د جناحنا يف معر�ض هوريكا
�إقبا ًال �شديداً وهذا ما يب�رش باخلري.

تقوم ال�رشكة كل �سنة بخطوات
م��ت��ط��ورة ،وه���ذا ال��ع��ام �صار
ع��ن��دن��ا خ��ط��وط لإن��ت��اج خبز
التنور والتورتيا ،باال�ضافة
اىل اخلبز العربي املتخ�ص�صني
به.
يف امل��ع��ر���ض ل�ل�أ���س��ف ه��ذه
ال�سنة مل جند الإقبال فلم جند
رواداً من اخلليج ،وتوقعنا �أن
جند ا�شخا�صا وم�ؤ�س�سات من
الأردن وكانوا قلة ،ومن م�رص
كذلك ،فكان املعر�ض جمرد
ت�سجيل ح�ضور .خ�صو�ص ًا لأننا
ن�شارك كل �سنة يف املعار�ض
لنعرف النا�س اىل منتجاتنا».

ريد شعبان (آروب للتأمين)
م�شاركتنا يف هوريكا لها اهمية كربى ،ف�أي مطعم �أو فندق �أو �رشكة ت�صنيع
للطعام بحاجة ليكون لديهم ت�أمني ،ومن املفرت�ض �أن تكون هناك قوانني تلزم
امل�ؤ�س�سات للت�أمني على موظفيها ل�ضمان حقوقهم ،باال�ضافة اىل ت�أمني �ضد
احلرائق �أو احلوادث ،كما يح�صل للمطاعم ،فريتاح �صاحب املطعم وامل�ؤ�س�سة
�ضمريي ًا وعملي ًا.
يف املعر�ض ال جند الإقبال على م�ؤ�س�ستنا بل من ي�أتي يريد ا�ستك�شاف الطعام
وال�صناعات الغذائية ،لذا فمن ال�رضوري �أن يكون لنا ح�ضور يف املعر�ض
كونه معر�ض مهم ،فنحن نقدم عرو�ضات ت�أمينية جيدة خ�صو�ص ًا للعمال.
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الحدث
روجر الشمالي (جميل إخوان)
جميل اخوان �ش.م.ل� .سنة ،1929
ت�أ�س�ست �رشكة ّ
ال�سباقة يف ادخال ال�صناعة الورقية اىل
فكانت ّ
لبنان .وقد كانت اي�ض ًا الرائدة يف �صناعة الكرتون
امل�ض ّلع يف منطقة ال�رشق االو�سط �سنة .1956
تغطي منتجاتنا كافة الأ�سواق� :سوق املنتوجات
ال�صناعية و�سوق الأغذية وال�سوق الزراعي كما
الت�سويقي وي�شمل هذا ال�سوق كرتون العر�ض عند
نقاط البيع ( .)POS displaysتتجاوز منتجاتنا
حدود لبنان اىل كافة البلدان االقليمية والدولية.
حول الكرتون
ان تطور �صناعة الكرتون امل�ض ّلع ّ
معد حلماية ونقل الب�ضائع اىل
من جمرد �صندوق ّ
علبة تلعب دوراً ا�سا�سي ًا يف ت�سويق املنتج الذي حتتويه .هذا التطور فتح جماالت
عديدة لالبتكار من خالل ادخال مادة الكرتون امل�ض ّلع يف منتجات كانت بعيدة كل
البعد عن هذا املجال.
تعمدنا جتهيز موقعنا يف املعر�ض بادوات عر�ض كرتونية
وللداللة على هذه الفكرة ّ
ت�صنع عادة وبالعرف من مواد اخرى كاخل�شب والبال�ستيك.

رين برباري
(مياه تنورين)

عدنان عطايا (اليمامة)
نحن يف «معامل الفلوك�س ال�صناعية  -اليمامة»
نواكب كل جديد من حولنا ونعمل على تطوير �صناعتنا
واملحافظة على جودتها ،فخالل املعر�ض عر�ضنا
كل منتجات «اليمامة» التي ن�ص ّنعها ومنها كل انواع
اخلل «تفاح وعنب وبل�سميك و�أبي�ض و�أحمر» وماء
الورد وماء الزهر ،دب�س الرمان وال�رشابات املكثفة
وبديل احلام�ض ومعجون الطماطم وم�شتقاته.
نرى م�شاركتنا يف معر�ض هوريكا �رضورية كونه
من املعار�ض املهمة ج��داً واملنظمة ب�شكل ممتاز،
وهو ملتقى ال�صناعيني اللبنانية وغريهم ،ومن خالل املعر�ض قدمنا كل منتجاتنا
لتكون يف متناول كل من يبحث عنها.

طرحنا هذه ال�سنة مياه  Viaوهي
مياه تنورين نف�سها ولكن بقوارير
من زجاج� ،أنيقة وراقية ،وتنا�سب
املطاعم الفاخرة والفنادق ،حتى
ان النا�س يف�ضلون ا�ستعمالها يف
امل��ن��زل ،ف��اذا تعر�ضت لل�شم�س ال
ت�ؤذي مثل قوارير البال�ستيك التي
فيها م��واد تتحلل .وخ�لال طرحنا
لها يف املعر�ض اعجب النا�س بها
الناقتها ،والحظنا طلب النا�س
عليها.

نسرين خازن (دعوات)
طرحنا خالل معر�ض هوريكا �صنف ًا جديداً من «رز
دعوات» �صناعة هندية هو رز ب�سمتي �أبي�ض خمتلف
عن الرز الب�سمتي ذي احلبة ال�صغرية ال�سمراء املوجود
يف ال�سوق ،لأن حبتنا كبرية وبي�ضاء وخمتلفة عن احلبة
التقليدية املوجودة يف ال�سوق اللبنانية خ�صو�ص ُا.
ومبجرد طرحنا للرز الب�سمتي الأبي�ض يف معر�ض
هوريكا انتبه احل�ضور اليه وج���ا�ؤوا اىل جناحنا
ال�ستك�شاف املنتج اجلديد ب�شكل كثيف.
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جورج عبود (زيت بولس)
حركة املعر�ض هذه ال�سنة جيدة ن�سبة للأو�ضاع العامة ،فهناك
نوعية من الزبائن ننتظرهم كل �سنة ونلتقيهم يف املعر�ض،
لنعرفها اىل جديدنا ونتعرف اىل زبائن جدد �أي�ض ًا.
وبالن�سبة اىل اجلديد بعد �أن ح�صل خل وزيت بول�س (الربوتوكاد
�إيزو) لل�سنة الرابعة على التوايل �أطلقنا يف الأ�سواق بل�سميك
�أورغ��ان��ي��ك ،جن��رب ا�ضافة كل �شيء من االن��ت��اج الع�ضوي،
خ�صو�ص ًا �أن هذه الزراعة تتطور وتتقدم ،ونحن نواكب كل هذه
التطورات يف «زيت بول�س».
باال�ضافة اىل منتجاتنا من ماء ال��ورد وم��اء الزهر ،وحتى
الزيتون والكبي�س �ستتواجد يف املخازن الكربى والبقالة الن
النا�س يطلبون منتجاتنا.

عباس صالح (ألفا انتر فود)

يف معر�ض هوريكا وجدنا اقبال النا�س على منتجاتنا وي�س�ألون
عن جديدنا ،احلمد هلل زيت بول�س ومنذ � 60سنة لغاية اليوم ،وال
نزال نحافظ على �شعارنا «�إذا دقت علقت ..زيت بول�س».

جورج صليبا (شاتو كساره)
�رشكة ك�سارا عمرها � 160سنة ،وال ن�ستطيع �أن
نبحث كل �سنة عن عامل مميز واحد ،خ�صو�ص ًا
بعد ال���ذي و�صلنا ال��ي��ه وحققناه يف لبنان
وخارجه ،واملميز هذا العام �أن �رشكة ك�سارا بني
امل�ؤ�س�سات اللبنانية التي �شاركت يف معر�ض يف
�أملانيا ،وحاز لبنان على �أربع ميداليات ،واملميز
�أنها كلها كانت لك�سارا.
وبالن�سبة اىل معر�ض هوريكا نحن ال ننظر اىل
حركة املعر�ض ب�شكل خا�ص ،بل نفكر بطريقة �إجابية ف�رشكا�ؤنا يف العمل ي�أتون
اىل املعر�ض وهو �أهم معر�ض حمرتف يف لبنان وكل من نريد ر�ؤيتهم نراهم يف
هذا املعر�ض».

مل نقدم �أي جديد يف معر�ض هوريكا
هذا العام ،الن كل منتجاتنا متوافرة
وم��وج��ودة ب�شكل مبا�رش يف متناول
امل�ستهلك ،ولكننا ككل عام نعمل على
تطوير معاملنا و�آالتنا ما ي�ؤثر �إيجاب ًا
يف حت�سني نوعية املنتجات وجودتها.
وخالل املعر�ض عر�ضنا منتج ًا هو قدمي
متجدد وه��و احل�لاوة با�شكال خمتلفة
وطعم مميز ،وت�أكدنا �أكرث �أنها مطلوبة
من امل�ستهلك ،خ�صو�ص ًا اننا ن�صدر منها
كميات كبرية .لدينا طموح ب���أن نطور
عملنا ونتقنه ونطرحه يف اال���س��واق،
وكلما طرحنا فكرة نعمل على حتقيق
�أفكار جديدة.
اما احلركة يف معر�ض هوريكا هذا العام
ف�أرى �أنها �أف�ضل من ال�سنة املا�ضية.

سينتيا بو سليمان (شاتو أمسيات)
قدمنا هذه ال�سنة زجاجتي نبيذ جديدتني
«�شارتونيه  »2013مونو�سيباج ابقيناه ثالثة
�أ�شهر يف براميل خ�شب ،وقدمنا «ف��ان دو»
النبيذ احللو ،الذي هو �أ�سا�س العمل يف النبيذ،
و�صنعناه بطريقتنا التقليدية القدمية كما كنا
ن�ص ّنع النبيذ للكنائ�س ،واطلقناه حتت ت�سمية
«دو �سو نويه .Doux Ce nuit «2009
يف املعر�ض اعجب النا�س بانتاجنا اجلديد
وتلقينا ردوداً �إيجابية على ما تذوقوه.
ولكن لال�سف مل تكن حركة املعر�ض كبرية
كما كنا نتوقع ،فمعظم امل�شاركني واحل�ضور
من اللبنانيني وال يوجد اجانب ،نحن يهمنا
الزبون.
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الحدث

الوزير ميشال فرعون يتوسط أسرة مجلة «الصناعة واالقتصاد» ودليل الصادرات

Barista Espresso

Chateau Florentine

Chidiac Motors

Dekerco

IESCO sarl

GPI

Gemco

Ikof

Joueidi Development

Kama

Multi-National Business Co.-MBC

يونيغاز

Lebanese Franchise
Association
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Teletrade Holding Group-Securatel

Shawarmanji- FFC sal

Ojamco Print & Pack Industry

Terminus

UTS

XXL

مياه صحة

اديار

ابناء جابر جابر

اليمن غروب

امسيات

اوتيري

بندابالست

بلقيس

زيت سليم-بلبر
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الحدث

طيران الشرق االوسط

دايري خوري

Aquasafe

بيماتيك

تعنايل

تومادو

معهد البحوث الصناعية

سابيتك

سالتك

شاتو موزار

شاتو قنفار

سوموبالست

مٔوسسة اسعد غبريال واوالده

طونيز فود

داندي
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قساطلي شتورة

كركيتا

كساره

مبتيكو

ليبيز-صنين

كلوس سانت توماس

حبوبنا

شركة ج .فنشنتي واوالده

زكا مولتيتك
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وزارة السياحة

MKS Packaging sal

اروب للتامين

Boecker Public Health
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Taste the difference

Fresh - Grain Fed - No Hormones
Halal

Cedars road, Chekka, Lebanon - P.O.Box:4150
T +961 (0)6 540 171-2-3 / F +961 (0)6 540 175
www.wilcopm.com

العــالــم فــي �شهــر

مفترق طرق تاريخي..
بقلــم وسـام سعــد

(الشرق األوسط وشمال أفريقيا ـ أوروبا ـ روسيا)

ال يزال م�ستقبل منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا غري
وا�ضح على وجه الدقة .فمازالت الدميوقراطيات النا�شئة فى
املنطقة تتلم�س طريقها ،كما تت�سبب موجات العنف املتجددة
يف زيادة التحديات التي تواجه املنطقة.
وبالن�سبة يل� ،أرى �أنه من املفيد يف ر�ؤية امل�شهد الراهن �أن
ننظر �إىل ثالثة م�سارات ميكن �أن تتخذ املنطقة واحداً منها،
فيما يتعلق مب�ستقبلها االقت�صادي:
•التدهور االقت�صادي� ،إذا ما �أدى التكالب على ال�سلطة
ال�سيا�سية �إىل احليلولة دون حتقيق اال�ستقرار ،ناهيك عن
الإ�صالح؛
• اال�ستقرار� ،إذا ما �أعيد الت�أكيد على امل�صالح املكت�سبة يف
عامل الأعمال� ،سوف تتاح فرتة زمنية خالية من التدهور
االقت�صادي ،ولكنها كفيلة ب�إعادة املنطقة �إىل الك�ساد
االقت�صادي �أو النمو ال�ضعيف على �أف�ضل تقدير؛
•�أو ظهور اقت�صاد جديد ،حيث تبد�أ احلكومات املنتخبة
تلم�س طريقها بالتدريج للق�ضاء على اال�ضطرابات
حديث ًا يف ُّ
االقت�صادية واال�ضطالع بالإ�صالحات الالزمة لإتاحة فر�صة
اقت�صادية �أكرب ل�شعوبها.
ورغم �أن امل�سارين الأولني غري مرغوبني بالت�أكيد ،ف�إن
احتمال حدوثهما يظل قائم ًا .وال �شك �أن امل�سار الثالث ،م�سار
التحول� ،سيكون هو الأف�ضل.
ومما ال �شك فيه �أن بلدان التحول العربي �سوف ير�سم كل منها
م�ساره اخلا�ص .ولكنني �أ�ؤمن متام ًا �أن للمجتمع الدويل دوراً
يف م�ساعدتها على تاليف النتائج ال�سلبية .وا�سمحوا يل �أن
ا�ستعر�ض معكم بع�ض الأفكار حول الطريقة التي ميكننا بها
تقدمي الدعم الالزم لتلك البلدان.
ومل يكن نطاق التغيري املطلوب يف ال�رشق الأو�سط �سيا�سي ًا فقط،
بل امتد �إىل عمق ال�ش�أن االقت�صادي .فقد طالب املواطنون ب�أن
يكون لهم ر�أي يف كيفية حكم بالدهم واحل�صول على فر�ص
�أكرب للو�صول �إىل الرخاء وحتقيق طموحاتهم الإن�سانية.
و�إذا كانت هناك حقيقة �أرى �أنها تلخ�ص كل م�شكالت املنطقة
فهي �أن ال�صادرات غري النفطية يف املنطقة ب�أكملها تبلغ قيمتها
 365مليار دوالر� ،أي �أنها تعادل تقريب ًا �صادرات بلجيكا ،ذلك
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد � 138أيار 2014

البلد الذي يبلغ تعداد �سكانه �أحد ع�رش مليون ن�سمة ،ولي�س 400

مليون ن�سمة – هو تعداد �سكان العامل العربي.
وهذا م�ؤ�رش حا�سم لطبيعة وحجم امل�شاكل الهيكلية التي
تواجه بلدان التحول العربي .ف�إذا مل ت�ستطيع �أن ت�صدر �إىل
العامل اخلارجى ،ف�إنك �سوف تظل واقف ًا مكانك تخدم فقط
�سوق ًا حملية حمدودة .وكما ر�أينا ،ف�إن بلدان املنطقة ال
تزال غري قادرة على توفري فر�ص عمل كافية لتوظيف �أعداد
ال�سكان املتزايدة.
�إن االح�صائية ال�سابق ذكرها جت�سد امل�شكلة ،ولكن الطريف
�أنها ت�ضيء الطريق �إىل امل�ستقبل �أي�ض ًا.
كيف ميكن للمجتمع الدويل تقدمي امل�ساعدة؟
حني ننظر يف التكاليف املحتملة للم�سارين غري املرغوبني
اللذين �أ�رشت �إليهما �سابق ًا ،واملزايا التي يعود بها امل�سار
الثالث لي�س على املنطقة فح�سب بل على االقت�صاد والأمن
العامليني �أي�ض ًا ،ي�صبح من الوا�ضح �أن جهود املجتمع الدويل
يجب �أن تت�ضافر لتوفري ما يكفي من التمويل وفر�ص التجارة
وامل�شورة ب�ش�أن ال�سيا�سات.
وينبغي �أن يدعم االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة �آفاق
فتح الأ�سواق ب�شكل �أو�سع �أمام التجارة يف ال�سلع واخلدمات
من البلدان العربية الراغبة يف حتقيق حتوالت جوهرية.
وميكن �أن ي�ساعد اال�ستثمار ،مبا يرتبط به من دعم وتعزيزات
من ال�رشكاء الثنائيني والإقليميني ،يف �إعطاء الدفعة الأوىل
للنمو� .أما اخلربة الفنية القيمة ،املقرتنة باال�ستثمار يف
القطاع اخلا�ص من جانب البنك الأوروبي للإن�شاء والتعمري
وغريه من امل�ؤ�س�سات املالية ،فيمكن �أن تقود امل�سرية بحيث
تر�شد امل�ستثمرين �إىل دخول قطاعات و�أ�سواق جديدة ،مثلما
حدث يف �أوروبا ال�رشقية والو�سطى.
هذه اال�ستثمارات لن حتفز التحول االقت�صادي فح�سب ،بل
�إنها �ستخدم م�صالح املجتمع الدويل االقت�صادية والأمنية.
***
املخت�صون يف الفكر االقت�صادي يجمعون على �أن ظاهرة
العوملة االقت�صادية وما تعنيه من اعتماد اقت�صاد ال�سوق
والتبادل احلر ,لي�ست وليدة التطورات الهائلة يف املعلوماتية
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رغم ما لهذه الأخرية من دور يف ت�سارعها ,فهي نتيجة
مل�سار تراكمي يرجع يف الواقع �إىل منت�صف الأربعينيات,
حيث �أقيمت �أوىل امل�ؤ�س�سات والربامج الدولية من �أجل �إعادة
�إعمار �أوروبا الغربية ,وباخل�صو�ص (برنامج مار�شال)
ومتويل م�رشوعات �أ�سا�سية يف �أوروبا وغريها (البنك الدويل)
و�إعادة تنظيم العالقات النقدية و�أ�سعار ال�رصف وو�سائل
الدفع الدولية (�صندوق النقد الدويل) وبروز االتفاقية العامة
للتعرفة اجلمركية عام .1947
�إال �أن م�سار العوملة االقت�صادية الليربالية مت جلمه ومناف�سته
من طرف قطب اقت�صادي �آخر ال يقل �ش�أنا على امل�ستوى
الع�سكري واالقت�صادي وهو االحتاد ال�سوفياتي .فلقد كان
االحتاد ال�سوفياتي ينمو مبعدل �أ�رسع من الواليات املتحدة,
ولو �أن احلال ا�ستمر على ذلك املنوال لكان �إجمايل الناجت
القومي ال�سوفياتي قـد تفوق على مثيله الأمريكي يف عام
� .1984إال �أن وترية الأحداث ال�سيا�سية على ال�ساحة العاملية
فيما بني  1985و 1991كانت مناخا مواتيا للغاية للواليات
املتحدة الأمريكية ,للأخذ بزمام املبادرة والعمل على �إكمال
م�سرية العوملة الذي بد�أته يف منت�صف الأربعينيات.
فمن �إعالن الرئي�س ال�سوفياتي غوربات�شوف عن �إ�صالحات
البريو�سرتويكا والتي كانت مبثابة الإعالن عن �سقوط
االحتاد ال�سوفياتي� ،إىل هدم جدار برلني و�إىل حترير الكويت
من الغزو العراقي �سنة  ،1991تهي�أت الظروف املثلى لهيمنة
�أمريكية على امل�ستوى االقت�صادي والأيديولوجي وال�سيا�سي
والع�سكري .وال �شك �أن هذه التغريات �أفرزت �أول �أحادية
قطبية �سيا�سية و�أيديولوجية واقت�صادية وع�سكرية ذات
طابع �أمريكي كان لها الأثر العميق يف الإ�رساع بو�ضع النظم
والقوانني وامل�ؤ�س�سات من �أجل حتويل العوملة من مناخها
الإقليمي �إىل مناخ كوين.
�إال �أن هذه العوملة رغم ثقل الب�صمات الأمريكية عليها مل
تنجح يف فر�ض مثاليتها و�أحاديتها ومرجعيتها املطلقة ,ال
على االحتاد الأوروبي وال على اليابان وال على �آ�سيا عموما
وال على �أمريكا الالتينية فكلهم �رشكاء �أ�سا�سيون يف النظام
العاملي اجلديد .وهكذا فقد انق�ضت املناف�سة بني ال�شيوعية
والر�أ�سمالية ولكن يجري الآن �رصاع ومناف�سة بني مناذج
خمتلفة من الر�أ�سمالية.
«يحتل االحتاد الأوروبي قمة التجارة اخلارجية الدولية بن�سبة
 % 19.7ثم ت�أتي الواليات املتحدة الأمريكية يف املرتبة
الثانية م�ستحوذة على  % 16.3من جتارة العامل وت�سيطر
اليابان على »% 9.3
فابتداء من  1992ف�إن هناك قوة عظمى ع�سكرية واحدة
هي الواليات املتحدة تقف مبفردها ،وثالث قوى عظمى
اقت�صادية هي الواليات املتحدة الأمريكية واليابان واالحتاد
الأوروبي تتنازع ال�سيادة االقت�صادية .وهكذا حتول ال�رصاع
من �رصاع ع�سكري �إىل �رصاع اقت�صادي يحر�ص فيه كل قطب
من الأقطاب املتناورة من �أجل احل�صول على ميزة تناف�سية.
وتف�سري �أبعاد ال�رصاع العاملي يو�ضح الأوزان الن�سبية للقوى
العاملية املت�صارعة يف جتارة العامل ويف الإنتاج العاملي،
خ�صو�صا بعد جناح االحتاد الأوروبي يف �إكمال م�ساره
االندماجي وحتوله �إىل قوة �إقليمية ودولية قادرة على
مناف�سة الواليات املتحدة يف �أحاديتها وهيمنتها االقت�صادية
على العامل ,حيث �أ�صبح االحتاد الأوروبي يحتل قمة التجارة
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اخلارجية الدولية بن�سبة  % 19.7ثم ت�أتي الواليات املتحدة
الأمريكية يف املرتبة الثانية وت�ستحوذ على  % 16.3من
جتارة العامل ثم ت�أتي اليابان م�ستحوذة على .% 9.3
***
تت�سم الت�رصيحات الأمريكية حول العقوبات على رو�سيا
بالت�رسع ،كما �أن بحث �أمريكا عن حترير �أوروبا من الغاز
ّ
أمر
الرو�سي ي�صطدم بواقع �أن تهمي�ش رو�سيا يف هذا املجال � ٌ
يف غاية ال�صعوبة ب�سبب عوامل مو�ضوعية كثرية.
ُيبدي الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ا�ستعداد بالده لت�صدير
الغاز �إىل �أوروبا لتحريرها من الغاز الرو�سي ،بينما ُيجمع
مدو ،ولكنه �صعب
اخلرباء على �أن ذلك ما هو إ� ّال ت�رصيح ّ
التحقيق من الناحية العملية� ،إذ لن يتمكن الأمريكيون من
زحزحة «غازبروم» خالل عدة عقود على �أقل تقدير.
فقد �أعلن الرئي�س الأمريكي باراك �أوبام ًا م�ؤخراً يف بروك�سيل
خالل م�ؤمتر �صحفي عقب م�ؤمتر قمة الواليات املتحدة ـ
ال « :نحن م�ستعدون لل�سماح بت�صدير
االحتاد الأوروبي قائ ً
الغاز الطبيعي بتلك الكميات التي ت�ستخدمها �أوروبا يومي ًا».
ولدى التطرق �إىل امكانية فر�ض عقوبات �إ�ضافية على رو�سيا
ب�سبب الأحداث الأوكرانية� ،رصح �أوباما ب�أن جهود االحتاد
الأوروبي والواليات املتحدة الأمريكية ينبغي �أن ترتكز على
م�س�ألة الطاقة ،حيث �أكد ب�أن «على �أوروبا �أن تبحث ب�صورة
�أكرب عن كيفية تنويع م�صادر �إمداداتها بالطاقة».
ويقول �سريغي فاخرامييف اخلبري يف جمال الطاقة لدى
�رشكة « �أنكورانفي�ست» اال�ستثمارية ل�صحيفة «فزغالد» ب�أن
هذا بالطبع ت�رصيح قوي اللهجة ،ولكنه يحمل كثرياً من «
لكن» التي تدل على �أن تهديدات �أوباما غري قابلة للتحقيق
خالل العقود القليلة املقبلة على الأقل.
من �أجل ت�صدير الغاز عرب املحيط ،يتعني على الواليات
املتحدة الأمريكية ـ بالإ�ضافة �إىل حترير �صادرات الوقود
الأزرق ـ �أن تبني حمطات للغاز امل�سال،
وت�صل الطاقة الإجمالية للمحطات امل�شمولة باملوافقة التي
�ستدرج اعتباراً من  2016وحتى � 2020إىل  118مليار مرت
مكعب من الغاز.
ولكن حتى �إذا �أر�سلت الواليات املتحدة كل هذه الكمية البالغة
 118مليار م 3مبا�رشة �إىل البلدان الأوروبية ف�إنها لن تتمكن
من التخل�ص من الغاز الرو�سي ،وح�سب تقديرات فاخرامييف
�صدرت يف عام � 2013إىل �أوروبا (با�ستثناء تركيا)
ف�إن رو�سيا ّ
حواىل  135مليار مرت مكعب� ،إذ قال ب�أن «التخلي عن مثل هذا
احلجم بني ليلة و�ضحاها �أمر غري ممكن ،ناهيك عن �أن �آفاق
و�صول الغاز الأمريكي �إىل ال�سوق الأوروبية ما زالت بعيدة».
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الواليات املتحدة ال ميكن �أن ت�سمح
بت�صدير كل الكمية املع َلن عنها ،لأن قد تكون بحاجة �إليها.
ي�ضاف �إىل ذلك ،ان رو�سيا جذبت  94مليار دوالر يف
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،بزيادة  % 83عن العام ،2012
وفق ًا لإح�صائيات الأمم املتحدة.
ويعتقد اخلرباء �أن القفزة الرو�سية من املرتبة التا�سعة �إىل
املرتبة الثالثة يف الت�صنيف يعود �إىل �رشاء  TNK BPمن قبل
�رشكة رو�سنفت .كما �أظهرت هذه الإح�صاءات �إن اال�ستثمارات
الأجنبية يف رو�سيا بالعام  2014قد تزدهر ب�سبب اهتمام
ال�رشكات الأجنبية املتزايدة يف �إن�شاء مرافق �إنتاج حملية
خلدمة ال�سوق املحلية.
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ن�شاطات �صناعية

زيارة الحاج حسن الى الجنوب

يف اطار جولته التفقدية قام وزير ال�صناعة
ح�سني احلاج ح�سن بزيارة منطقة اجلنوب
زار فيها عدد من املرافق واملن�ش�آت
ال�صناعية ،وبد أ� جولته من مدينة �صيدا
يف غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة
يف �صيدا واجلنوب حيث التقى عدداً من
ال�صناعيني اجلنوبيني ،وتخلل اللقاء كلمة
ترحيبية بالوزير احلاج ح�سن القاها رئي�س
غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف
�صيدا واجلنوب ال�سيد حممد �صالح تطرق
فيها اىل دور القطاع ال�صناعي ،معترباً
انه يلعب دوراً حموريا يف دعم االقت�صاد
الوطني.
مر بها القطاع
التي
الظروف
عر�ض
كما
ّ
وال�صعوبات التي تعرت�ض تقدم هذا القطاع
وال �سيما ما يتعلق بالرتخي�ص للم�ؤ�س�سات
و�شدد على �رضورة معاجلة
ال�صناعية
ّ
هذه اال�شكاالت من خالل ت�رسيع ان�شاء
مناطق �صناعية كافية وموزعة توزيع ًا
منا�سب ًا على خمتلف مناطق اجلنوب ملا
ت�شكله من عامل ا�سا�سي يف خلق فر�ص
عمل جديدة .وحتدث الوزير احلاج ح�سن
ف�أعلن عن ان الوزارة ب�صدد القيام ب�سل�سلة
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اجراءات حلماية ال�صناعة اللبنانية تبد أ�
بدعم الت�صدير ومعاجلة جمموعة امل�شاكل
التي تعيق تقدم ال�صناعة وخا�صة امل�شاكل
االدارية ودعم املعار�ض ال�صناعية
يف لبنان واخلارج .وا�شار اىل انه قام
بات�صاالت دولية لدعم ال�صناعات الغذائية
وغريها من ال�صناعات اخلفيفة واحلرفية
بهدف و�ضع معايري تكون قادرة على
االرتقاء بامل�ؤ�س�سات ال�صناعية مبا يحقق
لها ا�ضافة نوعية.
اي�ضا» �شدد الوزير احلاج ح�سن على وجوب
ان�شاء املدن ال�صناعية النهاء التناق�ض
القائم بني م�شاكل ال�سكن وم�شاكل ال�صناعة
وفقا للمعايري التي حتفظ ال�سالمة العامة
واجلودة واالبتكار.ولفت اىل ان الوزارة يف
�صدد حل م�شكلة الرتاخي�ص وفقا للمعايري
التالية :ان يكون امل�صنع قائما ،ان ال يكون
هناك عليه اية م�شاكل ،ان ال يكون امل�صنع
قائما على ار�ض للدولة ،ان يكون امل�صنع
م�ستوفيا لكل �رشوط ال�سالمة العامة
والتن�سيق مع املجال�س البلدية.و�شدد على
�رضورة االبتكار يف ال�صناعة  ،معتربا ان
لبنان لي�س بلدا �صناعيا امنا هو بلد توجد
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فيه �صناعة ،كما توجد فيه زراعة و�سياحة،
وقال� :أهمية دعم القطاع ال�صناعي وحماية
ال�صناعات الوطنية» ،وقال:ال دولة تبني
اقت�صادها على قطاع واحد.
ثم جال الوزير احلاج ح�سن مب�شاركة �صالح
على خمترب تطوير ال�صناعات الغذائية
يف الغرفة ،وكانت له حمطة يف �صالة
املعار�ض يف الغرفة ويف مركز احت�ضان
االعمال ،كما قام الوزير بزيارة جمموعة
اماكو ال�صناعية امل�شهورة ب�صناعة �آالت
الورق ال�صحي والتقى خاللها رئي�س
املجموعة ال�سيد علي حممود العبد اهلل
حيث ابدى الوزير احلاج ح�سن اعجابه
مب�ستوى تقنية �آالت �أماكو .وكانت جولة
على معر�ض التوجيه واالر�شاد اجلامعي
الذي تنظمه الغرفة يف �صالة املعار�ض
الكربى وت�شارك فيه اجلامعات الر�سمية
واخلا�صة ،ويهدف اىل توجيه الطالب وفقا
لالخت�صا�صات التي تالئم ا�سواق العمل يف
لبنان.
واختتم احلاج ح�سن جولته بزيارة عدد من
امل�صانع يف مناطق «الغازية ،ال�رصفند،
تفاحتا ،زفتا».

 35مصنعاً لبنانياً الى ألمانيا في «يوم النبيذ»
�أطلقت وزارة الزراعة «يوم النبيذ اللبناين يف برلني» الذي حدد
موعده يف � 5أيار املقبل ،مب�شاركة  35م�صنع ًا لبناني ًا ،بعدما
كان العدد  30يف ال�سنة املا�ضية.
وعقد وزير االقت�صاد والتجارة �آالن حكيم م�ؤمتراً �صحافي ًا يف
نادي ال�صحافة قال فيه �إن «جناح هذا اليوم �سيم ّكن لبنان
من خلق فر�ص جديدة لتو�سيع �أ�سواق الت�صدير اىل �أوروبا
والعامل ،وي�ساهم يف ر�سم �صورة ايجابية لل�صناعات اللبنانية
التي تتميز باجلودة العالية ،وال �سيما �صناعة النبيذ الفاخر».
و�أمل «ا�ستمرار التوا�صل مع االحتاد الأوروبي و�أملانيا ،للعمل
على تطوير العالقات وزيادة حجم التبادل التجاري ،عرب �إزالة
العوائق واحلواجز �أمام التجارة وحت�سني ظروف ان�سياب ال�سلع
والب�ضائع».
و�أكد رئي�س «االحتاد اللبناين للكرمة» ظافر �شاوي �أنه «برغم
يتطور تطوراً الفت ًا لالنتباه
ال�صعوبات ،متكن قطاع النبيذ ان
ّ
خالل ال�سنني الع�رشين املن�رصمة� ،إذ ازداد عدد منتجي النبيذ
من حواىل  8منتجني بعد انتهاء احلرب ،ليتجاوز الـ 40منتج ًا».
من جهتهّ � ،أكد وزير الزراعة �أكرم �شهيب �أن «لبنان الر�سمي
حتديدا،
يويل اهتمام ًا خا�ص ًا بقطاع الكرمة عموم ًا ،والنبيذ
ً
وهذا االهتمام يرتجم ت�رشيعات كان منها القانون 216
املتعلق ب�إنتاج النبيذ وجتارته ،و�إجناز مر�سوم ت�أ�سي�س املعهد
الوطني للكرمة والنبيذ ،بالتعاون مع وزارة ال�صناعة».
ون�صدر
و�أ�ضاف�« :إذا كنا ننتج  8ماليني زجاجة نبيذ يف ال�سنة
ّ

منها  3ماليني زجاجة� ،أي ما يعادل  40يف املئة من �إنتاجنا،
ف�إن طموحنا م�ضاعفة هذا العدد وم�ضاعفة الإنتاج ونحن
قادرون على ذلك».
ولفت االنتباه �إىل �أن «يوم النبيذ اللبناين يف برلني ي�أتي بعد
النجاح الكبري الذي لقيه يوم النبيذ اللبناين يف باري�س العام
املا�ضي».
ور�أى املدير العام لوزارة الزراعة لوي�س حلود �أن «النبيذ ي�شكل
مهما يف االقت�صاد الزراعي حتديداً واللبناين عموم ًا،
قطاعا ًّ
متتد زراعة عنب النبيذ على م�ساحة  2000هكتار من
حيث ّ
الأرا�ضي الزراعية».

 ..ويبحث شؤون الصناعيين
بحث وزير ال�صناعة الدكتور ح�سني
احلاج ح�سن مع نائب ممثل الأمني
العام للأمم املتحدة املمثل املقيم
لـ«برنامج االمم املتحدة االمنائي»
رو�س ماوننت ،يف �أطر تفعيل
امل�ساعدات الدولية للبنان ملواجهة
تداعيات الأزمة ال�سورية والنازحني
على االقت�صاد اللبناين.
وطرح احلاج ح�سن �أهمية دعم
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
على الأرا�ضي اللبنانية ،لأنها
الو�سيلة الأهم لرت�سيخ اللبنانيني يف
مناطقهم ،وت�أمني فر�ص العمل لهم،
وذلك عرب �إقامة �صناعات غذائية
جديدة ،ودعم تلك القائمة يف البقاع،

ودعم �صناعة الأحذية يف ال�ضاحية
اجلنوبية لبريوت وبرج حمود
واجلنوب ،و�صناعة املفرو�شات يف
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طرابل�س وال�شمال عموم ًا و�صيدا.
من جهة ثانية ،تابع احلاج احل�سن
مع وفد من جلنة �أ�صحاب امل�صانع
املت�رضرة يف عدوان متوز 2006
برئا�سة �أ�سامة حلباوي ،ملف
التعوي�ضات الواجب تخ�صي�صها
لل�صناعيني.
و�شدد احلاج ح�سن على �أنه يويل
هذا امللف االهتمام الكبري ،طالب ًا
ا�ستكمال كامل املعطيات التي
بحوزة م�رصف لبنان الذي �أ�صدر
تعميمني بهذا اخل�صو�ص� ،أديا اىل
ا�ستفادة عدد �ضئيل من ال�صناعيني
منهما ،فيما مل تقبل طلبات غالبية
ال�صناعيني املت�رضرين حينها.
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معرض أسبوع لبنان في جدة
بمشاركة  300عارض لبناني

افتتح وزير االقت�صاد اللبناين �آالن
حكيم يف مقر الغرفة التجارية
وال�صناعية يف جدة امللتقى
الإقت�صادي اللبناين -ال�سعودي ،من
�ضمن فعاليات “ا�سبوع لبنان يف
ال�سعودية ـ جدة” ،الذي تنظمه غرفة
التجارة وال�صناعة والزراعة يف بريوت
وجبل لبنان بالتعاون مع غرفة جدة،
وح�رضه رئي�س احتاد الغرف اللبنانية
رئي�س غرفة بريوت وجبل لبنان
حممد �شقري ،ونائب رئي�س غرفة جدة
مازن برتجي ،و�سفري اململكة العربية
ال�سعودية علي عوا�ض ع�سريي� ،سفري
لبنان يف ال�سعودية عبد ال�ستار عي�سى،
وقن�صل لبنان العام يف جدة زياد عطا
اهلل ،ح�شد من الفاعليات االقت�صادية
ال�سعودية والوفد االقت�صادي اللبناين.
و�شارك يف املعر�ض �أكرث من 300
عار�ض من خمتلف ال�صناعات
واخلدمات اللبنانية.

حكيم

واعترب حكيم «� ّأن هذا املعر�ض هو دليل
على �صمود االقت�صاد اللبناين ،و ي�ؤكد
� ّأن لبنان ما زال موجودا على ال�ساحات
االقت�صادية العربية والإقليمية
والدولية» ،داعي ًا ال�سفري ال�سعودي
«للعودة �إىل لبنان واملواطنني
ال�سعوديني �إىل اال�ستثمار وال�سياحة
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يف بريوت وك�رس العوائق التي متنعهم
من ذلك ،ما ينعك�س �إيجاب ًا على تفعيل
العالقات االقت�صادية بني لبنان
واململكة العربية ال�سعودية».
و�أ�شار وزير االقت�صاد �إىل «� ّأن الهدف
من املعر�ض هو حتريك العجلة
االقت�صادية يف لبنان وتعزيزها بعد
ال�صمود االقت�صادي يف وجه كل
التحديات والأو�ضاع ال�صعبة التي
يواجهها لبنان واملنطقة».

شقير

ولفت رئي�س غرفة بريوت وجبل لبنان
حممد �شقري �إىل «� ّأن هذا الأ�سبوع
يعبرّ عن عمق العالقات الثنائية
بني البلدين اقت�صادي ًا وا�ستثماري ًا
ومدى تطورها� ،إذ � ّإن ال�سعودية �رشيك
جتاري رئي�سي للبنان على م�ستويي
اال�سترياد والت�صدير ،ومتثل ال�سوق
ال�سعودية �أهمية ا�ستثنائية لت�سويق
املنتجات اللبنانية ،وال �سيما �أنها
ال�سوق اال�ستهالكية الأكرب يف املنطقة
العربية».
و�أ�ضاف« :يف ظل النه�ضة االقت�صادية
القوية التي ت�شهدها اململكة جراء
الربامج اال�ستثمارية ال�ضخمة املتعددة
التي �أطلقتها يف العقار وال�صناعة
والنفط والغاز والبنى التحتية و�سواها
الكثري ،ي�أتي تنظيم هذا الأ�سبوع
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منا�سب ًا ويف وقته لت�سويق لبنان يف
اململكة على خمتلف امل�ستويات ،مبا
ي�شمل ال�صناعة واخلدمات وال�سياحة
والعقارات وامل�صارف واال�ستثمارات».

عيتاني

وعر�ض رئي�س امل�ؤ�س�سة العامة
لت�شجيع اال�ستثمار يف لبنان «�إيدال»
نبيل عيتاين�« ،أهمية اال�ستثمارات
ال�سعودية يف لبنان واحلوافز
اال�ستثمارية اجلاذبة لال�ستثمار فيه»،
م�ؤكداً «� ّأن لبنان ي�أتي على ر�أ�س قائمة
الدول العربية بالن�سبة لال�ستثمارات
الأجنبية

بترجي

واعترب نائب رئي�س الغرفة التجارية يف
جدة مازن برتجي «� ّأن وجود امل�ؤمتر
يف جدة ي�ؤكد مكانة هذه املدينة
االقت�صادية لدى رجال الأعمال
اللبنانيني».
و�أ�شار برتجي �إىل وجود � 300ألف
لبناين يعي�شون يف اململكة «وكلهم
يتمتعون بكفاءات عالية ،كما � ّأن
هناك  600م�ستثمر لبناين يف اململكة،
يعتربون من �أبرز امل�ستثمرين العرب
والأجانب يف بلدنا ،و�ستقدم غرفة جدة
كل الت�سهيالت لأي عملية ا�ستثمار من
قبل رجال الأعمال اللبنانيني».

الحاج حسن يدشن النظام الكهروضوئي للصناعة اللبنانية
د�شن وزيرا ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن
والطاقة واملياه ارتيور نظريان ،م�رشوع ًا
تنفيذي ًا حول «�أهمية النظام الكهرو�ضوئي
لل�صناعة اللبنانية» ال�صديق للبيئة ،الذي
�أعلنت عنه �رشكة (Advanced Plastic
 )Industriesواملمول بقر�ض مي�رس
من م�رصف لبنان ،والذي نفذته �رشكة
( )Elements Sun & Windاملتخ�ص�صة.
يعتربامل�رشوع الذي بني يف �رشكة API
ال�صناعية يف زوق م�صبح الأول من نوعه يف
لبنان.
ح�رض االحتفال رئي�س  APIغابي ابو �شديد،
ورئي�س  Elements sun and windجوزيف
�صدقة ،وزير االقت�صاد �آالن حكيم ،ووزير
البيئة حممد امل�شنوق ،وع�ضو جمل�س ادارة
جمعية ال�صناعيني ا�سامة حلباوي ،ر�ؤ�ساء
بلديات و�صناعيون يف املنطقة� .إ�ضاف ًة �إىل
واجتماعية
إدارية
ر�سمية،
هيئات
ّ
�صناعيةّ � ،
ّ
ّ
املخت�صة ومم ّثلي
ات
الفعالي
من
وباقة
بارزة،
ّ
ّ
ين.
املجتمع املد ّ
ترحيبية من الرئي�س
بكلمة
اجلولة
ا�س ُتهلّت
ّ
ال�صناعي
التنفيذي ملجموعة �إندفكو للإمناء
ّ
ّ
البيئية
ة
ؤولي
ّ
نعمت افرام� ،ش ّدد فيها على امل�س� ّ
ال�صناعي ،انطلق بعدها احل�ضور
للقطاع
ّ
�إىل رحاب امل�صنع لالطّ الع على خمتلف
التقنيات املعتمدة واال�ستماع �إىل �رشوحات
ّ
مف�صلة ودقيقة من مدراء الأق�سام حول
ّ
متعرفني بذلك على الدور
الطاقة
تر�شيد
ل
�سب
ُ
ّ
الفعال ل�رشكة يونيباك -ق�سم حتويل الورق
ّ
يف املحافظة على البيئة.
إنتاجية
�شملت اجلولة خمتلف الأق�سام ال
ّ
عدة تو ّقفت
ومتيزت
ّ
مبحطات ّ
يف امل�صنع ّ
التقنيات امل ّتبعة لرت�شيد الطاقة
عند �أحدث
ّ
بدءا با�سرتجاع
واملحافظة على البيئةً ،
ومربدات
املداخن
احلرارة امل�ستنفدة من
ّ
املو ّلدات وحتويلها �إىل طاقة ُت�ستخدم يف
مرورا بامل�صايف
عملية جتفيف الورق،
ّ
ً
املن ّقية للفيول ،والفلرتات التي تن ّقي الهواء
بن�سبة � ،% 90أ�ضف �إىل ذلك �شوديري الوقود
الطبيعية،
ال�صلب الذي ي�ستهلك املوارد
ّ
كجفت الزيتون من �أجل توليد البخار ،توفري
الوقود وتخفيف االنبعاثات ،و�صو ًال �إىل
ال�شم�سية
نظام توليد الطاقة من الألواح
ّ
( )Photovoltaicونظام حتويل الإنارة

تقنية (.)LED
احلالية �إىل ّ
ا�سرتاتيجيات ال�رشكة
مت االطّ الع على
هذا و ّ
ّ
يف حتقيق االكتفاء الذاتي من خالل حمطّ ة
بتقنيات حديثة تتيح توليد
جمهزة
كهرباء ّ
ّ
طاقة بقدرة  10ميغاواط على مدار � 24ساعة،
اخلا�ص مبراقبة
متت معاينة املخترب
كما ّ
ّ
وعمليات التربيد املدرو�سة
الفيول،
جودة
ّ
أطنان من
التي �ساعدت ال�رشكة على توفري � ٍ
الطاقة.
و�أ�شار وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن
خالل افتتاحه اىل جانب وزير الطاقة �أرتور
ناظاريان ،امل�رشوع التنفيذي حول �أهمية
النظام الكهرو�ضوئي لل�صناعة اللبنانية،
اىل ان الدولة اللبنانية ال متلك �أي ر�ؤيا
يف القطاع ال�صناعي الفت ُا اىل ان �أحد �أهم
عنا�رص ال�صناعة هي كلفة االنتاج التي ت�شكل
الطاقة حواىل  % 50منها .كما �أكد بان الدولة
معنية بت�شجيع ال�صناعة عرب  3و�سائل هي:
زيادة حجم االقت�صاد يف ال�صناعة والزراعة
واخلدمات ،توفري فر�ص العمل وخف�ض عجز
امليزان التجاري.
من جهته ،اعترب نظريان ان على الدولة دعم
�سوق اخلاليا الفوتفلطية يف لبنان وتنمية
ال�سوق وخلق احلوافز املالية والت�رشيعية
وال�رضائبية .وهذا امل�رشوع النموذجي
الأول يف القطاع ال�صناعي ،الذي ا�ستفاد
من م�ساهمات م�رصف لبنان الداعمة لقطاع
الطاقة وفق �آلية NEEREAحيث العمل على
تطويرها وت�أمني ا�ستدامتها بعدما حققت
ا�ستثمارات مبا�رشة يف مو�ضوعات كفاءة
الطاقة والطاقة املتجددة والأبنية اخل�رضاء
بقيمة  100مليون دوالر يف العام .2013
31

وحتدث رئي�س املركز اللبناين حلفظ الطاقة
زياد الزين عن الآلية الوطنية لكفاءة الطاقة
والطاقة املتجددة ودور م�رصف لبنان الداعم
اال�سا�سي للقطاعات االقت�صادية من خالل
احلوافز التي يقدمها وت�شكل �سببا رئي�سيا
لنمو هذه القطاعات وخا�صة االنتاجية
منها .ونتيجة املتابعة ،تبنى احلاكم ريا�ض
�سالمة ا�صدار التعميم  236والذي يدعم
قرو�ض الطاقة ب�صفر  %فائدة وملدة 10
�سنوات ومع فرتة �سماح الربع �سنوات .وقد
ا�ستفادت امل�شاريع التي تريد اال�ستثمار يف
توفري الطاقة والطاقة املتجددة من حوافز
هذه الآلية.
وحتدث املدير العام ل Elements sun and
 windجوزف �صدقة عن امل�رشوع الذي نفذته
�رشكته يف معمل �« :APIإن من ميزات تركيب
النظام الكهرو�ضوئي ال�صديق للبيئة قدرته
على توفري الطاقة اىل جانب مولد الديزل،
والنتيجة تكلفة اقل للديزل ،وا�ستهالك ًا اقل
لكهرباء لبنان ،وانبعاثات لثاين اوك�سيد
الكربون مبعدل منخف�ض ،وتوفري تكلفة
ال�صيانات املرتتبة على املحركات وا�ستخدام
طاقة متجددة �صديقة للبيئة .ونوه ان هذا
امل�رشوع يعترب االول من نوعه يف ال�رشق
االو�سط واخلام�س عاملياً».
وحتدث �صاحب �رشكة  APIغابي ابو �شديد
عن التزام م�ؤ�س�سته احلفاظ على البيئة
وا�ستخدام هذا النظام اجلديد واملتطور لتطوير
العمل ال�صناعي يف �ضوء ال�سعي امل�ستمر
لتبقى ال�رشكة ال�سباقة يف مالحقة التحديث
التكنولوجي ال�صديق للبيئة وتنفيذه .ثم
كانت جولة و�رشح عن كيفية عمل النظام.
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الصاغة تشتكي الى الحاج حسن
�أبرز وزير ال�صناعة ح�سني احلاج
ح�سن �أمام وفد من «نقابة ال�صاغة
واجلوهرجية يف لبنان» برئا�سة انطوان
مغني�« ،أهمية هذا القطاع ،وقدرته
التناف�سية ،والعمل على تعزيز ال�صادرات
بتوفري امليزات التفا�ضلية و�إبراز القيمة
امل�ضافة التي يتميز بها العاملون يف
هذا املجال» .وقدم الوفد درا�سة عن
الآثار التي �سيرتكها م�رشوع تعديل ن�سب
هام�ش الربح اخلا�ضعة له ال�رضيبة على
القيمة امل�ضافة على القطاع يف لبنان،
كما عر�ض ملف �سوق ال�صاغة العالق مع
�رشكة «�سوليدير» .من جهة ثانية ،نعى
احلاج ح�سن عميد اجلالية اللبنانية يف
�إيران لوي�س مي�شال اجلميل .وقال يف
بيان �أ�صدره« :تبلغت الوزارة والعائلة
عد
ال�صناعية ب�أ�سى وفاة اجلميل ،الذي ُي ُّ
واحداً من �أبرز اللبنانيني الذين ملعوا
وجنحوا يف عامل االغرتاب يف جمال
الأعمال ،وال �سيما يف القطاع ال�صناعي،
وحتديداً يف جمال تدوير و�صناعة الورق
يف �إيران ،حيث �أ�س�س امل�صانع ووظف
�آالف العمال».
ومن ناحية �أخرى� ،أكد نقيب «ال�صاغة

واجلوهرجية يف لبنان» انطوان مغني
�أن «ا�ستمرار اجلمود االقت�صادي واملايل
املتحكم بالأ�سواق حتى ال�صيف املقبل،
�سيق�ضي على ما تبقى من قطاع
ال�صاغة ،بعد �إقفال قرابة  20يف املئة من
م�ؤ�س�ساته ،وهجرة  30يف املئة منه �إىل
اخلارج» .و�أ�شار �إىل �أن «�سيا�سة زيادة
الر�سوم وال�رضائب والقيمة امل�ضافة،

�ست�ؤدي �إىل ت�رشيد قرابة � 10آالف عائلة
عاملة يف قطاع ال�صاغة وحده� ،إ�ضاف ًة
�إىل القطاعات الأخرى» .ور�أى �أن «لبنان
متجه نحو كارثة اقت�صادية ومالية بفعل
الظروف القائمة واملر�شحة للت�ضخم ،ما
ي�ستوجب طاولة حوار اقت�صادية ،كما
طالبت الهيئات االقت�صادية يف �أكرث من
�رصخة �أطلقتها اخريا».

الصناعة اللبنانية إلى ميالنو
�أتفق وزير االقت�صاد والتجارة �آالن حكيم مع ال�سفري الإيطايل يف
لبنان جيو�سبي مورابيتو على �إقامة اجلناح اللبناين يف «معر�ض
ميالنو الدويل للعام  .»2015و�أكد حكيم �أن «م�شاركة لبنان يف
ي�ستمر �ستة �أ�شهر ابتداء من � 1أيار حتى 31
معر�ض ميالنو الذي
ّ
ت�رشين الأول  ،»2015مو�ضح ًا �أن «املعر�ض يرتكز على موا�ضيع
الغذاء ،التي تالم�س احدى �أهم نقاط القوة يف ال�صناعات
اللبنانية ،خ�صو�صا الغذائية منها ،التي لطاملا متيز لبنان بها
على مر العقود».
و� ّأكد ان «هذا احلدث اال�ستثنائي يوفر فر�صة تاريخية لل�صناعات
اللبنانية ،ومنربا دوليا لدخولها �أ�سواقا �أوروبية جديدة،
واال�ستفادة من الدعم املقدم من احلكومة االيطالية ،والت�سهيالت
اجلمركية واللوج�ستية طوال فرتة املعر�ض وفق �آليات ادارية
خا�صة ،ومتكن لبنان من عر�ض منتجاته �أمام �أكرث من  20مليون
زائر ،و�سط تظاهرة عاملية ت�ضم �أكرث من  130دولة و 30منظمة
دولية».
تن�ص على تق�سيم فرتة
و�أعلن عن خطة عمل حت�ضريية للمعر�ض ّ
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املعر�ض �إىل �أ�سابيع جتارية لل�صناعات الغذائية ،والتعاون
مع االدارات وامل�ؤ�س�سات العامة ومواكبة امل�شاركة اللبنانية
يف املعر�ض ،بعرو�ض فنية ون�شاطات ثقافية ،وتخ�صي�ص
يوم وطني للبنان يف اطار املعر�ض ،والتوا�صل مع اجلامعات
واملعاهد الفندقية الرائدة يف هذا املجال.
و�أو�ضح مورابيتو �أن املعر�ض الذي �سينعقد حتت �شعار «تغذية
الكوكب ...طاقة للحياة» �سيكون طريقة ليعك�س امل�شاركون هويتهم
الثقافية والتاريخية واالجتماعية يف الأجنحة املخ�ص�صة لهم
مفتاحا خللق جتربة فريدة حقا ومتعددة الأوجه».
32

�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،
مؤسسة األصيل ،وشركة التغذية ،وشركة آرت ميتال ،ومؤسسة «أنطوان اللقيس لصناعة زيت الزيتون»

«مؤسسة االصيل» ياسر جبر :نريد حماية الصناعة من منافسة الغريب
مع تطور التقنيات وتطور العمل يف �أ�ساليب
االعمار ،عملت م�ؤ�س�سة «اال�صيل» على
التكيف مع كل ما تتطلبه ال�سوق من جودة،
ّ
مع مراعاة �رشوط املحافظة على البيئة،
بغية تطوير ون�رش جودة ال�صناعة اللبنانية
من الأحجار املنا�سبة لكل اال�ستعماالت من
بناء اىل ديكور.
ويعمل م�صنع «الأ�صيل» منذ �ستة �أ�شهر على
خطني �أ�سا�سيني االول يعتمد على الك�سوة
اخلارجية اي احلجر املبوظ والنحت واملدقوق
وال�شعري ،واخلط الثاين :يعتمد على بالط
الأر�ضيات بجميع �أنواعها وي�شمل الغرانيت
والرخام الداخلي وكل �شيء.
وخالل لقاء «ال�صناعة واالقت�صاد» مع يا�رس
جرب �صاحب م�ؤ�س�سة «الأ�صيل» قال عن �أنواع
االحجار التي ي�صنعونها« :يهتم م�صنعنا
ب�صنيع كل �أنواع البالط والرخام والغرانيت
املنا�سب للق�سمني اخلارجي والداخلي ،يف
الأول نتعامل مع احلجر امل�رصي او اللبناين
�أو الرتكي والتون�سي».
ويف �ش�أن اهتمامهم بالبيئة يقول ال�سيد
يا�رس« :نحافظ على البيئة ذاتي ًا من خالل
�إن�شائنا ال�سيدو الذي يكرر املياه ومينع
الف�ضالت من االنت�شار �أو ن�رش الغبار ،وكلفة
امل�صفاة عالية ثمنها  100الف يورو ،والأهم
اننا حافظنا على البيئة ب�إحاطة امل�صنع كله
باال�شجار ونعتني بها وننظفها ب�شكل دائم.
ال�سيدو مينع �أي ف�ضالت من االنت�شار يف
املحيط ،فهو ي�سحب كل الأو�ساخ املوجودة
وي�صفيها ويعطينا مياها نقية ،و�أي�ض ًا قمنا
ب�صب �أر�ض امل�صنع كله بالباطون ،فاي
�شخ�ص مير عندنا ال يت�أثر بالغبار �أو الوحل
املوجود».
وعن املوا�صفات ال�صناعية قال« :نعترب
�أن الو�سائل احلديثة هي �أهم عامل لتنفيذ
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ال�صناعة املطلوبة يف اخلارج ،ونعتمد يف
�صناعتنا على املكننة احلديثة التي تعطي
قيا�سات خمتلفة و�سماكة متوازية».
وعن مواجهة �صناعتهم للم�ضاربة يقول:
«نطالبنا الدولة بامل�ستحقات وال ت�ؤمن لنا
اي دعم �آخر ،لناحية حماية ال�سوق اللبنانية
من امل�ضاربة الدنيئة ،فالتاجر يعمل على
الطريق وال يدفع �رضائب ويناف�سني داخل
�سوقي ،يجب حمايتنا لنتمكن من ت�رصيف
34

�صناعتنا اىل اخلارج �أي�ضاً.
وعن مطالبه من الدولة يقول جرب« :كل ما هو
مطلوب حماية ال�سوق من االيدي الغريبة التي
تتالعب بها بطريقة غري �صحيحة ،اذا طبقوا
االتفاقات يف الدولة اللبنانية نحن نعمل
ب�شكل جيد ،فاذا �ضبطوا احلدود التجارية
ومل تدخل ب�ضائع من طريق التهريب ،ي�ضطر
التاجر من احلدود االخرى ان يدفع كلفة
ا�ضافية على الب�ضائع فريبح مثلنا.

مساعد المدير العام لشؤون التصدير في شركة «التغذية»

سمير سنو« :التغذية» أول من قال مرتديال حالل
تعترب �رشكة «التغذية» من امل�ؤ�س�سات العريقة يف �صناعة املواد الغذائية
يف لبنان ،فمنذ ت�أ�سي�سها يف العام  ،1986حيث انطلقت تعليب اللحوم
احلالل امل�صنعة واملربدة ،وكانت ال�رشكة �أول من بادر اىل طرح هذا
االنتاج يف ال�سوق اللبنانية قبل الكثريين ،ومتكنت ال�رشكة من تلبية
حاجات امل�ستهلك اللبناين من اللحوم احلالل .كون �صناعتها تلتزم
مبوا�صفات اجلودة ال�صناعية وموا�صفات �سالمة الغذاء التي يتميز بها
الإنتاج اللبناين يف معظم �صناعاته الغذائية.
وعن عمل ون�شاط ال�رشكة يقول م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون الت�صدير يف
«التغذية» �سمري �سنو« :كنا �أول من قال (مرتديال حالل).
وعن مراحل العمل يف ال�رشكة قال �سنو« :تطور العمل يف ال�رشكة بعدد
من تطور العمل يف ال�رشكة على نحو كبري �إذ كنا يف م�صنع �صغري
وانتقلنا اىل مركز �أكرب� ،إذ �أننا نعمل �ضمن ور�شة عمل وحالي ًا �إنطلق
العمل لبناء م�صنع جديد على عقار م�ساحته � 22ألف مرت مربع يت�ضمن
مبنى كبري للإدارة وامل�صانع حيث خطوط الإنتاج �أكرب وم�ستودعات
تت�سع حلاجة العمل اجلديد ،مما ي�سمح لنا تطوير جودة وطعم املنتجات
متا�شي ًا مع املتطلبات املوا�صفات اللبنانية والعاملية املتعلقة ب�سالمة
الغذاء.
وعن منتجات �رشكة التغذية قال« :ن�ص ّنع حلم الدجاج والبقر واحلب�ش
ومن كل منها هناك عدة ا�صناف زيتون وف�ستق واحلب�ش والبقر املدخن،
باال�ضافة اىل الالن�شون بيف وهوت دوغ البقر والدجاج من احجام
متعددة ،و�أخرياً �أدخلنا �صنف ًا جديداً ،وهو الطون املعلب .و�ستبقى هناك
�أفكار جديدة  -حيث �أعيننا ت�صبوا للنجاح والتمييز  -ولن تنتهي».

�أما الأ�سواق التي دخلتها �رشكة
«تغذية» فقال �سنو« :تنت�رش حواىل
 % 60من منتجات «التغذية» يف معظم
الأقطار حيث نوزع �صناعتها يف �أ�سرتاليا
واخلليج والعراق وافريقيا و�سورية
وافغان�ستان وفنزويال وغريها .كما �أننا
ن�شارك يف العديد من املعار�ض العاملية
و�أخرها معر�ض « »Gulfoodيف دبي و« »worldfoodيف مو�سكو.
وعن جودة ال�صناعة اللبنانية يقول �سنو« :تعترب �صناعة املواد
الغذائية يف لبنان عامة رقم ًا �صعب ًا يف عملية التناف�س يف اخلارج
على الرغم من عدم ح�صولها على الدعم الكايف ر�سمياً .وتبقى كلمة
«�صنع يف لبنان» ذات قيمة ،هذا باال�ضافة اىل الذوق ال�صناعي اللبناين
واهتمامنا باجلودة والتغليف والتعليب ،وهذه جمموعة من العوامل
ت�ساعد يف دعم ال�صناعة واالقت�صاد اللبناين ،لكن ال�صناعة مل ت�أخذ
حقها بعد و�أمامها جماالت وا�سعة لو �أمنت لها الظروف التي حتتاجها
الرتفعت ن�سبة الناجت االقت�صادي من ال�صناعة فقط».
وعن مطالبهم من الدولة يقول« :من املهم لنا امل�ساواة واملعاملة باملثل
بالن�سبة للمنتجات الأجنبية التي تدخل �سوقنا املحلي ،فقد �شهدت
ال�صناعة اللبنانية تطوراً باتت معه من �أهم االنتاجات ال�صناعية على
ال�صعيد املحلي واخلارجي� ،إال �أنها تعاين من الإهمال وعدم قدرتها
على التناف�س مع ال�صناعات امل�ستوردة ،باال�ضافة اىل كلفة الطاقة
ور�سوم الت�صدير للدول الأجنيبة».

شركة «آرت ميتال»

محسن شحادة :نخوض عالم التكنولوجيا
لنبقى عنوان الفن
تعترب �صناعة املعادن من املعادن من
ال�صناعات املطلوبة يف ال�سوق اللبنانية،
خ�صو�ص ًا عندما تكون �صناعة فنية ذات
جودة عالية ،وهذا ما تعتمده �رشكة «�آرت
ميتال» يف تطبيق ت�صنيعها لكافة �أنواع
الآالت والديكورات با�ستخدامها التقنيات
احلديثة وتطويعها خلدمة االنتاج.
وعن تاريخ ال�رشكة وتقدمها قال ال�سيد
حم�سن �شحاده مدير �رشكة «�آرت ميتال»:
«تقدم �رشكة «�آرت ميتال «منذ  15عام ًا
�أف�ضل ال�صناعات رغم االو�ضاع االقت�صادية
التي مير فيها لبنان والعامل العربي كافة،
حيث تت�أثر ال�صناعات باالو�ضاع االمنية،

من حيث اال�سترياد والت�صدير للمواد االولية
التي تدخل يف �صناعاتها .رغم ذلك ال تزال
يف املق ّدمة» ..و�أو�ضح�« :أن ال�رشكة تبحث
دائم ًا عن �أف�ضل الطرق لتبقى هي عنوان
الفن واالبتكارات ،وعن نوعية ال�صناعة
التي تقدمها ال�رشكة قال�« :أن �صناعة
املعادن على اختالف �أنواعها و�أ�شكالها هي
فن بحد ذاته فاالدارة التنفيذية جعلت من
جت�سد هذا الفن ،فتقوم
«�آرت ميتال» �رشكة ّ
ب�صناعة املعادن من �أملينيوم و�ستانل�س
على اختالف االحجام واال�شكال والأنواع،
نتلبي بذلك جميع حاجات ال�سوق ويف
كافة القطاعات من م�ست�شفيات ومطاعم
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و�أفران ،باال�ضافة اىل تلبية جميع �أنواع
الديكور» ..وعن املتغريات التي �أحدثت يف
عملية الت�صنيع قال« :نظراً ل�شدة املناف�سة
كان البد �أن تعمل �رشكة «�آرت ميتال»
للخو�ض يف عامل التطورات التكنولوجية
واملكننة ،ف�أدخلت الآالت احلديثة يف جمال
عملها وا�ستعانت بعمال مني ذوي اخلربة
العالية يف جمال ال�صناعة ،كما عملت على
تو�سيع معملها البالغ  1350مرتاً مربعاً ،كل
ذلك من �أجل تلبية طلبات الزبائن بوقت �أقل
وبجودة اف�ضل».
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر
أنطوان اللقيس صاحب مؤسسة «أنطوان اللقيس لصناعة زيت الزيتون»:

اآلف اشجار الزيتون ﻔﻲ ﻜﻔﺮﺯﻴﻨﺎ ذات النوعية المميزة والمشهورة
لقي�س �أن �صناعة
يرى ال�سيد انطوان ّ
زيت الزيتون ﻔﻲ ﻜﻔﺮﺯﻴﻨﺎ ﻘ�ﻀﺎﺀ ﺯﻏﺮﺘﺎ
ﺍﻠﻤﺤﺎﻂﺔ بع�رشات الآف من ا�شجار
الزيتون ذات النوعية املميزة وامل�شهورة،
من �أجود �أنواع الزيوت كونها تعتمد
على الأر�ض اخل�صبة والنبتة اجليدة،
وح�سن الع�رص والتخزين ،وهذا ما
يعتمده يف عمله الذي بد�أه منذ � 23سنة
وال يزال يطور يف جودة ال�صناعة.
وعن تاريخ م�ؤ�س�سته يقول« :ان�ش�أت
م�ؤ�س�سة «�أنطوان اللقي�س ل�صناعة
زيت الزيتون ر�سمي ًا عام  ،1991بد�أنا
م�شاريعنا ب�ضمان م�ساحات كبرية
من �أرا�ضي زيتون ،ثم تطور العمل اىل
�أن �أ�س�سنا مع�رصة زيتون اوتوماتيكية
وعادية ،ومن ثم مركز لتعبئة زيت
الزيتون يف خزانات من ال�ستانل�س
واعادة ت�صديرها اىل اخلارج بعبوات
خمتلفة».
ويعترب انطوان اللقي�س �أن �صناعة زيت
الزيتون يف لبنان يجب �أن تقوم على
نقاط عديدة منها ،اختيار النوعية،
و�رضورة التعاون بني

امل�ستهلك .ومن بني اخلطوات التي قامت
بها م�ؤ�س�ستنا انها اعتمدت على جتميع
االنتاج بال�صناديق بد ًال من الأكيا�س
لتفادي عمليات الرطوبة والعفن التي
ت�ؤذي طعم الزيت».
�أما بالن�سبة اىل جدول الإنتاج فقال
ال�سيد اللقي�س« :اعتمدت م�ؤ�س�ستنا على
زيادة كميات الت�صنيع وتقليل الربح،
خا�صة �أن منطقة زغرتا الزاوية ت�شكل
 25%من انتاج لبنان من الزيتون».
املزارعني وامل�ص ّنعني مبا يتالءم
و�رشوط االنتاج ومبا ير�ضي الذوق
اللبناين.
وقال ال�سيد اللقي�س�« :إن فتح �أ�سواق
جديدة �رضوري لت�رصيف الإنتاج
خا�صة �أن الزيت اللبناين ير�ضي �أذواق
العديد من امل�ستهلكني يف الأ�سواق..
�إن م�ؤ�س�ستنا اقدمت على تطوير هذه
ال�صناعة با�ستقدام �آالت حديثة جداً،
باال�ضافة اىل اختيار اف�ضل و�سائل
التعبئة والتغليف مبا يلبي حاجة وذوق

التصدير الى الخارج

وعن الت�صدير قال« :من �أهم امليزات
التي ت�سمح بدخول الزيت اللبناين اىل
اال�سواق اخلارجية هي النوعية التي
يتمتع بها هذا االنتاج� ،إال �أن ذلك ال
يكفي .ويجب الرتكيز على تخفي�ض
الكلفة ملواجهة املناف�سة يف اال�سواق
اخلارجية من قبل الدول املنتجة لزيت
الزيتون».
وعن انعكا�سات �صناعة زيت الزيتون
على القطاعات الأخرى �أكد اللقي�س:
«�إن ل�صناعة زيت الزيتون وال�صناعات
الغذائية ب�شكل عام انعكا�س �إيجابي
على العديد من القطاعات ال�صناعية،
تنمي
�إ�ضافة اىل القطاع الزراعي ،بحيث ّ
الزراعة كقطاع �إنتاجي .باال�ضافة اىل
تن�شيط قطاعات �أخرى مثل التعبئة
والتغليف والكرتون وغريها .كما ت�شكل
دعامة اقت�صادية ا�سا�سية لالقت�صاد
الوطني».

ضرورة التطوير

�إن تطوير �صناعة الزيت يف لبنان امر
�رضوري مبا ي�ستوجب االفادة من خرباء
امل�صنعني يف الدول االجنبية املنتجة
للزيت ،ي�ضاف �إليها اختيار نوعية
الزيت والزيتون.
انطالق ًا من �رضورة التطوير ف�إن
م�ؤ�س�ستنا ب�صدد الدخول يف �صناعة
تعبئة الزيتون بالعبوات التي تفي
ب�رشوط الأ�سواق على غرار الدول
املتقدمة».
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م�صارف
االتحاد المصرفي الفرنكوفوني يعقد مؤتمره في بروكسل

طربيه :التعليم وتعميم الخدمات المصرف ّية
ُي ّ
مكن القطاع من ُمواجهة الصدمات االقتصاد ّية
عقد الإحتاد امل�رصيف الفرنكوفوين م�ؤمتره ال�سنوي يف مدينة
بروك�سيل يف بلجيكا حول مو�ضوع «تعميم اخلدمات املالية»،
بالتعاون مع احتاد امل�صارف العربية وجمعيتي امل�صارف
الفرن�سية والبلجيكية ،وامل�ؤ�س�سة العاملية للفرنكوفونية،
واملفو�ضية الأوروبية ،يف ح�ضور رئي�س
والبنك الدويل،
ّ
احلكومة يف منطقة بروك�سيل -كابيتال رودي فرفوت،
ووزير مالية بلجيكا كوين جي�س.
ور�أى رئي�س اللجنة التنفيذية يف احتاد امل�صارف العربية
الدكتور جوزف طربيه �أن «امل�ساهمة يف التعليم وتعميم
اخلدمات املالية ،هي امل�ساهمة يف �صنع «�سالم ال�شجعان»،
وهذا �رشف لنا نحن كم�رصفيني ،ال بل هو من �صميم �أهدافنا».
و�أ�ضاف :يف املنظومة اجليو� -سيا�سية احلالية ،يعاين بع�ض
من بلداننا العربية من م�شكالت �أليمة تنبع جذورها من
البطالة والفقر وا�ستبعاد �رشائح كبرية من ال�سكان وخ�صو�ص ًا
الطبقة ال�شابة والن�شيطة اقت�صادي ًا ،من اخلدمات املالية .كما
حتوالت كربى وتواجه حتديات قاتلة� ،إال
ت�شهد هذه الدول ّ
متر
انها تبقى ّ
مزودة ب�آمال كربى .يف هذه البلدان ،ال بد �أن ّ
مكافحة الفقر بالتعليم وتعميم اخلدمات املالية التي تعترب
عنا�رص ا�سا�سية للتطوير والتنمية امل�ستدامة .ومن املمكن ان
يبد�أ هذا التعليم املايل يف املدار�س ،كي ن� ّؤمن للن�شء اجلديد
الرتبية والتعليم املخت�ص بالق�ضايا املالية ،متام ًا كما نوفر
لهم و�سائل تعلم مواد الريا�ضيات وغريها من علوم احلياة.
�إ�ضافة اىل ت�أمني الو�صول اىل اخلدمات املالية التي يحتاج
�إليها املبادرون ال�صغار ،يف الو�ضع االقت�صادي ال�صعب
الراهن.

وختم� :إن امل�ساهمة يف التعليم وتعميم اخلدمات املالية ،هي
امل�ساهمة يف �صنع «�سالم ال�شجعان» .وهذا �رشف لنا نحن
كم�رصفيني ،ال بل هو من �صميم �أهدافنا ،ان ن�أخذ التدابري
الالزمة جلعل قطاعاتنا امل�رصفية واملالية قادرة على تعميم
اخلدمات ون�رشها على كل الفئات وال�رشائح يف املجتمع
لتمكينها من مواجهة ال�صدمات االقت�صادية .وبهذا نكافح
البطالة والفقر التي ت�شكل م�صدراً للجرمية التي ت�ست�رشي يف
املجتمعات ،ون�ساهم يف ت�أمني الرفاهية وتطوير االن�سان يف
القيم ال�شاملة التي جتمعنا؟ ونختم
بلداننا� .ألي�ست هذه دعائم َ
بهذه العبارة لوين�سنت ت�شري�شيل�« :إن امل�س�ؤولية هي الثمن
نتحد جميع ًا للو�صول اىل هذا
الذي ندفعه للنجاح» .علينا ان ّ
الهدف النبيل.

طربيه :تعميم الخدمات المالية يكافح الفقر
ر�أى رئي�س اللجنة التنفيذية يف
«احتاد امل�صارف العربية» الدكتور
جوزف طربيه �أن «بلداننا العربية
تعاين من م�شكالت �أليمة تنبع
جذورها من البطالة والفقر وا�ستبعاد
�رشائح كبرية من ال�سكان ،خ�صو�ص ًا
الطبقة ال�شابة والن�شيطة اقت�صادي ًا،
من اخلدمات املالية� ،إ�ضاف ًة �إىل
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حتوالت كربى وحتديات قاتلة» .و�أكد
ّ
خالل «امل�ؤمتر ال�سنوي لـ»االحتاد
امل�رصيف الفرنكوفوين» يف بروك�سيل
يف بلجيكا حول «تعميم اخلدمات
املالية»� ،أنه «يف هذه البلدان ،ال بد
متر مكافحة الفقر بالتعليم وتعميم
�أن ّ
اخلدمات املالية التي تعترب عنا�رص
�أ�سا�سية للتطوير والتنمية امل�ستدامة».
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نظم امل�ؤمتر بالتعاون مع االحتاد
وجمعيتي امل�صارف الفرن�سية
والبلجيكية ،و»امل�ؤ�س�سة العاملية
للفرنكوفونية» ،و»البنك الدويل»،
واملفو�ضية الأوروبية ،يف ح�ضور
ّ
رئي�س احلكومة يف منطقة بروك�سيل
 كابيتال رودي فرفوت ،ووزيرمالية بلجيكا كوين جي�س.

انخفاض االستثمارات الخارجية إلى  6,3مليارات دوالر
ّ
والمصارف التجارية
تشكل  % 56من سندات الدين
انعك�ست املخاوف من االو�ضاع الأمنية
وال�سيا�سية امل�ضطربة على اال�ستثمارات
يف لبنان ومنها اال�ستثمارات اخلارجية
للقطاع املايل اللبناين التي بلغت 6,3
مليارات دوالر يف نهاية �أيلول ،2013
انخفا�ضا من  6,8مليارات دوالر يف
نهاية العام .2012
�����ص��ادرة ع��ن م�رصف
وف��ق الأرق����ام ال ّ
لبنان بلغ �صايف حمفظة ا�ستثمارات
امل�ؤ�س�سات املالية وامل�رصفية اللبنانية
يف الأوراق املالية الأجنبية  6,3مليارات
دوالر يف نهاية �شهر �أيلول  ،2013ما
ي�ش ّكل انخفا�ض ًا قدره  % 7,1من مبلغ
 6,8مليارات دوالر يف نهاية 2012
وانخفا�ض ًا قدره  % 10,5من نهاية �أيلول
.2012
وبلغت اال�ستثمارات يف �سندات الدين
الطويلة الأجل  3,76مليارات دوالر يف
نهاية �أيلول � ،2013أي ما ي�ش ّكل 59,6
 %من املجموع ،تليها اال�ستثمارات يف
الأ�سهم والتي بلغت  2,5ملياري دوالر �أو
 % 39,8من املجموع ،يف حني �أن �سندات
الدين الق�صرية الأجل بلغت  44,1مليون
دوالر �أو  % 0,7من �إجمايل اال�ستثمارات.
ووف���ق م����صرف ل��ب��ن��ان ،ف����إن الأرق���ام
ت�شمل �صايف م��وج��ودات امل�ؤ�س�سات
امل��ال��ي��ة املقيمة يف ال��دي��ون القابلة
وال�صكوك امل�صدرة من
لل ّتداول والأ�سهم ّ
امل� ّؤ�س�سات غري املقيمة.
وت�ساعد هذه الأرقام يف
�إب��راز �صورة �أو�ضح عن
تد ّفق الأموال من لبنان،
وتاليا عن بيان ميزان
املدفوعات.
وي�����������ش��ي��ر ت�����وزي�����ع
اال����س���ت���ث���م���ارات وف��ق
امل�ؤ�س�سات امل�ستثمرة
�إىل �أن ���ص��ايف حمفظة
امل�صارف التجارية يف
�سندات الدين الأجنبية
الطويلة الأجل بلغت 2,1
م��ل��ي��اري دوالر �أي ما

مي ّثل  % 55,8من �إجمايل اال�ستثمارات
يف ه���ذه ال�����س��ن��دات يف ن��ه��اي��ة �أي��ل��ول
 .2013وي�شمل ه��ذا الرقم ا�ستثمارات
امل�������ص���ارف حل�����س��اب��ات��ه��ا اخل��ا���ص��ة
ولعمالئها ،واال�ستثمارات بالوكالة.
وتليها ا�ستثمارات امل�صارف املتو�سطة
والطويلة الأجل والتي بلغت مليار دوالر �أو
 % 27,2م��ن املجموع ،وا�ستثمارات
امل�ؤ�س�سات املالية مع  488,8مليون
دوالر �أو  % 13من املجموع ،وا�ستثمارات
�رشكات الت�أمني والتي بلغت  149مليون
دوالر �أو  % 4من �إجمايل اال�ستثمارات.
ك��ذل��ك م�� ّث��ل��ت امل�����ص��ارف ال��ت��ج��اري��ة
 % 78,6من اال�ستثمارات يف �سندات
الدين الق�صرية الأجل ،تليها ا�ستثمارات
امل�صارف املتو�سطة والطويلة الأج��ل
ب��ح��ي��ث بلغت % 11,6م���ن �إج��م��ايل
اال�ستثمارات يف ه��ذه ال�سندات ،ومن
ثم �رشكات الت�أمني التي بلغت ن�سبة
ا�ستثمارها  % 6,6وامل�ؤ�س�سات املالية
التي بلغت ن�سبة ا�ستثمارها .% 3,2
ويف ال�سياق نف�سه� ،أ�شارت بع�ض الأرقام
اىل �أن �صايف �أ�صول امل�ؤ�س�سات املالية
يف ا أل���س��ه��م ال�����ص��ادرة ع��ن م�ؤ�س�سات
�أجنبية بلغ  1,1مليار دوالر �أو ما مي ّثل
 % 43من �إجمايل اال�ستثمارات يف هذه
الأ�سهم ،تتبعها امل�صارف املتو�سطة
وطويلة الأجل مع  715مليون دوالر �أو ما
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ميثل  % 28,5من �إجمايل اال�ستثمارات
بالأ�سهم ،فامل�صارف التجارية مع
 568,2مليون دوالر �أو  % 22,7من
�إجمايل اال�ستثمارات بالأ�سهم ،ف�رشكات
الت�أمني مع  144,5مليون دوالر �أو % 5,8
من �إجمايل اال�ستثمارات بالأ�سهم.
�أم��ا توزيع اال�ستثمارات حيال ال��دول
امل�ستفيدة ف���إن الواليات املتحدة هي
امل�ستفيدة الرئي�سية من اال�ستثمارات يف
الأ�سهم من امل�ؤ�س�سات املالية العاملة يف
لبنان ،والتي بلغت  1,37مليار دوالر �أو
 % 54,8من املجموع يف نهاية �شهر �أيلول
 .2013تليها البحرين مع  249,8مليون
دوالر �أو  % 10من جمموع اال�ستثمارات
بالأ�سهم ،ففرن�سا م��ع  133,3مليون
دوالر �أو  % 5,3من جمموع اال�ستثمارات
بالأ�سهم ،ف��الأردن مع  110,2ماليني
دوالر �أو  % 4,4من جمموع اال�ستثمارات
بالأ�سهم ،ثم لوك�سمبورغ مع  88,9مليون
دوالر �أو  % 3,5من جمموع اال�ستثمارات
بالأ�سهم ،يف حني �أن دول �أخرى تل ّقت
الـ % 22املتبقية.
يف موازاة ذلك� ،ش ّكلت اململكة املتحدة
ن�سبة  % 15,2من اال�ستثمارات يف �سندات
الدين الطويلة الأجل والتي بلغت 570,8
مليون دوالر تليها فرن�سا مع 493,3
مليون ًا �أو  ،% 13,1والواليات املتحدة
مع  458,3مليون ًا �أو  ،% 12,2وهولندا
م��ع  415,5م��ل��ي��ون�� ًا �أو
 ،% 11,1والإم�����ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مع
 309,7ماليني �أو ،% 8,3
يف حني �أن دوال �أخرى
تل ّقت ن�سبة الـ% 40,2
املتبقية .كذلك� ،ش ّكلت
الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة
امل��ت��ح��دة  % 35,2من
اال�ستثمارات يف �سندات
الدين الق�صرية ا ألج��ل،
تليها ا�سرتاليا بن�سبة
 ،% 34,9وال���والي���ات
املتحدة بن�سبة .% 9,2
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المصارف ترفض الضرائب وتقفل احتجاج ًا
احتجت امل�صارف اللبنانية على
ّ
ال�رضائب التي �أقرتها اللجان النيابية
امل�شرتكة لتمويل «�سل�سلة الرتب
والرواتب» .كون هذه ال�رضائب املقرتحة
برفع ال�رضيبة على الفوائد امل�رصفية من
� 5إىل  7يف املئة ،و�إ�ضافتها �إىل ال�رضائب
التي تدفعها امل�صارف� ،ست�ؤدي �إىل
حتميل امل�صارف ال�صغرية �رضيبة
ت�صل �إىل حدود  35يف املئة ،وال �سيما
تلك امل�صارف التي �أكرث توظيفاتها يف
�سندات اخلزينة لدى الدولة� ،إ�ضافة �إىل
ال�رضائب على موجودات امل�صارف ،مبا
يعني �أن املقرتحات تفر�ض �رضيبة على
ال�رضائب القائمة.
لأن توظيفات امل�صارف لتمويل الدولة،
ومتويل القطاع اخلا�ص ،وبالتايل متويل
القطاعات الإنتاجية وال�سكنية� ،سرتتفع
كلفتها على خمتلف القطاعات ،وكان
م�رصف لبنان يقتطع ال�رضيبة على
فوائد الودائع من اكتتابات امل�صارف،
وكانت امل�صارف حت�سمها من �إجمايل
توظيفاتها وال�رضائب على �أرباحها.
ولفت رئي�س جمعية امل�صارف فرن�سوا
با�سيل اىل �أن اجلمعية �ستقابل الر�ؤ�ساء
الثالثة قريبا ل�رشح خماطر ارجتال
ال�رضائب على القطاع الذي ميول الدولة

والقطاع اخلا�ص من دون قيام الدولة
ب�أية ا�صالحات على ال�صعيدين املايل
والإداري.
فاملخاطر على االقت�صاد واملالية
واال�ستقرار النقدي� ،إ�ضافة اىل انعكا�سات
ت�ضخمية على الأ�سعار ،وما �سي�صيب
الق�سم الأكرب من املودعني ال�صغار ،ومن
خروج الودائع من امل�صارف اللبنانية،
منبه ًا �إىل �أن اجلمعية لي�ست �ضد تعديل
رواتب املوظفني املنتجني يف القطاع
العام ،وتطبيق التو�صيف الوظيفي
بعيدا من �شمولية الكلفة التي �سرتهق
الو�ضعني املايل واالقت�صادي ،وبالتايل

الو�ضع املعي�شي ،نتيجة للت�ضخم املقبل.
كما رف�ضت «الهيئات االقت�صادية»
الزيادات ال�رضيبية التي �أقرت ،خ�صو�صا
تلك املتع ّلقة برفع ال�رضيبة على الفوائد
امل�رصفية ،وزيادة �رضيبة الدخل
وال�رضيبة على العقارات وال�رشكات
الكربى مبا فيها املدرجة يف البور�صة
وغريها من ال�رضائب والر�سوم».
و�أعربت الهيئات عن دعمها الكامل
وت�ضامنها املطلق مع جمعية م�صارف
لبنان يف اال�رضاب الذي نظمته ،وحذرت
من خالله من خماطر توقيع هذا
املقرتح».

بنك بيروت يطلق « »B-Smartفي وسط بيروت
احتفل بنك بريوت بافتتاح �أول فرع
تفاعلي رقمي له يف و�سط بريوت،
حيث ي�ستقبل الزبائن على مدار ال�ساعة
ليقدم لهم جتربة م�رصفية ع�رصية
ّ
جديدة ويتيح لهم �إجراء كل عملياتهم
امل�رصفية ب�أنف�سهم يف الأوقات التي
تنا�سبهم ب�رسعة و�سهولة تامة.
ويتميز الفرع الذكي اجلديد  B-Smartالذي يقع بني �شارعي فو�ش
تو�صلت �إليه
ويوروغواي ،بت�صميمه الع�رصي املميز واعتماده على �أحدث ما ّ
ي�ضمه من �أجهزة لوحية و�شا�شات تفاعلية رقمية
التكنولوجيا الرقمية مبا ّ
�رصاف �آيل ع�رصي لإيداع العمالت وال�شيكات ،و�شا�شة
بالإ�ضافة �إىل جهاز ّ
خا�صة للتوا�صل املرئي مع مركز خدمة الزبائن ب�صورة �آنية واحل�صول على
امل�ساعدة الالزمة.
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سالمة في ندوة أندية
الروتاري :الليرة
ّ
مستقرة والودائع
تفوق الـ  140مليار ليرة

�أعلن حاكم م�رصف لبنان ريا�ض
«الهم الأول للم�رصف هو
�سالمة �أن
ّ
تر�سيخ الثقة التي �سمحت للقطاع
النقدي والإقت�صاد اللبناين �أن يتمتعا
باملناعة والقدرة على مواجهة
مر بها لبنان
التحديات الكبرية التي ّ
منذ العام � 2005إىل اليوم» .وطم�أن
�إىل �أن «اللرية م�ستقرة لآماد طويلة
وتتوفر لدينا القدرات لت�أمني هذا
الإ�ستقرار» .و�إذ لفت �إىل �أن «لبنان
مهدد من م�ؤ�س�سات التقييم الدولية
ّ
التي و�ضعته يف رتبة  - Bمع تطلعات
�سلبية ب�سبب الأو�ضاع ال�سيا�سية
والأمنية والعجز يف ميزانية الدولة»،
�أ�شار �إىل �أن القطاع امل�رصيف يتمتع
ب�سيولة مرتفعة ومبجموع ودائع
يفوق الـ 140مليار دوالر ،كما يتمتع
بقدرات مهمة للت�سليف» .واعترب �أن
«انت�شار امل�صارف يف اخلارج عن�رص
�أ�سا�سي يف منو القطاع امل�رصيف».
كالم �سالمة جاء خالل ندوة مالية
عقدت �ضمن حلقات حوار يف
امل�ؤمتر الدويل الذي افتتحته «�أندية
الروتاري» يف املنطقة  2452م�ساء
يف فندق «فيني�سيا» يف بريوت.

مصارف تنتهك
«عقد العمل الجماعي»

�أكدت �أمينة العالقات اخلارجية يف
«احتاد نقابة موظفي امل�صارف»
فاتن فقيه �أن «تطبيق عقد العمل
اجلماعي ما زال ينتهك من بع�ض
امل�صارف لناحية تطبيق الزيادة
ال�سنوية والتعوي�ضات املدر�سية
واالجتماعية».
و�أو�ضحت فقيه يف افتتاح «االجتماع
ال�سنوي الإقليمي للمنظمات النقابية
يف قطاع امل�صارف املن�ضوية يف
 FINANCE UNIيف �أفريقيا وال�رشق
الأو�سط» يف فندق «بادوفا» ،مب�شاركة
االحتاد وممثلني لنقابات امل�صارف
يف فرن�سا ،ايطاليا ،الأردن ،تون�س،
املغرب واجلزائر� ،أنه «بالرغم مما
يقوم به االحتاد للحفاظ على حقوق
املوظفني ،نالحظ تراجع ًا ملحوظ ًا
يف ن�سبة املنت�سبني �إىل النقابة،
وخ�صو�صا عند ال�شبان والن�ساء الذين
باتوا ميثلون ن�سبة  49يف املئة من
جممل م�شغلي القطاع».
وذكرت فقيه ب�أن االحتاد وبعد مرحلة
ّ
مفاو�ضات «تعترب من �أ�شد املفاو�ضات
�رشا�سة يف ال�سنة املا�ضية ،ا�ستطاع
احلفاظ على احلقوق املكت�سبة
للموظفني ،و�إن�شاء �صندوق التعا�ضد
الذي مينح الرعاية ال�صحية ملوظفي
41

القطاع ل�سنة  ،»-2015 2014كا�شفة
�أن العمل حاليا هو لـ»تو�سيع �إمكانات
ال�صندوق حتى ي�ستطيع ت�أمني راتب
التقاعد للموظف يف املرحلة املقبلة».
من جهته ،توجه رئي�س «احتاد نقابات
موظفي امل�صارف يف لبنان» جورج
احلاج اىل احل�ضور قائ ًال« :ينعقد
اجتماعنا ولبنان يف وجه العا�صفة
(ا�ستحقاق رئا�سي ،نزوح كثيف من
�سوريا �إىل لبنان يتخطى �إمكاناته
االقت�صادية واالجتماعية ،احلرب
ال�سورية وانعكا�سها على الداخل
اللبناين) لكن لبناننا �سيتخطى ذلك
كما ا�ستطاع يف املا�ضي جتاوز كل
الأزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية».
و�إذ �أكد �أن «الواقع االقت�صادي املرتدي
يرخي بثقله على الواقع املعي�شي،
وله �سلبيات على القطاع امل�رصيف
الذي تدنت �أرباحه ب�سبب الأو�ضاع
الراهنة» ،اعترب �أن «الواقع النقابي
اللبناين يف �أزمة �سببها التجاذب
العمايل العام يدار
ال�سيا�سي ،فاالحتاد ّ
منذ �سنوات من قوى �سيا�سية ا�ستطاعت
الهيمنة على قراره احلر ،ما �أدى �إىل
انق�سامات داخل احلركة النقابية �أثرت
�سلبا على دورها كمدافع عن حقوق
الطبقات العمالية».
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م�صارف

المصرف المركزي يغرق في الدين العام
ارتفعت خالل ال�سنوات
ح�صة م�رصف
املا�ضية
ّ
لبنان يف �سندات اخلزينة
مطردة .قبل خم�س
بوترية ّ
�سنوات كان «املركزي» يحمل
فقط  10043مليار لرية،
�إال �أنه يحمل اليوم 16761
مليار لرية� ،أي بزيادة قيمتها
 6718مليار لرية ،وما ن�سبته
 .% 66.9ال نقا�ش جارٍ حالي ًا
بني خرباء املال واالقت�صاد
وامل�رصفيني حول هذه
الظاهرة .ففي نهاية عام 2013
ح�صة م�رصف لبنان من حمفظة �سندات اخلزينة باللرية
ارتفعت ّ
اللبنانية �إىل  16761مليار لرية� ،أي ما يوازي  % 30من هذه
املحفظة البالغة  46538مليار لرية .ويف نهاية عام  2012كان
م�رصف لبنان يحمل  14594مليار لرية� ،أو ما يوازي ،% 22.5
ح�صة م�رصف لبنان ارتفعت بنحو  2167مليار لرية وما
�أي �إن ّ
ن�سبته  % 14.8خالل �سنة واحدة فقط.

الودائع �إىل امل�صارف،
وهذه الأخرية تغطي
حاجات الدولة من خالل
االكتتاب ب�سندات اخلزينة...
لكن ما ح�صل هو �أن هذه
ا�ستمرت يف
احللقة املفرغة
ّ
االت�ساع �إىل �أن �أ�صبحت
مبثابة فجوة هائلة يكاد
ي�ستحيل ردمها ،ف�ض ًال
عن �أن انخراط امل�صارف
يف ت�سليف الدولة زاد من
تركيز خماطر ت�سليفاتها...
وبالتايل ،ف�إن هذه الفجوة
املربر الأ�سا�سي الذي خلقه م�رصف لبنان لنف�سه
حتديداً م ّثلت ّ
لإزاحة ال�ضغط عن امل�صارف وحمله على كتفه من خالل
زيادة انخراطه يف متويل الدولة.

إطالق خطة تحديث مصرف لبنان
�أطلق م�رصف لبنان خطة حتديث �شاملة ،برعاية احلاكم
ريا�ض �سالمه ،تهدف �إىل م�رصف مركزي حديث من اجليل
اجلديد .ت�شمل اخلطة برامج ومبادرات عدة وتغطي جمموعة
وا�سعة من املجاالت امل�ؤ�س�ساتية� .ستتزامن هذه اخلطة مع
�إطالق برامج �أخرى لدى جلنة الرقابة على امل�صارف وهيئة
التحقيق اخلا�صة وهيئة الأ�سواق املالية.
�شارك يف احلفل نواب حاكم م�رصف لبنان وامل�س�ؤولون
عن خمتلف املديريات والوحدات ،ف�ضال عن �أع�ضاء جلنة
�شدد �سالمه على
الرقابة على امل�صارف .ويف كلمة االفتتاحّ ،
�أهمية �صون الدور الريادي مل�رصف لبنان يف جمال احلداثة،
وال �سيما يف ظ ّل التحديات املحلية والإقليمية والدولية
املتفاقمة .وبالإ�شارة �إىل الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س م�رصف
لبنان� ،شدد �سالمه جمددا على مهمة امل�رصف بامل�ضي قدما
مع ال�سعي الدائم �إىل التميز.
عر�ض تقني خلارطة
وقد تبع حفل �إطالق خطة التحديث
ٌ
الطريق املتعلقة بتنفيذ هذه اخلطة ،علما �أن تطبيقها
�سي�ستغرق مدة �سنتني .وبف�ضل هذه اخلطة� ،سيتمكن كل
من م�رصف لبنان والهيئات ذات ال�صلة من تنفيذ ر�ؤياهم
وم�س�ؤولياتهم ب�شكل فعال ،ما ينقل عن امل�رصف املركزي
ويعزز ثقافة قائمة على تقدير املهارات.
�صورة مت�ألقة ُ
وقد بد�أ تطبيق اخلطة يف جماالت عدة ،مثل م�أ�س�سة متابعة
ا�ستقرار القطاع امل�رصيف واملايل ،وذلك بتطوير ودمج حلول
و�آليات ماكرو ومايكرو احرتازية ت�شمل �أحدث النظم يف
جمال اختبارات احلاالت ال�ضاغطة والإنذار املبكر وت�صنيف
املخاطر.

امل�سجلة خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية ،ك�شفت عن
فالنتائج
ّ
ازدياد هائل يف حجم التوظيفات التي يقوم بها م�رصف لبنان
لتمويل الدولة .وقد بلغت ن�سبة الزيادة الو�سطية يف توظيفات
م�رصف لبنان يف �سندات اخلزينة باللرية � % 13.3سنوي ًا.
ح�صة م�رصف لبنان جاء متزامن ًا مع �أمرين:
والالفت �أن ارتفاع ّ
ت�ضخم حمفظة �سندات اخلزينة باللرية اللبنانية ،وانخفا�ض
ّ
ح�صة امل�صارف يف هذه املحفظة.
ّ
وبح�سب الإح�صاءات ال�صادرة عن جمعية م�صارف لبنان ،ف�إن
حمفظة �سندات اخلزينة كانت تبلغ يف عام  2009نحو 44577
مليار لرية ،وارتفعت �إىل  55774مليار لرية� ،أي بزيادة قيمتها
 11197مليار لرية .وقد عمد م�رصف لبنان �إىل االكتتاب بالق�سم
الأكرب من قيمة هذا الفرق .ففي هذه ال�سنوات اخلم�س ،ازدادت
ح�صة م�رصف لبنان مبا قيمته  6718مليار لرية� ،أي ما يوازي
ّ
 % 55.2من قيمة الزيادة� .أما امل�صارف اللبنانية فقد اكتتبت
ح�صة م�رصف لبنان
مبا قيمته  2596مليار لرية .وبالتايل ف�إن ّ
من حمفظة ال�سندات خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية تعادل
ح�صة القطاع امل�رصيف بكامله� .أما �سبب «توق»
� 2.6أ�ضعاف ّ
م�رصف لبنان لالكتتاب يف �سندات اخلزينة ،فهو �أن امل�صارف
كانت متتنع عن االكتتاب يف �سندات خزينة جديدة ب�سبب
رغبتها يف االكتتاب يف �شهادات الإيداع املربحة �أكرث التي
ي�صدرها م�رصف لبنان بفوائد تزيد على  % 9مقارنة مع فوائد
�سندات اخلزينة التي ال تزيد على .% 6.5
ح�صة م�رصف لبنان ،من خالل النموذج
وما �أدى اىل ارتفاع ّ
القائم يف لبنان لتمويل الدين العام يعتمد على ا�ستمرار تدفق
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زيادة موجودات مصرف لبنان من ذهب وعمالت
الى  48,37مليار دوالر
�أظهر البيان املوجز الذي �أ�صدره م�رصف لبنان عن و�ضعه
منت�صف ني�سان مقارن ًا مبا كان يف نهاية �آذار ارتفاع ًا يف
بند “الذهب” مقداره  122,34مليار لرية (ما يوازي 81,15
مليار دوالر) نتيجة ارتفاع �سعر الأون�صة من 1284,25
دوالراً اىل  1326,50يف الن�صف الأول من ني�سان عاملي ًا
يف ال�ستقرار الدوالر حملي ًا على  1507,50لريات يف الفرتة
عينها ،بحيث بلغ احتياط الذهب لديه منت�صف ني�سان
نحو  12,02مليار دوالر يف مقابل  11,94ملياراً يف نهاية
�آذار.
كما ارتفعت موجوداته من العمالت االجنبية مبا مقداره

 73,34مليار لرية (ما يوازي  48,65مليون دوالر) منت�صف
ني�سان اىل نحو  36,35مليار دوالر نتيجة زيادة ودائع
القطاع املايل لديه بنحو  357,44مليار لرية (ما يوازي
 237,11مليون دوالر) مبا فاق تدخله يف �سوق القطع
بائع ًا الدوالر تلبية لتزايد الطلب عليه وذلك حر�ص ًا منه
على ا�ستقرار عالقة ال�رصف بينه وبني اللرية .وهكذا
يكون جمموع موجودات م�رصف لبنان من ذهب وعمالت
اجنبية قد ارتفع نحو  129,80مليون دوالر ليبلغ منت�صف
ني�سان نحو  48,37مليار دوالر يف مقابل  48,24ملياراً
يف نهاية �آذار.

لقاء حواري في مركز جمعية تجار بيروت بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر
بين د .بالل حمد والقطاع التجاري في لبنان

بالل حمد

سعد أزهري

يف �إطار �سل�سلة املحا�رضات التي �ستعقد على مدار هذا العام
ولل�سنة الثانية على التوايل ،يف مركز حما�رضات جمعية
جتار بريوت برعاية بنك لبنان واملهجر ،قام الدكتور بالل
�سليم حمد رئي�س املجل�س البلدي ملدينة بريوت ،مع القطاع
التجاري يف لبنان بلقاء حواري بح�ضور الأ�ستاذ نقوال
�شما�س -رئي�س جمعية جتار بريوت ،وال�سيد �سعد �أزهري-
رئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام بنك لبنان واملهجر ،وعدد
من كبار رجال التجارة واملال والإقت�صاد وح�شد من
و�سائل الإعالم.
�أ�شار نقوال �شما�س يف كلمته اىل �أن البلدية واجلمعية
يجمعهم حب بريوت والعمل مل�صلحة العا�صمة و�أبنائها ،مع
العلم ب�أن التجار هم جزء ال يتجز�أ من الن�سيج الإجتماعي
البريوتي .و�أن هذه هي منا�سبة كرمية للتالقي �أكرث من
جمرد حوار .كما �أثني على ذلك املوا�ضيع املتعلقة بالن�شاط
الإقت�صادي يف العا�صمة ،واحلركة التجارية ،ومو�ضوع
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ال�سري واملواقف ،و�أي�ض ًا الأمن واحلرا�سة وكامريات املراقبة.
وبدوره �أ�شارال�سيد �سعد �أزهري اىل �أن ا�ست�ضافة الدكتور
حمد هي تكرمي ملدينة بريوت ولأبنائها .فبالرغم من
التحديات التي �شهدتها املدينة عرب تاريخها القدمي
كل
ّ
واحلديث ،بقيت بريوت «�أم ال�رشائع» ومنارة للعلم والإنفتاح
ونوه بالدور الرئي�سي الذي يلعبه الدكتور حمد
واحلداثة .كما ّ
يف هذا املجال على ر�أ�س املجل�س البلدي للمدينة.
و�أ�ضاف �أن بنك لبنان واملهجر يفتخر بكونه جزءاً منتج ًا
من احلياة امل�رصفية واملالية للمدينة منذ عام 1951
وب�أنه ي�ساهم وبا�ستمرار من خالل ن�شاطاته يف امل�س�ؤولية
الإجتماعية يف ن�رش «راحة البال» ملواطنيها يف �شتى
كرر �شكره
املجاالت الرتبوية والإن�سانية والبيئية .كذلك ّ
جلمعية جتار بريوت ورئي�سها ال�سيد نقوال �شما�س على
�رشاكتهم يف رعاية هذه اللقاءات املثمرة.
و�شدد الدكتور املهند�س بالل �سليم حمد ،على �أن العمل
ّ
الإمنائي مرتبط �إرتباط ًا وثيق ًا بالالمركزية الإدارية التي
ت�ضع القوانني الالزمة لتعزيز �صالحيات ال�سلطة املحلية
املنتخبة كي ت�ستطيع ال�سري قدم ًا يف تنفيذ امل�شاريع
الإمنائية املو�ضوعة بال�رسعة الالزمة وهذا ما ت�شكو منه
بلدية بريوت.
و�أ�ضاف� ،أن قانون البلديات يحتاج �إىل تعديل جذري
حديث يتنا�سب وحاجات الإمناء وتطلعات املواطنني �إىل
كل اخلدمات التي ت�سهل عليهم العي�ش ودائم ًا بال�رسعة
املطلوبة.
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م�صارف
َ
ـ«فرنسبنك» في العراق في 30آذار 2014
افتتاح فرعي بغداد وإربيل ل

يف �إطار �سيا�سته التو�سعية وتطلعه الدائم
فرن�سبنك
�إىل تعزيز انت�شاره الإقليمي� ،أعلن َ
مبا�رشة �أعماله يف العراق من خالل
فرعني للم�رصف ،الأول يف بغداد العا�صمة
االحتادية والثاين يف �إربيل عا�صمة اقليم
كرد�ستان .وقد افتتح رئي�س جمموعة
فرن�سبنك معايل الأ�ستاذ عدنان الق�صار
َ
ونائب الرئي�س الأ�ستاذ عادل الق�صار فرع
�إربيل يف � 30آذار  ،2014وتلى االفتتاح
حفل ا�ستقبال �أقيم يف فندق روتانا �إربيل.
�شهد احلدث ح�ضورا كثيفا من قبل
�شخ�صيات �سيا�سية واقت�صادية،عراقية،
عربية ،و�أجنبية� ،أبرزها الدكتور �سنان
اجللبي وزير التجاره يف اقليم كرد�ستان،
الأ�ستاذ عبد اهلل احمد امل�ست�شار االقت�صادي
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لرئي�س وزراء اقليم كرد�ستان ،الأ�ستاذ
دلزار ا�سماعيل مديرعام دائرة ت�سجيل
ال�رشكات يف �إقليم كرد�ستان ،ممثلو
الهيئات الدبلوما�سية من الإمارات وم�رص
والأردن وتركيا وغريها� ،إ�ضافة �إىل نائب
مدير البنك املركزي يف اربيل ،و�أع�ضاء يف
جمل�س النواب العراقي.
و�أعلن الرئي�س الق�صار يف هذه املنا�سبة:
«جنتمع و�إياكم هنا يف �إربيل ،عا�صمة
العراق ال�صيفية وعا�صمة �إقليم كرد�ستان
العراق ،ال بل وعا�صمة ال�سياحة العربية
للعام  ،2014والتي �أ�ضحت اليوم وجهة
�إ�ستثمارية واعده ،وقاعدة جتارية
و�إقت�صادية متينة ،وبوابة �إىل ال�سوق
العراقية الرائدة ،وهي من �أكرث املناطق
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�إنفتاحا» .و�أ�ضاف« :ي�ستقطب العراق اليوم
اال�ستثمارات وامل�شاريع اال�سرتاتيجية،
وهو بذلك حمط انظار واهتمام العديد
من دول العامل نظراً لإمكاناته وثرواته
الوطنية الكبرية .وما العالقات التاريخية
بني بلدينا �سوى عامل �إ�ضايف داعم يجعل
كل ذلك ممهِداً وم ؤ�هِ ًال للتعاون الفوري
وامل�ستمر».
فرن�سبنك امل�رصف بهذين الفرعني
وي�سجل َ
اجلديدين يف العراق �إ�ضافة مهمة �إىل
انت�شاره اال�سرتاتيجي ،مقدما خدماته
للأفراد وال�رشكات اللبنانية والأجنبية
التي تعمل يف هذه ال�سوق النامية واحليوية،
والتي لطاملا جذبت �إليها �صادرات لبنان
وا�ستثماراته.

صندوق النقد :نم ّو الناتج المحلّي  % 1في 2014

ّ
يسجل النمو الـ  10األبطأ في العالم
االقتصاد اللبناني

�ست�ؤثر التداعيات ال�سيا�سية الناجتة من ال�رصاع ال�سوري والعدد
املتزايد من الالجئني ال�سوريني من ابرز العوامل �سلب ًا على الثقة،
مبا من �ش�أنه �أن ي�رض باملالية العامة يف لبنان وي�ؤدي �إىل تفاقم
حالة عدم اال�ستقرار على ال�صعيد املحلي .وهذه العوامل كان لها
االثر يف خف�ض �صندوق النقد الدويل توقعاته لنمو �إجمايل الناجت
املح ّلي يف لبنان �إىل ن�سبة � % 1سنة  2014من ن�سبة  % 1,5كان
قد توقعها �سابقا يف �شهر ت�رشين الأول ومقارنة بن�سبة منو % 3,2
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،و % 2,7يف االقت�صادات
امل�ستوردة للنفط ،ون�سبة  % 2,2يف اقت�صادات دول امل�رشق،
و % 4,9يف االقت�صادات النا�شئة والنامية ،و % 3,6يف االقت�صاد
ويعترب النمو املتوقع يف لبنان ل�سنة  2014النمو الأبط�أ
العامليُ .
بني  19دولة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
�إىل ذلك ،توقع ال�صندوق �أن ت�سجل ليبيا انكما�شا بن�سبة % 7,8
ويوا�صل �صندوق النقد الدويل ا�ستبعاد �سوريا من توقعاته .كذلك
ُيعترب النمو املتوقع للبنان النمو الـ 10الأبط أ� يف العامل يف �سنة
 ،2014با�ستثناء االقت�صادات التي حققت �إنكما�ش ًا ،ويتعادل مع
يف فرن�سا و�رصبيا .بينما اعترب النمو للبنان الرابع الأبط�أ بني
الدول النا�شئة.
الت�ضخم يف لبنان ن�سبة % 2
معدل
يبلغ
أن
�
النقد
�صندوق
وتو ّقع
ّ
يف �سنة  2014مقارنة بـ % 8,4يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا % 8,5 ،يف االقت�صادات امل�ستوردة للنفط و % 9,3يف دول
امل�رشق .ومعدل
يعد ثاين
ّ
الت�ضخم املتوقع يف لبنان ل�سنة ّ 2014
�أبط أ� منو بني  19دولة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
�أعلى من الت�ضخم يف العراق فقط الذي يبلغ .% 1,9وكان معدل
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الت�ضخم يف لبنان قد بلغ  % 3,2يف العام  2013و % 5,9يف العام
.2012
وتو ّقع �أن يبلغ العجز يف احل�ساب اجلاري يف لبنان % 15,8من
�إجمايل الناجت املحلي يف �سنة  2014مقارنة بفائ�ض ن�سبته 8,7
%من �إجمايل الناجت املحلي للمنطقة وعجز بن�سبة  % 5,5من
�إجمايل الناجت املحلي يف االقت�صادات امل�ستوردة للنفط ،وعجز
بن�سبة  % 4,3من �إجمايل الناجت املحلي لدول امل�رشق .وكان معدل
العجز يف احل�ساب اجلاري يف لبنان قد بلغ  % 16,2من �إجمايل
الناجت املحلي يف العام  2013و % 15,7من �إجمايل الناجت املحلي
ويعترب العجز يف احل�ساب اجلاري يف لبنان لعام
يف العام ُ .2012
 2013العجز الـ 22الأكرب عاملي ًا ،والرابع الأكرب يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
يف موازاة ذلك ،خف�ض �صندوق النقد تقديراته املتعلقة بنمو
االقت�صاد اللبناين �إىل % 1يف العام  2013مقارنة بتوقعها ال�سابق
يف ت�رشين الأول بن�سبة منو  ،% 1,5ومقارنة بن�سبة منو % 1,5
يف العام  ،2012وبن�سبة منو  % 2,2يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال افريقيا ،وبن�سبة  % 2,1يف دول امل�رشق ،وبن�سبة % 2,7
يف االقت�صادات امل�ستوردة للنفط ،وبن�سبة  % 4,7يف االقت�صادات
لنا�شئة والنامية ،وبن�سبة  % 3يف االقت�صاد العاملي .و�سجل لبنان
ثاين �أبط أ� منو بني  19دولة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا يف � ،2013أعلى من منو بن�سبة  % 0,8يف الكويت .كما
�سجل لبنان النمو الـ 21الأبط�أ يف العامل ،وكان منوه م�شابه ًا لذلك
يف فنزويال وتوجنا .و�سجل لبنان النمو الـ 12الأبط أ� بني الدول
النا�شئة يف العام املا�ضي.
العدد � 138أيار 2014

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

م�صارف
«عوده» :يطلق خدمة الدفع بالخلوي
�أطلق «بنك عوده» خدمة
املجهز
الدفع عرب اخللوي
ّ
بتقنية االت�صال القريب
يف م�ؤمت ٍر
()Tap2Pay
مقر امل�رصف
يف
�صحايف
ّ
ّ
الرئي�سي ،يف باب �إدري�س،
برعاية وزارة االت�صاالت،
وباال�شرتاك مع «�رشكة
و�رشكتي
ما�سرتكارد»،
«تات�ش» و«�ألفا» .مع الإ�شارة
�إىل � ّأن هذه اخلدمة هي
الأوىل من نوعها يف لبنان
واملنطقة.
وللمنا�سبة� ،أو�ضحت مديرة
حلول الدفع االلكرتونية
وخدمات البطاقات يف البنك رنده بديرّ � ،أن «تزايد عدد
امل�شرتكني يف خدمة الهاتف اخللوي يف العامل ( 4.2مليارات
م�شرتك حول العامل ،منهم  3.8ماليني م�ستخدم يف لبنان)،
دفع بنك عودة اىل انتهاز الفر�صة ال�سانحة» .ور�أت � ّأن
«اخللوي مل يعد ي�ستعمل لإجراء االت�صاالت وتوجيه الر�سائل
جزءا من حياتنا اليومية» ،م�شري ًة
الق�صرية فح�سب ،بل �أ�صبح ً
�إىل �أنه «�آن الأوان بالن�سبة �إىل امل�صارف لت�ؤمن و�سيلة

دفع مبتكرة للم�ستهلك،
الت�سوق ودفع ثمن
تتيح له
ّ
م�شرتياته بوا�سطة هاتفه
اخللوي».
� ّأما رئي�س «ما�سرتكارد
ملنطقة ال�رشق الأو�سط
و�أفريقيا» مايكل مايباخ
فلفت االنتباه �إىل �أنه «غالبا
ما يعترب لبنان الأكرث تقدم ًا
يف املنطقة ،من ناحية
اعتماد �أحدث التكنولوجيا
رواد
يف جمال الدفع ،ومن ّ
االبتكار يف هذا املجال».
من جهته ،ر�أى املدير
التجاري يف «�ألفا» �أ�سعد
يقدم فر�ص ًا مذهلة البتكار و�سائل دفع
كريوز � ّأن «لبنان ّ
وثورية» ،الفت ًا االنتباه �إىل � ّأن «هناك طلب ًا متزايداً من
جديدة
ّ
جهة امل�ستهلك على خدمات تو ّفر خيارات عديدة ومالئمة
لأ�سلوب حياته».
ونوه املدير التجاري يف «تات�ش» ندمي خاطر «باخلدمة
ّ
اجلديدة ،التي ت� ّؤمن و�سيلة دفع منا�سبة� ،رسيعة ،و�آمنة
يتو ّقع لها �أن حتقق النجاح وتلقى ترحيب امل�ستهلك».

انطالق فعاليات المنتدى السنوي إلدارة المخاطر 2014

طربيه :على عاتق المصارف مكافحة غسل األموال
افتتح «املنتدى ال�سنوي لإدارة املخاطر
« 2014يف فندق «فيني�سيا» بح�ضور
رئي�س االحتاد الدويل للم�رصفيني
العرب ورئي�س اللجنة التنفيذية الحتاد
امل�رصفيني العرب جوزف طربيه ونائب
حمافظ البنك املركزي امل�رصي جمال
جنم ورئي�س جلنة الرقابة على امل�صارف
يف لبنان �أ�سامة مكدا�شي وع�ضو جلنة
الرقابة الدكتور امني عواد و�أمني عام
احتاد امل�صارف العربية و�سام ح�سن
فتوح ،وح�شد من امل�رصفيني.
و�أكد رئي�س االحتاد الدويل للم�رصفيني
العرب ورئي�س اللجنة التنفيذية الحتاد
امل�رصفيني العرب انه «وفق ًا للمبادئ
ال�صادرة عن جلنة بازل عام 2012
ينبغي على جميع امل�صارف ان يكون
لديها �سيا�سات وعمليات كافية ،مبا
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يف ذلك قواعد �صارمة عن العمالء لتعزيز
املعايريالأخالقية واملهنية العالية يف
القطاع امل�رصيف ومنع �أي م�رصف من ان
ي�ستخدم عن ق�صد او غري ق�صد يف ان�شطة
�إجرامية .وينظر اىل هذا املطلب على انه
جزء من التزام امل�صارف العام ب�أن يكون
لديها برامج ادارة خماطر �سليمة للت�صدي
جلميع انواع املخاطر ،مبا فيها خماطر
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب».
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ولفت االنتباه اىل ان وثيقة جلنة
بازل عززت �إدارة خماطر ال�سيولة
من خالل تطوير
معياري «حد �أدنى»
ّ
للتمويل وال�سيولة ،ومت ت�صميم هذين
املعيارين لتحقيق هدفني منف�صلني
ولكن متكاملني :الهدف الأول هو تعزيز
�صمود و�ضعية خماطر �سيولة امل�رصف
على املدى الق�صري ،من خالل �ضمان
�أن لديه ما يكفي من الأ�صول ال�سائلة
عالية اجلودة ،يف ظل �سيناريو �ضغط
كبري ميتد لفرتة  30يوم ًا .ولتحقيق هذه
الغاية ،و�ضعت اللجنة «ن�سبة تغطية
ال�سيولة ،والهدف الثاين هو تخفي�ض
خماطر التمويل على مدى زمني �أطول،
عرب الطلب من امل�صارف متويل �أن�شطتها
مب�صادر متويل م�ستقرة ب�شكل ٍ
كاف،
بهدف تخفيف خطر �ضغوط التمويل
امل�ستقبلية .ولتحقيق هذا الهدف،
و�ضعت اللجنة «ن�سبة التمويل امل�ستقر
ال�صايف».

جامعة الروح القدس -الكلسيك تمنح دكتوراه
منحت «جامعة الروح القد�س ـ الك�سليك» دكتوراه فخرية يف
�إدارة الأعمال والعلوم التجارية �إىل رئي�س جمل�س الإدارة واملدير
العام لبنك بريوت �سليم �صفري ،يف احتفال دعا �إليه رئي�سها الأب
الدكتور هادي حمفوظ وجمل�س �أع�ضائها ،بح�ضورالبطريرك
ن�رص اهلل بطر�س �صفري ،الكاردينال ب�شارة بطر�س الراعي ،ممثال
باملطران بول�س �صياح ،الرئي�س العام للرهبانية اللبنانية
املارونية الأباتي طنو�س نعمة والآباء املدبرين ،ووزراء
و�شخ�صيات اقت�صادية ودينية ونقابية.
وبعد وثائقي عن م�سرية �سليم �صفري التعليمية واملهنية ،القى
رئي�س جامعة الروح القد�س  -الك�سليك الأب الدكتور هادي
إداري الناجح بامتياز».
حمفوظ كلمة و�صف فيها �صفري بـ«ال ّ
ثم �ألقى الأب حمفوظ عباءة الدكتوراه على كتفي �صفري «عالمة
متيزمت به يف الإدارة».
التفوق ا ّلذي ّ
ّ
وهن�أ ال�صياح �صفري «لأنه يعرف كيف يجمع بني احلكمة
الإن�سانية والروحية احلقة وعامل املال والأعمال».

و�شكر �سليم �صفري اجلامعة وقال« :وما وقويف هنا اليوم،
ملنحي الدكتوراه الفخرية من جامعة الروح القد�س� ،إال الرتجمة
املبا�رشة حلياتي املهنية ولنجاحي يف حتقيق ما �صبوت �إليه».

بنك بيبلوس ّ
يكرم نقيب المحامين جورج جريج ومجلس النقابة
�أ�شاد الدكتور فرن�سوا با�سيل ،رئي�س
جمل�س �إدارة ومدير عام جمموعة بنك
بيبلو�س ،يف كلمة �ألقاها خالل لقاء
تكرميي على �رشف نقيب املحامني
الأ�ستاذ جورج جريج وجمل�س النقابة
�أقامه يف مقر بنك بيبلو�س الرئي�سي
يف الأ�رشفية مبواقف النقابة وقال:
«�إنكم رافع ٌة حقيقية مل�ستوى الأداء يف
حياتنا العامة ،وقو ٌة �ضاغطة يف اتجّ اه
ا�ستقامة ميزان العدل يف وطننا».
ودعا با�سيل النقابة �إىل لعب دور �أكرب
و�أكرث فعالية يف �إعادة هيكلة وحتديث
البنية القانونية لنظامنا ال�سيا�سي
احلث على ملء
واالقت�صادي ،عرب
ّ
ال�شواغر يف الق�ضاء والدفع باتجّ اه
املزيد من حت�صني اجل�سم الق�ضائي
وتعزيز ا�ستقالليته وحتديث الن�صو�ص
�سيما املتعلقة
الت�رشيعية والتنظيمية ال ّ
منها بقطاع املال والأعمال.
تطرق الدكتور با�سيل يف كلمته
كما ّ
�إىل الو�ضع ال�سيا�سي ف�شدد على “�أهمية
التزام خمتلف القوى ال�سيا�سية اللبنانية
بت�أمني انتخاب رئي�س جديد للجمهورية
يف املواعيد الد�ستورية ،كي يعكف العهد
اجلديد على ا�ستكمال ما بد�أه الرئي�س

مي�شال �سليمان على �صعيد احلوار
مقررات هيئة احلوار
الوطني ،عرب تنفيذ ّ
ال�سابقة والتفاهم حول �إ�سرتاتيجية
لبنان الدفاعية ،متهيداً لعودة البالد
�إىل عافيتها املن�شودة وا�ستقرارها
ٍ
ك�رشط الزم للنهو�ض
ال�سيا�سي والأمني
االقت�صادي والنمو امل�ستدام».
من جهته� ،ألقى نقيب املحامني الأ�ستاذ
جورج جريج كلمة قال فيها�“ :إن �صحة
الوطن تقا�س مبيزان حرارتني ،حرارته
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الق�ضائية ،وحرارته امل�رصفية .ف�إذا
كانت عدالته بخري ي�صبح الوطن بخري،
وهنا الدور الأ�سا�س لنقابة املحامني
ولل�سلطة الق�ضائية .و�إذا كانت ماليته
بخري ،يكون الوطن بخري ،وهنا الدور
الرئي�س للقطاع امل�رصيف ،و�أحد وجوهه
البارزة بنك بيبلو�س الذي �أو�صل
رئي�سه �أكرث من مرة �إىل رئا�سة جمعية
امل�صارف ».وطالب جريج بانتهاج
�سيا�سة اقرتا�ضية مت ّكن املحامني من
مواجهة �أعباء املهنة من خالل ت�سهيل
ح�صولهم على القرو�ض ال�سكنية.
وكان الدكتور فرن�سوا با�سيل قد ا�ستقبل
نقيب املحامني يف حفل غداء تكرميي
بح�ضور وزير الإعالم رمزي جريج
و�أع�ضاء جمل�س النقابة وعدد من
النقباء ال�سابقني و�أع�ضاء جلنة �إدارة
�صندوق التقاعد� ،إىل جانب مدراء يف
جمموعة بنك بيبلو�س.
ُيذكر �أن بنك بيبلو�س عقد م�ؤخراً اتفاقية
تعاون مع نقابة املحامني يف بريوت
�أ�صدر مبوجبها بطاقة ائتمانية خا�صة
�سيما
باملحامني تتميز مبنافع عديدة ال ّ
امل�ساهمة يف دعم �صندوق النقابة عند
كل ا�ستخدام.
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م�صارف

المؤتمر المصرفي العراقي -اللبناني يوصي بمناقشة
المشهد االقتصادي الشمولي

رياض سالمة

عدنان الجلبي

فرنسوا باسيل

عبدالباسط تركي سعيد

سالمة :علينا التقدم في تنفيذ معايير بازل 3
الجلبي :جهود مصرفية الستخدام التكنولوجيا الحديثة
باسيل :نحن في العراق من أجل خدمة االقتصاد العراقي
تركي سعيد :لبنان والعراق رائدان في نقل الصناعة المصرفية
أبو زكي :العالقات المصرفية اللبنانية العراقية قديمة العهد
نظمت جمموعة «االقت�صاد والأعمال»
امل�ؤمتر امل�رصيف العراقي -اللبناين
برعاية حاكم م�رصف لبنان ريا�ض
�سالمة وحمافظ البنك املركزي العراقي
عبد البا�سط تركي �سعيد ،وبالتعاون
مع اللجنتني التح�ضرييتني يف كل من
م�رصف لبنان والبنك املركزي العراقي،
ومب�شاركة ممثلني عن الهيئة الوطنية
لال�ستثمار وهيئة الأوراق املالية
العراقية ،والقطاع امل�رصيف اللبناين
والعراقي ،وفروع امل�صارف اللبنانية
املتواجدة يف العراق وامل�صارف العراقية
املتواجدة يف لبنان ،و�رشكات اال�ستثمار
الأجنبية ،وجمعية م�صارف لبنان ورابطة
امل�صارف العراقية اخلا�صة.
افتتح حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة
امل�ؤمتر الذي انعقد يف فندق «موفنبيك»
يف بريوت ،بح�ضور حواىل  300م�شارك من
ر�ؤ�ساء وكبار امل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سات
امل�رصفية العراقية واللبنانية� ،إ�ضافة
�إىل عدد من النواب ورئي�س و�أع�ضاء
جلنة الرقابة على امل�صارف يف البلدين.
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وعدد من اخلرباء املخت�صني امل�رصفيني
واملاليني العرب الأجانب.

أبوزكي

ا�ستهل جل�سة االفتتاح الرئي�س التنفيذي
ملجموعة االقت�صاد والأعمال ر�ؤوف
�أبوزكي بالقول�« :إن العالقات االقت�صادية
وامل�رصفية بني لبنان والعراق قدمية
العهد �إذ �أ�س�س بنك الرافدين فرعا له يف
لبنان يف العام  1948وكان بذلك �أحد �أقدم
البنوك العاملة يف لبنان».
و�إذ لفت �أبو زكي اىل �أن هناك « 7م�صارف
عاملة يف العراق و�أربعة م�صارف ت�ستعد
للدخول»� ،أ�شار اىل �أن «كل ذلك يعني �أن
هناك جماالت وا�سعة للتعاون امل�رصيف
بني البلدين».

الجلبي

ثم حتدث رئي�س رابطة امل�صارف اخلا�صة
يف العراق عدنان اجللبي ،فقال »:ترتكز
خطط التطوير لدى امل�صارف يف حمورين
رئي�سيني:
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رٔووف ٔابو زكي

املحور الأول :يرتكز على بناء البنية
التحتية للقطاع امل�رصيف ب�إ�رشاف مبا�رش
من قبل البنك املركزي العراقي وفق
الأ�س�س التالية:
تعديل الت�رشيعات القانونية التي تنظم
عمل امل�صارف وخا�صة قانون امل�صارف
رقم  94ل�سنة  2004والقوانيني الأخرى
ذات العالقة (كقانون ال�رشكات ،قانون
ال�رضائب ،وقانون مكافحة غ�سل الأمال).
ا�صدار قانون امل�صارف الإ�سالمية حيث
بلغ عدد تلك امل�صارف  12م�رصفا
ميار�س ال�صريفة اال�سالمية تعمل بدون
وجود قانون ينظم عملها .العمل على
ا�صدار قانون �رشكة �ضمان الودائع.
ان�شاء منظومة املق�سم الوطني (national
)switch
ت�أ�سي�س مكتب اال�ستعالم االئتماين.
الرتكيز على تنفيذ التجارة اخلارجية
ب�آلية فتح االعتمادات امل�ستندية من قبل
امل�صارف .العمل على تطبيق املعايري
املحا�سبية الدولية».
�أما املحور الثاين فلفت اىل �أنه «ميثل جهود
امل�صارف يف التطوير وو�ضع اخلطط»
وترتكز على «ا�ستخدام التكنولوجيا
احلديثة يف العمل امل�رصيف».

باسيل

من جهته قال رئي�س جمعية م�صارف
لبنان الدكتور فرن�سوا با�سيل »:قد يكون
حجم م�صارفنا اللبنانية العاملة يف العراق

�صغريا قيا�سا �إىل �ضخامة ال�سوق
امل�رصفية العراقية بالرغم من
كون  % 80من �إجمايل املوجودات
و % 90من �إجمايل الودائع هي من
ح�صة امل�صارف احلكومية ال�سبعة.
غري �أننا نذهب �إىل العراق ،ونحن
امل�رصفيني ونحن نتطلع ب�أمل اىل
هدفني متكاملني:
 يتمثل الأول يف خدمة زبائنناالتقليديني واجلدد بكفاءة وتناف�سية
م�رشوعة .وقد اعتدنا على التناف�س
يف لبنان ويف كل الدول التي
نتواجد فيها ،والتي يزيد عددها
اليوم عن ثالثني دولة.
 �أما هدفنا الثاين فيكمن يفامل�ساهمة يف تطوير ال�سوق امل�رصفية
العراقية يف ثالث جماالت:
�أوالً :تطوير تقنيات العمل امل�رصيف
يف العراق ،مبا فيها نظم العمل و�أنظمة
و�شبكة الفروع.
ثاني ًا :تطوير وحتديث اخلدمات امل�رصفية
العديدة التي حتتاجها ال�سوق العراقية،
والتي �أطلقنا عليها ،يف حوارنا مع
ال�سلطات النقدية العراقية ،م�صطلح
ال�صريفة ال�شاملة».
ويف جمال �آخر ،قال »:نحن يف العراق من
�أجل ال�صريفة ال�شاملة .ونحن يف العراق
من �أجل خدمة الإقت�صاد العراقي وال�سوق
العراقية».

تركي سعيد

وحتدث حمافظ البنك املركزي العراقي
عبدالبا�سط تركي �سعيد فا�ستهل كلمته
بالقول« :وجدنا ان العراق ولبنان
مهيئان متاما لأن يعودا رائدين يف هذه
املنطقة يف نقل ال�صناعة امل�رصفية.
نحن ندرك كم علينا من م�س�ؤولية وندرك
مكامن �ضعفنا وم�صادر قوتنا ،ولذلك
نحن عازمون متام ًا على ن�ستمر يف هذا
االجتاه».
وتابع« :نحن حري�صون على �أن ننتقل
�رسيعا اىل ما يعمل به اجلهاز امل�رصيف
يف العامل ولذلك �سنعمل يف نهاية العام
 2014والن�صف الأول من العام � 2015أن
تكون البنية التحتية للجهاز امل�رصيف
يف العراق مهيئة متاما ال�ستقبال كافة
اخلدمات احلديثة واملتطورة يف �آخر

قرر م�رصف لبنان ان�شاء وحدة
حلماية امل�ستهلك تكون من�ش�أة لدى
جلنة الرقابة وت�ستند يف عملها عل
قرار من املجل�س املركزي وهي
تهدف اىل الت�أكد من ان امل�صارف
جمهزة لت�أمني ال�شفافية واحلوكمة
وبانها تتعاطى بالت�ساوي مع كل
زبائنها».
وتابع »:ان عملية الإ�صدار الأخري
لليوروبوندز مببلغ  1,8مليار دوالر
الذي اجنزته وزارة املالية من قبل
الدولة اللبنانية� ،أكدت �أن �أ�سعار
الفوائد املعمول بها هي واقعية
وتعرب عن التوازنات يف ال�سوق».
تطبيقات ال�صريفة يف العامل».
وختم »:نحن نثق ان امل�ستقبل القريب يف
االقت�صاد العراقي هو م�ستقبل واعد جدا
ب�شكل ا�ستثنائي ونثق بكفاءة �إدارة رجال
االعمال اللبنانيني».

سالمة

ثم حتدث حاكم م�رصف لبنان
فقال«:ي�سعى م�رصف لبنان لبناء �أف�ضل
العالقات مع امل�صارف املركزية دوليا
وب�صورة �أخ�ص عربيا .ونحن نتطلع �إىل
التعاون مع امل�رصف املركزي العراقي
يف جماالت تنظيم املهنة امل�رصفية
و�أي�ضا يف جمال الرقابة امل�رصفية
ومكافحة تبيي�ض الأموال.ويف �إطار
هذا التعاون ،ن�أمل ب�أن يتو�سع العمل
امل�رصيف يف البلدين من خالل ت�أ�سي�س
م�صارف وفروع للم�صارف تبعا ملعايري
مقبولة من ال�سلطات النقدية .وبالتايل
يكون التعاطي معها ،تعاط �سليم يخدم
االقت�صاد والقطاع امل�رصيف يف البلدين».
ا�ضاف «:الأو�ضاع التي تواجهها الدول
العربية دقيقة وح�سا�سة ب�سبب التغريات
والتقلبات الأمنية وال�سيا�سية .وكلنا
معنيون بالأمر .ولكن وبالرغم من
ال�صعوبات علينا التقدم يف تنفيذ معايري
بازل  3 -وعلى كل امل�صارف العاملة يف
لبنان التقيد بتعاميم م�رصف لبنان وال
�سيما تلك املتعلقة بتنفيذ بازل .3 -
وقال �سالمة»:ان حت�سني العالقة
بني امل�صارف وزبائنها امر ا�سا�سي
لال�ستقرار الت�سليفي .ومن اجل ذلك،
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التوصيات

�أو�صى «امل�ؤمتر امل�رصيف العراقي -
اللبناين» يف ختام �أعماله ،بـ»مناق�شة
امل�شهد االقت�صادي ال�شمويل لكل من
لبنان والعراق ،وو�سائل معاجلة التحديات
يت�ضمن
وتوفري الفر�ص امل�ستقبلية ،والذي
ّ
ا�سرتاتيجية م�رصف لبنان املركزي
والبنك املركزي العراقي وال�سيا�سة النقدية
اخلا�صة بكل منهما ،والهادفة �إىل حتقيق
التنمية االقت�صادية املالية وامل�رصفية
من خالل تفعيل تطوير م�ساهمة القطاع
امل�رصيف واملايل وفروع امل�صارف
الأجنبية لتنمية اقت�صاد البلدين ،وتطوير
التقنيات امل�رصفية ونقل خربة م�رصف
لبنان يف نظم املدفوعات للم�رصف
املركزي العراقي».
وحث امل�ؤمتر «ال�رشكات الأجنبية
ّ
و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال يف كال البلدين،
على الدخول �إىل ال�سوق اللبنانية والعراقية
بفعالية �أكرب ،يف �ضوء جهود امل�رصفني
املركزيني يف تهيئة البيئة الت�رشيعية
وامل�رصفية امل�شجعة لذلك» .ودعا �إىل
«تطوير دور امل�صارف يف حت�سني العمل
امل�رصيف وزيادة فاعليته ،من خالل
تقدمي االئتمان الآمن واال�ستثمار ال�سليم
يف كال البلدي».
و�أبرز امل�ؤمتر �أهمية «تعزيز دور اال�ستثمار
الأجنبي ،واالفادة من الفر�ص اال�ستثمارية
املتاحة يف البلدين لتطوير البنية التحتية
والقطاع ال�سكني والقطاعات الأخرى ذات
الأولوية ،وفق قوانني اال�ستثمار املعمول
بها لدى البلدين».
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من �شهر �إلى �شهر

800

ألف مواطن من ذوي الدخل المحدود سيشرد ويهجر

قانون االيجارات ...بيروت لألغنياء فقط

يتفاعل ق��ان��ون االي��ج��ارات
اجلديد املطروح يف الأخذ والرد
بني جميع الأط��راف املختلفة
ب�ش�أنه ،فامل�ست�أجرون القدامى
يرون فيه اجحاف ًا بحقهم وظلم
وم�شاريع ت�رشد ،واملالكون
يرونه ناق�ص ًا ال جدوى نافعة
منه� .إال �أن ما هو معلوم �أن
قانون االي��ج��ارات اجلديد قد
يحرر عقوداً ويجدد منط �آخر
من االي��ج��ارات التي مل يعتد
عليها ال امل�ست�أجر وال املالك.
فعلى اثر اقرار جمل�س النواب
اللبناين ق��ان��ون االي��ج��ارات
اجلديد بد�أ ال�شارع يتحرك يف
كل االجتاهات ،امل�ست�أجرون
ومالكو الأبنية ،اعرتا�ض ًا على
بع�ض بنوده املبهمة ،التي ر�أوا
فيها قانون ًا تهجريي ًا وت�رشيدي ًا
ملا يزيد على � 800ألف مواطن
حت��ت ع��ن��وان ق��ان��ون جديد
لتحرير الإيجارات القدمية.
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يرى جتمع مالكي االبنية امل�ؤجرة الناطق
با�سم املالكني القدامى ان القانون اجلديد
الظلم املرتاكم يف ح ّقهم من
ازالة لغمامة ّ
جهة ،ومن جهة �أخرى ظلم ًا مغايراً كون
القانون مل ي�شمل مطالبهم ب�إعفاءات
�رضيبية وتعوي�ضات.

قانون االيجارات الجديد

يلحظ القانون اجلديد ان�شاء �صندوق
خا�ص لاليجارات ال�سكنية امل�شمولة
ب�أحكام هذا القانون (ي�شار اليه يف هذا
القانون بال�صندوق) ،يكون تابع ًا لوزارة
امل��ال ومت�سك ح�ساباته ل��دى مديرية
اخلزينة يف ه��ذه ال���وزارة .ويهدف اىل
م�ساعدة جميع امل�ست�أجرين املعنيني
بهذا القانون الذين ال يتجاوز معدل
دخلهم ال�شهري  3ا�ضعاف احلد الأدنى
للأجور وذل��ك من طريق امل�ساهمة يف
دف��ع ال��زي��ادات ،كلي ًا �أو جزئي ًا بح�سب
احلالة ،التي تطر�أ على بدالت ايجاراتهم
تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
ويف القانون اجلديد مت متديد عقود ايجار
الأماكن ال�سكنية � 9سنوات من تاريخ
العمل به على �أن يتم حترير العقود يف
م��رور � 9سنوات على �صدور القانون،
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ويرتفع بدل الإيجار تدريج ًا� ،إذ �سيكون
على امل�ست�أجر �أن يدفع للمالك قيمة
(يحدد باالتفاق بني املالك
بدل املثل
ّ
وامل�ست�أجر) تدريج ًا و�سنوي ًا بن�سبة 15
يف املئة من قيمة ف��ارق ال��زي��ادة بني
البدل املعمول به قبل �صدور هذا القانون
وب��دل املثل عن كل �سنة من ال�سنوات
التمديدية الأربع الأوىل التي تلي تاريخ
�صدور القانون ،ثم  20يف املئة من قيمة
ف��ارق ال��زي��ادة عن ال�سنتني اخلام�سة
وال�ساد�سة حتى يبلغ بدل الإيجار يف
ال�سنة التمديدية ال�ساد�سة قيمة بدل املثل
املذكورة ،ويكون يف ال�سنوات املمددة
ال�سابعة والثامنة والتا�سعة م�ساوي ًا
لقيمة بدل املثل الذي حتدده جلنة م�ؤلفة
من قا�ض عامل �أو متقاعد رئي�س ًا ومن
�أرب��ع��ة �أع�ضاء ميثل �أح��ده��م املالكني
والثاين امل�ست�أجرين ،والثالث تنتدبه
وزارة امل��ال وال��راب��ع وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،وتعينّ يف مهلة �شهرين من
تاريخ نفاذ هذا القانون مبوجب مر�سوم
بناء على اق�تراح كل من وزراء العدل
واملال وال�ش�ؤون االجتماعية وتكون لها
�صفة ق�ضائية.
ف�إذا قررت اللجنة �أن معدل الدخل العائلي

ال�شهري للم�ستفيد يتجاوز � 3أ�ضعاف
احلد الأدنى للأجور ،ترف�ض امل�ساهمة،
من خ�لال �صندوق خا�ص للإيجارات
ال�سكنية ،ويتوجب على امل�ست�أجر حينها
دفع بدل الإيجار اجلديد.
و�إذا ق��ررت �أن معدل ال��دخ��ل العائلي
ال�شهري للم�ستفيد ال يتجاوز � 3أ�ضعاف
احلد الأدنى للأجور ،فعندها يبلغ رئي�س
اللجنة ال��ق��رار اىل ال��دائ��رة املالية يف
املنطقة التي يتبع لها امل�أجور ،فتدفع
الأخ�يرة للم�ؤجر امل�ساهمة امل�ستحقة
�أق�ساط ًا �شهرية عن ال�سنة املمددة التي
قدم عنها امل�ست�أجر طلب امل�ساهمة.
و�إذا كان معدل الدخل العايل ال�شهري
للم�ستفيد يزيد على �ضعفي احلد الأدنى
ل�ل�أج��ور وال ي��ت��ج��اوز � 3أ���ض��ع��اف هذا
احلد ،حتدد اللجنة بقرارها قيمة الق�سط
ال�شهري بحيث تكون م�ساوية �شهري ًا
للفارق �إذا وج��د بني  30يف املئة من
معدل الدخل العائلي ال�شهري للم�ستفيد
وقيمة البدل اجلديد.
�أما �إذا رغب املالك يف ا�سرتداد امل�أجور
لل�رضورة العائلية �أثناء ال�سنة الأوىل
من الفرتة التمهيدية (� 9سنوات) ،فعليه
�أن يدفع للم�ست�أجر تعوي�ض ًا ي��وازي
ب��دل اي��ج��ار � 4سنوات حمت�سبة على
�أ�سا�س بدل املثل الذي جرى حتديده.
واذا رغب املالك يف ا�سرتداد امل�أجور
�أثناء ال�سنة االوىل من الفرتة التمديدية
(� 9سنوات) لأج��ل هدم البناء واقامة
بناء جديد فعليه �أن يدفع للم�ست�أجر
تعوي�ض ًا ي��وازي بدل ايجار � 6سنوات
حمت�سبة على ا�سا�س بدل املثل الذي
جرى حتديده.

دراسة قانونية جديدة لاليجارات

بعد ا�صدار قانون االيجارات وما تاله
من ردات فعل ،ق��ام املحاميان خليل
بركات وهاين �سليمان ،وهما الع�ضوان
جتمع اللجان والروابط
امل� ّؤ�س�سان يف ّ
ال�شعبية بتقدمي درا�سة تبينّ الإجحاف
ال��ذي يلحقه قانون ا إلي��ج��ارات اجلديد
بامل�ست�أجرين ال��ف��ق��راء وذوي الدخل
املحدود ،هذا ن�صها:
�أخ�يراً �صدر قانون ا إلي��ج��ارات اجلديد
مب��ادة وحيدة عنوانه «�أيها امل�ست�أجر
ال�صغري ل�ست جديراً بال�سكن يف بريوت»،
�أو يف املدن الكربى.
بعد �صدور ه��ذا القانون ،تلقينا ع��دداً
ك��ب�يراً م��ن اال���س��ت��ف�����س��ارات ،مت��ح��ورت
جميعها حول البدل اجلديد الذي �سيدفعه
جراء تطبيق هذا القانون.
امل�ست�أجر ّ
�أ�سئلة تن�ضح بالقلق ،كقيمة م�ضافة على
الهموم التي يعانيها ويكابدها �أ�صحاب
ج��راء ال��زي��ادات التي
الدخل امل��ح��دودّ ،
حلظها هذا القانون.
قبل الإجابة عن ال�س�ؤال املقلق املتعلق
بكيفية احت�ساب الزيادات ال بد من �إيراد
بع�ض املالحظات:
�أو ًال :لقد ِ�صيغ هذا القانون وك�أنه م�ضبطة
بحق امل�ست�أجرين القدامى ،بحيث و�ضع
على عاتقهم دون غ�يره��م ،ومبفعول
رجعي ،وزر وم�س�ؤولية التعوي�ض على
املالكني ،بحيث تنا�سى وا�ضعوه �أنه
ق��د ج��رت زي���ادات على ال��ب��دالت خالل
ال�سنوات  1992و 1994و 1995و1996
و 2008و.2012
ث��ان��ي�� ًا :ال ي��ه��دف ه���ذا ال��ق��ان��ون كما
توحي ن�صو�صه� ،إىل �إن�صاف املالكني،
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كتعوي�ض ع��ن رب���ح ف��ائ��ت ،ب��ق��در ما
يهدف �إىل �سيطرة ال�رشكات العقارية
املنتظرة على م��ف��ارق ال��ط��رق��ات� ،إىل
جراء �إخالء بريوت من
الربح امل�ستقبليّ ،
طبقتها الفقرية واملتو�سطة.
ث��ال��ث�� ًا� :إن ه��ذا ال��ق��ان��ون ،ق��د خ�لا من
احل�س االجتماعي ،ال بل �إنه يهدد الأمن
االجتماعي جراء الأ�سى الذي �ستحدثه
عملية الإخ�لاء ـ ال بل التهجري ـ الذي
تفرزه مفاعيل هذا القانون يف املدى
املتو�سط ،حتى ليمكن القول �إن �ضمور
الطبقة املتو�سطة حتى اال�ضمحالل يف
املدى القريب� ،سيكون ال�سمة العامة يف
املجتمع اللبناين ،ويف ذلك ما فيه من
ا�ضطرابات اجتماعية ،ال نعتقد �أن لبنان
قادر على حتمل �أوزارها.
و�إذا كان من فائدة يتيمة لهذا القانون
ه��ي �أن���ه �سينحي ال����صراع املذهبي
والطائفي جانب ًا مل�صلحة ا�صطفاف من
نوع �آخر.

ماذا عن صندوق الدعم

لقد �أفرد هذا القانون باب ًا خا�ص ًا ب�صندوق
مايل يلحظ تعوي�ض ًا للم�ست�أجرين من
خزينة الدولة ،وقد جاءت هذه الإ�ضافة
من باب لزوم ما ال يلزم.
تتحدث امل���ادة الثالثة م��ن القانون
عن �إن�شاء �صندوق خا�ص للإيجارات
ال�سكنية يهدف �إىل م�ساعدة امل�ست�أجرين
الذين ال يتجاوز دخلهم ال�شهري ثالثة
�أ�ضعاف احلد الأدن��ى للأجور .وحددت
الفقرة  2من املادة العا�رشة �أنه يقت�رص
احت�ساب معدل الدخل العائلي ال�شهري
على جم��م��وع م��ع��ديل ال��دخ��ل ال�شهري
العدد � 138أيار 2014
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من �شهر �إلى �شهر
للزوج والزوجة.
�لا ا�ست�أجر قبل
فلو �أخذنا مث ًال �أن رج ً
ع��دة ،وك��ان هذا
 1992/7/23ب�أ�شهر ّ
امل�ست�أجر يعمل يف ال��درج��ة اخلام�سة
ب�صفة م�ستخدم ،كما �أن زوجته تعمل
بنف�س ال��درج��ة وال��رات��ب تقريب ًا ،ف���إن
جمموع راتبيهما بعد � 1992/7/23أي
بعد � 22سنة� ،سي�صبح بالت�أكيد �أكرث من
ثالثة �أ�ضعاف احلد الأدنى للأجور ،مع
العلم �أن جمموع راتبيهما ال يكفيهما
حتى الن�صف الأول م��ن ال�شهر وفق ًا
لدرا�سة ،ت�ؤكد �أن العائلة امل�ؤلفة من
�أرب��ع��ة �أ�شخا�ص حتتاج اىل �أك�ثر من
 900.000ل.ل م��ن �أج���ل الأك����ل فقط
لثالث وجبات يف اليوم� ،إ�ضافة لبع�ض
امل�صاريف الزهيدة.
لقد ن�صت ال��ف��ق��رة الأوىل م��ن امل��ادة
العا�رشة من القانون على �أنه�« :إذا قررت
اللجنة ،املكلفة در�س طلبات اال�ستفادة
م��ن دع��م ال�صندوق �أن م��ع��دل الدخل
العائلي ال�شهري للم�ستفيد يتجاوز ثالثة
�أ�ضعاف احلد الأدن��ى للأجور ،ترف�ض
امل�ساهمة لعدم ا�ستحقاقها ،ويتوجب
على امل�ست�أجر دفع بدل الإيجار اجلديد
الناجت من تطبيق الزيادات املن�صو�ص
عنها يف هذا القانون حتت طائلة اعتباره
ناك ًال وتطبق عليه عندها �أحكام هذا
القانون».
من املعروف �أن اخلا�ضعني لأحكام هذا
القانون هم �أنف�سهم اخلا�ضعون لأحكام
ال��ق��ان��ون  92/160ال�����ص��ادر بتاريخ
.1992/7/23

الهدف من القانون:

�إن ال�سمتني الأ�سا�سيتني لهذا القانون
هما:
�أو ًال :الزيادة الباهظة على البدالت.
ثاني ًا� :إخ�لاء امل�أجور بعد �ست �أو ت�سع
�سنوات.
كان ميكن االكتفاء بواحدة منهما� ،أما
الإ��صرار عليهما جمتمعتني فهو عملية
تهجري م�رشعنة ت����ضرب اال���س��ت��ق��رار
االجتماعي ،بحيث ي�ضطر رب العائلة،
�إما الر�ضوخ �إىل بدالت ال طاقة له على
حتملها �أو ت��رك امل���أج��ور م��ع عائلته
و�أطفاله ،مع ما يرافق ذلك من تغيري
ملدار�سهم وعالقتهم االجتماعية.
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد � 138أيار 2014

كيفية تطبيق الزيادة

لقد حددت امل��ادة  15من القانون هذه
الزيادة ب�أنها الفارق بني البدل املعمول
ب��ه ق��ب��ل ن��ف��اذ ال��ق��ان��ون ،وب���دل املثل
للم�أجور.
كما ح��ددت امل��ادة  20ب��دل املثل على
�أ�سا�س ن�سبة  5يف املئة خم�سة يف املئة
من القيمة البيعية للم�أجور يف حالته
القائمة يف ما لو كان خالي ًا.
وا�ستناداً �إىل هذا التحديد ،فقد حددت
الفقرة ب من املادة  ،15الزيادة املتوجبة
على النحو التايل:
زي���ادة  15يف امل��ئ��ة م��ن قيمة ف��ارق
الزيادة بني البدل املعمول به قبل نفاذ
هذا القانون ،وبدل املثل عن كل �سنة من
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ال�سنوات التمديدية الأربعة الأوىل.
زيادة  20يف املئة من قيمة فارق الزيادة
عن كل من ال�سنتني اخلام�سة وال�ساد�سة
من الفرتة التمديدية ،بحيث يبلغ بدل
الإيجار يف ال�سنة التمديدية ال�ساد�سة
قيمة بدل املثل.
يف ال�سنوات ال�سابعة والثامنة والتا�سعة،
ف�إن بدل الإيجار هو بدل املثل لكل منها.
ف�إذا كانت القيمة البيعية للم�أجور الذي
ي�شغله امل�ست�أجر ،قد حددت مث ًال مببلغ
 200.000/د�.أ /يف بريوت ،وهي يف هذه
احلال �شقة متوا�ضعة ويف منطقة �شعبية،
ف�إن بدل املثل لهكذا �شقة يكون 10.000/
د�.أ� /سنوي ًا .ف�أي عائلة متو�سطة ت�ستطيع
ال�سكن يف �شقة متوا�ضعة بايجار مرتفع.
يقال �إن القانون قد حلظ �إيجاد �صندوق
ميول من خزينة الدولة بهدف دفع
مايل ّ
الزيادة يف البدل عن امل�ست�أجرين الذين
ال يتجاوز دخلهم ال�شهري ثالثة �أ�ضعاف
احل��د الأدن���ى ل�ل�أج��ور خ�لال م��دة ت�سع
�سنوات ولكن ماذا �سيحل بهذه الأ�رس بعد
انق�ضاء هذه املدة �سوى الت�رشد.
�إن ه��ذا القانون �سوف يدفع �أك�ثر من
مئة �ألف عائلة �إىل الت�رشد ،لأنها �سوف
تكون عاجزة عن بدل الإيجار� ،أكرثيتهم
ال�ساحقة عند املبا�رشة بتطبيق الزيادات
على امل�ست�أجرين ،والأقلية منهم بعد
انق�ضاء ت�سع �سنوات� .إذ �إن��ه بعد ت�سع
�سنوات ي�صبح الإيجار ح��راً ،وبالتايل
ت�صبح الكارثة االجتماعية �أكرب.

من �شهر �إلى �شهر

ّ
المقر الجديد لمختبر مراقبة الجودة
افتتاح
في غرفة طرابلس

�أقيم يف غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة
املقر اجلديد
يف طرابل�س ،حفل افتتاح
ّ
ملخترب مراقبة اجلودة وفح�ص ال�صناعات
الغذائية بح�ضور وزير االقت�صاد �آالن حكيم
ممث ًال باملدير العام للوزارة بالإنابة ف�ؤاد
فليفل ،وممثلني عن وزراء ونواب وعدد
من املدراء العامني للوزارات وم�ؤ�س�سات
خا�صة وعامة.
ولفت رئي�س غرفة طرابل�س توفيق دبو�سي
عد خطوة
�إىل «� ّأن �إن�شاء هذا املخترب ُي ّ
نوعية يف احلفاظ على جودة منتجاتنا
واالن�ضمام �إىل م�سرية ت�أمني ال�سالمة
الغذائية للمواطنني ،وال �سيما � ّأن خمتربنا
بات معتمداً لي�س فقط من قبل اجلهات
الر�سمية املحلية ،وب�شكل خا�ص من
قبل وزارات اخلدمات واجلمارك ونقاط
العبور املرفئية والربية ،و�إمنا �أي�ض ًا من
قبل جهات دولية ،وذلك حليازته �شهادة

اجلودة املتعلقة باملختربات العائدة
لفح�ص وحتليل ال�صناعات الغذائية وهي
�شهادة .»ISO 17.025
و�أ�ضاف« :نحن ننتظر من احلكومة اجلديدة
خطوات �إيجابية باجتاه ا�ستتباب الأمن،
يهمها ا�ستقرار
ونعلن كهيئات اقت�صادية ّ
�سنمد يد
البالد ونهو�ضها االقت�صادي� ،أننا ّ
التعاون �إىل اجلميع من دون ا�ستثناء».

العمري

قدم مدير املخترب خالد العمري عر�ض ًا
ثم ّ
ّ
مف�ص ًال تناول فيه خمتلف املراحل التي
ّ
مر بها املخترب منذ بدايات الت�أ�سي�س �إىل
ّ
املرحلة التي و�صل �إليها».

جريصاتي

بدوره قال رئي�س غرفة زحلة والبقاع
�إدمون جري�صاتي« :علينا �أن نعمل كغرف
على تعميم التجربة الرائدة يف م�ضمار

التحديث الدائم للبنى التحتية للمختربات
وتطوير خدماتها والعمل على تنمية
جمتمعنا االقت�صادي عرب ت�ضافر اجلهود
امل�شرتكة لغرفنا اللبنانية».

شقير

�أما رئي�س احتاد الغرف اللبنانية ،رئي�س
غرفة بريوت وجبل لبنان حممد �شقري فقد
�أعرب عن تقديره للإجنازات التي يقوم
بها دبو�سي ،م�ؤكداً ال�سعي �إىل «�إجراء
انتخابات منتظرة لغرفتي طرابل�س
وال�شمال وزحلة والبقاع ،و�سنبادر
يف مرحلة الحقة �إىل ال�شورى والقيام
باالت�صاالت مع اجلهات املعنية لإجراء
هذه االنتخابات ،و�سنتحينّ الظروف
املنا�سبة للبحث مع احلكومة اجلديدة
ب�ش�أن هذه اال�ستحقاقات التي يجب �أن
تتم يف الأوقات املالئمة».
ّ

اإلتحاد األوروبي ّ
يخصص دعم ًا مالي ًا
إضافي ًا للبنان بقيمة  27مليون أورو
�أعلنت �سفرية الإحتاد الأوروبي �أجنلينا �إيخهور�ست� ،أن
خ�ص�ص دعم ًا �إ�ضافي ًا للبنان بقيمة  27مليون
الإحتاد ّ
�أورو .وقالت �إيخهور�ست لل�صحفيني �إثر اجتماعها مع
الرئي�س متام �سالم« ،ميكنني �أن �أعلن �أنه مت تخ�صي�ص
 27مليون �أورو �إ�ضافية ،كم�ساعدة �إن�سانية من ميزانية
مكتبنا للم�ساعدات الإن�سانية (�إيكو)» .و�أ�ضافت �أن
الإحتاد الأوروبي يقوم حالي ًا بتنفيذ ميزانية �إجمالية
ب�أكرث من مليار ون�صف املليار �أورو ،مل�ساعدة لبنان
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(هبات وقرو�ض) ،وتت�ضمن م�ساعدات مبا�رشة من الدول
الأع�ضاء وم�ؤ�س�سات مالية �أوروبية كالبنك الأوروبي
لال�ستثمار.
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حقول الزراعات العلفية تتراجع % 50
انتاج الذرة هبط من  100ألف دونم
إلى  50ألف ًا

موجز اقتصادي
 بحث وزير الزراعة �أكرم �شهيب مع
وفد «املركز الدويل للبحوث الزراعية
يف املناطق اجلافة» (ايكاردا) برئا�سة
مدير عام املركز حممود ال�صلح ومدير
ايكاردا يف لبنان الدكتور ح�سن م�شلب،
بح�ضور مدير عام الزراعة لوي�س حلود ،ورئي�س «م�صلحة
الأبحاث العلمية الزراعية» مي�شال افرام ،يف ن�شاطات املركز
يف لبنان والعامل العربي و�شمال افريقيا .وتلقى �شهيب دعوة
الفتتاح اجتماع جمل�س �أمناء ايكاردا الذي ي�ضم ممثلني عن
 14دولة يف بريوت ،بني  5و� 9أيار املقبل.

ت�رضر قطاع الزراعات العلفية ب�شكل مبا�رش ب�سبب انحبا�س
الأمطار ،ما �أدى اىل انخفا�ض يف امل�ساحات الزراعية العلفية،
وهو ما انعك�س �سلب ًا على الكميات املنتجة ،وما �سي�ضطر
املزراعني ال�سترياد �أعالف وهذا ما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أ�سعار
م�شتقات احلليب.
من املعلوم �أن قطاع زراعة الأعالف يحتل املرتبة الأوىل يف
القطاعات الزراعية التي ت�أثرت �سلب ًا من جراء تراجع الهطوالت
املطرية التي �أحلقت الكثري من العوامل ال�سلبية والأكالف املالية
الإ�ضافية التي �ست�صيب هذا القطاع ،بدءاً بحقوله التي تراجعت
م�ساحاتها �إىل �أكرث من  50يف املئة قيا�سا �إىل ال�سنة املا�ضية،
و�صو ًال �إىل مزارعيه وكل مواده و�أدواته الزراعية من بذار و�أ�سمدة
انتهاء مبزارع الأبقار املنكوبة
ومعدات و�آالت ميكانيكية،
ً
بارتفاع �أ�سعار الأعالف ،ما �سيجرب عدداً من مربي الأبقار على
التخلي عن قطعانهم هذه ال�سنة توفرياً للأكالف املالية.
ويرتبط بقطاع زراعة الأعالف خ�سائر عدة منها خ�سارة مزارعي
الذرة العلفية .وقطاع الت�سويق ال�صناعي الذي يرتبط بهذه الزراعة
مبا ي�ؤمنه من بذار و�أدوية و�أ�سمدة ومعدات ومعامل ت�صنيع� .أما
ال�رضر الأكرب ف�سيلحق ،بقطاع مزارعي ومربي الأبقار ،فاملزارع
ا�ستطاع التحول �إىل زراعة �أخرى و�أ�صحاب املعدات واملواد
الزراعية الأولية �سيكد�سون �أ�صنافهم يف م�ستودعاتهم لل�سنة
لكن مربي الأبقار ال ي�ستطيع �إال ت�أمني الغذاء لقطيعه
املقبلةّ ،
من املجرتات وبتكاليف عالية ،و�إال ف�سي�ضطر �إىل بيعه ب�أ�سعار
متوا�ضعة.
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 تابع رئي�س «احتاد غرف التجارة
وال�صناعة والزراعة اللبنانية»
حممد �شقري مع �سفرية اثيوبيا يف
لبنان حليمة حممد فيكي والقائم
ب�أعمال ال�سفارة يف لبنان �سلمون
زيكي ،امكانات الرتويج لال�ستثمارات
وال�صادرات الإثيوبية اىل لبنان ،وفتح قنوات للتبادل
التجاري بني البلدين .واعلنت فيكي ان «ال�سفارة ب�صدد
التح�ضري لتنظيم ندوة لرجال االعمال اللبنانيني لتعريفهم
مبجاالت اال�ستثمار يف اثيوبيا» .وابلغت �شقري «ان وفدا
مو�سعا من رجال املال واالعمال الإثيوبيني �سيزور لبنان
بعد فرتة من تنظيم الندوة للقاء نظرائه اللبنانيني ،للبحث
بخ�صو�ص �إن�شاء هيئة م�شرتكة لرجال الأعمال اللبنانيني
والإثيوبيني».
 عر�ض حمافظ طرابل�س وال�شمال
نا�صيف قالو�ش ،مع وفد من جتار
وبائعي اخل�ضار والفواكه يف �أ�سواق
طرابل�س ،برئا�سة نبيل نابو�ش م�س�ألة
انت�شار ب�سطات ال�سوريني يف الأ�سواق .وطالب نابو�ش ب�أن
«ت�ستكمل اخلطة الأمنية عرب ازالة املخالفات والتعديات
احلا�صلة يف �أ�سواقنا ومناطقنا ولقمة عي�شنا» ،م�شريا اىل
ان «الفو�ضى امل�ست�رشية تنهك مدينتنا» .و�أو�ضح قالو�ش � ّأن
«�سبب ت� ّأخر حل مو�ضوع الب�سطات
كان الو�ضع الأمني» ،واعدا
«بايجاد احللول للو�ضع ال�شاذ
القائم ،علم ًا �أنه مت اتخاذ خطوات
جدية».
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العالقات االقتصادية اللبنانية  -االميركية
قوم وزير االقت�صاد والتجارة �آالن حكيم
ّ
مع �سفري الواليات املتحدة الأمريكية
ديفيد هيل العالقات االقت�صادية
بني البلدين و�سبل تعزيزها .وتناول
النقا�ش مو�ضوع تقوية التعاون بني
القطاعني العام واخلا�ص خ�صو�ص ًا
يف املرحلة الراهنة التي تتطلب ت�آزر
كل الفرقاء النقاذ االقت�صاد الوطني،
على الرغم من حتقيق منو �ضعيف
ي�صل اىل  % 1يف ظل عدم ا�ستقرار
�أمني و�سيا�سي وحكومة م�ستقيلة لفرتة
تقارب العام ،ويعترب عدم انخفا�ض
النمو �إىل م�ستويات �أدنى حتديا ملناعة
االقت�صاد اللبناين واجنازا ميكن العمل
ال.
على رفعه �إىل ن�سب �أعلى م�ستقب ً
ومت الت�شديد على �أهمية حت�سني
الأداء الإداري وعزله عن ال�سيا�سة،
وتقومي لأهمية التعاون امل�ستقبلي
مع الوكالة الأمريكية للتنمية التي
تعمل على برنامج بقيمة  300مليون
دوالر مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة يف بلدان املنطقة ،حيث �أمل
حكيم �أن يكون للبنان ح�صة كبرية من
هذا الربنامج ت�ستفيد منه امل�ؤ�س�سات
اللبنانية املتو�سطة وال�صغرية احلجم.
وتطرق البحث �إىل مو�ضوع ان�ضمام
لبنان �إىل «منظمة التجارة الدولية»
وال�سبل الآيلة �إىل ت�سهيل هذه العملية.

وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم

السفير األميركي ديفيد هيل

فرعون يعرض التعاون
مع إبراهيم ليكن هاجسـنا
إنجاح الخطة السياحية

�أبدى وزير ال�سياحة مي�شال فرعون
امله «يف �أن يكون هاج�سنا �إجناح
اخلطة ال�سياحية ملو�سم ال�صيف بعد
جناح اال�ستحقاق الرئا�سي» ،وذلك
خالل لقائه املدير العام للأمن العام
اللواء عبا�س ابراهيم الذي بحث معه
يف التعاون بني وزارة ال�سياحة
ومديرية الأمن العام.
وقال فرعون بعد اللقاء« :بحثنا
مع اللواء ابراهيم يف اخلطة الأمنية
وت�صب
التي تعترب مبثابة الرغيف
ّ
يف خدمة املواطنني واملجتمع
نقدر
واالقت�صاد وال�سياحة ،وبالتايل ّ
الأمن العام الذي يقوم بواجباته
ويتعاون مع وزارة ال�سياحة .كذلك
تداولنا يف كل الأمور التي تهم
ال�سائح وت�أمني راحته ،ويتم التعاون
معه على �أكمل وجه وخ�صو�ص ًا على
�صعيد الت�أ�شريات وطريق املطار
وموا�ضيع �أخرى».

سفير بولندا زار غرفة صيدا وبحث مع صالح تعزيز العالقات التجارية
يف اطار تعزيز العالقات التجارية بني بالده ولبنان
زار �سفري بولندا يوفت�ش بوزيك يرافقه القن�صل العام يف
ال�سفارة ،غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف �صيدا
واجلنوب حيث كان يف ا�ستقباله رئي�س الغرفة حممد
ح�سن �صالح واع�ضاء املجل�س االداري « قا�سم خليفة،
كامل �رشيتح وابراهيم طرياين».
وجرى خالل اللقاء عر�ض حلجم التبادل التجاري
بني لبنان وبولندا و�سبل تطوير وتعزيز العالقات على
ال�صعيد االقت�صادي ال �سيما مع غرفة اجلنوب.
بعد ذلك جال ال�سفري البولندي والقن�صل العام برفقة
�صالح على ارجاء الغرفة.
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السياحة في عهدة الحكومة
موجز اقتصادي
 كرم ديوان املحا�سبة رئي�سه
ال�سابق القا�ضي عوين رم�ضان يف
احتفال �أقيم يف مبنى الديوان ،ح�رضه
رئي�س الديوان باالنابة عبد الر�ضا
نا�رص ،املدعي العام فوزي خمي�س.
وكانت كلمة لرئي�س امل�صلحة نعمان زرزور واملراقب اول
م�صطفى بريم وخمي�س ،ونا�رص ،ورم�ضان.
 دعا مكتب النقابات واملهن يف «التجمع الوطني
الدميوقراطي يف لبنان»« ،احلكومة اىل العمل اجلدي على
انهاء ق�ضية العمال املياومني يف القطاعات ك ّلها ،ملا ت�شكله
هذه الظاهرة من انتقا�ص وخمالفة لقانون العمل ،ولأب�سط
مقومات العمل الالئق وال�رشعي للعمال امل�ستخدمني».

ت�سلم رئي�س جمل�س الوزراء متام �سالم من «احتاد نقابات
امل�ؤ�س�سات ال�سياحية» برئا�سة النقيب بيار الأ�شقر ،مذكرة
مقرتحات ملعاجلة الو�ضع ال�صعب الذي يعي�شه قطاع ال�سياحة
والفنادق يف لبنان .و�أو�ضح الأ�شقر �أن «املقرتحات تت�ضمن
ا�ست�صدار قرار بالإعفاء من غرامات الت�أخري ال�رضيبية على
�أنواعها ،والطلب �إىل وزير املال �إعادة الدعم على القرو�ض
املي�رسة �إىل  7يف املئة بديال من التعديل ال�سابق الذي خف�ض
الدعم �إىل  5.4يف املئة ،خللق فر�ص ا�ستثمار وعمل �أف�ضل،
وت�أليف ور�شة عمل بني القطاعني العام واخلا�ص لتعديل
الت�رشيعات ال�سياحية» ،ومن بني املقرتحات �أي�ضا «دعم مو�ضوع
ت�سوية الإ�شغاالت على امللك العام البحري غري املرخ�صة يف
حال طرح مو�ضوع متويل �سل�سلة الرتب والرواتب �ضمن اللجان
امل�شرتكة ،والعمل على حل م�شكلة االنتقال من مطار بريوت
الدويل و�إليه ،والعمل على فتح مطار حامات ،و�إعالن �سيا�سة
دعم مفتوحة جلميع املهرجانات العاملية والبطوالت الريا�ضية
غري املحلية ،وتو�سيع �سيا�سة دعم فاتورة الكهرباء للم�ؤ�س�سات
ال�سياحية كافة».
املجل�س العاملي لل�سياحة :قطاع ال�سياحة وال�سفر �سي�ساهم بـ 9
مليارات دوالر من �إجمايل الن�شاط االقت�صادي يف لبنان
59

 تابع وزير ال�صناعة الدكتور
ح�سني احلاج ح�سن مع رئي�س جمل�س
ادارة «م�ؤ�س�سة املقايي�س واملوا�صفات
اللبنانية» (ليبنور) حبيب غزيري،
ومدير عام امل�ؤ�س�سة لينا درغام،
برنامج عمل ليبنور ،وو�ضع خطة على مدى ال�سنتني املقبلتني
لتفعيل �إ�صدار املوا�صفات وحتويلها اىل قواعد تقنية حلماية
امل�ستهلك وتعزيز املناف�سة العادلة .و�شدد احلاج ح�سن على
«�أهمية حتفيز ال�صناعيني على ا�ستخدام �شارة املطابقة
التي ت�صدرها ليبنور على كل املنتجات اللبنانية ،وال �سيما
الغذائية منها».
 تداول وزير االقت�صاد والتجارة
الدكتور �آالن حكيم مع رئي�س «جمعية
جتار حمافظة عكار» ابراهيم حنا
ال�ضهر بح�ضور املدير العام لالقت�صاد
باالنابة ف�ؤاد فليفل يف الأو�ضاع
االقت�صادية يف حمافظة عكار .و�أو�ضح ال�ضهر �أنه تناول
مع حكيم «ال�سبل الآيلة اىل حتريك العجلة التجارية ،وامكان
و�ضع برنامج امنائي للمنطقة ي�ساهم يف اطالق العجلة
االقت�صادية يف املنطقة» ،م�ضيفا
«و�ضعناه ب�صورة م�رشوع القانون
الذي تقدمنا به الن�شاء غرفة
للتجارة وال�صناعة والزراعة يف
عكار».
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المستشفيات في عهدة وزير الصحة

رفع وزير ال�صحة وائل �أبو فاعور �سقف الكالم
مو�سع عقده مع �أطباء الوزارة
خالل اجتماع ّ
املراقبني يف امل�ست�شفيات ،وا�ضع ًا مواقفه
يف خانة «التنبيه ال التهديد» ،حمذراً من
�أن «مرحلة جديدة �ستجرف غري امللتزمني».
و�أ�شار �إىل �أن مهمة الطبيب املراقب «التدقيق
الفعلي يف امللفات ولي�س جمرد توقيعها»،
وا�صف ًا بع�ض امل�ست�شفيات بـ»الدكاكني
واملطاعم» ،راف�ض ًا «مزاجيتها يف التعامل مع املر�ضى فهي ملزمة با�ستقبال احلاالت
الطارئة ولن نت�ساهل مع تكربها»� .أما بالن�سبة اىل الفاتورة الإ�ست�شفائية «املنفوخة» ،فقد
فر�ض �أمر خف�ضها «�إذ ال م�شكلة لدينا ب�رصف الأموال على �صحة املري�ض وعالجه لكن
م�شكلتنا كبرية يف ذهاب الأموال �إىل احل�سابات امل�رصفية اخلا�صة».
وعقد �أبو فاعور لقاء خا�صا مع الأطباء املراقبني يف قاعة الإدارة املركزية للجامعة
اللبنانية – املتحف ،يف ح�ضور املدير العام للوزارة الدكتور وليد عمار ومدير العناية الطبية
تعهد ب�أن «الوزارة لن تقبل �أي طلب فيه جتاوز لل�سقف املايل من
الدكتور جوزف حلو ،وقد ّ
و�شدد على �أنه منحاز لكل ما «يحمي الطبيب املراقب معنوي ًا
دون توقيع الطبيب املراقب»ّ .
وج�سدي ًا ومادياً .بالن�سبة اىل تعزيز و�ضعه املادي �سوف ندر�س املو�ضوع و�س�أقوم بكل ما
يف و�سعي �ضمن �صالحياتي� ،أما بالن�سبة اىل التعر�ضات ال�شخ�صية لكم فلن ن�سمح بها �أو
نتهاون معها ،ووزارة ال�صحة هي مرجعيتكم».
بد من ت�صحيح م�سار الأو�ضاع
ومتنى على الأطباء �أال ي�ؤخذ كالمه «يف �إطار الإهانة ،لكن ال ّ
أعمم،
�
ال
ً.
ا
ن
وحم�ص
ا
د
جمر
يكون
كي ي�ؤدي الطبيب املراقب دوره كميزان للم�ست�شفى ،يجب �أن
ً
ّ
ّ
ّ
ولكننا اتخذنا �إجراءين الأ�سبوع املا�ضي يف حق طبيبني� .سوف �أطوي ال�صفحة اليوم على
ك ّل ما �سبق ،ولكن �أحذر و�أمتنى �أال ميتحنني �أحد لأنني �س�أتخذ �أق�سى القرارات» .و�أ�ضاف
مهمة الطبيب املراقب هي يف احل�ضور الدائم خالل �أوقات الدوام والتدقيق يف امللفات،
« ّ
مهمته جمرد النظر �إىل الأوراق والتوقيع عليها .على
لي�ست
املهني.
ب�ضمريه
يت�صل
فذلك
ّ
هذا التقليد ال�سائد �أن يتوقف ،و�أي خمالفة يف هذا املجال �سيواجه الطبيب م�شكلة معي».
و�أ�ضاف «�إن امل�ست�شفى ملزمة با�ستقبال املري�ض يف احلاالت الطارئة حتى و�إن مل يكن
لديها مكان ،ميكنها ا�ستقباله يف ق�سم الطوارئ �إىل حني ت�أمني �رسير له �أو م�ست�شفى �آخر».
وتوجه �إىل الأطباء بالقول «احلملة بد�أت� ،إن مل تدخلوا فيها �سوف جترفكم .لن �أقبل و�أنا
يف هذه الوزارة �أن يهان مري�ض على باب م�ست�شفى .مع احرتامي للعديد من امل�ست�شفيات
لكن بع�ضها بات �أ�شبه بالدكاكني ،لن ن�سمح بالتكرب على الدولة �أو املواطن يف الوقت الذي
حت�صل فيه امل�ست�شفيات على املال من الدولة».
ثمة ملفات
م�ضخمة و«منفوخة» ،على فاتورة الدواء والإ�ست�شفاء �أن تخف�ض .فبع�ض
ّ
و�أ�ضاف « ّ
املر�ضى يدخلون امل�ست�شفى دون حاجة �إىل ذلك ،وبع�ضهم يحتاج فقط �إىل يوم فيدخلونها
لثالثة �أيام ،وتنزل على فواتريهم كلفة �أدوية ال يحتاجونها� .أكرر على هذه الفاتورة �أن
تخ ّف�ض و�أريد �أن �أعلم عن اخللل منكم ولي�س من الإعالم».
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أزمة مطار بيروت

تابعت «جلنة املراقبني اجلويني» مع
النائب ابراهيم كنعان البحث يف �آلية
ان�صاف املراقب من خالل م�رشوع
«ال�سل�سلة» .و�أملت من اللجان النيابية
امل�شرتكة ومن النواب «تبني امل�رشوع
الذي هو �أ�ضعف االميان يف ما خ�ص
ان�صاف املراقب اجلوي ،حفاظا للحق
ولعدم دفعنا �إىل ال�سلبية التي ال نريدها
طريقا للحل» .وا�ستدركت« :ليتحمل كل
معار�ض لهذه احلقوق م�س�ؤولياته �أمام
اللبنانيني ،يف حال دفعنا �إىل التحرك
الت�صعيدي ،مع ما لذلك من ت�أثري على
حركة الطريان».
ومن ناحية �أخرى �أو�صت جلنة اال�شغال
العامة والنقل والطاقة واملياه خالل
جل�سة تر�أ�سها النائب حممد قباين
وح�رضها وزير اال�شغال العامة والنقل
غازي زعيرت ،ب�إعطاء الأهمية الق�صوى
لت�أليف الهيئة العامة للطريان املدين
فورا ،واعادة ت�أليف جلنة وزارية من
اجل معاجلة املوا�ضيع املهمة يف
قطاع الطريان املدين ،وحتديث املخطط
التوجيهي العام للمطارات ،والإ�رساع
ب�أعمال �صيانة املدرج  16من جهة
البحر يف مطار رفيق احلريري الدويل،
والإ�رساع يف اخلطوات العملية لت�شغيل
مطار رينيه معو�ض يف القليعات.
�أما على �صعيد حركة الطريان
فقد ع ّززت “�رشكة طريان ال�رشق
الأو�سط”(� )MEAشبكة خطوطها،
عرب زيادة �شبكة اخلطوط بوجهة
جديدة هي مدينة الب�رصة يف العراق،
مبعدل رحلتني �أ�سبوعي ًا يومي اخلمي�س
والأحد ،وم�ضاعفة عدد الرحالت �إىل
لندن ،لت�صبح رحلتني يومياً.

«واقع المؤسسات الصغيرة»
يوصي بدعم القروض

موجز اقتصادي

ر�سم منتدى «واقع امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية» الذي
نظمته «�رشكة داتا انف�ستمنت كون�سلت ليبانون» خريطة طريق
وتو�صيات حول عمل هذه امل�ؤ�س�سات �ضمن التناف�سية العاملية،
�إىل جانب مناق�شة تو�صيات للهيئات والوزارات املخت�صة لدعم
االقت�صاد.
يف هذا الإطار� ،شدد نائب املدير العام للبنك الدويل ـ املكتب
التمثيلي يف بريوت بيرت مو�صللي على «�أهمية �إيجاد فر�ص عمل
يف املنطقة» ،م�شريا �إىل �أنه «بح�سب �إح�صاءات البنك الدويل �أكرث
من  20يف املئة من اليد العاملة تف�ضل العمل يف القطاع العام».
و�أفاد �أنه «ال بد من تقييم جيد للقرو�ض االئتمانية وا�ستعمال
مبد�أ الكفاالت حيث �إن البنك الدويل واحلكومة اللبنانية اتفقا
على �إنفاق  30مليون دوالر لت�سهيل القرو�ض».
من جهته ،دعا رئي�س «جتمع رجال الأعمال اللبنانيني» الدكتور
ف�ؤاد زمكحل �إىل «تغيري الأنظمة مبوازاة �إ�صالحات هيكلية حتى
اجلذور ،وال �سيما يف دعم اال�ستثمار واال�ستهالك� ،إ�ضاف ًة �إىل
درء االنق�سامات احلزبية وال�سيا�سية امل�ؤدية بنا �إىل فراغ معمم،
و�شلل على م�ستوى ال�سلطة التنفيذية والت�رشيعية والد�ستورية».
و�شدد على «�رضورة دعم االقت�صاد الوطني للو�صول بالنمو
اىل م�ستوى جديد حيث مل تعد تطاق الأزمة االقت�صادية
واالجتماعية ،خا�صة يف �أكرث املناطق حرمانا و�إهماال ،واحلد
من البطالة ،وال �سيما بني ال�شباب».
واقرتح «�إعادة جدولة ديون امل�ؤ�س�سة ال�صغرية قدر الإمكان
مب�ساعدة القطاع امل�رصيف الذي ال يوفر �أي جهد مل�ساعدة
ال�رشكات اخلا�صة التي تعاين من بع�ض ال�صعوبات ،و�إعادة
هيكلة ا�ستدانتها من خالل جذب امل�ستثمرين وفتح ر�أ�س مالها».
�رس املنظمة العربية ملكافحة الف�ساد» الدكتور حيان
�أما «�أمني ّ
حيدر فطرح حلو ًال للف�ساد يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
تتمحور حول ت�سهيل مبا�رشة العمل �أي ت�سجيل امل�ؤ�س�سة والدخول
اىل ال�سوق  -معيار ت�سجيل �رشكة جتارية  -وجتدر املالحظة
ب�أن تعديل القانون اللبناين الذي يغفل �إمكانية ت�سجيل الفكرة
�أو اجلهد املبذول يف �أي �سجل يف �أي �إدارة بات �أمرا �رضوري ًا».
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ّ � أكد مدير عام «املركز العربي
لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي
القاحلة» (اك�ساد) رفيق علي �صالح
«ا�ستعداد املركز الدائم للتو�سع يف
نطاق التعاون مع خمتلف اجلهات
املعنية بالإ�صالح الزراعي يف الدول العربية ،كونه بيت
خربة عربي و�إقليمي ودويل خلدمة ق�ضايا التنمية الزراعية
امل�ستدامة» .و�أبدى احلر�ص «على تعزيز التعاون العلمي
والفني وتعميم هذه التجربة على �سائر البلدان وال �سيما
يف تون�س» ،م�شرياً �إىل �أنه «عقد اجتماع ًا مع وزير الزراعة
التون�سي الأ�سعد الأ�شعل وبحثا يف �سبل ن�رش التقنيات العلمية
التطبيقية احلديثة يف خمتلف املجاالت الزراعية».
 عر�ض وزير العمل �سجعان قزي
مع �سفري م�رص �أ�رشف حمدي ،العالقات
الثنائية بني البلدين وال�سبل الآلية
�إىل تنظيم اليد العاملة امل�رصية يف
العمال
لبنان .و�شدد حمدي �أن «يكون ّ
امل�رصيون يف لبنان يف الإطار ال�رشعي ،حيث يوجد �أكرث
من � 35ألف عامل م�رصي بينهم �أكرث من  8500ب�صورة غري
�رشعية� ،إ�ضافة �إىل �أن هناك الآالف ممن دخلوا لبنان خل�سة
عن طريق �سوريا» .وكان هناك تالق حول �رضورة �رشعنة
العمالة امل�رصية ح�سب القوانني اللبنانية املرعية الإجراء.
من جهة ثانية� ،أكد قزي خالل لقائه وفدا من نقابة ال�صيادلة
برئا�سة ربيع ح�سونة �أهمية «تنفيذ م�رشوع املكننة جلهة
ربط ال�صيدليات بال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي
وذلك بالتفاهم بني الطرفني» .كما التقى وفدا من منظمة
العمل الدولية ،ومت البحث يف م�رشوع �ضمان ال�شيخوخة
والآلية ال�صاحلة لتنفيذه.
 ح ّذرت وزيرة املال ال�سابقة
ريا احل�سن من «الو�ضع املايل العام
املرتاجع» ،ومن «تداعيات اقت�صادية»،
داعية يف «ملتقى طرابل�س» الذي
نظم بالتعاون مع «غرفة التجارة
وال�صناعة»� ،إىل «تر�شيد الإنفاق».
وركزت على «الهدر وزواريب
الف�ساد يف املرافق �إذ ال �سلطة
جدية للدولة».
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افرام يحذر من االنهيار
�أبدى رئي�س «جمعية ال�صناعيني
اللبنانيني» ال�سابق نعمة افرام خ�شيته
من �أن «ي�ؤدي �إقرار �سل�سلة الرتب
والرواتب �إىل و�ضع اللرية يف خطر،
بحيث من املمكن �أن يتدهور �سعر �رصف
العملة الوطنية».
وقال افرام يف بيان «لبنان ي�ستورد ثالثة
�أو �أربعة �أ�ضعاف ما ي�صدر ،وبالتايل
�سريتفع �سعر �سلة اال�ستهالك ب�شكل غري
طبيعي حني يهتز �سعر �رصف العملة ،وال �سيما يف ظل غياب الرقابة».
و�إذ �أ�شار �إىل «حق �رشيحة وا�سعة من اللبنانيني بال�سل�سلة ،ما يتطلب
نبه من �أن «�إقرار
مقاربات متويلية منطقية ومدرو�سة وممكنة التطبيق»ّ ،
الزيادات يف ظل جممل الواقع ال�سائد �سيتم ترجمته يف غالء للمعي�شة،
يرتافق مع تراجع دراماتيكي يف القوة ال�رشائية لدى املواطنني ،وزيادة
يف قيمة ال�رضيبة امل�ضافة ،بحيث يكون التمويل من جيب امل�ستهلك
وعلى ح�سابه ،ومبعنى �آخر من كل من ح�صل على الزيادة ،وبالتايل هذه
الزيادة لن تكون جمدية».
وت�ساءل« :هل هناك من ي�سعى �إىل �شل االقت�صاد وتوجيه ال�رضبة
القا�ضية له ،وهل هناك ا�ستعداد لعدم فتح اعتمادات ل�رشاء الفيول
مل�صلحة كهرباء لبنان عند �إقرار ال�سل�سلة بال�شكل املطروح؟».
وو�صف الو�ضع االقت�صادي بـ«اخلطر جدا» ،قائال« :قبل �إقرار ال�سل�سلة
هذه هي الأرقام تتكلم :يف العام  2013اقت�رص النمو على  1.5يف
املئة ،يف املقابل ارتفع الدين بن�سبة  7.5يف املئة ،وهذا الرقم مرعب،
خ�صو�صا �أن العجز بلغ نحو  50يف املئة من املوازنة ،مبعنى �أن لبنان
ي�ستدين حواىل ن�صف موازنته ،فكيف �سيكون الأمر بعد �إقرارها؟».
وخل�ص افرام للإ�شارة �إىل �أن «متويل ال�سل�سلة �سي�ضاف �إىل عجز
املوازنة ،و�إذا �أرادوا ت�أمني هذا التمويل من دون اال�ستدانة ،ف�سيتم ذلك
من خالل كل اللبنانيني ،وكل اخل�شية �أن يتم خف�ض رواتب اللبنانيني
�إىل ن�صف ما هي عليه اليوم».

بيروتي يستقيل احتجاج ًا :الغرامات
تقفل المؤسسات السياحية البحرية
ا�ستقال رئي�س نقابة امل�ؤ�س�سات ال�سياحية البحرية جان
بريوتي من من�صبه لتعبري عن احتجاج امل�ؤ�س�سات ال�سياحية
على الغرامات التي �أقرتها اللجان النيابية امل�شرتكة على
الإ�شغاالت غري املرخ�صة على امللك العام البحري لتمويل
�سل�سلة الرتب والرواتب .و�أكد بريوتي «�أحقية املطالب
املدرجة يف �سل�سلة الرتب وكذلك �أحقية الدولة علينا بدفع
بدالت �إ�شغال كنا ننتظر �إقرارها �ضمن م�رشوع املعاجلات
اجلذرية للإ�شغاالت غرياملرخ�صة» .راف�ض ًا املفعول الرجعي
للغرامات» ،وحذر بريوتي من ان «غرامة املئة �ضعف �ست�ؤدي
اىل �إقفال جميع امل�ؤ�س�سات ال�سياحية البحرية لعدم قدرتها
على االيفاء».

موجز اقتصادي
 التقى املدير العام لـ«ال�صندوق
الوطني لل�ضمان االجتماعي» حممد
كركي وفداً من جلنة املتابعة لعمال
الفاتورة يف ال�صندوق بح�ضور رئي�س
نقابة م�ستخدمي ال�ضمان حبيب خليل
وم�ساعد امل�س�ؤول العمايل املركزي يف
حركة امل �صادق علوية ،وطالب الوفد ب�إعادة العمل بنظام
املياومني و�إيجاد احللول املنا�سبة لأو�ضاعهم .فوعد كركي
مبتابعة هذا املو�ضوع مع االجهزة وال�سلطات املعنية ال
�سيما جمل�س ادارة ال�صندوق ووزارة العمل.
 طالب رئي�س «جمعية جتار وبائعي
اللحوم احلمراء والدواجن والأ�سماك
املربدة واملجلدة» �سميح امل�رصي «بتنظيم
ا�سترياد اللحوم املربدة من اخلارج،
وفق املعايري املعتمدة يف خمتلف الدول
العربية ،ومن اجل ال�سالمة العامة» .ومتنى امل�رصي على وزير
الزراعة اكرم �شهيب «التجاوب مع هذا املطلب وفق املذكرة التي
رفعتها اليه اجلمعية يف وقت �سابق» ،م�شددا على �أهمية «النهو�ض
بهذا القطاع ،و�رضورة حماية املواطن وامل�ستهلك» .ودعا �إىل
«�إعالن حالة طوارئ اقت�صادية من �ش�أنها معاجلة التحديات التي
تعاين منها امل�ؤ�س�سات اخلا�صة املت�صلة بحاجات املواطن».
نظمت «م�ؤ�س�سة املقايي�س واملوا�صفات اللبنانية» (ليبنور)
بالتعاون مع «املنظمة الدولية للتقيي�س» دورة تدريبية متخ�ص�صة
حول موا�صفة امل�س�ؤولية املجتمعية (ايزو ،) 26000حا�رض فيها
اخلبري الدويل �ستيفان �سودربرغ .و أ�كّدت املديرة العامة للم�ؤ�س�سة
املهند�سة لينا درغام يف افتتاح الدورة« ،التزام ليبنور بتعميم
تطبيق مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية وموا�صفة  ISO26000يف
لبنان».
 بحث وفد من املجل�س التنفيذي لـ«احتاد نقابات عمال
وم�ستخدمي البلديات يف لبنان» ،برئا�سة ر�ضا فا�ضل مع م�ست�شار
وزير العمل مو�سى فغايل يف املذكرة املطلبية اخلا�صة باالحتاد.
واثر اللقاء عقد املجل�س اجتماعا
يف ق�رص بلدية الغبريي وتابعوا
التح�ضريات الالزمة لعقد امل�ؤمتر
الثالث اخلا�ص باملجال�س التنفيذية
للنقابات املكونة له ،يف الن�صف
االول من حزيران املقبل يف البقاع.
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من �شهر �إلى �شهر
دراسة دولية بقيادة الجامعة األميركية في بيروت تلفت إلى تأثير
تضاؤل الموارد المائية على األمن الزراعي والغذائي
�إن بناء ال�سدود من �أجل املحافظة على موارد لبنان املائية و�إدارتها
ب�شكل �أف�ضل ،وكذلك تدريب املزارعني على �إدراك االحتياجات
املائية ملحا�صيلهم وتر�شيد ا�ستعمالهم للمياه� ،سي�ساهم ب�شكل
ملحوظ يف احلفاظ على املوارد الطبيعية اللبنانية يف مواجهة
تهديدات متزايدة م�صدرها الطبيعة واالن�سان.
التغ
برنامج
أبحاث
هذا ما قاله الدكتور ندمي فرج اهلل ،مدير �
يرّ
املناخي والبيئة يف العامل العربي يف معهد ع�صام فار�س
لل�سيا�سات العامة وال�ش�ؤون الدولية يف اجلامعة الأمريكية يف
بريوت ،خالل ندوة �أقيمت يف معهد ع�صام فار�س يف اجلامعة يف
 9ني�سان اجلاري ،لتقدمي نتائج درا�سة حول ت�أثري النمو ال�سكاين
�شح املياه ،واملنتوج الزراعي،
وتغيرّ املناخ قي لبنان وم�رص على ّ
والأمن الغذائي.
�سدان مائيان فقط يف لبنان .هناك
�أ�ضاف الدكتور فرج اهلل« :لدينا ّ
فرق  43عام ًا بني �سد �شربوح الذي بني م�ؤخراً و�سد القرعون ،الأقدم.
ونحن بحاجة �إىل �إدارة �أف�ضل ملواردنا املائية التي تت�ضاءل ب�سبب
�شح الأمطار ونق�ص الثلوج وارتفاع احلرارة».
وقالت الدكتورة نهال حو ّال ،عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية
يف اجلامعة« :نحن بحاجة �إىل الأمن الغذائي ،ومن ال�رضوري
ت�ضافر جهودنا وجهود �رشكائنا االقليميني لتح�سني �إملامنا
بالو�ضع يف لبنان ومنطقة مينا».
حتديات يف ت�أمني
وقد �أظهرت الدرا�سة �أن لبنان وم�رص يواجهان ّ
كميات كافية من الغذاء واملاء ملواطنيهما ،خا�صة مع التغيرّ ات
املناخية والنمو ال�سكاين وارتفاع من�سوب مياه البحر.
وقال الباحث رت�شارد تاتوايلر ،مدير معهد بحوث البيئة امل�ستدامة
يف اجلامعة الأمريكية يف القاهرة� ،أن برنامج توزيع املياه يف
م�رصهو ال�سبب الأول ل�شح املياه �إذ ي�ضطر املزارعون حلفر الآبار
ويفرطون �أحيان ًا يف الري ومعظمهم
لتلبية احتياجاتهم املائية ُ
لي�س ملم ًا بفكرة التغريات املناخية.
هذا و�شهدت املناطق اللبنانية زيادة يف الطلب على املياه ب�سبب
قدوم الأعداد الكبرية من الالجئني ال�سوريني �إليها .كما �أن الظروف

املناخية من في�ضانات يف ال�شتاء وجفاف يف ال�صيف باال�ضافة
أ�رضت كثرياً باملوارد
اىل الأ�سعار والأكالف االنتاجية املرتفعة � ّ
املائية والزراعية.
وقال الدكتور فرج اهلل �أن كل دول منطقة مينا ،با�ستثناء لبنان،
تدعم الزراعة .ويف لبنان حالي ًا � 400ألف هكتار من الأرا�ضي
تنظم ا�ستعمال املياه.
الزراعية املهملة .وهناك غياب للقوانني التي ّ
وقد �أو�صت الدرا�سة بتغيري �أمناط الري بح�سب املحا�صيل،
وبالتعاون بني املزارعني ،واعادة ا�ستعمال املياه ،واال�ستثمار
يف الأبحاث وجمع املعلومات ،وت�شجيع املمار�سات والتقانات
املُقت�صدة يف ا�ستعمال املياه.
الدبا�س ،مديرة معهد �أبحاث ممار�سات التطور امل�ستدام
وقالت دياال ّ
ل
ل
كولومبيا
عمان� ،أن
يف
أو�سط
ا
ال�رشق
أبحاث
جامعة
يف مركز
ّ
احلوار امل�ستمر بني الدول الأع�ضاء يف منظومة مينا يبقى العامل
الرئي�سي يف حتديد االحتياجات وايجاد احللول.
هذا وقد �أجرى برنامج التغيرّ املناخي والبيئة يف العامل العربي يف
معهد ع�صام فار�س مع كلية العلوم الزراعية والغذائية يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت هذه الدرا�سة ،بالتعاون مع مركز التنمية
ال�صحراوية يف اجلامعة الأمريكية يف القاهرة ومعهد �أبحاث
ممار�سات التطور امل�ستدام يف مركز جامعة كولومبيا لأبحاث
عمان.
ال�رشق الأو�سط يف ّ

المستلزمات الطبية في صندوق الضمان
االجتماعي»

�أ�صدر املدير العام لـ«ال�صندوق الوطني لل�ضمان
الدكتور حممد كركي مذكرة بتعديل الئحة امل�ستلزمات والأدوات
الطبية والأ�سعار العائدة لها املعمول بها يف ال�صندوق ،تنفيذاً
لقرار جمل�س �إدارة ال�صندوق الرقم  862تاريخ .2014/3/13
وت�أتي هذه اخلطوة «ملواكبة التطور العلمي احلا�صل يف
جمال امل�ستلزمات واالدوات الطبية والتعديالت الطارئة على
�أ�سعارها ،وتنظيم �آلية ا�ستخدامها يف امل�ست�شفيات» .وي�ضاف
مبوجب املذكرة  122م�ستلزما �أو �أداة طبية ،مقابل �شطب 7
م�ستلزمات من الالئحة ال�سابقة ،و�إعادة النظر يف �أ�سعارها.
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ودعا كركي املديريات املعنية يف ال�صندوق �إىل «�رضورة
اتخاذ الإجراءات و�إعداد الدرا�سات الالزمة لإعادة النظر يف
هذه الالئحة وب�أ�سعارها دوريا كل �ستة �أ�شهر� ،أو كلما دعت
احلاجة لذلك».
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المنتدى العربي ــ الهنغاري الثاني
 16اتفاق ّية تعاون استراتيجي
�شهد «املنتدى العربي
الهنغاري الثاين» توقيع
 16اتفاقية تعاون
بني اجلانبني العربي
وت�شمل
والهنغاري.
 6اتفاقيات تعاون
ا�سرتاتيجي ،منها اتفاقية
�إطارية للتعاون يف ترويج
اال�ستثمار بني الهيئة
لال�ستثمار
الهنغارية
والتجارة والهيئة العامة
لال�ستثمار يف ال�سعودية،
ومذكرة تفاهم بني «غرفة
جتارة و�صناعة هنغاريا» واالحتاد العام لغرف التجارة وال�صناعة
والزراعة للبالد العربية.
ينظمه «االحتاد العام لغرف التجارة
يف افتتاح املنتدى ،الذي ّ
وال�صناعة والزراعة للبالد العربية» ،و«جمل�س الغرف ال�سعودية»،
و«الهيئة الهنغارية لال�ستثمار والتنمية» ،برعاية النائب الثاين
لرئي�س الوزراء ال�سعودي الأمري مقرن بن عبد العزيز يف العا�صمة
ال�سعودية الريا�ض� ،أ�شاد رئي�س االحتاد عدنان الق�صار ،بالدور
الذي ت�ؤديه اململكة العربية ال�سعودية «التي تقود العامل العربي
لتحقيق الت�ضامن والتقدم االقت�صادي».
ونوه بالتطور احلا�صل على �صعيد العالقات التاريخية والودية
ّ
العربية ـ املجرية «خ�صو�ص ًا يف ظل الدور البارز واملتميز الذي
يقوم به رئي�س الوزراء الهنغاري الدكتور فيكتور �أوربان ،جلهة
توثيق الروابط مع العامل العربي بف�ضل ال�سيا�سة التي اتخذها حتت
�شعار االنفتاح نحو ال�رشق».
�أما عبد العزيز ،فر�أى � ّأن «�إقامة مثل هذه املنتديات متثل فر�صة
لتعميق العالقات والتعرف على الفر�ص االقت�صادية القائمة
والت�سهيالت التي �ستقدم للم�ستثمرين يف �شتى املجاالت ،ما ي�سهل
البدء يف قيام �رشاكة فاعلة على �أر�ض الواقع».
الهنغاري الدكتور فيكتور
من جهته� ،أكد رئي�س جمل�س الوزراء
ّ
مهتمة ب�إعادة تفعيل العالقات مع العامل
�أوربان � ّأن «هنغاريا
ّ
العربي» ،م�شدداً على االهتمام باجلوانب الإن�سانية واحل�ضارية
للعالقات �إىل جانب العالقات االقت�صادية.
ونوه وزير الدولة لل�ش�ؤون والعالقات اخلارجية يف هنغاريا بيرت
ّ
�سيهارتو بحجم التبادل التجاري العربي الهنغاري «الذي يتخطى
 2.3مليار دوالر ،ف�ضال عن تزايد حجم اال�ستثمار العربي يف
هنغاريا».
يف املقابل ،لفت رئي�س «جمل�س الغرف ال�سعودية» عبد اهلل املبطي
االنتباه �إىل «�أهمية اال�ستثمارات العربية يف هنغاريا ،خ�صو�صا
يف ال�سياحة ،حيث �إن  67يف املئة من الغرف الفندقية يف العا�صمة
بوداب�ست مملوكة من م�ستثمرين عرب».
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موجز اقتصادي
 نظم «جمل�س الإمناء والإعمار»
بتمويل من االحتاد الأوروبي «برنامج
ور�شة العمل للمرحلة الثالثة للخطة
اال�سرتاتيجية للتنمية امل�ستدامة
يف عكار :حتديد الر�ؤية والأهداف
والأولويات» ،يف مركز بلدية حلبا ،بح�ضور نواب و�سفرية
االحتاد الأوروبي �أجنلينا ايخور�ست وفريق عملها،
و�شخ�صيات ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري .و�أو�ضحت ايخهور�ست
يف املنا�سبة �أن «الربنامج البالغة قيمته  18مليون يورو،
يهدف �إىل دعم م�شاريع تنمية حملية م�ستدامة تعود بالفائدة
على املجتمع» ،م�شرية �إىل �أن «الربنامج �ساهم يف ت�أهيل �أكرث
من  130كيلومرتا من الطرق الزراعية و�أكرث من  40كيلومرتا
من قنوات الري ،وتنفيذ ع�رشات امل�شاريع التنموية بالتعاون
مع البلديات واحتادات البلديات املعنية� ،إ�ضافة دعم البحث
يف تنمية خمططة للأرا�ضي يف عكار مب�شاركة كل الوزارات
تقريبا» .ي�شار �إىل �أن اخلطة اال�سرتاتيجية للتنمية امل�ستدامة
تتوزع على خم�س مراحل� :إطالق اخلطة وجتميع املعلومات
وحتليل املعلومات (نقاط القوة وال�ضعف ،الفر�ص املتاحة
واملخاطر وحتديد الر�ؤية والأهداف والأولويات) وم�سودة
اخلطة اال�سرتاتيجية واخلطة اال�سرتاتيجية النهائية.
ّ � أجل وزير الطاقة واملياه �أرتيور
نظاريان عرب قرار �أ�صدره «املزايدة من
قبل ال�رشكات امل�ؤهلة يف دورة الرتاخي�ص
الأوىل للتنقيب عن النفط والغاز يف املياه
البحرية اللبنانية ،من تاريخ العا�رش من
ني�سان � 2014إىل تاريخ الرابع ع�رش من �آب .2014
من جهة ثانية ،بحث نظاريان مع �سفرية هولندا هي�سرت �سومني،
يف �سبل التعاون بني البلدين ،كما التقى رئي�س و�أع�ضاء نقابة
عمال وم�ستخدمي م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان بح�ضور رئي�س
جمل�س الإدارة املدير العام كمال حايك ،حيث عر�ضت النقابة
ملطالبها يف ما يتعلق بحقها عند �إجراء �أي مباراة حم�صورة
بالرتفيع يف مالك امل�ؤ�س�سة جلميع الفئات �إف�ساح ًا يف املجال
مللء املراكز ال�شاغرة من العمال الوافدين �إىل امل�ؤ�س�سة �ضمن
قانون املياومني .كما ا�ستقبل
نظاريان نقابتي عمال وم�ستخدمي
م�ؤ�س�سة مياه بريوت وجبل لبنان
وال�شمال ،وعر�ضت النقابتان
مطالبهما .وا�ستقبل «نقابة موزعي
الغاز» ،الذين طالبوا بتنظيم مهنة
توزيع الغاز يف لبنان.
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من �شهر �إلى �شهر
لبنان  37عالمي ًا في مساهمة السفر والسياحة في االقتصاد
عاملي ًا جلهة
حل لبنان يف املركز 37
ّ
إجمالية (املبا�رشة وغري
امل�ساهمة ال
ّ
املبا�رشة) لقطاع ال�سياحة وال�سفر يف
الناجت املح ّلي الإجمايل للعام ،2013
ح�صة هذا القطاع �إىل 19.2
بحيث و�صلت ّ
يف املئة� ،أو ما يوازي ثمانية مليارات
و 780الف دوالر من الناجت املح ّلي،
املعدل العاملي ،الذي بلغ
متخطي ًة بذلك
ّ
ّ
 9.5يف املئة من الناجت املح ّلي الإجمايل
يف العام .غري � ّأن امل�ساهمة املبا�رشة
لقطاع ال�سفر وال�سياحة يف �إجمايل الناجت
املح ّلي قد بلغت ن�سبة  6.9يف املئة� ،أي
ما يوازي ثالثة مليارات و 160مليون
دوالر يف العام  ،2013ليحت ّل بذلك لبنان
املرتبة  73يف العامل.
وجاء ت�صنيف لبنان يف التقرير الذي
�أ�صدره املجل�س العاملي لل�سفر وال�سياحة
حتت عنوان «الت�أثري االقت�صادي لقطاع
ال�سفر وال�سياحة للعام  ،»2014يقوم من
االقت�صادية
خالله بتقييم التداعيات
ّ
لقطاع ال�سفر وال�سياحة من خالل
م�ساهمة هذا الأخري يف الناجت املح ّلي
الإجمايل ويف خلق فر�ص عمل ،يف 184
دولة من  24منطقة حول العامل .وهذا
التقرير جاء يف ن�رشة «وحدة االقت�صادية
يف بنك االعتماد اللبناين».
� ّأما جلهة �سوق العمل ،فقد بلغ �إجمايل
عدد الوظائف يف قطاع ال�سفر وال�سياحة
املبا�رشة وغري املبا�رشة � 255ألف وظيفة

يف العام � ،2013أي ما ي�ش ّكل حواىل 18.4

يف املئة من �سوق العمل اللبنانية.
امل�ستقبلية لقطاع
وعلى �صعيد الآفاق
ّ
ال�سياحة وال�سفر يف لبنان ،تو ّقع التقرير
�أن ترتفع م�ساهمة هذا القطاع (املبا�رشة
وغري املبا�رشة) يف االقت�صاد بن�سبة 2.1
يف املئة يف العام  ،2014و�أن تزيد هذه
�سنوي ًا
امل�ساهمة بن�سبة  6.3يف املئة
ّ
خالل الفرتة املمتدة بني العام 2014
والعام  ،2024لت�صل م�ساهمة قطاع
ال�سياحة وال�سفر �إىل  16.5مليار دوالر
من الناجت املح ّلي الإجمايل مع نهاية
العام .2024
و�أ�شار التقرير �إىل أ� ّنه من املرتقب

يتطور �إجمايل عدد الوظائف يف
�أن
ّ
قطاع ال�سفر وال�سياحة (املبا�رشة وغري
املبا�رشة) بن�سبة  2.4يف املئة يف العام
�سنوي ًا خالل
 2014وبن�سبة  3.7يف املئة
ّ
الأعوام الع�رشة املقبلة لي�صل �إىل 375
�ألف وظيفة مع نهاية العام .2024
املرجح
�أخرياً� ،أ�شار التقرير اىل �أ ّنه من
ّ
�أن ترتاجع قيمة اال�ستثمارات يف قطاع
ال�سياحة وال�سفر يف لبنان بن�سبة 0.1
يف املئة يف العام  ،2014مع تو ّق ٍ
عات
�سنوية
�أن تزيد هذه اال�ستثمارات بن�سبة
ّ
تقدر بـ 5.5يف املئة خالل الأعوام
ّ
املقبلة ،لت�صل اىل  2.25مليار دوالر يف
العام .2024

األلياف الضوئية» إلى التحقيق
�أحال وزير االت�صاالت بطر�س حرب
خمالفات م�رشوع الألياف ال�ضوئية
على «هيئة التفتي�ش املركزي»
املالية
العامتني
والنيابتني
والتمييزية ،لإجراء التحقيقات
الالزمة لتحديد امل�س�ؤوليات ومعرفة
املخالفني ،وذلك ا�ستنادا �إىل تقرير
الوزارة ،و�إىل قانون املحا�سبة
العمومية والأنظمة والقوانني النافذة.
و�أو�ضحت الوزارة يف بيانٍ �أنه «بعد
جولة ميدانية حلرب مع املدير العام
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لال�ستثمار وال�صيانة د .عبد املنعم
يو�سف واملدير العام لالن�شاء والتجهيز
ناجي �أندراو�س وجلنة من املهند�سني
على م�رشوع الألياف ال�ضوئية الذي
يجري تنفيذه على طريق تنورين حدث
اجلبة ،للت�أكد من مطابقته املوا�صفات
املعتمدة ،وبعد معاينة ثالثة مواقع
خمتلفة ،تبني �أن الأ�شغال غري مطابقة
للموا�صفات املعتمدة» .و�أ�ضاف
البيان« :بناء على تعليمات حرب رفع
يو�سف تقريرا مف�صال �إليه ،ف ّند فيه
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ال�شوائب واملخالفات احلا�صلة لدفرت
ال�رشوط اخلا�صة واملوا�صفات التقنية
العائدة اىل امل�رشوع �أثناء تنفيذه».

بعد استقالة الو ّزان..
مستشفى الحريري يعيش ازمة

موجز اقتصادي

ا�ستبق رئي�س جمل�س �إدارة م�ست�شفى رفيق احلريري ومديرها
العام الدكتور و�سيم الو ّزان �أي قرار قد ي�صدر حيث و�ضع
ا�ستقالته بت�رصف وزارة ال�صحة بعد �أن دخل «م�ست�شفى رفيق
احلريري احلكومي اجلامعي» حاال �صعبة بعد طرح ملفه وفق
أعدها وزير ال�صحة العامة وائل �أبو فاعور.
مف�صلة � ّ
درا�سة ّ
فو�ضع امل�ست�شفى يتطلب و�ضع خطة �إنقاذية �رسيعة تتمثل
مبعاجلة الو�ضعني املايل والإداري ،مع الت�أكيد القاطع والثابت
على ا�ستمرارية امل�ست�شفى وتطويره ،متهيدا للو�صول �إىل التوازن
املايل الأ�سا�سي ،بني املداخيل وامل�صاريف.
وجاءت ا�ستقالة الو ّزان على �أثر ا�شتداد احلمالت على �إدارة
امل�ست�شفى ،ووجود توجه لدى جمل�س الوزراء ووزارة ال�صحة
املعنية ،بتغيري جمال�س الإدارة يف امل�ست�شفيات احلكومية
عموم ًا ،وم�ست�شفى احلريري خ�صو�ص ًا.
ومل يخف الو ّزان الذي ت�سلم �إدارة امل�ست�شفى منذ �أكرث من ت�سع
�سنوات� ،إح�سا�سه ب�أن امل�ست�شفى مقب ٌل على تغيري ما ،فقد
عمل طوال هذه ال�سنوات ما يعتقد �أنه ال�صحيح ،م�شريا �إىل �أنه
�سيمار�س مهماته كاملعتاد �إىل �أن ي�أتي املدير اجلديد .خ�صو�ص ًا
�أن امل�ست�شفى يعاين م�شكالت مزمنة ،وفق ما ي�ؤكده د .وزان.
لكن ،وعلى الرغم من اتهام امل�ست�شفى بالهدر والف�ساد ،ي�ؤكد
الو ّزان �أن «تقارير التفتي�ش املركزي ،مل تثبت �شيئ ًا من ذلك»،
م�شريا �إىل �أن «فريق العمل يف امل�ست�شفى يعمل منذ � 10سنوات،
�ضمن ظروف تت�صف بال�صعوبة.
ويرى �أن «امل�شكلة الأ�سا�سية هي �أن الدولة غري مقتنعة ب�أن
امل�ست�شفى بحاجة لدعم مادي زيادة على فواتريه ،خ�صو�صا
�أننا نقدم اخلدمة ل�رشيحة من النا�س �شديدة الفقر ،وزاد الطني
ب ّلة ملف النازحني ال�سوريني».
يف هذا ال�سياق ،ترتاوح قيمة الدعم املايل للم�ست�شفى �سنويا ،بني
 12و 13مليار لرية ،بينما املداخيل ترتاوح بني  45و 50مليار
لرية.
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 التقى وزير ال�صحة العامة وائل �أبو
فاعور نقيب م�ستوردي الأدوية �أرمان
فار�س على ر�أ�س وفد من النقابة� .إثر
نوه �أبو فاعور بت�أكيد الوفد �أن
اللقاءّ ،
لي�س لديه اعرتا�ضات على التخفي�ضات
على الأدوية التي �أعلن عنها الأ�سبوع املا�ضي ،م�ضيفا �أن
االعرتا�ضات التي �سجلت هي اعرتا�ضات �شكلية ،ومل ت�سجل من
قبل النقابة بل من قبل بع�ض امل�ستوردين لأخطاء �إدارية يف
احل�سابات .وبالتايل ،هناك التزام بالت�سعرية اجلديدة .و�أ�شار �إىل
�أن النقابة نفت بالكامل ما �أ�شيع عن رغبة لدى البع�ض بقطع
�أدوية معينة �أو وقف ا�ستريادها لل�ضغط على الدولة وعلى املواطن
واملري�ض ،م�ؤكدا �أن هذه الأخبار ال متت �إىل احلقيقة ب�صلة .ولفت
االنتباه �إىل �أن اللقاء تناول كذلك �أ�س�س الت�سعري للدواء ،م�شريا �إىل
�أن قرار �إعادة النظر يف �أ�س�س هذه الت�سعري قد اتخذ و�أر�سل �إىل
جمل�س ال�شورى ،و�سيعلن عنه الأ�سبوع املقبل ،وهو �سي�ؤدي �إىل
خف�ض كبري يف �أ�سعار الأدوية وال �سيما الباهظة الثمن.
 انتخبت الهيئة العامة لـ«جمعية
رجال الأعمال اللبنانية  -الهولندية»
جمل�س ادارة جديداً جاءت نتائجها كما
يلي :حممد خالد �سنو رئي�سا ،انطوان
بخعازي نائبا للرئي�س ،جوزف حلبي
�أمينا لل�رس� ،رشيف ادري�س �أمينا لل�صندوق ،جوين �شلهوب
حما�سبا ،جوزف عور ممثال للجمعية لدى الدوائر الر�سمية ،هاين
بح�صلي ،كوليت م�شاقة ،انطوان حبيب� ،سليم دلة ،هاين ب�شعالين
ومروان ن�رص �أع�ضاء.
 نا�شد رئي�س «نقابة �أ�صحاب ال�صناعات
الورقية والتغليف» فادي اجلميل
«امل�س�ؤولني با�ستدراك خطورة الت�رسع
يف �إقرار �سل�سلة الرتب والرواتب كما
هي مطروحة» .وحذر من «حجم الأعباء التي �ستقع على اخلزينة
اللبنانية وعلى االقت�صاد ككل ،يف حال �إقرارها ،فيما الدولة ترزح
حتت عبء دين يالم�س الـ 64مليار دوالر ،وعجز متعاظم للموازنة،
�أما النمو فحدث وال حرج فهو خالل
ال�سنتني املا�ضيتني تراوح بني الـ1
و 2.1يف املئة» .واقرتح «�إطالق
ور�شة اقت�صادية وطنية لو�ضع خطة
اقت�صادية -اجتماعية �شاملة ،يكون
�أحد بنودها �إقرار ال�سل�سلة �ضمن �سلة
تدابري لتحفيز االقت�صاد ككل».
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من �شهر �إلى �شهر
المستشفيات تدعو الى مراقبة «المستلزمات الطبية»
وافقت نقابة امل�ست�شفيات ،خالل اجتماع جمل�س ادارتها ،على
تخفي�ض ادارة «�صندوق ال�ضمان» ا�سعار املغرو�سات الطبية
امل�ستعملة يف جراحة العظم بن�سبة  25يف املئة ،بعدما تبني
ان امل�ستوردين كانوا ي�سلمون هذه املواد نف�سها اىل الطبابة
الع�سكرية يف اجلي�ش اللبناين وقوى االمن الداخلي مبوجب
اتفاقات مبا�رشة وثنائية با�سعار اقل بكثري مما هو حمدد يف
الئحة ال�ضمان ال�سابقة ،لكنها ابدت ا�ستغرابها «ان تكون حجة
امل�ستوردين يف تربير الفروقات واالدعاء بعدم القدرة على
ت�سليم امل�ستلزمات اىل امل�ست�شفيات وفق ًا لالتفاقيات ال�سارية،
انهم يدفعون جعاالت لالطباء مقابل ا�ستعمالهم ملنتجاتهم،
وتطلب من نقابة االطباء التحقق من �صحة هذه املزاعم التي
ت�شكل خمالفة �رصيحة لقانون الآداب الطبية» ،م�ؤكدة انه يف
«حال ثبوتها يتعر�ض امل�ستوردون للمالحقة القانونية من
قبل ال�سلطات اللبنانية كما ومن قبل ال�رشكات االجنبية التي
ميثلونها ،علم ًا ان القانون رقم  193ي�ضمن وب�صورة �رشعية
تغذية �صندوق تقاعد االطباء من ر�سم  2يف املئة على جميع
هذه املواد و�سواها».
وك�شفت النقابة ان «بع�ض امل�ستوردين يلج�أ اىل حت�صيل مبالغ
ا�ضافية من املري�ض مبا�رشة قبل ت�سليم امل�ستلزمات الالزمة
التي ي�ضطر اىل القبول بها خوف ًا اال جترى له العملية وتو�ضع

هذه املعلومات بت�رصف اجهزة الرقابة امل�س�ؤولة».
ودعت النقابة التجار اىل «االلتزام ب�رشوط التعاون املعمول
بها بينهم وبني امل�ست�شفيات بعيداً من روح االحتكار التي
ت�رض مب�صلحة املري�ض قبل اي �شيء» ،مبدية «مالحظاتها على
بع�ض ا�سعار امل�ستلزمات امل�ستعملة يف عمليات العني واجلراحة
العامة .وقد وعد مدير عام ال�ضمان االجتماعي الدكتور حممد
كركي بالنظر يف هذا االمر ب�إيجابية والعمل على تعديلها اذا
ثبت عدم مالءمتها لال�سعار الرائجة».

وزير االقتصاد والتجارة زار «ايدال»
ا�ستقبل رئي�س جمل�س
�إدارة امل�ؤ�س�سة العامة
اال�ستثمارات
لت�شجيع
يف لبنان املهند�س نبيل
عيتاين يف مكتبه يف
«ايدال» وزير االقت�صاد
والتجارة �أالن حكيم ،يف
ح�ضور ع�ضو جمل�س �إدارة
امل�ؤ�س�سة مر�شد احلاج
�شاهني وم�س�ؤولني من
وزارة االقت�صاد .وخالل
االجتماع ،مت التداول يف
�سبل التعاون امل�شرتك
بني «ايدال» والوزارة
لتعزيز اال�ستثمارات ودعم
جهودهما يف حتفيز النمو االقت�صادي.
وجاء هذا اللقاء يف �سياق اجلهود التي
يبذلها كل من «ايدال» ووزارة االقت�صاد
من �أجل مواكبة املرحلة احلالية
والبحث يف �سبل تفعيل ا�ستقطاب
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش وتنمية
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القطاعات االقت�صادية والرتويج للبنان
كوجهة ا�ستثمارية رئي�سية يف املنطقة.
وقد �أكد رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
املهند�س نبيل عيتاين �أن لال�ستثمارات
دور رئي�سي يف النمو االقت�صادي،
خ�صو�صا �أنها «توفر فر�ص عمل جديدة
ملواردنا الب�رشية الوطنية املتخ�ص�صة
68

والكفوءة» .كما �شدد على
�رضورة توفري املناخ
اال�ستثمارية
والبيئة
املالئمة من خالل توفري
البنية التحتية القانونية
واخلدماتية والتكنولوجية
املتطورة.
من ناحيته� ،أثنى الوزير
حكيم على اجلهود التي
تبذلها «ايدال» من
�أجل تنمية القطاعات
الإنتاجية .وقال �إن
البحث تطرق �إىل التعاون
والتن�سيق امل�ستقبلي مع
«ايدال» ملا فيه م�صلحة
االقت�صاد عامة ،معلنا �أنه مت التداول
يف مو�ضوع مواكبة اخلطة الأمنية
ملدينة طرابل�س التي �أثنى املجتمعون
على جناحها ،و�رضورة �إرفاقها بخطة
تنموية ت�ساهم يف تطوير املدينة
وترويج الفر�ص اال�ستثمارية فيها.

من �شهر �إلى �شهر

صراف أعلن توقيع شراكة في «تاور الين هولدينغ»
لبناء فندق في أربيل تضم «ماليا» و«روتانا» و«ديفا»
�أعلنت �رشكة «تاور الين
لل�سياحة» التابعة ملجموعة
«ماليا» ،توقيع اتفاق مع
«روتانا» – ال�رشكة الرائدة يف
�إدارة الفنادق بهدف �إدارة فندق
«�أربيل �أرجان من روتانا»
والذي يقع يف و�سط مدينة
�أربيل.
ولفت الرئي�س ال�سابق جلمعية
ال�صناعيني اللبنانيني جاك
�رصاف يف كلمة �ألقاها يف
ّ
املنا�سبة ،يقع يف و�سط مدينة
�أربيل يف �إقليم كرد�ستان  -العراق،
وي�شمل الفندق  20طابق ًا من ال�شقق
املجهزة
الف�سيحة املفرو�شة ،املكاتب
ّ
املخ�ص�صة للإجتماعات،
والغرف
ّ
وغريها من املرافق .وت�ضم فيها جمموعة
«ماليا» وجمموعة «روتانا» وجمموعة
«ديفا» ،وعقد �آخر بني �رشكة «تاور الين
هولدينغ» وجمموعة «روتانا» من �أجل
�إدارة الفندق.
وجتاوزت تكلفة امل�رشوع الـ  52مليون
دوالر ،وتتو ّزع احل�ص�ص على النحو
الآتي % 60 :ل�رشكة «ماليا �إنف�ست
هولدينغ �ش.م.ل % 30 ،».ل�رشكة «�أ�س.
�أ�س .روزا �أوف �شور» ،و % 10ل�رشكة»
ديفا �ش .م».
وقال �رصاف« :نحن جمموعة لبنانية
ا�ستثمرت يف العراق ،والتجربة الناجحة
التي قامت بها ب�إن�شاء فندق ب�إدارة
«روتانا» يف العام � 2011شجعتها على
حتقيق املزيد من االنت�شار واال�ستثمار
عرب االتفاق على �إن�شاء فندق ثانٍ يف
منطقة �أربيل التي ان ُتخبت عا�صمة
ال�سياحة للعامل العربي يف العام 2014
والتي حتقق منواً �سياحي ًا متميزاً بفعل
الإدارة احلكيمة لها والأمن امل�ستتب
فيها والبنية املنا�سبة والتطور الالفت،
متنوع
خ�صو�ص ًا � ّأن اال�ستثمار اللبناين
ّ
فيها من جتاري �إىل م�رصيف �إىل
�سياحي».
وا�ضاف« :هدفنا اال�ستمرار يف زرع الع َلم
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد � 138أيار 2014

و�أ�ضاف« :ك�رشكة رائدة يف
مت
�إدارة الفنادق ،نحن على �أ ّ
الثقة ب� ّأن «روتانا» �ست�ستمر
يف تطوير قطاع ال�ضيافة يف
العراق ،متام ًا كما فعلنا م�سبق ًا
من خالل افتتاح فندق «�أربيل
روتانا» من فئة اخلم�س جنوم».

بيان مشترك

سليم الزير

صراف
جاك ّ

اللبناين يف كل نقطة جاذبة للإ�ستثمار،
و�أن نقوم مب�شاريع ناجحة م ّكنتنا
من تفادي تداعيات الأزمة ال�سيا�سية
والإ�ضطرابات الأمنية».

الزير

ويف هذا االطار ،قال ال�رشيك امل�ؤ�س�س
ونائب رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة
«روتانا» �سليم الزير« :لطاملا كان العراق
مهم ًا بالن�سبة �إىل �رشكتنا وخططها
بلداً ّ
التو�سعية ،ونحن فخورون ملنحنا فر�صة
�إدارة هذا امل�رشوع ال�ضخم ،كما � ّأن فريق
متحم�س لهذا التحدي اجلديد».
عملنا
ّ

70

و�أو�ضح بيان م�شرتك �صادر
عن ال�رشكتنيّ � ،أن فندق «�أربيل
�أرجان من روتانا» يقدم
جمهزة ب�أحدث
�شقق ًا فندقية راقية
ّ
التقنيات والتي ُ�ص ّممت هند�سي ًا ب�شكل
متطور متالئم مع احتياجات ال�ضيوف
وعائالتهم ،وقد باتت �أرجان لل�شقق
الفندقية من «روتانا» حتتل ال�صدارة
على قائمة عقارات «روتانا» ،حيث متثل
ب�شموخها حياة املدينة الراقية للعائالت
والراغبني يف ال�سكن ملدة طويلة ،وذلك
بف�ضل موقعها �ضمن �أف�ضل املباين
امل�صممة لل�شقق الفندقية على الإطالق».
ّ
و�أ�ضاف البيان :يحتوي الفندق على
وجمهزة بكل
�شقق فندقية مفرو�شة
ّ
املرافق واخلدمات� ،إ�ضافة اىل خدمة
الغرف على مدار ال�ساعة .ومتتاز
�أجنحة «�أرجان» بامل�ساحة الوا�سعة
و�رشفات تطل على مناظر خالبة
للمناطق املحيطة .ويعود �سبب كل هذه
التجهيزات اىل �أهمية ان ي�شعر ال�ضيف
ب�إح�سا�س االنتماء ،باال�ضافة اىل توفري
مالذ �آمن ومريح بعيداً من �ضو�ضاء
املدينة و�صخبها .ولهذا يعلم طاقم
العمل ا�سماء النزالء كافة ويتعاملون
ود واحرتام يف كل االوقات.
معهم بكل ّ
وتوفر «�أرجان» لل�شقق الفندقية خدمات
ال مثيل لها ت�شمل االنرتنت الال�سلكي
فائق ال�رسعة و�شا�شات تلفزيون م�سطحة
جمهزة بالكامل
يف كل الغرف ،مطابخ ّ
ف�ض ًال عن اف�ضل املرافق واخلدمات
الرتفيهية التي متنح ال�ساكنني �شعوراً
بالغ ًا بال�سعادة والراحة.

معرض «جبل» يحتفل بعامه العاشر

فرن�سبنك ،يعود معر�ض جبل
برعاي ٌة
َ
يف �سنته العا�رشة لي ٌقدم من ال�سابع
وحتى العا�رش من �أي ٌار � 2014أكرث من
ني فنانا �شابا من َذوي املواهب
ثالث ٌ
و�سي�ضم
ني يف لبنان.
ٌ
املبدعة واملقيم ٌ
املعر�ض ملدة � 4أي ٌام على التوايل لوحات
ومنحوتات و�صورا فوتوغرافي ٌة َتعر�ض
للجمهور ،متثل االجتاهات الفني ٌة التي ٌعبرَ
اجلديد.
عنها اجلي ٌل
ٌ
�أطلقت معار�ض جبل منذ � 10سنوات ويف
رئي�س
هذا ال�سي ٌاق ،قال عدنان الق�صار،
ٌ
جمل�س �إدارة جمموعة فرن�سبنك« :ي�رس
فرن�سبنك �أن يقدم منربا لهذا اخللق الفني
والإبداع ال�شاب ال�شاهد على ع�رصنا.
في�ض
ي�ساهم فنانو جبل يف جتربة
ٌ
�إذ ٌ
الإبداع املعا�رص يف لبنان .و�إن يف تنوع
النعكا�س للحيوي ٌة الفني ٌة التي
االجتاهات
َ
الفنون
حترك عامل
اليوم وغداً».
ٌ
يف كل عام� ،أكرث من مائة فنان ي ٌتقدمون
بطلباتهم للم�شاركة يف معر�ض جبل،
ني
لتختار اللجنة الفني ٌة  35فقط من ب ٌ
ني .ترتاوح اعمارهم بني
جميع املر�شح ٌ
ٌ
� 25سنة و� 35سنة ،ميثلون كل االجتاهات
الفنية .زمبادرة كهذه تهدف اىل العر�ض
على اجلمهور ،خالل معر�ض �سنوي،
�إمكانات وطاقات ه�ؤالء الفنانني الباب
الذين مت اختيارها من قبل متخ�ص�صني.
�إن الغاية من معر�ض «جبل» يف الأ�سا�س
االنفتاح على االبداع املعا�رصر يف لبنان،
والذي من �ش�أنه ت�شجيع فناين الغد وتنمية
قدراتهم.
ويف هذا االطار نوهت دانيا الق�صار،
رئي�س ق�سم الت�سويق واالعالم واالعالن

يف فرن�سبنك بالقول« :لطاملا كانت
امل�صارف على ممر العقود داعمة للثقافة
والفن ،ولطاملا واكبت م�سارات الإبداع
الفني ،وخري مثال على ذلك �آل ميدي�شي،
وفرن�سبنك اليوم ومن خالل «جبل» ي�ستمد
الأ�صالة من هذا التقليد .وميلك امل�رصف
بدوره جمموعات فنية رائدة ،داعم ًا ،بحكم
رعايته الفنانني ال�شباب ب�شكل فاعل.
وبهذا ي�ضطلع فرن�سبنك يف لبنان بدور
مميز يف رفع النقاب عن املواهب ال�شابة».

أسماء الفنانين المختارين في «جبل» 2014
 17ر�سام  7 /نحاتني  3 /م�صورين 7 /

م�صورين فوتوغرافيني  /مطرزة واحدة
�أحالم عبا�س (ر�سامة)
ر�شوان عبد الباقي (نقا�ش)
�شادي �أبو �سعدى (ر�سام)
�سارة �أبو مراد (ر�سامة)
عالء �أبو �شاهني (نحات ور�سام)
�ألي�س اخلطيب (نحاتة)
زينة قمر الدين بدران (ر�سامة)
رنا ب�ساط (نحاتة)
جويل بو فرح (ر�سامة)
مرييام بول�س (م�صورة فوتوغرافية)
كاميليا �شاهني (نحاتة)
ها جني �شونغ (مطرزة)
مرييام دالل (م�صورة فوتوغرافية)
نعيم احلاج (ر�سام)
عماد اخل�شن (ر�سام)
جاد اخلوري (م�صور)
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با�سكال غزايل (ر�سامة)
تامارا حداد (ر�سامة)
الما حجار (نحاتة)
ديانا حلبي (ر�سامة)
عالء حمامة (ر�سام)
بولني حربلي (م�صورة فوتوغرافية)
لينا ح�سون (م�صورة فوتوغرافية)
ر�ؤى جعفر (ر�سامة)
وليد خوري (م�صور فوتوغرايف)
�سارة جاين لطيف (خزافة)
مروان جماع�ص (فنان العمال البل�ستيكية)
يا�سمينا ني�ستني (ر�سامة)
�إلي�سا رعد (ر�سامة)
ملي�س رمال (ر�سامة)
ف�ؤاد رزق (م�صور فوتوغرايف)
ح�سني طربيه (ر�سام)
�رشبل طربيه (م�صور فوتوغرايف)
كري�ستال وهبة (ر�سامة وم�صورة)
غادة زغبي (ر�سامة)
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�رشكة الي�سا لل�صناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

+٩٦١)٣ (٢٨٨٣٤٤ :  خلوي- +٩٦١)١( ٤٥٥٠٠١ :  هاتف وفاك�س-  االوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية:العنوان

ADDRESS: Ouzai - Naser Industrial area - Telefax: +961 (1) 455001 - cell : +961 (3) 288344
E-mail: management@elissaco.com - www. elissaco.com

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
Made In Lebanon

ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

www.sinaaiktisad.Com

ملحــق �صنع يف لبنان

يـ

Made In Lebanon
لبنـــــــــــــــــــــــان
�صنع يف

وزع
جمـ
اناً

ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

www.sinaaiktisad.Com

هــــــذا امللحـــــق

انطالق ًا من املبد أ� الذي بنيت على �أ�سا�سه فكرة �إ�صدار هذا امللحق
والهادف �أ�سا�س ًا �إىل ت�سويق االنتاج ال�صناعي اللبناين ب�أ�رسع
الو�سائل و�أقل كلفة.
عمدت �إدارة املجلة �إىل مراعاة النقاط التالية لت�سهيل الو�صول
�إىل ال�سلعة اللبنانية:
 1مهني ًا :عر�ض املنتجات م��ن خ�لال الت�صنيف القطاعي املعتمد دولي ًا
 H.S.Codeمبا ي�سهل على امل�ستفيد الو�صول �إىل ال�سلعة ال�صناعية ب�سهولة.
 2ت�سويقي ًا :جذب �أكرب عدد من القراء لهذا امللحق من خالل توزيعه يف �أو�سع
بناء على قاعدة معلومات خا�صة مت
نطاق ممكن على امل�ؤ�س�سات واجلهات املعنية ً
تكوينها عرب �أختيار م�ؤ�س�سات ذات ن�شاطات جتارية تتوافق مع وجهة املنتجات
ال�صناعية اللبنانية امل�شمولة يف امللحق .وذلك �أما من خالل طبعه داخل املجلة �أو
بطبع كميات �إ�ضافية منف�صلة توزع وفق قاعدة املعلومات املكونة.
 3الكلفة :تخفي�ض الكلفة على ال�صناعيني ب�شكل كبري جداً بحيث ت�صل �إىل الرمزية
مما يحفز �أكرب عدد منهم لعر�ض منتجاتهم من خالل امللحق املذكور.
 4ت��ك��ن��ول��وج��ي � ًا :و���ض��ع ه����ذا امل��ل��ح��ق ع��ل��ى امل���وق���ع الإل����ك��ت�روين للمجلة
 www.sinaaiktisad.comمبا ي�ضاعف �أ�ستعماله ع�رشات أ�ل��وف املرات
بالإ�ضافة �إىل الن�سخ املطبوعة .بالإ�ضافة �إىل توزيع امللحق جمان ًا على �آالف
امل�ؤ�س�سات.
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

اأن الهدف من هذا امللحق
هــو املــ�ــســاهــمــة يف خلق
ق�سية ذات بٌع ّد وطني مبا
يتعلق بالتعريف عن املنتج
اللبناين ومنحه هوية خا�سة،
ومــن ثــم الــرويــج لــه ملا
يحمله مــن قيمة م�سافة
تظهر عراقته يف قالب من
اجلــودة والتميز اإىل جانب
الأناقة والريادة والإبداع.

الرتتيب القطاعي للم�صانع امل�صاركة:

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية
امل�صنوعات اخل�صبية
�صناعة املجوهرات

�صناعة و�صائل النقل

ال�صناعات الغذائية

ال�صناعات الكيميائية والبال�صتيك

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية واالأحذية

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�صائل النقل

�صناعة االاآالت واالأجهزة الكهربائية

�صناعات الورق والكرتون والطباعة
�صناعة املفرو�صات

�صناعة الغزل والن�صيج وااللب�صة

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان اآخر

الدارة العامة :بريوت  -كليمن�سو � -سارع الأمري عمر  -بناية ت�سبحجي  -هاتف + 961 1 370452 - +961 1 370318 :
فاك�ص� +961 1 370602 :ص.ب�( 13/5838 :سوران)  -بريوت  -لبنان  -الربيد الكرتوينinfo@lebanon-industry.com :

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

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

Fares Saad

نائب رئي�س التحرير  /المدير التنفيذي
و�سام �سعد
Deputy Editor / Executive Director

Wissam Saad

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

Nizam Mardini

�سكرتير تحرير
هناء حاج

Editorial Secretary

Hanaa Hajj

المدير الفني
علــي خــزام
Art Director

المرا�سلون ومندوبو المناطق

الإعالنات والإ�شتراكات

عبداهلل حداد
جبل لبنان
الح�سين
عبا�س عبد
البقاع
كو�ستي عاقلة
ال�شمال
ح�سن دقيق
بيروت  -ال�ضاحية الجنوبية

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

الم�ست�شار القانوني
المحامي نبيل �شم�ص

ميا ُمد ّر�س منال طالب

Mr. Nabil Chamas

داتا المعلومات

Ali khouzam

Legal Advisor

�صادرات زراعية و�صناعية

التجارة الخارجية للسلع الزراعية والصناعية عام 2013
التبادل التجاري
3

بلغت قيمة امل�ستوردات اللبنانية عام  2013نحو  21مليار و 228مليون دوالر ،وبلغت قيمة ال�صادرات
مليارات و 936مليون دوالر ،فيكون بذلك العجز يف امليزان التجاري نحو  17مليار و 292مليون دوالر ،بارتفاع
ن�سبته  3باملئة مقارنة بالعام  2012حني بلغ العجز يف امليزان التجاري  16مليار و 797مليون دوالر.
تطور التجارة الخارجية (القيمة الف )$

المستوردات ..والصين في المرتبة األولى
انخف�ضت قيمة امل�ستوردات عام  2013مقارنة
بالعام  2012بن�سبة  0.3باملئة ،كما انخف�ضت قيمة
ال�صادرات بن�سبة  12.2باملئة .وعليه انخف�ضت ن�سبة
تغطية ال�صادرات للم�ستوردات اىل  18.5باملئة عام
 2013عن  21.1باملئة عام .2012
حافظت م�صادر اال�سترياد اللبناين اخلم�سة االوىل
على �صدارتها يف العام  2013كما يف العامني 2011
و ، 2012غري ان ترتيبهم اختلف .فارتقت ال�صني اىل
املرتبة االوىل عام  2013بد ًال عن املرتبة الثالثة
عام  ،2012وظلت ايطاليا يف املرتبةالثانية ،فيما
ارتقت فرن�سا من املرتبة الرابعة اىل املرتبة الثالثة،
وانحدرت الواليات املتحدة اىل املرتبة الرابعة عو�ض ًا
عن االوىل ،وحافظت املانيا على املرتبة اخلام�سة.
ارتفعت قيمة امل�ستوردات من ال�صني بن�سبة 28.8
باملئة ،وتراجعت من ايطاليا بن�سبة  2.2باملئة ومن
فرن�سا بن�سبة  0.4باملئة ومن الواليات املتحدة
بن�سبة  36.8باملئة ،وارتفعت من املانيا بن�سبة 3.3
باملئة.
�سجلت هذه الدول اخلم�سة جمتمعة تراجع ًا يف قيمة
اال�سترياد اللبناين منها بنحو  371مليون دوالر عام
 2013مقارنة بالعام  2012مبا ن�سبته  4.3باملئة.
وا�ست�أثرت هذه الدول مبا ن�سبته  39باملئة من
اجمايل امل�ستوردات الدولية عام  ،2013بعدما كانت
قد ا�ست�أثرت بنحو  39باملئة عام .2012
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الصادرات ..وسوريا في المرتبة األولى
ت�صدرت �سوريا املرتبة االوىل على الئحة اهم
ا�سواق ال�صادرات اللبنانية عام  2013بعدما
كانت يف املرتبة اخلام�سة عام  ،2012وانحدرت
جنوب افريقيا اىل املرتبة الثانية بعدما كانت
يف املرتبة االوىل ،ظلت ال�سعودية يف املرتبة
الثالثة واالمارات يف املرتبة الرابعة ،فيما
ارتقى العراق اىل املرتبة اخلام�سة عو�ض ًا عن
ال�ساد�سة وارتقت تركيا اىل املرتبة ال�ساد�سة
عو�ض َا عن ال�سابعة ،اما �سوي�رسا فانحدرت من
املرتبة الثانية عام  2012اىل املرتبة ال�سابعة
عام .2013
ارتفعت قيمة ال�صادرات اىل �سوريا بن�سبة
 77.9باملئة عام  2013مقارنة بالعام ،2012
وتراجعت اىل جنوب افريقيا بن�سبة 54.0
باملئة واىل ال�سعودية بن�سبة  3.4باملئة واىل
االمارات بن�سبة  5.8باملئة ،وارتفعت قيمة
ال�صادرات اىل تركيا بن�سبة  16.3باملئة،
ولكنها تراجعت اىل �سوي�رسا ب�شكل ملفت
وبن�سبة  68.1باملئة.
�سجلت الدول ال�سبعة جمتمعة تراجع ًا يف قيمة
ال�صادرات اللبنانية اليها بلغ  555.7مليون
دوالر يف العام  2013مقارنة بالعام  2012مبا
ن�سبته  20.0باملئة .وا�ست�أثرت هذه الدول بنحو
 56باملئة من اجمايل ال�صادرات اللبنانية عام
 2013مقارنة مع  63باملئة عام .2012

بن معتوق  -البيت اللبناني

شركة التطوير الزراعي
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�صادرات زراعية و�صناعية
السلع المستوردة
والمشتقات النفطية
في المرتبة األولى
ا�ست�أثرت قيمة امل�شتقات النفطية بنحو
 24باملئة من �إجمايل امل�ستوردات
اللبنانية عام  2013بعدما كانت هذه
الن�سبة  28باملئة عام  ،2012تلتها
قيمة ال�سيارات والدراجات بن�سبة 7
باملئة ،والأدوات الآلية بن�سبة  6باملئة،
واالجهزة الكهربائية بن�سبة  6باملئة،
واملجوهرات بن�سبة  5باملئة.

السلع المصدرة والمجوهرات
في المرتبة األولى
والغذائية (محضرات خضر وثمار وفواكه
ومشروبات وسواىل كحولية وخل)

في المرتبة الخامسة

�صدرها لبنان عام 2013
�أهم ال�سلع التي ّ
كانت املجوهرات بن�سبة  20باملئة من

�إجمايل ال�صادرات اللبنانية ،وامل�شتقات
النفطية بن�سبة  9باملئة ،والآالت
الكهربائية بن�سبة  7باملئة ،والأدوات
الآلية بن�سبة  6باملئة ،والنحا�س
وم�صنوعاته بن�سبة  5باملئة.

البير مسعد
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اظهرت اح�صاءات التجارة اخلارجية تدين قيمة االنتاج املحلي،
ا�ضافة اىل عوائق تواجه عملية الت�صدير .منها عوائق الت�صدير
عرب النقل الربي ب�سبب ت�أزم االو�ضاع االمنية يف �سوريا ،ومنها
ما يتعلق تراجع القدرة التناف�سية لل�سلع اللبنانية امام مثيلتها
االمريكية واالوربية واال�سيوية ،والت�شدد يف فر�ض املوا�صفات،
ف�ض ًال عن ا�شعارات من دول خليجية تطلب فيها تثبيت ا�سعار
ال�صادرات اللبنانية وتبيان ا�سباب اي ارتفاع يف اال�سعار حتت
طائلة منع دخولها.
فعلى �صعيد اال�سترياد ،ا�ست�أثرت  5ف�صول جمركية من ال�سلع
بن�سبة  48باملئة من اجمايل قيمة امل�ستوردات ،و�شكلت
م�ستوردات امل�شتقات النفطية لوحدها  24باملئة من هذه
امل�ستوردات .ويف حني انخف�ض وزن م�ستوردات امل�شتقات عام
 2013بن�سبة  15.7باملئة وانخف�ضت قيمتها بن�سبة  15.2باملئة
مقارنة بالعام  ، 2012اال ان قيمة �صادرات امل�شتقات النفطية
عام  2013ارتفعت اىل  337مليون دوالر مقارنة مع  90مليون
دوالر عام  2012ووزن قارب  332الف طن و 86الف طن على
التوايل .ا�ست�أثرت �سوريا بنحو  94باملئة من قيمة �صادرات
امل�شتقات النفطية  ،ما ي�شري اىل ان ق�سم من هذه امل�ستوردات
كان لتلبية الطلب من �سوريا ،التي اعاقت العقوبات الدولية
املفرو�ضة عليها دون ا�ستريادها عدة �سلع حيوية.
بعد ا�ستبعاد قيمة ووزن �صادرات امل�شتقات النفطية من اجمايل
قيمة ووزن م�ستوردات هذه امل�شتقات ،يف العامني  2012و،2013
لتبني تراجع قيمة ووزن هذه امل�ستوردات ال�صافية بن�سبة 19.7
باملئة ،عو�ض ًا عن  15.2باملئة للقيمة و 15.7للوزن يف العام
 2013مقارنة بالعام .2012
وتعك�س باقي الف�صول اجلمركية امل�ستوردة منط ًا ا�ستهالكي ًا
مرتكز بن�سبة كبرية على الكماليات ،ال يتما�شى مع م�ستويات
الدخل املتو�سطة .ف�ض ًال عن م�ساهمته يف زيادة العجز يف
امليزان التجاري ،وبالتايل احل�ساب اجلاري.

المكو للصناعة والتجارة

شركة البنا للصناعة
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�صادرات زراعية و�صناعية
المجموعات الدولية
على م�ستوى املجموعات الدولية،
ا�ست�أثرت الدول العربية بن�سبة
باملئة من اجمايل قيمة ال�صادرات
اللبنانية عام  ،2013تالها الدول
االفريقية بن�سبة  19.9باملئة ،فالدول
الآ�سيوية بن�سبة  10.3باملئة ،ومن ثم
دول االحتاد االوروبي بن�سبة  9.0باملئة.
ومن حيث امل�ستوردات ،ا�ست�أثرت دول
االحتاد االوروبي بن�سبة  39.2باملئة
من اجمايل قيمة امل�ستوردات اللبنانية
عام  ،2013تالها الدول الآ�سيوية بن�سبة
 25.7باملئة ،فالدول العربية بن�سبة 11.9
باملئة ،فدول امريكا ال�شمالية بن�سبة 7.7
باملئة.
ارتفعت قيمة ال�صادرات اىل الدول
العربية عام  2013مقارنة بالعام 2012
بن�سبة  16باملئة واىل الدول اال�سيوية
بن�سبة  35باملئة ،فيما تراجعت اىل الدول
االفريقية بن�سبة  35باملئة واىل االحتاد
االوروبي بن�سبة  20باملئة.
اما قيمة امل�ستوردات من االحتاد
االوروبي فقد �شهدت ارتفاع ًا بن�سبة 1
باملئة ومن الدول اال�سيوية بن�سبة 19
باملئة ،وهي تراجعت من الدول العربية
بن�سبة  19باملئة ومن دول امريكا
ال�شمالية بن�سبة  36باملئة.
51.4

 امل�صدر :اجلمارك اللبنانية ومركز الدرا�سات االقت�صادية يف غرفة التجارة وال�صناعة يف بريوت
وجبل لبنان

لوليتا
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الأ�صيـــــــــــــــــل
للحجر الطبيعي والغرانيت

�صناعة حجر  -رخام  -غرانيت /

Manufacturing Stones - Marbles & Granite

العنــــــوان  :البقاع  -تعنايل  -املنطقة الصناعية  -تلفاكس  ٩٦١ )8( 512182 :خليوي ٩٦١ )3( 910952 :

ADDRESS : Bekaa - Taanayel - Industrial area - TelFax: 961 (8) 512182 - Mobile: 961 (3) 910952
E-mail : asilstone@yahoo.com

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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Super Brasil Co. S.A.L
 حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه- بن
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

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

-

 لبنان-  بريوت-  املكل�س- من�صورية املنت
٩٦١ )١( ٦٨٥٠٩٠ : فاك�س- ٦٦ : ب. �ص- ٩٦١ )١( ٦٨٠٦٨٠ : هاتف

www.patisserielolita.com

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

�شركة �صدقة
Sadaka للمعجنات واحللويات

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

Abdul Kader ghandour & sons s.a.l

961 01/542542-278248 : تلفون-  بريوت لبنان-  �شارع اق�سي�س- بئر العبد
961 01/543030 :فاك�س
www.sadaka-lb.com
Email: info@sadaka-lb.com
2014  �أيار138 العدد
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 دب�س خروب-  �سم�سمية-  حالوة-  راحة حلقوم- طحينة

Tahini - Loukoum - Halawa - Semsmia - Carob’s Rolases

81

١١٤٧٢٠ :.ب. �ص- ٠١/٥٤٥٣٣١ :  فاك�س- ٠١/٢٧٣٦٤٩ -٥٤٥٣٣١:  هاتف- بريوت
E-mail: ghandour.lb@gmail.com
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البان واجبان جابر ابناء جابر
م�شوار اجلودة منذ 1951

العنوان :املريجات  -طريق بيروت الشام  -هاتف 08/544836 - 03 /636105 :بيروت  -جسر املطار
 -سنتر بزي  -هاتف - 01/834222 - 03/895395 :خلدة  -اوتستراد بيروت اجلنوب 71/894898 -

�شركة منتوجات ال�ضيعة
Al Dayaa

�ش.م.م

مخلالت  -كبي�س  -مربيات  -معلبات طازجة ورق عنب
زيتون  -زيت زيتون
Pickles-Jams-Canned Food
Grape Leaves Olives-Olives Oil
الكورة  -كفرعقا  -لبنان ال�شمالي  -هاتف ٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٣٨ :
فاك�س  - )٦( ٩٥٢٨٢٨ :خليوي ٩٦١ )٣( ٣٠٣٨٤٢ :
�ص.ب  ١٢ :اميون  -لبنان

Website : www.aldayaa.com

aldayaa@hotmail.com

�أفخر �أنواع البهارات

طريق الجديدة الملعب البلدي  -بيروت  -لبنان  -هاتف961 1 705277 03 771519 :
E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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�شـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

�شركة �إبراهيم و�أحمد �أبوغنيم

Ibrahim & Ahmad Abou Gheneim Co.

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

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

�صناعة م�شتقات احلليب والأجبان

Yougurt & Cheese Products

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 :

ذ م ل�صناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

مطاحن الدورة �ش.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL

Dora Flour Mills SAL

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

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

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

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

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

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

مطاحن الفتوح-غبرية غروب �ش.م.م

فود اند�سرتيال كوربوري�شن �ش.م.م «فوديكو»

info@zmvegetableoils.com

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

)Food Industrial Corporation sarl (Fodico

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

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

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

حتمي�ص وتعبئة وتو�ضيب النب والبزورات

ال�شويفات  -التريو
هاتف ٩٦١ )٣( 922461 :
فاك�س ٩٦١ )5( 433535 :
83

fadico@cyberia.net.lb
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�شركة �سرحال للتجارة

Serhal For Trading

جتارة زيت وزيتون وكبي�س و�صابون  /زيت نباتي

داريا  -ال�شوف  -جبل لبنان  -ال�شارع العام  -مبلكه  -خليوي961 3 234756 :
تلفاك�سserhaltradinglebanon@hotmail.com - 961 7 241212 :

�شركة ال�شمال للألبان والأجبان

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.

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

مرياطة  -زغرتا  -الطريق العام
هاتف+961 3 982420- +961 3 286422 :

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

Candies, Arabic Sweets Chocolat & Ice Cream

 ج�سر القا�ضي-  ال�شوف- جبل لبنان
 مبلكه- ال�شارع العام
٩٦١ )5( 340440 - 430560 :هاتف
٩٦١ )5( 340440 :  فاك�س٩٦١ )3( 340440
www.tivolisweet.com

Foods Industrial Corporation Sarl

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

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

THE CHICKEN YOU CAN TRUST

Ohó`M Ó`H á≤`K

SED EL BAUCHRIEH – INDUSTRIAL CITY STREET. FREIHA BLDG – 3RD FLOOR
TEL/FAX: +961 1 484009 – P.O.B. 90261 - BEIRUT - LEBANON
WWW.LEBANESEPOULTRY.COM – SALES@LEBANESEPOULTRY.COM
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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معامل الفلوك�س
ال�صناعية
احمد عطايا

٩٦١ ٣ ٢١٥٨٨٨- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٠٠٦ :  هاتف-  احلارة ملك احمد عطايا- الناعمة
 بريوت١٤/٥٤٤٥ : ب. �ص- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٣٤٦ : فاك�س
www.yamama-lb.com - info@yamama-lb.com

86

Matador Road, Ankoun, Saida, Lebanon
Tel: 00961 7 205054 - Fax: 00961 7 205579
Cell: 00961 3 248993 - 03 905271
E-mail: info@matador-chocolate.com
www.matador-chocolate.com
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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 :

كفر�شيما � -شارع فليمون وهبي
هاتف - 961 5 431048 - 430675 :فاك�س961 5 437134 :

info@albaba-sweets.com - www.albaba-sweets.com

www.dairyday.com

�شركة الكار �ش.م.ل

�سلوم اخوان لل�صناعة والتجارة

Salloum Bros For Industry & Trading

AL CART S.A.l

�شناعة الم�شروبات الروحية والكحولية

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 :

العنوان :املتني  -الشارع العام -هاتف961 )3( 866277-961 )4( 296176 :

E-mail:bousleiman@hotmail.com - chateauvictor@hotmail.com - alcartsal@hotmail.com

م�ؤ�س�سة رميا لل�سكاكر

م�صنع هوانا لغزل البنات

Rima Confectioneries Est.

Hawana Cotton Candy Factory
�صناعة غزل البنات

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

Ghazel El Banat Sweets Industry /

جبل لبنان  -بعبدا  -املريجة ال�شارع العام بناية خليل �سعادة
هاتف961 )05( 483305 - )03( 478582 -268558 :
cotton-candy-factory@outlook.sa

87

زحلة  -البقاع  -تعلبايا ال�شارع العام بناية جمعة حامد هاتف ٩٦١ )8( 506298 :
فاك�س٩٦١ )3( 640775 - ٩٦١ )8( 506298 :
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املركز التجاري لل�شرق الأو�سط

Middle East Commercial Center-MECC
زيت زيتون� ،صابون ،ومنظفات

كفر عقا  -الكورة -لبنان ال�شمايل
هاتف961 3 178550 :
تلفاك�س961 6 951290 :

greijn@olivera-leb.com - www.olivera-leb.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 :

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
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ال�صناعات المنجمية

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 امل�صانع احلديثة للباطون اجلاهز �ش.م.ل
)Modern Industries For Concrete sal (MIC

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

العنــوان  :جبل لبنان  -املنت  -ابو ميزان  -الطريق العام
هاتف  ٩٦١ -4-982633 :فاك�س٩٦١ -4- 982633- :
Email: mic-concrete@kahy-holding.com

م�ؤ�س�سة كفوري لل�صناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.

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

زحلة  -البقاع  -املدينة ال�صناعية �شارع الب�ساتني
هاتف961 70 421444 - 961 3 315434 :

تلفون03/608604 - 03/224409 :

E-mail:jad.jo.kfoury@gmail.com

�شركة �صيفي و�أوالده لل�صناعة واملقاوالت

ماغرامار للرخام والغرانيت �ش.م.م

Saifi & Sons Co. For Industry & Contracting
مقاوالت عامة ،طرق وبناء ،من�شار حجر طبيعي ،جميع مواد البناء

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
را�شيا � -ضهر الأحمر  -الطريق العام  -مبنى امل�ؤ�س�سة
تلفاك�س 961 )3( 271230 - 616006 - ٩٦١ )8( 590466 :
sayfi.maurice@hotmail.com

E-mail: info@magramar.com
website: www.magramar.com
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روبن�سون �أغري �ش.م.م

ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

Robinson agri
Agricultural Products & Services

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

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

الفتى كو

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

ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

�صناعة وتجارة
مواد التنظيف
Manufacture
and Trade
of Cleaning
Materials
العنوان :جبل لبنان  -بعبدا  -حارة حريك � -شارع الق�سي�س
هاتف  - ٩٦١ )1( 279314 - ٩٦١ )3(926830 :فاك�س ٩٦١ )1( 279314 :
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

لـوريجين �ش.م.ل
م�ستح�ضرات التجميــل والعطــورات والمنظفــات

العنوان :البقاع  -تعنايل املنطقة ال�صناعية  -هاتف ٩٦١ )٨( ٥١٣٢٠٢ - ٥١٣٢٠١ :
فاك�س  ٩٦١ )٨( ٥١٣٢٠٠ :خلوي ٩٦١ )٣( ٨٣٣٦٢١ :

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

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

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

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

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

�شركة بال�ستيبون Plastiban

م�ؤ�س�سة ع.م .للبال�ستيك

Abbas miski Plastic EST.

صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

�صناعة وطباعة كافة انواع البال�ستيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic

العنـ ـ ــوان  :بريوت  -لبنان  -هاتف  ٩٦١ )١( ٨٥١٤٠٩ :خلوي ٩٦١ )٣( ٨٤٩٧٠٠ :
E-mail : abbasmiski@gmail.com
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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
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م�ؤ�س�سة بال�ستيك راما
Plastic Rama Est.

�صناعة وطباعة جميع اكيا�س النايلون وال�سولوفان

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

961 4 296904 : فاك�س- 961 4 296901/2/3 : هاتف، ال�شارع العام،املنت
email: tony@ldi-lb.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
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�صناعة الألب�سة والن�سيج
New Cannon
Comfort Tex

94

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

جممـوعـة الب�ضن �شركة ابناء عبدالرحيم الب�ضن
Bodon Group

ziad bou ezz co.for Ind.& Commerce sarl

صناعة كافة امللبوسات القطنية

Clothes / �صناعة االلب�سة واملن�سوجات

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

 املحطة-  امليناء- طرابل�س
٢٥٧٤ : ب. �ص- ٩٦١)٦( ٢٢٠١١٤ :  فاك�س- ٩٦١ )٦( ٦٠٠٥٥٨ : هاتف

961)3(619681 961)5( : هاتف-  الطريق العام-الشوف- بتلون:العنوان
1503-33 .ب. ص-961)3(671265 :خليوي

www.boodongroup.com

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
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HATTAB TRADING EST
INDUSTRIAL WEARS & COMMERCE
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961
(1)
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info@saidmidani.com Web site: www. saidmidani.com
info@saidmidani.com
Web
site:
www.
saidmidani.com
info@saidmidani.com
Web
site:
www.
saidmidani.com

Factory: 961 7 530849 Turkey: 90 5378981449
Telefax: 961 7 530585
India: 91 9958632606
Office: 961 1 389598
China: 86 13539890600
Mobile: 961 3 788859
E-mail :mhattab@gmail.com
www.a3hattab.com

م�ؤ�س�سة رميودا لل�صناعة والتجارة

BOUCHRIEH-ASSAILY Str.
St. BAKHOS Bldg.
961-1-890117
www.uniformslb.com

Rimoda Manufacturing
& Trading Est.
Lingerie الب�سة داخلية

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

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

تكنوتك�س

TECHNOTEX

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

 بناية بي�ضون-  الب�سطا التحتا- بيروت
Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.
P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660
Fax: +961 1 659 200
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
-666660 :  هاتف-  بناية امل�ؤ�س�سة-  �شارع اال�ستقالل-  الب�سطا التحتا- بريوت
Corporate
Ahmad
Amin
Beydoun
ريا�ض ال�صلحOnly:
11/7238
:.ب. �ص٩٦١
)1( 659200
:فاك�س03/- 658853
٩٦١ )1( 644207
Sales@beydounstore.com.lb www.beydounstore.com.lb

هاتف
فاك�س
بريد الكرتوين

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

ASSINAA WAL' IKTISSAD
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

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

�شركة �سب�سبي لل�صناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
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

�شركة نحا�س لل�صناعة والتجارة (�سنيك)

�شركة ليفكو الفنية التجارية �ش.م.ل

�صناعة ماكينات  Plasma - Water-Jetلق�ص المعادن
وماكينات مختلفة لن�شر وجلي الرخام والغرانيت

Lifco Technical & Trading Co.

�صناعة الربادات ورفوف ال�سوبر ماركت وجتهيزات املطاعم

Manufacturing of Supermarket & Resturants Refrigerators - Store Shelves

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

املنت  -عني �سعادة
املدينة ال�صناعية  -بناية امل�ؤ�س�سة
هاتف ٩٦١ )1( 878800-890696 :
فاك�س٩٦١ )1( 878801 :
�ص.ب -90-1159 :.جديدة
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Beirut - Lebanon

Tel: +961 3 549586
+961 70 549586
+961 3 212439
+961 70 212439
Fax: +961 1 660736
Email: info@libanfour.com
liban_four@hotmail.com
Web: www.libanfour.com

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

�شركة الي�سا
لل�صناعة والتجارة

ليبان فور

Liban Four

�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

�صناعة الأفران الآلية

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

Egypt

Tel: +20 1098919528
+20 1151516691

Kingdom Saudi Arabia
Tel: +966 508904230

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

�شركة �آماكو غروب الم�ساهمة �ش.م.ل.

حريري رادياتور

AMACO GROUP S.A.L.

HARIRI
RADIATOR

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

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

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

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

Saida - Ain Al Deleb - Mohammad Hariri Bldg.
Tel : 961 (7) 723007 - 961 (3) 247847 P.O.Box : 499

www.amacosal.com info@amacosal.com
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ال�شويفات الأمراء � -شارع التريو  -مفرق البيب�سي
تلفون - 961 3 886979 :فاك�س961 5 545933 :

Website: www.pitabreadnme.com Email:info@ pitabreadnme.com
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Ste. Moughanni Freres
Artisanat Le Bronze

Lustres et Chandelier en Bronze et Crystal
Statues, Montres, Tables, Objets d'Art

Show Room - Dbayeh - Tel.: 961 4 407417 - 961 3 223376
Factory - New Rawda: 961 1 683184/ 5 - B.P. 90811 - Dekwaneh,
E-mail: moughanni@moughannilighting.com www moughannilighting.com

م�ؤ�س�سة مي�شال ال�صياح لل�صناعة والتجارة

Michel E. Sayah Industrial & Commercial E.s.t

جتهيز م�صانع البال�ستيك والطباعة والتعبئة والتغليف
 الطريق-  تربل- البقاع
 ملك مي�شال ال�صياح- العام
:تلفون
٩٦١ )8( ٩٥٥٠٥٥
:فاك�س
٩٦١ )8( ٩٥٥٠٠٩
:خلوي
٩٦١ )3(٦٣١٠٠٠
E-mail : info@messayah.com - www.messayah.com

ل.م.�شركة �ستيم لل�صناعة والتجارة �ش

Steam Company

Industry & Commerce sal

Specialized in Manufacturing Electrical Distribution Boards & Sheet Metal Works

�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters

info@steamindustry.com
www.steamindustry.com

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

٩٦١ )70( ٨١٢٨٤٢ : خليوي- ٩٦١ )١( ٥٥٠٨٥٠ : تلفاك�س- ٩٦١)١( ٥٥٠٩٥٠ : هاتف-  حارة حريك- لبنان
961 )5( 490111/222 : تلفاك�س-  العمرو�سية-  ال�شويفات:امل�صنع
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E-mail: info@electraco.com - Web: www.electraco.com
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NAFCO
NAFCO INOX
INOX S.A.L.
S.A.L.
NAFCO
INOX
S.A.L.
NAFCO
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Manufacturing of food & pharmaceutical processing machines,
Fully automated yoghurt, cheese, juice and tomato paste line
controlled by PLC and pneumatic valves

All Sizes
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Cookers, wine & beer tanks and up to 85000 liters water tanks.
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ntrÉæo°lUo’fG the water feeding
pump & the burner.
ITEMS

84/20/11

êÉàf’G øY äÉeƒ∏©e

Manufacturing of food & pharmaceutical processing machines,

»côªédG óæÑdG
H.S.Code

83/84/20

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

100

Le Geant

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

لو جيانت

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

Manufacturer of Panel Boards & Mineral Boxes

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

Nut Roaster

حمم�ص بزورات �آيل
High Speed Coffee Roaster

حمم�ص بن �سريع

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

مطحنة �شواكي�ش �أفقية

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

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

legeant_echo@hotmail.com

www.legeant.biz

Velox �شركة معامل فيلوك�س للقازانات

Steam Boilers-Heaters

100

ت�صنيع قازانات و�سخانات مياه على �أنواعها

 برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب-  بعبدا- جبل لبنان
٩٦١ )1( 472060 :  فاك�س٩٦١ )3( 375123 - ٩٦١ )1( 472042 : هاتف
veloxco@hotmail.com
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م�ؤ�س�سة مظلوم ال�صناعية

101

م.م.�شركة جي�سا لل�صناعة وللتجارة �ش

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

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

HVAC Air Filters

فالتر هواء للمكيفات

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

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

info@jesairfilters.com

www.jesairfilters.com

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

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

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

Ghaddar

Trade & Industry

07/220512 - 07/221956
redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

,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

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

Traboulsi Est. For Manufacturing Fridges & Broi

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

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

info@pacqa.com-www.pacqa.com
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 ال�شارع العام مبنى ال�شركة-  دير الزهراين- النبطية
٩٦١ )7( 530986 :  فاك�س٩٦١ )3( 829906 - ٩٦١ )7( 530986 : هاتف
traboulsi_est@hotmail.com - www.traboulsi-est.com

102

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

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

طريق عام رياق  -ج�سر الليطاين  -قرب اللبول
هاتف ٩٦١ )71( 858152 :

�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

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
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Water Treatment, Water Pumps
102

Beirut - Tel: 961 5 411100
info@rafco.com

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
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م�ؤ�س�سة ب�سام حممد �صربي ك ّنو للتجارة وال�صناعة

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry
Parts For caterpillar - Buldozer & Other /  تصنيع اكسسوار كسارات- صناعة كافة أنواع الكسارات وتوابعها
البقاع
 تعنايل- زحلة
املنطقة ال�صناعية
:هاتف
961 3 080961
961 70 942245
961 71 656931
961 71 293502
961 8 513155

�صنع يف لبنان

الطريق
الأ�رسع
للت�سويق
ال�صناعي
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BAKERY EQUIPMENT
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P.O. Box 166 Ain Aar, Lebanon, Mazraat Yashouh, Industrial Zone, Matn,
T +961 4 925 111- F +961 4 926 222 - Ext: 148
sales@saltek.com.lb www.saltek.com.lb
Follow us on
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ال�صناعات المعدنية

معمل باريري عي�سى عم�شيت

Barriere Issa Amchit Factory

واﺟﻬﺎت اﳌﻨﻴﻮم ،اﺷﻐﺎل ﻣﻌﺎدن ،زﺟﺎج و ﺗﻠﺒﻴﺲ ﻣﻌﺪين

Aluminum Joinery Works

جتهيز وتركيب وت�صنيع �سياج Fences /

جبل لبنان
جبيل  -عم�شيت
حي ال�ضهر
بناية عي�سى
هاتف961 3 869469 :
961 9 622069
فاك�س961 9 622069 :

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن  -ﻋﺎﻟﻴﻪ  -اﻟﺸﻮﻳﻔﺎت  -اﻟﻘﺒﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪا اﻟﻘﺪميﺔ
ﻫﺎﺗﻒ  - ٩٦١ (٥) ٤٣٣٣٣٥ :ﻓﺎﻛﺲ ٩٦١ (٥) ٤٣٣٣٣٦ :ص .ﺑﺮﻳﺪ٣٠٠٩ :

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

info.lebanon@alumcogroup.com - www.alumcogroup.com
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جبل لبنان  -ك�سروان  -بلونة  -مفرق داريا  -مبلكه
هاتف  - ٩٦١ )٣( 891900 - 4 712237 :فاك�س � - ٩٦١ )4( 717577 :ص.ب 70704 :انطليا�س
mas@assadsaliba.com - www.assadsaliba.com

ال�صناعات المعدنية
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جرج�س كفوري

Gerges Kfoury

�صناعة �أنابيب �أملنيوم للري Aluminum Irrigation Pipes /

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 :

البقاع  -زحلة  -تربل  -ال�شارع العام  -مبلكه
هاتف - 961 8 955638 :خليوي961 3 267828 :

�أو.ج.ك

E-mail : ashkarian@hotmail.com

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

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

105

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

www.machabois.com - machabois@hotmail.com
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دلتا ميتال

�صناعة كافة �أنواع ال�ستانل�س �ستيل
 بناية كلود ومود �سابا-  املدينة ال�صناعية-  زحلة- البقاع
961 8 931909 : فاك�س- 03 271719 - 08 931909:هاتف
delta.metal@hotmail.com
www.deltametal-factory.com

م.م. تعهدات عامة �ش-م�ؤ�س�سة ميالد �أبورجيلي
Est. Milad Abou Rjeily
General Contracting s.a.r.l

Marine Works - Steel Works / �أعمال بحرية و�أعمال حديدية

 �شيخان- جبيل
 بناية ال�شركة- ال�شارع العام
961 3 614680 :هاتف
961 9 790674
961 9 790866 :فاك�س
 جبيل100 :ب.�ص

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

info@marcontracting.com - www. marcontracting.com

م�ؤ�س�سة جميل نهرا

Jamil Nohra Est - Nohra Group Design

Furniture, Decore, & Curtains /  وبرادي، ديكور،مفروشات

 طريق بيت الدين-  دير القمر-  ال�شوف-  جبل لبنان:امل�صنع
961 5 510834 : فاك�س- 961 5 511834 : هاتف- بناية طوين جميل نهرا
961 5 602834 : هاتف-  مدخل ال�شوف-  الدامور:�صالة العر�ض
E-mail: tony.j.nohra@hotmail.com
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ال�صناعات المختلفة

جيمي ديكور

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

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

Furniture-Decoration-Wood Work-& Paints for Furnitures

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

Galerie Adonis
Antelias Highway
Tel: 04-412330

ال�صناعات المختلفة
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تجهيز وتركيب الهنغارات والمخازن
ت�صنيع وتركيب البوابات
الأوتوماتيكية وكافة الأ�شغال
الحديد ال�صناعي والقرميد

Aluminium - Glass
& Stainless Steel

�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

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

�صنــــــــع يف لبنان
الطريق الأ�رسع
للت�سويق ال�صناعي

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
معزز ًا بمناطق اقتصادية واستثمارات أجنبية وتكنولوجيا حديثة

عوامل تطور القطاع الصناعي اإلماراتي؟
ي�شكل ال��ق��ط��اع ال�صناعي �أح���د أ�ه��م
م��ك��ون��ات االق��ت�����ص��اد يف الإم�����ارات،
ويحافظ هذا القطاع على وت�يرة منو
عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو
�إقامة املناطق ال�صناعية املتخ�ص�صة،
وتوفري وجذب اال�ستثمارات اخلارجية
�إليها ،وا�ستقدام التكنولوجيا احلديثة
التي ترفد هذا القطاع بعوامل التناف�سية
مع القطاعات ال�صناعية العاملية.
وي���ؤدي القطاع ال�صناعي دوراً كبرياً
يف منو الناجت املحلي الإجمايل للدولة،
حيث يعترب ثاين �أكرب م�ساهم يف الناجت
املحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز.
ومتتلك الإم��ارات العديد من املميزات
وال����ق����درات ال��ت��ي مت��ك��ن��ه��ا م���ن دف��ع
ه��ذا القطاع �إىل موقع مناف�س على
امل�ستويني الإقليمي والدويل.
وما زال القطاع ال�صناعي يف الدولة
يحافظ على ن�سبة م�ساهمته يف الناجت
الإج��م��ايل املحلي ،وال��ت��ي ت�صل �إىل
�أك�ثر من  ،% 10وه��ي ن�سبة مر�شحة
للزيادة خالل ال�سنوات القادمة ،نظراً
لو�صول بع�ض القطاعات االقت�صادية
�إىل م�ستويات حتقيق الأهداف ،وتو ّقع
حت��ول امل��زي��د م��ن اال���س��ت��ث��م��ارات �إىل
القطاع ال�صناعي ب�أن�شطته املتنوعة،
والتي �أظهرت تطوراً وزي��ادات مهمة
وم�ستقرة خالل الفرتة املا�ضية.
وق���د و���ص��ل �إج��م��ايل ع���دد املن�ش�آت
ال�صناعية يف نهاية ع��ام � 2013إىل
 5626من�شئة �صناعية ،وهي تزيد عن
�أحدث الإح�صاءات املتوفرة عن القطاع
ال�صناعي للعام ،2010التي كانت قد
و�صلت �إىل ما يقارب  4960من�ش�أة.
وت�شهد �إمارة �أبوظبي حتو ًال �رسيع ًا �إىل
اقت�صاد �صناعي ي�ستند �إىل ا�سرتاتيجية
مدرو�سة طويلة الأمد ،ور�ؤية وا�ضحة
تهدف �إىل تنويع م�صادر االقت�صاد،
بعيداً عن النفط والغاز ،وذلك نتيجة
ا�ستمرار تدفق اال�ستثمارات ال�ضخمة
�إىل القطاع ال�صناعي ،وتطوير العديد
من م�شاريع البنية التحتية ،كمنطقة
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خليفة ال�صناعية.
وحت��ق��ي��ق�� ًا ل���ل���ر�ؤي���ة االق��ت�����ص��ادي��ة
لإم��ارة �أبوظبي  ،2030تقوم كل من
امل�ؤ�س�سة العليا للمناطق االقت�صادية
املتخ�ص�صة ،و�رشكة �أبوظبي للموانئ
حالي ًا ،بتطوير العديد من املناطق
ال�صناعية اجلديدة ،تتمتع ببنية حتتية
عاملية امل�ستوى واخلدمات املرافقة،
والتي تخدم �أهداف النه�ضة ال�صناعية،
وتعمل على جذب اال�ستثمارات وحتفيز
النمو االقت�صادي.
تعترب منطقة خليفة ال�صناعية التي
ت��ط��وره��ا ��شرك��ة �أب��وظ��ب��ي للموانئ
م��ن امل�شاريع الهامة �ضمن ال��ر�ؤي��ة
االقت�صادية لإم��ارة �أبوظبي ..2030
وتقع منطقة خليفة ال�صناعية �ضمن
ميناء خليفة ال��ذي �سي�صبح امليناء
التجاري الرئي�س يف �أبوظبي ..يوفر
امل����شروع �شبكة وا�سعة م��ن خطوط
النقل الربية والبحرية واجلوية و�شبكة
ق���ط���ارات ،م��ا يجعل ال��و���ص��ول �إل��ي��ه
ال.
واخلروج منه �سه ً

مدينة دبي الصناعية

تعترب مدينة دبي ال�صناعية ،والتي
112

متتد على م�ساحة  55كيلو مرتاً مربع ًا
( 560مليون ق��دم مربعة) ،من �أكرب
املناطق ال�صناعية يف �إم��ارة دب��ي..
و�أ�س�ست املدينة لت�ساعد يف تنمية
وتو�سيع القطاع ال�صناعي يف الدولة..
وت�ضم املدينة املتخ�ص�صة  6مناطق
�صناعية ،ت�شمل الأغذية وامل�رشوبات
وامل���ع���ادن ا أل���س��ا���س��ي��ة واملنتجات
املعدنية والكيماويات ومعدات النقل
وق��ط��ع ال��غ��ي��ار والآل���ي���ات وامل��ع��دات
امليكانيكية.
كما «تعترب مدينة دب��ي ال�صناعية
مثا ًال على التطور الذي ي�شهده القطاع
ال�صناعي يف ال��دول��ة ،حيث �شهدت
كل من مناطق الأغذية وامل�رشوبات
والكيماويات واملعادن الأ�سا�سية يف
املدينة معدل منو و�صل �إىل  % 10خالل
عام .2011
وا�ستقطبت مدينة دبي ال�صناعية 212
�رشكة جديدة خالل عام  ،2012ما يرفع
ن�سبة النمو يف ال�رشكات اجلديدة التي
اختارت ا�ستخدام العقارات ال�صناعية
وامل��راف��ق املختلفة يف املدينة التي
تعترب الوجهة ال�صناعية ال��رائ��دة يف
�إمارة دبي �إىل  ،% 82باملقارنة مع عام

 .2011حيث ارتفع عدد هذه ال�رشكات
من � 259إىل � 471رشكة جديدة خالل
عام واحد.
يعترب القطاع ال�صناعي يف الإم��ارات
نظاما متكامال ال ميكن �أن يعمل
بفعالية وك��ف��اءة دون ت��وف��ر كافة
العنا�رص الأ�سا�سية الالزمة من حيث
البنية التحتية والطرق واملدن العمالية
وجممعات املكاتب احلديثة والطاقة
وغ�يره��ا م��ن املتطلبات ال�صناعية.
ول��ذل��ك بنيت امل���دن ال�صناعية يف
الدولة لتكون الوجهة الأمثل من حيث
توافر جميع هذه العنا�رص يف مكان
واح��د خلدمة امل�ستثمرين يف القطاع
ال�صناعي.
وتعترب اال�ستثمارات ال�صناعية من �أهم
امل�ؤ�رشات على تو�سع القطاع ال�صناعي
يف ال��دول��ة وج��اذب��ي��ت��ه لل�صناعيني
وامل�ستثمرين.
يف ت�رصيح على درج���ة ك��ب�يرة من
الإيجابية ب�ش�أن االقت�صاد الإماراتي،
قال «يل يوجن» ،املدير العام ملنظمة
الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية،
املعروفة بـ«اليونيدو»� ،إن «الإمارات
م��ن ال���دول ال��ت��ي تتوجه ب��ق��وة نحو
ال�����ص��ن��اع��ات احل��دي��ث��ة وال���دخ���ول يف
اقت�صادات الدول ال�صناعية� ،إذ ي�شكل
القطاع ال�صناعي (حالي ًا) �أكرث من 19
يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل
ل��ه��ا» .ه���ذا ال��ت����صري��ح ُي��ع��د �شهادة
ثقة دول��ي��ة ج��دي��دة بحق االقت�صاد
الإماراتي ،وهي �شهادة تنطوي على
عدد من الدالالت املهمة ،هي� :أو ًال ،تدل
على �أن هذا االقت�صاد ي�سري يف االجتاه
ال�صحيح على طريق التقدم والتطور،
متبع ًا اخلطوات نف�سها التي مرت بها
الدول املتقدمة �إىل �أن و�صلت �إىل ما
هي عليه من تقدم الآن.
ث��ان��ي�� ًا ،ه��ذه ال�شهادة ت��دل على �أن
االقت�صاد الإماراتي ا�ستطاع �أن يتجاوز
وبنجاح املراحل الأوىل على طريق
التقدم والتطور ،فبتمكنه من زيادة
ن�صيب القطاع ال�صناعي يف ناجته
املحلي الإج��م��ايل �إىل احل��د املذكور،
يكون قد متكن من تخطي العديد من
احلواجز ،من بينها� :أو ًال� :إنهاء املرحلة
الأوىل من مراحل التنمية االقت�صادية،

بالتحول من اقت�صاد يعتمد على �إنتاج
املواد الأولية �إىل اقت�صاد قادر على
اال�ستفادة من ثمرات العلم احلديث،
ويرتفع املكون التحويلي واملعريف
يف ن��اجت��ه .ث��ان��ي�� ًا� :إي��ج��اد ال�صيغة
املنا�سبة للمزج بني املوارد الطبيعية
واملوارد املالية واملوارد الب�رشية التي
ميتلكها ،بال�شكل ال��ذي و�ضعه على
طريق االقت�صادات ال�صناعية ،والقدرة
على تطوير طرق الإنتاج ،مبا يواكب
امل�ستجدات ومتطلبات مراحل التحول
التنموي التي مير بها.
ثالث ًا :ميثل ارت��ف��اع ن�صيب القطاع
ال�صناعي �إىل نحو ُخم�س الناجت املحلي
الإجمايل لالقت�صاد الإماراتي ،كما ورد
يف ت�رصيح امل�س�ؤول ال��دويل ،م�ؤ�رشاً
ذا دالل��ة مهمة على جن��اح �سيا�سات
التنويع االقت�صادي الإم��ارات��ي��ة يف
�إدراك �أهدافها ،بل �إن متكن القطاع
ال�صناعي يف حد ذاته من الو�صول �إىل
هذا امل�ستوى من الإ�سهام يف الناجتُ ،يعد
يف حد ذاته م�ؤ�رشاً �إىل و�صول �سيا�سات
التنويع �إىل مراحل متقدمة ،ف�أ�صبحت
حا�ضنة منا�سبة للأن�شطة ال�صناعية.
رابع ًا� :أكد الأمني العام لـ«اليونيدو»
يف ت�رصيحه �أي�ض ًا� ،أن دولة الإمارات
مبا متتلكه من مناطق حرة ومناطق
�صناعية متخ�ص�صة� ،أ�صبحت قادرة
على التعاون مع خمتلف ال��دول ذات
التجارب االقت�صادية وال�صناعية
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العريقة ،وهو ما ي�ؤ�رش �إىل امل�ستوى
الذي تو�صلت �إليه دولة ا إلم��ارات يف
توفري املناخ املالئم لنمو الأن�شطة
ال�صناعية وتطورها مبختلف �أنواعها،
وهو ال يقت�رص على املناطق ال�صناعية
املتخ�ص�صة واملناطق احلرة فقط ،لكنه
يرتافق مع بنى حتتية وتكنولوجية
متطورة ،وبيئة ت�رشيعية وتنظيمية
على درجة عالية من املرونة والكفاءة،
بالإ�ضافة �إىل �سيا�سات مالية تو�سعية
تعك�س الطموح غري املتناهي والرغبة
الكبرية لدى الدولة يف امل�ضي ُقدم ًا
على طريق النمو امل�ستدام والتنمية
ال�شاملة ،والتحول �إىل اقت�صاد قائم
على املعرفة واالبتكار.
لي�س القطاع ال�صناعي فقط هو الذي
تدعمه الإم�����ارات يف طريقها نحو
التنويع االق��ت�����ص��ادي ،لكنها تركز
على عدد من ال�صناعات والقطاعات
احليوية �إىل جانبه ،كقطاعات ال�سياحة
والطاقة اجلديدة واملتجددة واخلدمات
املالية وامل�رصفية والتجارة الداخلية
واخلارجية ،بل �إن �سيا�ساتها يف هذا
الإطار تتمتع بدرجة عالية من املرونة،
وقابلة للتعديل وف��ق�� ًا للم�ستجدات
واالحتياجات ،ب�إ�ضافة قطاعات �أخرى
يف امل�ستقبل ،واالنتقال من مرحلة
تنموية �إىل مرحلة تنموية �أخرى ،وهي
ال�سمة الأ�سا�سية التي يجب �أن تتمتع
بها �أي �سيا�سة تنموية ناجحة.
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ر�سالة �سوريا
 20مليار ليرة ديون قيد المالحقة..واألغلبية يسددون في األيام األخيرة

المصرف الصناعي يدفع  1.2مليار ليرة فوائد للمودعين

حقق امل�رصف ال�صناعي خالل ال�سنوات ال�سابقة �أرقام ًا
مكنته من ترميم اخل�سائر التي مني بها نتيجة القرو�ض
غري املدرو�سة� ،إال �أن ظروف الأزمة منذ �سنوات ثالث
وحتى اليوم جعلته يعاين �أكرث ويتحمل قلة ،على الرغم من
�أن ظروف ًا مماثلة كانت �ستدفع م�رصفا �آخر �إىل االنهيار
تقريب ًا.
ويف هذا ال�سياق ك�شف املدير العام للم�رصف ال�صناعي
الدكتور �أني�س املعراوي عن جملة من الأرقام التي تن�رش
لأول مرة واملتعلقة بواقع الودائع والفوائد املدفوعة
والفوائد املقبو�ضة والودائع حتت الطلب وودائع احل�سابات
اجلارية الدائنة ،مبين ًا �أنها بلغت جمتمعة يف نهاية عام 2013
املن�رصم مبلغا وقدره  18مليار لرية �سورية بزيادة يف خالل
عام  2013مقدارها  1.980مليار لرية �سورية بن�سبة زيادة
مقدارها � ،% 12أما ودائع الأجل وودائع التوفري فقد بلغ
ر�صيدها يف نهاية عام  2013املن�رصم  13.725مليار لرية
�سورية ،بزيادة مقدارها  2.686مليار لرية �سورية �أما بالدرجات
املئوية فقد بلغت هذه الزيادة ن�سبة � ،% 24أما الفوائد املدفوعة
من امل�رصف ال�صناعي للمودعني يف نهاية عام  2013لقاء
الودائع التي ميتلكونها فقد
بلغت  1.250مليار لرية �سورية بزيادة مقدارها  45.8مليون
لرية �سورية وبن�سبة مئوية للزيادة مقدارها � ،% 3.8أما الفوائد
املقبو�ضة من امل�رصف فلم تتجاوز يف نهاية عام 2013
املنق�ضي مبلغ  1.194مليار لرية �سورية مبعدل نق�صان بلغ
 353.7مليون لرية �سورية �أي بن�سبة درجات مئوية مقدارها
�سلبا (.)% 22.8
ويتابع الدكتور املعراوي بالن�سبة للديون التي و�ضعت قيد
املالحقة من امل�رصف والتي بلغ ر�صيدها يف نهاية عام 2013
مبلغا وقدره  20.063مليار لرية �سورية بزيادة مقدارها 1.1
مليار لرية �سورية� ،أي بن�سبة زيادة مئوية مقدارها �ست درجات
( )% 6يف عام  ،2013يف حني بلغ �إجمايل الفوائد املحفوظة
حتى نهاية  2013ما ينوف على  12مليار لرية �سورية بن�سبة
زيادة مئوية مقدارها بالدرجات  ،% 23مع الأخذ بعني االعتبار
�أن هذه الفوائد تراكمية عن �سنوات �سابقة بع�ضها قريب الأمد ال
يتجاوز الع�رش �سنوات وبع�ضها الآخر طويل الأمد يعود �إىل 20
عام ًا و�أكرث ،مبين ًا يف هذا ال�سياق ت�سجيل انخفا�ض �شديد نتيجة
وجود جزء من الديون قد مت حتويله للمالحقة ما رفع ن�سبة
الزيادة يف املالحقة �إىل  ،% 6االمر الذي زاد كذلك من الفوائد
املحفوظة والتي ال ميكن احتجازها من الأرباح ،بالإ�ضافة
�إىل ت�سجيل زيادة يف الوادئع وزيادة يف الفوائد املدفوعة على
الودائع ،ناهيك عن عدم وجود ت�سديدات مل�صلحة امل�رصف
ال�صناعي ما �أدى بطبيعة احلال �إىل تراجع حجم ال�سيولة ثم
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زيادة ن�سبة املبالغ
املحتجزة من الأرباح،
بالنظر �إىل �أنه مت احتجاز مبلغ ي�صل �إىل  2.257مليار لرية
�سورية يف عام  2013املن�رصم فقط.
الدكتور �أني�س املعراوي مل يوافق على �أن امتناع �رشيحة من
املقرت�ضني عن ال�سداد يعترب مبنزلة �إدارة الظهر للم�رصف الذي
�أمن لهم ال�سيولة يوم احتاجوها لبدء �أو تو�سعة م�شاريعهم،
بالنظر �إىل �أنهم زبائن للم�رصف ويتوا�صل امل�رصف مع الق�سم
الأكرب منهم كما عمم امل�رصف على فروعه كلها �رضورة
التوا�صل مع املتعاملني املالحقني وحتفيزهم على مراجعة
امل�رصف للتقدم بطلبات الت�سوية وت�سديد دفعات ح�سن النية،
م�شرياً �إىل �أن بوادر جيدة برزت خالل الفرتة الأخرية ،ولكنها ال
ترقى �إىل م�ستوى الطموح ،مع االنتباه �إىل �أن الوقت مبكر للحكم
عليهم بااللتزام �أو عدم االلتزام بالنظر �إىل �أن املر�سوم رقم 8
اخلا�ص بجدولة ديون الفاعليات االقت�صادية م�ستمر حتى
الثاين من �شهر �أيار املقبل (بدا نفاذه يف  )2014/2/2و�أغلبية
املتعاملني يف�ضلون االنتظار �إىل الأيام الأخرية حتى ي�سددوا ما
عليهم ،م�شدداً على �أن امل�رصف يلوم من مل تت�أثر �أعماله بالأزمة
وا�ستمرت من�شاته بالعمل والإنتاج ومراكمة الأرباح ورغم ذلك
مل ي�سدد �أي مبلغ من املرتتب عليه جتاه امل�رصف ،يف حني �أن
البع�ض الآخر ت�أثر بالأزمة وت�رضر وخ�رس كثرياً ب�سببها وهي
�رشيحة من املقرت�ضني ال ميلك امل�رصف �أي لوم جتاهها.
املدير العام للم�رصف ال�صناعي الدكتور �أني�س املعراوي �أ�شار
�إىل �أن امل�رصف كان من �أكرث املت�أثرين بالأزمة يف القطاع
امل�رصيف ال�سوري بالنظر �إىل �أن امل�رصف مل يكن قد ا�سرتاح
من اخل�سائر التي �أملت به �إال منذ فرتة ق�صرية لت�أتي الأزمة
وت�سبب له اخل�سائر الناجمة عن احلظر املفرو�ض على القطاع
امل�رصيف عموم ًا من جهة واخل�سائر التي �أملت ب�رشيحة كبرية
من املقرت�ضني ما �سبب عدم قدرتهم على �سداد �أق�ساط القرو�ض
التي مولها امل�رصف لهم �إ�ضافة �إىل معاناة امل�رصف ممن يقدر
على ال�سداد ومل يلتزم ومل ي�سدد لأ�سباب تتعلق به هو مهما كانت
تو�صيفات هذه الأ�سباب وبواعثها.
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من «المركزي» إلى «المصارف»:
انتبهوا للتحويل إلى بلدان أجنبية أو تلقي مبالغ كبيرة

عمم م�رصف �سورية املركزي على جميع
امل�صارف العاملة يف �سورية �رضورة
االنتباه ومتابعة العمليات امل�رصفية
التي تقوم �شكوك مو�ضوعية حول عدم
�سالمتها� ،إ�ضافة �إىل �رضورة االلتزام
بتعليمات هيئة مكافحة غ�سيل الأموال
ومتويل الإرهاب.
وح�سب تعميم م�رصف �سورية املركزي
(يف كتابه رقم �/694س )1/23/ف�إن من
ال�رضوري احلر�ص على مو�ضوع التحقق
من هوية �أ�صحاب احل�سابات املزمع
�أو الذين يتم التعامل معهم والتحقق
من جميع امل�ستندات الثبوتية التي
ت�ؤكد هوياتهم و�أ�صالتها والت�أكد من
الأ�شخا�ص امل�ستفيدين من العمليات التي
تتم عرب و�سطاء والطلب �إىل العمالء تقدمي
الت�رصيحات التي تبني هوية امل�ستفيد
الفعلي من العملية وفق ما ن�صت عليه
تعليمات هيئة مكافحة غ�سيل الأموال
ومتويل الإرهاب وجتميع املعلومات
ال�شخ�صية واملالية كافة حول امل�ستفيد
�إن كان من فتح احل�ساب الذي يقوم
بالتعامل مع امل�رصف بوكالته الر�سمية
عن �أحد الأ�شخا�ص ،والت�أكد من �إبراز
الوكالة �إ�ضافة �إىل امل�ستندات املتعلقة

بهويته وتقدمي جميع املعلومات املوثقة
الالزمة لإجناز املطلوب �أ�صو ًال.
وي�ضيف التعميم :يجب على امل�صارف
ا�ستخدام �أحدث الأنظمة لك�شف
الن�شاطات غري االعتيادية وامل�شكوك
ب�أمرها والت�أكد من تبليغ املعلومات
الإدارية �إىل الإدارة وامل�س�ؤولني يف
الوقت املنا�سب والعمل على حتديد
وحتليل ومتابعة ح�سابات الزبائن
التي تنطوي على عمليات غري اعتيادية
كالإيداعات املتكررة ملبالغ �صغرية
ال ينا�سب حجمها حجم �أعمال العميل
املعروفة وعدم وجود مربر اقت�صادي �أو
هدف م�رشوع لإجراء العملية وذلك ب�سبب
التباين بني طبيعة هذه العملية وطبيعة
الن�شاط املهني االعتيادي للعميل و�إجراء
حتويل �إىل بلدان �أجنبية و�إىل ح�سابات
�أ�شخا�ص �آخرين وتلقي حتويل مايل كبري
منهم عندما ال يوجد هناك �صلة �أو رابط
�أو مربر لتعامل العمالء مع هذه البلدان �أو
ه�ؤالء الأ�شخا�ص وقب�ض وا�ستالم و�رشاء
�شيكات حلامله �أو �شيكات �سياحية مببالغ
كبرية و�إجراء عمليات �صندوق (عمليات
م�رصفية نقدية) مببالغ كبرية كالإيداع
وال�سحب و�رشاء ال�صكوك كال�سندات
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والأذونات و�رصف العمالت الأجنبية� ،أو
القيام بعمليات مالية ال يتنا�سب حجمها
والو�ضع املايل للعميل املتعامل معه �أو
وجود �شك يف �صحة املعلومات امل�رصح
عنها من العميل املودع �أو ال�ساحب ،مع
العلم ب�أن �أي عمليات كبرية ومهمة قد
يقوم بها �أحد العمالء من خالل امل�رصف
يجب �أن حتظى مبوافقة �أكرث من �شخ�ص
م�س�ؤول يف الإدارة العليا �أو التعامل مع
بع�ض الفئات من العمالء �أو �أ�صناف
معينة من احل�سابات الذين توجد �شكوك
حولهم �أو حول ن�شاطهم واالنتباه �إىل
املبالغ التي تفوق هذه احلدود.
كما ت�ضمن تعميم م�رصف �سورية
املركزي الت�أكيد على اتخاذ �إجراءات
العناية اخلا�صة للح�سابات اجلامدة
و�إدارة املخاطر املرتبطة بها و�ضمان
ال�ضبط ال�سليم لهذا النوع من احل�سابات
وكذلك حل�سابات املتعاملني يف
املحافظات التي ت�شهد حالي ًا �أي
ا�ضطرابات �أمنية �أما يف حال كان
امل�رصف ميار�س �أن�شطة �أو عمليات يف
بيئة تعيق ال�شفافية ،فيجب �أن ي�ضع
حدوداً مالئمة حلجم العمليات امل�سموح
بها يف هذه املناطق ،كما يجب عليه
الت�أكيد على الإدارة التنفيذية لو�ضع
�سيا�سات لتحديد و�إدارة كل �أنواع
املخاطر املرافقة والإف�صاح عنها
للمدققني وال�سلطة الرقابية .وح�سب
تعميم املركزي يجب متابعة تواريخ
�صالحية بوال�ص الت�أمني وجتديدها
با�ستمرار والت�أكد من مدى التزام
�رشكات الت�أمني بالعقود املوقعة معها
وبالقوانني املرعية ومعرفة حجم
اخل�سائر الواقعة واملتبقية وكيفية
معاجلتها و�إدارتها ،مع الإ�شارة �إىل
�رضورة عدم االعتماد فقط على التخفيف
من �آثار املخاطر بوا�سطة الت�أمني �ضدها
بل العمل على و�ضع الإجراءات و�أنظمة
ال�ضبط الداخلية التي ت�سمح بالرقابة
الوقائية واكت�شاف مواطن اخللل والعمل
على تالفيها.
العدد � 138أيار 2014

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

ر�سالة العراق

انطالق منتدى االستثمار في العراق وإقليم
كردستان بحضور أكثر من  300شخصية اقتصادية
عقد احتاد الغرف التجارية وال�صناعية لإقليم كرد�ستان ،منتدى
اال�ستثمار يف العراق واالقليم يف مدينة اربيل ،برعاية رئي�س
الإقليم م�سعود بارازاين ومب�شاركة  30دولة عربية و�أجنبية
وح�ضور �أكرث من � 300شخ�صية اقت�صادية ،فيما اكد القائمون
على املنتدى انه يقام ملنا�سبة مل ي�شهدها العراق منذ «�أكرث من
�أربعني عاما».
وقال رئي�س احتاد الغرف التجارية وال�صناعية لإقليم كرد�ستان
دارا جليل خياط ان «عقد منتدى اال�ستثمار يف العراق و�إقليم
كرد�ستان يف اربيل جاء ملنا�سبة عقد االجتماع الدوري الـ 116
لالحتاد العام لغرف التجارة وال�صناعة والزراعة للبالد العربية
يف اربيل» ،مبينا ان «هذا االجتماع يعترب الأول يف العراق منذ
�أكرث �أربعني عام ًا.
و�أ�ضاف خياط ان «عددا كبريا من ال�رشكات والغرف التجارية
وال�صناعية ورجال الأعمال من  35دولة عربية و�أجنبية
ي�شاركون يف املنتدى ،م�شريا اىل «�أنهم يعملون على جذب هذه
ال�رشكات واال�ستثمارات �إىل �إقليم كرد�ستان والعراق».
من جانبه قال �أمني عام الغرف التجارية العراقية عبداحل�سني
ر�شيد ان» احتاد الغرف التجارية العراقية د�أب على �إقامة مثل
هذه املنتديات وامل�ؤمترات االقت�صادية داخل العراق وخارجه،
واليوم اختار االحتاد �إقليم كرد�ستان لإقامة هذا املنتدى الذي
جمع �أكرث من � 300شخ�صية اقت�صادية عربية و�أجنبية عراقية».
و�أ�ضاف ر�شيد ،ان «لقاء هذه ال�شخ�صيات �أكد ان العراق مازال
�سوق ًا ا�ستثمارية واعدة ،وان ا�ستقرار الو�ضع الأمني يف �إقليم
كرد�ستان غري نظرة امل�ستثمرين الذين كانوا يتخوفون من
دخول العراق» ،مو�ضحا ان «حكومة الإقليم وفرت الكثري من

امل�ستلزمات لنجاح املنتدى».
من ناحيته قال نائب رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة
قطر حممد بن احمد الكواري ان «العراق ميلك ثروات هائلة من
الغاز والنفط وفر�صا ا�ستثمارية كبرية ،اما �إقليم كرد�ستان فهو
�إقليم نا�شئ ميلك الكثري من الفر�ص يف جمال البنى التحتية
وال�صناعات واخلدمات وكل املجاالت».
و�أ�ضاف الكواري ،انه «نحن يف قطر كنا ننتظر الفر�صة لزيارة
كرد�ستان والعراق ،وان هناك بنوكا تدعم اال�ستثمارات يف
الإقليم تنوي التواجد يف كرد�ستان من بينها البنك القطري
الوطني».
و�أكد رئي�س جتمع كفاءات العراق علي الدباغ ان «املنتدى
ميثل نافذة للعراق لعر�ض ما يحتويه هذا البلد وما يختزنه من
فر�ص هائلة جدا يف امل�ستقبل» ،م�شريا اىل ان «الأزمة ال�سيا�سية
احلالية يف العراق تقتل �أية فر�صة ا�ستثمار من �أي م�ستثمر �سواء
�أكان عراقيا او عربيا او �أجنبي ًا».

قصار :المؤتمر يعكس قناعة بأهمية االستثمار
قال رئي�س احتاد الغرف العربية
الق�صار الذي ر�أ�س الوفد العربي
عدنان ّ
امل�شارك يف املنتدى �إن املنتدى يعك�س
قناعة االحتاد ب�أهمية اال�ستثمار
يف العراق و�إقليم كرد�ستان ،معترباً
�أن العراق بلد حموري لال�ستثمار يف
القطاعات االقت�صادية ،وتتوافر فيه
العنا�رص املطلوبة لإجناح امل�شاريع
اال�ستثمارية ارتكازا على احلوافز
واالمتيازات واحل�صانات التي
يوفرها قانون اال�ستثمار وم�رشوع
قانون الإ�صالح االقت�صادي االحتادي
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اجلديد ،الهادف �إىل �إعادة هيكلة
االقت�صاد العتماد �آليات ال�سوق احلرة
وحترير التجارة و�ضمان املناف�سة
العادلةُ .ت�ضاف �إىل ذلك القوانني
والت�رشيعات اجلديدة امل�شجعة على
اال�ستثمار.
و�أعلن �أن �إقليم كرد�ستان العراق
ي�شكل بذاته واحة مميزة لال�ستثمار،
كونه وجهة ا�ستثمارية م�ستقرة
ومنفتحة وواعدة لل�رشكات العربية.
من جهته قال رئي�س احتاد الغرف
التجارية العراقي جعفر احلمداين ان
116

هذا االجتماع يعقد يف العراق بعد
قطيعة دامت اكرث من  40عاما ما
يعك�س �أهمية العراق وا�ستعادته لدوره
على امل�ستويني الدويل والإقليمي.
و�أ�ضاف ان هذا االجتماع �سي�سهم يف
تعزيز التعاون مع الغرف التجارية
وال�صناعية والزراعية العربية والدولية،
مبا يحقق اجلدوى االقت�صادية للبلد،
و�أو�ضح ان االحتاد �سينظم م�ؤمتر
اال�ستثمار يف كرد�ستان العراق نهاية
ال�شهر احلايل يف �أربيل والذي يتزامن
مع اجتماع الدورة (.)116

ومن جانبه ،قال رئي�س هيئة ال�سياحة يف كرد�ستان مولوي
جبار ان «الهيئة ا�ستعر�ضت التطور الذي ت�شهده �سياحة الإقليم،
ون�سبة النمو التي تتجاوز الـ  % 25يف كل عام ،وعرب عن �أمله يف
ان ي�صبح الإقليم مع حلول عام � 2025إقليما �سياحيا عامليا»،
مبينا ان «عدد ال�سياح الذين جا�ؤوا اىل �إقليم كرد�ستان العام
املا�ضي و�صل اىل  3ماليني �سائح».
و�أ�ضاف جبار ،ان «عدد الفنادق يف الإقليم و�صل اىل 550
فندق ًا ،وان قيمة اال�ستثمارات يف ال�سياحة بلغت العام املا�ضي
 3مليارات و  400الف دوالر» ،م�شرياً اىل ان «اال�ستثمار ال�سياحي
ي�شكل  % 19من واقع اال�ستثمارات يف كرد�ستان».
وقالت امل�ست�شارة العامة يف م�رصف كرد�ستان الدويل «�سويبة
حممود زنكنة» ان «هذا النوع من املنتديات يعد �أف�ضل طريقة
جلمع امل�ستثمرين وتكوين ال�رشاكة بني امل�ستثمر العراقي
وامل�ستثمر الأجنبي ،وهي فر�صة لكي يعرف اال�ستثمار الأجنبي
ان هناك منطقة �آمنة يف العراق وهي اقليم كرد�ستان التي ت�ضم

الكثري من اال�ستثمارات ،وتكون ج�رسا رئي�سيا اىل بغداد ومناطق
العراق الأخرى».
وكانت هيئة اال�ستثمار يف اقليم كرد�ستان قد �أعلنت ،يف (30
ت�رشين الأول � ،)2013أن حجم اال�ستثمار يف االقليم بلغ �أكرث
من  31مليار دوالر ،واكدت �أن عدد امل�شاريع اال�ستثمارية و�صل
�إىل  607م�شاريع ،ويف حني �أ�شارت اىل �أن ن�سبة اال�ستثمار يف
قطاعات ال�سكن وال�صناعة وال�سياحة بلغت  ،»% 81لفتت �إىل
�أن تركيا واالمارات هما يف مقدمة الدول امل�ستثمرة يف االقليم.
وكانت � 625رشكة عاملية تنتمي اىل  27دولة قد بد�أت ،يف
( 29ت�رشين الأول  ،)2013بعر�ض منتجاتها املختلفة �ضمن
معر�ض (بروجكت العراق) املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون البناء والإعمار
والطاقة يف �أربيل و�سط ت�أكيد �أهمية ال�سوق العراقية وحاجتها
اىل االنفتاح على ال�صناعات العاملية يف املرحلة املقبلة مع
�إ�شادة بالت�سهيالت التي حت�صل عليها هذه ال�رشكات حالي ًا يف
�إقليم كرد�ستان والأجواء املنا�سبة للعمل فيه.

التجارة تسجل أكثر من  3آالف معاملة للشركات في وقت قياسي
ي�سعى العراق اىل تطوير القطاع
االقت�صادي من خالل تطبيق برامج
ا�صالحية تتمثل باعتماد االنظمة
االلكرتونية وحو�سبة املعلومات
ورقمنتها باال�ساليب احلديثة مبا
يحقق اجلدوى باخت�صار الوقت واجلهد
بني كل من ا�صحاب ال�رشكات� ،سواء
كانت حملية �أم �أجنبية ،وبني الدوائر
احلكومية.

رغبة الشركات العالمية

وتنتظر ال�رشكات العاملية ،التي ت�ؤكد
رغبتها املبا�رشة باال�ستثمار يف
العراق ،العمل باالنظمة االلكرتونية
يف التعامالت اخلارجية لكي تتمكن
من الدخول اىل البلد واجناز معامالتها
اال�صولية بعيدا من البريوقراطية
والروتني.
وبعد انهائها اال�ستعدادات للعمل
باالنظمة احلديثة �أعلنت دائرة ت�سجيل
ال�رشكات يف وزارة التجارة مبا�رشتها
بتطبيق العمل على نظام املراجعات
االلكرتوين منذ منت�صف �آذار املا�ضي.
و�أو�ضح م�ست�شار وزارة التجارة كاظم
احل�سني :ان النظام يعمل على جمموعة
تعمل يف خمتلف
من التطبيقات
املفا�صل الرئي�سة التي ت�رسي فيها

املراجعة ومن اهمها تطبيق web
 applicationاال�ستعالمات وعلى 6

حا�سبات متطورة.

خزن البيانات

وا�شار اىل ان هذه التطبيقات حتتوي
على معلومات خمتلفة مثل موعد
املراجعة الالحقة والنواق�ص التي
تكت�شف يف املعاملة اثناء اجناز الطلب
وتاريخ اجناز املعاملة وهذه التطبيقات
ت�صب يف حا�سبة مركزية تقوم بخزن
البيانات وا�صدار جميع االح�صائيات
والتقارير عن متابعة االجناز لكل
معاملة.
و�أ�ضاف ان ذلك من �ش�أنه ت�سهيل
ا�ستقبال املراجعني وحتديد القاعات
التي يتجهون اليها ،ف�ضال عن تطبيق
ق�سم التدقيق يف الدائرة االدارية
واملالية ا�ضافة اىل التطبيقات املختلفة
لكل ق�سم من اق�سام الدائرة.

وقت قياسي

و�أكد احل�سني ان النظام اجلديد �سجل

 3367معاملة من تاريخ 2014/3/6
لغاية  2014/3/27ومبعدل 404

معامالت يف اليوم الواحد عدا يوم
اخلمي�س.ويرى االكادميي االقت�صادي
117

الدكتور ع�صام املحاويلي ان اتخاذ
هذه اخلطوة من �ش�أنه االرتقاء بواقع
عمل الدائرة النه �سيختزل الوقت واجلهد
على كل من �صاحب ال�رشكة وموظفي
الدائرة ،م�ؤكدا يف حديثه لـ(ال�صباح):
انه عندما ت�سهل عملية ت�سجيل ال�رشكات
االجنبية يف العراق فان ذلك من �ش�أنه
ان ينعك�س ايجابا على واقع اال�ستثمار
يف البلد ومبا يحقق التنمية االقت�صادية
واالعمار احلقيقي.

االسم التجاري

وتابع ان هذا النظام ميثل احد ادوات
النافذة الواحدة التي اوجدت حلوال
لت�سهيل عمل دائرة ت�سجيل ال�رشكات
ومنها و�ضع اول موقع لال�سم التجاري
يف العراق على �شبكة االنرتنت الذي
يتيح للمواطن من خالله الدخول اىل
املوقع االلكرتوين من اي مكان ومعرفة
اال�سم التجاري الذي يريده.
ومن اجلدير بالذكر ان العمل بهذا
النظام قد عمل على اال�ستغناء عن عمل
�شعبة الوارد يف ما يتعلق باملعامالت
حيث ا�ضيفت تلك الوظيفة اىل نظام
املراجعات اليومية االلكرتوين الذي
اختزل الكثري من الوقت واجلهد يف
العمل.
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اقت�صاد عربي

هل تستطيع الصادرات الصناعية الخليجية
تجاوز تحدياتها؟
دعا م�س�ؤولون خليجيون �إىل الرتكيز
على �صناعات القيمة امل�ضافة وتعزيز
التخ�ص�ص يف ال�صناعات.
كما دعا م�س�ؤولون و�صناعيون خليجيون
خالل م�ؤمتر يف م�سقط اىل �رضورة
الرتكيز على �صناعات القيمة امل�ضافة،
وتعزيز التخ�ص�ص يف ال�صناعات دون
التقليد ،و�إيجاد �آلية فاعلة ملواجهة
الإجراءات احلمائية التي تتخذها
الأ�سواق الأوروبية والآ�سيوية �ضد ما يرد
�إليها من اخلارج.

ا�ستعر�ض م�س�ؤولون و�صناعيون
خليجيون م�شاركون يف م�ؤمتر
ال�صناعيني الـ 14الذي انطلقت فعالياته
العمانية م�سقط جملة
الأحد يف العا�صمة ُ
من التحديات التي تواجه ال�صادرات
ال�صناعية اخلليجية.
ودعا ه�ؤالء �إىل �رضورة الرتكيز على
�صناعات القيمة امل�ضافة ،وتعزيز
التخ�ص�ص يف ال�صناعات من دون
التقليد ،و�إيجاد �آلية فاعلة ملواجهة
الإجراءات احلمائية التي تتخذها

الأ�سواق الأوروبية والآ�سيوية �ضد ما يرد
�إليها من خارجها.
و�أكدوا �أن ما حققته ال�صادرات
ال�صناعية لدول جمل�س التعاون اخلليجي
من منو �سنوي بن�سبة  % 10يحتاج �إىل
بلورة �إ�سرتاتيجية موحدة لتنميتها
علها حتافظ على قفزة �شهدتها اخلم�س
الأخرية حيث بلغت قيمتها  256.4مليار
دوالر عام  2012بعد �أن كانت 158.5
مليارا عام .2008

متغيرات

وقد ك�شفت مناق�شات امل�ؤمتر عن �أن
املتغريات العاملية تفر�ض على دول
املجل�س التحرك للدفع ب�صادراتها
ال�صناعية اىل الأ�سواق اخلارجية
والو�صول اىل �أ�سواق جديدة كال�سوق
الأفريقية ،خ�صو�ص ًا �أن دول االحتاد
الأوروبي بد�أت ت�ؤمن ب�أن دول املجل�س
منت كثرياً ولي�ست بحاجة ملعاملة
تف�ضيلية يف التجارة معها ما ي�شكل
حتدي ًا لل�صادرات اخلليجية.
وك�شف املتحدثون عن �أن ال�صناعات
اخلليجية املعتمدة على الغاز عانت
كرثة ق�ضايا مكافحة الإغراق ،يف وقت
تدخل فيه اىل الأ�سواق اخلليجية منتجات
عاملية بر�سوم جمركية ال تتعدى .% 5
ودعوا ال�رشكات ال�صناعية اخلليجية اىل
التعامل بديناميكية مرنة مع املتغريات
االقت�صادية العاملية عرب التوجه نحو
اقت�صاد املعرفة.
ويف كلمته خالل افتتاح امل�ؤمتر� ،أكد
الأمني العام ملجل�س التعاون اخلليجي
عبد اللطيف الزياين حاجة ال�صادرات
ال�صناعية اخلليجية اىل الكثري من اجلهد
واملثابرة والتخطيط املدرو�س يف ظل
التوجه العاملي لالقت�صاد القائم على
االبتكار والإبداع.
ودعا الزياين اىل �أن ت�صبح �صناعة
املعرفة يف دول املجل�س واليمن نهجا
�أ�سا�سيا يف �إ�سرتاتيجيتها التنموية
امل�ستقبلية ،واىل املزيد من التعاون
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد � 138أيار 2014

118

والتن�سيق امل�شرتك لتنمية ال�صادرات
ال�صناعية اخلليجية عرب فتح �أ�سواق
جتارية جديدة ،وتطوير ال�صناعات
التقنية الدقيقة واملتطورة ونقلها
وتوطينها.
ولفت يف حديثه �إىل �أن اليمن زاخر
بالإمكانات واملوارد الطبيعية املتنوعة
وميتلك طاقات ب�رشية م�ؤهلة ومدربة
ويحتل موقع ًا جغرافي ًا مهم ًا ,وا�صف ًا
اليمن بال�سوق التجارية الواعدة التي
ميكنها �أن تفتح �أمام قطاعها ال�صناعي
جما ًال وا�سع ًا للنمو لي�سهم بدوره يف منو
االقت�صاد اليمني.

تحديات

وحول واقع وحتديات ال�صادرات
اخلليجية ،حتدث الأمني العام ملنظمة
اخلليج لال�ست�شارات ال�صناعية عبد
العزيز العقيل معترباً �أن العمل املنفرد
يف دول املجل�س هو �أبرز حتديات منو
ال�صادرات اخلليجية ،داعيا اىل تعزيز

التن�سيق اخلليجي ملواجهة ال�رضائب
املتزايدة والر�سوم التي تفر�ضها �أوروبا
و�آ�سيا على ال�صادرات اخلليجية.
كما حتدث رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة
ال�صفا للأغذية اخلبري االقت�صادي
العماين املهند�س �صالح ال�شنفري ،معترباً
ُ
الإجراءات احلمائية الأوروبية بانها
العقبة الكربى �أمام ال�صادرات اخلليجية.
ودعا الدول اخلليجية اىل العمل يف �أكرث
من منحى ملواجهة حتديات �صادراتها،
ومنها الرتكيز على الإ�صالحات الهيكلية
االقت�صادية يف الداخل اخلليجي،
ومكافحة البريوقراطية ،وتوفري املناخ
املالئم لال�ستثمار ال�صناعي .كما طالب
بتوحيد الإجراءات احلدودية ،وتفعيل
االتفاقيات اخلليجية االقت�صادية
و�آليات التعاون االقت�صادي ،والتفاو�ض
كتلة واحدة مع الغرب لإزالة معوقات
ال�صادرات.
ويرى ال�شنفري �أن الواقع ال�سيا�سي
والتوترات ال�سيا�سية اخلليجية التي

و�صفها بامل�ؤقتة لن تكون عائق ًا امام
العمل االقت�صادي اجلماعي لأن الأ�صل
هو الوحدة والتعاون ،و�أن دول املجل�س
قادرة على جتاوز خالفاتها ولديها
القدرة على التن�سيق االقت�صادي بعيداً
من املناخات ال�سيا�سية.
من جانبه ،يرى ع�ضو جمل�س ال�شورى
العماين توفيق اللواتي �أن م�شكالت
ُ
ال�صادرات اخلليجية البينية خليجية يف
الدرجة الأوىل يف وقت مازالت توجد
فيه الكثري من الإجراءات اجلمركية بني
حدود الدول اخلليجية بع�ضها البع�ض،
واالرتفاع الوا�ضح يف كلفة ال�شحن بني
دول املجل�س.
كما دعا اللواتي ال�صناعيني اخلليجيني
�إىل الرتكيز على �صناعات القيمة
امل�ضافة ،وذلك ب�أن ت�ستهلك امل�صانع
�إنتاج بع�ضها البع�ض ب�شكل متكامل
حتى ال تقت�رص ال�صناعات اخلليجية
على ت�صدير منتجاتها كمواد خام غري
مكتملة الت�صنيع.

استراتيجية صناعية مغربية بملياري يورو
ك�شفت احلكومة املغربية عن خمطط وطني لت�رسيع التنمية
ال�صناعية ميتد بني  2014و ،2020مبيزانية تقارب امللياري
يورو ،بهدف تطوير قطاعات �صناعية حققت نتائج �إيجابية
يف ال�سابق ،ولتوفري ن�صف مليون وظيفة.
وي�أتي هذا املخطط الذي رفع اىل امللك حممد ال�ساد�س
يف الدار البي�ضاء ،بعد خمطط «امليثاق الوطني للتنمية
ال�صناعية» الذي �أطلق يف  ،2008والذي �سمح للمغرب بجذب
انتباه جمموعات �صناعية كبرية مثل جمموعة «رينو»
الفرن�سية يف طنجة (�شماال) ،وجمموعة «بومباردييه»
الكندية يف �ضواحي الدار البي�ضاء.
و�أكدت وزارة ال�صناعة املغربية يف بيان ان «و�صول
فاعلني اقت�صاديني دوليني يجعل مكانة املغرب بارزة على
اخلارطة ال�صناعية العاملية ويو�سع حميطه اال�سرتاتيجي
الذي يحتاج �إىل تقوية وتطوير» ،م�ضيفة �أن «املخطط
الوطني لت�رسيع التنمية ال�صناعية جاء لهذا الغر�ض».
ويف مقابلة مع فران�س بر�س قال موالي حافظ العلمي
وزير ال�صناعة املغربي �إن �إن�شاء �صندوق التنمية ال�صناعية
كذراع مالية للمخطط الوطني لت�رسيع التنمية ال�صناعية
مبيزانية تبلغ  20مليار درهم ( 1,8مليار يورو) ،جاء «من
�أجل مواكبة وم�ساعدة ال�رشكات الراغبة يف اال�ستقرار يف
املغرب �أو الراغبة يف �إعادة الهيكلة».
و�أو�ضح الوزير �أن املخطط الوطني لت�رسيع التنمية ال�صناعية
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عرب �صندوق التنمية االقت�صادية و�إجراءات �أخرى يهدف اىل
«�إعطاء نف�س جديد لل�صناعة املغربية».
و�أ�ضاف الوزير �أن الهدف هو الو�صول �إىل «�رشكات مرتابطة
يف ما بينها من حيث االنتاجية ،فعلى �سبيل املثال وبدال
من قيام �رشكة واحدة بت�صنيع قطعة او قطع غيار ال�سيارات،
ال �أي�ضا ،وذلك
جنعل الإنتاج متكامال فيخرج املنتج متكام ً
عرب الربط بني خم�س �أو �ست �رشكات يف ما بينها �إنتاجيا».
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اقت�صاد عربي
تأخير

ملتقى

ع��ق��د ب��ال��ع��ا���ص��م��ة القطرية
ال����دوح����ة امل��ل��ت��ق��ى الأول
مل�صنعي مواد البناء باخلليج
واليمن ،يف ظل توقعات ب�أن
ت�شهد �صناعة م���واد البناء
باملنطقة منواً قوي ًا يف الفرتة
املقبلة بدعم من امل�شاريع
الإن�شائية الكربى التي �سيتم
تنفيذها.

تحذير

تقل�صت �إي����رادات م�رص من
ال�سياحة  % 43يف ال��رب��ع
الأول من  2014لتبلغ قيمتها
 1.3مليار دوالر ،وعزت هبوط
الإيرادات �إىل حتذيرات مماثلة
من  15دولة �سيما من �أوروبا.

إجراء

ت��ع��ت��زم م����صر تطبيق حظر
على ت�صنيع وا�سترياد �أجهزة
التكييف فائقة التربيد ابتداء
من منت�صف حزيران املقبل،
وذلك �ضمن إ�ج��راءات للتغلب
على �أزمة الطاقة التي تعي�شها
البالد �سواء ما يتعلق بالغاز
�أو الكهرباء.

أمن

ق��ال رئي�س �أن�شطة التطوير
والإن��ت��اج ال���دويل يف �رشكة
�شتات �أويل الرنويجية الر�س
كري�ستيان بات�رش �إن ال�رشكاء
يف حمطة عني �أمينا�س للغاز
يف اجلزائر اتفقوا على �إجراءات
�أمن �إ�ضافية �رضورية لعودة
العمال الأجانب.

اتصاالت

ارت��ف��ع��ت الأرب����اح الف�صلية
ل�رشكة االت�صاالت ال�سعودية
بن�سبة  % 54اىل نحو 2.4
مليار ري��ال .ومع ذلك النمو
ج��اءت الأرب��اح دون متو�سط
التوقعات البالغ  2.7مليار
ريال.
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ت�ؤكد ليبيا �أن م�شاكل فنية
ت ؤ���خ��ر �إع���ادة افتتاح مرف�أ
الزويتينة النفطي يف �رشق
ال����ب��ل�اد ،ب��ع��دم��ا ت��و���ص��ل��ت
احلكومة التفاق مع حمتجني
للإنهاء ح�صارهم للمرف أ� الذي
ي�سيطرون عليه منذ ثمانية
�أ�شهر.

مصر تسدد مستحقات شركات نفط أجنبية
�أكدت م�رص �أنها �ستدفع قرابة مليار دوالر من الأموال امل�ستحقة
ل�رشكات النفط الأجنبية يف غ�ضون ال�شهرين القادمني.
ودفعت م�رص العام املا�ضي  1.5مليار دوالر من الأموال التي
تدين بها لل�رشكات الدولية ،وذلك �ضمن برنامج لل�سداد ي�سعى
�إىل �إحياء الثقة يف االقت�صاد بعد �سنوات من اال�ضطرابات.
وقالت �سلطات م�رص يف ال�سابق �إنها �ست�سدد ثالثة مليارات
دوالر �أخرى يف �أق�ساط �شهرية حتى العام  ،2017وذلك لت�شجيع
�رشكات النفط الأجنبية على زي��ادة عمليات اال�ستك�شاف
والإنتاج يف م�رص.
وت�سعى م�رص ملواجهة فواتري باهظة للطاقة ناجتة عن دعم
الدولة الكبري لأ�سعار منتجات الوقود ،وقد ت�رضرت قدرة
حكومة القاهرة على دفع م�ستحقات �رشكات النفط واملقاولني
بعد ثورة  25كانون الثاين  ،2011التي �أثرت �سلب ًا على حجم
اال�ستثمارات وال�سياحة و�إيرادات ال�رضائب.
«م�رص حت�صل من ال�سعودية والإمارات والكويت على معونات
برتولية بقيمة  700مليون دوالر �شهري».
ويف �سياق مت�صل ،قال وزير البرتول وال�ثروة املعدنية �إن
ب�لاده حت�صل من ثالث دول عربية على معونات برتولية
بقيمة  700مليون دوالر �شهري ًا ،وكانت كل من ال�سعودية
والإمارات والكويت قد منحت م�رص عقب الإطاحة بالرئي�س
حممد مر�سي يف يوليو املا�ضي مليارات الدوالرات على �شكل
ودائع وقرو�ض دون فوائد ومنتجات نفطية.
وكان الرئي�س امل�رصي امل�ؤقت عديل من�صور قد �أ�صدر قرارا
بقانون يق�رص احلق يف الطعن ببطالن العقود التي يكون
�أحد �أطرافها الدولة �أو �أحد �أجهزتها على �أطراف التعاقد دون
غريهم ،وكان جمل�س الوزراء قد �أقر م�سودة القانون يف وقت
�سابق من هذا ال�شهر.
و�أو���ض��ح ب��ي��ان للرئا�سة �أن ه��ذا ال��ق��ان��ون ال���ذي ينتظره
امل�ستثمرون منذ وقت طويل يهدف �إىل تعزيز مناخ الأعمال يف
م�رص� ،أو�ضح املتحدث الر�سمي با�سم رئا�سة اجلمهورية �إيهاب
بدوي �أن احلكومة ا�ستهدفت من هذا القانون «حتفيز الن�شاط
االقت�صادي ،وتوفري نظام �إجرائي ي�ضمن ا�ستقرار تعاقدات
الدولة ويحقق احلماية للمتعاقد يف �إط��ار من امل�رشوعية
و�سيادة القانون».
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اتفاقية

وق��ع بنك �أبوظبي التجاري
اتفاقية ل�رشاء حمفظة قرو�ض
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
من �رشكة مبادلة بقيمة 122
مليون دوالر ،ويتوقع �أن ترفع
االتفاقية اقت�صاد الإم��ارات
�إىل  ،% 70بحلول .2020

تنديد

تظاهر نحو � 1000شخ�ص،
بالعا�صمة املغربية الرباط،
للتنديد بال�سيا�سة االقت�صادية
للحكومة ،وذلك بعد �أ�سبوعني
ع��ل��ى م�����س�يرة ل��ث�لاث �أك�ب�ر
نقابات يف امل��غ��رب ،حملت
املطالب نف�سها.

احصاء

ت�����ش�رع ت��ون�����س يف �إج�����راء
«ال���ت���ع���داد ال���ع���ام لل�سكان
وال�سكنى» الذي ينجز مرة كل
ع�رش �سنوات ،ويعترب �أ�ضخم
عملية �إح�صائية تقوم بها
الدولة والتي �ست�ستغرق ثالثة
�أ�سابيع على �أن يتم “�إعالن
نتائجها الأولية النهائية يف
كانون الأول.

تضخم

ق��ال��ت امل��ن��دوب��ي��ة ال�سامية
للتخطيط يف املغرب �إن معدل
ت�ضخم �أ�سعار امل�ستهلكني
يف اململكة بلغ  0.4باملئة
على �أ�سا�س �سنوي يف �آذار
وهو نف�س م�ستواه يف �شباط
املا�ضي.

ميناء

تشريع

ق��ال م�����س���ؤول يف امل�ؤ�س�سة
الوطنية للنفط يف ليبيا �إن
ناقلة بد�أت حتميل اخلام يف
ميناء احلريقة �رشقي ليبيا،
وذلك للمرة الأوىل منذ قرابة
ت�سعة �أ�شهر بعد اتفاق �أبرم
الأ�سبوع املا�ضي على �إعادة
فتحه.

�أك���د بنك الكويت امل��رك��زي،
ب����ضرورة الإ���س�راع يف �سن
ت����شري��ع��ات ل��ل�����ص��ك��وك يف
ال��ك��وي��ت ،وق���ال الها�شل �إن
جلنة املتطلبات الت�رشيعية
للخطة اخلم�سية 2014-2010
�أعدت م�رشوع قانون لل�صكوك
احلكومية واخلا�صة.

تقليص

�أعلن الربملان الليبي �أن على
ال��ب�لاد �ستقل�ص ميزانيتها
مب��ق��دار الثلث ووق��ف متويل
البنية التحتية لتعوي�ض
ال�تراج��ع يف �إي����رادات النفط
ج��راء �إغ�لاق موانئ وحقول
نفطية رئي�سية ع��ل��ى م��دى
الت�سعة �أ�شهر املا�ضية.

توفير

ي�سري العراق وفق خطة علمية
منهجية ل��ت��وف�ير حم�صول
احلنطة ب�شكل ت���ام ،م ؤ���ك��دا
قدرته على الت�صدي للتقلبات
العاملية والو�صول اىل مرحلة
االكتفاء الذاتي من املح�صول
خالل املو�سم احلايل.

تشوهات

نبه اقت�صاديون �إىل �أن اقت�صاد
العراق ي�شهد ت�شوهات و�ضبابية
ب�سبب ما و�صفوه بال�سيا�سات
اخلاطئة للدولة بعد  11عاما
من الغزو الأمريكي للعراق عام
 ،2003م�شريين �إىل �أن قطاع
ال�صناعة يحت�رض.

مطار

حددت الهيئة العامة للطريان
املدين يف قطر الـ 27من �أيار
املقبل موعدا النتقال جميع
��شرك��ات ال��ط�يران �إىل مطار
ح��م��د ال�����دويل .وم���ن امل��ق��رر
افتتاح املطار جزئيا نهاية
ال�شهر اجلاري.

أسباب تدهور اإلنتاج الزراعي في السودان
ارتفعت �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية يف ال�سودان ،ويف مقدمتها
ال��ذرة ،وهو غلة الغذاء الرئي�سة لأغلبية ال�سكان ،الأمر الذي
ي�ؤكد تفاقم الأزمة االقت�صادية التي يعاين منها ب�صفة حادة
املزارعون والرعاة والفئات الفقرية يف املدن.
وال يعول املحلل االقت�صادي خالد التجاين كثريا على امل�ؤمترات
التي تعقدها اجلهات التنفيذية يف الدولة ملعاجلة م�شاكل
القطاع الزراعي ،وي�شري �إىل م�ؤمتر �أمناء الزراعة يف حزب
امل�ؤمتر الوطني احلاكم  -الذي عقد م�ؤخرا -كان «ذا طابع
�سيا�سي مل يتوغل يف مناق�شة �إ�شكاليات الزراعة بال�سودان».
وح�رص التيجاين م�شاكل قطاع الزراعة ب�شقيه املطري واملروي
يف تردي البيئة ال�سيا�سية والأمنية واحتقان الو�ضع ال�سيا�سي،
وعجز الدولة عن مواجهة تبعات انف�صال اجلنوب� ،إ�ضافة
�إىل تبني احلكومة �سيا�سات غري مدرو�سة لإدارة امل�شاريع،
مع تف�شي الف�ساد ،والف�شل يف ا�ستجالب ر�أ�س املال الأجنبي
لال�ستثمار.
و�أكد التيجاين للجزيرة نت �أن ال�سودان وفقا لآخر الإح�صائيات
الر�سمية ي�ستورد من الغذاء ما يعادل ربع قيمة فاتورة الواردات،
و�أ�ضاف �أن “ال�سودان الذي كان ُينتظر منه �أن يكون �سلة غذاء
للآخرين ال يعجز عن �إطعام مواطنيه فقط بل ي�ستورد الغذاء».
ففي العام املا�ضي ا�ستوردت البالد -ح�سب التيجاين مواد
غذائية بقيمة مليارين ون�صف املليار دوالر ،ومنها القمح
وال�سكر وال��ل�بن املجفف وزي���وت طعام وم���واد �أخ���رى مثل
اخل�رضوات.
ويف تقييم لنتائج �سيا�سات احلكومة للنهو�ض بالقطاع
ال��زراع��ي ،يقول االقت�صادي ال�سوداين �إن تنفيذ الربنامج
الإ�سعايف الثالثي الذي طرح عقب انف�صال دولة جنوب ال�سودان
�أثمر ارتفاعا �ضئيال يف ن�سبة ال�صادرات يف عام .2013
و�أو�ضح �أنه طر�أ حت�سن حمدود يف ال�صادر من الزراعة ،وبلغت
قيمته  867مليون دوالر ،فكانت م�ساهمة القطاع الزراعي
بن�سبة  % 12من �إجمايل ال�صادرات .وا�ستدرك التجاين قائال
«لكن ذلك التح�سن ال يتنا�سب مع املوارد الهائلة التي يزخر
بها ال�سودان� ،إذ �إن امل�ساحات املزروعة ح�سب �آخر �إح�صائية
لبنك ال�سودان املركزي ال تتجاوز  45مليون فدان ( 19مليون
هكتار)� ،أي نحو ُخم�س امل�ساحة ال�صاحلة للزراعة يف البالد
واملقدرة بنحو مائتي مليون فدان ( 84مليون هكتار)».
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طاقة

ت�شري التقديرات يف تون�س
�إىل �أن الزيادة يف ا�ستهالك
ال��ط��اق��ة م��ن��ذ �أرب���ع���ة ع�رش
عام ًا قد خلفت عجزاً طاقي ًا
متفاقم ًا ب��ل��غ  2.5مليون
م��ك��اف��ئ ن��ف��ط يف 2013؛
ويتوقع اخلرباء زيادة العجز
يف ميزان الطاقة.

غاز

تبد أ� احلكومة امل�رصية رفع
�أ�سعار الغاز الطبيعي للمنازل
وبع�ض الأن�شطة التجارية
بدءا من �شهر �أيار ،غري �أن هذه
اخلطوة لن تقل�ص كثريا من
الدعم الهائل للوقود نظرا لقلة
عدد املن�ش�آت املت�صلة ب�شبكة
الغاز.

تجميل

�أع���ل���ن���ت دب�����ي ع����ن ���ض��ب��ط
�أك��ب��ر جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة
م��ن م�ستح�رضات التجميل
والعناية باجل�سم املقلدة،
و�صل عددها �إىل  4.1مليون
قطعة ،ت�صل قيمتها �إىل 16
مليون درهم.

استحقاق

قال وزي��ر البرتول وال�ثروة
املعدنية امل����صري �رشيف
�إ�سماعيل �إن م�رص �ستدفع
ح����وايل م��ل��ي��ار دوالر من
الأم��وال امل�ستحقة ل�رشكات
النفط الأجنبية يف غ�ضون
ال�شهرين القادمني.
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النقد الدولي :مخاطر تهدد نمو االقتصاد العالمي
توقع �صندوق النقد الدويل حت�سن االقت�صاد
العاملي للعامني احلايل واملقبل مع
ت�سارع الناجت املحلي الإجمايل يف الدول
الغنية ،لكنه حذر من خماطر متزايدة يف
االقت�صادات النا�شئة.
وقال ال�صندوق -يف �أحدث توقعات
لالقت�صاد العاملي� -إن هناك حاجة �إىل
تطوير ال�سيا�سات يف االقت�صادات املتقدمة
والنا�شئة على حد �سواء ,للحيلولة دون
فرتة طويلة من النمو البطيء.
و�أ�شار �إىل �أن االقت�صاد العاملي �سينمو
بن�سبة  % 3.6هذا العام ،بانخفا�ض طفيف
عن تقديراته يف يناير /كانون الثاين،
وتوقع �أن ينمو مبعدل  % 3.9العام املقبل،
و�سيجعل ذلك � 2015أقوى عام من النمو يف
�أربع �سنوات.

مخاطر

وب�سبب ال�رصاع بني رو�سيا والغرب ب�ش�أن
�أوكرانيا� ،أ�ضيفت املخاطر ال�سيا�سية �إىل
ال�صورة.
وقال ال�صندوق «�إن تعزز التعايف من
الركود الكبري يف االقت�صادات املتقدمة هو
تطور حمل ترحيب ,لكن النمو االقت�صادي
لي�س بالقوة ذاتها يف كل �أنحاء العامل،
وهناك حاجة �إيل مزيد من اجلهود على
�صعيد ال�سيا�سات ال�ستعادة الثقة ب�شكل
كامل وحتقيق منو قوي وتقلي�ص املخاطر».
و�أ�ضاف �أنه ال يتوقع �أن يرفع جمل�س
االحتياطي االحتادي �أ�سعار الفائدة حتى
الربع الثالث من العام املقبل.
وذكر �أن الن�شاط االقت�صادي يف منطقة
اليورو �سيت�سارع قليال مع قيام الدول
بكبح وترية التق�شف املايل ،لكن منطقة
العملة الأوروبية �ستظل تعاين من م�شكالت
مالية و�ضعف يف العر�ض والطلب يف �سوق
االئتمان.
وخف�ض ال�صندوق توقعاته لبع�ض الدول
متو�سطة الدخل مثل رو�سيا وتركيا
والربازيل وجنوب �أفريقيا ،وتوقع �أن تنمو
الأ�سواق النا�شئة ككل بن�سبة  % 4.9هذا
العام بانخفا�ض قدره  % 0.2عن توقعات
يناير /كانون الثاين.
وحذر من �أن النزاع بني رو�سيا والدول
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الغربية ب�ش�أن �أوكرانيا قد يقو�ض النمو يف
اقت�صادات �سوفياتية �سابقة �أخرى.
ومن املتوقع �أن يقفز معدل منو
االقت�صادات املتقدمة �إىل % 2.2
خالل العام احلايل مقابل  % 1.3العام
املا�ضي .ويتوقع ال�صندوق منو اقت�صاد
الواليات املتحدة خالل العام احلايل
مبعدل  ،% 2.8يف حني يبلغ معدل النمو
املتوقع ملنطقة اليورو  % 1.2مقابل 0.5
 %العام املا�ضي.
�أما ال�صني (ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل)
فمن املتوقع �أن ت�شهد منوا بن�سبة % 7.5
العام احلايل مقارنة مع � % 7.7سنة .2013
وركز التقرير على ثالثة خماطر تهدد
النمو والتي �شددت عليها الأ�سبوع
املا�ضي رئي�سة �صندوق النقد الدويل

النقد الدولي :االقتصاد العالمي
سينمو بنسبة  % 3.6هذا
العام ،بانخفاض طفيف عن
تقديراته في يناير /كانون
الثاني ،ويتوقع أن ينمو
بمعدل  % 3.9العام المقبل،
وسيجعل ذلك  2015أقوى
عام من النمو في أربع سنوات
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كري�ستني الغارد ،وهي معدل النمو فائق
االنخفا�ض يف االقت�صادات املتقدمة
وزيادة املخاطر التي تواجه االقت�صادات
ال�صاعدة واملخاطر ال�سيا�سية مثل الأزمة
بني �أوكرانيا ورو�سيا.

منطقة الخليج

وبالن�سبة اىل منطقة اخلليج ،قال ال�صندوق
�إن االرتفاع املتزايد يف �إنتاج النفط يف
الواليات املتحدة واالنخفا�ض املتوقع يف
الطلب العاملي ي�شكالن خماطر حمتملة
على الإنتاج النفطي يف املنطقة وعلى
الأ�سعار.
وبالرغم من انخفا�ض متوقع يف فوائ�ض
احل�سابات اجلارية� ،ستحتفظ معظم دول
جمل�س التعاون اخلليجي بـ «حتوطات
مهمة» ملواجهة �أي تداعيات �آنية النخفا�ض
الأ�سعار.
و�ستظل م�ستويات النمو يف معظم دول
اخلليج قريبة من امل�ستويات التي �سجلت
عام  .2013وقد توقع ال�صندوق �أن ينمو
اقت�صاد ال�سعودية الأكرب يف العامل العربي
بن�سبة  % 4.1هذا العام مقارنة بـ % 3.8
�سنة .2013
كما توقع �أن يظل النمو يف م�رص بطيئا هذه
ال�سنة� ,إذ يبقي الأفق ال�سيا�سي غري الوا�ضح
لل�سياح وامل�ستثمرين بعيدا عن البالد.
وقال �إن اقت�صاد م�رص �سينمو بن�سبة % 2.7
هذه ال�سنة ارتفاعا من  % 2.1عام .2013

بعد تعرضها ألزمة مالية حادة كادت تؤدي إلفالسها
اليونان تعود إلى أسواق السندات الدولية

مل تكن اليونان حتتاج �أن تعلن امل�ست�شارة االملانية اجنيال مريكل من
�أثينا �أن «الأزمة انتهت» وذلك بعد اربع �سنوات على انهيار االقت�صاد
يف اليونان وقبل انتخابات حمفوفة باملخاطر يف �أوروبا ،ولكن من
امل�ستبعد �أن تقنع مريكل اليونانيني الذين ال يزالون يعانون من
اجراءات التق�شف.
وكانت اليونان قد عادت اىل �أ�سواق ال�سندات الدولية بعد �أربع �سنوات
من تعر�ضها لأزمة مالية حادة كادت ت�ؤدي لإفال�سها وجعلتها
تعي�ش على امل�ساعدات املالية الدولية والأوروبية.
وكلفت وزارة املالية اليونانية بنوكا دولية بالإعداد لإ�صدار �سندات
حكومية ب�أجل خم�س �سنوات وبقيمة ت�صل �إىل  2.5مليار يورو (3.5
مليار دوالر).
ومنذ بدء �أزمة الديون ال�سيادية يف اواخر  2009يف اليونان ومنها
اىل �سائر االحتاد االوروبي ،توجهت مريكل مرة واحدة فقط �إىل
�أثينا يف اكتوبر  .2012وهي تعود االن بينما تتوىل اليونان الرئا�سة
الدورية لالحتاد االوروبي.
وت�أتي زيارة مريكل لتتوج �سل�سلة من النجاحات الدولية للحكومة
االئتالفية من حمافظني وا�شرتاكيني برئا�سة انتوني�س �سامارا�س
خ�صو�صا بعد ان عربت اجلهات الدائنة م�ؤخراً عن ر�ضاها على
ادائها .وحتاول هذه احلكومة جاهدة الت�شديد على فكرة ان «�صفحة
طويت و�صفحة جديدة تفتح» ،بح�سب تعبري وزير املالية ياين
�ستورنارا�س.
وقبل االعالن ر�سميا عن نتائج ا�صدار �سندات الدين ،فان املعلقني
قالوا ان االقبال كان كبريا ،رغم �أن الفائدة تقل عن  5باملئة .و�إذا
حتقق ف�سيكون مبثابة جناح كبري للحكومة التي ال يزال اال�ستثمار
فيها ينطوي على خماطر.
 2.5مليار يورو قيمة ال�سندات التي �أعلنت اليونان عن �إ�صدارها
وبفائدة  5باملئة لتعود لأ�سواق املال العاملية لأول مرة منذ � 4سنوات
ومل يخف وزير اخلارجية ايفانغيلو�س فينيزيلو�س �أن زيارة مريكل
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لها دور اي�ضا يف اجتذاب امل�ستثمرين مو�ضحا يف نهاية اال�سبوع
املا�ضي.
وا�ضطرت اليونان يف ال�سنوات االخرية وبعد خروجها من اال�سواق
ب�سبب دينها الهائل ون�سبة العجز املرتفعة ،اىل متويل م�شاريعها من
خالل برامج اقرا�ض �صارمة للغاية من االحتاد االوروبي وامل�رصف
املركزي االوروبي و�صندوق النقد الدويل ،ح�صلت مبوجبها على
اكرث من  240مليار يورو مق�سمة على خطتي انقاذ ( 2010و.)2012
وترتدي ا�ستعادة اليونان ال�ستقاللها املايل اهمية رمزية كبرية
بالن�سبة اىل مريكل �أمام الر�أي العام يف �شمال �أوروبا وخ�صو�صا
املانيا حيث ال يزال ال�شعور «ب�أننا ن�سدد بالنيابة عن اليونان»
�سائدا .وترتدي ا�ستعادة اليونان ال�ستقاللها املايل اهمية رمزية
كبرية بالن�سبة اىل مريكل ازاء الراي العام يف �شمال اوروبا
وخ�صو�صا املانيا حيث ال يزال ال�شعور «باننا ن�سدد بالنيابة عن
اليونان» �سائدا.
ويرتدي تثبيت فكرة ان «الطريق الذي مت اختياره كان الطريق
ال�صحيح» �أهمية خا�صة ملريكل يف معركة االنتخابات االوروبية
التي ميكن ان ت�شهد �صعودا جديدا للمت�شككني ازاء اوروبا.
وكان اليك�س�س ت�سيربا�س زعيم حزب �سرييزا من الي�سار املتطرف
وابرز احزاب املعار�ضة الأملانية �أعلن االثنني ان «مريكل اتت لدعم
اتباعها» �ضمن احلكومة اليونانية .وال يزال الر�أي العام يف اليونان
معاديا اىل حد كبري ملريكل.
وت�ؤيد �أملانيا نهجا �صارما للغاية يف املوازنة ال تزال مرتبطة
بالكارثة االقت�صادية واالجتماعية التي عانى منها اليونانيون حيث
ارتفعت البطالة اىل نحو  % 27.5وهي االعلى يف اوروبا .وانكم�ش
االقت�صاد بنحو  25باملئة على مدى �سنوات من الركود وتراجع دخل
الفرد مبقدار الثلث بني  2007و 2012وهي الن�سبة االكرب داخل دول
منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية بينما يهدد الفقر قرابة ربع
ال�سكان.
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اقت�صاد دولي
مناقشة

تراجع

قالت وكالة الطاقة الدولية
�إن الطلب العاملي على النفط
���س�يرت��ف��ع ب����أق���ل مم���ا ك��ان
متوقعا يف ال�سابق يف 2014
ب�سبب تراجع التوقعات للنمو
االقت�صادي الرو�سي عقب �ضم
منطقة القرم.

ت��ن��ك��ي�����س وازال�������ة ل�لاع�لام
االوكرانية املتبقية يف منطقة
القرم ورفع لالعالم الرو�سية
يف وقت تناق�ش فيه يف جمل�س
اوروب���ا ملمثلي الربملانات
االوروبية م�سالة بقاء التمثيل
ال��رو���س��ي يف جمل�س اوروب���ا
النيابي.

�أك���د ع�ضو ال��ف��ري��ق الإي���راين
يف امل��ف��او���ض��ات ال��ن��ووي��ة
حميد بعيدي جناد �أن طهران
ت�سلمت يف � 26أبريل املن�رصم،
الدفعة اخلام�سة من �أر�صدتها
امل��ج��م��دة وال��ت��ي تبلغ 450
مليون دوالر.

اجتياح

تسليم

مسدود

ق����ال م�������س����ؤول مب��ج��م��وع��ة
ال��ع����شري��ن �إن ا���ص�لاح��ات
�صندوق النقد ال��دويل و�صلت
لطريق م�����س��دود رغ��م �إع�لان
م�����س���ؤول��ي�ين م��ال��ي�ين أ�ن��ه��م
�سيم�ضون قدما بدون الواليات
املتحدة �إذا مل ت�صدق على
التغيريات بحلول نهاية العام.

تقليص

حتدثت كري�ستني الغ��ارد عن
التح�ضري الج��ت��م��اع الربيع
ل�صندوق النقد الدويل والبنك
ال��دويل .وك��ان �صندوق النقد
الدويل قد قل�ص توقعاته لنمو
االقت�صاد العاملي ،على الرغم
من توقع تعزيز االنتعا�ش يف
معظم البلدان املتقدمة.

قواعد

متويل القطاع العام االوروبي
مل�شاريع الطاقة املتجددة
ودع���م انتاجها ام���ور اق��رت
الجلها املفو�ضية االوروبية
ق���واع���د ج��دي��دي��ة و���ض��واب��ط
خا�صة ببع�ض م�صادر انتاج
ه���ذه االن������واع م���ن ال��ط��اق��ة
املتجددة.
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نيجيريا أكبر قوة اقتصادية
في أفريقيا
�أ�صبحت نيجرييا �-أكرب بلد �أفريقي من حيث عدد ال�سكان
و�أول منتج �أفريقي للنفط � -أكرب قوة اقت�صادية يف القارة،
لتزيح جنوب �أفريقيا عن هذا املركز ،بعد �أن بلغ �إجمايل
الناجت املحلي  510مليارات دوالر عام .2013
وقد �أعلن الرقم اجلديد رئي�س املكتب الوطني للإح�صاء ميي
كايل الذي �أو�ضح �أنه مت ح�سابه بطريقة جديدة .ففي عام
 2012كان �إجمايل الناجت املحلي  453.9مليار دوالر بح�سب
الطريقة اجلديدة.
والأرقام اجلديدة التي ت�أخذ يف احل�سبان ظهور و�رسعة منو
قطاعات و�صناعات جديدة وخا�صة االت�صاالت و�صناعة
ال�سينما املحلية (نوليود) ،تعطي امل�ستثمرين الأجانب ر�ؤية
واقعية �أكرث غن االقت�صاد النيجريي.
ويقول كيفني دايل مدير م�ؤ�س�سة �أبردين �أ�سيت ماجنمنت
الربيطانية التي ت�ستثمر يف �أفريقيا� ،إن جناح نيجرييا يذكر
ب�أن �أفريقيا تتقدم حاليا رغم ما تواجهه من حتديات.
وتعترب نيجرييا �أكرب م�ستقبل يف القارة لال�ستثمارات
اخلارجية رغم امل�شكالت التي يعاين منها اقت�صادها.
وقال وزير املالية النيجريي نغوزي �أكوجنو �أويال يف م�ؤمتر
�صحفي �أم�س �إن الأرقام اجلديدة جتعل االقت�صاد النيجريي
يف املركز ال�ساد�س والع�رشين يف العامل ويزيد دخل الفرد �إىل
 2688دوالرا.
لكن اخلرباء يرون �أن هذه الأرقام يجب �أال تف�رس على �أنها دليل
تنمية حيث ن جنوب �أفريقيا تتقدم نيجرييا كثريا بالن�سبة
لإجمايل الناجت الفردي والبنى التحتية وح�سن الإدارة.
ففي حني ينعم جزء �صغري من �سكان نيجرييا برثاء فاح�ش،
ف�إن الغالبية العظمى من �أبناء ال�شعب البالغ عددهم 170
مليون ن�سمة يعي�شون ب�أقل من دوالرين يف اليوم يف بلد
يعاين من نق�ص �شديد يف البنى التحتية مع عدم و�صول
مياه ال�رشب �إىل اجلميع واالنقطاع اليومي للتيار الكهربائي
وحيث ي�ست�رشى بقوة الف�ساد امل�ستوطن.
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املخاوف من غزو املهاجرين
من رومانيا و بلغاريا جتتاح
الدول الأكرث ثراء يف االحتاد
الأوروب�����ي .بريطانيا �شنت
حملة على ما ي�سمى بال�سياحة
من اجل احلماية الإجتماعية،
و�أملانيا تعتزم اتخاذ تدابري
مماثلة.

حكم

البيانات ال�شخ�صية امل�سجلة
يف و�سائل االت�صال والتوا�صل
ع�ب�ر االن�ت�رن���ت حم���ور حكم
�صادر .حكم �صدر عن املحكمة
االوروبية يلزم دول االحتاد
االوروبي اعادة اقرتاح قانون
جديد يحفظ اح�ترام احلقوق
اال�سا�سية الفردية.

تظاهرة

وق������وع ب��ع�����ض احل������وادث
واملواجهات بني متظاهرين
وق��وات االم��ن يف ال��راب��ع من
ني�سان /اب��ري��ل  2014حني
تظاهر الآالف يف بروك�سل
تنديدا بال�سيا�سات التق�شفية
يف االحتاد االوروبي .

توسيع

القمة الأوروب��ي��ة االفريقية
�أر�ست قواعد جديدة للتعاون
بني القارتني خا�صة يف جمال
التنمية واال���س��ت��ث��م��ار حيث
�سيتم تو�سيع �آف��اق التعاون
االقت�صادي .و�ست�ساهم �أوروبا
يف تطوير ال�صناعة االفريقية.

بحث

تتم اال�ستجابة ملطالبهم.

ب��ف��ع��ل االزم�����ة االوك��ران��ي��ة
الرو�سية القادة االوروبيون
يكلفون املفو�ضية االوروبية
ب��اع��داد درا���س��ة معمقة حول
�سبل �ضمان ت��ام�ين حاجة
اوروب���ا م��ن الطاقة وتنويع
م�صادر االحتاد االوروبي من
املواد النفطية .

انفصال

�صوت غالبية النواب الإ�سبان
�ضد م����شروع ا�ستفتاء حول
ا�ستقالل �إق��ل��ي��م كاتالونيا
ك���ان���ت ح��ك��وم��ة ب��ر���ش��ل��ون��ة
ب�صدد تنظيمه ،رغم ذلك �أكد
االنف�صاليون عزمهم امل�ضي
يف خمططاتهم.

سندات

قال م�س�ؤول بارز يف البنك
املركزي الأمريكي �سينتظر
�ستة �أ�شهر «على الأق��ل» بعد
�إن��ه��اء برناجمه مل�شرتيات
ال�سندات قبل �أن يرفع �أ�سعار
الفائدة و�أنه لن يتحرك بتلك
ال�رسعة �إال «�إذا �سارت الأمور
فعال على ما يرام».

نمو

من��ا االق��ت�����ص��اد ال�بري��ط��اين
ب��ـ  % 0.8يف ال��رب��ع الثالث
ب��ح�����س��ب م��رك��ز االح�����ص��اء
ال���وط���ن���ي ،يف وت��ي��رة هي
اال��سرع مند � 3سنوات ،اما
على ا�سا�س �سنوي ف�سجل
 % 1.5يف معدالت هي االعلى
منذ عامني ون�صف.

ارتفاع

اعلنت االمم املتحدة ،ان عدد
�سكان العامل ارتفع اىل اكرث
م��ن  7مليارات ن�سمة مطلع
عام  ،2014فيما ا�شارت اىل
ان عدد �سكان �إفريقيا �سريتفع
ب�شكل ملحوظ خالل ال�سنوات
الع�رش املقبلة.

اضراب

قام ح�شد كبري من البوابني
يف مدينة نيويورك مب�سرية
مب��ح��اذاة امل��ب��اين الفاخرة
ب��واح��دة م��ن �أك�ثر املناطق
ثراء يف مانهاتن للمطالبة
ب��زي��ادة االج���ور وتفوي�ض
نقابتهم ب��اال��ضراب اذا مل

ثغرة

أميركا ترفع من تقديراتها إلنتاج
واستهالك الغاز
رفعت �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من تقديراتها لإنتاج
وا�ستهالك الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة للعام احلايل
والعام املقبل.
ويف تقريرها ل�شهر �أبريل/ني�سان للتوقعات ق�صرية الأجل
للطاقة ،توقعت الإدارة �أن يزداد �إنتاج الغاز الطبيعي الذي
يجري ت�سويقه هذا العام مبقدار  2.11مليار قدم مكعبة يوميا
�أو بن�سبة  % 3عن عام  ،2013لي�صل �إىل  72.29مليار قدم
مكعبة يوميا.
و�سيكون هذا رابع م�ستوى قيا�سي �سنوي على التوايل .ورفعت
�إدارة معلومات الطاقة �أي�ضا من توقعاتها للإنتاج لعام 2015
�إىل  73.34مليار قدم مكعبة يوميا.
ورفعت الإدارة توقعاتها لإجمايل ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف
الواليات املتحدة �إىل متو�سط قدره  72.07مليار قدم مكعبة
يوميا يف  2014بزيادة قدرها  % 1عن .2013
وقالت �إن ا�ستمرار �أحوال جوية باردة يف �أواخر ال�شتاء يف
الواليات املتحدة �أدى �إىل �سحب كميات قيا�سية من خمزونات
الغاز الطبيعي يف مار�س�/آذار املا�ضي لتهبط املخزونات �إىل
 822مليار قدم مكعبة ،وهو �أدنى م�ستوى لها يف  11عاما.
ويف تقرير �آخر �أم�س ،قالت الإدارة �إن من املتوقع بلوغ
الواليات املتحدة مرحلة االكتفاء الذاتي من النفط بحلول عام
 ،2037حيث �ست�صل وارداتها من النفط �إىل �صفر مع زيادة
الإنتاج املحلي.
ومع �أوائل العام اجلاري ،توقعت �إدارة الطاقة و�صول �إنتاج
الواليات املتحدة العام املقبل اىل �أعلى م�ستوى يف  43عاما
بف�ضل زيادة �إنتاج النفط ال�صخري ،وقالت �إن الإنتاج �سي�صل
اىل  9.3ماليني برميل يوميا ارتفاعا من  8.5ماليني يف
.2014
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اه��ت��ز ع���امل االن�ت�رن���ت على
وقع ك�شف باحثني عن ثغرة
�أمنية خطرة يف �أكرث برنامج
�أمن ا�ستخدام ال�شبكة �أهمية،
وه��و ذل��ك ال��ذي يحفظ �رسية
بريدك الإلكرتوين وتعامالتك
امل�رصفية.

تخفيض

�أفادت و�سائل �إعالمية تركية
�أن وزارة امل��ال��ي��ة الرتكية
ق�����رارا بتخفي�ض
�أ����ص���درت
ً
الر�سوم املفرو�ضة �إىل 100
دوالر �أم��ري��ك��ي .على دفاتر
الإقامات اخلا�صة واملمنوحة
للأجانب.

تقديرات

رفعت �إدارة معلومات الطاقة
الأمريكية تقديراتها لإنتاج
وا���س��ت��ه�لاك ال��غ��از الطبيعي
يف ال��والي��ات املتحدة للعام
احلايل والعام املقبل .توقعت
الإدارة �أن يزيد �إنتاج الغاز
مبقدار  2.11مليار قدم مكعبة
يوميا.

توازن

توقع �صندوق النقد ال��دويل
�أن ينمو االقت�صاد ال�صيني
يف ال��ع��ام  2014بـ% 7,5
ويف ال��ع��ام  2015بـ% 7,3
ولكن ب�رشط �أن توا�صل بكني
ج��ه��وده��ا ال��رام��ي��ة لإع���ادة
التوازن اىل اقت�صادها.
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فر�ص عمل

 فرص عمل 
تركيا

�رشكة تركية متخ�ص�صة يف �إنتاج
كابالت للطاقة اخلفيفة ،ت�سعى اىل توريد
منتجاتها اىل لبنان.
للإت�صال:
KYM Cable
Tel: +902 1639423010203
Email: sarra@kymkablo.com
Website: www.kymkablo.com

تركيا

�رشكة تركية تقدم خدمات يف جمال
الت�صدير والأ�سترياد للمنتجات على
�أنواعها ،مثل املن�سوجات واالطعمة
وال�سلع الزراعية والآالت والكيماويات،
تبحث عن توطيد عالقاتها مع �رشكات
وجتار يف ال�سوق اللبنانية.
للإت�صال:

BERKSA DIS TICARET TEXTIL
VE GIDA SAN. VETIC A.S. (Sale
)ngroup
Tel: +902 826525227
& Email: s.ene@berksa.com.tr
s.ene@salengroup.com
& Website: www.berkso.com.tr
www.salengroup.com

جنوب أفريقيا

�رشكة خدمات �إ�ست�شارية يف جنوب
�أفريقيا تقدم حلو ًال يف جمال تقنية
املعلومات ،تبحث على التعامل مع
�رشكات لبنانية.
للإت�صال:

Jera Consulting
Tel: +27(0)119133320
Fax: +27(0)119133354
Cell: 00792458449
Email: support@jera.co.za

سوريا

تعترب هذه ال�رشكة من �أوائل ال�رشكات
التجارية وال�صناعية ملواد العناية
بال�شعر وال�شامبو و�صبغات ال�شعر،
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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وت�أ�س�ست منذ عقود .وكانت ال�رشكة
الوكيلة ل�رشكة  Wellaالأملانية يف
ت�صنيع والبيع لأكرب من خم�سني عام ًا
يف �سوريا وحازت على ثقة زبائنها
يف جودة منتجاتها وتعاملها و�أ�ستمر
تعاملها مع �رشكة Procter & Gamble
االمريكية املالكة اجلديدة ل�رشكة Wella
ملدة خم�س �سنوات .ترغب هذه ال�رشكة
يف دخول ال�سوق اللبنانية.
للإت�صال:
�رشكة خاجني ورماح ال�سورية
Tel: +9633320469 Or +9633335190
Email:
khandji.rammah@gmail.com

سريالنكا

�رشكة �رسيالنكية تعمل يف جمال �أنتاج
جوز الهند وت�صديره اىل �أ�سواق خارجية،
تتطلع اىل التعامل مع م�ستوردين
لبنانيني.
للإت�صال:
)Ambanco Trading Company (Pvt.
.Ltd
Tel: +94777392042
Email:
thiyagharajah@ambancotrading.org
Or indira@ambancotrading.org

الصين

�رشكة �صينية متخ�ص�صة يف ت�صنيع
و�أنتاج امل�صاعد وال�سالمل واملما�شي
الكهربائية ،تتبع
 Lift ( Holding Co) Symaxوهي �رشكة
كندية عامة مدرجة .ت�ص ّنع ال�رشكة
حتديداً امل�صاعد املتخ�ص�صة للأ�شخا�ص
واملنازل وامل�ست�شفيات وال�سالمل
الكهربائية واملما�شي الكهربائية،
وت�سوق منتجاتها يف �أكرث من خم�سني
بلداً وهي تبحث عن موطئ
قدم لها يف ال�سوق اللبنانية.
للإت�صال:
.Symax Lift (CHINA) Co. Ltd
Tel: +862168873777
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Email: jasmine@symaxlift.com
Website: www.symaxlift.com

الصين

�رشكة �صينية متمركزة يف �شنزن
متخ�ص�صة يف ت�صنيع الأكواب
البال�ستيكية املعروفة ب�أ�سم Shaker
 Bottlesالتي ميكن �أن تخلط فيها
�سوائل متنوعة وت�ستخدم يف الن�شاطات
الريا�ضية �أو املحافظة على الر�شاقة
�أو لال�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 اىل ال�سوق اللبنانية.
للإت�صال:

Winwe Enterprises Limited
MARKO
Tel: +8675533590260
Email: marco@winwe.com

الصين

�رشكة �صينية متخ�ص�صة يف ت�صنيع
العديد من املنتجات املعدنية ،مثل
قطع الآالت واملعدات والعزقات وقطع
تزوير امل�سامري ،تبحث عن م�ستوردين
ملنتجاتها يف ال�سوق اللبنانية مع
�إمكانية �أن ت�صمم املنتج وفق الر�سوم
والنماذج بح�سب طلب العميل.
للإت�صال:
Henry Parts Inc. / Ningbo Jinmao
Group
Jessy Lee
Tel : +8657455224982
Fax: +8657487169076
Email: jessy@henryparts.com
Website: www.henryparts.com
Address: Rm 604 No.B century
Building, Bloc9 No. 6 Nianjiulane
Haishu Kingha

الكاميرون

�رشكة يف الكامريون متخ�ص�صة يف �أنتاج

وت�صدير وا�سترياد ال�سكر والزيوت على
�أنواعها ،مثل زيت دوار ال�شم�س وزيت
ال�صويا وزيت النخيل وزيت الزيتون
وزيت جوز الهند .تنتج ال�رشكة وت�صدر
املك�رسات من ف�ستق ولوز وك�ستناء ،كما
ت�سعى اىل ت�سويق منتجاتها يف ال�سوق
اللبنانية.
للإت�صال:
EST. Zang Company
Tel : +23733216407
Fax: +23733210000
Cell: +23778545523
Email: soyapalm.ltd@gmail.com

المكسيك

يطرح ال�صندوق الوطني للتنمية ال�سياحية
يف املك�سيك املعروف �إخت�صاراً ب�أ�سم
� FONATURأربعة م�شاريع �سياحية
يف البالد قابلة لال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش ،ميكن �أن تفيد منها ال�رشكات
اللبنانية املهتمة باال�ستثمار يف القطاع
ال�سياحي يف هذا البلد�سم .Fonatur
للإت�صال:
FONATUR
Website://amexcid.gob.mx/index.
/php
Component/content/artide/1649

الهند

�رشكة هندية تعمل يف ت�صدير وا�سترياد
املنتجات الزراعية مثل الأرز والقمح
والفواكه املجففة والبهارات والآزهار
واخل�ضار والفواكه الطازجة ،وترغب
يف �إقامة عالقات جتارية مع ال�رشكات
اللبنانية املخت�ص�صة يف هذا املجال.
للإت�صال:

اليونان

�رشكة يونانية متخ�ص�صة يف �إنتاج
النبيذ ت�أ�س�ست يف العام  ،1986وهي
مهتمة بت�سويق انتاجها يف لبنان.
تتعامل ال�رشكة مع كل �سال�سل ال�سوبر
ماركت املتواجدة يف اليونان ،كما
ت�صدر �إنتاجها اىل ثالث دول خارج
ّ
البالد .وجتدر الإ�شارة اىل �أن الكميات
التي ت�صدرها هذه ال�رشكة من النبيذ
حمدودة ،نتيجة الرتكيز على �إنتاجه
بجودة عالية .ويقع امل�صنع يف منطقة
نيميا يف و�سط اليونان.
للإت�صال:

Repanis Estate
Tel : +302106837390
Email: exports@repanis.gr
Website: www.repanis.gr

اليونان

دليل ب�أ�سماء �أهم �رشكات الت�صدير
اليونانية ،يهدف اىل ت�سويق منتجات
متعددة� ،أبتداء من املنتجات ال�صناعية
عالية التقنية و�صو ًال اىل املنتجات
الزراعية ،وذلك من �أجل توثيق العالقات
الأقت�صادية والتجارية بني رجال
الأعمال اللبنانيني واليونانيين�سم
.Fonatur
للإت�صال:
املوقع االلكرتوين
Website:greekexportalmanac.com :

اليمن

�رشكة مقاوالت قائمة يف �صنعاء يف
اليمن متخ�ص�صة يف ت�شييد املباين
والعنابر ت�سعى اىل �إر�ساء عالقات
�أعمال مع م�صنعني و�رشكات يف ال�سوق
اللبنانية.
للإت�صال:
ASBIL for Construction & Gen
Trading
Tel : +967733702081
Email:
asbil.construction@hotmail.com
& asbil.construction@gmail.com

Brindavan Traders
R. Mahesh
Tel : +919900089497
0091804 / +919448604796
1151474
Email:brindavantraders@gmail.com
Website: www.brindavantraders.com
Address: 124, Marouthi Layout,
,Extension AECS Layout, 60ft. Road
3rd Cross, Brookfield, Bangalore,
56003, Karnataka, India
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معار�ض وم�ؤتمرات

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
معرض بيروت الدولي لليخوت

ي�ضم املعر�ض ع�رشات القوارب
واليخوت اجلديدة العاملة يف قطاع
املالحة الرتفيهية ،و�ستعر�ض �ضمن
من�صات خا�صة فوق املياه ويف
�صاالت العر�ض ،ويتوقع �أن يجذب
هذا املعر�ض حواىل � 28ألف زائر يف
جمال القوارب من جميع �أنحاء ال�رشق
الأو�سط ،من �أهم العالمات التجارية
ب�أ�سعار منا�سبة( .من تنظيم �رشكة �أي
�أف بي)
بريوت /املرف�أ
من  14اىل � 18أيار 2014

معرض دريم

(من تنظيم �رشكة بروموفري)
بريوت /بيال

من  21اىل � 24أيار 2014

معرض الحدائق ومهرجان
الربيع

(من تنظيم �رشكة هو�سبيتاليتي
�سريفي�س)
بريوت /ميدان �سباق اخليل
من  27اىل � 31أيار 2014

معرض بروجكت لبنانون

(من تنظيم �رشكة �أي �أف بي)
بريوت /بيال
من  3اىل  6حزيران 2014

من  3اىل  6حزيران 2014

معرض إيكورينت

(من تنظيم �رشكة �أي �أف بي)
بريوت /بيال
من  3اىل  6حزيران 2014

المنتدى االقتصادي
العربي

(من تنظيم جمموعة االقت�صاد
واالعمال)
بريوت /فندق فيني�سيا
من  19اىل  20حزيران 2014

معرض طاقة لبنان

(من تنظيم �رشكة اي �أف بي)
بريوت /بيال

 معارض ومؤتمرات في العالم 
المعرض التجاري الدولي
لمستحضرات التجميل

(من تنظيم �رشكة مي�سي �شتوتغارت
الدولية)
�أملانيا� /شتوتغارت
من  17اىل � 18أيار 2014

مؤتمر ومعرض مخصص لبطاقات
االئتمان والبطاقات الذكية

(من تنظيم �رشكة تريابني)
الإمارات /دبي
من  13اىل � 14أيار 2014

معرض تجاري مخصص
لمستحضرات التجميل والعطورات

(من تنظيم �رشكة مي�سي فرانكفورت)
الإمارات /دبي
من  27اىل � 29أيار 2014
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد � 138أيار 2014

معرض مخصص ألحدث تصاميم
الملبوسات واالكسسورات

(من تنظيم �رشكة فيريا ميالنو)
�إيطاليا /ميالنو
من  23اىل  25ايار 2014

معرض مخصص للزيوت والدهون
الصالحة لألكل في منطقة الشرق
االوسط

(من تنظيم �رشكة كوارتز �أفنت�س)
تركيا /ا�سطنبول
من  12اىل � 14أيار 2014

الملتقى االقتصادي التركي-
العربي

يقام يف فندق فور�سيزن بو�سفور�س يف
ا�سطنبول ،يناق�ش هذا امللتقى العالقات
الثنائية والتعاون االقت�صادي بني
الأتراك والعرب على خمتلف امل�ستويات
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والتجارية
املالية
واال�ستثمارية.
(من تنظيم جمموعة الأ �أدوال)
تركيا /ا�سطنبول
�أيار 2014

وال�صناعية

معرض تجاري مخصص لمواد
ومعدات البناء

(من تنظيم �رشكة ويرد وايد املحدودة
للمعار�ض)
ال�صني� /شنغهاي
من  26اىل  28ايار 2014

معرض دولي مخصص ألعمال
البناء واآلالت والمواد الثقيلة

(من تنظيم �رشكة بايرا ميد�س غروب)
العراق� /أربيل
من  16اىل � 19أيار 2014

