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الإفتتاحية

أزمة... 
لعلها �ملرة �الأوىل �لتي ي�ضل فيها �لركود يف �حلركة �القت�ضادية يف لبنان �إىل هذ� �مل�ضتوى �لذي �أ�ضحى يهدد بتفجر 

تنهي حال »�ل�ضبط �لق�رسي« وت�ضع �لبالد يف مو�جهة وقائعها من دون بد�ئل.

�لعامل من  ي�ضهده  وما  »تفجري�ت«،  �ملنطقة حاليًا من  ت�ضهده  ما  على  �ل�ضوء  �إلقاء  �إىل  بالتربير  �ملوكلون  ي�ضارع  وقد 

حتوالت قد تغري �لنظام �لدويل برمته، خ�ضو�ضًا يف �ضوء �حلرب �القت�ضادية �لد�ئرة �الآن بني �لواليات �ملتحدة و�أوروبا 

من جهة ورو�ضيا �الحتادية من جهة ثانية، وهي �حلرب �لتي ت�ضري �إىل �أن �إد�رة �لرئي�س �لرو�ضي فالدميري بوتني ما�ضية 

»�لربيك�س« م�رسفًا  دول  �ن�ضاء  ذلك،  �إىل  وي�ضاف  �الأوكر�نية،  �الأزمة  �لغرب على خلفية  مع  �أكرث �ضد�مية  مو�جهة  يف 

للتنمية و�ضندوقًا �حتياطيًا يف توجه ي�ضّكل حتديًا لهيمنة �لدوالر �المريكي على �القت�ضاد �لعاملي.

�أزمة �لركود �القت�ضادي يف لبنان هي من �ضمن هذه �الأزمات يف حماوالت  يف �ضوء ذلك يرى �ملوكلون بالتربير �ن 

للتهرب من �ضيا�ضات �حلكومات �ملتعاقبة �لتي �أو�ضلت �لبالد �إىل هذ� �لو�ضع �القت�ضادي من �لتقهقر و�لتي مل تنفذ من 

�ضعار�تها �لرب�قة �إال �ضعار »�ضفر« من خالل غياب �ال�ضتثمار، و�ل�ضياحة، و�غالق �لعديد من �مل�ضانع، وتر�كم يف قطاع 

�أو ذي  �جتماعي  �إنفاق ذي طابع  �أي  �إىل كل ذلك منع  �لنقابية. وي�ضاف  �لتن�ضيق  تعي�ضه هيئات  �لتي  و�لقهر  �العمار، 

عالقة بدعم وحتريك وتفعيل �لقطاعات �الإنتاجية، فتعالت �رسخات هذه �لقطاعات وو�ضلت �الأزمة �الجتماعية �إىل حدود 

»�ل�ضبط �لق�رسي« �لذي مينع حتى �الآن تفجرها �إال بحدود �ضيقة.

�لنظرية  و�لتي، بح�ضب  �لفر�س  تفويت  �الأ�ضخا�س،  و�لناجتة عن عدم كفاءة  �للبناين  �الإقت�ضاد  �الأ�رس�ر على  �أهم  ومن 

�الإقت�ضادية، هي خ�ضارة على �الإقت�ضاد. من هنا �أهمية �آلية �إنتقاء �الأ�ضخا�س �لكفوئني يف عملهم و�أن تكون هذه �الآلية 

�ضفافة وفعالة.

ولو �أخذنا مثاًل �إعادة تاأهيل �لبنى �لتحتية يف لبنان لر�أينا كيف �ن �لدولة مل تكن ترى �إال بعني و�حدة ومن ز�وية و�حدة 

فاقت�رس عملها كما يبدو على تلزميات لبع�س �ملح�ضوبني من �لوزر�ء و�لنو�ب، وهو ما يطرح �ل�ضوؤ�ل: ملاذ� و�ضل �لو�ضع 

�الإقت�ضادي �ىل ما هو عليه �ليوم؟ 

جيب عليه بنظريات خمتلفة منها ما هو �أمني، ومنها ما هو �ضيا�ضي 
ُ
حاول �أن ي

ُ
�ضوؤ�ل ال ينفّك �للبناين يطرحه على نف�ضه وي

و�إقت�ضادي مع تفاقم �أزمة �لدين �لعام.

و�جلو�ب هو يف �لرتكيبة �ل�ضيا�ضية �للبنانية �لتي تقف عقبة رئي�ضية �أمام عدد من �خلطو�ت، وجند �أن �مل�ضوؤولني �ل�ضيا�ضيني 

يف لبنان ي�رسفون وقتهم باجلد�الت �ل�ضيا�ضية �لعقيمة �لتي تلعب دور�ً �أ�ضا�ضيًا يف �لفلتان �الأمني يف لبنان. 

لكن ولوال �ضيا�ضة »�لتح�ضن �لق�رسي« �لذي �تبعها حاكم م�رسف لبنان ريا�س �ضالمة ل�ضعر �رسف �للرية �لذي يبدو �أنه 

�ل�ضالح �لذي �عتمد للداللة على �لثقة باحلكومات �ملتعاقبة حتى لو �نعدمت هذه �لثقة.. نقول لوال �ضيا�ضة حاكم م�رسف 

لبنان �ملالية لكانت �لبالد قد �نحدرت نحو م�ضاكل ال تعد�د لها.

حر�م هذ� �لعبث مب�ضري بلد و�ضعب و�أجيال حتت �ضعار�ت بر�قة.. حر�م �ن ي�ضل لبنان �إىل هذ� �مل�ضتوى من �ل�ضح بحيث ال 

يجد بد�ئل فيه لعدد من �مل�ضاريع �الإنتاجية �لتي تنه�س بالبلد.

�إن �ال�ضتثمار لي�س م�رسوعًا حلزب يقوده منفرد�ً �أمينه �لعام كما �أحز�ب �لعامل �لثالث �إنه م�رسوع �ضعب ووطن وح�ضارة. 
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العــالــم فــي �شهــر

)�لرب�زيل،  »بريك�س«  مبجموعة  �لعامل  �هتمام  بد�  عندما 

رو�ضيا، �لهند، �ل�ضني، جنوب �أفريقيا( �أطلق زعماء هذه �لكتلة 

ماليا  نظاما  �ل�ضاعدة،  �القت�ضاديات  كربي  من  �ملكونة 

و�ضندوق  �لدويل  )�لبنك  وودز«  »بريتون  منظومة  عن  بديال 

�لنقد �لدويل( وذلك خالل �جتماع غري م�ضبوق مع جميع قادة 

�أمريكا �جلنوبية.

وعلي �لرغم من تو��ضعه �لن�ضبي حتى �الآن، بلور قر�ر تاأ�ضي�س 

�إر�دة  �لطو�رئ،  �حتياطي  �تفاق  وكذلك  �جلديد  �لتنمية  بنك 

هذه �لدول �خلم�س يف مو�جهة �أدو�ت �لعوملة ب�ضيغة جديدة 

ال تعد �لواليات �ملتحدة فيها �لقوة �ملهيمنة.

ولكن رمبا كان �أبرز ما يعنيه لو��ضنطن موؤمتر �لقمة �ل�ضاد�س 

للروؤ�ضاء دول جمموعة »بريك�س« �لذي �نعقد يف �لفرتة 14-

�رسق  �ضمال  »فورتاليز�«  مدينة  يف  �جلاري  �ل�ضهر  من   16
�لو��ضحة  �لداللة  هو  »بر�زيليا«،  �لعا�ضمة  يف  ثم  �لرب�زيل 

�لفناء  �لواليات �ملتحدة  على ما يحدث �الآن يف ما �عتربته 

�خللفي لها.

لقد و�فق روؤ�ضاء دول »�حتاد دول �أمريكا �جلنوبية« )يونا�ضور( 

على �لدعوة لالجتماع مع نظر�ئهم من بلد�ن »بريك�س: ديلما 

رو�ضيف )�لرب�زيل(، فالدميري بوتني )رو�ضيا(، ناريندر� مودي 

)جنوب  زوما  جاكوب  و  )�ل�ضني(  بينغ  جني  �ضي  )�لهند(، 

�أفريقيا(.

ولكن كان رئي�س �أوروغو�ي، خو�ضيه موخيكا - �لذي يحافظ 

�أف�ضل من  �أوباما-  �إد�رة بار�ك  على عالقة ودية وثيقة مع 

يف  �لالتينية  �أمريكا  يف  حتدث  �لتي  �لتغري�ت  عن  �أعرب 

عالقاتها مع �لعامل.

فبعد �لع�ضاء �لذي جمعه مع �لرئي�س �لرو�ضي فالدمري بوتني 

بر�زيليا،  بينهما يف  �ملنعقد  �الجتماع  و  �آير�س،  بوين�س  يف 

�أن تو�جد رو�ضيا و�ل�ضني يعترب »طريقا جديد�  قال موخيكا 

يعك�س �أهمية �ملنطقة، ورمبا يبد�أ �لعامل يف تقييمنا ب�ضورة 

�أف�ضل«.

مت�ضاعد  خالف  على  هو  �لذي   - بوتني  �لرئي�س  قوبل  لقد 

دول  �لثماين  »جمموعة  من  موؤخر�  طرد  و�لذي  و��ضنطن  مع 

�أوكر�نيا - برتحيب حار يف  �لكربى« ب�ضبب دور رو�ضيا يف 

�ملنطقة، و��ضتغل جولته �أي�ضا لزيارة كوبا و�الأرجنتني، �لبلد 

�تفاقية  ذلك  يف  مبا  �التفاقيات  من  �لعديد  مع  وقعت  �لذي 

ب�ضاأن �لتعاون �لنووي.

يف  متنامية  �ضعوبات  تو�جه  �الأرجنتني  �أن  �ملعروف  من 

لتو�ضيع  ت�ضعى  بد�أت  وكانت  �لدولية،  �الأمو�ل  روؤو�س  جذب 

يف  »غازبروم«  �لعمالقة  �لرو�ضية  �لغاز  موؤ�ض�ضة  م�ضاركة 

حقل �آبار »فاكا موريتا« �جلنوبي، �لذي يعترب و�حد� من �أكرب 

�حتياطيات �ل�ضخر �لزيتي و�لغاز يف �لعامل.

»�رسيكنا  تعد  �الأرجنتني  �أن  �لرو�ضي  �لرئي�س  و�رسح 

هذ�  باأن  علما  �لالتينية«،  �أمريكا  يف  �لرئي�ضي  �ال�ضرت�تيجي 

�لناحية �القت�ضادية، هو فقط ر�بع �رسيك جتاري  �لبلد، من 

لرو�ضيا يف �ملنطقة، فقد �قت�رس �لتبادل بني �لبلدين على �كرث 

من 2 مليار دوالر يف عام 2013، لكنه منا بن�ضبة 30 يف �ملئة 

يف 2014.

بوين�س  و  و��ضنطن  بني  �لعالقات  تعترب  نف�ضه،  �لوقت  ويف 

�ندالع  منذ  بر�زيليا  مع  جيدة  لي�ضت  وهي  باردة،  �آير�س 

ف�ضيحة جت�ض�س وكالة �الأمن �لقومي �الأمريكي على �لرب�زيل. 

فقد برزت �ضعار�ت �ضد �المربيالية �المريكية لت�ضبح �ضائعة 

من قبل بع�س �حلكومات يف �ملنطقة، مثل فنزويال وبوليفيا 

و �الكو�دور .

�قت�ضادية  �تفاقيات  تربطها  �لتي  رو�ضيا  �إىل  وباالإ�ضافة 

جذب  كقوة  �مل�رسح  على  �ل�ضني  تقفز  فنزويال،  مع  مهمة 

كبرية جديدة يف �أمريكا �لالتينية.

فقد قام �لرئي�س �ل�ضيني �ضي بجولة عرب �ملنطقة يف �الأرجنتني، 

ب�ضحبة وفد من 250 من رجال �الأعمال، و�أعرب عن �هتمام 

�ل�ضني �خلا�س باال�ضتثمار يف جمال �لطاقة و�لنقل. ثم تابع 

جولته يف �أمريكا �لالتينية بزيارة فنزويال وكوبا.

ماذا يجري في الفناء الخلفي 
للبيت األبيض؟

بقلــم وسـام سعــد
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�رسيك  �أكرب  �ل�ضني  وتعترب 

وت�ضيلي  للرب�زيل  جتاري 

عدد  يف  و�لثاين  وبريو، 

�أمريكا  بلد�ن  من  متز�يد 

�لالتينية.

�مل�ضارك  �ملدير  وقال 

�القت�ضادية  �لبحوث  ملركز 

�يزبروت  مارك  و�ل�ضيا�ضة 

حكومة  �أن  �لو��ضح  »من 

حتب  ال  �ملتحدة  �لواليات 

تف�ضح  ال  كانت  و�إن  ذلك، 

عنه علنا«. و�أ�ضاف �يزبروت 

»جنبا  �ملتحدة  �لواليات  �أن 

من  قليل  عدد  مع  جنب  �إىل 

لـ  هيمنت  �الأثرياء،  �حللفاء 

�ملوؤ�ض�ضات  على  عاما   70
�أهمية،  �الأكرث  �القت�ضادية 

�لنقد  �ضندوق  ذلك  يف  مبا 

�لدويل،  و�لبنك  �لدويل 

وموؤخر� �أي�ضا علي جمموعة 

 ،G-20 وجمموعة   G-8
وو�ضعت  �ضاغت  من  وهي 

�لتجارة  منظمة  قو�عد 

�لعاملية«.

ثم �أ�ضار يف حديثه مع وكالة 

»�نرت بري�س �ضريف�س« �ىل �أن 

بنك كتلة »بريك�س« هو »�لبديل �الأول �لذي ميكن لبقية �لعامل 

�أن يكون له �ضوتا فيه، و��ضنطن ال ترغب يف �ملناف�ضة«. لكن 

�هتمام �لدبلوما�ضية �الأمريكية مركز �الآن يف �أوروبا �ل�رسقية 

و�آ�ضيا و�ل�رسق �الأو�ضط.

تلعب  جديدة  قوى  هناك  �أن  هو  فالو�قع  �الأمر،  كان  �أيا 

�جلنوب«  »�ضوق  دول  فتو��ضل  �ملنطقة.  هذه  م�رسح  علي 

)مريكو�ضور( - �الأرجنتني و�لرب�زيل وبار�غو�ي و�أوروغو�ي 

و�لتفاو�س على  �الأطل�ضي،  �لتوجه نحو �ملحيط  وفنزويال - 

�تفاقية للتجارة �حلرة مع �الحتاد �الأوروبي.

�لهادئ  �ملحيط  حتالف  �أي�ضا  يتعزز  ذلك،  غ�ضون  ويف 

�لثالثة  تنخرط  بينما  وبريو(  و�ملك�ضيك  وت�ضيلي  )كولومبيا 

�الأخرية يف مفاو�ضات عرب �ملحيط �لهادي.

من  وغريها  �ل�ضني  تو�جد  ميثل  �ل�ضيناريو،  هذ�  مثل  يف 

»بريك�س«  كتلة  �أع�ضاء 

جديدة،  مالية  باأدو�ت 

على  للعثور  للمنطقة  حتديا 

�أخرى.  �قت�ضادية  توجهات 

ال  �لر�هن،  �لوقت  يف  لكن 

على  تركز  �لعالقات  تز�ل 

�لطبيعية  �ملو�رد  ��ضتغالل 

�أمريكا  يف  �خلام  و�ملو�د 

و  )�ملعادن  �لالتينية 

�لهيدروكربونات، و�لزر�عة( 

�مل�ضنعة  �ل�ضلع  مقابل 

ور�أ�س �ملال.

�لتحوالت  على  وللداللة 

�لواليات  �ضتو�جه  �لتي 

ودول  �الأمريكية  �ملتحدة 

توجه  �الأوروبي،  �الحتاد 

الإ�ضالح  �لربيك�س  دول 

�لدويل،  �ملايل  �لنظام 

يف  �لدول  هذه  �أعلنت  حيث 

�لتي  �ل�ضاد�ضة  قمتها  ختام 

يف  فورتاليز�  يف  عقدت 

�ضهر  منت�ضف  يف  �لرب�زيل، 

الإن�ضاء  �تفاقيتني  متوز، 

و�ضندوق  للتنمية  بنك 

�لنقدية،  لالحتياطيات 

ماليتني  كموؤ�ض�ضتني 

دول  �أن  �ملعروف  ومن  »بريك�س«.  ملجموعة  تابعتني 

»بريك�س« ال تخفي عدم �رتياحها لعرقلة و��ضنطن وحلفائها 

عملية �إ�ضالح �ملنظومة �ملالية و�لنقدية �لدولية. ولذلك، قد 

للبنك  �ملوؤ�ض�ضتني �جلديدتني كبديل حمتمل  �إن�ضاء  �إىل  نظر 
ُ
ي

�لدويل و�ضندوق �لنقد �لدويل.

يف  مقره  �ضيكون  �لذي  �لتنمية،  بنك  مينح  �أن  �ملقرر  ومن 

�ضنغهاي، قرو�ضًا لتمويل �مل�ضاريع طويلة �الأمد وفق �رسوط 

فرت�س �أن تكون مغايرة ل�رسوط 
ُ
تتفق عليها �لدول �خلم�س ي

�ل�ضندوق و�لبنك �لدوليني. و�ضريى �لبنك �لنور ويبد�أ بتقدمي 

م�ضتوى  على  �إقر�ره  بعد   ،2016 عام  يف  فعليًا  �لقرو�س 

�الحتياطي  ويقدر  �ملعنية.  �لبلد�ن  يف  �لت�رسيعية  �ل�ضلطات 

�مل�ضرتك على �الأرجح بـ 240 مليار دوالر ي�ضمح لها بتفادي 

�ال�ضتعانة ب�ضندوق �لنقد �لدويل. 
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الحدث

�لعقوبات مل ت�ضمل �مل�رسف  �أن  �ضحيح 

حياة  �رسيان   
ّ
عد

ُ
ي �لــذي  �الأول  �لرو�ضي 

يف    –  Sberbank �لرو�ضي  �القت�ضاد 

�إطار �إ�ضرت�تيجية عدم ��ضتهالك �خلطو�ت 

 »قر�ضة« 
ّ
كّلها دفعة و�حدة ـــ �إاّل �أنها ُتعد

جديدة لنظام �لرئي�س بوتني.

الإخ�ضاع  كافية  �لعقوبات  هل  لكن 

مر�كمة  عرب  �أو  مبا�رسة  �لرئي�س  هذ� 

�ن  �أم  حكمه؟  على  �ملحلي  �ل�ضغط 

ة، 
ّ

لنظام بوتني �أ�ضلحته �لناعمة �خلا�ض

ل �أن تلوي 
ّ
كن �أن يتحم

ُ
وهو �أ�ضا�ضًا ال مي

خيار�ته  عن  ه 
ّ
وتــرد ذر�عــه  �لعقوبات 

�ال�ضرت�تيجية؟

عرب  ما  بلد  على  �ل�ضغط  �أّن  و�ضحيح 

فعليًا  يتم  �القــتــ�ــضــاديــة،  �لعقوبات 

�لتي  �ملحلية  �ل�ضغوط  مر�كمة  عــرب 

ل عليها 
ّ
يو�جهها، وهي م�ضاألة كان يعو

�لغرب �ضد رو�ضيا، خالل �ضنو�ت طويلة 

منظمات  عرب  ــرية  �الأخ �لعقوبات  قبل 

�ملنادية  ــو�ت  و�الأ�ــض �ملــدين  �ملجتمع 

�حتو�ء  مت  وقــد  �أمــا  بالدميوقر�طية. 

وتر  على  �للعب  يبقى  ــدين،  �مل ــر�ك  �حل

�لر�أ�ضماليني ورجال �الأعمال. ولكن هل 

ينقلبون  جتعلهم  �أن  �لعقوبات  كن 
ُ

مي

على �لكرملني؟

�ضحيفة »رو�ضي�ضكايا غازيتا« �عتربت �أّن 

هذه �لعقوبات هي »مبثابة �إعالن �لغرب 

من  بالرغم  دولتنا«،  �أبناء  �ضد  حلــرب 

�لرتويج لفكرة �أّن �لعقوبات غري موجهة 

�لرو�ضي �لعادي و�إمنا فقط  �ضد �ملو�طن 

لكبار �مل�ضوؤولني و�الأوليغار�ضيني.

»نيز�في�ضمايا  �ضحيفة  قالت  بدورها، 

نفاق  على  �عتادت  رو�ضيا  �إّن  غازيتا« 

�لعقوبات �لغربية، و�أن قادة �لغرب كثري�ً 

ما رددو� �أن �ملو�طن �لعادي مبناأى عن 

عقوباتهم، �إال �أن هذه �لعقوبات �رسعان 

ما ت�رسب م�ضالح �الآالف من �ملو�طنني 

�لرو�س.

بقلم فارس سعد

العقوبات  ملواجهة  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  اأ�سلحة  هي  ما 

الر�ساميل  من  متنوعة  جماالت  طاولت  والتي  مو�سكو  على  الغربية 

االأخرية  الدفعة  والنفطي.  الع�سكري  التطوير  تكنولوجيا  اإىل  و�سواًل 

منها حتديداً كانت »القر�سة« االأكرث تاأثرياً للكرملني، من خالل احلد 

العامة،  الرو�سية  االأ�سواق املالية، ما يكّبل امل�سارف  اإىل  الولوج  من 

التي ُيقّدر اأنها حتمل �سندات بقيمة 15 مليار دوالر بالعمالت الغربية، 

ت�ستحق خالل ال�سنوات الثالثة املقبلة.

ما هي أسلحة بوتين الناعمة لمواجهة التحديات الغربية؟
الدب الروسي يستخدم مخالب العقوبات في كل مكان
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بداية الرد الروسي
تتبع مو�ضكو م�ضارين للرد على �لعقوبات 

�لغربية �ضدها: �لعقوبات �ملبا�رسة، وتلك 

�لطويلة �الأمد عرب جمموعة »�لربيك�س«.

ت�ضتورد  �ملبا�رسة،  �لعقوبات  ففي  �أواًل، 

يف   40 من  �أكــرث  قــرن  ربــع  منذ  رو�ضيا 

�ملئة من �ضادر�ت �لواليات �ملتحدة من 

�لدجاج. �ليوم، وعلى رغم �أن تلك �لن�ضبة 

�أّن �ملعايري  �إال  7 يف �ملئة،  �إىل  تر�جعت 

�ضابقًا  �ل�رسقي«  »�ملع�ضكر  فر�ضها  �لتي 

على كيفية تو�ضيب وت�ضويق هذ� �ملنتج 

بقيت هي �ل�ضائدة.

�لعقوبات  على  �لرو�ضي   
ّ
�لــرد من  كجزء 

�جلديدة �لتي فر�ضها �لغرب، كان �لدجاج 

يف قائمة �ملنتجات �لغذ�ئية �لتي �رتاأت 

قر�رها  يف  معتمدة  معاقبتها،  مو�ضكو 

على فحو�س خمربية يف من�ضاآت ر�ضمية، 

عملت كخاليا نحل خالل �لفرتة �ملا�ضية 

�للحم  �أن  ُتــبــني  نتائج  �إىل  للتو�ضل 

�مل�ضتورد ال يحرتم �ملعايري �ل�ضحية.

كال�ضلع  متامًا  �لــدجــاج  �أن  يف  �ضّك  ال 

نوعًا  �ضي�ضملها  �لتي  �الأخــرى  �لغذ�ئية 

يخرج  مل  بفر�ضه،  �لتلويح  �أو  �حلظر  من 

�ل�ضالمة،  ليلة و�ضحاها عن هام�س  بني 

بو�ضت«  »و��ضنطن  �ضحيفة  نقلت  كما 

و�لبي�س  �لدجاج  �ضادر�ت  جمل�س  عن 

جامي�س  رئي�ضه  قــال  ــذي  �ل �الأمــريكــي، 

�ضامر، �إنها »مفاجاأة �أن نتعر�س يف هذه 

خ�ضو�ضًا  ق، 
ّ
�ملعم �لتدقيق  لهذ�  �للحظة 

بــتــاريــخ طــويــل وجــيــد يف  �أنــنــا نتمتع 

�لتعامل مع �مل�ضوؤولني �لرو�س«.

ـــ  �لتدقيق  فهذ�  لل�ضدمة.  د�عي  ال  ولكن 

بغ�س �لنظر عن �أهميته يف �لرقابة على 

ــــ ياأتي كرد  �أي بلد  �لغذ�ء �مل�ضتورد يف 

و��ضح على �الإجر�ء�ت �الأمريكية �جلديدة 

على  �قت�ضادية  عــقــوبــات  فــر�ــس  يف 

رو�ضيا، كجزء من �ضيا�ضة �حتو�ء نفوذها 

يف �رسق �أوكر�نيا.

�ل�ضلطات  رّكزت  �ملا�ضية،  �لفرتة  خالل 

�لرو�ضية على منتجات غذ�ئية عديدة يف 

�إطار �ضيا�ضة �لرد على �لعقوبات �لغربية. 

تعود  �ملــّتــحــدة،  ــات  ــوالي �ل حــالــة  ويف 

�لق�ضية �إىل عام 2010 حني جرى �ل�ضغط 

�أما  McDonalds؛  مطاعم   �ضل�ضلة  على 

�ليوم، فت�ضمل �حلملة هذ� �ملطعم ورديفيه 

.KFCو Burger King
ب�ضكل   2013 عــام  يف  وحــظــرت  �ضبق 

�ضبه كامل ��ضتري�د �للحوم من �لواليات 

�ل�ضيوخ  جمل�س  تبنى  �أن  بعد  �ملتحدة 

م�ضوؤولني  ت�ضتهدف  عقوبات  �الأمريكي 

رو�ضًا.

�أما يف �حلالة �الأوروبية، فاملجال �أو�ضع 

�لبالد  �إن  �إذ  �لرو�ضية،  لل�ضلطات  بالن�ضبة 

من  �لغذ�ئية  �حتياجاتها  ربع  ت�ضتورد 

�لقمح  فمن  ــارة.  �جل �الأوروبــيــة  �لبلد�ن 

ي�ضلم  ال  �لفو�كه،  �إىل  و�ضواًل  و�ل�ضوكوال 

�ضيء من �لرقابة، ويبدو �أن هذ� �لنمط �إىل 

تز�يد.

هـــنـــاك جمــمــوعــة مـــن �ملــعــطــيــات 

�لــالزم  �لهام�س  لرو�ضيا  ــن 
ّ
تــوؤم �لتي 

�العتماد  �أولــهــا  �لعقوبات.  ملقاومة 

�لغربية  �لبلد�ن  بني  �خلــالفــات  على 

نف�ضها. فاملعروف �أن طبيعة �لعالقات 

�ملختلفة بني �لبلد�ن �الأوروبية و�جلار 

كل  ديبلوما�ضية  على  تفر�س  �ل�رسقي 

بلد ��ضرت�جتية خا�ضة بالتعاطي. 

على  رو�ضيا  �عتماد  مقابل  ويف  فعليًا، 

�لبلد�ن �الأوروبية لتاأمني 25 يف �ملئة من 

�أوروبا على رو�ضيا  غذ�ئها، تعتمد بلد�ن 

من  �حتياجاتها  ُخم�س  من  �أكرث  لتاأمني 

بديل  ال  �أنه  هو  و�لفارق  �لطبيعي،  �لغاز 

�ل�رسقي  �لدب  عن  �لعجوز  للقارة  عمليًا 

�لدب  �أمــا  للغاز.  حاجاتها  �إ�ضباع  يف 

�ل�رسقي، في�ضتطيع تاأمني غذ�ئه من عدد 

كبري من �لبلد�ن �الأخرى، بدء�ً من �أمريكا 

�لالتينية و�ضواًل �إىل �ل�رسق �الأو�ضط.

معاقبة الطيران األوروبي
عن  ـــت،  زع

ُ
و �لتي  �الأرقــــام  مــن  يت�ضح 

�لدول  باقت�ضاد  �ضتلحق  �لتي  �الأ�ــرس�ر 

فر�ضتها  �لتي  �لعقوبات  جر�ء  �لغربية 

رو�ضيا مقابل �لعقوبات �لغربية �ضدها. 

�لــرد  �أن  �ل�ضيا�ضيون  �ملحللون  ــرى  وي

�لــرو�ــضــي عــلــى �لــعــقــوبــات �الأمــريكــيــة 

و�الأوروبية �ضدها هو ت�ضعيد يف �حلرب 

�لطرفني  بني  �القت�ضادية  �أو  »�لناعمة« 

نحو  على  تطورها  مــن  خ�ضى 
ُ
ي و�لــتــي 
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دت 
ّ
�أخطر يف �مل�ضتقبل، خ�ضو�ضًا �إذ� �ضع

وتعدت  �مل�ضاد  هجومها  مــن  رو�ضيا 

من  ��ضتري�دها  حظر 
ُ
ي �لتي  �ملو�د  قائمة 

رو�ضيا  رها 
ِّ
ُت�ضد �لتي  �ملو�د  �إىل  �لغرب 

�إىل �لغرب، بخا�ضة �لغاز �لطبيعي و�لنفط 

�لذي ي�ضكل �رسيان حياة رئي�ضيًا بالن�ضبة 

�ىل عدد من �لدول �الأوروبية، ومن دونه 

�ل�ضتاء  ف�ضل  تطاق يف  ال  �حلياة  ت�ضبح 

�لذي يبد�أ مبكر�ً يف �لدول �الأوروبية. 

دول  مــن  رو�ضيا  ت�ضتورد  �ملقابل  يف 

مليار   9.7 قيمته  ما  ــي  �الأوروب �الحتــاد 

�ملقايي�س،  بكل  كبري  رقــم  وهــو  جنيه، 

للمو�د  م�ضتورد  �أكــرب  ثــاين  يجعلها  ما 

�لغذ�ئية من �أوروبا، و�ضيوؤدي �لتوقف عن 

�قت�ضادية  �أ�رس�ر  �إحلاق  �إىل  ��ضتري�دها 

�الأوروبــيــني،  �لغذ�ئية  �ملــو�د  مبنتجي 

خرب�ء  �ىل  ووفــقــًا  �ملــز�رعــني.  بخا�ضة 

بولند�  �ضتكون  لــنــدن  يف  �القــتــ�ــضــاد 

�الأكــرث  �الأوروبيتني  �لدولتني  وهولند� 

ت�رسر�ً من �لعقوبات �لرو�ضية.

يف  بع�ضهم  �لرو�ضية  �لعقوبات  وفاجاأت 

�لتي  �لعقوبات  باأن  �عتقدو�  ممن  �لغرب 

فر�ضها �لغرب على رو�ضيا �ضتوؤتى ثمارها 

�لــرت�جــع  �ىل  �لكرملني  وتــدفــع  ب�رسعة 

�أن  خ�ضو�ضًا  �أوكر�ينا،  جتاه  موقفه  عن 

�لرئي�س �الأمريكي بار�ك �أوباما ب�رّس �لر�أي 

باأن  �ملا�ضي  �الأ�ضبوع  يف  �لعاملي  �لعام 

على  و�الأوروبــيــة  �الأمــريكــيــة  �لعقوبات 

�لرو�ضي  �القت�ضاد  توقف  �إىل  �أدت  رو�ضيا 

على  �لــرو�ــضــي  �لـــرد  �أن  غــري  �لنمو.  عــن 

قاله  ما  عك�س  يثبت  �لغربية  �لعقوبات 

�أوباما، وي�ضري �إىل �أن �إد�رة �لرئي�س �لرو�ضي 

�أكرث  فالدميري بوتني ما�ضية يف مو�جهة 

�الأزمــة  خلفية  على  �لغرب  مع  �ضد�مية 

�النف�ضاليني  رو�ضيا  ودعم  �أوكر�ينا  يف 

�الأوكر�نيني يف �رسق �أوكر�نيا.

غــازيــت  »ال  كتبت  �لــ�ــضــدد،  هـــذ�  ويف 

بوتني«،  »رد  عنو�ن  حتت  �إلــكــتــور�ل«، 

للرد  تد�بري  ت 
ّ
�أعد �لرو�ضية  �حلكومة  �أّن 

و�الأمريكية،  �الأوروبــيــة  �لعقوبات  على 

بينها على �خل�ضو�س، منع طائر�ت  من 

�لتحليق  من  �الأوروبية  �لطري�ن  �رسكات 

فوق رو�ضيا يف �جتاه �آ�ضيا.

ذعر أوروبي
�أنه  �الأوروبــي من جهته،  �الحتاد  و�أعلن 

يحتفظ لنف�ضه »بحق �تخاذ �إجر�ء�ت« �ضد 

مو�ضكو بعد �لقر�ر ذي �ل�ضبغة »�ل�ضيا�ضية 

�ل�ضلطات  �تــخــذتــه  ـــذي  �ل �لــو��ــضــحــة« 

�ملنتجات  معظم  ��ضتري�د  مبنع  �لرو�ضية 

�ملتحدة  و�لواليات  �أوروبــا  من  �لغذ�ئية 

مدة عام.

وقال �لناطق با�ضم �ملفو�ضية �الأوروبية، 

فريديريك فان�ضان »بعد تقييم كامل من 

�تخذها  �لتي  لالإجر�ء�ت  �ملفو�ضية  قبل 

بحق  الأنف�ضنا  نحتفظ  �لرو�ضي،  �الحتــاد 

�تخاذ �الإجر�ء�ت �ملنا�ضبة«.

وكانت رو�ضيا قررت »حظر�ً كاماًل« على 

�مل�ضتوردة،  �لغذ�ئية  �ملنتجات  معظم 

و�لواليات  �أوروبـــا  دول  من  خ�ضو�ضًا 

�ملتحدة، وذلك رد�ً على �لعقوبات �لغربية 

بحق مو�ضكو، وفق ما �أعلن، رئي�س �لوزر�ء 

�لرو�ضي دميرتي ميدفيديف.

�لغذ�ئية  �ملنتجات  على  �حلظر  وي�ضمل 

حلوم �لبقر و�خلنزير و�لدو�جن و�الأ�ضماك 

و�لفاكهة  و�خل�ضار  و�حلليب  و�الأجبان 

�مل�ضتوردة من �لواليات �ملتحدة و�الحتاد 

�الأوروبي و�أ�ضرت�ليا وكند� و�لرنوج. 

ل 
ّ
عد �لــدويل  �لنقد  �ضندوق  �ن  ويذكر 

توقعاته للنمو �لعاملي لهذه �ل�ضنة خف�ضًا 

�ملئة،  يف   3.4 �إىل  �ملــئــة  يف   3.7 مــن 

�الأوكر�نية.  �الأزمة  منها  كثرية  الأ�ضباب 

�أوروبــا  ر 
ّ
»تت�رس �أن  �حتمال  �إىل  ه 

ّ
ونب

مفرت�ضًا  رو�ضيا«،  �ضد  �لعقوبات  من 

على  خ�ضو�ضًا  تد�عيات  لها  »تكون  �أن 

دول �ملنطقة �لتي تقيم عالقات جتارية 

»ن�ضيطة جد�ً ومبا�رسة جد�ً« مع رو�ضيا.

�الحتاد  بد�  �الأوكر�نية  �الأزمة  بدء  ومنذ 

�لعقوبات  فر�س  يف  مــرتدد�ً  �الأوروبـــي 

ذلك  ي�رس  �أن  من  خوفًا  رو�ضيا،  على 

و�القت�ضادية  �لــتــجــاريــة  بــالــعــالقــات 

�ملهمة. 

وكان لهذه �الأو�ضاع �أن تثري قلق م�ضدري 

�أوروبا  �لزر�عية و�لغذ�ئية يف  �ملنتجات 

و�لواليات �ملتحدة، وقد تركتهم يف حالة 

�أن  ميكن  �لتي  �لطريقة  حول  �حلرية  من 

ميررو� من خاللها منتجاتهم �إىل �ل�ضوق 

�لرو�ضي يف ظل �إجر�ء�ت �حلظر �جلديدة، 

�ل�ضديد بعدما  و�أ�ضبحو� ي�ضعرون بالقلق 

في أيلول 2012 زاد حجم 
التجارة السنوية بين األعضاء 

الخمسة فى »البريكس« بنحو 

ست مرات عن العقد الماضي 

ليصل الى 300 مليار دوالر 

عام 2013

الحدث
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�أ�ضبحو� جزء�ً من �للعبة �ل�ضيا�ضية.

بن�ضبة  �لــيــورو  منطقة  �قت�ضاد  ومنــا 

�لعام  �الأول من  �لربع  �ملئة يف  0.3 يف 
يرتنح  كليًا  تعافيه  يبدو  فيما  �حلــايل، 

و�أو�ضح  �الأوكر�نية.  ــة  �الأزم وقع  على 

�أع�ضاء  »دواًل  �أن  �أوروبــي،  ديبلوما�ضي 

لي�ضت يف حال  ــي(  �الأوروب �الحتاد  )يف 

»كل  �أن  �آخر  ديبلوما�ضي  و�أعلن  جيدة«. 

�قت�ضاد�تها  �أن  تــدرك  �الأع�ضاء  �لــدول 

�ضتتاأثر، لذ� فهي تنازع كي يكون �لوجع 

موزعًا على �جلميع«.

ويرى �ملحلل �لرو�ضي ق�ضطنطني كاال�ضيف: 

�لو�قع برد فعل على  �الأمر يتعلق يف  »�أن 

عرب  لل�ضيا�ضة  ��ضتمر�ر  ــه  �إن �لعقوبات، 

�أ�ضبه  �لتد�بري هي  �أخرى. كل هذه  و�ضائل 

ولفت  معادية«.  تعترب  دول  من  بانتقام 

مفاعيلها  عن  »ف�ضاًل  �أنه  �إىل  كاال�ضيف 

�أي�ضًا  �لتد�بري  لهذه  فــاإن  �القت�ضادية، 

�الكتفاء  بالدعاية:  يتعلق  �أكــرب  مفعواًل 

�لذ�تي لرو�ضيا و�إبد�ل م�ضتورد�تها باإنتاج 

حملي«. و�أ�ضاف �أن »هذه �لتد�بري مدعومة 

من غالبية �ملجتمع �لرو�ضي الأن �ل�ضعب ال 

ي�ضعر باأنه يعاين منها«.

تنفي  ال  �ملعطيات  هــذه  جميع  لكن 

�القت�ضاد  �إيــذ�ء  على  �لعقوبات  قــدرة 

كان  و�إن  �أ�ــضــا�ــضــًا،  �ملنهك  �لــرو�ــضــي 

�ل�ضعبة  �لــعــمــالت  تــاأمــني  ي�ضتطيع 

يف  حلفاء  من  �ملطلوبة  و�لتكنولوجيا 

خدمات  مقابل  يف  »�لربيك�س«،  دول 

�لوقت  يف  توؤّكد  �أنها  غري  تف�ضيلية. 

نف�ضه، �أن �لنظام �لرو�ضي �ضيحيا الأيام 

�الإ�ضرت�تيجية  فخيار�ته  �أخرى،  كثرية 

�ثنني،  �أو  م�رسف  �إفــال�ــس  ها 
ّ
يحد ال 

�لدجاج  على  �حلظر  تتعدى  و�أ�ضلحته 

و�خل�رس�و�ت و�جتياح �أوكر�نيا!

تحدي هيمنة الدوالر 
�ضيطر  �لذي  �لدوالر �المريكي  �إن »غول« 

من  �ليوم  يعاين  منفرد�ً،  طويلة،  لعقود 

�أزمات وحتديات، �أحدها و�أهم جتلياتها، 

هو �لرت�جع �لعام يف منو �لتجارة �لدولية 

كانعكا�س  �ملا�ضية  �لثالثة  �لعقود  يف 

حلالة �لركود �لعاملية.

قا�ٍس،  كتحٍد  �خلرب�ء  عليه  يجمع  ما  �أما 

فهو  ــي،  ــريك �الأم ـــدوالر  �ل هيمنة  �أمـــام 

تد�عيات �ن�ضاء دول جمموعة »�لربيك�س« 

�ىل  ��ضافة  بها  خا�ضًا  للتنمية  م�رسفًا 

�ن�ضاء »�ل�ضندوق �الحتياطي«.

فالهز�ت �ملالية �لتي بد�أت ت�رسب �لعملة 

جهة،  من  �آخــر  �ىل  حني  من  �الأمريكية 

توزعها  �مريكا  باتت  �لتي  و�لعقوبات 

»�لربيك�س«  دول  جعلت  و�ضمااًل،  ميينًا 

عمالت  �أو  عملة  باإيجاد  �لتفكري  تعيد 

بديلة متكنها من �الحتفاظ بقيمة �رسف 

عمالتها �لوطنية وقيم مدخر�تها �لدولية 

يف حال ح�ضول تقلبات جذرية يف قيمة 

�ىل  ��ضافة  �لــو�حــدة.  �لعاملية  �لعملة 

�أهد�فها  لتحقيق  بها  �آليات خا�ضة  خلق 

�القت�ضادية يف �ل�ضوق �ملالية �لعاملية.

وقد ت�ضع جمموعة »�لربيك�س« �أي�ضًا يف 

�الإحتياط ق�ضمًا من �حتياطياتها �لهائلة 

من �لعمالت - 4400 مليار دوالر - متلك 

�ل�ضني ثالثة �أرباعها - مل�ضاعدة بع�ضها 

بع�ضًا �ذ� دعت �حلاجة.

فما هي خلفيات هذ� �لقر�ر، و�أبرز �أهد�فه 

لهيمنة  حتديًا  ي�ضّكل  وهل  وتد�عياته؟ 

�لدوالر �المريكي على �القت�ضاد �لعاملي؟

استراتيجية دول »البريكس«
تعترب مو�ضكو �أن �لقمة �ل�ضاد�ضة ملجموعة 

�لرب�زيل  يف  قدت 
ُ
ع �لتي  »�لربيك�س«، 

�النتقال  عملية  يف  مهمة  خطوة  موؤخر�ً، 

من �لنظام �لعاملي �أحادي �لقطبية �لذي 

تقوده �لواليات �ملتحدة، �إىل عامل متعدد 

�الأقطاب. وال ت�ضتبعد �أن توؤدي قر�ر�ت هذه 

مالية  منظمات  بتاأ�ضي�س  �ملتعلقة  �لقمة 

خا�ضة باملجموعة �إىل تُغري�ت كبرية يف 

�أو�ضاع �ل�ضوق �لعاملية م�ضتقباًل. 

�أبــعــاد�ً  هناك  �أن  �عترب  �خلــرب�ء  بع�س 

تاأتي  �إنها  �إذ  �خلطة،  لهذه  جيو�ضيا�ضية 

رو�ضيا،  �لــغــرب  فيه  يهاجم  ــت  وق يف 

ويفر�س  ـــا،  �أوروب �ــرسق  يف  ل�ضيا�ضتها 

�ل�ضغط  �ن  بخا�ضة  عــقــوبــات.  عليها 

عن  رو�ضيا  بعزل  و�لتلويح  �لروبل  على 

�أخطر  �ضّكل  �لعاملية  �ملالية  �ملوؤ�ض�ضات 

�نــدالع  بعد  �لــغــربــي«،  »�لعقاب  �أوجـــه 

رو�ضيا  و�ضيطرة  �أوكر�نيا  �رسق  �أحــد�ث 

على �ضبه جزيرة �لقرم.

دول،  خم�س  حاليًا  »�لربيك�س«  وت�ضم 

تنامي حصة »البريكس« 
 في التجارة الدولية 

 ونمو تجارتها البينية 

بهذا التسارع يضع 

سيناريوات قاتمة بالنسبة 

الى الدوالر
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الحدث

و�ل�ضني  و�لهند  ورو�ضيا  �لرب�زيل  هي 

م�ضاحة  وت�ضكل  �أفــريــقــيــا.  وجــنــوب 

�لكرة  م�ضاحة  ربع  حو�ىل  �لــدول  هذه 

�الأر�ضية، وعدد �ضكانها �أكرث من 40 يف 

�ملئة من �ضكان �لعامل، وي�ضكل �إجمايل 

�ملئة  يف   25 نحو  �قت�ضادها  حجم 

دول  وتتميز  �لعاملي.  �القت�ضاد  من 

ما  �لكبري،  �ل�ضكان  بعدد  »�لربيك�س« 

يعني وفرة �لعمالة �لتي ميكن �أن تخلق 

�لرثوة، ووفرة �ملو�رد �لطبيعية �لالزمة 

�ل�ضوق  و�ضخامة  �القت�ضادي،  للنمو 

�إمكانات كبرية ال�ضتهالك �ل�ضلع  تعني 

و�خلدمات. وهذه �مليز�ت �لثالث �ضكلت 

�ل�رسيع  �لنمو  دعم  يف  مهمًا  عن�رس�ً 

�لع�رس  �ل�ضنو�ت  يف  »�لربيك�س«  لدول 

هذه  دور  دعمت  �أنها  كما  �ملا�ضية، 

�لعاملي،  �القت�ضاد  يف  جمتمعه  �لدول 

بنحو  منوه  يف  م�ضاهمتها  تقدر  حيث 

50 يف �ملئة يف �الأعو�م �الأخرية.
�لطموحة،  �خلطو�ت  هــذه  رغــم  وعلى 

�القت�ضاديني  �خلـــرب�ء  بع�س  �أن  �إال 

تتحول  مل  »�لربيك�س«  �أن  يرى  �لرو�س 

ويعتربها  حقيقية«،  »منظمة  �إىل  بعد 

هوؤالء جمرد »جتمع« لدول لها م�ضالح 

ومو�قف مت�ضابهة �إىل حد ما، ال �ضيما 

من �لهيمنة �الأمريكية. ويف هذ� �ل�ضاأن 

يرى �ألك�ضندر �ضافت�ضينكو، مدير »مركز 

�الأكادميية  لدى  �الإقليمية«  �لدر��ضات 

�لرو�ضية لالقت�ضاد �لوطني �أن جمموعة 

�ضيا�ضيًا  »نــاديــًا  ُتعترب  »�لربيك�س« 

�أن  �إىل  الفتًا  دولــيــة«،  منظمة  ولي�س 

»�ل�ضبع  على  �ضتتفوق  �لتي  �لدول  هذه 

�حلــايل،  �لقرن  منت�ضف  يف  �لكبار« 

ذ�ت  �أهد�فًا  �أعمالها  جدول  على  ت�ضع 

طابع عاملي.

»�لربيك�س«  ــر�ر�ت  ق �إىل  �لنظر  وميكن 

كرد  م�ضرتكة  مالية  موؤ�ض�ضات  باإن�ضاء 

قــر�ر  على  معينة،  حـــدود  يف  عملي، 

�ضندوق  �إ�ضالح  عملية  مبنع  و��ضنطن 

ويــرى   .2010 ــام  ع يف  ـــدويل  �ل �لنقد 

�إن�ضاء  بعد  »�لربيك�س«،  دول  �أن  �لرو�س 

�الحتياطيات  و�ضندوق  �لتنمية  بنك 

كبري  جزء  تنفيذ  من  �ضتتمكن  �لنقدية، 

�آليات  عرب  �القت�ضادية  م�ضاريعها  من 

�ملوؤ�ض�ضات  عــرب  ولي�س  بها،  خا�ضة 

�لدولية �لتي تهيمن فيها �لدول �لغربية. 

�خلرب�ء  بع�س  بر�أي  ذ�ته،  حد  يف  وهذ� 

�لتي  �لغربية  ــدول  �ل كبد 
ُ
ي قد  �لــرو�ــس، 

دول  يف  كبرية  �قت�ضادية  م�ضالح  لها 

»�لربيك�س« خ�ضائر ملمو�ضة.

تو�جد  ميثل  �ل�ضيناريو،  هــذ�  مثل  يف 

جمموعة  �أع�ضاء  مــن  وغــريهــا  رو�ضيا 

»�لربيك�س« باأدو�ت مالية جديدة، حتديًا 

للمنطقة للعثور على توجهات �قت�ضادية 

تز�ل  ال  �لر�هن،  �لوقت  يف  لكن  �أخــرى. 

�ملــو�رد  ��ضتغالل  على  تركز  �لعالقات 

�أمــريكــا  يف  �خلـــام  و�ملــــو�د  �لطبيعية 

و�لهيدروكربونات،  )�ملعادن  �لالتينية 

�مل�ضنعة  �ل�ضلع  مقابل  يف  ــزر�عــة(  و�ل

ور�أ�س �ملال.

معدل نمو التجار البينية 
لدول »البريكس« البالغ 

600 في المئة في عقد واحد 

يعطي أفقًا واسعًا الحتماالت 

نوعية، مع تأسيس بلدان 

»البريكس« مصرفها 

التمويلي الخاص
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ن�شاطات �شناعية

من  وفد  �أمــام  ح�ضن  �حلاج  ح�ضني  �لدكتور  �ل�ضناعة  وزير  ك�ضف 

�أن  �خلليل  ح�ضن  علي  �ملال  وزير  برفقة  ز�ره  �ل�ضناعيني  جمعية 

17 مليار دوالر بني  �إىل  عجز �مليز�ن �لتجاري يف لبنان قد ي�ضل 

�لوقت  قيا�ضي وخطري يف  »رقم  �أنه  و�لــو�رد�ت، معترب�ً  �ل�ضادر�ت 

تعزيز  »�ــرسورة  على  م�ضدد�ً  �القت�ضادي«،  �مل�ضتوى  على  نف�ضه 

�أن  و�أكد  �أ�ضا�ضيًا وحيويًا«.  يبقى مطلبًا  �لذي  �النتاجية  �لقطاعات 

»كل ما هو مر�ضوم من �قرت�حات و�لتي جزء منها مر�ضوم مع �الإد�رة 

يف وز�رة �ملال، ياأتي يف �إطار تعزيز �لقطاعات �النتاجية وتعزيز 

وترفع  �لدولة  ميز�نية  وتعزز  عمل  فر�س  توجد  �لتي  �ل�ضادر�ت 

�لنمو«.. وجاء هذ� �لت�رسيح على �أثر  �للقاء �لذي جمعه يف �لوز�رة 

مع وزير �ملال علي ح�ضن �خلليل ووفد جمعية �ل�ضناعيني برئا�ضة 

�لدولة  �ضورى  جمل�س  على  �أحــال  قد  �خلليل  وكان  �جلميل،  فادي 

 50 �ل�ضناعيني  باإعفاء  �ملتعلق  �لقانون  بتطبيق  مر�ضوم  »م�رسوع 

يف �ملئة من �رسيبتي �لدخل و�الأرباح من �ل�ضادر�ت �ل�ضناعية«.

�جــر�ء  »�أي  �أن  و�أكـــد 

بني  يـــو�زن  �أن  يجب 

ــــات �لــــدولــــة  ــــاج ح

و�مــكــانــيــاتــهــا وبــني 

تطوير �لقطاعات«. و�ضدد على �أهمية »�عادة ر�ضم توجهات وطنية 

لهذه  �آليات  وو�ضع  ور�ضم  و�لزر�عة  �ل�ضناعة  بقطاعي  مرتبطة 

�ل�ضيا�ضة كي تنفذ«.. وكان �لوزير �حلاج ح�ضن بحث يف وقت �ضابق 

مع وفد من �أ�ضحاب �ل�رسكات �مل�ضتوردة للغاز، يف مو�ضوع تنظيم 

�لقو�رير  �لقطاع، لناحية �ال�ضتري�د، و�لتعبئة، و�لتوزيع، و��ضتبد�ل 

غري �ل�ضاحلة لال�ضتخد�م. و�إذ مل ينف وجود خماطر، م�ضري�ً �إىل �أن 

�أن �لنقطة �الأبرز يف  �لوز�رة »يف �ضدد و�ضع تنظيم متكامل. كما 

�لنقا�س تتعلق بقارورة �لغاز الأنها حقوق ملكية للمو�طنني. ونعطي 

�لبحث يف مو�ضوع ��ضتبد�ل �لقو�رير كل �لوقت ال�ضتنتاج خال�ضة 

�ضليمة تر�عي �حلقوق، وت�ضبط هذه �لق�ضية«. 

الحاج حسن يناقش مطالب الصناعيين

بني  �للقاء  خــالل  مت  �لــذي  �لبحث  ترّكز 

رئي�س »جمعية �ل�ضناعيني« فادي �جلميل 

و�لرئي�س �مني �جلميل �لذي ��ضتقبله على 

ر�أ�س وفد من �أع�ضاء جمل�س �الإد�رة،  على 

و�ل�ضعوبات  �ل�ضناعي  �لقطاع  �أو�ضاع 

�لتي تو�جهها. وطرحت يف �للقاء م�ضائل 

عديدة منها: 

�الأجل ومي�رسة لدعم  منح قرو�س طويلة 

�ضندوق  �إن�ضاء  �للبنانية،  �لــ�ــضــادر�ت 

�ضنويا  دوالر  مليون  بكلفة  �لطاقة  لدعم 

�ملكثفة،  �لطاقة  ت�ضتخدم  �لتي  للم�ضانع 

�مل�ضانع  توقيف  �ل�ضناعي،  �ملجال  يف  و�لتطوير  �لبحوث  �أعمال  دعم 

�ل�ضورية �لتي تعمل دون �ل�رسوط �لقانونية وتناف�س �ملوؤ�ض�ضات �للبنانية، 

�حلد من �لتهريب وحماية �الإنتاج �لوطني، �إن�ضاء مدن ومناطق �ضناعية.

ق �إىل طموحات �ل�ضناعة وو�قعها، منا�ضد�ً 
ّ
و�أو�ضح فادي �جلميل �أّنه تطر

يف  �ال�ضتقر�ر  وعدم  �مل�ضكالت،  عن  بلبنان  يناأى  حتى  �ل�ضعي  »�جلميع 

�إن�ضاء  �لرئي�س �جلميل »على  �أّنه تو�فق مع  �إىل  �ملنطقة«. ولفت �النتباه 

جلنة عمل م�ضرتكة ي�ضارك فيها نائب من حزب �لكتائب، ووزر�ء لو�ضع 

�الأفكار �لتي بحثناها �ضمن برنامج لتحقيقها م�ضتقباًل«.

و�أ�ضار �إىل �ن �جلمعية بحثت خالل �للقاء�ت �لتي قامت بها مع م�ضوؤولني 

»يف ع�رس نقاط �أبرزها �لطاقة، �الأ�ضو�ق �جلديدة، زيادة �الأكالف و�لعمالة، 

و�ضلطنا �ل�ضوء على م�ضكلة جديدة، وهي �نتقال بع�س م�ضانع �ل�ضوريني 

�لقانون،  يعملون خارج  الأنهم  �لقطاع،  على  ي�ضكل خطر�ً  ما  لبنان،  �إىل 

ويف قطاعات تعاين فائ�ضًا يف �الإنتاج«.

 »الصناعيون«: إلنشاء صندوق 

لدعم الطاقة المكثفة
قزي من »جمعية الصناعيين«: 

لقانون عمل جديد
بني  ــو�ر�ت  �حل »تعرث  �ن  قزي  �ضجعان  �لعمل  وزيــر  ر�أى 

عدم  من  ناجت  �لعمالية  و�الحتاد�ت  �القت�ضادية  �لهيئات 

وجود ��ضرت�تيجية ل�ضوق �لعمل يف لبنان«.

�ل�ضناعيني  »جمعية  مــقــر  زيــارتــه  خـــالل  ـــح،  و�أو�ـــض

جملة  خالل  من  �ل�ضاأن  هذ�  على  »يعمل  �أنه  �للبنانيني«، 

�جتماعات  �إحياء  بينها:  من  �لوز�رة  �تخذها يف  �إجر�ء�ت 

جلنة �ملوؤ�رس، وهيئة �حلو�ر �مل�ضتد�م، وجلنة مكافحة عمل 

�لدولية،  �لعمل  منظمة  مع  �لعمل  �ضوق  ودر��ضة  �الطفال، 

وو�ضع قانون جديد للعمل، ياأخذ بعني �العتبار تطور �لعمل 

�الإنتاجية،  بالقدرة  �مل�س  دون  من  �الإن�ضانية  و�لق�ضايا 

وتفعيل عمل �ملوؤ�ض�ضة �لوطنية لال�ضتخد�م«، م�ضيفا: »نحن 

نريد �ن يكون لهذه �لوز�رة دور فعال يف �ملجتمع، و�ن ال 

يقت�رس هذ� �لدور على توقيع �إجاز�ت �لعمل«.

و�إذ لفت �النتباه �إىل �أن »ن�ضبة �لبطالة يف لبنان و�ضلت �ىل 

حدود �لـ20 يف �ملئة، و35 يف �ملئة بطالة �ل�ضباب«، توجه 

�إىل �ل�ضناعيني بالقول: �ضاأقف �ىل جانبكم حلل �مل�ضكالت 

»�مل�ضكلة  �ن  ور�أى  �لعمل.  ــوز�رة  ب �ضلة  على  هي  �لتي 

�حلقيقية تكمن يف نق�س مفهوم �لد�ئرة، مبعنى �ن هناك 

�نقطاعا بني حلقات �ملجتمع يف لبنان، ال حل ما مل يكن 

�خت�ضا�س«،  وجامعات  وحرفية  مهنية  مد�ر�س  هناك 

و�عد�ً »باإطالع �ل�ضناعيني على قانون �لعمل �جلديد«.

من جهته، ر�أى رئي�س »جمعية �ل�ضناعيني« فادي �جلميل 

�أعطت  للجمعية  �الأوىل  هي  و�لتي  �لعمل  وزير  »زيارة  �أن 

زخما ودفعا قويا لهذه �جلمعية، حيث قارب �مللفات بجر�أة 

بعيد� عن �أي مز�يد�ت«.
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»بوتك«: مشروع مقدمي الخدمات غير متعثر
�ضّلمت »�رسكة بوتك لل�ضيانة و�لت�ضغيل«، 

�خلدمات«  مقدمي  »�رسكات  �إحدى  وهي 

بًا 
ّ
كتي لبنان«،  كهرباء  »موؤ�ض�ضة  لــدى 

للنو�ب �مل�ضاركني يف »ندوة عجز �ملو�زنة 

ــاء »جلنة  و�أعــ�ــض �لــكــهــربــاء«،  وقــطــاع 

ي�رسح  و�لطاقة«،  و�لنقل  �لعامة  �الأ�ضغال 

م�رسوع  حققها  �لتي  �الإجناز�ت  تف�ضيليا 

مقدمي خدمات �لتوزيع حتى �الآن.

»�مل�رسوع  �أن  بيان  يف  �ل�رسكة  و�عتربت 

�لتي  و�الإجنــاز�ت  �لندوة،  خال�ضة  يف  ورد  كما  متعرث،  غري 

و�أ�ضارت  ذلك«.  تثبت  �لو�قع  �أر�س  وعلى  ميد�نيا  بها  تقوم 

�أنه »�ذ� كان ثمة �ختالف بني بع�س �ل�رسكات وموؤ�ض�ضة  �إىل 

كهرباء لبنان على طريقة تقييم �العمال، وهذ� �أمر طبيعي يف 

يوؤثر  ال  فهذ�  �خلدمات،  مقدمي  م�رسوع  مثل  كبرية  م�ضاريع 

قد  ما  تكاليف،  تتحمل  �ل�رسكات  �أن  كما  �الأعمال،  �ضري  على 

�أو تق�ضري�، فاملبد�أ �ملعتمد هو مذنب  تعتربه �ملوؤ�ض�ضة تاأخر� 

ت �ل�رسكة يف بيانها على ما يقال 
ّ
�إثبات �لعك�س«. ورد حتى 

عن »فو�تري و�أ�ضعار م�ضخمة«، معتربًة �أنها 

»جمرد �تهامات لال�ضتهالك �الإعالمي«.

وعر�ضت �ل�رسكة يف �لكتيب �أهم �الإجناز�ت 

يف  تتم  »�ل�ضيانة  �أن  ومنها،  حققتها  �لتي 

�ملئة  يف   98 �إ�ضالح  يتم  بحيث  �أوقاتها، 

و»�النتقال  نف�ضه«،  �ليوم  يف  �الأعطال  من 

�ىل �جلباية �ل�ضهرية يف كل �لدو�ئر �لتي يف 

عهدتنا، با�ضتثناء د�ئرة �نطليا�س )الأ�ضباب 

�الأرقام حت�ضن  �إر�دتنا(. وتثبت  خارجة عن 

ال  ما  �ل�رسكة  ل 
ّ
حتو بحيث  �ل�ضابق،  من  �أقل  وبكلفة  �جلباية، 

و»تدنى  �لكهرباء«،  ملوؤ�ض�ضة  يوميا  دوالر   600000 عن  يقل 

يوما   34 �إىل  للمو�طن  جديد  ��ضرت�ك  لتاأمني  �لزمني  �ملعدل 

يف �ل�ضنة �الأوىل«. �أما عن �لعد�د�ت �لذكية، فاأفادت باأنه »مت 

تنفيذ �مل�رسوع �لتجريبي، وجرت �الختبار�ت �لالزمة بنجاح، 

للبدء  �لكهرباء  موؤ�ض�ضة  �لنهائية من  �ملو�فقة  بانتظار  ونحن 

�ل�ضمايل  لبنان  )جبل  �الأوىل  �ملنطقة  كامل  يف  بالرتكيب 

وحمافظة �ل�ضمال(«.

 ،DMD & MORE �ـــرسكـــة  �أعـــلـــنـــت 

 Selva و  ــاك«  ج »�ضانت  ملــز�رع  �ملــوزع 

و  Artequeso Delicatessen وجبنة 
دجــاج  ملنتج  توزيعها  عــن   ،Buenalba

مز�رع »�ضانت جاك«.

يف  �ملــز�رعــون  يقوم  مرت  �ألــف  علو  فعلى 

بكميات  �لدجاج  برتبية  �لبرتون  منطقة 

حمدودة. »فمنذ �كتمال منوها تخ�ضع �لدو�جن �إىل م�ضار معني خالل 

 .Volailles de Batroun لنهار«، �رسحت جيهان فغايل، �ملدير �لعام لـ�

و�أ�ضافت: »�إن طريقة تربيتنا للدو�جن جتعل من منوها بطيئًا �أي منو� 

�مل�ضاكل  يقلل من  فاإن كمياتها تكون حمدودة، ما  وبالتايل  طبيعيا 

و�الآفات �لتي يتم مو�جهتها يف �ملز�رع �لر�ئجة«. 

قا�ضية جتعل من مذ�قه  »�ضانت جاك« ملعايري  يخ�ضع دجاج مز�رع 

�لرفيعة  �الطباق  تقدم  �لفاخرة  و�ملطاعم  �لفنادق  �أن  كما  مميز�ً. 

�مل�ضتوى �لتي حتتوي على �لدجاج من مز�رع �ضانت جاك، ف�ضاًل عن 

�أن �لطباخني �ملتميزين �حلائزين على رتبة »مي�ضالن« Michelin يف 

فرن�ضا ال يز�لون ي�ضتخدمون هذ� �لنوع من �لدجاج يف �أطباقهم.

يغذى �لدجاج طبيعيًا وذلك من خالل �لذرة و�ل�ضويا و�لقمح ولي�س من 

خالل �لدقيق �حليو�ين. كما �أنه ال يعالج بو��ضطة �الأدوية �لكيمائية، ما 

ي�ضمن عدم وجود بقايا للم�ضاد�ت �حليوية فيه.

�إن دجاج »�ضانت جاك« هو بب�ضاطة �ألذ و�أكرث �ضحة للطهي. 

 DMD & MORE 

تقدم منتج »سانت جاك«

Distributed by 

 »BUS« شركة 

ترفض ان تكون طرفًا

مقدمي  »�رسكات  �إحدى   »BUS« �رسكة  �أو�ضحت 

»�أن  بيان  يف  لبنان«  كهرباء  يف  �لتوزيع  خدمات 

�ملياومني  حترك  يف  طرفًا  لي�ضت  �ل�رسكات  هذه 

�كت�ضبوها  م�رسوعة  بحقوق  ومطالبتهم  �ل�ضابقني 

قبل �ن�ضمامهم �إليها«.

النحر�ف  �لر�ف�س  موظفيها  »مبوقف  هت 
ّ
ونو

بحقوق  �ملطالبة  وتوظيف  �أهد�فه،  عن  �لتحرك 

ظاملة  حملة  يف  �ل�ضابقني  للمياومني  م�رسوعة 

يف  جتاهد  لبنانية  �رسكات  على  مغر�ضون  ي�ضنها 

�نهيار  ��ضتكمال  دون  للحوؤول  �مل�ضتحيلة  �لظروف 

عن  وعجزها  �لدولة  و�إفال�س  �أ�ضا�ضي،  عام  مرفق 

تلبية حاجاتها ومتويل رو�تب موظفيها«.
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مقابلة

�جلودة و�لنوعية، وعلينا تطبيق معايري 

جودة بيئية، فاإذ� جعلنا �ملوؤ�ض�ضة تهتم 

نظيفة  �ضلعة  وتنتج  �لبيئية  بــاالأمــور 

ونوعية �أف�ضل من دون �أن تزيد من �حلد 

�الدنى لكلفة �النتاج و�ذ� خففتها يكون 

�لعمل  هو  هذ�  �ملناف�ضة،  ظل  يف  �ف�ضل 

معايري  نطبق  �ن  ون�ضتطيع  �ال�ضا�ضي. 

�لفنادق  قــطــاع  يف  �الأنــظــف  ــاج  ــت �الإن

و�مل�ضت�ضفيات«. 

طرد »إسرائيل«
كيفية  »هي  قــال:  �الأنظف  �الآلية  وعن 

د�خــل  ــطــاقــة  �ل ��ــضــتــهــالك  تخفي�س 

�الإنــتــاج  كلفة  فتنخف�س  �ملوؤ�ض�ضات 

�ملاء  ��ضتهالك  يخف  �لبيئي،  و�لتلوث 

�ملبتذلة،  �ملياه  كمية  تنخف�س  ومعه 

�ملو�د  ��ضتخد�م  تخفيف  �إىل  باالإ�ضافة 

�لكيمائية.  �ملــو�د  مثل  بيئيًا  �ل�ضارة 

 مدير مركز اإلنتاج األنظف في لبنان 
ميمثل الدول العربية لدى األمم المتحدة للصناعة والتنمية

الدكتور علي يعقوب:  الصناعة صاحبة دور في االقتصاد األخضر

بتح�سني  االأنظف  لالإنتاج  اللبناين  املركز  ُيعنى 

واخلدمات  والعمليات  للمنتجات  البيئي  االأداء 

البيئية،  امل�ساكل  اأ�سباب  على  الرتكيز  خالل  من 

 عرب 
ّ
وت�سجيع التنمية االقت�سادية والنمو ال�سناعي

توفري التكاليف وت�سهيل و�سول املنتجات املحلية 

اإىل االأ�سواق الدولية. 

ي�سعى املركز اللبناين لالإنتاج االأنظف اىل م�ساعدة 

ال�سغرية  ال�رشكات  الوطنية، وال �سّيما  ال�سناعات 

واملتو�سطة، على اعتماد و�سائل االإنتاج امل�ستدام 

ونقل  االأنظف  االإنتاج  مفهوم  تطبيق  خالل  من 

التكنولوجيات ال�سليمة بيئيًا.

دعمًا  االأنظف  لالإنتاج  اللبناين  املركز  يقّدم 

اإنتاجّيتها  تعزيز  جمال  يف  ال�سناعية  للمن�ساآت 

واأكرث تطلبًا،  اأ�سواق جديدة  اإىل  وت�سهيل و�سولها 

الوقت  يف  واالجتماعي  البيئي  اأدائها  وحت�سني 

نف�سه.

وفائدته  �الأنــظــف  �الإنــتــاج  ماهية  عن 

حتــدث  و�لــبــيــئــة،  �ل�ضناعي  للقطاع 

�لدكتور علي يعقوب »مدير مركز �الإنتاج 

�الأنظف« يف �جلامعة �للبنانية )�حلدث( 

و�أو�ضح  و�القت�ضاد«  »�ل�ضناعة  �ىل 

قائاًل: 

»هي لي�ضت �آلية حديثة بل �إنها موجودة 

يف �أوروبا منذ فرتة طويلة، وتخ�س ب�ضكل 

الأن  �ل�ضناعي،  �لقطاع  ومبا�رس  و��ضح 

�لرت�كمي  �لعمل  �ليوم من خالل  �لهدف 

هو  �ل�ضناعية،  �ملوؤ�ض�ضات  هذه  حلماية 

الأن  �خلــارج،  �إىل  ر 
ّ
ت�ضد جعلها  كيفية 

�ل�ضوق �ملحلية �للبنانية قليلة جد�ً، ل�ضنا 

�ملوؤ�ض�ضات،  �إير�ن، وهذه  �أو  �لعر�ق  مثل 

�حلكومات  �إهــمــال  ظــل  يف  �ملــوجــودة 

�ملرت�كمة للقطاع �ل�ضناعي، ال بد فيها 

�لتي  �ملوؤ�ض�ضات  لبع�س  �حلماية  من 

�أن  يجب  ��ضتمر�ريتها،  �أجل  من  تكافح 

نخلق لها فر�ضا و�أ�ضو�ق ت�ضدير، ولكي 

ياأتي هذ� �لت�ضدير مبردود يجب �ن يدخل 

�ىل �أوروبا و�أمريكا، و�ملعروف �أن كلفة 

�الإنتاج يف دول �خلليج و�فريقيا �أقل من 

عندنا، فاأكرث من 30 % من �الإنتاج هي 

طاقة، وهي ن�ضبيًا �أغلى من دول �خلليج 

بكثري وبالتايل فال�ضعر �ضيكون باهظا. 

بال�ضكل  تتميز  ن�ضّنعها  �لتي  منتجاتنا 

و�لرونق، وبالتايل لدينا قابلية للتوجه 

من  �أعــلــى  �نتاجها  كلفة  ــو�ق  ��ــض �ىل 

�ليد  كلفة  الأن  �أوروبا  يف  وهي  �خلليج، 

�أ�ضعارنا  مبثل  و�لطاقة  مرتفعة  �لعاملة 

حو�فز  لهم  تقدم  دولهم  �أن  مع  تقريبًا 

هــذه  لفتح  ن�ضطر  ــا  ــن �أن �ىل  نــوعــيــة، 

ليبقى  �للبناين  �ل�ضناعي  �مام  �الأ�ضو�ق 

متو�جد�ً يف ظل �إهمال دولته«. 

و�أ�ضاف د. يعقوب يف �ل�ضياق نف�ضه: »�ذ� 

ن 
ّ
�أن نح�ض �لدول يجب  توجهنا �ىل هذه 
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�الأنظف  لالإنتاج  لبناين  كمركز  فنحن 

�إن لبنان  �إذ  و�لذي ميثل �لدول �لعربية، 

مونرتو  يف  �ملا�ضي   9 �ضهر  يف  �نتخب 

يف �ضوي�رس� لكي ميثل �لدول �لعربية يف 

�ملتحدة  �المم  ملنظمة  �لعاملية  �ل�ضبكة 

�المم  وبــرنــامــج  �ل�ضناعية  للتنمية 

�لعاملية  �ل�ضبكة  وهي  للبيئة،  �ملتحدة 

�ملـــو�رد  ��ضتن�ضاب  ــدم  ع تعني  �لــتــي 

�لطبيعية و�الإنتاج �الأنظف ومنثل �لدول 

�أع�ضاء،  خم�ضة  مع  �الآن  نحن  �لعربية 

ــا  �أوروب وعــن  �مريكا  جنوب  عن  و�حــد 

و�فريقيا و��ضيا ومنثل هذه �ل�ضبكة �لتي 

باإجناز  وقمنا  دولة،   166 �ليها  تنتمي 

�ىل  وباالإجماع  بادرنا  �أننا  وهو  مهم، 

�لعربي،  �إقليمنا  من  »�إ�رس�ئيل«  طــرد 

ر�ضالة  ميقاتي  جنيب  �لرئي�س  و�أر�ضل 

على هذ� �ملو�ضوع«. 

وعن دور �ملركز قال د. يعقوب: »دورنا 

�ل�ضناعي وتطبيق  �لقطاع  �لرتكيز على 

�الإنتاج �الأنظف فيه، الأنه قطاع �أ�ضا�ضي 

�لقطاعات �ملنتجة وي�ضاهم  حيوي بني 

ب�ضكل مبا�رس يف تنمية �القت�ضاد يف �أي 

حماية  يف  �ال�ضا�ضية  �لركيزة  وهو  بلد، 

عليه  دالئل  وهناك  �لبلد�ن،  �قت�ضاد�ت 

وقد �أثبتت �لتجربة �أن �لرتكيز فقط على 

بوجودنا   ، و�ل�ضياحة  �خلدمات  قطاع 

يف منطقة ملتهبة فيها �ي خلل �مني ، 

ي�ضبب خلاًل �قت�ضاديًا. وتبقى �لقطاعات 

هي  و�لــزر�عــة  �ل�ضناعة  مثل  �ملنتجة 

قطاعات ر��ضخة ال تتاأثر كثري�ً بامل�ضاكل 

�المنية. 

�القت�ضاد  على  مبفاهيمها  ترتكز  �لتي  

و�لبيئة وعلى �ملجتمع«.  

االقتصاد األخضر
�الإنتاج  و�أهمية  �لرئي�س  �لــدور  وعــن 

�لعري�س  �لعنو�ن  »�ليوم  قال:  �الأنظف 

للعمل �ملرت�كم لهذه �لدول هو �القت�ضاد 

�الزمـــة  نتيجة  كـــان  ـــذي  �ل �الأخــ�ــرس 

 .2007 عـــام  �لــعــاملــيــة  �القــتــ�ــضــاديــة 

ف�ضارت �ل�ضناعة توؤدي دور�ً �أ�ضا�ضيًا يف 

�الأخ�رس  �القت�ضاد  �ىل  �لو�ضول  عملية 

�الإنتاج  �خل�رس�ء،  �ل�ضناعة  خالل  من 

�الأنظف يف عمليته �لرت�كمية ومنهجيتة 

�الأ�ضا�ضية �لتي ترتكز على ثالوث �حلياة 

�لــهــو�ء و�ملـــاء و�لــرتبــة. وعندما  وهــو 

يكون لدى �ملوؤ�ض�ضة �ل�ضناعية تلوث يف 

هذ� �لثالوث والن �الن�ضان على �حتكاك 

�أن يعي�س  �أحد ي�ضتطيع  مبا�رس بها، فال 

من  و�كرث  طعام  بدون  ��ضبوع  من  �أكرث 

يومني من دون وماء و�أكرث من دقيقتني 

من دون هو�ء، فاذ� تلوثت ي�ضري لدينا 

و�ضحية  و�جتماعية  �ن�ضانية  م�ضكلة 

كبرية، ولذ� فاإن �لقطاع �ل�ضناعي لديه 

�نبعاثات يف �لهو�ء ولديه مياه مبتذلة 

يتعر�س  وبــالــتــايل  �ضلبة  ونــفــايــات 

للتلوث.  �ملوؤ�ض�ضات  يف  �لثالوث  هــذ� 

وللتخفيف من عملية هذ� �لتلوث عليهم 

تطبيق معايري معينة تلقائية«. 

�ملعايري:  هــذه  تطبيق  كيفية  و�ــرسح 

يف  �لثالثي  �لتلوث  نو�جه  كنا  »عندما 

يقولون  كانو�  تاريخيًا،  �ملوؤ�ض�ضات 

دورنا التركيز على 

القطاع الصناعي وتطبيق 

اإلنتاج األنظف فيه ألنه 

قطاع أساسي وحيوي 

بين القطاعات المنتجة 

ويساهم بشكل مباشر 

في تنمية االقتصاد في 

أي بلد

سياسة وقائية بيئية
�الأنــظــف يف عملية  �الإنــتــاج  دور  وعــن 

وعما  لبنان  يف  �ل�ضناعة  قطاع  تطوير 

�رسح  م�ضاعد�ً،  �و  توجيهيًا  كــان  �إذ� 

خالل  �ملرت�كم  عملنا  »يف  يعقوب:  د. 

�ن  ��ضتطعنا  �ملا�ضية  �لع�رس  �ل�ضنو�ت 

قطاعات  لــعــدة  ��ضا�ضي  بــخــرق  نــقــوم 

تلك  جنعل  �ن  و��ضتطعنا  �ضناعية، 

ــات �لــ�ــضــنــاعــيــة و�ــضــاحــب  ــض ــ� �ملــوؤ�ــض

بيئية،  وقائية  �ضيا�ضة  ي�ضع  �ملوؤ�ض�ضة،  

وينطلق من خاللها يف �لعمل وبالتايل 

لعملية  �لــطــويــل  �ملـــدى  على  تــركــيــزه 

خرق  و�أثبت  �ملدى،  طويلة  ��ضرت�تيجية 

هذ� �لقطاع، �نه عندما دخلنا �ىل د�خل 

هذه  تطبيق  �أ�ض�س  وو�ضعنا  �ملوؤ�ض�ضة 

ولي�س  �لق�ضري  �ملـــدى  على  �ملعايري 

على  �قت�ضاديا  مــردود�  �أعطى  �لطويل، 

�إ�ضافيا،  �ملوؤ�ض�ضات وتوفري� ماليا  هذه 

باملعايري�لبيئية  �لــتــز�م  هناك  �ضار 

كبري�،  فــرقــا  وحققنا  و�ملــو��ــضــفــات، 

وبالتايل يف قطاعات خمتلفة ��ضتطعنا 

�ملو�ضوع  ــذ�  ه يف  متــايــز�  نحقق  �ن 

وللمحافظة على هذه �ملوؤ�ض�ضات. 

كل  يف  توفري�ً  حققنا  �ل�ضياق  هذ�  ويف 

قطاع فكانت جممل �لتوفري�ت يف 2013، 

�ضناعية  موؤ�ض�ضة  لـ35  دوالر  ماليني   4
نف�ضه  �لوقت  يف قطاعات خمتلفة. ويف 

تلتزم وتخفف من �الأعباء �لبيئية، فنحن 

�أوجدنا ج�رس عبور �أ�ضا�ضي بني �لقطاعني 

�لقطاعني  ودجمنا  و�لبيئي،  �ل�ضناعي 

للو�ضول �ىل �لتنمية �مل�ضتد�مة �حلقيقية 
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مقابلة

و�ملياه  �لنفايات  بهذه  �ضنفعل  »مــاذ� 

�ملبتذلة؟ فكانو� ين�ضئون حمطات تكرير 

للهو�ء. وتاريخيًا  مياه وي�ضعون فيلرت� 

عندما يكون لدينا عمل ممنهج ونو�جه 

بالتلوث نبحث من �أين �أتى هذ� �لتلوث، 

وهذ� ما يجب �أن يطرح د�خل �ملوؤ�ض�ضات، 

ــو�د  و�مل �الإنــتــاج  عملية  نــرى  فعندما 

�لــ�ــرس�ء  وعملية  و�ملــوظــفــني  ــة  ــي �الأول

ونبحث من �أين ياأتي �لتلوث ن�ضتطيع �ن 

�لتلوث  كمية  �ىل  و�ضولنا  قبل  نخف�ضه 

�الأ�ضا�ضية. 

�أ�ضا�ضًا مو�د  �لنفايات هو  �لطن من  الأن 

�أولية ويرتب علينا كلفة، وبالتايل نكون 

�الأعــبــاء  مــن  خففنا  قــد  مبا�رس  ب�ضكل 

ويف  �ملوؤ�ض�ضات  هذه  على  �القت�ضادية 

هذه  �لتلوث.  من  نخفف  نف�ضه  �لوقت 

وبالتجارب   �لعمل.  هــذ�  منهجية  هي 

مفاعيل  �أعــطــى  �لقاطعة  و�الإثــبــاتــات 

خالل �لعمل �لرت�كمي يف عدة قطاعات 

�ضارت نتائجها و��ضحة«.

القوانين والمعايير
ورد� عن ت�ضاوؤل حول �لتوجيه �لعمر�ين 

لرت�ضيخ �ملفاهيم و�البتعاد عن �مل�ضاكل 

�الأمر،  هذ�  نتمنى  »نحن  قال:  �لبيئية، 

عملية  الأن  هــدفــنــا،  هــذ�  لي�س  ولــكــن 

�ل�ضناعي  �لقطاع  وحماية  �ملحافظة 

�لدولة �للبنانية ال ن�ضتطيع �أن نفعل مثل 

للموؤ�ض�ضات  حو�فز  �الأوروبــيــة  �لبلد�ن 

�أول  �ل�رس�ئب  من  و�عفيهم  �ل�ضناعية 

جمانا  �لطاقة  و�عطيهم  �ضنو�ت  ع�رس 

�أول خم�س �ضنو�ت وال ت�ضتطيع �أن تعطي 

بعجز  وم�ضاكل  �أعباء  لديها  الأن  حو�فز 

�ل�رسعنة  من  �الأدنى  �حلد  لتقدم  معني، 

ور�س  �ن�ضاء  خالل  من  معينة  وقو�نني 

يف  للبحث  ــو�ب  ــن �ل جمل�س  يف  عــمــل 

حلماية  �خلارج  يف  �ملوجودة  �لقو�نني 

�ل�ضناعيني كي يطبقوها عندنا حلماية 

لهم  وليوؤ�ض�ضو�  �ل�ضناعية،  �ملوؤ�ض�ضات 

يف �حلد �الأدنى مدنًا �ضناعية ذ�ت بنى 

كافية  وهذه  �الإميــان.  كاأ�ضعف  حتتية 

ونحن من خالل موؤ�ض�ضاتنا ن�ضتطيع �أن 

نطبق هذه �لقناعة �ذ� وجد �حلد �الأدنى«. 

قانون االصالح الضريبي
�ل�رسيبي:  �ال�ــضــالح  مفهوم  و�أو�ــضــح 

�إن  مثاًل  �أ�ضا�ضي،  �ل�رسيبي  »�الإ�ضالح 

�جل�ضع �لد�ئم �لذي يح�ضل يف �لواليات 

�ملتحدة �المريكية �لذي �أو�ضل �ىل �الزمة 

وعدم  مباالة  ال  نتيجة  هو  �القت�ضادية 

�ملليونري  قال   
ً
فقد �ل�رسيبي.  �الإ�ضالح 

ورون بافت �نه يدفع �رسيبة مثله مثل 

�ضكرتريته، �أما يف فنلند� فن�ضبة خمالفة 

�ل�رسعة 4 % من دخل �ملخالف، وهذه 

 10 يتقا�ضى  فمن  �جتماعية،  عــد�لــة 

من  ماليني دوالر يف �ل�ضنة يدفع 4 % 

هذ� �ملبلغ وكذلك من يتقا�ضى 10 �آالف 

�أمــا يف  مــوجــود،  فــالــر�دع غري  دوالر، 

لبنان فالو�ضع ��ضو�أ الن من لديه �ملال 

ال يدفع �ملخالفة بل يكون لديه و�ضاطة، 

عليه  توؤثر  �ضهريًا  يتقا�ضى 500$  ومن 

هناك  تكون  وعندما  خمالفة،  �ألف   50
عد�لة �جتماعية وحماية للقانون يكون 

ننجز  �أن  وميكننا  �ل�رسيبي،  �الإ�ضالح 

للقطاع �ل�ضناعي هذ� �الإ�ضالح«. 

و�أ�ضاف: »همنا �الأ�ضا�ضي هو خلق �آليات 

�ل�ضناعية  �ملوؤ�ض�ضات  بعمل  ودجمها 

خاللها،  من  نتحرك  �ن  ن�ضتطيع  الننا 

يف  و�لكرتون  ــورق  �ل من  طن  فانتاج 

�ل�ضويد يحتاج من 2 �ىل 4 �متار مكعبة 

مرت�   60 ن�ضتهلك  نحن  بينما  �ملاء،  من 

وبالتقنية  ــورق،  �ل من  طن  لكل  مكعبا 

 80 ماليزيا  ويف   ، نف�ضهما  و�النــتــاج 

مرت� مكعبا، يف �ل�ضني كانت 8 م�ضانع 

�القت�ضاد  بــنــاء  يف  الأهميتها  نــظــر�ً 

و�لقناعة  �اللتز�م  �الأول:  �ضقني  تتطلب 

�ملطلقة باال�ضتثمار  على �ملدى �لطويل 

�ىل  ن�ضعى  ونحن  �لبيئية،  �مل�ضاريع  يف 

�ملوؤ�ض�ضات،  د�خل  بيئي  و�لتز�م  قناعة 

عقوبات  وفر�ضنا  قو�نني  و�ضعنا  فاإذ� 

هناك  تكن  مل  و�إذ�  �ملوؤ�ض�ضات،  على 

قناعة من �ضاحب �ملوؤ�ض�ضة، تاأتي وز�رة 

كان  �إن  لرتى  �ملعنية  و�جلهات  �لبيئة 

وقبل  و�لقو�نني،  �ملعايري  هــذه  يطبق 

و�ضولها ونتيجة للو�ضع �للبناين يعرف 

بع�س  فيح�ضن  للك�ضف  �ضتاأتي  �أنــهــا 

ليخربها،  يعود  خروجها  وبعد  ــوره  �أم

تكون  �أن  فاالأجدى  �لتلوث،  �ىل  ويعود 

هذ�  على  للعمل  قناعة  �ملوؤ�ض�ضة  د�خل 

و��ضحة  بيئية  ب�ضيا�ضات  �ملو�ضوع 

منفعة  له  �ضي�ضكل  ما  �ملوؤ�ض�ضة  د�خــل 

على �ملدى �لطويل �قت�ضاديًا وبيئيًا. 

�إن همنا بت�ضكيل قناعة بااللتز�م �لبيئي 

قانون  هــنــاك  لهم  نــقــول  �أن  مــن  �هــم 

لالإنتاج �الأنظف طبقوه. 

وعن �الإجناز �لذي حققوه مع 35 م�ضنعًا 

لي�ضتفيد  بها  يحتذى  مناذج  »هذه  قال: 

ت�ضع  �أن  يجب  فالدولة  منها،  �الآخرون 

وغريها،  �لبيئة  وز�رة  عــرب  �لقو�نني 

رقابة  �مكانية  �لدولة  لــدى  هل  ولكن 

�أن  هو  �الأهم  فدورنا  لذ�  �لقو�نني؟  على 

الأنها  بها،  لاللتز�م  �لقناعة  هذه  ن�ضكل 

تاأتي باملنفعة �لكربى. ويجب �أن يرت�فق 

�أردت  �إذ�  �لدولة  قبل  من  عمل  مع  ذلك 

�لعمل، بقو�نني �إ�ضالحية مثل �الإ�ضالح 

�ل�رسيبي حلماية �لقطاع �ل�ضناعي. 

فمثاًل لدينا قطاع �لورق و�لكرتون وهو 

ويجذب  عمل  فر�س  �أوجد  وقد  �أ�ضا�ضي 

�إنتاجية �ىل �لبلد، لن�ضع �رسيبة كبرية 

من  و�لــكــرتــون  لــلــورق  �مل�ضتورد  على 

فيكون  �ضناعتهما  ون�ضجع  �خلـــارج، 

تقول  �أن  ولكن  �ل�رسيبي.  �ال�ــضــالح 

الدولة يجب أن تضع 

القوانين عبر وزارة البيئة 

وغيرها، ولكن هل لدى 

الدولة امكانية رقابة على 

القوانين؟
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ت�ضتخدم 200 مرت مكعب، فقامت �لدولة 

عن  توقفها  ومل  بتدمريها  �ل�ضينية 

�لعمل.

�لعمل  ب�ضاطة  بكل  ن�ضتطيع  ونــحــن 

�ل�ضناعي بوعي معني، الن هناك هدر� 

معينا يف عملية �النتاج، ونحن ننادي 

للبحث يف �لنماذج �ملوجودة للتخفيف 

تطبيقي  فعملنا  �ال�ضتهالك،  هــذ�  من 

�لقدر�ت  ويرت�فق معه يف �ملركز تقوية 

�لب�رسية و�لتوعية. 

�لــتــي تــعــامــل معها  وعـــن �ملــ�ــضــانــع 

�للبناين  �ملركز  »تــعــاون  قــال:  �ملركز 

لالإنتاج �الأنظف مع 35 �رسكة يف لبنان 

�لفرعية  �لقطاعات  خمتلف  بني  تتوّزع 

�ل�ضناعية، �أال وهي:

• قطاع �الألبان
• قطاع تعليب �الأغذية �لزر�عية

• قطاع �لورق و�لورق �ملقوى
�إنتاج �الألومنيوم • قطاع 
�إنتاج �ل�ضري�ميك • قطاع 

و�إعـــادة  �لبال�ضتيك  �إنــتــاج  قــطــاع   •
�لتدوير

• قطاع �الأقم�ضة
• قطاع زيت �لزيتون

يف  �الأنظف  �الإنتاج  مركز  حققه  وعما 

»تدل  يعقوب:  علي  �لدكتور  قال  لبنان 

لالإنتاج  �لوطنية  �ملر�كز  على  �خلريطة 

�لعامل،  مــركــز�ً  يف   65 وهــي  �الأنــظــف 

تعتني  موؤ�ض�ضات  مع  �ضبكة  ي�ضكلون 

باالهتمام �لبيئي و�إن حو�ىل 160 دولة، 

�لعربي  �لعامل  �أوروبا ومن  معظمها من 

لبنان و�ضورية و�الردن وم�رس و�ملغرب 

منظمة  منها  �أن�ضات  وتون�س.  و�جلز�ئر 

للتنمية  عاملية  �ضبكة  �ملتحدة  �الأمم 

�لكربى  �ملظلة  تكون  كــي  �ل�ضناعية 

�الأنظف،  �الإنــتــاج  يف  �ملمنهج  للعمل 

لالمم  ــي  �الأمم بالتقييم  تبني  وعمليًا 

لالإنتاج  �للبناين  �ملركز  �أن  �ملتحدة 

�لعربي،  �لعامل  يف  �الأف�ضل  هو  �الأنظف 

وبالتايل فمجل�س �الد�رة �لتنفيذي لهذه 

هنا  يكون  �ن  يجب  �لعاملية  �ل�ضبكة 

عن  و�حــد  ممثلني  خم�ضة  هناك  حيث 

كل قارة، ولقد مت �نتخابنا يف �ضوي�رس� 

لنمثل �لعامل �لعربي ملدة �ضنتني، وكانت 

�ىل  بان�ضمامها  طالبت  قد  »��رس�ئيل« 

وباجلغر�فيا  حكمًا  الأنها  �ل�ضبكة،  هذه 

�نتخابنا  وبعد  �الإقليم،  هذ�  �ىل  تنتمي 

�قليمنا  مــن  »��ــرس�ئــيــل«  ــرد  ط قــررنــا 

دليل  وهذ�  �وروبا.  �ىل  تنتمي  و�ضارت 

�ملحفل  هذ�  يف  لبنان  �أن  على  �إ�ضايف 

�أن يفر�س �ضلطة معينة  ��ضتطاع  �لكبري 

�نتجه  �لذي  �لعمل  تر�كم  الأن  �أقله  لي�س 

�لعامل  يف  �الأف�ضل  هو  لديهم  بالتقييم 

�لعربي.

�أما �جلو�ئز فلدينا جو�ئز كثرية ومتعددة 

من �لعر�ق و�ل�ضعودية و�الإمار�ت و�أخذنا 

جو�ئز يف �الإنتاج �الأنظف. 

�الأن�ضطة  �لتالية  �لبيانية  �لــر�ــضــوم 

�لرت�كمية وجمموع عدد �مل�ضاركني:

الوضع في لبنان سيء 

الن من لديه المال ال يدفع 

المخالفة بل يكون لديه 

وساطة، ومن يتقاضى 

500 $ شهريًا تؤثر عليه 

50 ألف مخالفة
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ذكر جهاد جابر �ضاحب �رسكة »جابر للتجارة« يف لقائه مع 

تطور  مبر�حل  مرت  �ل�رسكة  �أن  و�الإقت�ضاد«  »�ل�ضناعة  جملة 

�الآن  ومتركزت  جديدة،  �أ�ضو�قًا  وفتحت  ن�ضاطها  عت 
ّ
و�ض حيث 

�للبنانية  �ل�ضوق  حاجات  لتلبية  وذلك  �مل�ضيلح،  منطقة  يف 

و�الأجنبية.

وعن م�ضاكلهم كقطاع �ضناعي قال: »يعاين �لقطاع �ل�ضناعي 

�للبناين، كما غريه من �لقطاعات �القت�ضادية �الأخرى، �ضعوبات 

طموحات  قدر  على  تطوره  �أمام  حائاًل  تقف  وعديدة  متنوعة 

يخاطرون  �لذين  منهم  �مل�ضتثمرون  وال�ضيما  فيه،  �لعاملني 

بروؤو�س �أمو�لهم يف م�ضاريع الميكن توقع نتائجها.

وعلى �لرغم من �أن �لنتائج، من حيث �الأرقام، تدل على �زدياد 

�لت�ضدير يف �ل�ضنو�ت �لع�رس �الأخرية، فاإن وقائع �أخرى ت�ضري �ىل 

بقليلة  لي�ضت  �أحيان  �ل�ضناعية، ويف  �ملوؤ�ض�ضات  تعرث عدد من 

�الألوف  بل  �ملئات،  �لرزق يف وجه  �أبو�ب  �أبو�بها ومعها  تقفل 

من �لعاملني«.

وتابع يف �ل�ضياق نف�ضه: »يتناق�س هذ� �لو�قع مع قدرة �القت�ضاد 

تخوله  عالية  ومالية  ب�رسية  طــاقــات  ميلك  ــذي  �ل �للبناين 

�لقطاعات  تفعيل  منها  ينتج  كبرية،  �قت�ضادية  بنه�ضة  �لقيام 

�الآالت  قطاعات  وخ�ضو�ضًا  �جتاهاتها،  مبختلف  �القت�ضادية 

و�ملعد�ت �ل�ضناعية«.

عن  نبحث  ما  »د�ئمًا  قال:  موؤ�ض�ضته  يف  �ملعتمد  �لتطور  وعن 

تطوير �ل�رسكة من خالل �ل�ضيا�ضات �لتو�ضعية وتطوير �النتاج 

حاجات  ولتلبية  �لقطاع،  هــذ�  تطور  �رسعة  مع  ليتما�ضى 

�لعاملة  �ليد  توظيف  عرب  وذلك  و�خلارجية،  �لد�خلية  �ال�ضو�ق 

�ملتخ�ض�ضة، وتوظيف �لر�ضاميل يف �ق�ضام �لبحوث و�لتطوير، 

�ل�ضناعية  �ملوؤمتر�ت  حل�ضور  متخ�ض�ضة  عمل  فرق  و�ر�ضال 

�لدولية ملو�كبة �لتطور«.

�ل�ضناعة  »تو�جه  جابر:  ذكــر  �القت�ضادية  �ال�ضكالية  وعــن 

�للبنانية جملة حتديات، يف مقدمها �رتفاع ��ضعار �لنفط خالل 

�لعام  وحتى   2003 �لعام  من  �بتد�ء  �الخــرية  �لنفطية  �لثورة 

�ملنتجات  ��ضعار  �رتفاع كبري يف  �ىل  �دى  �لذي  �الأمر  �حلايل، 

�ل�ضناعية. وهذ� �المر يجعل �ل�ضناعة �للبنانية تو�جه مناف�ضة 

�لدول �ملجاورة د�خل �ال�ضو�ق  غري متكافئة من قبل منتجات 

�إن هذه �لدول تقدم ت�ضهيالت كبرية يف �ملجال  �لعربية، حيث 

�ملذكور للموؤ�ض�ضات �لعاملة على �ر�ضها.

�ضناعية  مناطق  باإقامة  �ل�ضناعة  وز�رة  قــدرة  عدم  وكذلك 

�ل�رس�ئب  من  ن�ضبي  حد  �إىل  و�إعفائها  و�ل�رسكات  للموؤ�ض�ضات 

للموؤ�ض�ضات  م�ضاعدة  بيئة  خللق  �ل�ضناعية  �لرخ�س  ومنح 

�ل�ضناعية لزيادة �الأرباح على �الأمد �لق�ضري وتطورها �ل�رسيع.

�لكفاءة  وذ�ت  �ملتوفرة  �للبنانية  �لعمالة  يف  �لنق�س  وكذلك 

�للبنانيني  �ملهاجرين  ــد�د  �ع �زديـــاد  ب�ضبب  وذلــك  �لتقنية، 

�ملهني  �لتعليم  نحو  �لتوجه  و�ضعف  �ل�ضباب،  من  وخ�ضو�ضًا 

و�لفني. وياأتي ذلك يف ظل �لعمل �ضمن قانون ي�ضمح ��ضتخد�م 

�لعمالة غري �للبنانية يف �لقطاعات �ل�ضناعية.

دون  �رسعية  غري  ب�ضورة  �الأعــمــال  يقيمون  �لذين  وخا�ضة 

من  ومنهم  �قت�ضادية،  �إجــاز�ت  �أو  تر�خي�س  على  �حل�ضول 

��ضتوىل على جزء كبري من �ضوق �لعمل �للبناين دون �لدخول يف 

�للبناين، حيث  �مل�ضتثمر  على  �لتي هي عبء  �ل�رسيبي  �لنظام 

�حتلو� منا�ضب كانت يف �ل�ضابق حكر�ً على �للبناين وحمظورة 

على �الأجانب وفقًا لقانون �لعمل �للبناين.

يتعلق  ما  يف  باملثل  �لعمالة  مبد�أ  تطبيق  »عدم  جابر:  وتابع 

و�ضعت  �ضديقة  بلد�ن  منها  �لدول،  مع  �لتجارية  باالتفاقات 

�رتفاع  �ىل  ��ضافة  �ال�ضتري�د.  على  �رسيبية  غري  تقنية  عو�ئق 

بريوت  مرفاأ  وال�ضيما  �للبنانية  �ملر�فئ  عرب  �لت�ضدير  كلفة 

و�ملطار«.

صاحب مؤسسة )جابر للتجارة(
جهاد جابر: تواجه الصناعة اللبنانية جملة تحديات

عام  للتجارة  جابر  �رشكة  يف  العمل  اإنطلق 

اأنواع  1994 يف جمال ا�سترياد وت�سدير جميع 
�رشكة  وتعتمد  الديزل.  واملولدات  املحركات 

�سيا�سة  على  عملها  يف  للتجارة«  »جابر 

العملية  املجاالت  �ستى  يف  وتطور  التو�سع 

التي تهتم بها، من خالل االهتمام مبا تتطلبه 

واالآالت  ا�سترياد املعدات  االأ�سواق خ�سو�سًا يف 

وقطع غيار الديزل وقطع غيار امل�سانع لتواكب 

حاجات املوؤ�س�سات التجارية وامل�سانع.
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يف  �لتقته  و�القــتــ�ــضــاد«  »�ل�ضناعة 

تطور  مر�حل  عن  و�ضاألته  �رسكته  مقر 

�ملوؤ�ض�ضة خالل هذه �لفرتة من �لتاأ�ضي�س، 

تطور  مر�حل  من  مرحلتني  عن  فتحدث 

عمله.

�الأوىل بد�أت مع �ملقاوالت من  �ملرحلة 

و�قتناء  �لت�ضنيف  �إىل  و�ضواًل  �لباطون 

�لفنية  �لعاملة  و�ليد  �لالزمة  �ملعد�ت 

�ملنا�ضبة وحت�ضني �لقدرة �ملالية لتنفيذ 

م�ضاريع كبرية، مبان وطرق.

ــن خــالل  �ملــرحــلــة �لــثــانــيــة، وتــبــد�أ م

ت�ضنيف �ملوؤ�ض�ضة يف �لوز�ر�ت �ملعنية، 

و�أخذ ح�ضتنا من �مل�ضاريع �الإمنائية من 

هذه �لوز�ر�ت �ملعنية باال�ضغال كوز�رة 

�لطاقة ـ �لنقل و�ال�ضغال �لعامة.

وحول �ال�ضتفادة من �لقرو�س �ملدعومة، 

�أن موؤ�ض�ضته  �أكد �ملهند�س حممد ح�ضني 

مل ت�ضتفد من هذه �لقرو�س.

عامة  مقرتحات  لديه  كانت  �إذ�  وعما 

لبنان،  يف  �خلــدمــات  قــطــاع  لتطوير 

قطاع  �إن  ح�ضني،  حممد  �ملهند�س  قال 

تطوير  �إىل  يحتاج  لبنان  يف  �خلدمات 

هو  مثلما  �لع�رس،  �حتياجات  ملو�كبة 

�ملعنية  �لر�ضمية  �جلهات  �إىل  بحاجة 

من  قانون  و�إ�ــضــد�ر  �لقطاع  هذ�  لدعم 

�مل�ضارف  �إىل  يوعز  لبنان  م�رسف 

�لعاملة بتقدمي �لت�ضهيالت و�لتخفيف من 

بع�س �ل�رسوط �لقا�ضية لتقدمي �لقرو�س 

ــرسة، لــلــ�ــرسكــات و�ملــوؤ�ــضــ�ــضــات  ــ� ــي �مل

�ملقاوالت  قطاع  يف  �لعاملة  و�جلهات 

�لعامة من بنية حتتية  �الأ�ضغال  وتنفيذ 

جتارية،  �ضكنية،  )مبان  خمتلفة  ومباٍن 

متويل  لت�ضتطيع  �لـــخ(،  خــدمــاتــيــة... 

�مل�ضاريع �لتي حتتاج �إىل ��ضتالم موؤقت 

و�إىل ��ضتالم نهائي كي ي�ضتويف �ملتعهد 

حقوقه. 

ويحتاج قطاع �لبناء �إىل قانون ير�عي 

�حتياجات �ملناطق، حيث يوجد كثافة 

ي�ضمح  ــون  ــان ق ال�ــضــتــ�ــضــد�ر  �ضكانية 

الإ�ضتيعاب  و�ل�ضطحي  �لعام  باال�ضتثمار 

يحتاج  �أنــه  كما  �ملناطق،  �حتياجات 

�إىل دعم خا�س للمالك و�مل�ضرتي وذلك 

ومبو��ضفات  �ل�ضكنية  �مل�ضاريع  الإقامة 

مالئمة للم�ضرتي   

مؤسس شركة »التجارة والمقاوالت العامة«
 المهندس محمود محمد حسين: 

قطاعنا يحتاج إلى تطوير 

»التجارة  �رشكة  تخ�س�ست 

واملقاوالت العامة« ل�ساحبها 

امل��ه��ن��د���س حم��م��ود حممد 

بالتجارة واملقاوالت  ح�سني، 

يف  تاأ�سي�سها  منذ  العامة، 

العام 2005 با�سترياد وت�سدير 

)اآليات  البناء  ومواد  معدات 

نقل، اآليات حفر، اآليات تعبيد 

اإىل  كاملة(،  بناء  عدة  طرق، 

لبنان ومنه اإىل البالد العربية 

واالأوروبية، م�ستخدمًا 25 اآلية 

االأحجام  املختلف  االآالت  من 

التي لدى موؤ�س�سته.
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة
السلع  منافسة  من  ومتّكنت  انتاجها،  بجودة  متّيزت  لبنانية  صناعات  على  الضوء  تسليط  واالقتصاد«  »الصناعة  تتابع 
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد،

سالم أنترناشيونال تانيري، ومؤسسة بوشلهوب الصناعية والتجارية،  شركة »نصر للزنكوغراف والطباعة«، و »الفتى 
كو« لصناعة مواد التنظيف.

تاأ�ض�ضت �رسكة �ضامل �أنرتنا�ضيونال تانريي يف �لعام 1925، على 

بعبد�  ـ  �لعليا  �ضحرور  و�دي  منطقة  يف  و�أخو�نه  �ضامل  جنيب  يد 

وهي تعمل يف جمال �جللود و�لدباغه و�ل�ضياغ.

بد�أت �ل�رسكة �لعمل مبعد�ت يدويه وبع�س �لعمال وكانت ت�ضتورد 

�جللود من خمتلف �ملناطق �للبنانية و�مل�ضالخ �لعاملة، ولكن بعد 

عرب   �مل�ضنع  تطوير  على  �ملوؤ�ض�ضون  عمل  �لزمن  من  فرتة  مرور 

لل�ضباغ  جديدة  �أنتاج  وخطوط  وحديثة  متطورة  معد�ت  �إدخال 

وخملتف �أنو�ع �لدباغة.

ز�د �لطلب على منتوجات �ل�رسكة �أبان �حلرب �لتي ع�ضفت بلبنان 

وتوقف غالبية �لدباغات عن �لعمل.

يف  وتقنية  عالية  مو��ضفات  على  �إنتاجها  يف  تعتمد  و�ل�رسكة 

دباغة �جللود وتلوينها وذلك لتتما�ضى مع �ملنتوجات �الأوروبية 

وهي ت�ضاهيها جودة ونوعية. ويوجد للم�ضنع �ضالة عر�س وبيع 

يف منطقة �لدورة ـ برج حمود ـ �ضنرت مقري.

عن  و�الأقت�ضاد«،  »�ل�ضناعة  مع  لقاء  يف  �ل�رسكة  �إد�رة  وك�ضفت 

�لدباغات  و�ضناعة  عام  ب�ضكل  �ل�ضناعة  تعانيها  �لتي  �مل�ضاكل 

و�جللود ب�ضكل خا�س. ومن �أهم هذه �مل�ضاكل غياب �لدعم من قبل 

مع  ثانوي  قطاع  �أنها  �أ�ضا�س  على  �ل�ضناعة  �ىل  و�لنظرة  �لدولة 

�لعلم �أن �ل�ضناعة هي �لتي حتد من �لهجرة وت�ضغل �أكرب ن�ضبة من 

�ليد �لعاملة يف لبنان، وتعود على �الأقت�ضاد بالعملة �الآجنبية. 

�ل�ضناعيني بالعمل  �ل�ضناعة وجمعية  �ل�ضيد �ضامل وز�رة  وطالب 

تكون  و�أن  للكهرباء  منخف�ضه  �أ�ضعار  تاأمني  على  �لدوؤوب 

لل�ضناعيني كوتا من �ملحروقات باأ�ضعار منخف�ضه كي ن�ضتطيع 

�ملنو�ل  هذ�  على  �لو�ضع  بقي  �إذ�  و�ال  و�ملناف�ضه  �الأ�ضتمر�ر 

فال�ضناعة و�ل�ضناعيون يف خطر كبري ورمبا ن�ضل بعد فرتة �ىل 

�لتوقف عن �لعمل.

»سالم أنترناشيونال تانيري«:الصناعة في خطر كبير

بو�ضلهوب  موؤ�ض�ضة  م�ضنع  تاأ�ض�س 

�ل�ضناعية و�لتجارية عام 1966 يف 

منطقة زحلة حو�س �المر�ء، على يد 

تعنى  وهي  بو�ضلهوب  طوين  �ل�ضيد 

ب�ضناعة �لقطاعات �لتالية: 

�ملتنوعة  �النتاج  خطوط  م�ضاغل 

فو�كه وخ�ضار.

خطوط مل�ضانع �الأ�ضمنت.

ومعاجلة  فرز  ملحطات  خطوط 

�لنفايات �ل�ضلبة �ملنزلية.

خا�ضة  معد�ت  لزوم  عامة  جتارة 

للم�ضانع �ملذكورة �أعاله.

�بان  �ل�ضعوبات  بع�س  �ل�رسكة  عانت 

عادت  ولكنها  �للبنانية،  �الأحد�ث 

وعملت على تطوير �مل�ضنع عرب �أدخال 

وت�ضلم  ومتطورة  حديثة  معد�ت 

�ملهند�س �رسبل بو�ضلهوب �الأ�رس�ف 

و�لت�ضويق  �الأنتاج  عمليات  على 

يف  جديد�ً  زخمًا  �ل�رسكة  �أعطى  ما 

�الأ�ضو�ق �ملحلية و�لعربية.

�رسبل  للمهند�س/  حديث  ويف 

بو�ضلهوب مع جملة �ل�ضناعة �أوجز 

تعانيها  �لتي  �مل�ضاكل  بع�س  لنا 

و�ضناعتنا  عام  ب�ضكل  �ل�ضناعة 

تقنني  و�أهمها:  خا�س  ب�ضكل 

وغالء  �ضعرها،  و�أرتفاع  �لكهرباء، 

�ملخت�ضة  �ليد  وهجرة  �ملحروقات، 

�ىل �خلارج.

مؤسسة بوشلهوب الصناعية والتجارية: نتطور باستمرار ونعاني من صعوبات
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شركة »نصر للزنكوغراف والطباعة«: خبرة في خدمة الزبائن

»الفتى كو« لصناعة مواد التنظيف: شعارنا »صنع في لبنان«

للزنكوغر�ف  »ن�رس  �رسكة  تاأ�ض�ضت 

و�لطباعة« عام 1960 يف بريوت )منطقة 

من  وكان  عدة،  ��ضماء  حتت  �ل�ضوليدير(، 

حتى  و��ضتمرت  ن�رس،  جميل  موؤ�ض�ضيها 

�إىل  �نتقلت  ثم  �للبنانية،  �حلرب  بد�يات 

ـ  �ل�ضوف  منطقة  يف  �حلايل  مركزها 

كفرنربخ  بلدة  يف  لبنان  جبل  حمافظة 

باإ�رس�ف �أ�ضحابها جميل، �ضامي وفار�س 

�أنتاجها،  �ل�رسكة يف  ��ضتمر�ر  ن�رس. ومع 

�مل�ضتعملة  �ملعد�ت  ر 
ّ
تطو �الإد�رة  كانت 

�إ�ضافة  وفنيني،  مهند�ضني  م�ضتخدمة 

�الآالت  على  للعمل  �ملدربني  �لعمال  �إىل 

�مل�ضتحدثة ما �عطى �النتاج زخمًا جديد�ً 

حيث  من  �الأخرى،  �ل�رسكات  ملناف�ضة 

�لنوعية و�جلودة، وتلبية للحاجات �مللحة 

�خلدمات  كل  حاليًا  توؤمن  وهي  للزبائن. 

�لطباعية يف كل �ملناطق �للبنانية و�لدول 

�ملجاورة و�أوروبا. وتعتمد �أف�ضل و�أحدث 

�أهم  وح�ضور  متابعة  خالل  من  �ملعد�ت، 

لت�ضع  �لعامل  يف  �لطباعية  �ملعار�س 

من  كو�حدة  �لتنظيف  مو�د  ل�ضناعة  كو«  »�لفتى  �رسكة  تعمل 

�ملوؤ�ض�ضات �ل�ضناعية �ضغرية لتتمكن من توفري كل �خلدمات 

و�لتعهد�ت يف وقت و�حد للم�ضت�ضفيات و�ملطاعم و�ملنازل، من 

تطوير �ضناعتها و�الهتمام باجلودة و�لنوعية 

�لدين  �ل�ضيد �ضالح  �نتاجها حتدث  مع  �ل�رسكة وعملية  وعن 

»�ل�ضناعة  �ىل  كو«  »�لفتى  موؤ�ض�ضة  ومدير  �ضاحب  �لفتى، 

�ل�رسكة منذ ثالثني عامًا يف منطقة  �نطالق  و�الإقت�ضاد« عن 

حارة حريك، بهدف تغطية حاجة �ل�ضوق �للبنانية �إىل كل �أنو�ع 

مو�د �لتنظيف، ومن ثم ت�ضويقها يف �لبالد �لعربية.  ولكن قبل 

ذلك عملنا على توفري كل مايلزم للم�ضنع �أي جتهيزه من �الألف 

�إىل �لياء، وتوفري �خلربة �لعمالية. 

�إذ� كانو� يو�جهون مناف�ضة  وعن كيفية ت�ضويق �الإنتاج وعما 

�مل�ضنع  �إنتاجنا  جودة  �إن  �ضالح،  �ل�ضيد  قال  �الأ�ضو�ق؟  يف 

�أنو�ع �ملو�د �الأولية، ت�ضاهي �مل�ضتورد من �الإنتاج  �أجود  من 

�خلارجي �ملو�ضومة مباركات معروفة يف �الأ�ضو�ق. ولذلك يوؤكد 

�للبنانية، بل هو ال  �ل�ضوق  عدم وجود مناف�س له على �ضعيد 

يخ�ضاها الأن �أ�ضعاره مدرو�ضة ويف متناول جميع زبائننا، على 

مو�د  ي�ضتعمل  من  وكل  و�ملنازل،  و�ملطاعم  �مل�ضايف  �ضعيد 

�لتنظيف. 

�أن  �ضالح  �أكد   �حلديثة  باالآالت  وتزويده  �ملعمل  تطور  وعن 

طموح موؤ�ض�ضتنا �لد�ئم هو �لتاو�ضع و�لتحديث، ولهذ� �لطموح 

زيادة  ويف  �لت�ضنيع،  يف  �لعاملة  باخلرب�ت  تبد�أ  مقومات 

نكون  �أن  ن�ضتطيع  باأننا  لدينا  قوي  حافز  ووجود  �الإنتاج. 

�لعربية و�الإقليمية. وكل ذلك يحتاج بطبيعة  للخرب�ت  �لبديل 

 يف  عدد �لعمال �أو يف ��ضتري�د 
ً
�حلال �إىل تطوير �مل�ضنع �ضو�ء

�آالت جديدة وحديثة  لتلبية طلبات �لزبائن و�الأ�ضو�ق، �للبنانية 

و�لعربية، وتاليف �لنق�س فيها.

�نتاجنا �ملميز جنح يف تطبيق �ضعار  »�أن  �أخري�ً �ضالح:  و�أكد 

على  �مل�ضتهلك،  ثقة  يك�ضب  �أن  و��ضتطاع  لبنان«  يف  »�ضنع 

�ل�ضعيدين �لد�خلي و�خلارجي«.

وحد�ثة  �ملا�ضية  �ل�ضنو�ت  خرب�ت 

�مل�ضتقبل لتاأمني �أف�ضل خدمات للزبائن.

ولكي ت�ضتمر �ل�رسكة يف �نتاجها �لطباعي 

ال بد من توفر جملة من �الأمور وهي:

خالل  من  �جلمركية  �حلماية  تاأمني   -  1

حتتاجها  �لتي  �ل�ضلع  على  �لر�ضوم  رفع 

�رسكات �لطباعة

2 - تخفي�س ر�ضوم �لطاقة 
�ل�ضلع  من  �لوطني  �النتاج  حماية   -3

�الأجنبية �ملناف�ضة.
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من �شهر اإلى �شهر

وطنية  ��ضرت�تيجية  �ضيطلق  �نه  فرعون  مي�ضال  �ل�ضياحة  وزير  �أعلن 

لل�ضياحة �لريفية خلم�س �ضنو�ت تكون حلقة متكاملة تهدف لت�ضجيع 

�ل�ضياحة �لد�خلية و�خلارجية و�لريفية، جاء ذلك خالل تفقده �عمال 

تنظيف جمرى وحميط نبع �ل�ضفاء �لذي تنظمه جمعية »درب �جلبل 

زحلتا -  بلدية عني  مع  بالتعاون  فرعون  �لوزير  برعاية  �للبناين«، 

نبع �ل�ضفا وحممية �رز �ل�ضوف.. و�نطلقت �مل�ضرية من حميط مطاعم 

نبع �ل�ضفا، �ضارك فيها �لوزير فرعون، رئي�س بلدية عني زحلتا �دو�ر 

مغبغب، رئي�س بلدية �لباروك �يلي نخله ورئي�س بلدية معا�رس �ل�ضوف 

�لنبع من  �مل�ضاركون عملية تنظيف جمرى  تفقد  �ضارل جنيم، حيث 

�لنفايات �ل�ضلبة و�لتي �ضارك فيها وفد من �ملتطوعني من بلدة عني 

زحلتا وحممية �رز �ل�ضوف وجمعية درب �جلبل.

وياأتي هذ� �لن�ضاط �ضمن �ضل�ضلة من ن�ضاطات �لتنظيف �لتي تنظمها 

جمعية درب �جلبل يف خمتلف �لقرى �لو�قعة قرب م�ضار �لدرب، يف 

�جلبل  درب  على  �ملائية  �ملو�رد  �همية  حول  �لتوعية  برنامج  �طار 

للتنمية  �المريكية  �لوكالة  من  بتمويل  �جلمعية  من  �ملنفذ  �للبناين 

�لدولية.

وتفقد فرعون ينابيع �ملياه و�ملطاعم �لقائمة على قناة �ملياه وهي 

�جلزيرة، ديارنا، �ل�ضالالت و�ليمني حيث عقد موؤمتر� �ضحافيا، حتدث 

فيه مغبغب مرحبا بالوزير فرعون وروؤ�ضاء �لبلديات وقال: »هذه �ول 

زيارة ل�ضخ�س م�ضوؤول يزور عني زحلتا نبع �ل�ضفا �لبلدة �مل�ضهورة 

مبياهها �لتي تروي كل قرى �ل�ضوف وخ�ضو�ضا بيت �لدين بو��ضطة 

�لقناة �لتي خططها �خوت �ضاناي �لتي تروي قرى �جلبل كامال«.

وما  و�ضليمة  نظيفة  بيئة  لقيام  ��ضا�س  هي  »�لنظافة  �أن  �ىل  و��ضار 

�ل�ضياحة،  �لنظيفة يف  �لبيئة  �ليوم �ال ليوؤكد �همية  �هتمام معاليكم 

وزيارتكم �ليوم ت�ضب �ضمن مهمة دعم �مل�ضار �لبيئي �ل�ضياحي«.

�أن »�ل�ضياحة �لبيئية يف هذه �ملنطقة مهمة جد�  و�ضدد فرعون على 

للكثري  �ملياه  توؤمن  ينابيع  فيها  �لتي  �لبلدة  هذه  يف  وخ�ضو�ضا 

�لبيئية  �ل�ضياحة  دعم  يف  �لينابيع  »�همية  على  م�ضدد�  �لقرى«،  من 

�لقطاع  يف  ��ضتهالكها  وتر�ضيد  نوعيتها  على  �ملحافظة  خالل  من 

�ليوم  ونرى  باملياه،  تبد�أ  �حلياة  »لبنان  �ن  �ىل  م�ضري�  �ل�ضياحي«، 

�زمة مياه ناجتة عن كارثة طبيعية لذلك نعمل على معاجلتها مع كل 

�لذي تقوم  �لعمل  �لبلد«.. وقال: »��ضهد على �همية  �ملعنيني يف هذ� 

�جلمعية  هذه  على  تعرفنا  وقد  �لنبع  مياه  لتنظيف  �جلبل  درب  به 

من خالل بيوت �ل�ضيافة وهي تلقى دعم موؤ�ض�ضات غري حكومية لذ� 

جمعية درب �جلبل هي تر�ث وطني يعك�س ح�ضارة لبنان«.

�ضياحية  وطنية  ��ضرت�تيجية  عن  قريبا  »�ضنعلن  فرعون:  و��ضاف 

�لد�خلي  �ل�ضياحي  �لو�قع  �العتبار  بعني  تاأخذ  �ضنو�ت  ريفية خلم�س 

تاأخذ  متكاملة  حلقة  �ضتكون  وهي  �ملغرتبني  و�ضياحة  و�خلارجي 

و�قع �لقطاع �ل�ضياحي من جو�نبه كافة«.

�أكرث  و�ضكر �لوكالة �المريكية للتنمية �لدولية لدعمها �ملتو��ضل يف 

من م�رسوع وموقع لل�ضياحة �لريفية.

و�ضلم جنيم فرعون هدية تذكارية.

تفقد اعمال تنظيف مجرى ومحيط نبع الصفا في عين زحلتا
فرعون يعلن عن استراتيجية وطنية للسياحة الريفية 

 رئيس بلدية عين زحلتا ادوار مغبغب والوزير ميشال فرعون ورئيس بلدية معاصر الشوف 
ورئيس بلدية الباروك ايلي نخلة. 

خالل المؤتمر الصحفي

لدى وصول الوزير فرعون
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من �شهر اإلى �شهر

�لتابعة  و�لفنية  �لعلمية  �للجنة  عقدت 

من  �ملدعوم  ميد«  �إن  »فو�ضرت  مل�رسوع 

تن�ضيقيًا  �جتماعًا  �الأوروبي  �الحتاد 

يف   
ّ
للبت �ل�ضناعية  �لبحوث  معهد  يف 

 جتهيزه بنظام 
ّ
�ختيار �ملبنى �لذي �ضيتم

�ل�ضم�ضية.  �لطاقة  لتوليد  مبتكر  �ضوئي 

يف  يندمج  باأّنه  �لنظام  هذ�  ز 
ّ
ويتمي

يتم  مل  مدرو�ضة  بطريقة  �لبناء  ت�ضميم 

��ضتخد�مها يف لبنان من قبل.

�لدول  من  خرب�ء  �الجتماع  وح�رس 

�إ�ضبانيا،  م�رس،  �إيطاليا،  �مل�ضاركة  �لـ6 

�لقو�عد  �الأردن ولبنان ملناق�ضة  تون�س، 

لتنفيذ  �عتمادها  �لو�جب  و�الأ�ض�س 

�ملباين  �أ�ضماء  عن  ولالإعالن  �مل�رسوع 

�ملختارة يف كّل من �لبلد�ن �ملعنية.

»يف  �ضامل:  طالل  �للجنة  ع�ضو  وقال 

�للجنة  �ختارت  بلبنان،  يخت�س  ما 

د�خل  �ل�ضناعية  �لبحوث  معهد  مبنى 

�حلدث،  يف  �للبنانية  �جلامعة  حرم 

تلك  تتطابق متامًا مع  كون مو��ضفاته 

�ملطلوبة لتنفيذ �مل�رسوع«. 

ناجي  لبنان  يف  �مل�رسوع  مدير  و�أّكد 

هذ�  تنفيذ  من  »�لهدف  �أّن  زيد  �أبي 

�مل�رسوع �لر�ئد هو بناء خرب�ت م�ضرتكة 

بلد�ن  يف  �ل�ضوئية  �لتقنيات  جمال  يف 

�لبحر �الأبي�س �ملتو�ضط، وتعزيز مفهوم 

�لطاقة �ل�ضم�ضية، و�لتغلب على �حلو�جز 

ن�رس  تعيق  �لتي  و�لت�رسيعية  �لثقافية 

يف  �ل�ضم�ضية  �لطاقة  تكنولوجيات 

�ملنطقة«.

�للجنة خالل �الجتماع �ملبادئ  و�أقرت 

ولتثبيت  �مل�رسوع  لتنفيذ  �لتوجيهية 

دور ��ضتخد�م هذه �لتقنية �حلديثة لدعم 

دور ��ضتخد�م �لطاقة �ل�ضم�ضية.

و�أع�ضاء  �مل�رسوع  على  مون 
ّ
�لقي ونّظم 

م�ضتديرة،  طاولة  �لتنفيذية  �للجنة 

�ملعنية  �لوز�ر�ت  عن  ممثلون  ح�رسها 

و�أ�ضحاب �ل�رسكات و�مل�ضاريع �الإمنائية 

و�ل�ضياحية لت�ضليط �ل�ضوء على �مل�ضاكل 

ليتم  معاجلتها  كيفية  وعلى  �ملعيقة 

معتمد  كحّل  �ل�ضم�ضية  للطاقة  �لرتويج 

لتوليد �لطاقة.

�لتجريبي  �مل�رسوع  هذ�  تنفيذ  ويتز�من 

�أف�ضل  حول  �ضاملة  توعية  حملة  مع 

�ضبل ��ضتخد�م �لطاقة �ل�ضم�ضية يف بلد�ن 

�لبحر �الأبي�س �ملتو�ضط.

»FOSTER In MED«  يختار معهد البحوث الصناعية 
لتجهيزه بنظام ضوئي لتوليد الطاقة الشمسية 

�أحالت وز�رة �لعمل موؤ�ض�ضتني لبنانيتني �إىل �الأمن �لعام، بعد 

م�ضتخدمني  ب�ضبب طردهما  بحقهما  تنظيم حما�رس �ضبط 

بعمال  قانونية  بطريقة غري  و��ضتبد�لهم  لبنانيني،  اال 
ّ
وعم

�أجانب غالبيتهم من �ل�ضوريني �لنازحني.

مذكرة  قزي  �ضجعان  �لعمل  وزير  �أ�ضدر  مت�ضل،  �ضياق  يف 

دعا فيها »كل �أ�ضحاب مكاتب ��ضتقد�م �لعامالت يف �خلدمة 

�ملنزلية �إىل تقدمي �إخر�ج قيد عائلي للوز�رة يف خالل مدة 

�ملكاتب،  هذه  تنظيم  �إعادة  �إطار  يف  و�حد  �ضهر  �أق�ضاها 

وح�رسها باأ�ضحابها �الأ�ضيلني منعًا ال�ضتغاللها و��ضتغالل 

هذ�  ليكون  �آخرين  �أ�ضخا�س  قبل  �الأجنبيات من  �لعامالت 

�لتنظيم من�ضجمًا مع �ملعايري و�التفاقيات �لدولية«. ي�ضار 

�ل�ضهرين �ملا�ضيني عمل ثمانية  �أوقفت يف  �لوز�رة  �أن  �إىل 

مكاتب ��ضتقد�م منت�رسة على خمتلف �الأر��ضي �للبنانية.

�الحتاد  بعثة  يف  �لتعاون  ق�ضم  رئي�س  مع  قزي  وعر�س 

يف  �لرب�مج  وم�ضوؤولة  لوبر،  �ألك�ضي�س  لبنان  يف  �الأوروبي 

حول  �الحتاد  من  �ملقدم  �مل�رسوع  عبا�س،  روال  �لبعثة 

�لعد�لة �الجتماعية لدعم �لوز�رة كي تكون �لر�عية للحو�ر 

�الجتماعي بني �أطر�ف �النتاج �لثالثة. كما تناول قزي مع 

م�ضوؤول �ملكتب �لعمايل �ملركزي يف حركة »�أمل« �ملحامي 

�لعام« ح�ضن  �لعمايل  علي حمد�ن، ونائب رئي�س »�الحتاد 

وفد  و�ل�ضمان. وبحث مع  نقابية وعمالية  فقيه، مو��ضيع 

�لدولية  و»�ملنظمة  �لدولية«  عامل  »موؤ�ض�ضة  من  م�ضرتك 

�خلدمة  عامالت  و�ضع  لبنان«،  و»كاريتا�س  للهجرة« 

�ملنزلية و�حلظر �ملفرو�س من قبل بع�س �لدول على �ضفر 

�لعامالت �إىل لبنان. ومتنى �لوفد �إعادة تفعيل جلنة �لت�ضيري 

�لوطنية.

إحالة مؤسستين إلى األمن العام
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مي�ضال  �ل�ضياحة  وزير  تابع   
�ل�ضابقة  �لوزيرة  مع  فرعون 

رئي�س  م�ضت�ضارة  �الكو�دور  يف 

�لباقي،  عبد  �يفون  فيها  �جلمهورية 

على  وخ�ضو�ضا  �لثنائية،  �لعالقات 

�ملغرتبني  �للبنانيني  ت�ضجيع  وكيفية  �ل�ضياحي  �ل�ضعيد 

يف �الكو�دور على �ملجيء �إىل لبنان. من جهة ثانية، قدم 

فرعون درعا تقديرية لرئي�ضة »م�ضلحة �الإمناء �ل�ضياحي« 

�لتقاعد،  على  �إحالتها  ملنا�ضبة  فار�س،  منى  �لوز�رة  يف 

�ضنو�ت  مدى  على  باأد�ئها  م�ضيد�ً 

�لعمل.

 بحث رئي�س بلدية بريوت �لدكتور 
جتار  »جلنة  من  وفد  مع  حمد،  بالل 

مو��ضيع  يف  كبي،  ر�ضيد  �حلاج  برئا�ضة  بربور«،  �ضارع 

نقل  وقد  بربور.  �ضارع  �لعا�ضمة وحتديد�  �إمنائية تخ�س 

وحاجاتها  �ملنطقة  �أو�ضاع  عن  �ضورة  حمد  �ىل  �لوفد 

�لتجارية  �الأ�ضو�ق  لتفعيل  وت�ضور�تها  �الإمناء  لناحية 

وتن�ضيطها، و�لعو�ئق �لتي تعرت�ضها يف �ضبيل حتقيق نقلة 

�إمنائية نوعية. و�أكد حمد �أولوية تن�ضيط وتفعيل �الأ�ضو�ق 

�لتجارية يف بريوت عامة، و�عد�ً مبعاجلة �لطلبات �ملقدمة 

من �للجنة.

�ملحال  �أ�ضحاب  حلقوق  �ملتابعة  »جلنة  رئي�س  �أمل   
حممد  �لتبانة«  يف  و�حلرفية  و�لتجارية  �ل�ضناعية 

كردوفاكي �أن »ت�ضهم عودة �لرئي�س �ضعد �حلريري �إىل لبنان 

يف معاجلة �مل�ضكالت �الأمنية و�القت�ضادية و�الجتماعية، 

�لتبانة �ملنكوبة، و�إيجاد فر�س عمل  ال �ضيما يف منطقة 

�رسف  تفعيل  خالل  من  �لعمل،  من  �لعاطلني  لل�ضباب 

�ملبالغ �ملر�ضودة من قبل �حلكومة الإمناء طر�بل�س، و�لتي 

تاأخر �رسفها، ما ز�د من تفاقم �الأزمة �القت�ضادية فيها«. 

 نا�ضد �ملجل�س �لتنفيذي لـ«نقابة �ل�ضائقني يف لبنان 
عملية  »لرعاية  قزي،  �ضجعان  �لعمل  وزير  �ل�ضمايل« 

�الجتماعي  لل�ضمان  �إ�ضالحية 

�إىل  �النتباه  الفتا  طر�بل�س«،  يف 

»�رسورة ملء �ل�ضو�غر يف مكتب 

�ل�ضمال،  مكاتب  و�ضائر  طر�بل�س 

لتلبية حاجات �مل�ضمونني حيث 

�ضنو�ت  ثالث  �مل�ضمون  ينتظر 

ليقب�س فو�تري �لدو�ء«. 

موجز اقتصادي

 لجنة األشغال 

تعلن حال طوارئ مائية 

و�لنقل  �لعامة  �الأ�ضغال  جلنة  رت 
ّ
قر

�جلفاف  �أزمة  مع  �لتعاطي  و�ملياه 

طبيعية  كارثة  نو�جه  �أننا  �أ�ضا�س  »على 

طو�رئ  حالة  �إعالن  �حلكومة  ومطالبة 

مائية«.

يف  عقدتها  جل�ضة  بعد  �للجنة  و�أو�ضت 

�لنائب  رئي�ضها  برئا�ضة  �لنو�ب  جمل�س 

حممد قباين برت�ضيد ��ضتهالك �ملياه من 

خالل وقف ري �ملزروعات �ملو�ضمية و�لغازون لقاء �لتعوي�س 

وفق  �ملنزيل  لال�ضتعمال  �ملياه  وتخ�ضي�س  �ملز�رعني  على 

�الآلية �الآتية:

�لو�جب  باالآبار  الئحة  و�ضع  �ملياه  موؤ�ض�ضات  تتوىل   -

�ضة �أ�ضاًل 
ّ

م�ضادرتها لقاء تعوي�ضات، و��ضتعمال �ملياه �ملخ�ض

للمزروعات �ملو�ضمية �خل�ضار من �أجل �ال�ضتعمال �ملنزيل.

- �ضدور قر�ر من وزير �لطاقة و�ملياه ح�ضب �لقو�نني مب�ضادرة 

هذه �الآبار لقاء �لتعوي�س على �أ�ضحابها.

- تنفيذ �لقر�ر من قبل وز�رة �لد�خلية  :�ملحافظ وقوى �الأمن 

و�لبلديات بالتن�ضيق مع موؤ�ض�ضات �ملياه.

 مياهها يف �ل�ضبكة، 
ّ
- �إذ� كانت �لبئر قريبة من �ل�ضبكة ت�ضب

و�إال فعلى �ملوؤ�ض�ضات بدعم من �ملحافظ وقوى �الأمن �أن تتوىل 

دة مع 
ّ
تنظيم �لتوزيع على �أ�ضحاب �ل�ضهاريج لقاء مبالغ حمد

مر�قبة �ل�ضهاريج بالن�ضبة الأ�ضعار �ملبيع.

- يدفع ثمن �ملياه مبا�رسة �إىل �أ�ضحاب �الآبار.

- وقف هدر �ملياه على تنظيف �لطرق وعلى غ�ضيل �ل�ضيار�ت، 

وفر�س  �مل�ضتعملة.  �ملياه  كميات  يف  توفر  �أ�ضاليب  و�تباع 

Hose Ban �أي منع ��ضتعمال �لرن�بيج للزر�عة وغ�ضيل �ل�ضيار�ت 
و�ضو�ها وفر�س غر�مات على �ملخالفني«.

 آثار األزمة العراقية 

على لبنان

�أبدى �لدكتور عبد�هلل �لدردري، كبري �القت�ضاديني ومدير 

�إد�رة �لتنمية �القت�ضادية و�لعوملة يف �للجنة �القت�ضادية 

للدعوة  �ال�ضتعد�د  )�الإ�ضكو�(،  �آ�ضيا  لغربي  و�الجتماعية 

للتد�عيات  قة 
ّ
معم در��ضة  �إىل  يهدف  خرب�ء  �جتماع  �إىل 

�لعر�ق،  يف  �مل�ضتجدة  �الأزمة  من  �لناجتة  �القت�ضادية 

على  مبا�رس�ً  تاأثري�ً  �ضُتحدث  �الأزمة  »هذه  �أّن  من  حمّذر�ً 

كلِّ من �ضوريا و�الأردن ولبنان، وعلى �لكويت �أي�ضًا ولكن 

بن�ضبٍة �أقل«. 



�لعدد 141 �أيلول 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L30

من �شهر اإلى �شهر

�لتجارة  غرف  »�حتاد  رئي�س  حذر 

»غرفة  رئي�س  و�لزر�عة«  و�ل�ضناعة 

�ضقري،   حممد  لبنان«  وجبل  بريوت 

يف  و�ملعنيني  �مل�ضوؤولني  كل 

خطر  تدهور  »ح�ضول  من  �لبلد، 

لالقت�ضاد  �رسيع  ودر�ماتيكي 

و�خلا�س«،  �لعام  بقطاعيه  �لوطني 

�رس  من  لبنان  »�نقاذ  منا�ضد�ً 

�نتخاب  يف  و�الإ�رس�ع  م�ضتطري 

بكل  و�ل�ضري  للجمهورية،  رئي�س 

�الخرى،  �لد�ضتورية  �ال�ضتحقاقات 

وطنية  وحدة  حكومة  وت�ضكيل 

و�لق�ضايا  �مللفات  كل  ملعاجلة 

�لكبرية و�ل�ضائكة قبل فو�ت �الو�ن«.

الفتا �النتباه �ىل �ن »كل �ملوؤ�رس�ت 

غري  ب�ضكل  ترت�جع  �القت�ضادية 

�ملتعلقة  تلك  �ضيما  وال  معهود، 

بالدولة، �أما �لنمو �ملتوقع هذ� �لعام 

فيما  �ملئة،  يف  �لو�حد  يتعدى  فلن 

تلو  و�حدة  تهوي  �لعامة  �خلدمات 

�الخرى ما يظهر مدى عجز �لدولة«. 

فهو  ذلك،  من  �الخطر  »�أما  وقال: 

�لقطاع  لن�ضاط  �مل�ضتمر  �لرت�جع 

»�نخفا�س  �ىل  م�ضري�  �خلا�س«، 

كبري يف عمل �لقطاعات �القت�ضادية 

�ملختلفة«.

شقير الوضع 

االجتماعي على 

شفير الهاوية
على  �أوىل  خطوة  طر�بل�س  خطت 

�ضعيد �لعمل �جلدي لدعم �لقطاعات 

�لقابلة  و�لتجارية  �القت�ضادية 

تنمية  يف  مل�ضاعدتها  للتطور 

عمل،  فر�س  و�إيجاد  �إمكانياتها، 

ويف جذب روؤو�س �ملال وت�ضجيعها 

على �لقيام مب�ضاريع منتجة، وذلك 

عرب م�رسوع »ثمار طر�بل�س« �لذي 

�أطلقه �لرئي�س جنيب ميقاتي خالل 

لقاء �قت�ضادي عقده يف غرفة �لتجارة. يهدف �مل�رسوع �إىل تاأ�ضي�س �ضندوق ��ضتثماري 

مقدمة  �ضيكون  �أنه  ميقاتي  ويوؤكد  دوالر،  مليون   25 قدره  بر�أ�ضمال  لطر�بل�س  خا�س 

للنهو�س باملدينة و�إنقاذها من �مل�ضاعب و�لهموم �لتي تتخبط فيها.

يف  و�مل�ضاهمة  للتطور  �لقابلة  �لقطاعات  حتديد  هدفه  طر�بل�س  »ثمار  �أن  ويو�ضح 

�ملوؤ�ض�ضات �لعاملة يف نطاقها وم�ضاعدتها، �ضو�ء كانت يف مر�حلها �الأوىل �أو لها �ضنو�ت 

طويلة من �لعمل، على �لتطور و�الزدهار يف �ضبيل تدعيم �قت�ضاد هذه �ملدينة، وتاأمني 

فر�س عمل جديدة.

أعضاء مجلس اإلدارة
يتاألف جمل�س �د�رة �ل�ضندوق من: نقوال نحا�س، ماهر ميقاتي، هدى علم �لدين، جمال 

رم�ضان، عادل �فيوين، طارق �ضعدي. و�ضيكون من �أوىل مهام �ملجل�س �لعمل، يف خالل 

ثالثة �أ�ضهر على �بعد تقدير، على و�ضع �أنظمة عمل �ل�ضندوق، وحتديد نهائي للقطاعات 

�لتي �ضوف ي�ضار �إىل دعم �لتوظيف فيها و�ال�ضتفادة من تقدميات �ل�ضندوق مع تاريخ 

بدء �لعمل فيه عمليًا.

 صندوق استثماري لطرابلس 
بـ25 مليون دوالر

Touch في عالم التواصل الرقمي 
�لعام  �ملدير  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �أعلن 

نوعي  �إجناز  عن  من�ضور  و�ضيم   touch ل�رسكة 

 مع �لزبائن من 
ّ
لل�رسكة يف عامل �لتو��ضل �لرقمي

خالل قنو�ت �لتو��ضل �الجتماعي، يتمّثل باحتالل 

�ل�رسكة �ملرتبة �الأوىل من بني �حل�ضابات �لر�ضمية 

بلغ عدد  �ذ  لبنان،  بال�رسكات يف  لتويرت �خلا�ضة 

�لتابعني حل�ضابها �لر�ضمي على »تويرت« نحو �ملئة 

�ألف زبون.

م�ضرية  مو�كبة  يف  �الأ�ضا�ضي  �الإعالم  دور  موؤكد�ً  

�ضنو�ت.  ع�رس  منذ  حتققها  تز�ل  وال  حققتها  �لتي  �لنجاحات  وتبيان  �ل�رسكة 

ة �لتي �أجنزتها �رسكة touch  يف �الآونة �الأخرية، بالتعاون مع 
ّ
و�خلطو�ت �لنوعي

كل من جمموعة »زين« ووز�رة �الت�ضاالت، �أ�ضار �إىل تخّطي قاعدة زبائن �ل�رسكة 

عتبة �لـ2،1 مليوين م�ضرتك، يف ح�ضة متثل غالبية م�ضتخدمي �الت�ضاالت �خلليوية 

يف لبنان، �أي 53 %.
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 عر�س رئي�س »جمعية جتار �حلدث« �أنطو�ن عبود مع وفد 
من »جمل�س �الأعمال �للبناين �ل�ضيني« برئا�ضة علي �مل�رسي 

�أعمال  لع�رسين رجل  �لوفد دعوة  �مل�ضرتكة. وقدم  �لعالقات 

�الأردنية  �لعا�ضمة  يف  �لدويل«  �ل�ضيني  »�ملعر�س  لزيارة 

عمان.

 حا�رس �لوزير �ل�ضابق نقوال نحا�س 
�حلو�ري«  �الربعاء  »لقاء  �إطار  �ضمن 

وقطاعات  »منتديات  تنظمه  �لذي 

طر�بل�س«،  ثمار  »�ضندوق  عن  �لعزم« 

�لذي �أعلن عنه �لرئي�س جنيب ميقاتي، 

وو�ضع فيه 25 مليون دوالر، لتن�ضيط �حلركة �القت�ضادية يف 

مدينة �لفيحاء. و�ضدد نحا�س على �أهمية �ل�ضندوق، »الإتاحته 

�لعمل  فر�س  خلق  �ضاأنها  من  �لتي  �ملبادر�ت  �أمام  �ملجال 

و�ضع  �إىل  حتتاج  و�لتي  �ملقدمة،  �مل�ضاريع  عرب  لل�ضباب 

جدوى �قت�ضادية، ودر��ضة تف�ضيلية لبيان طبيعتها، وكيفية 

»�ل�ضندوق  �أن  �إىل  �النتباه  الفتا  �الأمثل«،  بال�ضكل  تنفيذها 

�ىل  �ل�رسوط،  وم�ضتويف  �لعنا�رس  مكتمل  م�رسوع  �أي  يدعم 

�أن يتمكن �أ�ضحاب �مل�رسوع من و�ضع �أفكارهم وم�ضاريعهم 

حينها  �ملطلوب،  �لنجاح  وحتقيق  �ل�ضحيحة،  �ل�ضكة  على 

�حلر�ك  لتعزيز  �أخرى،  م�ضاريع  دعم  �ىل  �ل�ضندوق  ينتقل 

�القت�ضادي يف مدينة طر�بل�س«.

 و�فق وزير �ل�ضحة �لعامة و�ئل �أبو 
�لوز�رة، م�رسوع زرع  �أن ترعى  فاعور 

�آب  �ضهر  خالل  �لعمليات  وجرت  كلى، 

و�ملتربعني  �ملر�ضى  ملختلف  �حلايل 

و�ملر�ضى  �ملتربعون  يكون  �أن  على 

�ضل�ضلة  �إجر�ء  �ىل  �مل�رسوع  ويهدف  عائلية.  �ضلة  ذو�ت 

بالعملية  �ملتعلقة  �لتكاليف  كل  ويغطي  كلى،  زرع  عمليات 

�لوز�رة  �ضندوق  على  بذلك  موفر�ً  يليها،  �لذي  و�لعالج 

و�ملر�ضى و�ملتربعني بالكلى كل �ملدفوعات.

جو  �الأ�ضرت�لية  �للبنانية  �لتجارة  غرفة  رئي�س  �أكد   
�لتخطيط  وم�ضوؤول  خطار 

مايكل  فيها  �لعامة  و�لعالقات 

رزق، �أن »م�رسوع ت�ضدير �لفاكهة 

يف  �أ�ضبح  �أ�ضرت�ليا  �ىل  �للبنانية 

وفد�  و�ن  �لزر�عة،  وز�رة  عهدة 

لبنان ملتابعة  �ضيزور  �لغرفة  من 

�ملو�ضوع«.

موجز اقتصادي

عن  �مل�ضوؤولية  كامل  �القت�ضاد  وز�رة  �لقمح  مز�رعو  ل 
ّ
حم

�آليات  �إ�ضد�ر  يف  �لتاأخري  جر�ء  من  الأرباحهم  ��ضتنز�فها 

�ال�ضتالم و�لت�ضعري.

وباال�ضافة �ىل م�ضاكلهم هناك عقبة �الأحو�ل �ملناخية و�ضح 

�الأمطار يف �أ�ضهر �لري �ملعتادة، ما �نعك�س �ضلبًا على حقول 

�إ�ضافة  �النتاجية،  يف  نق�س  من  �ليوم  تعاين  �لتي  �لقمح 

لكل  لرية  �ألف   100 حدود  �إىل  و�ضلت  �لكلفة  يف  �رتفاع  �إىل 

دومن من جر�ء �لري �ال�ضطناعي عرب �ضحب �ملياه من �الآبار 

�جلوفية.

�ال�ضتالم  جلان  �القت�ضاد  وز�رة  ت�ضّكل  �أن  �لعادة  جرت 

وكان  �لنور،  �الآليات  هذه  تب�رس  مل  �ليوم  وحتى  و�لت�ضعري، 

�رسيبة  منه  ويح�ضم  لرية،  بـ590  �لقمح  كيلو  �ضعر  يحدد 

�إنتـاج  كلفة  تبلغ  فيما  لرية،   580 في�ضبح  �لوز�رة  مل�ضلحة 

�لدونـم حـو�ىل 300 دوالر مـن زر�عة وح�ضـاد وبذ�ر، وترت�وح 

يبلغ  �أي  كيلو،   600 �إىل   500 بني  ما  �لو�حد  �لدومن  �إنتاجية 

�ملز�رعني  �ىل  ربح  وي�ضاف  لرية،  �ألف   300 �ملردود حو�ىل 

قنطارين  حدود  �ىل  ي�ضل  »تنب«  من  �لقمح  دومن  ينتجه  ما 

�ألف لرية، فيتبقى   225 ون�ضف �لقنطار، ويبلغ �ضعر مبيعهم 

للمز�رع ربح ي�ضل �إىل 75  لرية يف كل كيلو، فيما يح�ضم منها 

كلفة �لنقل و�لتجميع �لتي ت�ضل �ىل حدود 40 لرية على كل 

 كيلو، ما يعني �أن �لربح ال يزيد عن 35 لرية يف كل كيلو قمح.

 مزارعو القمح 
يحّملون وزارة االقتصاد 

مسؤولية الخسائر
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من �شهر اإلى �شهر

 Lebanese – عقدت �لهيئة �لتاأ�ضي�ضية لتجمع رجال و�ضيد�ت �العمال �للبناين �ل�ضيني

 Golden Tulip يف  �الول  �جتماعها     )Chinese Business Association )LCBA
�لثالثة  �ملادة  تالوة  وبعد  ناجي جوزيف بجاين  �لدكتور  �ضنا«  �الع�ضاء  �كرب  برئا�ضة 

ع�رسة من �لنظام �ال�ضا�ضي وزعت �ملهام على �ل�ضكل �لتايل:

رئي�ضا - �ل�ضيد علي حممود �لعبد�هلل  

نائبا للرئي�س - �لدكتور ناجي جوزيف بجاين 

�مينا لل�رس - �حلاج ح�ضن ف�ضل �ضالح  

�مينا للمال - �ل�ضيد �ضادي �حمد م�ضمو�ضي 

م�ضوؤولة جلنة �لتن�ضيق مع �لهيئات �القت�ضادية - �الن�ضة �ضحر ر�ضا غد�ر  

م�ضوؤوال عن تفعيل �لعالقات مع رجال �العمال  - �ل�ضيد رجب عبد�للطيف جبيلي 

�للبنانيني �ملغرتبني     

م�ضوؤوال لالعالم - �ل�ضيد طوين �يليا �رسفان  

م�ضوؤولة عن جلنة �ملوؤمتر�ت و�ملعار�س - �ل�ضيدة زينة حرب   

م�ضوؤولة عن جلنة تفعيل �لتن�ضيق مع �رسكات  - �الن�ضة ناتايل �ضعيد توما  

وهيئات �ضينية     

م�ضوؤوال للعالقات �لعامة - �ل�ضيد فاروق ع�ضري�ن  

وبعد �النتهاء من �النتخابات وتوزيع �ملهام هناأ �لدكتور بجاين �جلميع على هذه �خلطوة 

�لر�ئدة و�الجو�ء �اليجابية و�قرتح عقد خلوة ل�ضياغة �لروؤية و�لر�ضالة و�الهد�ف وو�ضع 

خطة عمل م�ضتقبلية، و�ضلم رئا�ضة �جلل�ضة للرئي�س �ملنتخب علي حممود �لعبد�هلل.

»هيئة تأسيسية« لتجمع رجال 
وسيدات االعمال اللبناني الصيني 

حكيم بحث موضوع استيراد الفروج المجّلد 
��ضتري�د  مو�ضوع  حكيم  �آالن  و�لتجارة  �القت�ضاد  وزير  بحث 

�لوطني  �الإنتاج  يف  وتاأثريه  �خلارج  من  �ملجّلد  �لفروج 

�لتجارة  غرفة  ورئي�س  �لدو�جن  نقابة  وفد  مع  �لفروج،  من 

و�ل�ضناعة و�لزر�عة يف طر�بل�س توفيق دبو�ضي.

وطلبت وز�رة �القت�ضاد من �لوفد �إعد�د كتاب لربنامج حماية 

�ال�ضتري�د  حجم  مع  �لالزمة  �ملقارنة  الإجر�ء  �لوطني  �الإنتاج 

مع  �لتن�ضيق  ر 
ّ
تقر كما  �ملنا�ضب،  �لقانوين  �ملقت�ضى  التخاذ 

وز�رة �لزر�عة يف �ضاأن جودة �ملنتجات �حليو�نية �مل�ضتوردة.

�أكد رئي�س جمعية جتار وبائعي �للحوم �حلمر�ء  ومن ناحيته 

دة و�ملجّلدة �ضميح �مل�رسي »�ضالمة 
ّ
و�لدو�جن و�الأ�ضماك �ملرب

للفحو�ضات  تخ�ضع  و�لتي  �ملجّلد،  �لدجاج  ��ضتري�د  و�ضحة 

�ملخربية يف �ضكل �ضليم”.

وفد نقابة الموزعين 

للغاز بحث مع فليفل 

ملّف الغاز

عقدت �للجنة �لفرعية �ملنبثقة عن جلنة 

�الأ�ضغال �لعامة و�لنقل و�لطاقة و�ملياه 

��ضتبد�ل  مو�ضوع  يف  �لبحث  و�ملكّلفة 

برئا�ضة  جل�ضة  �ملنزيل،  �لغاز  قو�رير 

جوزيف  �لنائب  �لفرعية  �للجنة  رئي�س 

معلوف.

وتابعت �للجنة �لفرعية مناق�ضة �لتقرير 

�لتقرير  و��ضتلمت  �أعّدته،  �لذي  يل 
ّ
�الأو

�أعّدها كل من  �لتي  �مل�ضرتكة  و�لدر��ضة 

و�ملياه  �لطاقة  ووز�رة  �ل�ضناعة  وز�رة 

نت 
ّ
ت�ضم و�لتي  للنفط  �لعامة  �ملديرية 

�قرت�ح  عن  ف�ضاًل  موثقة  معلومات 

وقد  �لقو�رير،  ��ضتبد�ل  الآلية  مبدئي 

�لو�قع يف  �الأربعاء  �للجنة نهار  حّددت 

20 �آب �ملقبل موعد�ً جلل�ضة �أخرية للجنة 
�لفرعية.. وكان وفد نقابة موزعي قو�رير 

ومتفرعاتها،  و�ملفرق  باجلملة  �لغاز 

فليفل،  فوؤ�د  لبنان  ز�ر حمافظ جبل  قد 

�لتي  �الجتماعات  �أجو�ء  »يف  وو�ضعه 

�لنقابة،  �لطاقة مب�ضاركة  تعقدها جلنة 

�لغاز  قو�رير  تبديل  م�رسوع  الإطالق 

�ملو�طن  �ضالمة  ي�ضمن  مبا  و�ضيانتها 

وحقه يف قارورة �آمنة«.

جانب  »�إىل  وقوفه  للوفد  فليفل  و�أّكد 

تبديل  يف  �ملحقة  مطالبها  يف  �لنقابة 

الفتا  ممكن«،  وقت  �أ�رسع  يف  �لقو�رير 

�إىل �أّنه »على �إحاطة كاملة بهذ� �مللف 

�لعام  �ملدير  من�ضب  ي�ضغل  كان  كونه 

�مللف  هذ�  تابع  وقد  �القت�ضاد  لوز�رة 

�ملتعّلق بال�ضالمة �لعامة«.
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مي�ضال  �ل�ضياحة  وزير  طماأن   
اح 

ّ
�ل�ضي على  خطر  »ال  �أن  �إىل  فرعون 

برغم  جدو�، 
ُ
و بيئة  �أي  ويف  لبنان  يف 

بقاعًا  �جلارية  �الأمنية  �حلو�دث  كل 

»مل  باأنه  ت�رسيح  يف  وذّكر  و�ضمااًل«. 

�س �أي �ضائح الأذى منذ 20 �ضنة �إىل �ليوم، وهم يعرفون 
ّ
يتعر

�ملو�قع  من  يقرتبون  ال  وبالتايل  لبنان  يف  �لو�ضع  جيد�ً 

�إىل  �النتباه  الفتًا  �ل�ضورية«،   – �للبنانية  للحدود  �ملتاخمة 

وجود حركة �ضياحية يف كثري من �ملناطق �للبنانية.

يف  �ل�ضيني«  �للبناين  �الأعمال  رجال  »جمل�س  تناول   
و�ل�ضناعة  �لتجارة  »غرفة  مقر  يف  مو�ضعة  عمل  جل�ضة 

�القت�ضادي  �لتعاون  �آفاق  و�جلنوب«،  �ضيد�  يف  و�لزر�عة 

�لغرفة  رئي�س  ح�ضور  يف  و�ل�ضني،  لبنان  بني  و�لتجاري 

حممد �ضالح، ورئي�س �ملجل�س علي �مل�رسي. يف هذ� �الإطار، 

�القت�ضادية  �لعالقات  تطوير  »�أهمية  على  �ضالح  �ضدد 

كافة  لتقدمي  �لغرفة  »��ضتعد�د  مبديا  و�ل�ضني«،  لبنان  بني 

لالرتقاء  و�ل�ضينيني  �للبنانيني  �الأعمال  لرجال  �لت�ضهيالت 

فقدم  �مل�رسي  �أما  �لبلدين«.  بني  �لتجاري  �لتبادل  وتعزيز 

�رسحا خلطة عمل �ملجل�س يف �ملرحلة �ملقبلة لتطوير �لتبادل 

�لتجاري بني �لبلدين.

و�لتجارة  �القت�ضاد  وزير  بحث   
»تعاونية  رئي�س  مع  حكيم  �آالن 

�لهر�وي، يف  �ل�ضكري« جورج  �ل�ضمندر 

�لقطاع وتاأمني حقوق �ملز�رعني  دعم 

�أن  �لهر�وي  و�أو�ضح  �ملا�ضي.  للمو�ضم 

»�الجتماع �رتكز على وجوب ت�ضديد �مل�ضتحقات للمز�رعني 

عن مو�ضم 2013، �لذي متت ت�ضفيته يف وز�رة �ملال وينتظر 

�ضدور مر�ضوم يجيز �رسف �ملبلغ �لالزم، وحكيم متو�فق مع 

جل�ضة  �ول  يف  �ملر�ضوم  هذ�  عر�س  �رسورة  على  �لتعاونية 

مو�فقة  ب�رسورة  �لتعاونية  »طالبت  و�أ�ضاف:  للحكومة«. 

ملو�ضم  �ل�ضكري  �ل�ضمندر  زر�عة  دعم  على  �لوزر�ء  جمل�س 

الإنهاء  �ملقبل،  �يلول  نهاية  قبل  �إقر�ره  يجب  �لذي   ،2015
�لتح�ضري�ت �لالزمة«.

موجز اقتصادي

علي  ــور  ــدكــت �ل �نــتــخــب 

للبنان  ممــثــاًل  يــعــقــوب 

�لــعــربــي  ــتــقــى  �ملــل يف 

�الأوروبـــــــي لــلــقــيــاد�ت 

�ل�ضابة يف �لنم�ضا �ملنظم 

جامعة  من  كل  قبل  من 

ووز�رة  �لعربية  �لـــدول 

�لنم�ضاوية  �خلــارجــيــة 

�لثقافات  حو�ر  ومنظمة 

مب�ضاركة  �لنم�ضا  يف 

من  ــًا  ــاب ــض � ـــد�ً  ـــائ ق  35
�لعربية  �لــــدول  جميع 

و�الأوروبية.

قـــال  مـــد�خـــلـــتـــه  ويف 

يف  م�ضاركته  �إن  يعقوب 

�ملنتدى �لقيادي لل�ضباب 

ومتثيله دولة لبنان فيه هو مدعاة �رسف وفخر، حيث �أّكد �ن 

لبنان ميلك طاقات وكو�در �ضبابية عظيمة وهائلة ت�ضتطيع 

و�القت�ضادية  �الجتماعية  ــات  �الزم تخطي  من  متكنه  �ن 

وهي  ��ضا�ضية  عقبة  يو�جه  �المر  وهذ�  �لبالد  فيها  �لغارقة 

�لطبقة �ل�ضيا�ضية �ل�ضيئة و�لفا�ضدة و�لقدمية �لتي قب�ضت على 

مفا�ضل �لدولة من خالل حما�ضيبها و�لعمل �ملمنهج لتهجري 

�المور  جميع  على  و�ل�ضيطرة  �لتحكم  يف  لال�ضتمر�ر  �ل�ضباب 

للتعاون  و�الوروبية  �لعربية  �لدول  جميع  يف  زمالءه  د�عيًا 

من �جل �ال�ضتثمار يف �لطاقات �لب�رسية. 

وز�رة  �ملنتدى يف  �نتهاء  �ثر  على  �مل�ضاركون  قام  ذلك  �ىل 

�خلارجية بزيار�ت وعقد ور�س عمل يف  مركز �حلو�ر لن�رس 

�حلو�ر بني �لثقافات. 

 د. يعقوب ممثالً لبنان 

في الملتقى العربي األوروبي 

للقيادات الشابة في النمسا
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من �شهر اإلى �شهر

�لذهب  جتار  نقابة  من  وفد  قام 

�لنقيب  برئا�ضة  لبنان  يف  و�ملجوهر�ت 

�ملزرعة  جتار  وجمعية  رزق،  نعيم 

�لدين  �ضعد  �جلمعية  رئي�س  بح�ضور 

بعا�ضريي بزيارة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

على  �لرئي�س  �لوفد  و�ضكر  �ضالم.  متام 

�ضوؤون  ملتابعة  به  يقوم  �لذي  �جلهد 

�لوطن يف هذه �لظروف �ل�ضعبة.

�حلكومة  رئي�س  �ىل  رزق  �لنقيب  وطلب 

على  �ل�رسيبة  زيادة  عدم  على  �لعمل 

�لقيمة �مل�ضافة على �لذهب، لكي ال يتاأثر 

هذ� �لقطاع وينعك�س �ضلبًا على �أكرث من 

حو�ىل  ت�ضم  و�لتي  موؤ�ض�ضة  �آالف  ثالثة 

30 �ألف عائلة وخا�ضة يف هذه �لظروف 
�ل�ضعبة من �لو�ضع �القت�ضادي.

ثم قدم �لنقيب رزق و�لرئي�س بعا�ضريي 

درع �لنقابة و�جلمعية �ىل �لرئي�س متام 

للنقيب  كانت  �للقاء  نهاية  ويف  �ضالم. 

رزق كلمة �ضكر فيها �لرئي�س على جهوده 

يف  �لوطن  �ضوؤون  لكل  متابعًا  و�ضهره 

�مل�ضتويات  على  �ل�ضعبة  �لظروف  هذه 

�الإقت�ضادية و�ل�ضيا�ضية وال�ضيما قطاعنا 

موؤ�ض�ضة  �آالف   3 حو�ىل  ي�ضم  �لذي 

جتارية.

وزير  معايل  بزيارة  �لوفد  قام  كما 

يف  مكتبه  يف  �مل�ضنوق  نهاد  �لد�خلية 

�لوز�رة، وخالل �للقاء �ضكر �لوفد معايل 

�لوزير على �جلهد �لذي يقوم به ملتابعة 

�ضوؤون �لوطن يف هذه �لظروف �ل�ضعبة. 

ثم قدم  �لنقيب رزق و�لرئي�س بعا�ضريي 

وزير  معايل  �ىل  و�جلمعية  �لنقابة  درع 

�لد�خلية.

نقابة تجار الذهب تجول على المسؤولين

لـ«�حتاد  �لعامة  �لهيئة  �نتخبت 

�لغاز  قطاع  يف  �لعاملني  نقابات 

و�لتنقيب يف لبنان« �أع�ضاء هيئة 

مت  وقد  �الأول،  �لتنفيذي  �ملجل�س 

�النتخاب  بعد  �ملنا�ضب  توزيع 

مبا�رسة، وجاءت �لنتائج كاالآتي: 

�حللو  فوؤ�د  رئي�ضا،  �خلويل  مارون 

زينون  فريد  للرئي�س،  �ول  نائبا 

للرئي�س، جورج ملحة  ثانيا  نائبا 

كرم  �ألفريد  �لعام،  لل�رس  �أمينا 

ر�مي  �الد�رية،  �ل�ضوؤون  �رس  �أمني 

جو  �ل�ضندوق،  �أمني  خليل  �أبي 

�ال�ضمر �أمني �رس �لعالقات �لعامة، 

�لعالقات  �رس  �أمني  جبيلي  منري 

�أمني  غ�ضن  �نطو�ن  �خلارجية، 

و�لدعائية،  �الإعالمية  �ل�ضوؤون  �رس 

جوزف �ضهيون �أمني �رس �ل�ضوؤون 

و�لثقافية،  و�لريا�ضية  �لطالبية 

�ل�ضوؤون  �رس  �أمني  �ضياح  روبري 

�لعمل  وعالقات  �الجتماعية 

�لتدريب  �رس  �أمني  �ضو�يا  وفادي 

�لنقابي.

انتخابات اتحاد 

نقابات العاملين 

في قطاع الغاز 

والتنقيب
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ح�ضن  علي  �ملال  وزير  تناول   
�لوطني  للمعهد  �لعام  �ملدير  مع  خليل 

�ضبل  �هلل،  مال  عثمان  بدر  للتخطيط 

�لتعاون يف عدد من �مل�ضائل �لتطويرية 

وز�رة  بني  �لتعاون  تطوير  و�أبرزها: 

�ملال و�ملعهد عرب تفعيل �الأن�ضطة وتنظيمها من خالل ور�س 

عمل متخ�ض�ضة.

ولفت مال �هلل �النتباه �إىل �أهمية �إجناز وز�رة �ملال م�رسوع 

�لعامة  �ملالية  �إىل  �النتظام  يعيد  »مبا  �لعامة  �ملو�زنة 

�ال�ضتقر�ر  يخدم  �إقر�رها مبا  على »�رسورة  د�ً 
ّ
م�ضد للدولة«، 

�ملايل و�القت�ضادي و�الجتماعي �لعام«.

 �لتقى وزير �ل�ضياحة مي�ضال فرعون 
عيد  فار�س  بلغاريا  يف  لبنان  �ضفري 

�لذي قدم له ملحة موجزة عن �لعالقات 

�لوجود  وعن  �لبلغارية  ـ  �للبنانية 

»�لتعاون  عيد  تناول  هناك.  �للبناين 

�لن�ضاط �لذي تقوم به  �ل�ضياحي بني لبنان وبلغاريا يف ظل 

��ضتقبل  كما  فارنا«.  يف  خ�ضو�ضا  و�ل�ضياحة  �ل�ضفر  وكاالت 

فرعون �أمني �أبي ياغي �لذي و�ضعه يف �أجو�ء »�أعياد بريوت« 

�لتي تقام يف �لو�ضط �لتجاري، طالبا منه �لدعم و�لرعاية.

 قدم رئي�س و�أع�ضاء جمل�س »نقابة 
موظفي م�رسف لبنان« �لتهاين حلاكم 

م�رسف لبنان ريا�س �ضالمة ملرور 50 

وعر�س  �مل�رسف.  تاأ�ضي�س  على  عاما 

رئي�س �لنقابة ناجي فا�ضل مل�ضرية م�رسف لبنان، متناوال 

من  �أكرث  منذ  �حلاكم  ز�ل  وما  به  قام  �لذي  �لوطني  �لدور 

وجعله  �مل�رسف  مكانة  تعزيز  يف  �أ�ضهم  ما  عاما،  ع�رسين 

و�أكد  �لعاملية.  �ملركزية  �مل�ضارف  بني  �الأوىل  �ملر�تب  يف 

جمل�س �لنقابة » �لتعاون �لد�ئم مع �حلاكمية لل�ضري قدما نحو 

�آفاق �حلد�ثة و�لتطور ملا فيه خري �ملوؤ�ض�ضة و�ملوظف معا«. 

للمرحلة  �حلاكم  وتطلعات  توجيهات  �إىل  �ملجل�س  و��ضتمع 

م�رسف  مكانة  تعزيز  يف  »�ال�ضتمر�ر  �أكد   حيث  �ملقبلة، 

لبنان للقيام بدوره بكل م�ضوؤولية،  

و�لتطوير �لد�ئم لقدر�ت �ملوظفني، 

��ضتقر�رهم  على  �حلفاظ  ويف 

قدم  �خلتام  يف  �الجتماعي«. 

�ملجل�س درعا تذكاريا �إىل �حلاكم.

موجز اقتصادي

�الو�ضط  �ل�رسق  منطقة  يف  �لثانية  �ملرتبة  بريوت  �حتلت 

�ملعي�ضة  غالء  جلهة  عامليًا   63 و�ملرتبة  �فريقيا  و�ضمال 

للمغرتبني للعام 2014. و�لالفت �ن هذه �ملرتبة �رتفعت عما 

كانت عام 2013 �ذ �تت بريوت يف �ملرتبة 76.

 2014 مّتوز   10 بتاريخ  �إن�ضتيتوت  مري�ضري  �رسكة  ن�رست 

تقوم  �لذي   »2014 للعام  �ملعي�ضة  »غالء  �ملعنون  تقريرها 

211 مدينة  من خالله مبقارنة غالء �ملعي�ضة للمغرتبني يف 

ة 
ّ
�لعاملي �ل�رسكات  م�ضاعدة  �إىل  �لتقرير  يهدف  �لعامل.  حول 

ة 
ّ
�الإجتماعي و�لتقدميات  �ملكافاآت  حتديد  يف  و�حلكومات 

للموّظفني �ملغرتبني.

ة حول 
ّ
و�ل�ضيا�ضي ة 

ّ
�الإقت�ضادي �الأحد�ث  لعبت  للتقرير،  ووفقًا 

ا يف تقّلب �أ�ضعار �لعمالت ويف ت�ضّخم �أ�ضعار 
ًّ
�لعامل دور�ً مهم

ة. يف �لتفا�ضيل، ك�ضف �لتقرير �أّن مدينتني 
ّ
�ل�ضلع �الإ�ضتهالكي

قد  ت�ضاد،  يف  وجنامينا  �أنغوال  يف  لو�ند�  وهما  تني، 
ّ
�أفريقي

رتا الئحة �ملدن �الأغلى حول �لعامل جلهة كلفة �ملعي�ضة 
ّ
ت�ضد

للمغرتبني للعام 2014.

و�أفاد �لتقرير �أّن �لكلفة �ملرتفعة اليجار مكان �إقامٍة كمن يف 

ة، مرت�فقًا مع �لكلفة �لباهظة لل�ضلع �مل�ضتوردة، 
ّ
�ملدن �الأفريقي

ة �ضمن الئحة �أغلى مدن 
ّ
 ت�ضنيف بع�س �ملدن �الأفريقي

ّ
يف�رس

للمغرتبني لهذ� �لعام. وقد �حتّلت هونغ كونغ �ملرتبة �لثالثة 

هذ� �لعام جلهة غالء �ملعي�ضة للمغرتبني، تبعتها �ضنغافورة 

)�ملركز �لر�بع( وزوريخ يف �ضوي�رس� )�ملرتبة �خلام�ضة(. 

يف  �لثانية  �ملرتبة  يف  بريوت  �حتلت  �ملحّلي،  �ل�ضعيد  على 

ًا جلهة غالء 
ّ
منطقة �ل�رسق �الأو�ضط و�ضمال �أفريقيا و 63 عاملي

يف   76 باملرتبة  مقارنًة   ،2014 للعام  للمغرتبني  �ملعي�ضة 

�لعامل �لتي كانت قد �إحتّلتها خالل �لعام �ملن�رسم. 

كما جاءت بريوت يف �ملركز �لتا�ضع يف منطقة �ل�رسق �الو�ضط 

و�فريقيا جلهة �النفاق �ل�ضياحي، وفقًا لتقرير �رسكة ما�ضرت 

كارد �ملعنون »موؤ�رس �لوجهات �ل�ضياحية للعام 2014«.

ق بريوت على �لد�ر �لبي�ضاء )�ملركز 
ّ
ويتوّقع �لتقرير �أن تتفو

اح �ملرتقب: 0،7 مليار د.�أ.( فقط. 
ّ
�الإقليمي10، �إنفاق �ل�ضي

 بيروت تحتل المرتبة الثانية 

في غالء المعيشة
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و�ملياه«  و�لطاقة  و�لنقل  �لعامة  �الأ�ضغال  »جلنة  خ�ض�ضت 

�ملالية،  و�مل�ضوؤولية  لبنان  كهرباء  حول  للم�ضاءلة  جل�ضتها 

بح�ضور وزير �ملال علي ح�ضن خليل، و�ملدير �لعام لـ»موؤ�ض�ضة 

كهرباء لبنان« كمال حايك.

و�ضجل رئي�س �للجنة �لنائب حممد قباين �ثر �جلل�ضة، ��ضتغر�به 

�الجتماع«،  هذ�  عن  �لوز�رة  وكامل  �لطاقة  وزير  »لغياب 

م�ضيفًا »لو مل يكن وزير �ملال موجود�ً لرفعنا �جلل�ضة«. 

ز�ل  ما  �لكهرباء  لقطاع  �حلايل  »�لو�ضع  �أن  �إىل  قباين  �أ�ضار 

�أبرز  ي�ضكل  �لذي  �ملايل  �لعجز  با�ضتمر�ر  يتميز  كارثيًا، وهو 

�لتقنني  ��ضتمر�ر  نف�ضه  �لوقت  ويف  �خلزينة،  عجز  م�ضببات 

�أ�ضا�ضية  ت�ضاوؤالت  �جلل�ضة  يف  طرحت  �أنه  و�أو�ضح  �لقا�ضي«. 

�أبرزها: »�أين �أ�ضبح مبلغ �لـ1200 مليون دوالر، �لذي خ�ض�س 

يف �لقانون 181؟ مع �لعلم �ن �ضائر بنود هذ� �لقانون مل تنفذ 

و�أبرزها: عدم ت�ضكيل �لهيئة �لناظمة خالل ثالثة �أ�ضهر، وعدم 

تعيني جمل�س �إد�رة موؤ�ض�ضة كهرباء لبنان خالل �ضهرين، وهذ� 

�الأمر منذ �لعام 2011. وملاذ� مل تتم خطو�ت عملية لالنتقال 

�إىل ��ضتعمال �لغاز يف معامل �النتاج؟«. 

�لعائد لتلزمي  �لعقد  �أال يحوي  �أي�ضًا: »هل يعقل  و�ضاأل قباين 

معمل دير عمار ن�ضًا و��ضحًا؟ هل �ن �رسيبة �لقيمة �مل�ضافة 

 550 �أم ال، وهي حو�ىل ع�رسة يف �ملئة من  هي �ضمن �لعقد 

مليون دوالر �أي 55 مليون دوالر؟ �ألي�ضت هذه ف�ضيحة كبرية 

برغم وجود 45 م�ضت�ضار�ً؟«. 

ونقل قباين عن وزير �ملال »�لتز�مه تنفيذ قر�ر جمل�س �لوزر�ء 

�ضقف  يو�زي  لبنان مبا  كهرباء  موؤ�ض�ضة  لدى  �لعجز  بتغطية 

�ن  يطلب  لكنه  �لرقم  يعلم  وهو   2013 للعام  �لفعلي  �النفاق 

حتدده �ملوؤ�ض�ضة وتبلغه للوز�رة«، م�ضري�ً �إىل �أن �للجنة �تفقت 

مع وزير �ملال »على متابعة هذ� �ملو�ضوع يف جل�ضة مقبلة، 

و�رسورة ح�ضور وزير �لطاقة و�ملياه«. 

وزارة الطاقة تغيب عن جلسة »الطاقة«

وفد اقتصادي كندي في »غرفة بيروت«
وفد  بني  مو�ضع  �قت�ضادي  لقاء  قد 

ُ
ع

�لعمل  وزير  ي�ضم  كندي   �قت�ضادي 

�لثقايف  د 
ّ
و�لتعد �الجتماعية  و�لتنمية 

عاملة  و�رسكات  كيني  جاي�ضن  كند�  يف 

يف قطاعات جتارية خمتلفة، وبني غرفة 

فاعليات  بح�ضور  لبنان،  وجبل  بريوت 

�لبحث  خالله  مت  لبنانية  �قت�ضادية 

�القت�ضادي  �لتعاون  تعزيز  �ضبل  يف 

 
ّ
و�ضم وكند�.  لبنان  بني  و�لتجاري 

لبنان  يف  كند�  �ضفرية  �لكندي  �لوفد 

»غرفة  ورئي�س  �أد�مز،  �ضيلد  هيالري 

�لتجارة �لكندية �للبنانية« جان خوري، 

يف  �ملارونية  �للبنانية  �جلالية  مطر�ن 

برملانية  وفاعليات  تابت،  مرو�ن  كند� 

و�قت�ضادية ورجال �أعمال.

�ىل  �للبناين  �جلانب  من  �للقاء  ح�رس 

�ضقري، ع�ضو �للجنة �لربملانية للعالقات 

دوري  �لنائب  �لكندية   - �للبنانية 

ملع  حممد  �لغرفة  رئي�س  نائبًا  �ضمعون، 

�ل�ضابق  �لرئي�س  فهد،  نبيل  و�لدكتور 

ملجل�س �العمال �للبناين �لكندي كاربي�س 

جمل�س  �أع�ضاء  من  وعدد  د�نت�ضيغيان، 

�إد�رة �لغرفة ومديرها �لعام ربيع �ضرب�، 

وح�ضد من رجال �الأعمال.

�للبنانية«  �لغرف  »�حتاد  رئي�س  ر�أى 

�ضقري  حممد  بريوت«  »غرفة  رئي�س 

�لقطاع  بني  �رس�كة  �إقامة  »�إمكانية 

يوؤدي  ما  وكند�،  لبنان  يف  �خلا�س 

�لتجاري،  �لتبادل  زيادة  �ىل  بالتاأكيد 

ويتيح �أي�ضًا �إقامة م�ضاريع م�ضرتكة، وال 

�ضيما على م�ضتوى منطقتنا«، 

 
ً
ملتقى �لغرفة  تنظيم  عن  خوري  و�أعلن 

يف  �ملقبل  �الول  ت�رسين  يف  �قت�ضاديًا 

�لعالقات  تنمية  �ىل  يهدف  مونريال، 

و�إقامة  �لبلدين،  بني  �القت�ضادية 

�للبنانيني  رين 
ّ
�مل�ضد بني  �رس�كات 

�ملنتجات  لت�ضويق  �لكنديني  و�لتجار 

�مللتقى  يت�ضمن  كما  كند�.  يف  �للبنانية 

�إن�ضاء  على  �ضنة   25 مبرور  �الحتفال 

�لغرفة �لكندية - �للبنانية.

وبعد كلمة مقت�ضبة لل�ضفرية �لكندية عن 

�لوزير  حتدث  �لثنائية،  �لعالقات  �أهمية 

كيني م�ضدد�ً على �رسورة زيادة �لتبادل 

»�رسورة  وعلى  �لبلدين،  بني  �لتجاري 

�إن�ضاء خط طري�ن مبا�رس بني لبنان وكند� 

لت�ضهيل �لتو��ضل بني رجال �العمال يف 

�جلالية  �لتو��ضل بني  ولت�ضهيل  �لبلدين، 

�للبنانية �لكبرية يف كند� وبلدها �الم«.

ت�ضكيل  على  �أخري�  �جلانبان  و�تفق 

تنفيذية  �إجر�ء�ت  لتحديد  م�ضرتكة  جلنة 

وعملية لتحقيق �الهد�ف �ملرجوة.

من �شهر اإلى �شهر
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و�لتجارة  �القت�ضاد  وزير  بحث   
�لتجارة  »غرفة  رئي�س  مع  حكيم  �آالن 

يف  تامر،  غابي  �للبنانية«  �لفرن�ضية 

بني  �مل�ضرتكة  �القت�ضادية  �ل�ضوؤون 

على  �لبحث  وتركز  وفرن�ضا.  لبنان 

�ضبل »تعزيز وتفعيل �لعالقات �القت�ضادية بني �لبلدين على 

و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  �ل�رسكات  �ضيما  وال  �ل�ضعد  خمتلف 

�حلجم وتن�ضيط �لتبادل �لتجاري بينهما. ي�ضار �إىل �أن �لزيارة 

بروتوكولية بعد �نتخاب تامر على ر�أ�س هذه �لغرفة منذ فرتة 

وجيزة.

 �أف�ضحت �رسكة »فيز�« �ملدرجة يف 
بور�ضة نيويورك )NYSE:V( عن طرح 

�ضل�ضلة  وهي  �لرقمية«،  »فيز�  حلول 

ل 
ّ
�ضت�ضه �لتي  �لعرو�س  من  متكاملة 

جمموعة  عرب  �الآمن  �لدفع  عمليات 

كبرية من �الجهزة �ملت�ضلة باالنرتنت و�الأجهزة �ملحمولة. 

�أنه  �ىل  �الأرقام  ت�ضري  بها �رسكة فور�ضرت  در��ضة قامت  ويف 

خالل  من  �اللكرتونية  �لتجارة  حجم  ي�ضل  �أن  �ملتوقع  من 

�أجهزة �لهاتف �لنقالة و�الأجهزة �للوحية �ىل 114 مليار دوالر 

�أن ينجز ثلثا هذه �ملبيعات  يف �لواليات �ملتحدة فقط على 

�أجهزة  �لن�ضبة �ملتبقية عرب  �للوحية بينما تتم  عرب �الجهزة 

�لهاتف �لنقالة.

�القت�ضاد  وزير  بني  لقاء  عقد   
ووفد  حكيم  �آالن  �لدكتور  و�لتجارة 

�للبناين   – �لبلجيكي  �الأعمال  جمل�س 

��ضتعر�س  �ضماحة  فادي  برئا�ضة 

لبنان وبلجيكا  �لثنائية بني  �لعالقات 

�خلا�س  �لقطاع  خالل  من  �مل�ضتقبلية  �لتعاون  و�أطر 

وجمتمع رجال �الأعمال. وتركز �لبحث على فر�س �ال�ضتثمار 

�لقطاعات  �لتجاري، خ�ضو�ضا يف بع�س  �مل�ضرتك و�لتبادل 

�القت�ضادية �لو�عدة مثل �ملنتجات �ل�ضيدالنية و�ملجوهر�ت 

و�ملو�د �لغذ�ئية، وتطرق �لبحث �أي�ضا �ىل �ضبل تطوير قطاعي 

و�ال�ضتفادة  و�الأزياء،  �خلدمات 

�لعالقات  وتطوير  لتعزيز  منهما 

�ىل  ومنها  وبلجيكا  لبنان  بني 

بلجيكا  �عتماد  وباملقابل  �أوروبا، 

لبنان مركز�ً حموريًا لدخول �أ�ضو�ق 

�ل�رسق �الأو�ضط و�أفريقيا.

موجز اقتصادي
�ضلفة  خليل  ح�ضن  علي  �ملال  وزير  وّقع 

مالية بقيمة 10 مليار�ت لرية، لتغطية جزء 

من �لعجز �لذي تعاين منه »�ملوؤ�ض�ضة �لعامة 

لالإ�ضكان«، ليت�ضنى لها �ال�ضتمر�ر يف دورها 

خالل �ملرحلة �حلالية.

�ل�ضلفة  »توقيع  �أن  بياٍن،  يف  خليل  و�أو�ضح 

ياأتي ك�رسورة �أ�ضا�ضية نظر�ً الأهمية ��ضتمر�ر 

�لقرو�س �ل�ضكنية لذوي �لدخل �ملتو�ضط و�ملحدود يف هذ� �لظرف 

�الجتماعية،  �الأعباء  من  تخفف  �إجر�ء�ت  يفر�س  �لذي  بالذ�ت، 

�ملو�طنني.  من  و��ضعة  �رسيحة  جتاه  بامل�ضوؤولية  �أكرب  وحت�ض�ضًا 

نقا�ضا  �ملوؤ�ض�ضة  ت�ضتوجب من  �لتي  �ملعاجلة  �إطار  تاأتي يف  كما 

و�إقر�ر  للتمويل  �الأمد  متو�ضطة  خطة  و�إعد�د  �مل�ضارف  مع  جديا 

�لت�رسيعات �لالزمة لها«.

�ضياق  ويف  هذ�،  �ملوؤ�ض�ضة  مللف  متابعته  �إطار  يف  خليل  ووعد 

عام  ومدير  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  قدمه  �لذي  �لعر�س  ��ضتكمال 

�ملوؤ�ض�ضة روين حلود، بدر��ضة تاأمني �ضلفة �إ�ضافية �إىل حني �إيجاد 

�ملعاجلة �جلذرية لكل �مل�ضاكل �لنا�ضئة.

ويف �ضياٍق مّت�ضل، طماأن جمل�س �إد�رة »�ملوؤ�ض�ضة �لعامة لال�ضكان« 

�ل�ضكنية �ىل »��ضتمر�ر عمل  �لقرو�س  �ملو�طنني وال �ضيما طالبي 

مع  بالتعاون  كاملعتاد،  �ل�ضكنية  �لقرو�س  تقدمي  يف  �ملوؤ�ض�ضة 

بكامل  �لقائم  �لتعاون  بروتوكول  �لتزمت  �لتي  �مل�ضارف  جميع 

بعد  �ملجل�س  و�أكد  لبنان«.  وبرعاية م�رسف  �لتف�ضيلية،  �رسوطه 

»وجدت  �ملوؤ�ض�ضة  �ن  حلود  روين  برئا�ضة  �أم�س   
ّ

دوري �جتماٍع 

لتكون �ىل جانب �أ�ضحاب �لدخل �ملحدود و�ملتو�ضط، و�ضتبقى«.

وعر�س �الجتماع ح�ضيلة �للقاء�ت و�الت�ضاالت �لتي �أجر�ها وزير 

�ل�ضوؤون �الجتماعية ر�ضيد دربا�س ورئي�س جمل�س �الإد�رة مع كل 

�الجتماعات  يف  د�ر  وما  وخليل  �ضالم  متام  �حلكومة  رئي�س  من 

�ملوؤ�ض�ضة  ال�ضتعادة  خ�ض�ضت  و�لتي  �أ�ضبوعني،  قبل  عقدت  �لتي 

بع�س خم�ض�ضاتها �ملجمدة لدى وز�رة �ملال منذ �ضنو�ت.

و�أبدى جمل�س �الإد�رة �رتياحه �ىل ح�ضيلة �الجتماع مع خليل �لذي 

كدفعة  لرية،  مليار�ت   10 بقيمة  مالية  �ضلفة  على  �حل�ضول  �أثمر 

�أوىل مل�ضلحة �ملوؤ�ض�ضة لتمكينها من �ضد�د �لديون �ملرتتبة عليها 

لبع�س �مل�ضارف، على �أن تليها دفعات �أخرى يف وقت الحق.

كذلك ناق�س �ملجتمعون ح�ضيلة �الت�ضاالت بني حلود وعدد من 

��ضتثناء  دون  »من  �أبلغته  �لتي  �مل�ضارف  �إد�رة  جمال�س  روؤ�ضاء 

��ضتمر�ر �لتعاون بينهما يف خدمة �ملقرت�ضني من �أ�ضحاب �لدخل 

�ملحدود و�ملتو�ضط وفق برتوكول �لتعاون �ملوقع بينهم منذ �كرث 

من عقد ون�ضف �لعقد من �لزمن برعاية م�رسف لبنان وبال�رسوط 

�لتف�ضيلية �ملعمول بها جلهة �حت�ضاب �لفو�ئد و�إعفائهم من ر�ضوم 

نظام  �ي  يوفرها  ال  �لتي  وتلك  �لعقارية  �لدو�ئر  لدى  �لت�ضجيل 

�لبنود �ملدرجة يف جدول  �آخر«.. وناق�س �الجتماع بقية  �إقر��س 

�أعماله، وو�فق على مئات من طلبات �لقرو�س �ل�ضكنية.

 »المؤسسةالعامة لإلسكان« 

تطمئن طالبي القروض
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نافذ قواس ودانيال ضاهر وسابين عويس وفيليب أبي عقل وجورج سوالجفواز نابلسي وفؤاد شاكر وسليم صفير وانطوان حبيبالياس عون وسليم صفير

فواز نابلسي وبهيج أبو غانم

الياس عون ولوران ناكوزي

روالن ناكوزي وسليم صفير

يوسف حوّيك وسليم صفير ونقيب المحررين الياس عون

آرماند بارسكيفاس وعايدة قّصاب وأنطوان حبيب

هال صغبيني وفؤاد شاكر

و�ملدير  �الد�رة  جمل�س  رئي�س  �أقام 

�لدكتور  بريوت«  لـ»بنك  �لعام 

�أهل  �رسف  على  �ضفري،�فطار�  �ضليم 

»�م  مطعم  يف  و�العالم،  �ل�ضحافة 

�ملحررين  نقيب  ح�ضور  يف  �رسيف«، 

�ليا�س عون، وح�ضد من روؤ�ضاء �لتحرير 

و�العالميني من موؤ�ض�ضات �عالمية.

�ضدد  للمنا�ضبة،  كلمة   �ضفري  و�ألقى 

تو�ضيح  يف  �العالم  دور  على  فيها 

و�حرت�مه  �مل�رسيف  �جلهاز  كفاء�ت 

وقال:  و�لدولية،  �ملحلية  لاللتز�مات 

به  �لذي  �لوطن،  هذ�  ف�ضائل  »من 

منا�ضباته  كل  يف  يجمع  �أنه  نفخر، 

�أبنائه،  كل  �أبناءه،  و�لدينية  �لوطنية 

به و�جتماعهم على  ليظهرو� مت�ضكهم 

خدمته«. 

دوركم  �أن  �لتجارب  »�أثبتت  وقال: 

�لدعائم  متتني  يف  عظيم  كاإعالميني، 

�لوطنية، متاما كما �أن دور �مل�ضارف 

حيوي و�أ�ضا�ضي ل�ضمان ��ضتمر�ر �لدولة 

و�ملوؤ�ض�ضات و�حلياة �ملجتمعية«. 

و��ضاف: »من هنا، �أغتنم هذه �ملنا�ضبة 

�لطيبة، الأكرر دعوتي �إليكم �أن تكونو� 

�لو�قع  �ل�رسيك �حلقيقي لنا، يف �رسح 

دورنا  وتو�ضيح  ر�ضالتنا  ونقل 

وقدر�تنا وكفاء�ت جهازنا �مل�رسيف، 

�ملحلية  اللتز�ماتنا  و�حرت�منا 

قطاعنا  مناعة  يعزز  مبا  و�لدولية، 

�أعباء  �ل�ضمود ومو�جهة  وقدرته على 

�الإ�ضطالع  يف  و�ال�ضتمر�ر  �ملرحلة، 

بدوره �لوطني يف دعم �لدولة وتاأمني 

حاجاتها«. 

�ما نقيب �ملحررين �ليا�س عون فتكلم 

عن معنى رم�ضان و�خلري �لذي يحمل 

م�رسف  �ضاحب  �ضفري  �ضليم  �ضعاره 

بريوت، وما يوليه لالإعالم من �هتمام. 

 سليم صفير كرم إعالميين: 
دور اإلعالميين يمتن الدعائم الوطنية

من �شهر اإلى �شهر
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درويش عّمار وندىجورج جبارة ومعتز ميداني وجوزف فرحابراهيم عواضة ودانيال ضاهر وطارق دملوج

جورج ياسمين وسليم صفير ويزبك وهبي

كلود أشوح وزكية ألتي

انطوان شمعون وميراي بويز

سلوى بعلبكي وسليم صفير ودانيال ضاهر

بهيج أبو غانم وانطوان شمعون وروجيه داغر

سليم صفير ويزبك وهبي

انطوان فرح والفونس ديب

نعمت أوسي وامال حوري وسابين عويس

زكية التي وفؤاد شاكر وروجيه داغر

عدنان غالييني  وحرمه جانين أبي خليل وانطوان حبيب

سابين عويس وغيتا قيامةرباح حيدر وسليم صفير

سارة عساف وجورج عواد وليليان ناعسة
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من �شهر اإلى �شهر

بقلم: �سمري �سّنو

»علوم  عبارة  م�ضامعنا  على  تتكرر 

�إيجاد  حاولنا  و�إن  �حلديثة«،  �الإد�رة 

�لبحث،  حمركات  على  مبو�دها  الئحة  

يت�ضمنها. جدول  �أي  على  وقعنا   ملا 

�لتي  �لعلوم  من  لي�ضت  �نها  هو  و�ل�ضبب 

�لطالب  تدر�س وفق منهاج حمدد يح�ضل 

بعد در��ضتها على �ضهادة يف تدبر مو�دها 

ومو��ضيعها.

هو  �لعبارة  لهذه  �الأن�ضب  �لتعريف  رمبا 

يف  حديثة  مفاهيم  �أنها  على  تقدميها 

�الإد�رة ترتجم يف �حلياة �ملهنية �لو�قعية 

من خالل خطط و نظم و�ضلوكيات و�أهد�ف 

تقاليدها   « ويتبادلون  موظفون  ينفذها 

مع  فتت�ضكل  بينهم  ما  يف  وطقو�ضها« 

هذه  على  �ملبنية  �ملوؤ�ض�ضة  ثقافة  �لوقت 

�ملفاهيم �حلديثة يف �الإد�رة.

ال نهدف من خالل تبني هذه �ملفاهيم �إىل تاأ�ضي�س �إد�رة غريبة 

عما �ضبق �أو جناحات من نوع جديد، بل �النتقال من �إجناز�تنا 

�لو��ضع �لذي نر�ه يف دول  �لف�ضاء  �إىل جناح  �حلالية �ملعتادة، 

�لعامل �أحيانا كاحللم �مل�ضتحيل.

�ملفاهيم  جيل  من  ذ�تها  هي  �ملفاهيم  هذه  عناوين  غالبية 

 من طريقة 
ّ

�ل�ضابقة، لكن تطوير�ً هامًا دخل على م�ضمونها غري

عملها وبالتاأكيد رفع م�ضتوى وحجم �لنتائج �ملتوخاة.

فيما بع�س �ملفاهيم �الآخرى �أثبتت �لتجربة عدم �ضحتها وعلى 

 على �ضيء 
ّ
�ضبيل �ملثال عبارة »�لطبع غلب �لتطبع« �و »من �ضب

�ضاب عليه« هي عبار�ت طاملا حتدث بها �ل�ضابقون وبنو� عليها 

ومو�قفهم. وكانت ور�ء ثبات بع�س �ملوظفني على ى�ضلوكياتهم 

غري �ملحببة و�ملتعبة �حيانًا، طيلة م�ضارهم �لوظيفي بناء على 

ذلك. �ليوم، يخالف �لعلم هذه �لنظرية ويذهب �لباحثون بعيد�ً 

تطويرها  و�أ�ضاليب  وخ�ضائ�ضها  �ل�ضخ�ضيات  �أنو�ع  �رسح  يف 

�لخ...

تعدد  عن  وك�ضفت  �ختلفت،  كلها  �لذكاء«  »�ىل  �لنظرة  �أن  كما 

�أنو�ع �لذكاء وكيف �أن كل �ن�ضان – �إىل حد ما – ميكن �أن يكون 

نة ميكن مر�جعة كتاب »لكل عقل موهبة« 
ّ
ذكيا يف ناحية معي

لكاتبه مل لفني.

حتى و�ضل �الأمر باإدو�ر دو بونو، �ضاحب مد�ر�س تعليم �لتفكري، 

�أنه ميكنه  �إىل �عتبار �لذكاء مهارة ولي�س موهبة، وكاأنه يقول 

�أن ي�ضنع �أذكياء!

تلك �أمثلة على �ملفاهيم �لتي نق�ضت ما كان معتمد�ً �ضابقًا، لكن 

ماذ� عما �أ�ضيف �إليها وتطور؟

رمبا �لبد�ية �الأف�ضل هي يف �لتحدث عن �إد�رة �ملو�رد �لب�رسية 

�إذ� كانت فاعلة يف بيئتها،  – هذ�  �ل�رسكات  �الإد�ر�ت يف  �أو   -

قائمة مب�ضوؤولياتها.

�الإد�رة  هذه  �أدبيات  يف  نقر�أ  �أننا  ذلك 

وتطوير  »تغيري  مهامها  �ضمن  من  �أن 

�لق�ضيد يف حديثنا.  بيت  �ملفاهيم« وهو 

عهد �إليها مبثل هذ� �لن�ضاط 
ُ
فاالإد�رة �لتي ي

�لتغيري  مفاتيح  تكون  �ن  بد  ال  �الأ�ضا�ضي 

يف »زّنارها«

ثم �إننا نبد�أ من هذه �الإد�رة الأنها �لتعبري 

�إنها  حيث  �ملفاهيم  تطوير  عن  �الأو�ضح 

مهام  حملت  م�ضتحدثة.  �إد�رة  بذ�تها 

�ملوظفني  �ضوؤون  باإد�رة  ي�ضمى  كان  ما 

ح�ضارية  �إن�ضانية،  مل�ضة  �إليها  و�أ�ضافت 

بعلم  ��ضتعانت  حيث  متطورة.  علمية 

تطوير  وعلوم  �الإجتماع،  وعلم  �لنف�س 

�لذ�ت �لخ...

لكي  ت�ضعى  �ملوظفني  �ضوؤون  �إد�رة  كانت 

يقوم �ملوظفون مبهامهم وتتاأكد من ذلك 

 و�أحيانا  تكافئ من يحقق جناحًا بارز�ً.
ّ

وحتا�ضب من يق�رس

�أن  هو  عزمها  بكل  �لب�رسية  �ملو�رد  �إد�رة  وجتتهد  تهدف  فيما 

ينجح �ملوظفون يف �أعمالهم ولي�س �أن يوؤدوها فقط. وتوفر لهم 

يبتكرو�  لكي  و�ملعرفة  و�لعلوم  يبدعو�  لكي  و�لظروف  �الأجو�ء 

ويحّلقو� عاليا يف جناحاتهم وحتفزهم لذلك ماديًا ومعنويًا.

�أوال  حتاول  بل  �ملخطئ،  �لب�رسية  �ملو�رد  �إد�رة  حُتا�ضب  ال 

ذلك،  تكر�ر  عدم  على  �ملخطئ  وت�ضاعد  �خلطاأ،  �ضبب  تعرف  �أن 

وتكافئه عندما يتقدم. ��ضرتت �إد�رة �ملو�رد �لب�رسية من �ملوظف 

عطاءه ومو�هبه ونتاجه �لفكري - مهما كان مركزه يف �ل�رسكة 

�لعليا، خماطبة  �الإد�رة  �إىل منا�ضب  �لعامل يف �مل�ضنع  – من 
�إن�ضانيته وعقله قبل جهده �جل�ضدي،�إجتاه جديد و�لروؤية ملاهية 

�الإد�رة �حلديثة ال ت�ضبه ما �ضبق يف �ضيء.

�لتي  للقيادة  جديد  مفهوم  عن   Stephen Covey حتدث  حتى 

زها عن �الإد�رة حيث قال �إن �الإد�رة هي �لقيام باالأمور ب�ضكل 
ّ
مي

�ضحيح فيما �لقيادة هي �لقيام باالأمور �ل�ضحيحة 

 Management is doing things right; leadership is doing« 

».the right things
�لقيمة  �لثابتة  �لوقت،  �لتعامل مثاًل مع »طاقة«  ياأتي  �إىل ذلك 

وتنظيم  �إد�رة  نتعامل معها من خالل  بتنا  �لتاريخ. حيث  عرب 

لتوظيفه  تدريبية  ندو�ت  وتعقد  حوله  كتب  كتبت  �لذي  �لوقت، 

بال�ضكل �الأكرث �نتاجًا وفاعليًة.

زين 
ّ
للمتمي و�لتهاين  �ملكافاأة  يقّننون  �ملدر�ء  كان  �ل�ضابق  يف 

بقدر�تهم،  يتحكمون  وليبقو�  »تطميعهم«  خ�ضية  �ملوظفني  من 

�إجناز�ت  �الإد�ر�ت  وتنتظر  للتحفيز  �الأهد�ف  تو�ضع  �ليوم  فيما 

موظفيها لتكافئهم.

خوفًا  موظفيهم  وتطور  جناجات  من  ون 
ّ
يحد �ملدر�ء  كان  كما 

كل  تطلب  �حلديثة  �ملفاهيم  فيما  �ل�رسكة،  يف  و�ضعهم  على 

ما  جناحهم  ت�ضهيل  عليهم  �لذين  للموظفني  �ملدر�ء  من  �لدعم 

علوم اإلدارة الحديثة، ماهيتها ومفاعيلها
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يجعل هوؤالء �ملدر�ء يف حالة يقظة د�ئمة وتعّلم م�ضتمر ملجار�ت 

�لعاملني على م�ضوؤوليتهم.

من ناحية �أخرى، ناأتي على مفاهيم لي�ضت جديدة باملطلق، لكننا 

�الأهمية، ما  �أعلى من  �الآن من زو�يا خمتلفة، وعلى قدر  نر�ها 

ى خملتفا من �لتدبر و�الإد�رة. لذلك عكف عدد كبري 
ً
يتطلب م�ضتو

من �لباحثني على �ل�ضعي للفهم وبالتايل لو�ضع �لتقنيات لتطوير 

�ملهار�ت �ل�ضخ�ضية ما �أف�ضح يف �ملجال لظهور طبقات وطبقات 

من �لقدر�ت �لكامنة عند �أ�ضخا�س مل يظنو� يوما توفرها عندهم.

مبو�هبهم  مهامهم  ميار�ضون  �لعاملون  كان  �ل�ضابق  ففي 

تنتج �خلربة.  �لتي رمبا  �لتجارب  تر�كم  على  �عتماد�ً  وفطرتهم 

لكن �ليوم ميكنك �أن تقر�أ كتبًا حول �ي �مر قد يخطر ببالك،وهنا 

تدخل عامل �لعلم �لو��ضع. ومن يقر�أ لي�س كمن ال يقر�أ.

فاملفاو�ضة لي�ضت جديدة يف عامل �الأعمال، لكن ثمة كتبًا حول 

الة.
ّ
تقنيات �ملفاو�ضة �لفع

ل 
ّ

ف�ض وتكر�ر�ً،  مر�ر�ً  جميعًا  �ضمعناها  حق،  على  د�ئمًا  �لزبون 

�لعلم هذه �لعبارة وحللها ونقلنا من خدمة �لزبائن �إىل �لعناية 

بالزبائن وتفهم �ضلوكياتهم، وحتليل �ضخ�ضياتهم للوقوف على 

للتعامل معها. حتى �ن  ��ضلوب خا�س  طبيعتها ولكل �ضخ�ضية 

بع�س �ل�رسكات تتحدث عن �الإيفاء بتوقعات �لزبائن ورغباتهم.

�إد�ري ناجح، له  �أ�ض�س �ي ن�ضاط  تفوي�س �ل�ضالحيات وهو من 

يتطور  بحيث  �تباعها  فرت�س 
ُ
ي وعنا�رس  جديدة  وقو�عد  �أ�ضول 

عمل �ملوؤ�ض�ضة ب�ضكل كلي.

ب �ملوؤ�ض�ضات موظفيها منذ �لِقدم، لكن �الآن ثمة خم�ض�ضات 
ّ
تدر

كبرية يف مو�زنات �ل�رسكات – �أحيانًا متليها �الإد�ر�ت �حلكومية 

على �ل�رسكات – وللتدريب �إد�رة خا�ضة د�خل �ملوؤ�ض�ضة وخطة 

تدريبية تفر�ضها �إد�رة نظام �جلودة وحتا�ضب عليه.

حتى �ختيار �ملوظف �ملنا�ضب �أ�ضبح له �إجر�ء�ت خمتلفة، �أكرث 

تف�ضياًل وتدقيقًا. بتنا نتحدث �الآن عن ر�أ�س �ملال �لب�رسي �لذي 

ولذلك  �لق�ضوى.  �لعناية  وله  �ملوؤ�ض�ضة  يف  �لكربى  �لقيمة  ميثل 

�ملفاهيم  ترعاه  به  و�لعناية  مال«  »�لر�أ�س  هذ�  تنمية  �ضبل 

حتى  �لتوظيف  عملية  خالل  من  �ضيما  وال  �الإد�رة  يف  �حلديثة 

يقال »�لبحث عن �ملوظف �ملنا�ضب كالبحث عن �لكنز �ملفقود«

كتب تنظيم وتفعيل وتنمية �لذ�ت Self-improvement  مل تكن 

موجودة بهذ� �لقدر ومل ت�ضهد يومًا �إقبااًل كما هي �حلال �ليوم. 

�إىل  �إنها ور�ء كل ناجح حقق طموحه وو�ضل  نقول  حتى كدنا 

�أهد�فه.

�ضّخرت �ملفاهيم �حلديثة علوما - مل ُتعرها �الإد�رة �لتقليدية �أية 

�أهمية - خلدمة �الإد�رة �ملعا�رسة. فنحن ندر�س علم �لنف�س وعلم 

�الإجتماع متاما كما ندر�س �ملحا�ضبة وعلوم �لكمبيوتر.

 NLP �لع�ضبية  �أحد مدر�ء �خلم�ضينات عن �لربجمة  �أخربنا  ولو 

1973 وكيف  عام  باندلر وجون غريندر  ريت�ضارد  �لتي طرحها 

ميكن من خاللها �ن نفهم �ضلوكيات �لزبائن مثاًل وكيف ميكن �أن 

ر �أنف�ضنا و�الآخرين من خالل خماطبة �لالوعي لكان �ضحك 
ّ
نطو

حتى �ليوم.

�لنهاية، �لعلم قبل �لعمل، فهو �ملنارة وم�ضفاة �جلهد �لتي  يف 

�ملنا�ضب يف  �ملنا�ضب يف �ملكان  ��ضتثمار �جلهد  ت�ضاعدنا على 

�لوقت �ملنا�ضب.

لبنان  رئي�س »جمعية جتار  �عترب   
�أن  بيان،  يف  �حلريري  �أ�ضعد  �ل�ضمايل« 

�للبناين يف  �لتي بذلها �جلي�س  �جلهود 

�الأر��ضي  على  و�ال�ضتقر�ر  �الأمن  حفظ 

�للبنانية كافة، مبا فيها طر�بل�س، �أدت 

�ىل »زيادة �حلركة �لتجارية يف �ملدينة، وخفف بالتايل من 

�ل�ضو�د  حتتها  يرزح  �لتي  �ملقنعة  �أو  �ل�ضافرة  �لبطالة  ن�ضب 

�الأعظم من �أبناء �ل�ضمال«، مطالبًا باأن »تكون �ملدينة جزء�ً 

�أ�ضوة ب�ضقيقاتها من �ملدن  �للبنانية  �ل�ضياحية  من �خلريطة 

�للبنانية«. 

عمل  ور�ضة  �لبرتول«  قطاع  �إد�رة  »هيئة  تنظم   
�ضحافة  »الأجل  عنو�ن  حتت  �القت�ضاديني  لل�ضحافيني 

يف  �ملقبل،  �أيلول  و5   4 يف  لبنان«،  يف  متخ�ض�ضة  برتولية 

�لهيئة  و�أو�ضحت  و�الجتماعي«.  �القت�ضادي  »�ملجل�س  مقر 

يف بيان، �ن »�لور�ضة مبثابة خطوة تاأ�ضي�ضية �أوىل يف �ضل�ضلة 

�لنفطية  �ل�ضحافة  م�ضتوى  لتعزيز  �مل�ضتقبلية،  �الأن�ضطة  من 

يف لبنان وت�ضجيع �لتخ�ض�س �ل�ضحايف يف هذ� �لقطاع«.

 بحث وزير �لتنمية �الإد�رية نبيل دو فريج مع �ملدير �لعام 
لـ«�ملعهد �لعربي للتخطيط يف �لكويت« 

ير�فقه  �هلل  مال  عثمان  بدر  �لدكتور 

عادل  كرمي  و�ملايل  �الإد�ري  �ملدير 

�لدولة  بني  �لتعاون  �ضبل  يف  دروي�س 

�للبنانية و�ملعهد �لعربي لتنفيذ بر�مج 

تدريبية و��ضت�ضارية يف خمتلف �ضوؤون �لتنمية. و�قرتح مال 

�هلل ��ضت�ضافة عدد من موظفي �لدولة �للبنانية للم�ضاركة يف 

بر�مج ودور�ت تدريبية يقيمها �ملعهد يف مقره �لرئي�ضي يف 

�لكويت، لالإفادة من �خلرب�ت �لعملية �مل�ضرتكة بني �جلانبني.

ت »�ملوؤ�ض�ضة �لعامة لالأ�ضو�ق �ال�ضتهالكية« �لكائنة 
ّ

 عرب
�ضعبية  �أ�ضو�ق  �إقامة  يف  رغبتها  عن  �لكرنتينا،  منطقة  يف 

�أماكن  با�ضتثمار  �لر�غبني  ودعت  �أ�ضبوع.  كل  نهاية  د�ئمة 

�الإد�رة  مكاتب  ملر�جعة  �لكرنتينا  منطقة  يف  �أ�ضو�قها  يف 

�لعمل  دو�م  �ضمن  �الت�ضال  �أو 

�لتالية: �الأرقام  على   �لر�ضمي 

 01/447951  -  01/447950  

)مق�ضم 106( فاك�س: 01/446220.

موجز اقتصادي
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من �شهر اإلى �شهر

 لبنان يحتّل المرتبة 77 عالمّيًا  
في مؤّشر االبتكار العالمي

وفق  عامليًا   77 �ملرتبة  لبنان  �حتل 

 ،2014 للعام  �لعاملي  �البتكار  موؤ�رس 

جامعة  عن  �ل�ضادر  �لتقرير  ح�ضب 

»�إين�ضياد«  وجامعة  »كورنل« 

ة 
ّ
للملكي ة 

ّ
�لعاملي و�ملنّظمة 

حول  تقريرها  ن�س  �لتي  ة 
ّ
�لفكري

�لعامل �لب�رسي يف �البتكار، و�لذي 

�الأ�ضا�ضي  �لدور  على  �ل�ضوء  �ضّلط 

 
ّ
�لنمو تعزيز  يف  �البتكار  يوؤديه  �لذي 

رة و�لنا�ضئة 
ّ
�القت�ضادي لدى �لدول �ملتطو

 �ضو�ء.
ّ
على حد

�إجر�ء  �ل�ضلطات  �لعاملي  �البتكار  موؤ�رّس  ويخول 

�لعامل،  حول  �البتكار  م�ضتوى  ر 
ّ
لتطو تقييم  عملية 

ومّت   .
ّ

و�خلا�س  
ّ
�لعام �لقطاعني  بني  �ل�رس�كة  عًا 

ّ
م�ضج

�حت�ضاب �ملوؤ�رّس باعتباره عن�رس�ً متعّلقًا باالبتكار حتت 

ة، 
ّ
ة و�لبحوث، �لبنى �لتحتي

ّ
�ضبع دعاماٍت هي: �لرثوة �لب�رسي

ر بيئة �الأعمال، 
ّ
ر �ل�ضوق، م�ضتوى تطو

ّ
�ضات، م�ضتوى تطو

ّ
�ملوؤ�ض

ح�ضيلة �ملعرفة و�لتكنولوجيا وح�ضيلة �الإبد�ع.

كما مّت ��ضتخد�م �ملوؤ�رس�ت �ملذكورة �آنفًا يف �حت�ضاب موؤ�رّسين 

ني هما موؤ�رّس ح�ضيلة �البتكار، وموؤ�رّس تزويد �البتكار.
ّ
ثانوي

�لثانويني  و�ملوؤ�رّسين  �لعام  �ملوؤ�رس  من  كّل  نتيجة  وترت�وح 

بني �ل�ضفر و�ملئة نقطة بح�ضب م�ضتوى �البتكار لدى كّل دولة. 

�لعاملي  �البتكار  موؤ�رّس  جلهة  �ل�ضد�رة  يف  �ضوي�رس�  وبقيت 

للعام 2014 من بني 143 دولة، مع ت�ضجيل نتيجة نقطة، تلتها 

�ململكة �ملّتحدة و�ل�ضويد.

 منطقة �ضمال �أفريقيا وغرب �آ�ضيا، فقد 
ّ

ا يف ما يخ�س
ّ
�أم

تر�أ�ضت قرب�س الئحة دول �ملنطقة يف موؤ�رّس �البتكار 

ة �ملّتحدة، 
ّ
�لعاملي لهذ� �لعام، تبعتها �الإمار�ت �لعربي

ة، ثم دولة قطر.
ّ
ة �ل�ضعودي

ّ
و�ململكة �لعربي

و�أتى لبنان يف �ملرتبة 77 يف �لعامل جلهة موؤ�رّس 

بذلك  ليرت�جع   ،2014 للعام  �لعاملي  �البتكار 

�إليها  مبركزين من �ملرتبة �لتي كان قد و�ضل 

يف �لعام 2013.

يف   13 �ملركز  لبنان  �حتّل  �أخرى،  جهة  من 

منطقة �ضمال �أفريقيا وغرب �آ�ضيا، م�ضبوقًا 

من عمان وجورجيا.

95 يف  �ملرتبة  لبنان  �حتّل  بالتو�زي، 

�البتكار،  ح�ضيلة  موؤ�رّس  جلهة  �لعامل 

وموؤ�رّس تزويد �البتكار.

�الأف�ضل  �أد�ءه  �أّن  لبنان  برهن  وقد 

ر    
ّ
ة و�لبحوث كان يف نطاق تطو

ّ
بيئة �الأعمال، و�لرثوة �لب�رسي

ة.
ّ
و�لبنى �لتحتي

يف �ملقابل، متحورت نقاط �ضعف لبنان حول ح�ضيلة �ملعرفة 

ر �ل�ضوق، وح�ضيلة �الإبد�ع.
ّ
و�لتكنولوجيا، وتطو

�أطلقت نقابة خرب�ء �ملحا�ضبة �ملجازين 

�لدويل،  �لبنك  مع  بالتعاون  لبنان  يف 

لها،  �لتابع  �لتدريب  معهد  خالل  ومن 

بــرعــايــة وزيـــر �القــتــ�ــضــاد و�لــتــجــارة 

لل�ضوؤون  مب�ضت�ضاره  ممثال  حكيم  �آالن 

�ضهاد�ت  عجاقة،  جا�ضم  �القت�ضادية 

مهنية �ضادرة عن هيئات مهنية دولية 

�لقانونيني  �ملحا�ضبني  هيئة  �أهمها 

بــريــطــانــيــا وهــيــئــة  �ملـــجـــازيـــن يف 

توقيع  مت  حيث  �الإد�ريــني،  �ملحا�ضبني 

وكل  �لنقابة  �لتعاون بني  بروتوكوالت 

�لــذي  �حلــفــل  يف  وذلـــك  �لهيئتني  مــن 

�لبنك  مــع  بالتعاون  �لنقابة  نظمته 

�لدويل يف فندق �حلبتور ـ �ضن �لفيل.

�ضيا�ضية  �ضخ�ضيات  �الحتفال  ح�رس 

ومالية،  رقابية  وهيئات  و�قت�ضادية 

م�ضوؤول  �لــدويل  �لبنك  ممثل  تقدمهم 

و�يل،  ه�ضام  �لبنك  يف  �ملالية  �لوحدة 

�خلـــرب�ء  هيئة  يف  �الإقــلــيــمــي  ــر  �ملــدي

 ICCA ــا  بــريــطــانــي يف  �ملـــجـــازيـــن 

معهد  رئي�س  نائب  دنلوب،  �ضتيو�رت 

�لعمليات  ومدير  �ملحا�ضبية  �الإد�رة 

�لنائب  بي�ضوف�ضكي،  جيم  فيه  �لدولية 

نقوال  �ل�ضابق  �لوزير  �أوغا�ضبيان،  جان 

�ضحناوي ممثال �لعماد مي�ضال عون �إىل 

جانب رئي�س �لنقابة �إيلي عبود وجمل�س 

�إد�رتها.

وعجاقة  عــبــود  مــن  كــل  كلمة  و�ألــقــى 

ذلك  وبي�ضوف�ضكي ودنلوب وو�يل. وبعد 

نقابة  بني  �رس�كة  �تفاقيتي  توقيع  مت 

لبنان  يف  �ملجازين  �ملحا�ضبة  خــرب�ء 

بريطانيا  يف  �ملجازين  �خلرب�ء  وهيئة 

 IMA ومعهد �الإد�رة �ملحا�ضبية ICCA
وجرى تبادل �التفاقيات.

شهادات محاسبة من هيئات دولية



فرحة مّيا وعزت الكبيرة  
�س و�آل �الآغا بزفاف ولديهما، حني زّفت 

ّ
�كتملت فرحة �آل �ملدر

�الأحبة  و�جتمع  �آغا.  عّزت  عري�ضها  على  �س 
ّ
�ملدر ا 

ّ
مي �لزميلة 

»النكا�ضرت  يف  نظمت  حفلة  يف  حولهما  و�الأ�ضدقاء  و�الأهل 

و�ملباركة،  للتهنئة  �حل�ضور  �حت�ضد  حيث  �لرو�ضة،  �ضويت«- 

�لتي  �ل�ضعادة  حالة  ترجمت  �غنيات  وقع  على  فرحًا  ورق�ضو� 

غمرت �جلميع. 

ا 
ّ
مي �لعرو�ضني  من  و�القت�ضاد«  »�ل�ضناعة  جملة  �أ�رسة  تتقدم 

�هلل  من  متمنني  و�ملباركة،  �لتهاين  باأحر  �آغا  وعزت  �س 
ّ
�ملدر

و�ل�ضعادة  و�لبنني  بالرفاه  مليئة  �أيامهما  يجعل  �أن  وجل  عز 

�لد�ئمة. 
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من �شهر اإلى �شهر

بعض الحضورمرمر مرمر - انطوان وجو وغي وساري حكّيمفوزي صعب ومرمر مرمر

من اليسار: حكيم وفارس سعد وبعض الحضور

اسامة بساطة - شعيب كرمان - محمد بساطة

يحيى الحريري - مالك عبد اهلل - جهاد حمود

احمد حلواني وسامي عزالدين

ايلي دكان وزياد عطاهلل

جانب من الحضور

بيار وعفاف نصر

أفطار حكيم السنوي في جونيه

حكيم  �أنطو�ن  �أقام  عام  كل  كعادته 

  Etiver Hokayem �رسكة  �ضاحب 

 Lui’s ل�ضناعة �لزجاج �إفطار�ً يف مطعم

�ل�ضحافة  �رسف  على    Grill House
و�العالم ودعا �ليه �ضخ�ضيات �عالمية 

�ملدعوون  ��ضتمتع  حيث  و�قت�ضادية، 

�لرم�ضانية،  �الطباق  ��ضهى  بتناول 

ودو�م  �ال�ضتمر�رية  لل�رسكة  متنو�  كما 

�لنجاح. 

فرد�ً  فرد�ً  باحل�ضور  حكيم  ورحب 

و�لنجاح،  �لن�ضاط  للجميع  متمنيًا 

مو�كبة  يف  �الإعالم  جهود  على  و�أثنى 

�الأحد�ث خ�ضو�ضًا �القت�ضادية منها. 
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جورج قهوجي - داني حرفوش- عصام صباحخليل القال ومحمد القال وحسين القالنبيل حمود - علي صادق - تيسير القال

جولي سماحة - رانيا قصيفي - رلى زيادة - جنيفر ابو جودة

جهاد ورانيا القصيفي

جويل قزحيا - بربر هراوي

لويس عبد االحد - مارون ريس

مايك حجل - كريم دميان - هشام ابوجودة- يوسف يوسف

ماريا يونان ولينا اسطنبولي

حسين واحمد عبداهلل

مروان شومان وعلي لمع وعلي منصور

جورج وندى ابو رجيلي

اسعد نصر وجسيكا خضرا جوزيف ورلى زيادة

ناجي وجولي سماحةتيسير الصوف وفضل ابوهواش

محمد منصور - طالل عساف - عبد شومان
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من �شهر اإلى �شهر

و�إعالمي  وديبلوما�ضي  نيابي  وفد  ز�ر 

�لنيابي  �ملجل�س  رئي�س  يتقدمه  ميني 

�ليمني يحي علي �لر�عي و�ل�ضفري �ليمني 

علي �لدليمي وكبار �مل�ضوؤولني يف �ل�ضفارة 

حيث  و�ل�ضمال،  طر�بل�س  غرفة  �ليمنية، 

توفيق  �لغرفة  رئي�س  ��ضتقبالهم  يف  كان 

دبو�ضي، رئي�س بلدية طر�بل�س نادر غز�ل، 

روؤ�ضاء و�أع�ضاء هيئات �قت�ضادية، ع�ضو� 

جمل�س �إد�رة �لغرفة حممد عبد�لرحمن عبيد وجان �ل�ضيد وفاعليات 

�جتماعية وبلدية ودينية و�أكادميية وعدد من رجال �الأعمال.

و�أ�ضار دبو�ضي �إىل �أّن زيارة �لوفد »تنطوي على رغبة �أكيدة وم�ضرتكة 

من �أجل �لدفع بالعالقات �القت�ضادية �للبنانية – �ليمنية قدمًا نحو 

�الأمام«. وقال: »�إّن �لزيارة يف حّد ذ�تها هي م�ضدر �عتز�ز وتقدير 

�لثنائية بني  �لعالقات  �لكفيلة بتطوير  �ل�ضبل  للبحث يف  ومنا�ضبة 

�جلانبني �للبناين و�ليمني عمومًا ومع طر�بل�س و�ل�ضمال خ�ضو�ضًا، 

وجو�نب  �قت�ضادية  خ�ضائ�س  من  و�ملنطقة  للمدينة  ملا  وذلك 

م�ضاريع  �إقامة  على  �مل�ضاعدة  �ملقومات  كّل  متتلك  �إذ  ��ضتثمارية، 

م�ضرتكة على نطاق موؤ�ض�ضات �لقطاع �خلا�س و�أن تكون غرفتنا هي 

�ملحرك �الأ�ضا�ضي ملطلق م�رسوع من �مل�ضاريع �لتي تعود بالفائدة 

لال�ضتفادة  �أكيد  توجه  »لدينا  و�أ�ضاف:  �جلانبني«.  لكال  �مل�ضرتكة 

من كّل �لفر�س �مل�ضاعدة على توثيق �لرو�بط وتعميقها بني رجال 

�الأعمال �للبنانيني و�ليمنيني ونرى من �ملفيد �أي�ضًا �لعمل ويف �ضكل 

م�ضرتك على و�ضع برنامج متكامل يف�ضي �إىل تعزيز حركة تبادل 

متعددة  �قت�ضادية  وفود  بني  �لزيار�ت 

باخلرب�ت  و�ال�ضتعانة  �الخت�ضا�ضات 

�لتي ميتلكها �لطرفان و�ل�ضعي �ىل �إقامة 

�ليمنيني  �أ�ضقائنا  مع  �لعالقات  �أو�ضع 

�ضو�ء على نطاق �لغرف �لتجارية �ليمنية 

من  خطو�ت  و�تخاذ  �الأعمال  جمتمع  �أو 

بني  �الإقت�ضادية  �لعالقات  تعزيز  �ضاأنها 

�لبلدين من منظار �مل�ضالح �لعليا للقطاع 

�خلا�س من رجال �أعمال وموؤ�ض�ضات«.

وقال يحي علي �لر�عي: نحن نعترب وجودنا بحّد ذ�ته حتديًا وت�ضميمًا 

لهم دو�م  �للبنانيني، متمنني  �أ�ضقائنا  �لعالقات مع  �أوثق  بناء  على 

هذه  عاليًا  تقدير�ً  �أقدره  �أن  �أوّد  »ما  و�أ�ضاف:  و�ال�ضتقر�ر«.  �الأمن 

�لر�بطة �ملنتجة �لتي �أر�ها باأم �لعني بني رئي�س �لغرفة ورئي�س بلدية 

�ملدينة وهي ر�بطة ميكن �أن تعترب منوذجية لكّل من يود �الهتمام 

بال�ضاأن �لعام، ونتمنى �أن تن�ضحب هذه �ل�ضيغة على م�ضتوى رو�بط 

�لتفاهم بني كّل رجاالت ومكونات �ملجتمع �للبناين ونحن ندعو لهم 

بدو�م �لتوفيق و�لنجاح يف مهماتهم، معربني عن رغبتنا يف مّد يد 

�لتعاون �ىل طر�بل�س من خالل غرفتها �لتجارية وبلديتها، و�أن ن�ضعى 

وتوثيقها  �لثنائية  عالقاتنا  تطوير  �إىل  م�ضرتك  �ضكل  ويف  جاهدين 

�لتجارية  �لغرفة  �أمام  و��ضعة  �الأبو�ب  فتح  وبالتايل  وتعزيزها 

– �ليمنية للتعاون و�لتن�ضيق لتوطيد �لعالقات بني رجال  �للبنانية 

وموؤ�ض�ضات �لقطاع �خلا�س وتبادل �لوفود و�إىل كل ما من �ضاأنه بناء 

دعائم متينة لعالقات تكاملية نود �أن نر�ها على كّل �مل�ضتويات«.

وفد نيابي وديبلوماسي يمني في غرفة الشمال: 
لتعزيز العالقات االقتصادية وتبادل الخبرات

�ل�ضبكة  يف  �لعربية  �لدول  ممثل  ��ضتقبل 

و�النتاج  �لطبيعية  للمو�رد  �لعاملية 

�لدكتور  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �النظف 

ملنظمة  �القليمي  �ل�ضفري  يعقوب  علي 

�ل�ضيد  �ل�ضناعية  للتنمية  �ملتحدة  �المم 

مديرة  ير�فقه  با�ضيني  كري�ضتيانو 

�لدكتورة  �ملنظمة  يف  �لبيئية  �مل�ضاريع 

م�ضاريع  عدة  معهما  وبحث  �ضرب�  ندى 

�ضناعية وبيئية وخ�ضو�ضا بلورة م�ضاريع 

لتمويل �مل�ضاكل �لبيئية �ملتفاقمة نتيجة 

�ملخيمات �ل�ضورية.

وقد �و�ضح يعقوب �نه  ناق�س هذ� �الأمر مع 

م�ضاركته  خالل  �ملنظمة  يف  �مل�ضوؤوؤلني 

للتنمية  منتدى  يف  �ملا�ضي  �ل�ضهر 

�لنم�ضا،  فيينا  يف  �مل�ضتد�مة  �ل�ضناعية 

بدور  �لبيئية   �مل�ضاريع  مدير  �أ�ضاد  حيث 

�ملركز �للبناين لالإنتاجية �لنظيفة ودوره 

�لتاريخي و�لناجح يف هذ� �مل�ضمار.

على  �الوروبي  �لوفد  يعقوب  ��ضتقبل  كما 

و�ل�ضيد  باملا  دي  روبرتا  �ل�ضيدة  ر�أ�ضه 

م�رسوع  ملناق�ضة  دوب�س  فالدميري 

�الحتاد  من  �ملمول     Switch Med
للتنمية  �ملتحدة  و�الأمم  �الوروبي 

بهدف  يورو  مليون   11 بقيمة  �ل�ضناعية 

يف  �الأنظف  �النتاج  معايري  تطبيق 

�ضناعات �لبحر �ملتو�ضط.

�رسكة  رئي�س  من  كال  يعقوب  ��ضتقبل  ثم 

�لبحوث  معهد  �د�رة  جمل�س  وع�ضو  كردو 

و�مللحق  كرم  جرب�ن  �لدكتور  �ل�ضناعية 

�ل�ضيد  �لدمناركية  �ل�ضفارة  يف  �لتجاري 

�أحمد لوباين.

 يعقوب: مشاكل مخيمات الالجئين السوريين تتفاقم 

ويجب وضع الحلول المناسبة
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 �أقرت جلنة �ل�ضحة �لنيابية �إن�ضاء 
وخمزن  �لور�ثية  للب�ضمات  قاعدة 

يف  �حليوية  و�لعينات  �الآثار  حلفظ 

�لنيابي  �ملجل�س  يف  عقدتها  جل�ضة 

جمدالين  عاطف  �لنائب  برئا�ضة 

بالل  رحال،  ريا�س  خاطر،  �أبو  طوين  �لنو�ب:  وح�ضور 

�لنو�ب:  و�عتذر  خليل،  ويو�ضف  �ملقد�د  علي  فرحات، 

قا�ضم عبد �لعزيز، ناجي غاريو�س، مي�ضال مو�ضى، عا�ضم 

�ملخترب�ت  مكتب  رئي�س  �جلل�ضة  يف  �ضارك  كما  عر�جي. 

كال�س  هاين  �لنقيب  �لد�خلي  �الأمن  قوى  يف  �حلديثة 

ورئي�س فرع �خلدمة و�لعمليات يف �رسطة بريوت �ملقدم 

�لنقيب  للتجهيز�ت  �لعامة  �ملديرية  وعن  كال�س،  �إيلي 

فر��س �ضحادة، ومثل وز�رة �لعدل �لقا�ضي ح�ضن �ل�ضايف 

ويو�ضف �لزين.

�أ�ضدر رئي�س �ل�ضندوق �ملركزي   
قر�ر�ً  �لهرب  نقوال  �لعميد  للمهجرين 

من  �ل�ضوفية  بريح  ببلدة  خا�ضًا 

بقرى  مرتبطة  قر�ر�ت  �ضل�ضلة  �ضمن 

�الأولوية  فيه  �أعطى  �مل�ضاحلات، 

الإجناز معامالت بريح كاأف�ضلية �أوىل يف �ملرحلة �لر�هنة. 

متابعة  مومنة  �أ�ضامة  �ل�ضندوق  يف  �ملهند�س  �إىل  وعهد 

به،  �ملحيطة  بالتفا�ضيل  �لبلدة  هذه  ملف  من  تبقى  ما 

وتنفيذ م�ضمون �لقر�ر. وطلب من جميع �الإد�ر�ت ت�ضهيل 

�مل�ضتند�ت  وجمع  كافة  باملعلومات  تزويده  جلهة  عمله 

رئي�س  �ىل  يومية  تقارير  يرفع  �أن  على  و��ضتكمالها 

�ل�ضندوق عن كل طلب يف �ضكل فوري و�لتو��ضل �ملبا�رس 

معه ملعاجلة �أي ملف بطريقة �إيجابية.

�ال�ضغال  جلنة  عن  �ملنبثقة  �لفرعية  �للجنة  تابعت   
يف  �لبحث  و�ملكلفة  و�ملياه  و�لطاقة  و�لنقل  �لعامة 

�لتقرير  مناق�ضة  �ملنزيل  �لغاز  قو�رير  ��ضتبد�ل  مو�ضوع 

�مل�ضرتكة  و�لدر��ضة  �لتقرير  و��ضتلمت  �أعدته،  �لذي  �الويل 

�لتي �أعدها كل من وز�رة �ل�ضناعة ووز�رة �لطاقة و�ملياه 

و�لتي  للنفط(  �لعامة  )�ملديرية 

ف�ضاًل  موثقة،  معلومات  ت�ضمنت 

��ضتبد�ل  الآلية  مبدئي  �قرت�ح  عن 

�لقو�رير.

موجز اقتصادي
�أجلت وز�رة �لطاقة و�ملياه وللمرة �خلام�ضة على �لتو�يل �ملوعد �ملحّدد 

لل�رسكات �ملوؤهلة لتقدمي عرو�ضها يف دورة �لرت�خي�س للتنقيب عن 

�لنفط و�لغاز يف �ملياه �الإقليمية �للبنانية و�الإنتاج من 14 �آب 2014 

�إىل 14 �ضباط 2015.

لت �ملوعد �ملحّدد 
ّ

وهذ� �لتاأجيل مل يكن �الول، �إذ �ضبق للوز�رة �أن �أج

�ضابقًا من 4 ت�رسين �لثاين 2013 �إىل 10 كانون �الأول 2013، ومن ثم 

�إىل 10 كانون �لثاين 2014 وثم �إىل 10 ني�ضان من هذه �ل�ضنة، وثم �إىل 

14 �آب 2014، و�أخري� �إىل 14 �ضباط 2015، علما �أن �لوز�رة بد�ت بقبول 
�لعرو�س يف 2 �أيار 2013.

 Economist( أمام هذ� �لو�قع، �عتربت وحدة �الإيكونوم�ضت للمعلومات�

يف  �لوزر�ء  جمل�س  ف�ضل  يعك�س  �لتاأخري  هذ�  �أن   )Intelligence Unit
�ال�ضتك�ضاف  �تفاق  �للذين يحدد�ن منوذج  �ملر�ضومني  �لت�ضديق على 

و�الإنتاج وعدد �لبلوكات �لبحرية �لتي �ضتدرج يف �ملناق�ضة. و�أ�ضارت 

�لوز�رية �ملكلفة مبر�جعة م�ضاريع �ملر��ضيم ال جتتمع  �للجنة  �أن  �إىل 

بانتظام، وال تز�ل تو�جه �ضعوبات للو�ضول �إىل �أي نوع من �الإجماع 

و�لتو�فق.

�أن يوؤدي �إىل �ضعف �لثقة  ل من �ضاأنه 
ّ
�أن �لتاأخري �ملطو و�أ�ضارت �ىل 

يف قدرة جمل�س �لوزر�ء على �ملحافظة على �هتمام �ل�رسكات �لنفطية 

�لدولية يف �ملناق�ضة على م�رسوع �لنفط و�لغاز. و�عتربت �أن لبنان لن 

يكون قادر� على �إمالء �رسوط جتارية قوية على �رسكات �لنفط �لعاملية 

�إذ� تاأخر يف هذه �لعملية �أكرث. ووفق تقرير �اليكونوم�ضت �لذي ورد يف 

�لن�رسة �الأ�ضبوعية ملجموعة بنك بيبلو�س Lebanon This Week، فاإن 

�رسكات �لنفط �لعاملية �لكربى لي�س لديها �ضورة و��ضحة عن �ل�رسوط 

�لتعاقدية للتنقيب وتطوير �حتياطي �لنفط و�لغاز �ملحتمل يف �ملياه 

�ضُتدرج  �لتي  �لبحرية  �لبلوكات  عدد  عن  ف�ضال  �للبنانية،  �الإقليمية 

تق�ضي  �الأ�ضا�ضية كانت  �ل�ضلطات  �أن خطة  �ىل  ولفتت  �ملناق�ضة.  يف 

باإدر�ج �لبلوكات �لبحرية �لع�رسة يف �ملناق�ضة، ولكن �أ�ضارت �ىل �أن 

ثمة نقا�ضا جاريا بني �لطبقة �ل�ضيا�ضية يف �لبالد حول عدد �لبلوكات 

�لتي �ضتلّزم، وتنق�ضم �الآر�ء بني �إدر�ج �لكتل �لع�رس يف �ملناق�ضة يف �آن 

و�حد �أو تقدميها تدريجا. وتر�وح م�ضاحة كل بلوك بني 1،259 كيلومرت 

مربع و2،374 كيلومرت مربع.

و�أ�ضارت �الإيكونوم�ضت �إىل �أن لبنان متاأّخر يف هذه �لعملية عن �لدول 

�ملجاورة له يف منطقة حو�س �رسق �ملتو�ضط، مثل �إ�رس�ئيل �لتي بد�أت 

عن  �لتنقيب  �أن  و�عتربت  �لغاز.  �حتياطي  من  �الأرباح  جني  عملية 

�لنفط و�لغاز يف �ملياه �الإقليمية �للبنانية كان ميكن �أن يبد�أ يف �أو�خر 

لت �لطبقة �ل�ضيا�ضية �إىل تو�فق على �ملر��ضيم ولو 
ّ

�ل�ضنة �ملقبلة لو تو�ض

�أنهت �ل�ضلطات �ملناق�ضة يف منت�ضف �آب �جلاري.

�مل�رسفيني  بع�س  وحتى  �ل�ضيا�ضيني  من  �لعديد  �أن  �إىل  �أ�ضارت  و�إذ 

�للبنانيني قامو� بالرتويج ل�ضيناريو مفاده �أن عائد�ت �لنفط و�لغاز قد 

توؤدي �إىل حتول كبري يف �لتوقعات �القت�ضادية للبالد، حذرت من �أن 

�لتاأجيل �ملتمادي ي�ضري �إىل �أن �القت�ضاد �للبناين لن يفيد من عائد�ت 

�لنفط و�لغاز يف �لوقت �لقريب، خ�ضو�ضًا �أنه لي�س من �ملوؤكد �إذ� كانت 

�لبالد متلك حقوال من �لنفط و�لغاز �ضاحلة جتاريًا.

»إيكونومست« تحّذر من تأجيل مناقصة 

التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز
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من �شهر اإلى �شهر

رعى وزير �لعمل �ضجعان قزي خلوة عقدها 

�حلا�رس  بني  »�ل�ضمان  بعنو�ن  �ل�ضمان 

ح�رسها  »ريفري�«،  فندق  يف  و�مل�ضتقبل« 

�لعام  �ملدير  نقيب �ملحامني جورج جريج، 

لوز�رة �لعمل يو�ضف نعو�س، وروؤ�ضاء وحد�ت 

�ل�ضندوق  ومديريات  وم�ضالح  ودو�ئر 

��ضافة �ىل عدد من �ع�ضاء �الحتاد �لعمايل 

�لعام ونقابيني.

�ل�ضمان  �د�رة  جمل�س  رئي�س  حتدث  بدء� 

�ضمان  يف  جتربته  فتناول  زخيا  طوبيا 

�نه  على  م�ضدد�  هناك  وجوده  خالل  فرن�ضا 

بع�س  ب�ضمان  �الكتفاء  �ليوم  بعد  يجوز  ال 

نطاق  خارج  غالبيتهم  وترك  �للبنانيني 

بني  �لتفريق  �رسورة  �ىل  م�ضري�ً  �ل�ضمان، 

�الن�ضان  بحقوق  �ملرتبطة  �ل�ضمان  ثقافة 

وبني ثقافة �لتاأمني �ملت�ضلة بعامل �العمال و�لربح و�خل�ضارة.

�ن  �ىل  فاأ�ضار  غ�ضن،  غ�ضان  �لعام  �لعمايل  �الحتاد  رئي�س  �ما 

�الحتاد �لعمايل ي�ضتند �ىل ركائز ثالث يف تطوير �ل�ضمان وزيادة  

تقدمياته : �الأد�ء �لذي ينطلق من در��ضة و�قع �الد�رة يف خمتلف 

وحد�ت ودو�ئر وم�ضالح ومديريات ومكاتب و�جهزة �ل�ضندوق 

وحت�ضينه.  �الد�ء  حت�ضني  على  و�لعمل  �خللل  مكامن  وحتديد 

و�لركيزة �لثانية تتعلق باالنتاج �لذي يتمثل يف تطبيق �النظمة 

و�جناز �ملعامالت يف �وقاتها. و�لثالثة تتعلق بال�ضمولية بحيث 

�ل�ضمان وذلك ب�ضمولية  ال بد من تو�ضيع ميادين تطبيق نظام 

�لعمل و�المر��س �ملهنية و�جناز  ��ضتكمال تطبيق فرع طو�رئ 

نظام  �ىل  �خلدمة  نهاية  نظام  من  باالنتقال  �ملتعلق  �لت�رسيع 

�لتقاعد و�حلماية �الجتماعية.

جمعية  رئي�س  �القت�ضادية  �لهيئات  ممثل  كلمة  كانت  ثم 

ل �لذي �أّكد �ن معاجلة مو�ضوع �ل�ضمان 
ّ
�ل�ضناعيني فادي جمي

وتفعيل دوره وخدماته يجب �ن يكون من �ضمن عملية م�ضتمرة، 

لتوفري  �ولوية  نعطي  �القت�ضادية  �لهيئات  يف  »�ننا  وقال: 

�الجتماعي  �ال�ضتقر�ر 

من  بذلك  وننطلق 

بالنظام  �لر��ضخ  �مياننا 

�القت�ضادي �حلر«. ��ضاف: 

»�ن هدفنا ت�ضكيل منظومة 

�جتماعية  �قت�ضادية 

تاأمني  على  ترتكز 

مل�ضتحقيها  �لعطاء�ت 

�لذين  لال�ضخا�س  ولي�س 

ي�ضتفيدون منها بغري وجه 

حق«.

رئي�س  ث 
ّ
حتد ذلك  بعد 

�للجنة �لفنية يف �ل�ضمان 

�ضمري عون �لذي ر�أى �ن هذه �لور�ضة ت�ضكل 

حافز�ً وحتديًا لدى كل �ملعنيني يف �ل�ضمان 

»�ن  وقال:  �الف�ضل.  نحو  خطوة  لتحقيق 

�لتطوير �مل�ضتد�م لل�ضندوق يجب  �أال يحجب 

�لهدف �الأ�ضمى لوجوده وهو �لتو�ضع ب�ضمول 

فئات جديدة من �للبنانيني بتغطية �ل�ضمان 

وتو�ضيع �لتقدميات.

وحّذر من تكري�س �مر و�قع يحاول وميار�ضه 

�جر  تقا�ضي  وهو  �مل�ضت�ضفيات  من  �لعديد 

ة من �مل�ضمون ومرة 
ّ
�لعمل �لطبي مرتني مر

�لق�ضيد  بيت  �ن  على  م�ضدد�  �ل�ضمان،  من 

يف تطوير �ل�ضمان يكمن يف و�ضع هيكلية 

�د�رية لل�ضندوق طال �نتظارها.

وحتدث �ملدير �لعام لل�ضمان حممد كركي، 

حتقيق  مت  وم�ضاريع  خطط  �ىل  فاأ�ضار 

�جناز  �برزها  ومن  �ل�ضعد  خمتلف  على  منها  كبرية  �جناز�ت 

�ملرحلة �الوىل من �ملخطط �لتوجيهي �لعام النظمة �ملعلومات 

�لعمل  �ل�ضمان قد حقق قفزة نوعية بانتقاله من  وبذلك يكون 

�ليدوي �ىل �لعمل �ملمكنن.

�الهد�ف  تاأكيد  �عادة  �ىل  ت�ضبو  �خللوة  هذه  �ن  �ىل  ولفت 

وذلك  �عماله  وتعزيز  تطوير  و�ىل  لل�ضندوق  �ال�ضرت�تيجية 

�نطالقا من 4 حماور: �لتطوير �مل�ضتد�م لل�ضندوق، زيادة �رس�ئح 

�ل�ضحي  �ل�ضمان  تعميم  �ىل  و�ضوال  �ل�ضندوق  من  �مل�ضتفيدين 

على جميع �للبنانيني، زيادة �لتقدميات وال �ضيما حيال �النتقال 

من نظام نهاية �خلدمة �ىل نظام �لتقاعد و�حلماية �الجتماعية، 

تاأمني �ال�ضتد�مة �ملالية للفروع �لعاملة.

و�ختتم حفل �الفتتاح بكلمة ر�عي �خللوة �لوزير �ضجعان قزي 

فاقرتح جملة مقرتحات لتطوير �ل�ضمان �برزها: جتديد قيادة 

�ل�ضمان ب�ضكل �و باآخر بطريقة ودية من خالل جمل�س �لوزر�ء 

و�لقطاعات، �ضمان �ملتقاعدين بعد �ضن �لـ 64، �ضمان �ل�ضيخوخة، 

�لتي  �ملنتجني  قطاعات  بع�س  �ىل  �ل�ضمان  تو�ضيع  حماولة 

�لتكنولوجيا،  مع  ن�ضاأت 

و�ضع �ضيا�ضة ��ضرت�تيجية 

نظرة  خالل  من  لل�ضمان 

تعزز  �ضاملة  �جتماعية 

تعميم  و�لرت�بط،  �لثقة 

و�ضع  �ل�ضحية،  �لتغطية 

حتدد  تنظيمية  هيكلية 

�لقيادية  �لوظائف 

�الجهزة  ومهمات 

�د�رة  خلق  ودورها، 

للدر��ضات  متخ�ض�ضة 

و�الح�ضائية،  �الكتو�رية 

تدريب  مركز  ��ضتحد�ث 

خلوة الضمان االجتماعي بين »الحاضر والمستقبل« 
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�عتماد  �ملكننة،  وبر�مج  �ملعلوماتية  �نظمة  تعميم  متخ�ض�س، 

�ضيا�ضة متلك مبان لل�ضندوق عرب خطة مرحلية تهدف الي �رس�ء 

�و ��ضتحد�ث مبنى يف كل حمافظة.

�مل�ضتد�م  »�لتطوير  بعنو�ن  �الوىل  عمل،  جل�ضتا  عقدت  ثم 

لل�ضندوق«، و�لثانية »زيادة �رس�ئح �مل�ضتفيدين من �ل�ضندوق«. 

»بني  خلوته  �الجتماعي  لل�ضمان  �لوطني  �ل�ضندوق  �ختتم 

مو�ضوعني:  على  �خللوة  �أعمال  وتركزت  و�مل�ضتقبل«،  �حلا�رس 

زيادة �لتقدميات من خالل تنفيذ م�رسوع طب �الأ�ضنان وم�رسوع 

قانون �لتقاعد و�حلماية �الجتماعية، ورفع م�ضاهمة �ل�ضندوق 

كالت�ضّلب  و�ملكلفة  و�ملزمنة  �مل�ضتع�ضية  �الأمر��س  بع�س  يف 

�للويحي و�لتكي�س �لرئوي و�ل�ضغط �لرئوي.

و�ملو�ضوع �لثاين متحور حول تاأمني �ال�ضتد�مة �ملالية للفروع 

»�جلينرييك«،  �أدوية  �عتماد  �مكان  در�س  يتم  بحيث  �لعاملة 

�مل�ضمون  يدفع  بحيث  �الأ�ضعة  ومر�كز  �ملخترب�ت  مع  و�لتعاقد 

م�ضاهمته فقط 20 % ومطالبة �لدولة بت�ضديد �لديون �ملتوجبة 

عليها و�لتي جتاوزت �لـ1008 مليار�ت لرية مع نهاية 2012. 

التوصيات 
تناولت تو�ضيات خلوة �ل�ضمان �لتي عقدت بعد ع�رس �ضنو�ت من 

الإيجاد  حماولٍة  يف  ة 
ّ
عد ق�ضايا   ،2005 �لعام  يف  عقد  �جتماٍع 

�لقدمية  لل�ضمان �الجتماعي«  �لوطني  »�ل�ضندوق  �حللول الأزمة 

�جلديدة.

�أنه  �لتو�ضيات،  تالوة  خالل  قزي  �ضجعان  �لعمل  وزير  و�أكد 

�ضار �إىل تنفيذ �لقر�ر�ت �ملتخذة فور�ً، خ�ضو�ضًا تلك �ملتعلقة 
ُ
»�ضي

باالأمور �ليومية للم�ضمونني، �أما �لقر�ر�ت �ال�ضرت�تيجية ف�ضتاأخذ 

طريقها �لقانوين و�لد�ضتوري عرب جمل�س �لنو�ب«. 

حتدد  لل�ضندوق  �إد�رية  هيكلية  »و�ضع  �لتو�ضيات:  �أبرز  ومن 

�لو�جبات و�مل�ضوؤوليات وتنظم عالقات �لعمل، ��ضتكمال �ملرحلة 

�لثانية من �ملخطط �لتوجيهي �لعام الأنظمة �ملعلومات لتعديل 

�الإلكرتوين  �لتو��ضل  و�عتماد  �ل�ضندوق  عمل  لتحديث  �الأنظمة 

مركز  �إن�ضاء  �إمكان  در�س  معه،  و�ملتعاملني  �ل�ضندوق  بني 

و�لتاأمينات  �ل�ضمان  موؤ�ض�ضات  منه  ت�ضتفيد  و�لتدريب  لالإعد�د 

�الجتماعية، �ال�ضتفادة من �لهبة �الأوروبية �لبالغة قيمتها 3.8 

مليون يورو باجتاه �ملرحلة �لثانية من �ملكننة و�ال�ضتثمار يف 

�لهيكلية �الإد�رية لتجنب �لتجارب �ل�ضابقة«. 

ت �لتو�ضيات على وجوب »�ملو�فقة على ��ضتمر�ر �لعناية 
ّ

كما ن�ض

وترك  �لتقاعد  �ضن  بلوغهم  بعد  �مل�ضمونني  لالأجر�ء  �ل�ضحية 

�لعمل، بذل �جلهود �لالزمة مع �ملعنيني الإقر�ر م�رسوع قانون 

�القت�ضادية  �لهيئات  مطالبة  �الجتماعية،  و�حلماية  �لتقاعد 

عن  �لت�رسيح  جلهة  ال�ضيما  �ل�ضندوق  و�أنظمة  بقانون  �اللتز�م 

�ملدفوعة  �حلقيقية  �الأجور  وعن  لديها  �لعاملني  �الأجر�ء  جميع 

فعاًل لالأجر�ء، �إعادة �لنظر مب�ضالك �لعمل الخت�ضار م�ضالك �ضري 

�خلدمات  جودة  رفع  �الإد�رية،  �الإجر�ء�ت  وتب�ضيط  �ملعامالت 

مع  �جلودة  برنامج  متابعة  خالل  من  �ل�ضندوق  يقدمها  �لتي 

�حل�ضول  �إجر�ء�ت  وت�ضهيل  تب�ضيط  و�القت�ضاد،  �لتجارة  وز�رة 

تاأكيد تفعيل تطبيق  �ل�ضندوق،  �لتي ي�ضدرها  �لذمة  على بر�ءة 

�لن�ضو�س �ملتعلقة بالطب �لوقائي«. 

متام  �حلكومة  رئي�س  �لتقى   
�ضهيب،  �أكرم  �لزر�عة  وزير  �ضالم 

�لزر�عة،  وز�رة  من  وفد  ر�أ�س  على 

�لعاملية  »�ملنظمة  من   
ٌ
وفد ير�فقه 

وز�رة  ومن  �حليو�نية«  لل�ضحة 

�أّن »�لوز�رة  �ل�ضحة �الإيطالية. و�أو�ضح �ضهيب بعد �للقاء 

�الإيطالية  �ل�ضحة  ووز�رة  �ملنّظمة  بالتعاون مع  �ضتطلق 

�إطار  يف  �للبنانية،  �لبيطرية  �ل�ضلطات  تعزيز  م�رسوع 

�ملر�كز  يف  و�لت�ضدير  �ال�ضتري�د  ملر�قبة  م�ضرتك  تعاون 

�الأمر��س  ومر�قبة  �لبيطرية،  و�لت�رسيعات  �حلدودية 

�حليو�نية �لرئي�ضية و�ضالمة �لغذ�ء، و�لت�ضخي�س �ملخربي 

للحيو�نات وتعزيز �الأبحاث و�لدر��ضات �مل�ضرتكة«. 

رئي�س  باأعمال  �لقائم  ك�ضف   
و�لزر�عة  و�ل�ضناعة  �لتجارة  »غرفة 

عن  دبو�ضي،  توفيق  طر�بل�س«  يف 

وحتليله  جملد  دجاج  »��ضتري�د 

وهذ�  طازج،  �أنه  �أ�ضا�س  على  وبيعه 

�الوىل  �لدرجة  يف  وهو  �لغذ�ئية  �النظمة  كل  يخالف  ما 

�ضم ملن ياأكله، وبالدرجة �لثانية فهو يلحق �رسر� بالغا 

يكون  �ن  على  �تفقنا  لقد  �لفروج.  من  �ملحلي  باالنتاج 

�ملخترب يف غرفة طر�بل�س جاهز� لفح�س هذ� �ملنتج �ذ� 

�أو مربد�«، وذلك يف لقاء مع وزير �القت�ضاد  كان جملد� 

يف  بحث  �لدو�جن«،  »نقابة  وفد  حكيم.  �آالن  و�لتجارة 

��ضتري�د �لفروج �ملجلد من �خلارج وتاأثريه على �النتاج 

�لوطني.

�حلمر�ء  �للحوم  وبائعي  جتار  »جمعية  رئي�س  �أكد   
و�لدو�جن و�ال�ضماك �ملربدة و�ملجلدة« �ضميح �مل�رسي، 

يف بيان »�ضالمة و�ضحة ��ضتري�د �لدجاج �ملجلد، و�لتي 

تخ�ضع للفحو�ضات �ملخربية �ل�ضليمة«. ود�ن ما »يردده 

�لبع�س باأن ��ضتري�د �لدجاج �ملجلد وبيعه على ��ضا�س �نه 

طازج هو �ضم ملن ياأكله«، م�ضري� �ىل �ن »هذ� �الدعاء غري 

تتم  �ال�ضتري�د  �ملو�طن، الن عمليات  �ضحيح وجتن على 

باإ�رس�ف وز�رة �لزر�عة«. 

موجز اقتصادي
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من �شهر اإلى �شهر

لالعالميني  جولة  تار�  بعثة  نظمت 

�ل�رس�عي  �ملركب  منت  على  لبنان  يف 

�لبحر  يف  جولتها  بد�أت  �لتي   TARA
خليج  بريوت-  مارينا  من  �ملتو�ضط 

�لزيتونة، بالتعاون مع �رسكة �ضوليدير، 

يف  �لفرن�ضي  و�ملركز  �لزيتونة  وخليج 

وبح�ضور   Beirut City Hallو لبنان 

TARAرومان  لبعثة   �لعام  �الأمني 

مركز  يف  �الأبحاث  ومدير  تروبليه 

CNRS  يف مر�ضد فيلفر�ن�س �ضور مري 
)فرن�ضا( كري�ضتيان �ضاردي.

ويقوم �ملركب �ل�رس�عي  TARA، برحلة 

�ملتو�ضط  �لبحر  منطقة  يف  ��ضتك�ضافية 

تت�ضمن   .2014 �لثاين  ت�رسين  �ضهر  يف 

على  كز 
ّ
تر علمية  �أهد�فًا  �ملهمة  هذه 

لرفع  وت�ضعى  �لبال�ضتيك  تلوث  در��ضة 

�لبيئية  �لتحديات  حول  �لوعي  م�ضتوى 

�لبحر  منطقة  تو�جهها  �لتي  �ملتعددة 

�ملتو�ضط . وتوقف »تار�« يف لبنان قبالة 

بريوت مارينا، يف �لبحر برفقة �أ�ضطول 

من عدة  قو�رب )زو�رق علمية، قو�رب 

تابعة للبحرية �للبنانية، و زو�رق تابعة 

ملنظمات غري �حلكومية(.

�الأ�ضبوع،  خالل  �لزيارة  برنامج  و�ضمل 

�لعامة  للمر�فق  وزيار�ت  معر�ضًا 

منت  على  مدر�ضية  وفود  و��ضتقبال 

�ملركب �ل�رس�عي.

�لفرن�ضي »تار�«  �ل�رس�عي  وكان �ملركب 

قد بد�أ مهمة علمية متتد على عدة ��ضهر 

يف حميط �لبحر �البي�س �ملتو�ضط بهدف 

جزئيات  لوجود  �ف�ضل  بتقييم  �لقيام 

�النظمة  على  وتاأثريها  �لبال�ضتيك 

�لبيئية �لبحرية.

�لعامل  �ملدير  تروبليه  رومان  وقال 

»يعي�س  للمهمة  تعريفه  يف  للم�رسوع 

حول  �ضخ�س  مليون   450 نحو  �ليوم 

حو�س �ملتو�ضط وهو عدد ت�ضاعف يف 

غ�ضون 30 عامًا.

 %  1 من  �قل  ي�ضكل  �لذي  �لبحر  هذ� 

هو  و�ملحيطات  �لبحار  جمموع  من 

�حليوي  للتنوع  كبري  خز�ن  ذلك   رغم 

)8 % من �النو�ع( لكنه يخ�ضع ل�ضغوط 

كبرية �ذ فاإن 90 % من �لتلوث م�ضدره 

�لياب�ضة.

�لبيانات  بجمع  �لفريق  �ضيقوم  حيث 

لتوزع  �ل�رس�عي  �ملركب  منت  على 

�لتي  �لعائمة  �لبال�ضتييكة  �الجز�ء 

0،3 و50 ملمرت� يف  ير�وح حجمها بني 

من  �ملختلفة  �النو�ع  و�ضتحلل  �ملكان، 

�لبال�ضتيك ف�ضاًل عن �مللوثات �لع�ضوية 

�ملرتبطة بها«. 

لالنظمة  دقيق  حتليل  �ضيتم  ذلك  بعد 

�لبيئية من بكترييا و�ولويات وطحالب 

ذلك  وغري  ورخويات  �ل�ضغر  متناهية 

�لبال�ضتيكية  �الجز�ء  على  تن�ضاأ  و�لتي 

�لعلماء �ملختلفون على  هذه. و�ضيعكف 

تفاعل  در�س  على  »تار�«  �ملركب  منت 

هذه  مع  �لبحر  لعالقة  �لبيئية  �النظمة 

�الجز�ء �لبال�ضتيكية �لتي جتتاح �لبحر 

�البي�س �ملتو�ضط. هذه �الجز�ء �ل�ضغرية 

هي  ميلمرت�ت(  خم�ضة  من  )�قل  جد� 

فرت�ت  على  وتاآكل  حتلل  عملية  نتيجة 

طويلة.

 »تارا« يتقفى اثر جزئيات البالستيك 
في البحر االبيض المتوسط
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�ملقعدين  »�إحتاد  تو�ضل 

�تفاق  �ىل  �للبنانيني« 

بدمج  يق�ضي  جوهري 

�لعمل  �ضوق  يف  �ملعقدين 

هذ�  وجاء  �للبناين، 

جمع  لقاء  �أثر  على  �لقر�ر 

�ملقعدين  »�حتاد  رئي�ضة 

مكتب  رئي�ضة  �للبنانيني« 

للمنظمة  �لعربي  �القليم 

�لدولية لالأ�ضخا�س �ملعوقني �ضيلفانا �للقي�س تر�فقها من�ضقة 

رئي�س  مع  يحفويف،  �ضحى  �القت�ضادي«  �لدمج  »م�رسوع 

�للبنانية« رئي�س »غرفة بريوت وجبل لبنان«  �لغرف  »�حتاد 

�لتعاون بني �جلانبني يف  �لبحث يف كيفية  �ضقري ومت  حممد 

�ضوق  يف  �خلا�ضة  �حلاجات  وذوي  �ملقعدين  دمج  مو�ضوع 

�لعمل.

لدمج  عربي  موؤمتر  تنظيم  �ضقري  طرح  على  �للقي�س  و�أثنت 

قني بالتعاون بني �حتاد �لغرف �لعربية و�حتاد �ملقعدين 
ّ
�ملعو

�للبنانيني ومكتب �الإقليم �لعربي للمنظمة �لدولية لال�ضخا�س 

�لعربي  �ملجتمع  تكاتف  و�رسورة  �لوعي  لتعميم  قني، 
ّ
�ملعو

حول هذه �لق�ضية �لنبيلة.

لدمج  يوليه  �لذي  �لكبري  »�الهتمام  �للقاء،  خالل  �ضقري  و�أكد 

د 
ّ
و�ضد �لعمل«،  �ضوق  يف  �خلا�ضة  �حلاجات  وذوي  �ملقعدين 

على �أنه �ضيعمل مع �لقطاع �خلا�س »على ت�ضجيع �ملوؤ�ض�ضات 

��ضتعد�ده  ومبديا  �حلاجات«،  وذوي  �ملقعدين  توظيف  على 

للتعاون مع �للقي�س »لتنفيذ �لرب�مج �ملو�ضوعة من قبل �حتاد 

�لدولية  �لعربي للمنظمة  �الإقليم  �للبنانيني، ومكتب  �ملقعدين 

�نطالقًا من موقعه  �أنه �ضيعمل  لالأ�ضخا�س �ملعوقني«، معلنًا 

كنائب �أول لرئي�س »�حتاد �لغرف �لعربية«، على »تبني �الحتاد 

تنظيم موؤمتر عربي لدمج �ملقعدين وذوي �حلاجات �خلا�ضة 

يف �ضوق �لعمل«.

 دمج المقعدين 
في سوق العمل

 عر�س وزير �لد�خلية نهاد �مل�ضنوق 
لـ«جمعية  �الد�رية  �لهيئة  من  وفد  مع 

�للجنة  رئي�س  برئا�ضة  بد�رو«  جتار 

�لدكتور جورج �لرب�ك�س، و�ضع منطقة 

�خلدماتية  �مل�ضتويات  على  بد�رو 

�الإجر�ء�ت  تعزيز  وم�ضاألة  �الخرى،  و�المنائية  و�المنية 

�الأمنية فيها. و�أبدى �لرب�ك�س �أ�ضفه للعمليات �الرهابية �لتي 

»جاءت يف توقيتها مطلع مو�ضم �ال�ضطياف، ما �أدى �ىل �ضل 

�لعرب  و�ل�ضياح  �مل�ضطافني  عودة  ومنع  �ل�ضياحية  �حلركة 

وقال  �لوطني«.  باالقت�ضاد  كبري�  �رسر�  و�أحلق  و�الأجانب، 

�ن«�مل�ضنوق وعد �لوفد مبتابعة �ملطالب و�إعطاء �لتعليمات 

�لالزمة للمعنيني من �أجهزة �منية و�د�رية لتحقيقها«. 

 �لتقى وزير �ل�ضياحة مي�ضال فرعون 
�لتمويل  »موؤ�ض�ضة  من  وفد�ً  ظهر  قبل 

�ملقيم  �ملمثل  برئا�ضة   »)IFC( �لدولية 

للموؤ�ض�ضة يف لبنان توما�س جاكوب�س، 

�الد�رية  �لتنمية  وز�رة  ممثل  بح�ضور 

عماد من�ضور. و�أعلن جاكوب�س بعد �الجتماع »�ن �ملوؤ�ض�ضة 

�لدولية تعمل مع وز�رة �لتنمية �الد�رية على حت�ضني �رسوط 

�ل�ضياحي يف لبنان من خالل ت�ضهيل �حل�ضول على  �لقطاع 

رخ�س �لقطاع«. 

 طالبت نقابة �ل�ضاغة و�جلوهرجية 
بامل�ضاعدة حلل �ال�ضكالية �لناجمة عن 

يعرف  ما  �لقطاع  يف  �لعاملني  �رس�ء 

بـ«�لذهب �لك�رس« و�لنز�ع �لقائم بينها 

وبني �ل�رسكة �للبنانية لتطوير و�إعادة 

�إعمار و�ضط بريوت. و�أكد �لنقيب �نطو�ن مغني يف ت�رسيح له 

�لد�خلية نهاد �مل�ضنوق ل�ضكر جهوده  �لنقابة ز�رت وزير  �ن 

��ضد�ر  عليه  ومتنت  �الرهاب.  �ضبكات  لتوقيف  �ملبذولة 

�ال�ضخا�س  بع�س  �إن  �ذ  �لك�رس  �لذهب  ب�رس�ء  يتعلق  مر�ضوم 

يبيعون �لتجار ذهبا �أو جموهر�ت يتبني الحقا وجود نز�عات 

غنى  يف  هم  متاهات  يف  �لتجار  يدخل  �لذي  �المر  حولها، 

عنها، وحتقيق ذلك ممكن من خالل 

�ضائر  يف  به  معمول  قانوين  نظام 

�لبلد�ن �لعربية و�الوروبية.

موجز اقتصادي
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موؤمتر�ً  للتاأمني  �أروب  �رسكة  �أقامت 

لل�رسكة  �جلديد  �ملقر  يف  �ضحافيًا 

بطاقة  �طالق  عن  لالعالن  �لزلقا،  يف 

»�آروب Signature« �الئتمانية �جلديدة 

من فيز�، �حتفااًل بعيد �ل�رسكة �الربعني. 

جمل�س  رئي�س  من  كل  �ملوؤمتر  وح�رس 

لـ »�آروب« حبيب  �لعام  �الد�رة و�ملدير 

رحال، �ملدير �لعام لبنك لبنان و�ملهجر 

و�ملدير  �الد�رة  جمل�س  رئي�س  ونائب 

�ملدير  بكد��س،  »�آروب« فاحت  �لعام يف 

�لعام لل�ضريفة بالتجزئة يف بنك لبنان 

و�ملهجر �ليا�س قرقتنجي، ومدير �رسكة 

وري.
ّ
»فيز�« يف لبنان رمزي �ل�ضب

�رسيعًا  عر�ضًا  كلمته،  يف  رحال  م 
ّ
وقد

»�آروب«  ل�رسكة  �ملالية  �لنتائج  �أبرز 

 2014 ل�ضنة  �الأول  للن�ضف  للتاأمني 

�لظروف  برغم  وقال:  �ملدققة(.  )غري 

و�ضيا�ضيًا  �قت�ضاديًا  �مل�ضتقرة  غري 

�ملحافظة  من  »�آورب«  متكنت  و�أمنيًا، 

على م�ضتوى عال من �لربحية و�ملالءة 

�الأق�ضاط،  يف  ملحوظ  منو  ت�ضجيل  مع 

و�أمو�ل  عة، 
ّ
�ملجم �الأرباح  و�ضايف 

�مل�ضاهمني.

»�آروب  بطاقة  �إطالق  بكد��س  �أعلن  ثم 

�جلديدة،  »�الئتمانية   Signature
�ملالية  �ل�رسكة  الإجناز�ت  »تتويجًا 

و�حتفااًل بالذكرى �الأربعني لتاأ�ضي�ضها«.

�الإجناز  »بهذ�  فاأ�ضاد  عرقتنجي  �أما 

للتاأمني«  »�آروب«  ل�رسكة  �لكبري 

و�ملهجر  لبنان  بنك  دور  »�أن  مو�ضحًا 

تاأمني  على  �قت�رس  م�ضاند،  دور  هو 

�ىل  و��ضار  للبطاقة«.  �لتحتية  �لبنى 

 Signature طر�ز  من  »�لبطاقة  �ن 

عنا�رس  و�أهمها  »�آروب«،  من  �لفاخرة 

�الأمان و�ملالءمة للبطاقة«، متمنيًا لها 

»�لنجاح �لذي ت�ضتحقه«.

بيان  ويف  �لبطاقة:  عن  معلومات 

 بطاقة »�آروب 
ّ
�ضادر عن �ل�رسكة، »تعد

 Signature بطاقات  »�أوىل   Signature
لبنان  يف  �لتاأمني  لقطاع  »فيز�«  من 

ومنافع  مز�يا  حتمل  كما  و�ملنطقة. 

ممت 
ُ

و�ض حلاملها.  وح�رسية  مميزة 

�جلديدة  �الئتمانية  »�آروب«  بطاقة 

ولتعزز  وموثوقة،  ومرنة،  �آمنة،  لتكون 

مبنافع  م�ضتخدميها  حياة  �أ�ضلوب 

باال�ضافة  متنحهم،  فهي  عة. 
ّ
متنو

لبنان  يف  ��ضتثنائية  �إنفاق  قوة  �ىل 

وحول �لعامل، تغطيات تاأمينية �ضاملة، 

»�آروب«  لدى  خا�ضة  وح�ضومات 

�لعالية  �ملكافاآت  من  وباقة  للتاأمني، 

مثال  ح�رسية،  و�متياز�ت  �مل�ضتوى 

ل�ضيارة  �الإلز�مي  �لتاأمني  بولي�ضة 

�جل�ضدية  �الأ�رس�ر  �ضد  �لبطاقة  حامل 

�ىل  باالإ�ضافة  جمانية،  �ضنوية  كهدية 

�ل�ضفر  حو�دث  �ضد  �ملجاين  �لتاأمني 

لدى �رس�ء تذكرة �ل�ضفر بو��ضطة بطاقة 

�ملجاين  و�لتاأمني  �الإئتمانية  »�آروب« 

يغطي  �لبطاقة  حلامل  �حلياة  على 

�لر�ضيد �مل�ضتحق يف حال وفاته«.

م �لبطاقة جمموعة 
ّ
و�أ�ضاف �لبيان: تقد

برنامج  �أهمها  �الأخرى  �ملنافع  من 

�إذ يح�ضل حامل  �ملكافاآت �مل�ضاعفة، 

 2 �و  ذهبية  نقاط   4 على  �لبطاقة 

لدى  م�ضدد  �أمريكي  دوالر  لكل  مايل 

ذهبيتني  ونقطتني  للتاأمني«،  »�آروب 

بيع  نقاط  لدى  مدفوع  و�حد  ميل  �و 

بطاقة  م�ضتخد  ي�ضتفيد  كما  �أخرى. 

طبية  خدمات  »من   Signature »�آروب 

 ،Info-Sante بطاقة  مع  جمانية 

ودخول  �ملجانية،   Concierge خدمة 

مطار�ت  يف   VIP �ضاالت  �ىل  جماين 

عدة حول �لعامل، وح�ضومات وعرو�س 

شركة آروب للتأمين تطلق بطاقتها اإلئتمانية الجديدة 
»آروب Signature« من فيزا
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خا�ضة وفريدة على �لرب�مج �لتاأمينية 

خا�س  وح�ضم  للتاأمني،  »�آروب«  لدى 

»�آروب«  برعاية  �حلفالت  تذ�كر  على 

�لِقطع  على  خا�س  وح�ضم  للتاأمني، 

وحماية  لل�ضيار�ت  �جلديدة  �لبديلة 

مدة  متديد  مع  �حلديثة  �مل�ضرتيات 

ال  �لبطاقة  �ن  كما  �مل�ضّنع.  كفالة 

لبنان  بنك  لدى  ح�ضاب  فتح  ت�ضتوجب 

و�ملهجر، �إذ ميكن ت�ضديد قيمة �لنفقات 

من �ي م�رسف �آخر، كما ميكن �الفادة 

من خدمات بنك لبنان و�ملهجر �الآتية: 

وخدمة  �لق�ضرية،  ة 
ّ
�لن�ضي �لر�ضائل 

عرب  �ل�ضريفة  وخدمة  �الأمو�ل،  حتويل 

مد�ر  على  �لزبائن  وخدمة  �جلو�ل، 

�ل�ضاعة.

رحب حبيب رحال يف كلمته باحل�ضور 

و��ضتعر�س �رسيعا �برز �لنتائج �ملالية 

�لزول  للن�ضف  للتاأمني  �آروب  ل�رسكة 

ل�ضنة 2014 )غري �ملدّققة(. و�أ�ضار �ىل �أنه 

�مل�ضتقرة  �لظروف غري  من  �لرغم  على 

متكنت  و�أمنيًا،  و�ضيا�ضيًا  �قت�ضاديًا 

�آروب من �ملحافظة على م�ضتوى عال 

منو  ت�ضجيل  مع  و�ملالءة  �لربحية  من 

�الأرباح  �الأق�ضاط، و�ضايف  ملحوظ يف 

عة، و�أمو�ل �مل�ضاهمني.
ّ
�ملجم

عن  بكد��س  فاحت  �ل�ضيد  �أعلن  ثم  ومن 

 »Signature »�آروب  بطاقة  �طالق 

�لرئي�ضي   
ّ
�ملقر من  �جلديدة  �الئتمانية 

الجناز�ت  تتويجًا  لل�رسكة،  �جلديد 

بالذكرى  و�حتفااًل  �ملالية  �ل�رسكة 

�الأربعني لتاأ�ضي�ضها.

�الجناز  بهذ�  عرقتنجي  �ليا�س  و�أ�ضاد 

�لكبري ل�رسكة �آروب للتاأمني �ضارحًا �أن 

دور بنك لبنان و�ملهجر هو دور م�ضاند، 

�لتحتية  �لبنى  تاأمني  على  �قت�رس 

للبطاقة. و�أ�ضار �ىل �أن �لبطاقة هي من 

دة 
ّ
متعد منافع  ولها   Signature طر�ز 

وح�رسية تفوق قيمة �ال�ضتحو�ذ عليها.

عن  �ل�ضبوري  رمزي  �أعرب  ختامًا، 

باأهمية  �ملتز�يدة  فيز�  �رسكة  قناعة 

فيز�.  بطاقات  على  �العتماد  تنامي 

رّكز يف خطابه على مز�يا بطاقة  كما 

و�أهمها  �آروب  من  �لفاخرة   Signature
للبطاقة،  و�ملالءمة  �الأمان  عنا�رس 

متمنيًا لها �لنجاح �لذي ت�ضتحقه.

فاتح بكداش والياس عرقتنجي



�لعدد 141 �أيلول 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L54

من �شهر اإلى �شهر

 )UN-Habitat( أجنز برنامج �الأمم �ملتحدة للم�ضتوطنات �لب�رسية�

ة �الأمم �ملّتحدة ل�ضوؤون �لالجئني  )UNHCR(، تقرير�ً 
ّ
ومفو�ضي

ن نتائج در��ضة عن »�ل�ضكن و�لعقار�ت و�مللكيات 
ّ
نهائيًا يت�ضم

يف لبنان: �آثار �أزمة �لنزوح �ل�ضوري«.

وبالتعاون   
ّ
�الأوروبي �الحّتاد  من  بتمويل  وهو  �لتقرير  يهدف 

�الإن�ضانية  �لهيئات  دعم  �إىل  �الجتماعية،  �ل�ضوؤون  وز�رة  مع 

و�تخاذ  �ل�ضيا�ضات  و�ضع  يف  �ل�رسيكة  ة 
ّ
�للبناني و�حلكومة 

ح�ضول  �ضمان  �ضاأنها  من  �لتي  �لرب�مج  وتخطيط  �لقر�ر�ت، 

�ضة و�لنازحني على ماأوى �آمن ومالئم 
ّ
�لعائالت �للبنانية �ملهم

وقانوين باأ�ضعار مقبولة.

حماور  �أربعة  �ضمن  ة 
ّ
�ل�ضوري �الأزمة  تاأثري  �لتقرير  ي�ضتعر�س 

على  للح�ضول  للنازحني  �ملتاحة  �خليار�ت  )�أ(  هي:  حمددة 

�ملرتبطة  �مل�ضيفة  و�ملجتمعات  �لنازحني  حقوق  )ب(  ماأوى؛ 

بق�ضايا �مل�ضكن و�لعقار�ت و�مللكيات؛ )ج( عرو�ضات �مل�ضاكن 

�ملدن  يف  بخا�ضة  �لعقار�ت،  ��ضتخد�مات  و)د(  و�مللكيات؛ 

و�لبلد�ت �لتي تاأثرت ب�ضكل كبري باأزمة �لنزوح �ل�ضوري.

تطاول  ات 
ّ
و�مللكي و�لعقار�ت  �ل�ضكن  »م�ضاألة  �أّن  �لتقرير  ويرى 

�ملجتمع �للبنايّن و�لنازحني �ل�ضوريني على حدٍّ �ضو�ء«، م�ضيفا 

لبنان  �ل�ضوريني يف  �إىل معظم  بالن�ضبة  قلق  »�ل�ضكن م�ضدر  �ن 

ة حّتى �أن 41 يف �ملئة منهم يف م�ضاكن 
ّ
من ناحية �لكلفة و�لنوعي

ات و�ملالكني و�لنازحني �أنف�ضهم لي�ضو� 
ّ
غري مالئمة. كما �أّن �لبلدي

ني باحلقوق �ملرتبطة بال�ضكن �أكان مبوجب �لقانون �للبنايّن 
ّ
ملم

�أو �لقانون �لدويّل حلقوق �الإن�ضان«.

يلفت �لتقرير �إىل �أن »برنامج �الأمم �ملتحدة للم�ضتوطنات �لب�رسية 

ة �الأمم �ملّتحدة ل�ضوؤون �لالجئني، يو��ضالن �لعمل مع 
ّ
ومفو�ضي

ة من �أجل و�ضع حلول طويلة �الأمد، و�النتقال 
ّ
�ل�ضلطات �للبناني

 �لفردية، 
رَ

�إىل �ال�ضتجابة حلاجات �ملجتمع ككّل ما يتخّطى �الأ�رس

وبالتايل يعود بالفائدة على �ملجتمع �للبنايّن وعلى �لنازحني«.

 »األمم المتحدة« 
يلحظ وضع السكن في لبنان

حريق في مستودع سانيتا 
م�ضتودع  يف  حريق  �ندالع  بعد 

ملرفاأ  ة 
ّ
�حلر �ملنطقة  يف  �ضانيتا 

�أعطى  �ل�ضبت،  �ضباح  طر�بل�س 

غازي  و�لنقل  �لعامة  �الأ�ضغال  وزير 

ملحا�رسة  توجيهاته  �لعري�ضي 

�ملكتب  �أ�ضدر  وقد  و�إخماده.  �حلريق 

جاء  بيانًا  زعيرت  للوزير  �الإعالمي 

�ملنطقة �حلرة  »�ندلع حريق يف  فيه: 

 SANITA ملرفاأ طر�بل�س يف م�ضتودع

ومو�د  �لورق  على  يحتوي  �لذي 

�إىل  �رسيعة �ال�ضتعال، و�نتقل �حلريق 

�لعنابر �ملجاورة. وتابع وزير  بع�س 

�ملو�ضوع  و�لنقل  �لعامة  �الأ�ضغال 

و�الت�ضال باالأجهزة �ملخت�ضة للعمل 

و�إخماده  �حلريق  حما�رسة  على 

�الآليات  كافة  وتاأمني  �متد�ده  ومنع 

و�أعطى  لذلك،  �لالزمة  و�ملعد�ت 

�ملرفاأ  الإد�رة  �لالزمة  �لتوجيهات 

و�جلهود  �الأعمال  وتن�ضيق  للمتابعة 

�لدفاع  �ضيما  ال  �الأجهزة  خمتلف  مع 

بهذ�  كبرية  جهود�ً  يبذل  �لذي  �ملدين 

�ل�ضدد«.

نا�ضدت  طر�بل�س  مرفاأ  �إد�رة  وكانت 

طو�فة  �إر�ضال  �لدولة  يف  �ملعنيني 

م�ضتودعات مرفاأ  �حلريق يف  الإخماد 

طر�بل�س قبل �أن ميتد للعنابر �الأخرى.
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غاب قبل �أيام �مل�ضمم و�ملبتكر 

�ل�ضناعي مي�ضال مغّني بعد عمر 

و�لثقافة  بالعلم  وغــّنــي  مديد 

و�لفن.

فقد خطف �ملوت هذ� �ل�ضناعي 

ـــذي خــا�ــس غمار  �ل �لــنــاجــح، 

�الإبد�ع فنجح، و�أقبل على �ضناعة 

و�لكري�ضتال  ــز  ــربون �ل ثــريــات 

وتو�بعها، حتى �أ�ضبح من �أ�ضهر 

و�لعامل  لبنان  يف  �مل�ضممني 

ملهند�ضي  ومق�ضد�ً  بل  �لعربي، 

و�أ�ضحاب  و�لكنائ�س  و�الأبر�ضيات  �لديكور 

�لق�ضور و�لفنادق و�ملطاعم.

�لتي  �لعديدة  �ل�ضعوبات  من  �لرغم  وعلى 

تعر�س لها على �ل�ضعيد �ل�ضخ�ضي و�الإن�ضاين، 

و�ضفافية  �لوجه  ب�ضا�ضة  تفقده  مل  �أنها  �إال 

�لعالقة مع �الآخرين، و�ضدق �لتعامل.

حملفًا  خــبــري�ً  كــان  حيث  �لعلم  حقول  مــن 

عامل  �إىل  و�ل�ضينما،  و�لتلفزيون  �لر�ديو  يف 

�لت�ضاميم حتى بات �لربونز و�لكري�ضتال بني 

يديه  �أكرث �ضفافية من ثلج �ضنني، وقد �ختار 

��ضمه  جعلت  �لتي  �لنماذج  من  عدة  ��ضكااًل 

�الأ�ضهر يف عامل �البتكار�ت يف �لعامل �لعربي 

يف عامل �ل�ضناعة.

عمله،  جــانــب  �إىل  �لكبري  ــر�حــل  �ل وحــافــظ 

بالرحابة  �لكبري  �لفقيد  متيز 

�ضدره،  بها  طفح  �لتي  �لو��ضعة 

�لتي مل تكن تفارق  و�البت�ضامة 

خلفة  �لنا�س  �أحبه  وقد  حمياه. 

و�رسعة  �لنكتة،  وروح  �لــظــل، 

�لنبيلة  و�الأخـــــالق  �لــبــديــهــة، 

�الآخرين،  �ضبيل  يف  و�لت�ضحية 

خ�ضو�ضًا كلما ��ضتدت �ل�ضعاب، 

�أن  ��ضتطاع  �لذي  �ملبتكر  وهو 

�ملنا�ضب،  حلها  �أزمــة  لكل  يجد 

وللظروف �ل�ضعبة، نافذة �ل�ضوء 

�لهادئة  �ملعاجلات  على  منها  يطل  �لتي 

�أنه  يــردد  بــات  حتى  �ل�ضرب  بنعمة  ز�ً 
ّ
متمي

»�ضرب �أيوب«.. ميزته �ن ذ�كرته كانت وّقادة، 

و�ملوقف  و�لــوفــاء  للمحبة  د�ئــمــًا  ت�ضتفيق 

�ل�ضادق �لعفوي.

�حلياة  مفرد�ت  ت�ضمل  �لدنيا  قو�مي�س  معظم 

�ل�ضلبية و�الإيجابية، �أما قامو�س مي�ضال مغّني 

فلم حتتوي �إال على مفرد�ت �ملحبة و�لوفاء.

مي�ضال مغّني...

ــرون  ــك ــت ــب ــمــون و�مل ــم �ــضــيــفــتــقــدك �ملــ�ــض

و�ل�ضناعيون يف لبنان و�لعامل �لعربي، ولكن 

�ضيبقى طيفك حا�رس�ً.

من  لي�س  و�أثــر�ً  كبري�ً،  فر�غًا  �لفقيد  ترك  لقد 

�ل�ضهولة �أن ين�ضى، رحمه �هلل.

نافذة ضوء
ميشال مغّني... »صبر أيوب«





�صركة م�صانع ع�ّصاف �لحديثة للرخام

Assaf Modern Marble Factory co.

ال�سويفات - الأمراء - ملك ال�سركة

هاتف: 433051 5 961 - 882332 3 961

فاك�س: 433049 5 961

sam_assaf@hotmail.com
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م�شارفم�شارف

من  ومببادرة  عريجي،  روين  �الأ�ضتاذ  �لثقافة  وزير  برعاية 

جمموعة  رئي�س  من  كل  وبح�ضور  فرجنية،  �ضليمان  �لنائب 

فرن�ضبنك �الأ�ضتاذ عدنان �لق�ضار ونائب �لرئي�س �الأ�ضتاذ عادل 

�إهدن،  يف  �الأثري  �لكربى  مبنى  و�فتتاح  ترميم  مت  �لق�ضار، 

ليعود �ملبنى �رسحًا متاألقًا يليق بتاريخ هذه �لبقعة �جلميلة 

من لبنان، وي�ضلط �ل�ضوء على تر�ثها، ويعك�س ثقافتها.

زغرتا   - �هدن  رعية  على  �لبطريركي  �لنائب  ح�رس  كما 

ين، �لوزر�ء و�لوزر�ء 
ّ

�ملطر�ن جوزف معو�س، وعدد من �خلري

وثقافية  �ضيا�ضية  و�ضخ�ضيات  نو�ب  وممثلو  �ل�ضابقون، 

و�جتماعية وتربوية و�إعالمية، وح�ضد من �ملهتمني.

وللمنا�ضبة، �ألقى �ملطر�ن معو�س كلمة ذكر فيها �أهمية ت�ضمية 

�ملبنى بـ«�لكربى« الأنه عند �ن�ضائه منذ حو�ىل ثالثة قرون، 

كان �أكرب من �لدور و�ل�رسوح �ملوجودة يف �إهدن و�جلو�ر. و�إذ 

»متثل �لكربى قيمة فنية وثقافية وتاريخية«. 

من جانبه، قال �لوزير �ل�ضابق �الأ�ضتاذ عدنان �لق�ضار: »نفتتح 

مبنى �لكربى �الأثري �لذي كان لنا يف فرن�ضبنك �رسف �مل�ضاهمة 

عميقة  ذكريات  من  ميثله  ملا  تاأهيله،  و�إعادة  ترميمه  يف 

 ومتجذرة يف قلوب �أهايل �إهدن وزغرتا و�للبنانيني جميعًا«. 

كما تطرق �لق�ضار �إىل �ل�ضد�قة �لقدمية و�لر��ضخة �لتي تربط 

�فتتاح  وبعد  �أنه  �إىل  و�أ�ضار  وفرجنية.  �لق�ضار  عائلتي  بني 

يف  »تلقينا  �ضنو�ت،  ب�ضع  منذ  زغرتا  يف  فرعه  فرن�ضبنك 

�الأثري، فلم نتو�ن عن  �لكربى  فرن�ضبنك دعوة لرتميم مبنى 

يف  �ملوؤ�ض�ضاتي  بدورنا  الإمياننا  ترحاب،  بكل  �لدعوة  تلبية 

خدمة �لوطن و�إحياء تر�ثه. من هنا، ال �أخفي �ضعادتي �ليوم 

ونحن نفتتح هذ� �ملبنى، �لذي بال �ضك ميثل �إرثا عظيما لي�س 

يف �لذ�كرة �لزغرتاوية فح�ضب بل يف �لذ�كرة �لوطنية.«

�س، 
ّ
وختم �لق�ضار قائال: »�إن �ملحافظة على �لرت�ث و�جب مقد

الأن �لرت�ث هو �ملا�ضي و�حلا�رس و�مل�ضتقبل، ومن �أ�ضاع �أو 

تخّلى عن تر�ثه كمن فقد قيمه وتاريخه، لذلك �إنني يف هذه 

�ملنا�ضبة �أغتنم �لفر�ضة لتوجيه �لدعوة �إىل جميع �مل�ضوؤولني 

يف لبنان، الإنقاذ �لرت�ث �للبناين و�لعمل على حماية �ملباين 

على  بريوت  �لعا�ضمة  ويف  لبنان  كل  يف  �لقدمية  �لرت�ثية 

وجه �خل�ضو�س، حيث يجري هدم جزء من ذ�كرة �لبريوتيني 

مل�ضلحة �ملباين �الإ�ضمنتية �ل�ضاهقة«. 

�لذي  عريجي،  روين  �لوزير  �الحتفال  ر�عي  كلمة  كانت  ثم 

�إنه  �إذ  �لكربى  ملبنى  يكّنها  �لتي  �خلا�ضة  �ملكانة  عن 
ّ

عرب

»يتو�ضط كربى �مل�ضايف �للبنانية جمااًل.» 

بعد ذلك مت قطع �ل�رسيط �لتقليدي لالحتفال، و�أزيحت �ل�ضتارة 

�للوحة �لرخامية �لتي توؤرخ �الفتتاح. ثم جال �حل�ضور  عن 

�الأثري  بال�رسح  �إعجابهم  مبدين  �لكربى  مبنى  �أرجاء  يف 

�الأخاذ.

»فرنسبنك« يمّول ترميم مبنى أثري في إهدن
صرح تاريخي وفني، وثقافي
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من  لبنان«  »عي�س  مبادرة  �طلقت 

�الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم  برنامج 

)بنك   BBAC مع  بال�رس�كة   ،)UNDP(

بريوت و�لبالد �لعربية(، ثالثة م�ضاريع 

وحزير�ن  �يار  �ضهري  خالل  تنموية 

تاأكيد�ً  لدعم �ملبادرة �مل�ضتمر يف �ضبيل 

وم�ضاعدة  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  حتقيق 

�الأر��ضي  لت�ضمل   �ملحرومة  �لبلد�ت 

�أقيمت  �حتفاالت  يف  كافة،  �للبنانية 

وممثلني  منطقة  كل  فاعليات  بح�ضور 

�الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  عن 

BBAC.و

بلدة  يف  �الول  �مل�رسوع  �فتتاح  مت 

خز�ن  �ن�ضاء  خالل  من  �لبقاع  طاريا، 

بدعم  لل�رسب  �ضاحلة  مياه  جتميع 

غالب  �ل�ضيد  �حل�ضنة  �لنو�يا  �ضفري  من 

�لعامة  �ملديرية  مع  وبالتعاون  فرحة 

للمغرتبني و�حتاد بلديات غربي بعلبك. 

حت�ضني  يف  �مل�رسوع  هذ�  �همية  تكمن 

وتنظيم كيفية ��ضتعمال �ملياه �جلوفية 

�لطبيعية  �ملو�رد  هدر  من  و�لتخفيف 

�ىل  �ملياه  و�ضول  ت�ضهيل  �ىل  ��ضافة 

كل �ضكان �لبلدة ب�ضكل مت�ضاو ومن دون 

تلوث.

 بدعم 
ّ

 كانت �خلطوة �لثانية يف ب�ضو�ت حيث مت �إن�ضاء قنو�ت �لري

فادي  �ل�ضيد  �حل�ضنة  �لنو�يا  �ضفري  من 

�ضالمة وبالتعاون مع �حتاد تعاونيات 

�مل�رسوع  هذ�  �أهمية  تكمن  دير�الحمر. 

�ملروية  �لزر�عية  �الر��ضي  زيادة  يف 

من  الأكرث  �لزر�عي  �الإنتاج  وم�ضاعفة 

ز�رع يف بلدة دير �الأحمر و�لقرى 
ُ
400 م

�ملجاورة يف �لبقاع �ل�ضمايل. 

و�دي  يف  فجاء  �لثالث  �مل�رسوع  �ما 

خالد، �ضمال لبنان حيث د�ّضنت مدر�ضة 

�ملدر�ضة  جتهيز  م�رسوع  �ضخر  بني 

�لنو�يا  �ضفرية  من  بدعم  �لر�ضمية 

وتكمن  بويري،  بور�ن  �ل�ضيدة  �حل�ضنة 

تاأهيل  �إعادة  يف  �مل�رسوع  هذ�  ية 
ّ
�أهم

�لرتبوية  �خلدمات  لتح�ضني  �ملدر�ضة 

للتالميذ.  �ضليمة  بيئة  وتاأمني  للطالب 

�ل�ضفوف  بتزويد  �ملبادرة  قامت  فقد 

وغرف �ملعلمني بالتجهيز�ت �الأ�ضا�ضية 

�لبنى  بتقدمي  قامت  كما  �ملطلوبة. 

يف  �لعلمي  للمخترب  �لرئي�ضية  �لتحتية 

�ملدر�ضة.

»عي�س  مبادرة  �أن  بالذكر  و�جلدير 

تعمل   ،BBAC مع  بال�رس�كة  لبنان«، 

على دعم �ملناطق �للبنانية و�ملوؤ�ض�ضات 

�الجتماعية  �لظروف  ظل  يف  خدمات  �أف�ضل  لتقدمي  �ملحلية 

و�القت�ضادية �لر�هنة.

 BBAC مبادرة »عيش لبنان« بالشراكة مع 
أطلقت ثالثة مشاريع تنموية 

 نقابة موظفي المصارف 

هنأت سالمة بالعيد الخمسين لمصرف لبنان 
ز�ر رئي�س و�أع�ضاء جمل�س نقابة موظفي 

لبنان  م�رسف  حاكم  لبنان  م�رسف 

ريا�س �ضالمة، وقدمو� �لتهاين مبرور 50 

عامًا على تاأ�ضي�س م�رسف لبنان.

فا�ضل  ناجي  �لنقابة  رئي�س  وعر�س 

م�ضرية م�رسف لبنان »�لفاعلة خالل �لـ 

50 عامًا �ملا�ضية،  و�لدور �لوطني �لكبري 
�لذي قام به وما ز�ل �حلاكم منذ �أكرث من 

ع�رسين عامًا، ما �ضاهم يف تعزيز مكانة 

�مل�رسف وجعله يف �ملر�تب �الأوىل بني 

و�أي�ضًا  �لعاملية،  �ملركزية  �مل�ضارف 

على �ل�ضعيد �لوطني، �إذ �أ�ضبح م�رسف 

�حلفاظ  يف  �الأ�ضا�ضية  �لدعامة  لبنان 

و�لعني  و�زدهاره،  �لوطن  ��ضتقر�ر  على 

جميع  مدخر�ت  حماية  على  �ل�ضاهرة 

�للبنانيني وم�ضتقبل �أبنائهم«.

و�أكد جمل�س �لنقابة » �لتعاون �لد�ئم مع 

�حلاكمية لل�ضري قدمًا نحو �آفاق �حلد�ثة 

و�لتطور ملا فيه خري �ملوؤ�ض�ضة و�ملوظف 

معًا«.

توجيهات  �إىل  �ملجل�س  ��ضتمع  ثم 

�ملقبلة،  للمرحلة  �حلاكم  وتطلعات 

تعزيز  يف  »�ال�ضتمر�ر  �ضالمة  �أكد  حيث 

بدوره  للقيام  لبنان  م�رسف  مكانة 

�لتطوير  على  و�ضدد  م�ضوؤولية،  بكل 

على  و�حلفاظ  �ملوظفني،  لقدر�ت  �لد�ئم 

��ضتقر�رهم �الجتماعي«، منوهًا »بالدور 

يف  �لنقابة  به  تقوم  �لذي  �الإيجابي 

�ضوؤون   
ّ

تخ�س �لتي  �ملجاالت  خمتلف 

�ملوظفني«.
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م�شارف

لبنان  �ن  لين�س«  »مرييل  عن  �ل�ضادرة  �الأرقام  �أظهرت 

�ضجل ن�ضبة عائد على �لدين �خلارجي ومقد�رها  5،9% يف 

 36 �الأدنى بني   14 �لـ  �لعائد  �أي   ،2014 �الأول من  �لن�ضف 

�ضوقا يف منطقة �أوروبا �ل�رسقية و�ل�رسق �الأو�ضط و�أفريقيا 

و�لعائد �لـ19 �الأدنى بني 66 �ضوقا نا�ضئة م�ضمولة يف موؤ�رس 

 .. . Merrill Lynch Sovereign Plus Debt Index
وتاأخر �أد�ء لبنان عن �أد�ء منطقة �أوروبا �ل�رسقية و�ل�رسق 

�الأو�ضط و�أفريقيا و�لتي بلغ �لعائد فيها ن�ضبة 7،9 % وعن 

 9،19 ن�ضبة  فيها  �لعائد  بلغ  و�لتي  �لنا�ضئة  �الأ�ضو�ق  �أد�ء 

�أد�ء �لدين  2014. كما تاأّخر  % يف �لن�ضف �الأول من �ضنة 
ذ�ت  على  �حلا�ضلة  �لبلد�ن  �أد�ء  عن  لبنان  يف  �خلارجي 

�لت�ضنيف �ل�ضيادي و�لتي بلغ �لعائد فيها ن�ضبة  %10،82. 

ملجموعة  �ال�ضبوعية  �لن�رسة  �أوردته  �لذي  �لتقرير  ووفق 

�لن�ضبة  لبنان  ل 
ّ
�ضج  ،Lebanon This Week بيبلو�س  بنك 

يف  بلد�   19 بني  �خلارجي  �لدين  على  �الأدنى  �ل�ضاد�ضة 

منطقة �ل�رسق �الأو�ضط و�أفريقيا يف �لن�ضف �الأول من 2014.

على  عائد  ن�ضبة  لبنان  ل 
ّ
�ضج �الأمريكي،  �لدوالر  وحيال 

من  �الأول  �لن�ضف  يف   %  5،88 مقد�رها  �خلارجي  �لدين 

2014، �أي �لعائد �لـ 11 �الأدنى يف منطقة �أوروبا �ل�رسقية 
و�ل�رسق �الأو�ضط و�أفريقيا، و�لعائد �لـ16 �الأدنى بني �الأ�ضو�ق 

�لنا�ضئة.

�لدين  على  عائد  ن�ضبة  لبنان  ل 
ّ
�ضج ذلك،  مو�ز�ة  ويف 

�لعائد  �أي   ،2014 حزير�ن  يف   %  0،87 مقد�رها  �خلارجي 

�الأو�ضط  و�ل�رسق  �ل�رسقية  �أوروبا  منطقة  يف  �الأعلى  �لـ12 

و�أفريقيا و�لـ17 �الأعلى بني �الأ�ضو�ق �لنا�ضئة يف ذلك �ل�ضهر.

�إ�ضد�ر�ت  على  �لهام�س  �أن   Merrill Lynch و�أفادت 

�الأوروبوند �للبنانية �نتهى بـ366 نقطة �أ�ضا�س يف حزير�ن 

2014، �أي �لهام�س �لـ12 �الأو�ضع يف منطقة �أوروبا �ل�رسقية 
بني  �الأو�ضع  �لـ23  و�لهام�س  و�أفريقيا  �الأو�ضط  و�ل�رسق 

�أو�ضع من هام�س  �لهام�س  �لنا�ضئة. وقد كان هذ�  �الأ�ضو�ق 

منطقة �أوروبا �ل�رسقية و�ل�رسق �الأو�ضط و�أفريقيا و�لذي بلغ 

نقطة   278 بلغ  و�لذي  �لنا�ضئة  �الأ�ضو�ق  هام�س  ومن   253
ل لبنان نتيجة 3،79 % 

ّ
�أ�ضا�س يف نهاية حزير�ن 2014. و�ضج

 ،Merrill Lynch Sovereign Plus Debt Index على موؤ�رّس

�ل�رسقية  �أوروبا  منطقة  يف  �الأعلى  �لر�بعة  �لنتيجة  �أي 

�الأ�ضو�ق  بني  �الأعلى  و�لتا�ضعة  و�أفريقيا  �الأو�ضط  و�ل�رسق 

�ضات يف 
ّ

�لنا�ضئة. و��ضتحوذ لبنان على 7،5 % من �ملخ�ض

منطقة �أوروبا �ل�رسقية و�ل�رسق �الأو�ضط و�أفريقيا.

لبنان يسّجل نسبة العائد الـ19 األدنى على الدين الخارجي 

�مل�ضارف  موظفي  »نقابة  رئي�س  دعا 

يف لبنان« ��ضد خوري »جميع �لقياد�ت 

موحدة  روؤية  و�ضع  �ىل  �لنقابية 

و�ملعي�ضية  �الجتماعية  �مللفات  لكل 

�آلية حترك  و�القت�ضادية و�لتو�فق على 

لتحقيقها«.  وفاعلة  منظمة  مدرو�ضة 

�أ�ضا�ضية  �جتماعية  »ملفات  �ىل  وتطرق 

ملف  وهي:  عالقة  تز�ل  ال  وهامة 

�لذي  �الجتماعية  و�حلماية  �لتقاعد 

وو�ضعنا  و�ضهور،  ل�ضهور  عليه  عملنا 

ومت  ب�ضاأنه  و�كتو�رية  قانونية  در��ضة 

�لنقابية  �ملرجعيات  كل  �ىل  تقدميه 

و�القت�ضادية و�ل�ضيا�ضية، تعديل قانون 

جلهة  �لثالثية  �للجان  تفعيل  �لعمل، 

ت�رسيع �ضدور �الحكام، وتنظيم �حلركة 

خمالفات   « خوري  و�أورد  �لنقابية«. 

من  عدد  تطبيق  يف  �مل�ضارف  بع�س 

مندرجات �لعقد �جلماعي كدفع فروقات 

�ملد�ر�س«، موؤكد� �أن كل �ملخالفات هي 

من  م�ضرتكة  جلنة  عرب  �ملتابعة  قيد 

 : وقال  �مل�ضارف،  وجمعية  �الحتاد 

تاأكدو� �أننا لن نتهاون �بد� يف ت�ضحيح 

تبقى  �ن  نقبل  لن  �لتي  �خلروقات  هذه 

خالف  م�رسف  كل  على  عار  و�ضمة 

قانونيتها«.

�إن �ل�ضندوق �لتعا�ضدي ملوظفي  وقال 

�مل�ضارف هو يف طريقه �إىل �إطالق منتج 

جديد حتت ��ضم SENIORSAVE خالل 

�اليام �لقليلة �ملقبلة. و�أعلن عن �طالق 

 WEBSITE �اللكرتونية  �ل�ضفحة 

يف  �مل�ضارف  موظفي  نقابات  الحتاد 

لبنان.

خوري: لرؤية موحدة للملفات االجتماعية
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�ضكل �لو�ضع �ملايل و�لنقدي و�مل�رسيف، 

�حد   »FBME« ،بنك �إ�ضافة �ىل م�ضاألة 

�مل�ضارف �لتابعة ملجموعة �ضعب، �لتي 

ت�ضم �أي�ضًا »فيدر�ل بنك - لبنان« حمور 

�للقاء �لدوري �ل�ضهري �لذي جمع، ظهر 

لبنان«،  »م�رسف  حاكمية  �م�س،هيئة 

�د�رة  �لرقابة من جهة، وجمل�س  وجلنة 

جهة  من  لبنان«  م�ضارف  »جمعية 

لبنان  م�رسف  حاكم  وعر�س  ثانية. 

ريا�س �ضالمة، يف م�ضتهل �للقاء، م�ضار 

�لو�ضع �لنقدي و�ملايل يف �لبالد، موؤكد�ً  

��ضتقر�ر �ل�ضوق �لنقدية و��ضتمر�ر �لطلب 

طلب  �ىل  وم�ضري�ً  �للبنانية،  �للرية  على 

�للبنانية  �خلزينة  �ضند�ت  على  ملحوظ 

و�إىل حت�ضن يف �ملوؤ�رس�ت �مل�رسفية يف 

�لن�ضف �الول من �لعام 2014.

يف   »FBME« م�ضاألة  عر�س  جرى  ثم 

�ضده  �ضاقتها  �لتي  �التهامات  �ضوء 

تدخل  ��ضتدعى  ما  �الأمريكية،  �ل�ضلطات 

»�لبنك �ملركزي �لقرب�ضي« حيث و�ضع 

جرى  كما  �ملذكور.  �مل�رسف  على  يده 

عن  منف�ضلة  �مل�ضاألة  هذه  �أن  �لتاأكيد  

يعمل  �لذي  لبنان«   - بنك  »فيدر�ل 

ب�ضكل طبيعي ويتقيد بكل معايري �لعمل 

�آليات  على  �الطالع  ومت  �مل�رسيف. 

�لعمل �لتي با�رست �مل�ضارف �للبنانية 

�تخاذها �عتبار�ً من �ضهر متوز �حلايل، 

�ل�رس�ئب  قانون  تطبيقها  لناحية 

�جلمعية  وفد  و�ضدد  »فاتكا«،  �الأمريكي 

تطبيق  ملتزمة  �مل�ضارف  �ن  على 

وفد  �أ�ضاد  وقد  كامل.  ب�ضكل  �لقانون 

�جلمعية خالل �للقاء بعدد من �لتعاميم 

لبنان  �ل�ضادرة عن م�رسف  و�لقر�ر�ت 

ومت  �مل�ضارف  على  �لرقابة  وجلنة 

�لتو�فق على �عادة �لنظر ببع�ضها.

و�ىل ما تقدم جرى عر�س خالل �للقاء 

ملو�ضوع �لرو�تب و�الجور، و�أكد �حلاكم  

رو�تب  لتغطية  �لالزم  �ملال  توفر 

�لقطاع �لعام، كما بحث �ملجتمعون يف 

حت�رس  �لتي  �ليوروبوند  ��ضد�ر  عملية 

�حلكومة له.

سالمة في لقائه »جمعية المصارف«:

المال متوافر لتغطية رواتب القطاع العام

فرانسوا باسيل: 

االقتصادي يتأثر 

بالوضع السياسي

�مل�ضارف  جمعية  رئي�س  ف 
ّ
تخو

�لدكتور فر�ن�ضو� با�ضيل على �الإ�ضتقر�ر 

�الإقت�ضادي و�ملايل يف لبنان يف ظل 

فيه،  و�الأمني  �ل�ضيا�ضي  �لال�إ�ضتقر�ر 

�لالزمة  �حللول  �إيجاد  عدم  �أن  معترب�ً 

�ضوء  يف  �لقائم  �ل�ضيا�ضي  للو�ضع 

�لتفاهم  وعدم  �لدولة،  ر�أ�س  غياب 

على  و�لوزر�ء  �لنو�ب  جمل�ضي  يف 

�ضاأن  من  �لبالد،  يف  �لرئي�ضية  �الأمور 

�لو�ضعني  على  �ضلبًا  يوؤثر  �أن  ذلك  كل 

�الإقت�ضادي و�ملايل.

ور�آى �أن: “هناك �ضلال يف �إد�رة �ضوؤون 

�لبالد و�لذي من �لطبيعي �أن يوؤثر على 

ت�رسيح  �أن  خ�ضو�ضًا  �ملايل،  �لو�ضع 

وزير �ملال حول عجز �لدولة عن ت�ضديد 

ينعك�س  �لعام،  �لقطاع  رو�تب موظفي 

�ضلبًا على �الأ�ضو�ق �ملالية، فامل�ضارف 

ال تعي�س يف جزيرة مغلقة”. 

غري  من  �لود�ئع  معدل  تر�جع  وعن 

من  �أن  با�ضيل  �أو�ضح  �ملقيمني، 

�لطبيعي �أال جتذب �مل�ضارف �للبنانية 

ود�ئع غري �ملقيمني، نظر�ً �إىل �لظروف 

�ل�ضائدة يف �لبالد، وذلك يح�ضل يف �أي 

��ضتقر�ر  عدم  يعاين من  �لعامل  بلد يف 

ر�أ�س  الأن  و�قت�ضادي،  و�أمني  �ضيا�ضي 

يف  تر�جع  ال  �أن  موؤكد�ً  جبان،  �ملال 

�لود�ئع �مل�رسفية، �إمنا يف معدل وفود 

�لود�ئع من �خلارج �أي لغري �ملقيمني.

�أن  با�ضيل  �أعلن  �أخرى،  جهة  من 

تطبيق  بد�أت  �للبنانية  �مل�ضارف 

�الأمريكي  �ل�رسيبي  �الإمتثال  قانون 

بكل  ملتزمون  نحن  وقال:  فاتكا، 

الأن  �ملفرو�ضة،  �لدولية  �لقر�ر�ت 

د بكل �لقو�نني 
ّ
�لعوملة تدفعنا �إىل �لتقي

�لدولية �ل�ضادرة. 

AkramApp بيبلوس« يطلق تطبيق«
�أطلق »بنك بيبلو�س« تطبيق AkramApp، وهو تطبيق على �لهاتف �لذكي، متوفر 

على �الآب �ضتور ومتجر �الأندرويد، يتيح خدمات مبتكرة حلاملي بطاقاته �مل�ضتفيدين 

من »�أكرم برنامج«. وهو �ي�ضا بو�بة دفع خا�ضة تخول حاملي بطاقات �الئتمان 

من »بنك بيبلو�س« �لولوج �إىل CMO، من�ضة �لدفع عرب �لهاتف �ملحمول، الإمتام 

عمليات �رس�ء وت�ضليم من عدد معني من �لتجار يف لبنان، باالإ�ضافة �إىل فر�ضة نقل 

وت�ضلم �الأمو�ل و�لفوز بنقاط/�أميال �إ�ضافية من خالل لعبة »حك و�ضجل«.

ويقول مدير منتجات �لبطاقات و�حل�ضابات، و�لرب�مج �لتاأمينية يف »بنك بيبلو�س« 

جورج فار�س: »يندرج تطبيق AkramApp �ضمن ��ضرت�تيجية �مل�رسف �لتي تهدف 

�أجل  من  �ملبتكرة  و�لتكنولوجيا  �مل�رسيف  �ملجال  يف  �خلربة  بني  ما  �جلمع  �إىل 

تقدمي خدمات ومنتجات ذ�ت م�ضتوى عاملي وتلبية طموحات زبائننا«..
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�لقدي�س  )جامعة  �مل�رسفية  للدر��ضات  �لعايل  �ملعهد  منح 

ق �لدر��ضي للعام 
ّ
يو�ضف - جمعية م�ضارف لبنان( جائزة �لتفو

ح�ضل  �لذي  يزبك  �ليا�س  �لطالب  �إىل   2014  –  2013 �جلامعي 

د جد�ً يف �ل�ضهادة �لعليا لالإد�رة �مل�رسفية، يف 
ّ
على نتيجة جي

قاعة حما�رس�ت �ملعهد، يف حرم �لعلوم �الجتماعية يف جامعة 

�لقدي�س يو�ضف يف بريوت.

�ضليم  �لربوف�ضور  يو�ضف  �لقدي�س  جامعة  رئي�س  من  لكل  وكان 

�لدكا�س ورئي�س جمل�س �إد�رة �ملعهد �لدكتور جوزف طربيه كلمة 

يف هذه �ملنا�ضبة. حيث �أو�ضح �لربوف�ضور �لدكا�س �أهمية تقدير 

�لطالب �ملتفوقني و�أثره يف ت�ضجيعهم على �لدر��ضة و�لتح�ضيل 

�ملعهد  �ضيتبعه  �لذي  �جلديد  �لنهج  كلمته   يف  و�أّكد  �لعلمي. 

بخ�ضو�س �ملنح �الجتماعية و�لتقديرية، يف منهاجي �للي�ضان�س 

و�ملا�ضرت ويف جميع �الخت�ضا�ضات �مل�رسفية �الأخرى. 

كما هناأ �لدكتور طربيه �لطالب �ملتفوق و�أ�ضاد بالدينامية �لتي 

خلقتها �ل�رس�كة بني قطاعني �ضنعا جمد لبنان، �ال وهما قطاع 

�لتعليم و�لثقافة، و�لقطاع �مل�رسيف �لذي ي�ضكل �لعمود �لفقري 

�للبناين  �ملايل  �لقطاع  �ضالبة  على  و�أثنى  �للبناين.  لالقت�ضاد 

وحكمة  �مل�رسفية  �الإد�ر�ت  كفاءة  �إىل  فيه  �لف�ضل  يعود  �لذي 

ووعي �الأجهزة �لرقابية.

�لدكا�س  �لدكتور طربيه و�لربوف�ضور  ت�ضليم �جلائزة من قبل  مت 

بح�ضور عدد من �أع�ضاء جمل�س �إد�رة �ملعهد ومديرته �لدكتورة 

فدوى مردم بك من�ضور وح�ضد من �أ�ضاتذة �ملعهد وطالبه ومدر�ء 

وزمالء �ملحتفى به يف بنك بريوت و�لبالد �لعربية �س.م.ل. كما 

ق منحة نقدية بهذه �ملنا�ضبة. 
ّ
ت�ضّلم �لطالب �ملتفو

ويف �خلتام �ألقى �ليا�س يزبك كلمة �ضكر فيها �إد�رة �ملعهد �لتي 

�لتي  م�رسفه  �إد�رة  وكذلك  �لعام  لهذ�  ق 
ّ
�لتفو بجائزة  ته 

ّ
خ�ض

�س �مل�رسيف يف �ملعهد. 
ّ

�أمنت له فر�ضة �لتخ�ض

جائزة التفّوق من جمعية مصارف لبنان

�مل�رسف  حذر 

 Barclays �ال�ضتثماري 

�رتفاع  من   Capital
�الإنفاق �لعام على �الأجور 

و�فق  �إذ�  كبري  ب�ضكل 

جمل�س �لنو�ب على �ضل�ضلة 

ملوظفي  و�لرو�تب  �لرتب 

�أن  و�عترب  �لعام.  �لقطاع 

�لّتد�بري �ملقرتحة لتغطية 

ل�ضل�ضلة  �الإجمالية  �لكلفة 

بالكاد  و�لرو�تب  �لرتب 

قد  ما  �لتكاليف،  تغطي 

�إىل   �الأويل  �لعجز  يف  تفاقم  �إىل  يوؤدي 

ويف  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من   %2،5
من   %12 �إىل   �لعامة  �ملو�زنة  عجز 

�أنه  �ىل  و�أ�ضار  �ملحلي.  �لناجت  �إجمايل 

يف مثل هذه �حلالة، �ضيوؤدي �إىل تفاقم 

كبري،  نحو  على  �لعام  �لدين  منحى  يف 

يف غياب �إطار حمدد للمالية �لعامة يف 

�ملدى �ملتو�ضط �الأجل يهدف �إىل خف�س 

�لديون �إىل م�ضتويات م�ضتد�مة.

�أوردت  �لذي  �مل�رسف  توقع  ذلك،  �ىل 

ملجموعة  �الأ�ضبوعية  �لن�رسة  تقريره 

 ،Lebanon This Week بيبلو�س  بنك 

�الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  منو  ي�ضل  �أن 

�حلقيقي يف لبنان �إىل 1،5 % يف 2014، 

 .2013 لعام  �لنمو  ملعدل  مماثل  �أي 

�لن�ضاط  يف  �لتفاوت  �أن  �إىل  �أ�ضار  و�إذ 

�الأ�ضهر  يف  �القت�ضادي 

�ل�ضنة  من  �الأوىل  �خلم�ضة 

و�النخفا�س  �جلارية، 

و�ل�ضادر�ت  �لو�رد�ت  يف 

�مل�ضتمر  �لتباطوؤ  يعك�س 

�عترب  �ملحلي.  �لطلب  يف 

للقطاع  �لت�ضليفات  �أن 

لبنان  يف  �ملقيم  �خلا�س 

1،3مليار  بنحو  �رتفعت 

دوالر، �أو  3% من �إجمايل 

�لناجت �ملحلي، يف �الأ�ضهر 

�الأربعة �الأوىل من 2014، 

تد�عيات  من  �لتخفيف  يف  �ضاهم  ما 

�مل�رسف  و�عترب  �لطلب.  يف  �ل�ضعف 

�إىل  يعود  �لت�ضليفات  يف  �لنمو  �أن 

م�رسف  �طلقها  �لذي  �لتحفيز  حزمة 

�حلزمة  هذه  ت�ضاعد  �أن  وتوقع  لبنان، 

نظر�ً  �القت�ضادي،  �لو�ضع  حت�ضني  يف 

�إىل �الأو�ضاع �الأمنية �مل�ضطربة حاليًا 

و�لو�ضع �ل�ضيا�ضي �ملحلي غري �مل�ضتقر. 

»باركليز« يحذر من اإلنفاق حسب بنك بيبلوس
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كن 
ُ

�ضهد �لقطاع �مل�رسيف تر�جعًا يف حركة منو �لود�ئع �ىل ما دون �مل�ضتوى �لذي مي

 
ُ
تنم مل  لبنان،  م�رسف  �أرقام  �إىل  باال�ضتناد  للدولة..  �لتمويلية  �الحتياجات  يوؤمن  �أن 

�الأوىل  �خلم�ضة  �الأ�ضهر  % خالل   2.6 بن�ضبة  �إال  �مل�رسيف  �جلهاز  �إىل  �ملتدفقة  �لود�ئع 

من هذ� �لعام. �ضحيح �أن هذ� �لرقم �إيجابي _ �إذ �إن �لود�ئع �الإجمالية ز�دت )بطريقة �أو 

عادل ن�ضف �ملعدل �مل�ضجل خالل �لفرتة نف�ضها 
ُ
باأخرى( 2.6 مليار دوالر _ غري �أنه ي

ل خالل �ل�ضنو�ت 
ّ
من �لعام �ملا�ضي و�أدنى بن�ضبة 40 % تقريبًا مقارنة باملعدل �مل�ضج

�خلم�س �ملا�ضية.

»�لنمو  لتحقيق  د 
ّ
�ملحد باملعيار  مقارنته  هو  �ملوؤ�رس  هذ�  در��ضة  يف  �الأهم  ولكن 

 
ّ
د على �أهمية �أن تنمو �لود�ئع بن�ضبة 6 % يف �حلد

ّ
�ضد

ُ
�ملنا�ضب«، �إذ �إن م�رسف لبنان ي

ي�ضل  متويال  �حتياجاتها؛  متويل  تاأمني  على  قادرة  �لبالد  تبقى  لكي  �ضنويًا  �الأدنى 

 �لد�ئن �الأول للدولة و�مل�ضتفيد 
ّ
يف نهاية �ملطاف �إىل جيب �مل�ضارف نف�ضها �لتي ُتعد

�حلقيقي من مديونيتها، يف �إطار �لدورة �ل�رسيرة �لتي بد�أت يف �لت�ضعينيات.

ود�ئع  �رتفعت  كان حمليًا، حيث  �ملذكورة  �لفرتة  �لود�ئع خالل  لنمو  �لوحيد  �مل�ضدر 

�ملقيمني بن�ضبة 0.7 %، يف �لوقت �لذي بقيت فيه ود�ئع غري �ملقيمني و�الأجانب ثابتة. 

وقد يعك�س هذ� �لو�ضع تخوفًا معينًا لدى �ملغرتبني و�الأجانب من �الأو�ضاع �للبنانية 

و�الأجو�ء �الإقليمية؛ وتدفعهم هذه �لهو�ج�س �إىل �الإحجام عن �إر�ضال �الأمو�ل �إىل �جلهاز 

�مل�رسيف �للبناين.

�إمكان  وتاأتي هذه �لنتيجة بعد حتذير�ت متز�يدة من �خلرب�ء و�ملوؤ�ض�ضات �لدولية من 

ركود تدفق ود�ئع غري �ملقيمني وحّتى تر�جعها.

 �لنمط عند �مل�ضتوى �مل�ضجل حتى نهاية �لعام �جلاري، فاإن م�ضكلة تتمّثل 
ّ
و�إذ� ��ضتمر

ة، و�إىل تزعزع �ضعر �رسف �للرية. 
ّ
�أ�ضا�ضًا يف �لعودة �إىل �لفو�ئد �خليالي

ل فيها �لن�ضبة �الأكرب 
ّ
قد تنعك�س �ل�ضورة كليًا خالل �لفرتة �ملقبلة، �لتي عادة ما ُت�ضج

من �لن�ضاط �القت�ضادي �ضنويًا. ويالحظ �خلرب�ء �أن �لود�ئع منت بو�قع مليار دوالر يف 

�أيار، وبعد �نطالقة عام  % يف   0.7 حزير�ن �ملا�ضي، بعدما كان معدل �لنمو �ل�ضهري 

�ملرحلة  �س 
ّ
تعو هل  �لثاين.  كانون  يف   %  1.3 بن�ضبة  �لود�ئع  تر�جعت  حيث  ع�ضيبة 

�لعام  هذ�  باأن  تفيد  �لتوقعات  باأن  علمًا  �أيار؟  حتى  ل 
ّ
�مل�ضج �ل�ضعيف  �الأد�ء  �ملقبلة 

�ضينتهي على منو يف �لود�ئع ي�ضل �ىل 6 %.. 

ارتياح دولي تراجع نمو ودائع المصارف اللبنانية

لوضع المصارف 

اللبنانية
�أو�ضح �المني �لعام لالحتاد و�ضام ح�ضن 

ولقاء�ت  حمادثات  خالل  من  فتوح، 

�لقر�ر  مر�كز  مع  ومالية  م�رسفية 

�ملايل و�مل�رسيف يف �لواليات �ملتحدة 

كبار  �ضملت  �للقاء�ت  �ن  �الأمريكية، 

�مل�ضوؤولني يف وز�رة �خلز�نة �المريكية 

 IRS �المريكية  �ل�رس�ئب  وم�ضلحة 

�المريكية  لل�رس�ئب  �لدويل  و�ملجل�س 

نيويورك،  �لفدر�يل يف  �ملركزي  و�لبنك 

وتوما�س باك�ضرت �مل�ضت�ضـار �لعام للبنك 

ونائب  �المريكي  �لفدر�يل  �ملركزي 

مدير  بح�ضور  للبنك  �لتنفيذي  �لرئي�س 

�لعالقات �لدولية للبنك �لفدر�يل مايكل 

�ضتزل وكبار �مل�ضت�ضارين ملكتب رئي�س 

م�ضلم  �لربتو  �لفدر�يل  �ملركزي  �لبنك 

حاكم  نائب  �ي�ضا  وبح�ضور  بوريرو 

م�رسف لبنان �لدكتور حممد بعا�ضريي 

ب�ضفته رئي�س مبادرة �حلو�ر �مل�رسيف 

�لزيارة  �المريكي. وقد ت�ضمنت  �لعربي 

�ي�ضا �ضندوق �لنقد �لدويل يف و��ضنطن 

وعقدت لقاء�ت مع كبار �مل�ضوؤولني من 

بينهم رئي�س �د�رة �ضوؤون �ل�رسق �الو�ضط 

باال�ضافة  كامر  �لفرد  �لو�ضطى،  و�آ�ضيا 

يف  �مل�ضتويات  �أعلى  على  لقاء�ت  �ىل 

مقر �المم �ملتحدة يف نيويورك.

ويف هذ� �ل�ضياق �ضيعقد موؤمتر م�رسيف 

عربي �مريكي يف نيويورك حول �لبنوك 

�لثاين  ت�رسين   15-14 يومي  �ملر��ضلة 

�لدويل  �لنقد  �ضندوق  مب�ضاركة   2014
�المريكي  �لفدر�يل  �ملركزي  و�لبنك 

�لعالقات  ملف  يف  للبحث  يخ�ض�س 

و�مل�ضارف  �لعربية  �مل�ضارف  بني  ما 

�الأمريكية.

�ل�رس�ئب  م�ضلحة  �عتربت  وقد 

�لدويل  و�ملجل�س   IRS �المريكية 

لل�رس�ئب �المريكية �ن لبنان من �لدول 

 FATCAلـ� قانون  تطبيق  يف  �ل�ضباقة 

لالإجر�ء�ت  �رتياحه  �ملجل�س  �أبدى  وقد 

�لتي قامت بها �مل�ضارف �للبنانية نحو 

�لتح�ضري لتطبيق �لقانون.
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ز�ر وفد �حتاد �مل�ضارف �لعربية برئا�ضة 

فتوح،  و�ضام  لالحتاد  �لعام  �الأمني 

و��ضنطن حيث كانت له لقاء�ت م�رسفية 

�مل�رسيف  �لقطاع  حماية  بهدف  عدة، 

�لعربي يف �ضكل عام و�للبناين يف �ضكل 

خا�س.

�مل�ضوؤولني  كبار  لقاء  �لزيارة  وت�ضمنت 

يرت�أ�ضهم  �المريكية،  �خلز�نة  وز�رة  من 

�خلز�نة  وزير  نائب  غليزر  د�نيال 

�لر�ضمي  �ملتحدث  بح�ضور  �المريكية 

و�مل�ضت�ضار  �ضومايل،  هاغر  للوز�رة 

�المو�ل  تبيي�س  ملكافحة  �ل�ضيا�ضي 

ومن  كروت،  جامي  �ملالية  و�جلر�ئم 

�خلز�نة  وز�رة  يف  �للقاء�ت  �ضمن 

�المريكية مت لقاء مع م�ضلحة �ل�رس�ئب 

�لدويل  �ملجل�س  ومع   IRS �المريكية  

�يلينا  �ل�ضيدة  �المريكية  لل�رس�ئب 

�لـ قانون  تطبيق  بخ�ضو�س  فريغادمو 

 .FATCA

�ملركزي  �لبنك  �أي�ضًا  �لزيارة  و�ضملت 

�مل�ضت�ضار�لعام  نيويورك،  يف  �لفيدير�يل 

�الأمريكي  �لفيدير�يل  �ملركزي  للبنك 

توما�س  للبنك  �لتنفيذي  �لرئي�س  ونائب 

باك�ضرت.

يف  �لدويل  �لنقد  �ضندوق  �لوفد  ز�ر  كما 

كبار  مع  لقاء�ت  عقدت  حيث  و��ضنطن 

�مل�ضوؤولني من بينهم رئي�س �إد�رة �ضوؤون 

�ألفرد  �لو�ضطى  و�آ�ضيا  �الأو�ضط  �ل�رسق 

�الأمم  مقر  يف  لقاء�ت  �إىل  �إ�ضافة  كامر، 

�ملتحدة يف نيويورك.

�لرقابة  �أجهزة  بـ»دور  غليزر  و��ضاد 

�للبنانية«. و�أعلن عن دعم وز�رة �خلز�نة 

– �أمريكي  لعقد موؤمتر م�رسيف- عربي 

يف نيويورك حول �لبنوك �ملر��ضلة و�لذي 

 2014 �الأول  ت�رسين   15-14 يومي  �ضيعقد 

و�لبنك  �لدويل  �لنقد  �ضندوق  مب�ضاركة 

�س 
ّ

�الأمريكي، يخ�ض �لفيدير�يل  �ملركزي 

بني  ما  �لعالقات  ملّف  يف  للبحث 

�مل�ضارف �لعربية و�مل�ضارف �الأمريكية، 

ما ملف �لعقوبات ومكافحة غ�ضل 
ّ
وال �ضي

خطوة  �ملوؤمتر  هذ�  و�ضي�ضّكل  �الأمو�ل. 

�لعربية  �مل�ضارف  �ىل  بالن�ضبة  �أ�ضا�ضية 

�مل�ضارف  �مام  �ملجال  يف  يف�ضح  كونه 

�لعربية ل�رسح موقفها ووجهة نظرها.

�ل�رس�ئب  م�ضلحة  يف  م�ضوؤولون  و�عترب 

�لدويل  و�ملجل�س   IRS �الأمريكية 

من  »لبنان  �أّن  �الأمريكية  لل�رس�ئب 

اقة يف تطبيق قانون فاتكا«، 
ّ
�لدول �ل�ضب

و�أبدو� »�رتياحهم لالإجر�ء�ت �لتي قامت 

�لتح�ضري  جلهة  �للبنانية  �مل�ضارف  بها 

لتطبيق �لقانون«.

وفد اتحاد المصارف العربية الى الخزانة األميركية 

ثمانية مصارف لبنانية بين أكبر ألف مصرف في العالم

م�ضحها  يف  بانكر«،  »ذي  جملة  �أدرجت 

1000 م�رسف  �أكرب  2014 عن  لعام  �ل�ضنوي 

لبنانية  م�ضارف  ثمانية  �لعامل،  يف  جتاري 

�لعام  عن  تغيري  دون  من  �أي  قائمتها،  يف 

�ل�ضابق، فيما مل يحّل �أي م�رسف لبناين بني 

�أكرب 25 م�رسفًا يف منطقة �ل�رسق �الأو�ضط.

 
ً
بناء �مل�ضارف   »The Banker« وت�ضّنف 

 Tier �الأ�ضا�ضية  �خلا�ضة  �الأمو�ل  قيمة  على 

�لنحو  2013 على  One Capital  يف نهاية 
د من م�رسف بازل للت�ضويات �لدولية. 

ّ
�ملحد

�أّن تعريف �الأمو�ل �خلا�ضة  و�أفادت �ملجلة 

جمموع  من  �رس�مة  �أكرث  هو  �الأ�ضا�ضية 

قوة  جوهر  ويغطي  �مل�ضاهمني  حقوق 

�مل�رسف، وهو حقوق �مل�ضاهمني �ملتو�فرة 

لتغطية �خل�ضائر �ملحتملة �أو �لفعلية.

لبنك  �الأ�ضول  على  �الأ�ضا�ضية  �خلا�ضة  �الأمو�ل  ن�ضبة  وبلغت 

�أعلى  بذلك  م�ضجلة   ،2013 نهاية  �ملئة يف  7.7 يف  بيبلو�س 

�لتو�يل،  لل�ضنة �خلام�ضة على  �للبنانية  ن�ضبة بني �مل�ضارف 

يتبعه بنك بريوت 7.6 يف �ملئة، بنك لبنان و�ملهجر 7.4 يف 

�ملتو�ضط  �لبحر  بنك  �ملئة،  يف   7.3 �للبناين  �الإعتماد  �ملئة، 

وفرن�ضبنك 7.2 يف �ملئة لكل منهما، �لبنك �للبناين �لفرن�ضي 

�ملئة.  يف   5.6 عوده  وبنك  �ملئة  يف   7.1
�الأ�ضا�ضية  �خلا�ضة  �الأمو�ل  ن�ضبة  وجاءت 

على �الأ�ضول لـ7 من 8 م�ضارف لبنانية �أعلى 

من جمموع هذه �لن�ضبة الأكرب 1000 م�رسف 

جتاري �لتي بلغت 5.86 يف �ملئة يف نهاية 

.2013
�الأ�ضا�ضية  �خلا�ضة  �الأمو�ل  جمموع  وبلغ 

مليار�ت   10 �لثمانية  �للبنانية  للم�ضارف 

دوالر يف نهاية 2013، �أي بارتفاع 8.4 يف 

�رتفاع  مقابل  يف   2012 نهاية  عن  �ملئة 

م�رسف   1000 الأكرب  �ملئة  يف   7.5 مقد�ره 

�الأرباح  جمموع  ن�ضبة  وو�ضلت  �لعامل.  يف 

قبل �ل�رس�ئب �إىل �الأمو�ل �خلا�ضة �الأ�ضا�ضية 

للم�ضارف �للبنانية �إىل 16.2 يف �ملئة عام 

�ملئة  يف   17.7 عن  بانخفا�س  �أي   ،2013
 1000 الأكرب  �ملئة  يف  بـ13.9  مقارنًة  وذلك  �ملا�ضي،  �لعام 

م�رسف وبـ 15.2 يف �ملئة مل�ضارف منطقة �ل�رسق �الأو�ضط 

ن�ضبة  �لثمانية  �للبنانية  �مل�ضارف  و�ضّكلت  �أفريقيا.  و�ضمال 

 1000 الأكرب  �الأ�ضا�ضية  �خلا�ضة  �الأمو�ل  من  �ملئة  يف   0.15
م�رسف، و0.13 يف �ملئة من �إجمايل �أ�ضولها و0.2 يف �ملئة 

من جمموع �أرباحها قبل �ل�رس�ئب.
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�لقطاع  موؤ�رس�ت  غالبية  نت 
ّ
حت�ض

بن�ضب  و�إن   2014 �أيار  يف  �حلقيقي 

�ضبق.  �لذي  بال�ضهر  مقارنًة  خمتلفة 

 520 بقيمة  فائ�ضًا  ت�ضجيله  وبعد 

�ملذكور،  �ل�ضهر  يف  دوالر  مليون 

�إىل  �ملدفوعات  ميز�ن  فائ�س  �رتفع 

776 مليون دوالر يف �الأ�ضهر �خلم�ضة 
مقابل  يف  �حلايل،  �لعام  من  �الأوىل 

يف  دوالر  مليون   149 بقيمة  عجز 

�لفرتة ذ�تها من عام 2013، على �لرغم 

يف  ولو  �ملذكورة،  �لفرتة  يف  �لتجاري  �مليز�ن  عجز  ع 
ّ
تو�ض من 

�ضكل حمدود.

�مل�رسيف  �لن�ضاط   
ّ
منو وترية  ببطء  تر�جعت  �أخرى،  جهة  من 

�لتجارية   عنه باإجمايل موجود�ت/مطلوبات �مل�ضارف 
ّ

�ملعرب

�إىل 2.7 يف �ملئة يف �الأ�ضهر �خلم�ضة �الأوىل من عام 2014 3.1 

الت 
ّ
يف �ملئة يف �الأ�ضهر �خلم�ضة �الأوىل من عام 2013 وبقيت معد

لت 
ّ
�ضج فيما  باللرية،  �خلزينة  �ضند�ت  على  ة 

ّ
م�ضتقر �لفائدة 

�ت ب�ضيطة �ضعود�ً �أو نزواًل وذلك 
ّ

الت �لفائدة �مل�رسفية تغري
ّ
معد

يف فرتة كانون �لثاين – �أيار 2014.

جاء ذلك يف ن�رسة جمعية �مل�ضارف 

و�ملايل  �القت�ضادي  �لو�ضع  حول 

ما  و�أبرز   ،2014 �أيار  يف  و�مل�رسيف 

ورد فيها:

حركة �ال�ضتري�د: يف �أيار 2014 بلغت 

مليون   1676 �ل�ضلعية  �لو�رد�ت  قيمة 

يف  مليونًا   1641 مقابل  يف  دوالر 

يف  مليونًا  و1796  �ضبق  �لذي  �ل�ضهر 

�ل�ضلعية  �لو�رد�ت  لتكون   ،2013 �أيار 

4.9 يف �ملئة يف �الأ�ضهر �خلم�ضة �الأوىل من  قد تر�جعت بن�ضبة 

عام 2014 مقارنة بالفرتة ذ�تها من عام 2013، يف حني �ضجلت 

�لكميات �مل�ضتوردة �رتفاعًا بن�ضبة 2.7 يف �ملئة.

�ل�ضلعية  �ل�ضادر�ت  2014، بلغت قيمة  �أيار  �لت�ضدير: يف  حركة 

�ضبق  �لذي  �ل�ضهر  مليون يف   300 مقابل  مليون دوالر يف   315
و363 مليونًا يف �أيار 2013. وبذلك تكون �ل�ضادر�ت �ل�ضلعية قد 

لت تر�جعًا بن�ضبة 29.4 يف �ملئة يف �الأ�ضهر �خلم�ضة �الأوىل 
ّ
�ضج

من عام 2014 مقارنةً بالفرتة ذ�تها من �لعام �لذي �ضبق.

ل�ضّتة  عة 
ّ
�ملجم �الأرباح  لت 

ّ
�ضج

ة مدرجة �أ�ضهمها على 
ّ
م�ضارف لبناني

عوده،  »بنك  وهي  بريوت،  بور�ضة 

بيبلو�س،  بنك  و�ملهجر،  لبنان  بنك 

بنك بريوت، بنك بيمو و�لبنك �للبناين 

ًا بن�ضبة 3.10 
ّ
نًا �ضنوي

ّ
للتجارة«، حت�ض

دوالر  مليون   545.64 �إىل  �ملئة  يف 

ل من �لعام 2014، 
ّ
خالل �لن�ضف �الأو

دوالر  مليون   529.21 مع  مقارنًة 

خالل �لفرتة نف�ضها من �لعام �ل�ضابق، 

�القت�ضادي  �لتقرير  وفق ما جاء يف 

�الأبحاث  د�ئرة  قبل  من  �ملنّظم 

�العتماد  »بنك  يف  ة 
ّ
�القت�ضادي

�للبناين«. 

االيرادات الصافية
�لفو�ئد  من  �الإير�د�ت  �ضايف  �رتفع 

 12.89 بن�ضبة  �ملذكورة  للم�ضارف 

�إىل   
ٍّ

�ضنوي �ضعيٍد  على  �ملئة  يف 

حو�ىل 948.85 مليون دوالر. كما ز�د 

�ضايف �الإير�د�ت من �لعموالت بن�ضبة 

مليون   276.83 �إىل  �ملئة  يف   15.34
�ضايف  ر 

ّ
تطو لذلك،  نتيجًة  دوالر. 

يف   8.95 بن�ضبة  ة 
ّ
�لت�ضغيلي �الإير�د�ت 

 436.67 �إىل   
ٍّ

�ملئة على �ضعيٍد �ضنوي

�ضهر  نهاية  يف  كما  دوالر.  مليون 

حزير�ن2014. 

ة 
ّ

بح�ض عودة«  »بنك  حظي  وقد 

�الأرباح  من  �ملئة(  يف   34.87( �الأ�ضد 

�ل�ضّتة  للم�ضارف  عة 
ّ
�ملجم �ل�ضافية 

لبنان  »بنك  تبعه  �آنفًا،  �ملذكورة 

و»بنك  �ملئة(  يف   32.85( و�ملهجر« 

و»بنك  �ملئة(  يف   14.27( بريوت« 

و»�لبنك  �ملئة(  يف   12.74( بيبلو�س« 

�ملئة(  يف   4.26( للتجارة«  �للبناين 

و»بنك بيمو« )1.10 يف �ملئة(. 

ارتفاع الميزانية المجمعة
حمفظة  ر 

ّ
بتطو  

ّ
يخت�س ما  يف  ا 

ّ
�أم

بريوت«  »بنك  حّقق  فقد  �لت�ضليفات، 

حمفظته  يف  �الأكرب  �الرتفاع 

 18.52 بن�ضبة  منت  و�لتي  ة، 
ّ
�لت�ضليفي

يف �ملئة خالل �لفرتة �ملذكورة، تبعه 

)9.03 يف �ملئة( و«بنك  »بنك عوده« 

بيمو« )6.85 يف �ملئة( و«بنك لبنان 

و»�لبنك  �ملئة(  6.25يف   ( و�ملهجر« 

�ملئة(  يف   3.40( للتجارة«  �للبناين 

و«بنك بيبلو�س« ) 2.36 يف �ملئة(. 

»عوده« األول في األرباح و»بيروت« في نمو التسليفات

تقرير جمعية المصارف عن الوضع االقتصادي في أيار: 
الدين العام 65.1 مليار دوالر والفائض 776 مليونًا 



�لعدد 141 �أيلول 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L66

ي�ضنف »�ضندوق �لنقد �لدويل« 

حول  تقريره  يف  لبنان، 

�الأ�ضعار  دعم  بر�مج  »�إ�ضالح 

�الأو�ضط  �ل�رسق  منطقة  يف 

ر 
ّ
�لتطو  - �أفريقيا  و�ضمال 

بني  ة،« 
ّ
�مل�ضتقبلي يات 

ّ
و�لتحد

د �أ�ضعار�ً لل�ضلع  ّ
�لدول �لتي حتد

من  �أدنى  تكون  و�خلدمات 

�إنتاجها  �أو  �إ�ضتري�دها  كلفة 

دعم  تغّطي  و�لتي  ًا، 
ّ
حمّلي

ة، 
ّ
ة �أو �ضبه �رسيبي

ّ
�الأ�ضعار ما قبل �ل�رسيبة عرب مو�رد �رسيبي

وفق ما جاء يف »وحدة �البحاث �القت�ضادية يف بنك �العتماد 

�للبناين«.

يف  �الأ�ضعار  دعم  بر�مج  على  �حلكومي  »�الإنفاق  �ّن  ويقول« 

ة 
ّ
قطاع �لطاقة يف لبنان يفوق �الإنفاق على �لر�أ�ضمال �أو �ل�ضح

ة معظم بر�مج دعم 
ّ
�أو �لتعليم«. وي�ضلط �ل�ضوء على »نق�س فعالي

ًة جلهة �الأغذية و�لوقود، 
ّ

�الأ�ضعار �ملعتمدة يف �ملنطقة، وخا�ض

ة يف هذ� �الإطار.
ّ
ومقرتحًا تد�بري �إ�ضالحي

ال �أعلى فاتورة دعٍم 
ّ
وقد ��ضار �لتقرير �ىل »�ن لبنان و�الأردن �ضج

للكهرباء )ما قبل �ل�رسيبة( يف �ملنطقة خالل �لعام 2011. و�ّن 

ة تقوم بتحديد �أ�ضعار �خلبز م�ضبقًا كحافٍز لدعم 
ّ
�حلكومة �للبناني

�لطبقة �لفقرية.

ويف �إطاٍر مماثل، وبهدف مكافحة �لفقر، �أطلق لبنان �لربنامج 

ن من خالله 
ّ
�لوطني لدعم �الأ�رس �الأكرث فقر�ً يف �لعام 2009 ، يوؤم

ة وللر�ضوم 
ّ
باقة من �خلدمات مثل �لدفع �جلزئي للفو�تري �لطبي

انًا وغريها من �خلدمات 
ّ
ة جم

ّ
ة وتقدمي �لكتب �ملدر�ضي

ّ
�ملدر�ضي

�إىل �الأ�رس �لفقرية.

ويف �لتفا�ضيل، �أعلن �لتقرير �أّن �مل�ضتفيد �الأكرب من بر�مج �لدعم 

ة بداًل 
ّ
يف دول �ل�رسق �الأو�ضط و�ضمال �أفريقيا هي �لطبقات �لغني

من �أن تكون تلك �لرب�مج م�ضدر م�ضاعدٍة للفقر�ء. نتيجًة لذلك، 

�أ�ضار �ضندوق �لنقد �لدويل �إىل �أّن بر�مج دعم �الأ�ضعار قد �أ�ضبحت 

عبئًا على خزينة �لدولة يف �لكثري من بلد�ن �ملنطقة، و�أّنها قد 

ة.
ّ
بد�أت تفقد غايتها �الجتماعي

�لتقرير  لفت  وبالتو�زي، 

�الأ�ضعار  دعم  بر�مج  �أّن  �إىل 

�لز�ئد،  �ال�ضتهالك  يف  ت�ضاهم 

حجم  من  يقّل�س  �لذي  �الأمر 

من  للت�ضدير  �لقابلة  �ملو�رد 

للطاقة  رة 
ّ
�مل�ضد �لدول  قبل 

 من تر�كم ثرو�تها، كما 
ّ
ويحد

لدى  �جلاري  �حل�ضاب  ف 
ّ
ي�ضع

�لدول �مل�ضتوردة للطاقة.

�لنقد  »�ضندوق  حّذر  وقد 

عدٍد  على  �الأ�ضعار  دعم  لرب�مج  ة 
ّ
�ل�ضلبي �لتد�عيات  من  �لدويل« 

ة، مبا فيها �مل�ضاو�ة 
ّ
ة و�الجتماعي

ّ
كبرٍي من �ملوؤ�رّس�ت �القت�ضادي

ة و�لبيئة و�ال�ضتثمار 
ّ
ة و�ل�ضح

ّ
بني خمتلف �لطبقات �الجتماعي

�لب�رسي  �لر�أ�ضمال  على  �الإنتاجي  و�الإنفاق  �لطاقة  قطاع  يف 

 وغريها.
ّ
 و�إمكانات �لنمو

ّ
ي و�الإنفاق �لد�عم للنمو

ّ
و�ملاد

�الأو�ضط  �ل�رسق  دول  حكومات  �لتقرير  حّث  �ل�ضياق،  هذ�  يف 

بر�مج  لتح�ضني  ة 
ّ
�إ�ضالحي تد�بري  و�ضع  على  �أفريقيا  و�ضمال 

ال و�لتوفري 
ّ
دعم �الأ�ضعار لديها بهدف م�ضاعدة �لفقر�ء ب�ضكٍل فع

ة، �إ�ضافًة �إىل جتّنب �لتوّتر�ت 
ّ
ة �لعام

ّ
على خزينة �لدولة و�ملالي

ة 
ّ
�ل�ضفافي �لتد�بري زيادة  ن تلك 

ّ
ة. وتت�ضم

ّ
ة و�ل�ضيا�ضي

ّ
�الجتماعي

و�لتوعية حول تلك �لرب�مج من جهة، وجمع �الإح�ضاء�ت حول 

جهٍة  من  �الجتماعي  �الأمان  �ضبكات  لبناء  و�لفقر  �ال�ضتهالك 

)social safety nets( .أخرى�

قد  �أفريقيا  و�ضمال  �الأو�ضط  �ل�رسق  منطقة  �أّن  �لتقرير  وك�ضف 

لت �حلجم �الأكرب من �لدعم مقارنًة مع �ملناطق �الأخرى حول 
ّ
�ضج

ة لدعم �أ�ضعار �لطاقة لديها 237 
ّ
�لعامل، �إذ بلغت �لكلفة �الإجمالي

بن�ضبة  �أي   ،2011 �لعام  يف  �ل�رسيبة(  من  )خالية  دوالر  مليار 

8.6 يف �ملئة من �لناجت �ملحّلي �الإجمايل للمنطقة، م�ضّكلًة بذلك 
�لتقرير،  �لعاملي. وبح�ضب  �لدعم  �ملئة من حجم  48 يف  حو�ىل 

�ملئة  يف   3.8 وحدها  و�لوقود  �لديزل  �أ�ضعار  دعم  حجم  �ضّكل 

من �لناجت �ملحّلي �الإجمايل �الإقليمي يف �لعام 2012، يف حني 

ة دعم �أ�ضعار �الأغذية 0.7 يف �ملئة من �لناجت �ملحّلي 
ّ

بلغت ح�ض

�الإجمايل �الإقليمي يف �لعام 2011.

النقد الدولي يحذر من سلبيات دعم األسعار

:BBAC جائزة نقدية يومية

�أطلق »بنك بريوت و�لبالد �لعربية« )BBAC( حملة خا�ضة حلاملي بطاقاته �الئتمانية، 

�أمريكي، وذلك عند كل  500 دوالر  �إىل مكافاأتهم بجائزة نقدية يومية بقيمة  تهدف 

عملية ��ضتخد�م للبطاقة د�خل �أي نقطة بيع يف لبنان �أو خارجه.

و�أمل رئي�س �إد�رة �لتجزئة يف �لبنك كميل جماع�س �أن »ي�ضيف هذ� �لعر�س �أجو�ء من 

ع »كل حاملي بطاقاته �الئتمانية 
ّ
�لبهجة لهم خالل مو�ضم �لعطالت �ل�ضيفية«، و�ضج

على ��ضتخد�م بطاقاتهم �أكرث كي تزيد فر�ضهم يف �لربح

م�شارف
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�القت�ضادي  �الأ�ضبوعي  �لتقرير  �أ�ضار 

�للبناين«،  �العتماد  »بنك  ملجموعة 

عام  من  �لثاين  �لف�ضل  لتقرير  ووفقًا 

 S.N.P« موؤ�ض�ضة  �أعدته  �لذي   2014
�ل�ضيادية  �لديون  حول   »Capital IQ
 ،2014 17 متوز  يف �لعامل و�ملوؤرخ يف 

�الئتمان  مقاي�ضة  هام�س  تر�جع  �إىل 

�القرت��ضي لديون لبنان �ل�ضيادية ذ�ت 

يف   9.55 بن�ضبة  �ضنو�ت   5 ��ضتحقاق 

نقط   348.4 �إىل  لي�ضل  ف�ضليًا،  �ملئة 

من  �لثاين  �لف�ضل  نهاية  يف  �أ�ضا�س 

�أ�ضا�س  نقطة   385.21 من   2014 عام 

يف نهاية �لف�ضل �الأول من عام 2014، 

للتاأمني  �ل�ضنوية  �لتكلفة  �أّن  يعني  ما 

من  �أمريكي  دوالر  ماليني   10 على 

 5 خالل  ي�ضتحق  �لذي  �حلكومي  �لدين 

�ضد�د  يف  حمتمل  تعرث  �أي  من  �ضنو�ت 

 385.21 من  �نخف�س  قد  �لديون،  هذه 

دوالر مع نهاية �لف�ضل �الأول من عام 

2014 �إىل 348.4 دوالر يف نهاية �ضهر 
حزير�ن من عام 2014.

على  �الأخري  �ملركز  يف  لبنان  وجاء 

مقاي�ضة  هام�س  جلهة  �إقليمي  �ضعيد 

�ل�ضيادية  لديونه  �القرت��ضي  �الئتمان 

م�ضبوقًا من �لعر�ق يف �ملرتبة �لتا�ضعة، 

وتون�س  �لثامنة،  �ملرتبة  يف  وم�رس 

يف  و�ملغرب  �ل�ضابعة،  �ملرتبة  يف 

�ملرتبة �ل�ضاد�ضة، و�لبحرين يف �ملرتبة 

�لر�بعة،  �ملرتبة  يف  ودبي  �خلام�ضة، 

و�ل�ضعودية  �لثالثة،  �ملرتبة  يف  وقطر 

ظبي  �أبو  �أتت  وقد  �لثانية.  �ملرتبة  يف 

�حتمالية  �أدنى  جلهة  �الأول  �ملركز  يف 

تخّلف عن �ضد�د ديونها �ل�ضيادية.

لبنان في المركز األخير إقليميًا لجهة مقايضة االئتمان 
االقتراضي لديونه السيادية

 »لبنان والمهجر« يشجع تمويل 

»البرنامج الوطني لألعمال«

و�ملهجر«  لبنان  »بنك  �أطلق 

�للبناين  �جلي�س  مع  بالتعاون 

»بدنا  حملة  و»ما�ضرتكارد«، 

ت�ضجيع  �إىل  تهدف  �لتي  �أبطال« 

»�لربنامج  لتمويل  �ملجتمع 

�ملتعلقة  لالأعمال«  �لوطني 

�ضعيه  �إطار  »يف  وذلك  باالألغام، 

م�ضاهمته  تفعيل  �إىل  �مل�ضتمر 

يف �ملجتمع وبناء بيئة �أكرث �ضالمة و�أمنًا«، بح�ضب �لبيان 

�ل�ضادر عن �مل�رسف.

ع بنك لبنان و�ملهجر بن�ضف �ضعر بطاقة 
ّ
وتابع �لبيان: يترب

»عطاء« �إىل »�ملركز �للبناين لالأعمال �ملتعلقة باالألغام«، 

ي�رسفها  دوالر   100 كل  ومع 

�مل�ضرتيات.  على  �لبطاقة  حامل 

�ختيار  مت  ذلك،  �إىل  �إ�ضافة 

برنامج  �ضمن  »ما�ضرتكارد« 

Purchase with Purpose لتقدمي 
عطاء«  »بلوم  لربنامج  �لدعم 

�لتفا�ضيل،  ويف  �الألغام.  لنزع 

لغم  باإز�لة  »ما�ضرتكارد«  تقوم 

�أو »تيتانيوم«  �إ�ضايف مع كل بطاقة عطاء جديدة ذهبية 

يتم �إ�ضد�رها خالل �ضهري �آب و�أيلول، �إ�ضافة �إىل لغم مع 

كل عمليتني �رس�ئيتني يقوم بهما حامل �لبطاقة من 1 �آب 

�جلاري وحتى 31 �أيلول �ملقبل.
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�لعاملون  �الع�ضاء  �مل�ضارف  عدد  بلغ 

نهاية  يف  لبنان«  م�ضارف  »جمعية  يف 

بلغ  73 م�رسفًا يف حني  �ملا�ضي  �لعام 

»مكاتب  �لعاملني  غري  �الع�ضاء  عدد 

متثيل مل�ضارف �جنبية« 5 م�ضارف.

بح�ضب  �الع�ضاء  �مل�ضارف  وتوزع 

�لفئات على �ل�ضكل �الآتي:

-1 �مل�ضارف �لتجارية �للبنانية �س.م.ل. 

بلغ عدد م�ضارف هذه �لفئة 31 م�رسفًا.

ذ�ت  �س.م.ل.  لبنانية  م�ضارف   2-  

م�ضاهمة عربية �أكرثية 10 م�ضارف.

ذ�ت  �س.م.ل.  لبنانية  م�ضارف   3-

عددها  بلغ  �أكرثية  �أجنبية  م�ضاهمة 

م�رسف و�حد.

-4 �مل�ضارف �لعربية 10 م�ضارف.

-5 �مل�ضارف �الجنبية 4 م�ضارف.

�أما م�ضارف �العمال و�لت�ضليف �ملتو�ضط 

و�لطويل �الجل »�س.م.ل.« فبلغ عددها 12 

م�رسفًا.

 2014 �لعام  من  �الول  �لف�ضل  وخالل 

�لالئحة  على  �لتعديالت  بع�س  �أدخلت 

ق�ضم  �ضطب  منها  للم�ضارف  �لر�ضمية 

�س.م.ل.   »Gpbi Investment Bank«

رقم  �مل�ضارف حتت  على الئحة  �ملدرج 

 على قر�ر م�رسف لبنان رقم 
ً
122، بناء

11727 تاريخ 24 �آذ�ر 2014.
كما �نت�ضب �ىل �جلمعية م�رسف جديد يف 

�ال�ضتثمار  »بنك  هو   2013 �الأول  كانون 

الئحة  على  �أدرج   ،141 رقم  �س.م.ع.« 

 لقر�ر م�رسف لبنان رقم 
ً
�مل�ضارف بناء

.11368

 فئات المصارف العاملة في لبنان 
بحسب »جمعية المصارف« 

لبنان«  »م�رسف  حاكم  �أ�ضدر 

ق�ضى  قر�ر�ً  �ضالمة  ريا�س 

جديدة  وحدة  باإن�ضاء  مبوجبه 

حملت  لبنان«  »م�رسف  لدى 

�ملايل«.  �ال�ضتقر�ر  »وحدة  ��ضم 

�لثالث  �لنائب  تكليف  ومت 

حممد  لبنان«  »م�رسف  حلاكم 

باال�رس�ف على هذه  بعا�ضريي 

�لوحدة.

�لن�رسة  �ن  �ىل  �ال�ضارة  وجتدر 

�القت�ضادية كانت قد ك�ضفت منذ 

نحو �ضهر م�ضى عن �ن�ضاء هذه �لوحدة يف م�رسف لبنان، 

يف  و�مل�رسيف  �ملايل  �لو�ضع  مر�قبة  مهامها  من  و�لتي 

�ملحتملة  و�الزمات  �ملخاطر  و��ض�ضرت�ف  و�لعامل،  لبنان 

�لتد�بري  التخاذ  وقوعها  قبل 

�الحرت�زية �ملنا�ضبة.

م�رسفية  م�ضادر  و�فادت 

للن�رسة  مطلعة  حملية 

�أن وجود مثل هذه  �القت�ضادية 

�لوحدة يف »م�رسف لبنان«، �أمر 

ميّكن  كونه  و�يجابي  �رسوري 

�الزمات  ر�ضد  من  �مل�رسف 

و�خل�ضات �ملحتملة يف �ال�ضو�ق 

وتوقعها قبل حدوثها، مبا يتيح 

منا�ضب  هو  ما  �تخاذ  للم�رسف 

لتجنب تد�عياتها �أو حتى ح�ضولها، و�أن �مل�ضارف �لكربى 

يف �لعامل تتبع مثل هذه �ل�ضيا�ضات �ال�ضتباقية من خالل 

وحد�ت م�رسفية خا�ضة تتوىل مثل هذه �ملهام

سالمة يكّلف بعاصيري اإلشراف على »وحدة 
االستقرار المالي« الجديدة لدى »مصرف لبنان« 
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بنك 
رَ
فرن�ض بريوت  جتار  »موؤ�رس  �أظهر 

من  �لثاين  للف�ضل  �لتجزئة«  لتجارة 

�لبنيوي  �لرت�جع  »��ضتمر�ر   2014 �لعام 

غري �ملطمئن للقطاع �لتجاري �للبناين، 

حيث �ضجل خالل �لف�ضل �لثاين من �ضنة 

2014 مقارنة مع �لفرتة نف�ضها من �لعام 
�حلقيقية  ن�ضبته  بلغت  تر�جعًا   2013
13.12 يف �ملئة«. و�ضجل �ملوؤ�رس 55.56 
�حلايل،  �لعام  من  �لثاين  للف�ضل  نقطة 

علمًا �أن �ملوؤ�رس �الأ�ضا�س )100( �لذي مت 

تبنيه هو �لف�ضل �لر�بع من �ضنة 2011، 

و�أن ت�ضخم �الأ�ضعار خالل �لف�ضل �لثاين 

من �ضنة 2014، وفقًا لـ»�إد�رة �الإح�ضاء 

�ملركزي«، تر�جع 0.48 يف �ملئة.

قد  كانت  »�الأ�ضو�ق  �أن  �ملوؤ�رّس  ور�أى 

�ضهدت بريقًا من �الأمل و�الإيجابية، مع 

�ضباط  منت�ضف  يف  �حلكومة  ت�ضكيل 

من  �أ�ضهر   10 من  �أكرث  بعد  �ملا�ضي 

طال  �أمنية  خطة  وتطبيق  �النتظار، 

�نتظارها يف �ل�ضمال و�لبقاع، و�لهدوء 

 على �ل�ضاحة �الأمنية. لكن 
ّ
�لذي ��ضتتب

هذ� �لربيق ما لبث �ن خفت على خلفية 

�لذي  �جلمهورية  رئا�ضة  موقع  �ضغور 

�القت�ضادي،  �لو�ضع  على  �ضلبًا  �أثر 

عن  �لناجم  �لتوتر  �ىل  باال�ضافة 

و�لرو�تب.  �لرتب  �ضل�ضلة  جمريات 

�الأمنية  �الأحد�ث  كثافة  ذلك  �ىل  �أ�ضف 

على  �لبلد  �ضهدها  �لتي  �الإرهابية 

�أبو�ب �ل�ضيف وطاولت �أهد�فًا ع�ضكرية 

وفندقية و�أهلية«.

�لرئي�ضية  »�لعو�مل  �أن  و�أو�ضحت 

يف  �ملت�ضارع  �لرت�جع  �ىل  ت 
ّ
�أد �لتي 

ظلت  �لثاين،  �لف�ضل  خالل  �ال�ضتهالك 

�لتي  �الإيجابية  �ملوؤ�رس�ت  من  �أقوى 

��ضتب�رسو� بها خري�ً، ال  قد  �لتجار  كان 

�ضيما �لتوتر �لناجت من عودة �لتفجري�ت 

�لتجاذبات  ت�ضاعد  �النتحارية، 

�لفر�غ  �ل�ضيا�ضية �لتي حالت دون ملء 

�ملوؤ�ض�ضاتي، �لتوتر �لناجم عن جمريات 

�ضل�ضلة �لرتب و�لرو�تب، ��ضتمر�ر �لغياب 

�ضبه �لتام للز�ئرين �خلليجيني وتر�جع 

هذه  خالل  �لز�ئرين  �ملغرتبني  ن�ضبة 

�لفرتة، �إ�ضافًة �إىل تر�جع �لقوة �ل�رس�ئية 

 �للبنانية«.
رَ

لدى �الأ�رس

معظم  ل 
ّ
�ضج �ملوؤثر�ت،  لتلك  نتيجة 

��ضتمر�ر  �لتجارية بالتجزئة  �لقطاعات 

�لف�ضل  يف  �أعمالها  �أرقام  يف  �لرت�جع 

�لثاين من 2014 مقارنة مع �لف�ضل ذ�ته 

ل �نخفا�س 
ّ
ج

ُ
�إذ �ض �ل�ضنة �ملا�ضية،  من 

�ل�ضيدالنية  �ل�ضلع  بيع  يف  الفت 

�ملئة،  يف   37.14 بلغ  بالتجزئة، 

و29.41 ملبيعات �الأجهزة �خللوية، �إىل 

جانب هبوط حاد يف قطاع بيع �لكتب 

يف   24.57 بلغ  و�ملجالت  و�ل�ضحف 

بيع  قطاع  يف  �ملئة  يف  و9.62  �ملئة، 

�لتجهيز�ت �ملنزلية.

�الأحذية  مبيعات  تر�جع  بلغ  كذلك 

�ملئة  يف  و2.79  �ملئة،  يف   10.33
��ضتمر�ر  من  بالرغم  للمالب�س، 

تر�جع  ل 
ّ
ج

ُ
�ض كما  �لكبرية.  �حل�ضومات 

يف  �ملئة  يف   5.65 بن�ضبة  حقيقي 

و�أو�ضح  �لروحية.  �مل�رسوبات  مبيعات 

بن�ضبة  �لرت�جع  »��ضتمر�ر  �أن  �ملوؤ�رس 

0.75 يف �ملئة يف مبيعات �لتجزئة يف 
د �ل�ضلع مع �ملو�د 

ّ
�ل�ضوبرماركت �ملتعد

�لغذ�ئية، مقابل �رتفاع 5.89 يف �ملئة 

�لطلب  لتز�يد   
ّ

معرب �ملخابز،  قطاع  يف 

�أ�ضا�ضية   
ّ
يف هذ� قطاع على �ل�ضلع �جلد

فقط«. وطال �النخفا�س قطاع �ملطاعم 

�لذي ظّل ي�ضجل تر�جعًا و�إن طفيفًا، بلغ 

1.38 يف �ملئة.
�ملحروقات  قطاع  �ضهد  �ملقابل،  يف 

زيادة يف �لكميات بلغت حو�يل 10 يف 

�ملئة.

ولفت �ملوؤ�رس �النتباه �إىل �أن »�لرت�جع 

�لف�ضل  يف  �لتجزئة  قطاع  ن�ضاط  يف 

�لف�ضل  مع  مقارنًة   2014 ل�ضنة  �لثاين 

�الأول منها، بلغ 6.12 يف �ملئة«.

»مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنَسبنك 
لتجارة التجزئة«:

تجارة التجزئة تتراجع 13.12 %
صفير يفتتح الفرع 

الثاني لبنك بيروت في 
جبيل  والـ 60 على 
األراضي اللبنانية 

ومدير  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �فتتح 

�ضفري  �ضليم  �ل�ضيد  بريوت  بنك  عام 

هو  بريوت«  لـ«بنك  جديد�ً  فرعًا 

�الأب  برعاية  جبيل  مدينة  يف  �لثاين 

�لدكتور ميالد طربيه رئي�س م�ضت�ضفى 

ح�ضد  وح�ضور  �جلامعي،  �ملعونات 

ق�ضاء  قائمقام  بينهم  �ملدعوين  من 

ورئي�س  �ضويد�ن  جنوى  �ل�ضيدة  جبيل 

بلدية جبيل �ل�ضيد زياد حو�ط ورئي�س 

جبيل  ق�ضاء  يف  �ل�ضناعيني  جتمع 

�ل�ضيد جورج خري�هلل وعدد من �أع�ضاء 

من  وح�ضد  �مل�رسف  �إد�رة  جمل�س 

�جلبيليني و�أهايل �ملناطق �ملجاورة. 

ه �ضفري يف كلمته �إىل �جلبيليني 
ّ

توج

بالقول: »لقد �أعطت مدينتكم �الإن�ضان 

��ضم  يحمل  وم�رسفنا  �الأبجدية، 

�لدمار،  على  متردت  �لتي  �لعا�ضمة 

والأن  باحلياة.  ا 
ً
حب وتعطي،  ت�ضتمر 

مر�ضود  فهو  ��ضمها،  على  م�رسفنا 

على �لعطاء، جتاه جبيل و�جلبيليني، 

كانو�  حيثما  و�للبنانيني،  ولبنان 

�لتز�م  �ضفري  �أّكد  كما  حلو�....«  و�أنى 

لبنان، من خالل  بنك بريوت »خدمة 

�ضبابه  ا 
ً

وخ�ضو�ض ونا�ضه،  �قت�ضاده 

لبناء  كركيزة  بهم،  نوؤمن  �لذين 

�مل�ضتقبل �لذي يطمح �إليه �للبنانيون، 

ويليق بلبنان كوطن تر�ث وح�ضارة«،  

و�عد�ً بزيادة عدد فروع �مل�رسف �إىل 

65 مع �نتهاء �ل�ضنة �حلالية«. 
جبيل،  يف  �جلديد  فرعه  بافتتاحه 

بريوت  بنك  فروع  عدد  ي�ضبح 

�الإجمايل 60 فرعًا منت�رس�ً يف خمتلف 

خاللها  من  يوؤكد  �للبنانية،  �ملناطق 

�ملو�طنني  خدمة  على  �لد�ئم  حر�ضه 

مًا لهم خربة 
ّ
وت�ضهيل معامالتهم، مقد

تتالءم  وخدمات  مميزة  م�رسفية 

و�حتياجاتهم. 
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 المدير االإداري 
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هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هذا امللحـــق هو امل�ســـاهمة يف 

خلـــق ق�سية ذات ٌبعّد وطني مبـــا يتعلق بالتعريف 

 عـــن املنتـــج اللبنـــاين ومنحـــه هويـــة خا�ســـة، 

ومن ثم الرتويج له ملا يحمله من قيمة م�سافة تظهر 

عراقته يف قالب من اجلودة والتميز اإىل جانب الأناقة 

والريادة والإبداع. 

�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

الدارة العامة: بريوت - كليمن�سو - �سارع الأمري عمر - بناية ت�سبحجي  - هاتف : 370318 1 961+ - 370452 1 961 +

info@sinaaiktisad.com :فاك�ص: 370602 1 961+ �ص.ب: 13/5838 )�سوران( - بريوت - لبنان - الربيد الكرتوين 

الرتتيب القطاعي للم�صانع امل�صاركة:

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية واالأحذيةال�صناعات الكيميائية والبال�صتيكيةال�صناعات الغذائية

امل�صنوعات اخل�صبية

�صناعة الغزل والن�صيج وااللب�صة�صناعات الورق والكرتون والطباعة

�صناعة املجوهرات

�صناعة و�صائل النقل

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�صائل النقل

�صناعة املفرو�صات

�صناعة االآالت واالأجهزة الكهربائية

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان اآخر

ً نا
ـا
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 بالتعاون 

مع جمعية الصناعيني اللبنانيني 

انطالقًا من املبداأ الذي بنيت على اأ�سا�سه فكرة اإ�سدار هذا امللحق 

والهادف اأ�سا�سًا اإىل ت�سويق االنتاج ال�سناعي اللبناين باأ�رشع 

الو�سائل واأقل كلفة.

عمدت اإدارة املجلة اإىل مراعاة النقاط التالية لت�سهيل الو�سول 

اإىل ال�سلعة اللبنانية:

دوليًا  �ملعتمد  �لقطاعي  �لت�ضنيف  خــالل  مــن  �ملنتجات  عر�س  مهنيًا:   1
H.S.Code مبا ي�ضهل على �مل�ضتفيد �لو�ضول �إىل �ل�ضلعة �ل�ضناعية ب�ضهولة.

�أو�ضع  لهذ� �مللحق من خالل توزيعه يف  �لقر�ء  �أكرب عدد من  جذب  ت�سويقيًا:    2
نطاق ممكن على �ملوؤ�ض�ضات و�جلهات �ملعنية بناًء على قاعدة معلومات خا�ضة مت 

تكوينها عرب �أختيار موؤ�ض�ضات ذ�ت ن�ضاطات جتارية تتو�فق مع وجهة �ملنتجات 

�ل�ضناعية �للبنانية �مل�ضمولة يف �مللحق. وذلك �أما من خالل طبعه د�خل �ملجلة �أو 

بطبع كميات �إ�ضافية منف�ضلة توزع وفق قاعدة �ملعلومات �ملكونة.

3 الكلفة: تخفي�س �لكلفة على �ل�ضناعيني ب�ضكل كبري جد�ً بحيث ت�ضل �إىل �لرمزية 
مما يحفز �أكرب عدد منهم لعر�س منتجاتهم من خالل �مللحق �ملذكور.

للمجلة ــــكــــرتوين  �الإل �ملـــوقـــع  ــى  عــل ــحــق  �ملــل هــــذ�  و�ــضــع  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ًا:     4
�ملر�ت  �ألــوف  ع�رس�ت  �أ�ضتعماله  ي�ضاعف  مبا   www.sinaaiktisad.com
�آالف  على  جمانًا  �مللحق  توزيع  �إىل  باالإ�ضافة  �ملطبوعة.  �لن�ضخ  �إىل  باالإ�ضافة 

�ملوؤ�ض�ضات.

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة �ل�صناعــة و�القت�صــاد

ملحــق �صنع يف لبنان

Made In Lebanon

www.sinaaiktisad.Com

جبل لبنان

البقاع

ال�سمال

 بيروت  

وال�ساحية الجنوبية

اإعالنات ملحق �سنع في لبنان

االإ�ستراكات

عبداهلل حداد 

عبا�س عبد الح�سين

كو�ستي عاقلة

ح�سن دقيق

زينب وهبي

جومانة نادر، دالل النجار

منال طالب

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

داتا المعلومات
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الصادرات الصناعية اللبنانية خالل الخمسة أشهر األولى من العام 2014

�شادرات �شناعية

ال�سناعية  ال�سادرات  بلغ جمموع 

خالل اخلم�سة ا�سهر االأوىل من العام 

مليون   1308.5 ماقيمته   2014
 1459.6 مقابل  )د.اأ(  اأمريكي  دوالر 

اأ�سهر  اخلم�سة  خالل  )د.اأ(  مليون 

 1286.7 و   2013 العام  من  االأوىل 

مليون )د.اأ( خالل الفرتة ذاتها من 

 العام 2012، اأي بانخفا�س ون�سبته

الفرتة  هذه  مع  مقارنة   %  10.4
ون�سبته واإرتفاع   2013 العام   من 

1.7 % مقارنة مع العام 2012.

كرمية  �أحجار  لوؤلوؤ،  االأوىل:  املرتبة 

ومعادن ثمينة ، �إذ بلغت قيمتها 259.9 

مليون د.�أ خالل هذه �لفرتة.

�ضناعة  منتجات  الثانية:  املرتبة 

�الأغذية، �إذ بلغت قيمتها 220.3 مليون 

د.�أ.

و�أجهزة  �آالت  الثالثة:  املرتبة 

قيمتها  بلغت  �إذ  كهربائية،  ومعد�ت 

188.7 مليون د.�أ.

عادية  معادن  الرابعة:  املرتبة 

وم�ضنوعاتها بقيمة 162.6مليون د.�أ.

�ل�ضناعات  منتجات  �خلام�ضة:  �ملرتبة 

�لكيماوية بقيمة 142.7 مليون د.�أ.

أواًل: أهم المنتجات المصدرة حسب أقسام التعرفة الجمركية خالل الخمسة أشهر األولى من العام 2014
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للمنتجات  �مل�ضتوردة  للدول  بالن�ضبة 

�ل�ضناعية �للبنانية خالل �خلم�ضة �أ�ضهر 

ت�ضدرت  فقد    2014 �لعام  من  �الأوىل 

وقد  �لدول  هذه  الئحة  �أفريقيا  جنوب 

جاء ترتيب �لدول كما يلي:

جنوب  ت�ضدرت  االأوىل:  املرتبة 

حيث  �ملرتبة  هذه  ذكرنا  كما  �أفريقيا 

هذه  �إليها  �ل�ضادر�ت  قيمة  بلغت 

يو�زي ما  �أي  د.�أ  مليون   161.4  �لفرتة 

�الإجمالية  �لقيمة  من   %  12.3
لل�ضادر�ت �ل�ضناعية.

�ل�ضعودية  �حتلت  الثانية:  املرتبة 

هذه �ملرتبة حيث بلغت قيمة �ل�ضادر�ت 

هذه  خالل  د.�أ  مليون   141.7 �إليها 

�لفرتة �أي ما يو�زي 10.8 % من �لقيمة 

�الإجمالية.

�لعربية  �الإمار�ت  الثالثة:  املرتبة 

�ل�ضادر�ت  قيمة  بلغت  حيث  �ملتحدة، 

مليون   120.3 �لفرتة  هذه  خالل  �إليها 

د.�أ �أي مايو�زي 8.7 %.

املرتبة الرابعة: �لعر�ق، حيث بلغت 

قيمة �ل�ضادر�ت �إليها خالل هذه �لفرتة 

104.7 مليون د.�أ �أي مايو�زي 8 %.
قيمة  وبلغت  �ضوريا  �خلام�ضة:  �ملرتبة 

�ل�ضادر�ت �إليها 86.3 مليون د.�أ.

ثانيًا: أسواق الصادرات الصناعية حسب الدول حيث تصدرت جنوب أفريقيا 
الئحة الدول المستوردة

فال دو ليفيلوكس
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�شادرات �شناعية�شادرات �شناعية

ثالثًا: أسواق الصادرات الصناعية حسب تكتالت الدول خالل الخمسة أشهر األولى من العام 2014

حيث تصدرت الدول العربية المرتبة األولى

�لعربية  �لدول  �ضكلت  االأوىل:   املرتبة 

 2014 �لعام  من  �لفرتة  هذه  خالل 

�ل�ضناعية  لل�ضادر�ت  �لرئي�ضية  �ل�ضوق 

�للبنانية ن�ضبة �إىل �لدول �الأجنبية، فقد 

 640.7 �إليها   �ل�ضادر�ت  قيمة  بلغت 

من   %  49 ن�ضبته  ما  �أي  د.�أ  مليون 

جمموع �ل�ضادر�ت �ل�ضناعية.

املرتبة الثانية: �حتلت �لدول �الأفريقية 

��ضتوردت  �إذ  �ملرتبة  هذه  عربية  �لغري 

مان�ضبته 23  %.

�الأوروبية  �لدول  الثالثة:  املرتبة 

و��ضتوردت مان�ضبته 18.4 %.

�لغري  �الآ�ضيوية  �لدول  الرابعة:  املرتبة 

عربية مبا ن�ضبته 4.5 %.

الدول  اإىل  امل�سدرة  املنتجات  اأبرز  اأما 

العربية فهي:

- منتجات �سناعة االأغذية بقيمة 146.3 

مليون د.اأ.

- اآالت واأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 

108.8 مليون د.اأ.
- منتجات ال�سناعات الكيماوية بقيمة 

92.7 مليون د.اأ.
- منتجات الورق والكرتون وم�سنوعاتهما 

بقيمة 69.0 مليون د.اأ.

مؤسسة طرابلسي يونيفرسال ميتال
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 رابعًا: توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدرة إليها 
خالل الخمسة أشهر األولى من العام 2014

�ل�ضناعية  �ل�ضادر�ت  �أن  �إىل  هنا  ن�ضري 

�أ�ضهر  �خلم�ضة  خالل  �أهمها  كان  و�لتي 

�الأوىل من �لعام 2014.

بلغت  �إذ  �لكرمية،  و�الأحجار  �للوؤلوؤ   -

ت�ضدرت  وقد  د.�أ  مليون   259.9 قيمتها 

�مل�ضتوردة  �لبلد�ن  الئحة  �أفريقيا  جنوب 

 161.4 بقيمة  ��ضتوردت  �إذ  �ملنتج  لهذ� 

�لعربية  �الإمار�ت  ثم  ومن  د.�أ  مليون 

�ضوي�رس�  وتليها  د.�أ  مليون   35.9 بقيمة 

بقيمة  وبلجيكا  د.�أ  مليون   30.8 بقيمة 

9.6 مليون د.�أ.

�لغذ�ئية  �ل�ضناعات  - ومن ثم �ضادر�ت 

مليون   220.3 قيمتها  بلغت  و�لتي 

�لدول  �ضد�رة  �ل�ضعودية  و�حتلت  د.�أ، 

�مل�ضتوردة لهذ� �ملنتج بقيمة 34.0 مليون 

مليون   30.7 بقيمة  �ضوريا  ثم  ومن  د.�أ 

 ، د.�أ  مليون   26.0 بقيمة  و�لعر�ق  د.�أ 

و�الإمار�ت �لعربية بقيمة 16.7 مليون د.�أ.

و�الأجهزة  �الآالت  �ضادر�ت  تليها  ثم   -

�لعر�ق  و�حتلت  �لكهربائية،  و�ملعد�ت 

�ملنتج  لهذ�  �مل�ضتوردة  �لبلد�ن  الئحة 

د.�أ،  مليون   33.7 ماقيمته  ��ضتوردت  �إذ 

مليون   24.3 بقيمة  �ل�ضعودية  تلتها  ثم 

د.�أ،  مليون   13.3 بقيمة  ونيجرييا  د.�أ 

و�الإمار�ت �لعربية بقيمة 12.2 مليون د.�أ.

عادية  معادن  وهو  �لر�بع  �ملنتج  �أما   -

تركيا  ت�ضدرت  فقد  وم�ضنوعاتها 

�إذ  �ملنتج  لهذ�  �مل�ضتوردة  �لبلد�ن  الئحة 

��ضتوردت ماقيمته 42.3 مليون د.�أ. تلتها 

ماقيمته  ��ضتوردت  �إذ  كوريا  جمهورية 

19.5 مليون د.�أ ومن ثم �الإمار�ت �لعربية 
 6.7 بقيمة  ��ضبانيا  د.�أ  10مليون  بقيمة 

مليون د.�أ.

واردات اآلالت والمعدات 
الصناعية خالل الفصل األول 

من العام 2014

�الآالت  من  �لو�رد�ت  جمموع  بلغ 

�لف�ضل  يف  �ل�ضناعية  و�ملعد�ت 

 70.2 نحو   2014 �لعام  من  �الأول 

مليون   75.3 مقابل  د.�أ  مليون 

�لعام  من  عينها  �لفرتة  خالل  د.�أ 

 6.8 بانخفا�س ون�ضبته  �أي   2013
% مقارنة مع �لعام 2013.

الئحة  �أملانيا  ت�ضدرت  وقد 

�لبلد�ن �مل�ضدرة لالآالت و�ملعد�ت 

بلغت  حيث  لبنان،  �ىل  �ل�ضناعية 

حو�يل  �لف�ضل  هذ�  خالل  قيمتها 

�إيطاليا  تليها  د.�أ  مليون   16.8
ثم  ومن  د.�أ  مليون   12.2 بحو�يل 

�ل�ضني بحو�يل 11 مليون د.�أ.

اونيكو

يونيكفاكيوم باغز
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Oussayma Ghraw s.a.l

Phone: +961 1 788501 
Mobile: 961 3 632377 - Telfax: 961 1 788481

e-mail: info@oussaymaghraw.com
website: www.oussaymaghraw.com

address: Talet el-khayat - Beirut - Lebanon



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

 من�صورية املنت - املكل�س - بريوت - لبنان   

هاتف : ٦٨٠٦٨٠ )١( ٩٦١  - �س.ب : ٦٦  -     فاك�س: ٦٨٥٠٩٠ )١( ٩٦١

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

طحينة - راحة حلقوم - حالوة - �صم�صمية - دب�س خروب

Tahini - Loukoum - Halawa -  Semsmia - Carob’s Rolases
بريوت - هاتف :٥٤٥٣٣١- ٠١/٢٧٣٦٤٩ - فاك�س :  ٠١/٥٤٥٣٣١ - �س.ب.: ١١٤٧٢٠

E-mail: ghandour.lb@gmail.com

Abdul KAder ghAndour & sons s.A.l

 �صركة �صدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
�صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�صترياد وت�صدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - �صارع اق�صي�س - بريوت لبنان - تلفون: ٢٧٨٢٤٨-٠١/٥٤٢٥٤٢ ٩٦١  

فاك�س: ٠١/٥٤٣٠٣٠ ٩٦١  

www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com

فرع اأول: حتويطة الغدير جانب حمطة ها�صم - هاتف: ٤٧٥١٧٢ ١ ٩٦١ 

فرع ثاين: الكفاءات مقابل مدر�صة الفرير - هاتف: ٤٧٥١٧٣ ١ ٩٦١

حلويات غربية و�صرقية

patisserie-lolita@hotmail.com    -    www.patisserielolita.com
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مخلالت - كبي�س - مربيات - معلبات طازجة  ورق عنب 

 زيتون - زيت زيتون

�صركة منتوجات ال�صيعة �ش.م.م

Al Dayaa

Pickles-Jams-Canned Food 
Grape Leaves Olives-Olives Oil

aldayaa@hotmail.com       Website : www.aldayaa.com

الكورة - كفرعقا - لبنان ال�صمالي - هاتف : ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ 

 فاك�س : ٩٥٢٨٢٨ )٦( - خليوي : ٣٠٣٨٤٢ )٣( ٩٦١  

�س.ب : ١٢ اميون - لبنان

E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com

اأفخر اأنواع البهارات

طريق الجديدة الملعب البلدي -  بيروت - لبنان - هاتف: ٧٧١٥١٩ ٠٣ ٧٠٥٢٧٧ ١ ٩٦١
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معــامل كــامل بـدوي الب�صــاط

KAMEL BADAWI AL BSAT  PLANTS

الغازية - اتو�صرتاد �صيدا /�صور  �س.ب  بريوت : ١١١٨٩٨

هاتف : ٢٢٢٦٩٦ )٧( ٩٦١ - تلفاك�س: ٢٢٠٤٢٥ )٧( ٩٦١

بريوت - هاتف : ٦٥٤٣٢٩ )١( ٩٦١   تلفاك�س : ٦٥٤٣٣٠)١( ٩٦١

E-mail :  obsat@cyberia.net.lb
Website : www.kamelbadawibsat.com



�صـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
تو�صيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات )ا�صتيراد وت�صدير(

حارة حريك - �سارع الروي�س الرئي�سي - �س.ب : ٢٤/١٧١  - برج الرباجنة 

   هاتف : ٥٥٦٠٥٨ )١( ٩٦١ - تلفاك�س : ٥٥٦٠٥٩ )١( ٩٦١  

E-mail : helbawi@helbawibros.com خلوي : ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ )٣( ٩٦١

مطاحن الفتوح-غبرية غروب �ش.م.م

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

جبل لبنان - ك�صروان - جديدة غزير - ال�صارع العام 

هاتف : ٩٢٥٩٦٥ )٩( ٩٦١ - ٦٤٣٥٠٢ )٣( ٩٦١ - فاك�س: ٩٢٥٣٦١ )٩( ٩٦١

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

�صركة اإبراهيم واأحمد اأبوغنيم

Ibrahim & Ahmad Abou Gheneim Co.

املناره - البقاع الغربي  

طريق عام را�سيا 

هاتف: ٥٦٣١٩٠ ٨ ٩٦١  

  ٦٠٩٠٠١ ٣ ٩٦١ 

فاك�س: ٥٦٣١٣٤/٥ ٨ ٩٦١

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

�صناعة م�صتقات احلليب والأجبان

Yougurt & Cheese Products

�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

موؤ�ص�صة خزعل للتجارة

مكعبات ثلج بجميع الأحجام

بعلبك - �صاحة نا�صر - هاتف:٥٦٤٩٤٨ ٧٦ ٩٦١

�صتورة - مقابل اجلمارك - هاتف:٤٦٧٤٥٥ ٧٦ ٩٦١

ال�صياح - مقابل معمل غندور - هاتف: ٣٥٥٥٦٣ ٣ ٩٦١
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�صركة ال�صمال للألبان والأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Productsاألبان واأجبان وكافة م�صتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام

 هاتف: ٢٨٦٤٢٢ ٣ ٩٦١+ -٩٨٢٤٢٠ ٣ ٩٦١+ 

�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

Serhal For Trading         صركة �صرحال للتجارة�

داريا - ال�صوف - جبل لبنان - ال�صارع العام - مبلكه - خليوي: ٢٣٤٧٥٦ ٣ ٩٦١  

serhaltradinglebanon@hotmail.com - تلفاك�س: ٢٤١٢١٢ ٧ ٩٦١

جتارة زيت وزيتون وكبي�ش و�صابون  /  زيت نباتي
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

Foods Industrial Corporation Sarl

�صركة فودز اند�صرتيال كوربوري�صن �س.م.م

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        
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Safa Sweet   صفا �صويت�

فرع اأول: النبطية - �صارع حممود فقيه - هاتف: ٧٦٦٦٧٠ ٧ ٩٦١

فرع ثاين: النبطية الفوقا - مقابل دار املعلمني - هاتف: ٧٦٤٣٩٥ ٧ ٩٦١

فرع ثالث: النبطية - مرج حاروف - مقابل حمطة ها�صم - هاتف ٧٦٧٠٥٧ ٧ ٩٦١

Candies, Arabic Sweets Chocolat�صناعة حلويات عربية، حلويات غربية

 �سناعة احلالوة والطحينة

Tahini & Halawa Industry

 لبنان - 

 �سيدا - الغازية  

 هاتف :

  ٧( ٩٦١( 224520 

 خليوي:

  ٧١١١١٨ )٣( ٩٦١  

 فاك�س :

٧( ٩٦١( 22050٦ 

E-mail :  greenhill.lebanon@gmail.com



�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -٢١٥٨٨٨ ٣ ٩٦١ 

فاك�س : ٦٠٠٣٤٦ ٥ ٩٦١ - �س.ب : ١٤/٥٤٤٥ بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل لفلوك�ش

   ال�صناعية

احمد عطايا

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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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

�صلوم اخوان لل�صناعة والتجارة

Salloum Bros For Industry & Trading

دب�س خروب وعنب، 

تني معقود 

Grapes Molasses 

 البرتون 

�صلعاتا - ال�صارع العام

 هاتف : ٦٤٢٠٤٢ )٦( ٩٦١

٧٤٠٦٩٢ )٦( ٩٦١ 

خلوي : ٧٢٢٠٧٧ )٣( ٩٦١ 

فاك�س : ٦٤٢٠٤٢ )٦(٩٦١

حلويات البابا املمتازة

Al Baba Al Mumtaza Sweets
�سناعة وبيع احللويات

Manufacturing & Selling Sweets

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

 لبنان اجلنوبي  

�صيدا - بوليفار نزيه 

البزري - مبنى ال�صركة

هاتف: ٧٣٥٢٢٦ ٧ ٩٦١  

فاك�س: ٧٣٥٢٢٨ ٧ ٩٦١

�س.ب: ٢٨٩
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Fanar - El-Metn
Tel: 961 1 896796 - 961 70 120506 - 961 3 595452

raymond.dekermendijian@dekerco.com.lb



�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

املركز التجاري لل�صرق الأو�صط

Middle East Commercial Center-MECC

info@conservetaanayel.com-www.conservetaanayel.com

اليقاع - زحلة - �ستورا ال�سارع العام  - هاتف : 5١4502 )٨( ٩٦١  

4١04١2 )٣( ٩٦١ - فاك�س : 5١4504 )٨( ٩٦١ -�س.ب : ٧2 زحلة

زيت زيتون، �صابون، ومنظفات

   كفر عقا - الكورة  -لبنان ال�صمايل  

 هاتف: ١٧٨٥٥٠ ٣ ٩٦١  

تلفاك�س: ٩٥١٢٩٠ ٦ ٩٦١

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

موؤ�ص�صة انطوان اللقي�ش 

ل�صناعة الزيتون والزيت

لبنان ال�صمايل - زغرتا الزاوية - منطقة كفرزينا - ال�صارع العام

 961  6 961 - تلفاك�س: 555777   3 خليوي: 686644 
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�شركة الكار �ش.م.ل  

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

�شناعة الم�شروبات الروحية والكحولية

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

  AL CART S.A.l 



موؤ�ص�صة كفوري لل�صناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.
�صناعة وجتارة جميع اأنواع الرخام والغرانيت واحلجر امل�صري

زحلة - البقاع - املدينة ال�صناعية �صارع الب�صاتني

هاتف: ٣١٥٤٣٤ ٣ ٩٦١ - ٤٢١٤٤٤ ٧٠ ٩٦١

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

All Kinds Of Granite

 

Modern Industries For Concrete sal (MIC)
  Ready Mix Concrete - Laboratory      مجبل باطون جاهز - مختبر لفح�ص الباطون

 العنــوان : جبل لبنان - املنت - ابو ميزان - الطريق العام  

هاتف : ٩٨٢٦٣٣-٤- ٩٦١         فاك�س: -٩٨٢٦٣٣ -٤- ٩٦١ 
 Email: mic-concrete@kahy-holding.com

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

�صد البو�صرية - مارتقال -  �صنرت عبد امل�صيح - بلوك A - هاتف: ٨٨٥٨١١ ١  - ٨٨٦٨١١ ١ ٩٦١ 

املعمل - جزين - طريق كفر حونة - هاتف: ٨١٢٤٩٠ ٣ - ٧١٠٦٨٥ ٣ ٩٦١

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

الن�صـــــر

Tiles & Marbel - بلط ورخام

�ل�صناعات �لمنجمية 

تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغر�مار للرخام و�لغر�نيت �ص.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�صناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�صخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �صارع جرج�س نعوم  

بناية جوزف الق�س - ط. ١.

�صالة العر�س وامل�صنع: ال�صويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�س : ٤٣٣٥٧٨ )٥( ٩٦١  

خليوي: ٧٥٣٥٧٨ )٣( ٩٦١

�س.ب.: ٧٣٥٤/ ١١ انطليا�س

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com
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�صارع �صيدة احلقلة- م�صتيتا- جبيل – لبنان

هاتف : ٧٩٦١٤٤ - ٧٩٦٥٠٢ )٩(  ٩٦١ 

فاك�س: ٧٩٦١٤٦ )٩( ٩٦١ 

روبن�صون اأغري �ش.م.م

�صناعة البيوت البال�صتيكّية- �صناعة �صتول الخ�صار المطعمة 

Robinson agri
Agricultural Products & Services

توؤّمن روبن�ضــون �أغري ت�ضميم،ت�ضنيع 

وتركيــب �لبيوت �لبال�ضــتيكّية وفــق �أحدث 

�الأخــرى  و�لبلــد�ن  لبنــان  فــي  �لتقنيــات 

�أ�ضــتر�ليا  جورجيــا،  رومانيــا،  كالعــر�ق، 

وغيرها. كما ت�ضــاهم في �إنتاج �أجود �أنو�ع 

�ل�ضــتول �لمطعمــة )�لبنــدورة و�لباذنجــان 

و�لبطيخ و�ل�ضــمام...( مما يكفل  للمز�رعين 

توّفــر  �أمثــل.    لح�ضــاد  مثاليــة  بد�يــة 

روبن�ضون �أغري كافة �لم�ضتلزمات �لزر�عّية 

و�لبذور�لمهجّنــة   �لــري  كم�ضــتلزمات 

و�الأ�ضــمدة �لكيماوية و�لع�ضوّية باالإ�ضافة 

�إلى �الإر�ضــاد �لزر�عي لم�ضاعدة �لمز�رع في  

�لح�ضول على �إنتاج �أف�ضل ونوعّية ممّيزة. 

�سناعة وتجارة 

مواد التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �صارع الق�صي�س 

هاتف : ٩٢٦٨٣٠)٣( ٩٦١ - ٢٧٩٣١٤ )١( ٩٦١ - فاك�س : ٢٧٩٣١٤ )١( ٩٦١  

الفتى كو
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials
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لـوريجين �ش.م.ل 
م�صتح�صرات التجميــل والعطــورات  والمنظفــات

 العنوان: البقاع - تعنايل  املنطقة ال�صناعية -  هاتف : ٥١٣٢٠١ - ٥١٣٢٠٢ )٨( ٩٦١ 

 فاك�س  : ٥١٣٢٠٠ )٨( ٩٦١ خلوي : ٨٣٣٦٢١ )٣( ٩٦١

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

  العنــوان : بريوت - �صاقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام  

هاتف: ٠١/٨٠٩٤٥٤ - خليوي : ٠٣/٢٨٤٦٩٠ - فاك�س: ٠١/٨١٠٤٥٤

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

Plastiban �صركة بل�صتيبون
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

املعمل: كفر�صيما 

املنطقة ال�صناعية 

هاتف :

٤٣٦١١٥/١١٤ )٥( ٩٦١ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاك�س:

 ٥٥٧٥٢٣)١( ٩٦١ 

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

 �صركة ايكو للتجارة وال�صناعة 

والمقاولت �ش.م.م

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

�صناعة وطباعة كافة انواع البل�صتيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

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

E-mail : abbasmiski@gmail.com

 موؤ�ص�صة ع.م. للبل�صتيك

ABBAS MISKI PLASTIC EST. 
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املنت، ال�صارع العام، هاتف: ٢٩٦٩٠١/٢/٣ ٤ ٩٦١ - فاك�س: ٢٩٦٩٠٤ ٤ ٩٦١

email: tony@ldi-lb.com

موؤ�ص�صة بل�صتيك راما

Plastic Rama Est.
�صناعة وطباعة جميع اكيا�س النايلون  وال�صولوفان

 را�صيا الوادي - �صهر الحمر - طريق كفرقوق

هاتف : ٢٣٣٦٩٢ )٣( ٩٦١ - تلفاك�س : ٥٦١١١١ )٨( ٩٦١
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�ل�صناعات �لكيمائية و�لبال�صتيك

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�صة و�لن�صيج

نيو كانون 

كومفورت-تك�ش

New Cannon 
Comfort Tex

البقاع - زحلة - قاع الرمي ال�صارع العام بناية جماع�س

هاتف: ٨١٢٢٦٠ )٨( ٩٦١ - فاك�س: ٨١٢٢٦٠ )٨( ٩٦١

E-mail:  comfort@terra.net.lb

بيا�صات منزلية - اأجهزة عرائ�س - مطرزات على اأنواعها

Linen - Brides Equipment - All Kinds of Embroidery

جممـوعـة الب�صن  �صركة ابناء عبدالرحيم الب�صن

Bodon Group
 Clothes  /  صناعة اللب�صة واملن�صوجات�

طرابل�س - امليناء - املحطة

هاتف : ٦٠٠٥٥٨ )٦( ٩٦١ - فاك�س :  ٢٢٠١١٤ )٦(٩٦١ - �س.ب : ٢٥٧٤

www.boodongroup.com

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

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

صناعة كافة امللبوسات القطنية
 Manufacturing All Kind of Under Wear - Linens - Baby Set - Blanket

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

92



بريوت - الب�سطا التحتا - �سارع اال�ستقالل  - بناية امل�ؤ�س�سة  - هاتف : 666660- 

644207 )1( ٩61  -  فاك�ض: 65٩200 )1( ٩61 �ض.ب.: 11/7238 ريا�ض ال�سلح

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

بيروت - الب�صطا التحتا - بناية بي�صون

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
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

فاك�س

بريد الكرتوين

هاتف

�صناعة �الألب�صة و�لن�صيج 93

تكنوتك�ش

TECHNOTEX
Industry, Trade & Printing Of Non-Woven Fabric 

صناعة وطباعة وجتارة النسيج غير املنسوج 

 داريا - ك�صروان  

املنطقة ال�صناعية 

لبنان

 هاتف :

  ٢٣١٥٤٢ )٩( ٩٦١   

 فاك�س:

  ٢٣٣٧٦١ )٩( ٩٦١ 

technotex@asia.com   -   www.technotexlebanon.com

بريوت - امل�صيطبة - �صارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : ٣٠٠٨٧٤ )١( - ٨١٦٨٤٥ )١( ٩٦١ - ٨٠٠٥٠٩ ٣ ٩٦١ - �س.ب.: ١٤ -٥٧٤١     

e-mail: info@janysix.com     Website: www.janysix.com

جاين �صيك�ش

Jany Six



�صناعة �الآالت و�الجهزة �لكهربائية

Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�ص�صة �صلح 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

�صركة �صب�صبي لل�صناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة االن�ساءات املعدنية

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�صمايل

 هاتف : ٤٦١٤١٦ )٦( ٩٦١

  ٤٦١٤١٥ )٦( ٩٦١   

 فاك�س :

٤٦١٤١٧ )٦( ٩٦١ 

 خلوي :

٦٦٦٧٣٣- )٣( ٩٦١ 

٧٠٩٧٤٥- ٣٦٧٦٧٣ - )٣( ٩٦١ 

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

Oussamco Addada Est.
Equipment & Industry

Beirut: 03 231087 - 01 854092
Dohat Aramoun: 70 969166 - 05 807752

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

info@ambar-group.com  -  www.ambar-group.com

Coffee & Nut Roasters, Nut Grinder, Hydraulic Baler, Horizontal 
& Vertical Mixer, Shredder, Horizontal Hammer Mill, Sorting 
Machines  & Semi-Automatic Filling Machine.
حمام�س بن و مك�صرات، مطاحن بن و مك�صرات و جميع اأنواع اأحلبوب، مكاب�س 

ماكينة  اأحلبوب،  تعريب  ماكينة  فرامات  وعامودي،  اأفقي  خالط  هيدروليكية، 

تعبئة اأحلبوب و البودرة. 

High Speed Coffee Roaster
حمم�س بن �صريع

Nut Roaster
حمم�س بزورات اآيل

Horizontal Hammer 
Mill – Dust Proof
مطحنة �صواكي�س اأفقية

Hydraulic Bailing Press
مكب�س هيدروليكي عامودي    



  حريري رادياتور

�صيدا - عني 

الدلب ملك 

حممد احلريري  

هاتف : 

   ٧٢٣٠٠٧ )٧( ٩٦١

 ٢٤٧٨٤٧ )٣( ٩٦١

�س.ب : ٤٩٩

HARIRI 
RADIATOR

�صناعة رادياتورات واك�ص�صواراتها لكافة

 ال�صيارات والمولدات والمعدات

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية - هاتف وفاك�س : ٤٥٥٠٠١ )١(٩٦١+  

E.Mail: elissaco@live.com - +خلوي : ٢٨٨٣٤٤)٣(٩٦١

�صركة الي�صا 

لل�صناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

املركز الرئيسي: صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  
تلفاكس: ٧٣025٣)٧(009٦١ -  ٧2225٣)٧(009٦١ - ص ب: ٣٧١ صيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�صركة اآماكو غروب الم�صاهمة �ش.م.ل.     

�صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

 AMACO GROUP S.A.L.

Manufacturing All 
Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

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
Egypt 
Tel: +20 1098919528
+20 1151516691
Kingdom Saudi Arabia
Tel: +966 508904230

 ليبان فور  

Liban Four  
�صناعة الأفران الآلية

�صناعة �الآالت و�الجهزة �لكهربائية

Saida - Ain Al Deleb - Mohammad Hariri Bldg.
Tel : 961 (7) 723007 - 961 (3) 247847  P.O.Box : 499 
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�صناعة �الآالت و�الجهزة �لكهربائية

لبنان - حارة حريك - هاتف: ٥٥٠٩٥٠ )١(٩٦١ - تلفاك�س: ٥٥٠٨٥٠ )١( ٩٦١ - خليوي: ٨١٢٨٤٢ )٧٠( ٩٦١

امل�صنع: ال�صويفات - العمرو�صية - تلفاك�س: ٤٩٠١١١/٢٢٢ )٥( ٩٦١

Specialized in Manufacturing Electrical Distribution Boards & Sheet Metal Works

 E-mail: info@electraco.com - Web: www.electraco.com

�صركة �صتيم لل�صناعة والتجارة �ش.م.ل

Steam Company  
Industry & Commerce sal

1 - املكتب الرئي�صي: بريوت - بناية العازارية  
ط2 – بلوك 02 ب - تلفون: 03266322 

 009611999511 - 009613514752
فاك�س: 009611999522  

2- امل�صنع الرئي�صي: منطقة الكفور  النبطية 
جنوب لبنان

3- م�صنع ما بعد البيع/ال�صيانة: 
بريوت – الكفاءات  - تلفون: 009611472582 

فاك�س:009611468475

info@steamindustry.com
 www.steamindustry.com

�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري  

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters 

صالة العرض: ضبية - األوتوستراد  - يميناً بإتجاه بيروت
هاتف:  223376 3 961 - 407417 4 961

المصنع: الدكوانة - نيو روضة  - هاتف:   613956 3 - 683184/5 1 961 
E-mail: moughanni@moughannilighting.com 

Website: www.moughannilighting.com

MF �صركة مغني اإخوان �ش.م.م
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�صناعة �الآالت و�الجهزة �لكهربائية

بريوت - لبنان البو�صرية - �صارع املدينة ال�صناعية

تلفون: ٤٩٧٠٦٦ - ٤٨٧٤٦٨ ١ ٩٦١+ - فاك�س: ٥٠٢٨٢٣ ١ ٩٦١+

nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

Lª«™ Gd≤«ÉS°Éä

All Sizes
Mù°Ö Gd£∏Ö

To Order

Qbº Gdù°éπ GdàéÉQ…:

GdªØƒV¢ HÉdàƒb«™ hGdªójô Gd©ÉΩ:Gdµù°É¿ U°ƒU°Éf»

C.R. : 51335 Baabda

AUTHORIZED SIGNATURE & General Manage : Alexan Soussani

Gd©æ``ƒG¿ :ADDRESS :
Bauchrieh - Industrial City

Tel : 961 (1) 497066 - 487468 - Fax : 961 (1) 502823

P.O.Box : 90/1808 - 

E-mail : nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com

GdÑƒT°ôjá - T°ÉQ´ Gdªójæá Gdü°æÉY«á 

gÉJ∞ : 660794- 864784)1( 169- aÉcù¢ : 328205)1( 169

U¢.Ü. : 8081/09LójóI

Y†°``ƒ :MEMBERS :
Association of Leb.Industrialists
Chamber of Commerce & Industry of Beirut

Lª©«á Gdü°æÉY««ø Gd∏ÑæÉf««ø

Zôaá Gdü°æÉYá hGdàéÉQI a» H«ôhä

53315H©ÑóG

fÉaµƒ Gjæƒcù¢ T¢.Ω.∫NAFCO INOX S.A.L.
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اآلت ل�صناعة املواد الغذائية والكيماوية

Machinery for food 
& chemical manufacturing

Alfa Steelاألفا �صتيل

البقاع - زحلة - تعنايل - ال�صارع العام قرب معمل الزجاج - بناية اأديب معتاد

هاتف: ٩٨٠٢٦٧ - ٦٤٥٠٩٤ )٣( ٩٦١

mohdـjoumaa@hotmail.com
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Velox صركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-Heatersت�صنيع قازانات و�صخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �صارع جامع العرب بناية �صهاب

 هاتف : ٤٧٢٠٤٢ )١( ٩٦١ - ٣٧٥١٢٣ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٤٧٢٠٦٠ )١( ٩٦١  

veloxco@hotmail.com

موؤ�ص�صة جوزف �ش ابوزيد واولده 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

وحدات خلط وجر�س، خالطات افقية و عامودية، جواري�س ومطاحن،معدات لنقل الب�صاعة، 

معدات يدوية لذبح الدواجن، معدات داخل املزرعة مثل مباي�س ومعالف وم�صارب

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

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation
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�صركة جي�صا لل�صناعة وللتجارة �ش.م.م

Jesa Industrial & Trading Co. s.a.r.l
HVAC Air Filters فالتر هواء للمكيفات

info@jesairfilters.com     www.jesairfilters.com

املنت - مزرعة ي�صوع - املنطقة ال�صناعية - بناية جي�صا

هاتف : ٢٨٢٩٩١ )٣( ٩٦١ - ٩١٥٤١٩/٢٠ )٤( ٩٦١

فاك�س : ٩٢٢٤٣٣ )٤( ٩٦١ - �س.ب.:١٠٩ عني عار

موؤ�ص�صة مظلوم ال�صناعية

البقاع - اأبلح - مفرق النبي اأيال - قرب �صوبرماركت مظلوم

هاتف: ١٦٨٢٣٠ - ٦٤٥٤٥٦ )٣( ٩٦١ - ٩٥٠٤٢٤ )٨( ٩٦١

ت�صنيع جبالت - مكاب�س وقوالب باطون - ك�صارات وخالطات علف  

Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

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

Ghaddar
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 Lebanon - Nabatieh - Deir El Zehrani 
Telfax: 00961 7 530 986 - Mobile: 00961 3 829906 

P.O. Box: 115 Nabatieh - 17002010 
www.traboulsi-est.com - E-mail:traboulsi_est@hotmail.com 

موؤ�ص�صة حممد طرابل�صي

MOHAMAD TRABOULSI EST. 
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Water Treatment, Water Pumps
Beirut - Tel: 961 5 411100

info@rafco.com

موؤ�ص�صة الإ�صكندر - اأبناء حممد مظلوم

مكاب�س بالط، وجاليات بالط، مكاب�س اأحجار باطون، ك�صارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�صغال امليكانيكية، جواري�س بح�س وبرغل، مطاحن ك�صك وحبوب

 طريق عام رياق - ج�صر الليطاين - قرب اللبول

هاتف : ٨٥٨١٥٢ )٧١( ٩٦١

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

  املكتب: املن�صورية - �صارع �صامي ال�صلح -  هاتف : ٤٠١٧٧٧ )٤( ٩٦١ - ٤٠١٠٧٧ )٤( ٩٦١ 

 فاك�س: ٥٣٢٣٩٩ )٤( ٩٦١  - خليوي :٢٨٦٢٥٢ )٣( - ٨٠٨٠٧٧ )٣( ٩٦١ �س.ب.: ٠١٦٢ - من�صورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�صناعية - هاتف: ٨٢٥٢٤٥ )٤( ٩٦١

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive TapeFlow Pack

�صويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

ميتال فابريك

Metal Fabric

�صيدا - حي الزهور - تلفاك�س: ٧٢٥٣٥٩ ٠٧  

 خليوي: ٢٤٥٩٦٥ ٣ ٩٦١  

�س.ب: ٧٤٥ �صيدا

hariri@metalfabric.org   

www.hariri@metalfabric.org

 جتهيز مطابخ - مطاعم  

 باتي�صري  �صوبرماركت   

اأعمال �صتانل�س �صتيل - تهوئة
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موؤ�ص�صة ب�صام حممد �صربي كّنو للتجارة وال�صناعة

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�سناعية  

 هاتف:

٣ ٩٦١ 0٨0٩٦١ 

٧ ٩٦١0 ٩42245 

٦ ٧١ ٩٦١5٦٩٣١ 

٧١ ٩٦١ 2٩٣502

٨ ٩٦١ 5١٣١55

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

BAKERY EQUIPMENT

Follow us on                

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 



معمل باريري عي�صى عم�صيت

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

 جبل لبنان  

 جبيل - عم�صيت  

 حي ال�صهر  

بناية عي�صى

هاتف: ٨٦٩٤٦٩ ٣ ٩٦١ 

  ٦٢٢٠٦٩  ٩ ٩٦١ 

فاك�س: ٦٢٢٠٦٩ ٩ ٩٦١

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

 جبل لبنان - ك�صروان - بلونة - مفرق داريا - مبلكه 

هاتف : ٧١٢٢٣٧ ٤ - ٨٩١٩٠٠ )٣( ٩٦١ - فاك�س : ٧١٧٥٧٧ )٤( ٩٦١ - �س.ب: ٧٠٧٠٤ انطليا�س

mas@assadsaliba.com - www.assadsaliba.com
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Zouk Mosbeh - Industrial State
Tel/Fax: 09 218 404 Mobile: 03 224 818

www.atcoalu.com     -     email: z.attallah@atcoalu.com

Aluminium - Glass

& Stainless Steel
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بريوت  -  لبنان - �صد البو�صرية- املدينة ال�صناعية - ملك اليا�س حبو�س

هاتف: ٤٩٧٢٠٧ ١ ٩٦١ -  تلفاك�س: ٤٨٨٦١١ ١ ٩٦١

خليوي: ٦٦٦٦٦٤  ٣ ٩٦١ - ٤٧٥٢٢٢  ٧٠ ٩٦١

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic

املنت - املدينة ال�صناعية - �صد البو�صرية 

هاتف: ٤٨٠٦٨١ ١ ٩٦١ - خليوي: ٨٣٩٨٦٠ ١ ٩٦١

O.G.Kاأو.ج.ك
  خراطة اأوتوماتيكية جلميع اأنواع املعادن، �صناعة جميع اأنواع الر�صورات 

مبختلف اأ�صكالها واأنواعها

Email: ogk_springs@hotmail.com

Al Sokhen Aluminiumأملنيوم السخن 

جبيل - حالت - طريق قرطبا

هاتف: ٧٥٧١٨٣ ٧١ ٩٦١ - ٢٣٢٩٦٨ ٧٠ ٩٦١

www.machabois.com - machabois@hotmail.com

اأ�صغال جميع اأنواع الأملنيوم والزجاج، �صيكوريت، ومطابخ واأليكوبوند وبرادي زجاجية

Gerges Kfoury

البقاع - زحلة  - تربل - ال�صارع العام - مبلكه

هاتف:  ٩٥٥٦٣٨ ٨ ٩٦١ - خليوي: ٢٦٧٨٢٨ ٣ ٩٦١

Aluminum Irrigation Pipes  /  صناعة اأنابيب اأملنيوم للري�

جرج�ش كفوري
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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

م�صنع علي الربجي واأولده ل�صناعة اخلزنات احلديدية

Ali Bourji & Sons Factory For Metal Tanks

البقاع - زحلة - رياق - �صارع املحطة - بناية ال�صركة

هاتف: ٧٨١٣٣٣ )٣( - ٩٠٠٤١٥ )٨( ٩٦١ - فاك�س: ٩٠٠٣٧١ )٨( ٩٦١

E-mail :  houssambourji@hotmail.com

خزنات حديدية، أبواب غرف مسلحة

اأدوني�س - املنطقة ال�صناعية - تلفون: ٢٢٣٠٤٠ ٩ ٩٦١ 

جديدة غزير - تلفون: ٩٢٥٣٩١ ٩ ٩٦١

اأربيل - عنكاوه - تلفون: ٤٦٠٠٨٦ ٧٧٠٠ ٠٠٩٦٤

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

 تجهيز وتركيب الهنغارات والمخازن 

ت�صنيع وتركيب البوابات 

الأوتوماتيكية وكافة الأ�صغال 

الحديد ال�صناعي والقرميد



موؤ�ص�صة جميل نهرا 

Jamil Nohra Est - Nohra Group Design
Furniture, Decore, & Curtains  /  مفروشات، ديكور، وبرادي

 امل�صنع: جبل لبنان - ال�صوف - دير القمر - طريق بيت الدين

بناية طوين جميل نهرا - هاتف: ٥١١٨٣٤ ٥ ٩٦١ - فاك�س: ٥١٠٨٣٤ ٥ ٩٦١

�صالة العر�س: الدامور - مدخل ال�صوف - هاتف: ٦٠٢٨٣٤ ٥ ٩٦١

E-mail: tony.j.nohra@hotmail.com
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Yaacoub El Asmar موؤ�ص�صة يعقوب الأ�صمر
�صناعة الفمرو�صات وهند�صة داخلية - ديكور من خ�صب الدهانات للموبيليا

Furniture-Decoration-Wood Work-& Paints for Furnitures

جبل لبنان - املنت- �صد البو�صرية �صارع الكهرباء بناية حامت رزق اهلل

 هاتف : ٨٧٥٥١٤ )١( ٩٦١ - ٦١٠٧٥١ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٨٧٥٥١٤ )١( ٩٦١  

موؤ�ص�صة يا�صر يو�صف واإخوانه للديكور والتعهدات

 ت�صميم وتنفيذ جميع اأنواع الديكورات - اأ�صقف م�صتعارة - جيب�س - جيب�صن بورد   

بال�صتيك - قناطر

هاتف: ٨٥٣٩٩٤ ٧٠ ٩٦١ - ٣٥٢٨٢٣ ٧٠ ٩٦١ - ٩١٣٥٣٨ ٧٦ ٩٦١

فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05
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Shreif Bros Factoryمعمل �صريف اخوان
ورق �صحي - حمارم

بعلبك الهرمل - الكيال - ال�صارع العام - مبلكه

هاتف: ٣٧٩٤٦٥ ٨ ٩٦١ - ٣٧٩٤٦٥ ٣ ٩٦١

Toilet Paper - Tissues
جيمي ديكور

 �لطريق �الأ�رسع 

للت�صويق �ل�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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�صركة املو�صوي للعدة واخلر�صوات

بريوت - العمرو�صية - خلف املطار - مقابل م�صروع الربكات

هاتف: ٤٩١١١١ ٥ ٩٦١

E-mail: tools@moussawitrade.co

بريوت - مار اليا�س - بناية الحتاد - قرب بنك بيبلو�س

 هاتف: ٣٠٢١٠٢ )١( - ٣١٧١١١ )١(  - ٣٨٨٨٢٦ ٧٠ ٩٦١ - فاك�س : ٣٠٢١٠٢ )١( ٩٦١

sinnogt@gmail.com

�صركة �صّنو للتجارة العامة �ش.م.م

Sinno For Industry

 �لطريق �الأ�رسع 

للت�صويق �ل�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان



 امل�سنع: جبل لبنان - ال�سوف - دير القمر  

طريق بيت الدين - بناية طوين جميل نهرا

هاتف: 5١١٨٣4 5 ٩٦١ - فاك�س: 5١0٨٣4 5 ٩٦١

�سالة العر�س: الدامور - مدخل ال�سوف

هاتف: ٦02٨٣4 5 ٩٦١

موؤ�ص�صة جميل نهرا 

Jamil Nohra Est - Nohra Group Design





 العنــــــوان : البقاع - تعنايل - املنطقة الصناعية - تلفاكس : 5١2١82 )8( 9٦١ خليوي : 9١0952 )٣( 9٦١
ADDRESS : Bekaa - Taanayel - Industrial area -  TelFax: 961 )8( 512182 - Mobile: 961 )3( 910952

E-mail : asilstone@yahoo.com

Manufacturing  Stones - Marbles & Granite   /  صناعة حجر - رخام - غرانيت�

الأ�صيـــــــــــــــــل 
للحجر الطبيعي والغرانيت
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ر�شالة الإمارات

كثفت غرفة دبي ��ضتعد�د�تها لتنظيم �ملنتدى 

حتت  يقام  �لذي  لالأعمال،  �الأفريقي  �لعاملي 

رعاية �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب 

رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، 

�أتالنت�س  فندق  يف  �ملقبل  �أكتوبر  مطلع  يف 

�لنخلة بدبي، مع تاأكيد �ملزيد من �ل�ضخ�ضيات 

�لعاملية �لهامة م�ضاركتها يف �ملنتدى.

واقع متجدد وتواصل متعدد
يقام حتت  و�لذي  �لعام،  �ملنتدى هذ�  وميتاز 

عن  متعدد«  تو��ضل   – متجدد  »و�قــع  �ضعار 

�ملنتدى �ل�ضابق، يف �أن �مل�ضاركة فيه تقت�رس 

على �أ�ضحاب �لدعو�ت من 500 م�ضارك رفيع 

�لقطاعني  من  �لــقــر�ر  �ضناع  من  �مل�ضتوى 

�حلكومي و�خلا�س، منهم روؤ�ضاء دول ووزر�ء 

�إد�ر�ت  جمال�س  وروؤ�ضاء  �الأفريقية،  �لدول  من 

و�ضناديق  �خلا�ضة،  �مل�ضارف  من  كل  ومديرو  مرموقة،  �رسكات 

�لرثوة �ل�ضيادية، و�ل�رسكات �خلا�ضة، وقادة �الأعمال �الإمار�تيون 

و�لعامليون، وروؤ�ضاء وكاالت ت�ضجيع �ال�ضتثمار �الأفريقية.

و�ل�ضخ�ضيات  �الأ�ضماء  من  �لعديد  م�ضاركة  �أن  �إىل  بوعميم  و�أ�ضار 

ودول  دبــي  مــن  كــل  يف  �لــقــر�ر  �أ�ضحاب  مــن  و�لفاعلة  �لهامة 

لكيفية  �الأبرز  �ملن�ضة  ويجعله  �ملنتدى،  �ضيرثي  �الأفريقية  �لقارة 

�القت�ضادية  �لنه�ضة  حتفيز  يف  دبي  وخربة  مز�يا  من  �ال�ضتفادة 

يف �لقارة �الأفريقية، وتعزيز تناف�ضية �رسكات دبي �لعاملية، حيث 

للتو��ضل  للم�ضاركني  �لفر�ضة على مدى يومني متتاليني  �ضت�ضنح 

يف ما بينهم و��ضتك�ضاف جماالت �لتعاون وتنمية �رس�كات جديدة 

وباقي  �أفريقيا  يف  �ل�رسكات  بني  �الأعمال  فر�س  من  و�ال�ضتفادة 

�ضو�رزمان  �ضتفن  كذلك  �مل�ضاركني  الئحة  وت�ضم  �لعامل.  �أنحاء 

بالك�ضتون،  ملجموعة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س 

وتوين فرناندي�س �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة »�إير �آ�ضيا«، و�ضلطان 

�أحمد بن �ضليم رئي�س جمل�س �إد�رة »مو�نئ دبي �لعاملية«.

شركات أفريقية
ولفت مدير عام غرفة دبي �إىل �أن دبي باتت �ملركز �لرئي�س للعديد 

�خلارجي،  �لعامل  مع  �أعمالها  ملمار�ضة  �الأفريقية  �ل�رسكات  من 

غرفة  ع�ضوية  يف  �مل�ضجلة  �الأفريقية  �ل�رسكات  عدد  �رتفع  حيث 

دبي و�لعاملة يف �الإمارة من 2914 �رسكة يف عام 2008 �إىل 7906 

�رسكات حتى يونيو 2014، �أي بن�ضبة منو بلغت 171 %.

�لتحديات  متعددة،  نقا�ضية  جل�ضات  يف  �ملنتدى  وي�ضتعر�س 

عو�ئق  على  �لتغلب  وكيفية  �لتحتية،  �لبنية  جمال  يف  و�لتعاون 

�لتجارة �لبينية، و�ال�ضتفادة من خرب�ت دبي يف هذ� �ملجال، وتاأثري 

و��ضتعر��س  �أفريقيا،  و�إىل  من  �ال�ضتثمار  يف  دبي  ومكانة  موقع 

جتارب �أفريقيا يف ��ضت�ضافة �الأحد�ث �لكربى، و�إعادة ر�ضم خريطة 

�لعامل عرب �لبو�بة �الأفريقية. باالإ�ضافة �إىل مناق�ضة �لدور �ملتوقع 

�أن تلعبه �لدول �الأفريقية يف �القت�ضاد �لعاملي خالل �لعقد �لقادم.

قطاعات
وت�ضري �الأرقام �ل�ضادرة عن غرفة دبي �إىل �أن قطاع �لتجارة ي�ضتحوذ 

يف  �ملوجودة  �الأفريقية  �ل�رسكات  ن�ضاط  من  �الأعلى  �لن�ضبة  على 

دبي، حيث تبلغ ن�ضبة �ل�رسكات �الأفريقية �لعاملة يف هذ� �لقطاع 

يف دبي 60 %، يليه قطاع �لت�ضييد و�لبناء )14.8 % من �ل�رسكات(، 

ومن ثم قطاع �خلدمات �للوج�ضتية )8.2 % من �ل�رسكات(، وقطاع 

�لتحويلية  �ل�ضناعات  وقطاع  �ل�رسكات،  من   )%  8.1(  �لعقار�ت 

)2.5 %(، وقطاع �ل�ضياحة و�ل�ضيافة )حو�يل 1 %(، وقطاع �لزر�عة 

.)% 0.2(

طيران
�لقارة  و�ضل  يف  رئي�ضًا  دور�ً  تلعب  دبــي  �أن  بوعميم  و�أ�ــضــاف 

من  �لعديد  �إىل  مبا�رس  طري�ن  �ضبكة  خالل  من  بالعامل،  �الأفريقية 

 21 �إىل  رحالت  �الإمــار�ت  طري�ن   
ّ

ت�ضري حيث  �الأفريقية،  �لوجهات 

�لقارة، يف  �ضحن يف  4 وجهات  �إىل  باالإ�ضافة  �أفريقيا،  وجهة يف 

 »فالي دبي« رحالت �إىل 6 وجهات �أفريقية، �الأمر �لذي 
ّ

حني ت�ضري

��ضرت�تيجية  مينح دبي ميزة تناف�ضية هامة، ويعزز دورها كبو�بة 

هامة للتجارة مع �أفريقيا، حيث �ضهدت جتارة دبي غري �لنفطية مع 

 141 بن�ضبة  �لقليلة �ملا�ضية، منو�ً  �ل�ضنو�ت  �الأفريقية خالل  �لقارة 

مليار   91.3 �إىل   2008 عام  يف  درهم  مليار   37.9 من  مرتفعًة   ،%
درهم يف عام 2013.

غرفة دبي تكثف استعداداتها لجعله المنصة األبرز لتحفيز النهضة
قادة دول ونخب األعمال يشاركون في المنتدى األفريقي
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تجارب واقعية
للم�ضاركني  �لــفــر�ــضــة  �ضت�ضنح 

غرفة  تنظمه  �لـــذي  �ملــنــتــدى،  يف 

ــاون مـــع جمــمــوعــة  ــع ــت ــال ــــي، ب دب

و�لتي  �لربيطانية،  »�إيكونومي�ضت« 

تتوىل مهمة تطوير حمتوى �ملنتدى 

وجتــهــيــز �لـــدر��ـــضـــات و�الأبـــحـــاث 

لال�ضتماع  به،  �خلا�ضة  �القت�ضادية 

لــ�ــرسكــات  ــة  ــي ــع و�ق جتــــارب  �إىل 

مثل  �الأفــريــقــيــة،  �لــقــارة  يف  تعمل 

»�ضام�ضونغ« و»بالك�ضتون«، وكيفية 

ومنتجاتهم  ��ضرت�تيجيتهم  تطور 

�خلا�ضة بال�ضوق �الأفريقية.

وبح�ضب تقدير�ت �لبنك �لدويل، حتتاج �أفريقيا �إىل 93 مليار دوالر 

�لتحتية،  �لبنية  يف  �ال�ضتثمار�ت  من  �حتياجاتها  لتغطية  �ضنويًا 

 31 �أن ثلث هذ� �ملبلغ فقط، وهو  2020، يف حني  و�ضواًل �إىل عام 

مليار دوالر �ضنويًا، متوفر حاليًا عند �حلكومات �الأفريقية.

دبي  موؤ�ض�ضة  �الآن،  حتى  �ملنتدى  ورعــاة  �رسكاء  الئحة  وت�ضم 

�خلليج  و�ــرسكــة  �لرئي�س(،  ــر�عــي  )�ل �حلكومية  لال�ضتثمار�ت 

دبي  وبنك  �ال�ضرت�تيجي(،  )�ل�رسيك  »جلفار«  �لدو�ئية  لل�ضناعات 

�الإ�ضالمي و�رسكة نخيل )�لر�عي �لذهبي(، و�رسكة دبي لال�ضتثمار 

لدول  �القت�ضادية  و�ملجموعة  �ضتاندرد  وبنك  �لف�ضي(،  )�لر�عي 

غرب �أفريقيا )�ل�رسيك �لر�ضمي(.

تقرير أكسفورد 
لالأعمال  �أك�ضفورد  جمموعة  مع  تفاهم  مذكرة  دبي  غرفة  وّقعت 

جهود  ي�ضتعر�س  ــذي  و�ل  »2015 »دبــي  �ملقبل  �لتقرير  الإ�ــضــد�ر 

�الإمارة  حت�ضري�ت  ويتناول  �القت�ضادي  �النتعا�س  لتعزيز  دبي 

لعدد  �ملتوقع  و�لنمو   ،2020 �لعاملي  �ك�ضبو  معر�س  ال�ضت�ضافة 

�لعام  بحلول  �ضائح  مليون   20 �إىل  ي�ضل  �ن  يتوقع  �لذي  �ل�ضياح 

.2020
لكبار  و�مل�ضاعدة  �لدعم  �لتفاهم،  مذكرة  مبوجب  �لغرفة  وتوفر 

حمللي �ملجموعة من خالل �إتاحة �ملجال �أمامهم ال�ضتخد�م مو�رد 

وقاعدة بيانات غرفة دبي للعام �لثالث على �لتو�يل الإعد�د �لتقرير: 

�الإن�ضاء�ت  �أعمال   2015 دبي  �لتقرير:  وي�ضتعر�س   .2015 دبي 

�جلارية يف مطار دبي �لدويل ومطار �آل مكتوم �لدويل يف دبي ورلد 

للمطار  �ال�ضتيعابية  �لقدرة  بزيادة  �الآن  منذ  بد�أت  و�لتي  �ضنرت�ل 

ب�ضكٍل ملحوظ. وي�ضلط �لتقرير �ل�ضوء على �جلهود �لتي تبذلها دبي 

�حلو�فز  خالل  من  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  �ل�رسكات  منو  لت�ضجيع 

و�ملبادر�ت �ملختلفة كاإن�ضاء حا�ضنات لالأعمال.

خطط طموحة
و�أ�ضار حمد بوعميم، مدير عام غرفة جتارة و�ضناعة دبي �إن دبي 

مت�ضي قدمًا يف خططها �لطموحة لتحفيز �النتعا�س �القت�ضادي، 

وجذب �ملزيد من �مل�ضتثمرين لالإمارة. و�أ�ضاف قائاًل: »�ضهد �لعام 

2013 ن�ضاطًا متميز�ً يف جمال �لتجارة وخا�ضًة �لت�ضدير و�إعادة 
�لت�ضدير باالإ�ضافة �إىل �الأد�ء �ال�ضتثنائي لقطاع �ل�ضياحة.

 �إيجابيًا يف قطاعات 
ً
كما �ضهدنا �أد�ء

و�لتجزئة  �جلملة  وجتارة  �لعقار�ت 

�إىل �ل�ضناعة. و�أتوقع من  باالإ�ضافة 

خالل تعاوننا مع جمموعة �ك�ضفورد 

لهذه  �ملتوقع  �لنمو  يف  نبحث  �أن 

لها،  �مل�ضتقبلية  و�الآفاق  �لقطاعات، 

�ال�ضتثمارية  �لفر�س  مع  خ�ضو�ضًا 

��ضت�ضافة  �ضيتيحها  �لتي  �لكبرية 

للم�ضتثمرين  �لعاملي  �ك�ضبو  معر�س 

�لعامليني يف خمتلف قطاعات دبي 

�القت�ضادية«.

زخم
و�أ�ضارت جانا تريك �ملديرة �الإقليمية ملجموعة �أك�ضفورد لالأعمال 

�إىل �أن عام 2013 قد �أعطى عدة �إ�ضار�ت على �أن عملية �النتعا�س 

�الإمــار�ت.  يف  �حلا�ضل  بالتطوير  مدفوعًا  زخمًا  تكت�ضب  دبي  يف 

وقالت: كان للقر�ر �لذي �تخذته �رسكة مورجان �ضتانلي كابيتال 

مبدينة  ومقرها  �لعاملي  �الأ�ضهم  �ضوق  ملوؤ�رس�ت  �إنرتنا�ضيونال 

نيويورك، و�لقا�ضي يف يونيو �ملا�ضي برفع ت�ضنيف �أ�ضو�ق �الأ�ضهم 

يف �الإمار�ت من �ضوق مبتدئة �إىل �ضوق نا�ضئة، �أهمية خا�ضة.

و�أ�ضافت:  حــذوه،  لتحذو  �أخــرى  وكــاالت  �أمــام  �لطريق  د 
ّ
مه وقد 

�ضيعر�س تقريرنا �جلديد �أهمية هذ� �لرفع مع �لرتكيز على قنو�ت 

جتارة  غرفة  فريق  باأن  ين 
ّ ُ
وي�رس �الإمــارة.  يف  �جلديدة  �ال�ضتثمار 

و�ضناعة دبي �ضي�ضاهم يف حتليلنا لهذ� �الأمر وغريه من �ملو��ضيع 

�لتي ُتعترب ذ�ت �أهمية كبرية بالن�ضبة لهم �أي�ضًا«.

تحول
�أك�ضفورد  ملجموعة  �لُقطرية  �ملديرة  با�ضايل  با�ضاك  و�أ�ضارت 

ددرَ �لن�ضاط يف �مل�ضاريع �لتى عانت من �لتاأخري  ُ لالأعمال �إىل �أنَّ جترَ

ل �لذي ت�ضهده بيئة �الأعمال 
ّ
فيما م�ضى هو عالمة �أخرى على �لتحو

يف دبي. وقالت يف هذ� �الإطار: ال �ضك �أن �لقو�نني �جلديدة �ملنظمة 

ل�ضوق �لعقار�ت يف �الإمارة �ضتلفت �هتمام �مل�ضتثمرين �إ�ضافة �إىل 

�الإجر�ء�ت �لتي توفر بيئة منا�ضبة لالأعمال مثل مبادرة »حكومة 

خ�ضو�ضًا  منتع�ضًا  دبي  �قت�ضاد  »يبدو  و�أ�ضافت:  �لذكية«،  دبي 

�لذي  �الأمر  2020؛  �إك�ضبو  ملعر�س  �جلدية  �ال�ضتعد�د�ت  بدء  مع 

�ضُتظهره دون �ضك �أبحاثنا �لتي جنريها بالتعاون مع غرفة جتارة 

و�ضناعة دبي«.

دليل حيوي
�ضيغطي �لتقرير عدة �أوجه لالإمارة مبا يف ذلك �قت�ضادها �لعام 

�لتطور�ت  �إىل  باالإ�ضافة  �مل�رسفية  و�الأعمال  �لتحتية  و�لبنية 

ن �لتقرير مقابالت عديدة 
ّ
�أخرى، ويت�ضم �لتي ت�ضهدها قطاعات 

مبن  و�الأعمال  و�القت�ضاد  �ل�ضيا�ضة  جمال  يف  �ملمثلني  �أبرز  مع 

فيهم �الأمني �لعام ملجل�س دول �لتعاون �خلليجي ووزير �لتجارة 

�الأر��ضي  د�ئرة  عام  مدير  �إىل  �إ�ضافة  �ل�ضنغافوري  و�ل�ضناعة 

و�الأمالك يف دبي. و�ضيتو�فر �لتقرير ب�ضكل مطبوع �أو رقمي على 

�الإنرتنت.
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

�أن عملية  يجمع خرب�ء �قت�ضاديون على 

جد�،  مبكرة  تز�ل  ال  �ضوريا  �إعمار  �إعادة 

عند  تتفاوت  �جلهات  هذه  تقدير�ت  لكن 

�إ�ضد�ر �أرقام وتوقعات الإجمايل �خل�ضائر 

�لتي �أنتجتها �حلرب هناك.

ويف وقت �ضابق، قدر �لبنك �لدويل �لكلفة 

تدنت  بينما  دوالر،  مليار   200 بحو�يل 

 80 حو�يل  �إىل  م�ضتقلني  خرب�ء  تقدير�ت 

مليار دوالر. ووفق توقعات غري من�ضورة 

لدول  و�الجتماعية  �القت�ضادية  للجنة 

غرب �آ�ضيا )�إ�ضكو�( فاإن هذه �لكلفة ت�ضل 

�إىل 140 مليار دوالر.

�لدور  على  �القت�ضاديون  ل 
ّ
ويعو

يف  �جلو�ر  دول  �ضتوؤديه  �لذي  �لفاعل 

�إىل  بو�ضوح  وي�ضريون  �لعملية  هذه 

على  �الإيجابي  و�النعكا�س  �ال�ضتفادة 

�قت�ضاد�تها. من جهته، قال رئي�س ق�ضم 

�ل�ضيا�ضات �القت�ضادية يف �إد�رة �لتنمية 

خالد  »�إ�ضكو�«  يف  و�لعوملة  �القت�ضادية 

�أبو �إ�ضماعيل، �إن �لعمل بد�أ قبل �أكرث من 

�إعد�د  م�رسوع  على  �لعام  ون�ضف  عام 

وقد  �ضوريا،  مل�ضتقبل  �لوطنية  �الأجندة 

�الأطر�ف  مع  م�ضاور�ت  �لعمل  تطلب 

كافة، م�ضري�ً �إىل �أن عدد �مل�ضاركني ناهز 

�لطيف  كل  متثل  متنوعة  �ضخ�ضية   350
�إ�ضماعيل  �أبو  وي�ضري  �ل�ضوري.  �ل�ضيا�ضي 

�إىل �أن �لنتيجة �لثانية لهذ� �لربنامج هي 

تقرير عن كلفة �لنز�ع يف �ضورية و�أثرها 

يف �القت�ضاد �لكلي و�الأهد�ف �الإمنائية، 

و�الأهد�ف  �لكلي  �القت�ضاد  يف  ذلك  و�أثر 

�الألفية.  �أهد�ف  حددتها  �لتي  �الإمنائية 

لدر�س  فريقًا من �خلرب�ء  ويتابع »جنمع 

على  ونعمل  �مل�ضادر  هذه  تدبري  �ضبل 

و�ضع �إطار �قت�ضادي متو�ضط �ملدى لي�س 

نظرة  لو�ضع  بل  �الإعمار،  الإعادة  فقط 

�ضوريا  مل�ضتقبل  تف�ضيلية  �قت�ضادية 

حديثة  �أرقام  وتظهر  �الأزمة«.  بعد  ما 

�لناجت �ملحلي تر�جع �أن منو  �إ�ضكو�،   من 

يف   ،2013 يف   % و17   ،2012 يف   %  28
حني بلغت ن�ضبة �لت�ضخم 90 %، وتر�جعت 

بني   %  93 و�لو�رد�ت   %  95 �ل�ضادر�ت 

�نخف�س  حني  يف  و2013،   2010 عامي 

�ملا�ضي  �لعام  �ل�رسيبي  �لتح�ضيل 

ووفق   .2010 بـ  مقارنة   %  34 بحو�يل 

�لبيانات، فاإن �الإنفاق �جلاري بلغ 16 % 

من �لناجت يف 2010، لريتفع �إىل 34 % يف 

2013، بينما تر�جعت �لعائد�ت �حلكومية 
من 21 % �إىل 10 % يف 2013. يف مو�ز�ة 

من زيادة  �حلكومي  �لعجز  �ضجل   ذلك، 

4.5 % خالل 2010 �إىل 26 %. ويف حني 
و�ضل �لدين �ملحلي �إىل 88 % يف 2013، 

يف  �لناجت  من   %  97 يتجاوز  �أن  توقع 
ُ
ي

 %  17 فبلغ  �خلارجي  ين 
رَّ
�لد �أما   ،2015

حجم  من   %  100 �إىل  ي�ضل  �أن  توقع 
ُ
وي

�أن  �الأرقام  وتبنّي   .2015 يف  �لناجت 

يف   %  9 من  تر�جع  �حلكومي  �ال�ضتثمار 

ووفق  �ملا�ضي.  �لعام   %  2.5 �إىل   2010
�الإجمالية  �خل�ضائر  فاإن  �إ�ضكو�،  تقدير�ت 

للنز�ع �ل�ضوري بلغت 139.7 مليار دوالر 

�لقطاع �خلا�س منها69.1 مليار،  ح�ضة 

�لعام.  للقطاع   %  31 مقابل   %  69 �أو 

 29 قيمتها  خ�ضائر  �لبناء  قطاع  وتكبد 

مليار دوالر وطاولت تد�عياتها 11.276 

�إجمايل  من   %  50 �أي  �ضخ�س،  مليون 

حلب  يف   %  32 بينهم  تقريبًا  �ل�ضكان 

 % دم�ضق و12  ريف  % يف  وحدها، و20 

يف حم�س، وبلغ عدد �مل�ضاكن �ملت�رسرة 

جزئيًا �أو كليًا حو�يل مليونني.

 دراسة اقتصادية جديدة 
140 مليار دوالر تكلفة إعادة اعمار سوريا
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متوز  خالل  جديدة  م�ضاريع   7 �ل�ضورية  �ال�ضتثمار  هيئة  �ضملت 

�ضورية،  لرية  مليار   2.48 من  �أكرث  ��ضتثمارية  بتكلفة  �ملا�ضي، 

وبطاقة ت�ضغيلية لـ844 عاماًل. وتوزعت �مل�ضاريع على م�رسوعني 

يف حمافظة ريف دم�ضق، وم�رسوعني يف �لالذقية، وم�رسوع يف 

كل من �إدلب وطرطو�س و�ل�ضويد�ء، ليكون جمموعها 7 م�ضاريع 

م�ضملة.

 38 �ضملت  قد  �لهيئة  تكون  متوز  نهاية  مع  �أنه  �لهيئة  وبيّنت 

م�رسوعًا منذ بد�ية عام 2014 بتكلفة ��ضتثمارية تقارب 42.14 

م�ضاريع  و4  �ضناعيًا  م�رسوعًا   32 منها  �ضورية،  لرية  مليار 

يف  وم�رسوع  �لنفط،  قطاع  يف  وم�رسوع  �لنقل،  قطاع  �ضمن 

بلغ  حني  يف  عاماًل،  لـ6150  ت�ضغيلية  وبطاقة  �لزر�عة،  قطاع 

بتكلفة  �لعام  بد�ية  منذ  م�ضاريع   10 �لتنفيذ  قيد  �مل�ضاريع  عدد 

��ضتثمارية تقديرية تزيد على 13.67 مليار لرية �ضورية، وبطاقة 

ت�ضغيلية لـ1857 عاماًل، وبالن�ضبة للم�ضاريع �ملنفذة فقد بلغت 4 

م�ضاريع خالل �لفرتة �ملذكورة.

غز�ل  هالة  �ل�ضورية  �ال�ضتثمار  هيئة  عام  مديرة  و�أو�ضحت 

جميع  يف  تنوعها  هو  حاليًا  ت�ضمل  �لتي  �مل�ضاريع  مييز  ما  �أن 

حيث  �لدو�ئية  �ل�ضناعات  قطاع  هو  �لهم  ولكن  �لقطاعات، 

ت�ضمنت م�ضاريع �ل�ضهر �ل�ضابع وجود 3 م�ضاريع الإنتاج �الأدوية 

�لب�رسية باأنو�عها و�ل�ضريومات وحماليل غ�ضل �لكلى، وهو موؤ�رس 

تنفيذ هذه  و�ضيتم  �لدو�ئية،  �ل�ضناعات  بد�ية تعايف قطاع  �إىل 

�مل�ضاريع �لثالثة يف حمافظتي �لالذقية )م�رسوعان(، وم�رسوع 

يف حمافظة طرطو�س، يف حني باقي �مل�ضاريع فكانت م�رسوع 

لرتبية �الأغنام وت�ضمينها وزر�عة حما�ضيل علفية يف حمافظة 

�ل�ضويد�ء، وم�رسوعان يف حمافظة ريف دم�ضق �أحدهما الإنتاج 

�لغازية،  و�مل�رسوبات  �لبرية  الإنتاج  و�الآخر  �لغذ�ئية  �ملقبالت 

وم�رسوع لنقل �لركاب يف حمافظة �إدلب.

 مشاريع بـ2.4 مليار ليرة شملتها هيئة االستثمار في تموز  
3  مشاريع لألدوية سوف تنفذ...

اتحاد المصدرين يجول في المنطقة الصناعية في يبرود
مع  بالتعاون  �مل�ضدرين  �حتاد  نظم 

ميد�نية  جولة  دم�ضق  ريف  حمافظة 

يف  �ل�ضناعية  �ملنطقة  من�ضاآت  على 

خالل  ومت  )رميا(  ومنطقة  يربود 

�ملن�ضاآت  �أو�ضاع  على  �الطالع  �جلولة 

باأ�ضحابها  و�اللتقاء  �ل�ضناعية 

لتوفريها  متطلباتهم  �إىل  و�ال�ضتماع 

لالإقالع بالعمل و�الإنتاج.

�جتماع  �جلولة  هذه  �ضبق  قد  وكان 

�ضم �ل�ضادة ر�تب عد�س نائب �ملحافظ 

وحممد �ل�ضو�ح رئي�س �حتاد �مل�ضدرين 

�الحتاد  رئي�س  نائب  حمور  ومازن 

يف  و�ملديرين  �مل�ضوؤولني  وبع�س 

غرف  وممثلي  دم�ضق  ريف  حمافظة 

حيث  باملحافظة  و�ل�ضناعة  �لتجارة 

يف  نعمل  باأننا  �ملحافظ  نائب  �أكد 

�حلكيمة  قيادتنا  وبتوجيهات  �ضورية 

لدعم �لقطاع �ل�ضناعي وخا�ضة �الأخوة 

ذ�ت  �ملن�ضاآت  و�أ�ضحاب  �حلرفيني 

كونها  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  �مل�ضاريع 

�إنتاجنا  وهامة يف  كبرية  ن�ضبة  ت�ضكل 

�ل�ضناعي.

�أن �حلكومة ت�ضعى د�ئمًا لدعم هذه  �إذ 

نائب  ووجه  و�أ�ضحابها  �مل�ضاريع 

�مل�ضدرين  �حتاد  �إىل  �ل�ضكر  �ملحافظ 

دعم  جلهة  بو�جبه  يقوم  كونه 

�الإجر�ء�ت  كافة  وت�ضهيل  �مل�ضدرين 

�لالزمة لهم.

حممد  �مل�ضدرين  �حتاد  رئي�س  وقال 

د�ئم  ب�ضكل  ي�ضعى  �الحتاد  �إن  �ل�ضو�ح 

�ل�ضناعية  للرتويج ولدعم كل �ملناطق 

�لت�ضديرية يف �ضورية.

ونوه �ل�ضو�ح باأن جتربة مزرعة ف�ضلون 

كانت جتربة ر�ئدة م�ضري�ً �إىل �أن �الحتاد 

�لت�ضهيالت  كافة  بتقدمي  �ضي�ضتمر 

توجيهات  وفق  �مل�ضدرين  لالأخوة 

�جلهات  مع  وبالتعاون  �حلكومة 

�ملعنية.

من جهته ذكر �أمني �رس �حتاد �مل�ضدرين 

مازن حمور باأن �الحتاد ي�ضعى ملوؤ�زرة 

ودعم �حلكومة يف عملية �إعادة �الإعمار 

على �أر�س �لو�قع م�ضري�ً �إىل �أن �الحتاد 

�مل�ضاريع  دعم  على  خططه  يف  يركز 

�ل�ضغرية و�ملتو�ضطة.
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ر�شالة العراق

�لتي  �الرهابية  �ملجموعات  بد�أت 

ومناطق  نينوى  حمافظة  على  ت�ضيطر 

عمليات  يف  �لدين  �ضالح  حمافظة  من 

تهريب �لنفط وبيعه يف �لد�خل و�خلارج، 

وقد طالبت بغد�د جمل�س �المن بالتدخل 

الحباط عمليات �ل�رسقة و�لتهريب، فيما 

»د�ع�س«  �إن  �لنفط  جمال  يف  خبري  قال 

يف  �لعدد  حمدودة  �ضهاريج  على  تعتمد 

ال  �ل�ضلطات  و�أن  �لعر�قي،  �لنفط  �رسقة 

تتمكن من �إيقافها. 

�لنفط،  وز�رة  با�ضم  �لر�ضمي  �ملتحدث 

»�ملجاميع  �أن  �أكد  جهاد،  عا�ضم 

تهريب  عمليات  يف  م�ضتمرة  �الإرهابية 

�لنفط« وبيعه د�خليا وخارجيا. و�أو�ضح 

على  �ملجاميع  هذه  �ضيطرت  »بعدما  �أن 

و�ضالح  نينوى  يف  �الأر��ضي  بع�س 

�لدين متكنت من �أخذ �لنفط �ملوجود يف 

و�أنابيب  �لنفطية  و�مل�ضتودعات  �حلقول 

و�أ�ضاف  �ملناطق«.  هذه  يف  �لنفط  نقل 

تبقى  ما  ب�رسقة  يقوم  �لتنظيم  »هذ�  �أن 

�لنفطية  و�حلقول  �النابيب  يف  نفط  من 

�لعليل  و�مل�ضتودعات«، مبينا �ن »حمام 

منها  �رسق  �لتي  �مل�ضتودعات  هذه  �أحد 

�لنفط بعدما �ضيطر عليها د�ع�س«. 

حمام  »م�ضتودع  �أن  �إىل  جهاد  ولفت 

�للرت�ت  ماليني  ي�ضم  كان  �لعليل 

�ملخ�ض�ضة ملحافظة نينوى«، كا�ضفا عن 

�أن »�لتهريب يتم عرب �ضهاريج خم�ض�ضة 

لنقل �لنفط«، تتوجه �ىل كرد�ضتان ومنها 

�ىل تركيا. وتابع �أن »ما يجري �ليوم يف 

�الإرهابية  �ملجاميع  هدف  هو  �لعر�ق 

كانو�  »�الإرهابيني  �ن  مبينا  زمن«،  منذ 

وكانو�  �لنفط،  على  لال�ضتيالء  ي�ضعون 

يفجرون �خلطوط �لنفطية« لتعطيل �لدولة 

»جماميع  �أن  وبنّي  و�رباكها.  �لعر�قية 

على  �لت�ضدير  عمليات  يف  تعتمد  د�ع�س 

طرق ع�ضو�ئية وتخريبية، لذلك ال نتمكن 

من معرفة حجم ما �رسقته من �لنفط«. 

قامو�  »�الإرهابيني  �ن  جهاد  وكرر 

بيجي  م�ضفى  يف  تخريبية  بعمليات 

جيهان  ـ  بغد�د  �لنفط  نقل  خط  وقطعو� 

�الأعمال  »هذه  �ن  موؤكد�  �لرتكي«، 

�ضمال  من  �لنفط  ت�ضدير  بتوقف  ت�ضببت 

�لعر�ق«. ونفى �متالك �لوز�رة »�إح�ضائية 

�أن  م�ضتدركا  �رسقته«،  متت  ما  بكمية 

من  �للرت�ت  ماليني  �رسقو�  »�الإرهابيني 

ونفط  �أ�ضود  نفط  بني  �لنفطية  �مل�ضتقات 

خام«. 

اإلرهابيون يسرقون نفط العراق في صهاريج
ناقالت تعبر كردستان إلى تركيا
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و�أ�ضار �إىل �أن »�لقر�ر�ت �لدولية و��ضحة، 

فهي تفر�س على جميع �جلهات كاأفر�د 

مع  تتعامل  جهة  و�أي  ودول  وجماعات 

�الإرهاب عقوبات دولية«. وطالب جمل�س 

من  للحد  �لقر�ر�ت  هذه  بـ«تفعيل  �الأمن 

�جلماعات  هذه  قبل  من  �لنفط  �رسقة 

»�الأممية  �لقر�ر�ت  �ن  وقال  �الإرهابية«. 

بحق تركيا ب�ضبب كونها طريقا لتهريب 

مطالبا  مفعلة«،  غري  �لعر�قي،  �لنفط 

دور�  يبذل  و�ن  باحلزم  �الأمن  »جمل�س 

�ن  �عتبار  على  �لعر�ق،  مل�ضاعدة  �أكرب 

�لنفطية  للرثوة  منظما  ��ضتنز�فا  هناك 

عن  ف�ضال  �لتهريب،  خالل  من  �لعر�قية 

مر�أى  على  �لنفطية  �ملن�ضاآت  تخريب 

وم�ضمع �جلميع«. وتابع �أن »وز�رة �لنفط 

�لعر�قية قدمت �ضكوى حتكيم لدى غرفة 

»�لوز�رة  �ن  موؤكد�  �لدولية«،  �لتجارة 

م�ضتمرة يف تنفيذ �إجر�ء�ت �ل�ضكوى«. 

�إجر�ء�ت  متلك  »�لوز�رة  �ن  جهاد  ور�أى 

مبكاتب  باال�ضتعانة  دولية  قانونية 

�أن  م�ضتدركا  دولية«،  قانونية  ��ضت�ضارة 

ينبغي على  لذلك  يكفي،  به ال  نقوم  »ما 

ومعاقبة  قر�ر�ته  تفعيل  �الأمن  جمل�س 

�الإرهاب وتدعمه  �لتي تقف مع  �جلهات 

وتتاجر معه«. و�أكد �أن »لي�س كل �ل�رسكات 

�لنفط  ت�ضرتي  �لنفط  جمال  يف  �لعاملة 

»�ل�رسكات  �ن  موؤكد�  �الإرهابيني«،  من 

�ملهرب«.  �لنفط  ت�ضرتي  ال  �لر�ضينة 

مع  تتعامل  �لتي  »�جلهات  �أن  و�أ�ضتدرك 

الفتا  �لنفط«،  ت�ضرتي  من  هي  �لقر�ضنة 

�لنفط  ت�ضدير  �رسكة  »خطاب  �أن  �إىل 

حتذير  يخ�س  فيما  و��ضحا  كان  �ضومو 

�ل�رسكات من �لتعامل مع �رسكات �أخرى 

تعمل يف ت�ضدير �لنفط غري �رسكة �ضومو 

�ملعتمدة«. 

�لدبا�س،  فايق  �لنفط،  جمال  يف  �خلبري 

ر�ى �ن �حلكومة �لعر�قية »ال تتمكن من 

�ل�ضيطرة على عمليات تهريب �لنفط �لتي 

�ملناطق  يف  �إرهابية  جماميع  بيد  تتم 

�لدبا�س  و�أ�ضاف  عليها«.  ت�ضيطر  �لتي 

تهريب  ملنع  �جر�ء�ت  �تخاذ  ميكن  »ال 

من  ينطلق  و�حد  �جر�ء  با�ضتثناء  �لنفط، 

�ملجاميع  هذه  على  �لق�ضاء  كيفية  مبد�أ 

�لنفط  عو�ئد  و��ضتغالل  وبيعه  �الإرهابية 

�ن  ور�أى  �الإرهابية«.  م�ضاريعها  لتمويل 

»�ملجاميع �الإرهابية متكنت من �ل�ضيطرة 

�ملو�ضل  مناطق  يف  �لنفط  خز�نات  على 

ل�ضعف  نتيجة  �الأخرى  �ملدن  وبع�س 

�حلكومة �الحتادية وحكومة �الإقليم«. 

عرب  ت�ضدر  »د�ع�س  �أن  �لدبا�س  و�أو�ضح 

�ضهاريج خم�ض�ضة للنفط، ومن �ملتوقع 

�أن  مبينا  حمدود�«،  عددها  يكون  �ن 

لذلك  �لعر�ق،  �أر�س  يف  طامعة  »تركيا 

و�عرب  �أر��ضيها«.  �لت�ضدير عرب  ال متنع 

عن �عتقاده �أن »�لطريقة �ل�ضليمة للق�ضاء 

مر�قبة  يف  تكمن  �لنفط  تهريب  على 

وق�ضفها  �لنفط  ت�رسق  �لتي  �ل�ضاحنات 

بو��ضطة �لطائر�ت �لع�ضكرية د�خل حدود 

»�الإرهابيني  �أن  �إىل  و�أ�ضار  �لعر�ق«. 

يختارون �لطرق �الآمنة ل�ضالمة و�ضول ما 

�رسقوه وبيعه �إىل جهات �أخرى«. و��ضار 

و�تفاقيات  »قو�نني  وجود  �ىل  �ملتحدث 

معه  تتعامل  �لتي  و�لدول  �لعر�ق  بني 

للمنتج  و�ال�ضتري�د  �لت�ضدير  عمليات  يف 

�التفاقيات  هذه  متنع  حيث  �لنفطي، 

�أخرى  �رسكات  عرب  �خلام  �لنفط  ت�ضدير 

�إىل  ولفت  �ملعتمدة«.  �ضومو  �رسكة  غري 

�أن »من حق �لعر�ق �إقامة دعوى قانونية 

�التفاقية«،  هذه  تخالف  جهة  �ية  �ضد 

يف  مثبت  عنه  �أحتدث  »ما  �ن  موؤكد� 

�لد�ضتور �لعر�قي«. 

�الحتادية  �حلكومة  حق  »من  �أن  وكرر 

ت�ضرتي  �لتي  �جلهة  مقا�ضاة  بغد�د  يف 

وطالب  علمها«.  دون  من  �لعر�قي  �لنفط 

و�ن  بالوطنية  بال�ضعور  »�الإقليم  حكومة 

حتيط  �لتي  �الأمنية  �لظروف  ت�ضتغل  ال 

يف  �ملنتج  �خلام  �لنفط  وت�ضدر  بالبلد 

بغد�د«.  حكومة  مو�فقة  بدون  �الإقليم 

ور�ى �ن »�حلكومة �الحتادية وحدها من 

�إيقاف ت�ضدير �لنفط �لعر�قي  تتمكن من 

من حكومة �أربيل، الأنها متلك حزمة من 

�لقو�نني و�لقر�ر�ت �لتي توقف �لت�ضدير«. 

�لنفط  جلنة  رئي�س  نائب  جهته،  من 

�إن »موقف  قال،  �لفيا�س  و�لطاقة، علي 

�إرهابية  منظمات  باإد�نة  �الأمن  جمل�س 

و�أ�ضاف  �إيجابي«.  ود�ع�س  كالقاعدة 

»يجب �أن يكون هناك موقف دويل حازم 

�الإرهابية«،  �الأعمال  هذه  �إىل  للت�ضدي 

�الأعمال  هذه  �إيقاف  »�رسورة  موؤكد� 

�ن  ور�أى  �لعام«.  �ملال  على  للحفاظ 

نظام  وال  عرف  يحكمها  ال  »تركيا 

د�خلي وال خارجي يحافظ على �ضمعتها 

�أنها  مو�ضحا  �لدولية«،  وعالقاتها 

نفط  من  �رسقته  متت  ما  لتمرير  »طريق 

عر�قي«.

بلغت كميات النفط المهربة 
من اقليم كردستان والمصدرة 

من ميناء جيهان اكثر من 
اربعة ماليين برميل وان هذه 

الكميات وزعت على اربع 
ناقالت ثالث منها تبحث االن 

عن ميناء يستقبلها, فيما 
افرغت الرابعة حمولتها في 
ميناء عسقالن االسرائيلي. 

وقالت المصادر ان كميات 
النفط المنتجة في اقليم 

كردستان تهرب االن عن 
طريقين االول عن طريق 
جيهان والثاني عن طريق 

الصهاريج لتصل كميات النفط 
المهربة الى اسواق شرق 

اسيا باسعار مغرية جدا.
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اقت�شاد عربي

�إحدى  م�رس  يف  �الأعمال  رجال  �ضكل 
ُ
ي

�مل�ضهد  تفاعالت  يف  �ملوؤثرة  �لكتل 

�ل�ضيا�ضي �مل�رسي، ال �ضيما �أنهم ميتلكون 

�أدو�ت فاعلة �رتبطت باأدو�رهم �ملتنوعة، 

�ضو�ء �لتنموية �أو �الجتماعية �أو �ل�ضيا�ضية. 

هو  ا 
ًّ
حالي طرح 

ُ
ي �لذي  �ل�ضوؤ�ل  �أن  ويبدو 

�جلديد  �ل�ضيا�ضي  �لنظام  �إد�رة  كيفية 

مع�ضلة  ظل  يف  �الأعمال  برجال  لعالقته 

دورهم  تعزيز  بني  ما  �لتو�زن  حتقيق 

ونفوذهم  تاأثريهم  وتقلي�س  �لتنموي، 

�لتخمر  عو�مل  �أحد  �أن  �ل�ضيا�ضي، خا�ضة 

�لثوري قبل ثورة �خلام�س و�لع�رسين من 

ر�أ�س  بني  ما  بالتحالف  �رتبطت  يناير 

�ملال و�ل�ضلطة، وهو ما كان له تد�عياته 

ا.
ً
�ل�ضلبية على �ل�ضيا�ضة و�القت�ضاد مع

أوال: طبيعة دور رجال األعمال 
داخل النظام المصري

تنوعت �أدو�ر رجال �الأعمال د�خل �لنظام 

يف  ت�ضكلت  و�لتي  �مل�رسي،  �ل�ضيا�ضي 

�ل�ضيا�ضي:  �لدور  �الأول  �أ�ضا�ضيني؛  دورين 

لرجال  ا 
ًّ
�ضيا�ضي  �

ً
دور ثمة  �أن  �ضك  فال 

�ل�ضياق  ح�ضب  حدوده  �ختلفت  �الأعمال 

ا ملثل  �لعام، وما �إذ� كان حمفًز� �أو ر�ف�ضً

و�لع�رسين  �خلام�س  فثورة  �لدور،  هذ� 

�لدور  هذ�  حدود  على  �أثرت  يناير  من 

�ملر�حل  �لكمون يف  من  ا 
ً
نوع �ضهد  �لذي 

�إد�رة  يف  �لتخبط  �أن  �إال  �الأوىل؛  �لثورية 

ثم  �أعقبتها،  �لتي  �النتقالية  �ملرحلة 

و�ضول �الإخو�ن �إىل �ضدة �حلكم؛ �أدى �إىل 

ور�ثة  �إىل  و�ل�ضعي  م�ضاومتهم  حماوالت 

�الإمرب�طورية �القت�ضادية، وهو ما جتلى 

�ل�رسكات  لعدد  م�ضبوقة  غري  زيادة  يف 

�الإخو�ن، ف�ضال عن  �أُن�ضئت يف عهد  �لتي 

�نت�ضار عدد من رجال �أعمال �جلماعة يف 

تنفيذ  �إىل  و�ضعيهم  �لقر�ر،  �ضنع  مر�كز 

م�رسوع �لتمكني، وهو ما �ضكل �أحد عو�مل 

قيام ثورة 30 حزير�ن/ يونيو.

وبالرغم  �لثاين  �لثوري  �حلر�ك  وعقب 

�لتقل�س �لتدريجي للدور �ل�ضيا�ضي لرجال 

�الأعمال يف ت�ضكيل �حلكومات �ملتعاقبة؛ 

من  تبلورت  �ل�ضيا�ضية  ممار�ضاتهم  فاإن 

متويل  �الأول  �أ�ضا�ضيني؛  م�ضتويني  خالل 

�ضيما  وال  �ل�ضيا�ضية،  �الأحز�ب  و�إن�ضاء 

�الأحز�ب  �إن�ضاء  �أتاح  �الأحز�ب  قانون  �أن 

�لثاين  �مل�ضتوى  �أما  �مل�ضبق،  باالإخطار 

- ورمبا هو �الأهم - فتج�ضد يف ��ضتغالل 

من  عدٌد  قام  �لتي  �لف�ضائية  �ملحطات 

رجال �الأعمال بتـاأ�ضي�ضها لت�ضويق وجهة 

نظرهم �ل�ضيا�ضية.

 - �الأهم  ورمبا   - �لثاين   
ُ
�لدور ياأتي 

ي�ضكل  حيث  �لتنموي،  بالدور  مرتبًطا 

�لدور  �الأعمال  لرجال  �لتنموي  �لبعد 

وال  �مل�رسي،  �لنظام  د�خل  لهم  �الأبرز 

�ضيما �أن م�رسوعاتهم �ال�ضتثمارية ُتعطي 

�القت�ضاد  تعايف  �إمكانية  على   �
ً
موؤ�رس

و��ضتقر�ره، وعلى �لتز�م �لدولة بالليرب�لية 

�القت�ضادية وحرية �ل�ضوق، وهي مقومات 

�مل�رسي  �القت�ضاد  لت�ضنيف  �أ�ضا�ضية 

�لعاملية،  �القت�ضادية  �ملوؤ�ض�ضات  يف 

ال�ضتيعاب  �لثقة  جد�رة  متنحه  و�لتي 

�ال�ضتثمار�ت �لعربية و�الأجنبية.

حمورية  فاإن  �لد�خلي  �مل�ضتوى  على  �أما 

تتجلى  �لتنموي  ودوره  �خلا�س  �لقطاع 

�لنازحني  من   �
ً
� معترب

ً
��ضتيعابه جزء يف 

�حلد  يف  �ضهم 
ُ
ي مبا  �لعمل،  ل�ضوق  �جلدد 

من تف�ضي ظاهرة �لبطالة، وال �ضيما �أنها 

و�ضلت �إىل م�ضتويات قيا�ضية تقرتب من 

�حلكومية،  �لتقدير�ت  بع�س  وفق   %  23
وحتتاج �إىل دور �أكرب من �لقطاع �خلا�س، 

خا�ضًة مع ت�ضبع �جلهاز �حلكومي، ومبا 

حدتها،  تخفي�س  على  ا  �أي�ضً ينعك�س 

وتفادي تاأثري�تها �ل�ضلبية على �ال�ضتقر�ر 

�ملجتمعي.

ثانًيا: حدود االتفاق واالختالف مع 
رؤية السيسي

�ل�ضي�ضي  �لفتاح  عبد  �لرئي�س  �إدر�ك  ل  �ضكَّ

و�الجتماعي  �لتنموي  �لدور  ملحورية 

وخطابه  لروؤيته  حتديًد�  �الأعمال  لرجال 

�إليهم، و�لذي �ضعى من  �ل�ضيا�ضي �ملوجه 

�العتبار  �إعادة  بني  �ملو�زنة  �إىل  خالله 

لدور �لدولة يف �لن�ضاط �القت�ضادي، �أو ما 

�أ�ضماه �لدور �الإنتاجي ك�رسيك �أ�ضا�ضي مع 

�لقطاع �خلا�س، من دون �أن يكون بديال 

�إنه غري  ا ملقولة 
ً
د�ئم ترديده  عنه، وبني 

حممل بفو�تري الأحد �إال لل�ضعب �مل�رسي.

ورمبا ق�ضد �ل�ضي�ضي بذلك رجال �الأعمال، 

لذلك جاءت دعوته لهم ب�رسورة م�ضاندة 

حتجيم  يف  و�مل�ضاركة  �القت�ضاد،  ودعم 

يف  يتمثل  �لذي  �القت�ضادي  �لتدهور 

تتجاوز ال  لن�ضبة  �لنمو  معدل   تر�جع 

 %  12 �إىل  �ملو�زنة  عجز  وو�ضول   ،%  2

التحدي الحقيقي له في البعد االجتماعي للتنمية الذي سيظل مؤجال 
كيف سيدير السيسي عالقته برجال األعمال المصريين؟
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)240 مليار جنيه( و�رتفاع ن�ضبة �لديون 

تريليون جنيه(   2.1(  %  93.7 �إىل حو�ىل 

وتر�جع  �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  من 

�إىل  �الأجنبي  �لنقد  من  �الحتياطي 

16.68 مليار دوالر بنهاية يونيو  حو�ىل 

�ملا�ضي، و�ضعف معدالت �ال�ضتثمار �لتي 

�ملحلي  �لناجت  من   %  16 تتجاوز  تعد  مل 

عائد�ت  تر�جع  عن  ف�ضال  �الإجمايل، 

مثل  لالقت�ضاد  �لرئي�ضية  �الأن�ضطة  بع�س 

�ل�ضياحة، وتاأثر قطاعات �لت�ضييد و�لبناء.

�لرئي�س  لقاء�ت  تعدد  من  �لرغم  وعلى 

و�مل�ضتثمرين،  �الأعمال  برجال  �ل�ضي�ضي 

�ل�ضلبية  �لتد�عيات  وم�ضارحتهم بحقيقة 

على  وخطورتها  �القت�ضادي،  للو�ضع 

ا 
ً
خطاب تبنى  فاإنه  �ملجتمعي؛  �ال�ضتقر�ر 

على  غلبت  �إليهم  ا 
ً
موجه ا 

ًّ
ت�ضجيعي

و�رسور�ت  �لوطنية،  مقوالت  مفرد�ته 

�الأزمة  من  للعبور  و�لتكافل  �لت�ضامن 

طماأنهم  كما  �جلميع،  بتكاتف  �حلالية 

��ضتثنائية.  �إجر�ء�ت  �أي  �إىل  �للجوء  بعدم 

��ضتجابة معظمهم دون  يف �ملقابل بدت 

من  �لعديد  يف  جتلى  ما  وهو  �ملاأمول، 

�ملو�قف �لتالية:

1ـ ما �أ�ضار �إليه عدٌد من �لكتاب و�ل�ضحفيني 
�لذين ح�رسو� لقاء�ت �ل�ضي�ضي مع رجال 

و�لتي  �النتخابية،  �الأعمال خالل �حلملة 

ت�ضمنت توجيه ند�ء�ت �رسيحة لهم بعد 

ا 
ًّ
�رسحه للتحديات �لتي تو�جه م�رس �أمني

جزء  عن  �لتخلي  ب�رسورة  ا 
ًّ
و�قت�ضادي

�القت�ضاد  الإنقاذ  ثرو�تهم  من  حمدود 

�مل�رسي، �إال �أن هذه �لدعوة مل جتد تنفيًذ� 

�لدولة  �أن  بالرغم  �لو�قع.  �أر�س  لها على 

�ل�ضياق  لهم  ووفرت  �ضاندتهم،  لطاملا 

�ملو�تي لتعزيز وتنمية ��ضتثمار�تهم، مبا 

ربحية  عو�ئد  على  �حل�ضول  من  مكنهم 

رمبا مل تتحقق لنظر�ئهم يف دول �أخرى.

بحجم  مقارنًة  تربعاتهم  حمدودية  2ـ 
و�لذي  م�رس،  حتيا  ل�ضندوق  ثرو�تهم 

عبد  �لرئي�س  قيام  خلفية  على  تاأ�ض�س 

�لفتاح �ل�ضي�ضي بالتربع بن�ضف ممتلكاته 

دعم  يف  منه  م�ضاركة  �ل�ضندوق  لهذ� 

�ل�ضياق  هذ�  يف  �مل�رسي.  �القت�ضاد 

�الأعمال،  رجال  من  عدد  تربعات  وبرغم 

فاإنها مل تتجاوز 5 مليار�ت جنيه، ورمبا 

�ضت�ضل على �أق�ضى تقدير �إىل 10 مليار�ت 

% من   10 تتجاوز  ال  متدنية  ن�ضبة  وهي 

�مل�ضتهدف من رجال �الأعمال.

3ـ �ملوقف �ل�ضلبي لبع�س رجال �الأعمال 
ال  �لطاقة،  دعم  تخفي�س  قر�ر�ت  من 

يذهب  �لدعم  من  �الأكرب  �جلزء  �أن  �ضيما 

بدت  لذ�  �ال�ضتثمارية،  م�رسوعاتهم  �إىل 

بالرئي�س  لقائهم  خالل  مطالبتهم 

يف  للحو�ر  �الأخبار  منتدى  يف  �ل�ضي�ضي 

رجال  دور  ناق�س  و�لذي   ،2014/7/10
�القت�ضادية  �لتنمية  حتقيق  يف  �الأعمال 

عن  �الإعالن  ب�رسورة  و�الجتماعية، 

خالل  للحكومة  �ل�رسيبية  �ل�ضيا�ضات 

عن  و�الإف�ضاح  �ملقبلة،  �ل�ضنو�ت 

وبر�جمها  �لطاقة  دعم  تر�ضيد  خطة 

�إن�ضاء  عند  �العتبار  يف  لتو�ضع  �لزمنية، 

�مل�رسوعات �ال�ضتثمارية.

ثالًثا: آليات السيسي إلدارة 
العالقة مع رجال األعمال

يف ظل حمدودية تربعات رجال �الأعمال، 

�ملخاطر  ملو�جهة  ��ضتجابتهم  و�ضعف 

مثل  مفاهيم  هيمنة  مع  �القت�ضادية، 

ود�فع  �القت�ضادية،  �خليار�ت  ر�ضادة 

موؤ�ض�ضات  �أن�ضطة  يف  �ملتحكم  �لربح 

ما�ضة  �حلاجة  بدت   - �خلا�س  �لقطاع 

للبحث  �لنظام �جلديد  �إىل �رسورة �جتاه 

جديدة  �ضو�بط  ت�ضع  م�ضتحدثة  �أُُطر  عن 

�ملو�زنة  ت�ضمن  �القت�ضادي  للن�ضاط 

بني �حلفاظ على حقوق �لدولة، ومر�عاة 

ا  �أي�ضً ي�ضهم  ومبا  �مل�ضتثمرين،  حقوق 

لالأزمة  �ل�ضلبية  �لتد�عيات  حتجيم  يف 

�القت�ضادية. لذلك جاءت بع�س �الإجر�ء�ت 

�لتي �تخذها �لرئي�س عبد �لفتاح �ل�ضي�ضي 

لتمثل �آليات تعك�س طبيعة �إدر�كه لكيفية 

�إد�رة عالقته مع جمتمع رجال �الأعمال، 

و�لتي متثل �أهمها يف �لتايل:

قر�ر�ت  �ضكلت  �لطاقة:  دعم  تر�ضيد  1ـ 
�ملوؤثرة  �ملد�خل  �أحد  �لطاقة  دعم  تر�ضيد 

�لنظام  بني  �لعالقة  تعريف  �إعادة  يف 

حيث  �الأعمال؛  رجال  وجمتمع  �جلديد 

�لن�ضخة  قبول  �ل�ضي�ضي  �لرئي�س  رف�س 

 2014 �ملايل  �لعام  مو�زنة  من  �الأوىل 

بها  �ملو�زنة  عجز  �أن  �إىل   �
ً
نظر  2015  –

�أبرز  متثلت  لذلك  مليار،   300 جتاوز 

�لنهائية  ن�ضختها  يف  �ملو�زنة  تعديالت 

دعم  خف�س  يف   - عليها  و�فق  و�لتي   -

ليكون  جنيه،  مليار   41 بنحو  �لطاقة 

بحدود 100 مليار جنيه. 

2ـ تعديل وتنقية قو�نني �ال�ضتثمار: �ضكلت 

�أحد  �ملت�ضاربة  �ال�ضتثمارية  �لقو�نني 

حقوق  �ضياع  يف  �أ�ضهمت  �لتي  �لعو�مل 

 - �ملثال  �ضبيل  على   - ومنها  �لدولة، 

متنح  �لتي  �الأجنبي  �ال�ضتثمار  قو�نني 

�مل�ضتثمر �الأجنبي حق حتويل �أرباحه �إىل 

منها  جزء  با�ضتثمار  تلزمه  وال  �خلارج، 

عبد  �لرئي�س  �إ�ضدر  جاء  لذ�  م�رس.  يف 

بت�ضكيل  ا 
ًّ
جمهوري  �

ً
قر�ر �ل�ضي�ضي  �لفتاح 

جلنة �الإ�ضالح �لت�رسيعي و�لتي �ضت�ضطلع 

�ألف  �لنظر يف ما يقرب من �ضتني  مبهمة 

�أن  �ضيما  �إىل مر�جعة، وال  ت�رسيع حتتاج 

�لبع�س منها يعود تاريخه �إىل عام 1920، 

و�ضيكون من بينها عدد كبري من �لقو�نني 

�خلا�ضة باال�ضتثمار، و�لتي �ضيتم حتديثها 

وتعديلها لتي�ضري �ال�ضتثمار.

ترتبط  �لرقابية:  �الأجهزة  دور  تفعيل  3ـ 
قدرتها  مبدى  �لرقابية  �الأجهزة  فاعلية 

مرتكبيه  وتقدمي  �لف�ضاد،  مكافحة  على 

تكلفته  للف�ضاد  �أن  �ضيما  وال  �لعد�لة،  �إىل 

و�ل�ضيا�ضية  و�القت�ضادية  �الجتماعية 

�لتنمية.  م�ضار  على  �ل�ضلبية  و�نعكا�ضاته 

�لفتاح  �لرئي�س عبد  وهو �الأمر �لذي دفع 

�ل�ضي�ضي �إىل �لقول خالل لقائه مع روؤ�ضاء 

�أ�ضعار  رفع  خلفية  على  �ل�ضحف  حترير 

باأن  »�الأهر�م«،  �ضحيفة  ونقلته  �لوقود، 

�أربعة  مدى  على  �لبلد  يف  تاأ�ضل  �لف�ضاد 

�لدولة  موؤ�ض�ضات  يف  خمريته  و�أن  عقود، 

موجودة حتى جتذرت، و�لتي حتتاج �إىل 

جديدة  �أ�ض�س  على  بنائها  الإعادة  وقت 

�أكرث كفاءة ونز�هة.

ُتعد  �الحتكارية:  �ملمار�ضات  منع  4ـ 
�ملمار�ضات �الحتكارية �إحدى �ملع�ضالت 

�لهيكلية �لتي تو�جه �القت�ضاد �مل�رسي، 

�الأعمال  وميار�ضها عدٌد معنٌي من رجال 

�قت�ضام  �أو  �الأ�ضعار،  رفع  خالل  من 

�ملناق�ضات  يف  �لتو�طوؤ  �أو  �الأ�ضو�ق، 

تعطي�س  �أو  و�ملز�يد�ت،  و�ملمار�ضات 

لذلك  �ال�ضرت�تيجية.  �ل�ضلع  من  �ل�ضوق 

�ل�ضي�ضي  �لفتاح  عبد  �لرئي�س  قر�ر  جاء 

حماية  قانون  �أحكام  بع�س  بتعديل 

�ملناف�ضة، ومنع �ملمار�ضات �الحتكارية، 

�ملحاور  لدعم  �الآليات  �أبرز  �أحد  لي�ضكل 

�لذي ميار�ضه  �الحتكار  �لتناف�ضية، ومنع 

حرية  تيح 
ُ
ي ومبا  �الأعمال،  رجال  بع�س 

�لذي يحفظ  �لن�ضاط �القت�ضادي  ممار�ضة 

لكل �أطر�ف �ل�ضوق حقوقهم من منتجني، 

و�ضناع، وجتار، وم�ضتهلكني. 
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اقت�شاد عربي

»ُأريُد« القطرية تطلق خدماتها بميانمار
 

�أطلقت �رسكة �الت�ضاالت �لقطرية »�أُريُد« خدماتها يف ميامنار حيث 

تقل ن�ضبة �نت�ضار �لهاتف �ملحمول عن 10 %. لتدخل يف مناف�ضة مع 

�رسكتني �أخريني تعمالن يف ميامنار.

كورماك  رو�س  ميامنار«  لـ»�أريد  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�رسح 

لل�ضحفيني يف يانغون �لعا�ضمة �لتجارية مليامنار »قدمنا حتديا 

وجرت  �لعاملية،  �ملز�يدة  يف  �لعامل  م�ضتوى  على  للقطاع  حقيقيا 

مناف�ضة مل ي�ضهد لها قطاع �الت�ضاالت من قبل مثيال«.

و�جليل  �ل�ضوتية  �الت�ضاالت  خدمات  �ضتقدم  »�أُريُد«  �أن  و�أ�ضاف 

�لبالد، وهي  �أكرب ثالث مدن يف  �الإنرتنت يف  �لثالث من خدمات 

يانغون وماندالي و�لعا�ضمة نايبيد�و يف �لبد�ية.

من جهة �أخرى �أو�ضح كورماك �أن �ل�ضبكة �ضتغطي 25 مليونا من 

�لعام  بنهاية  ن�ضمة  مليون  �ضتني  نحو  �لبالغ  ميامنار  �ضكان  عدد 

�حلايل، و�ضتغطي 97 % من �ل�ضكان يف غ�ضون خم�ضة �أعو�م.

وتدخل »�أُريُد« يف مناف�ضة مع �رسكتني �أخريني تعمالن يف ميامنار، 

هما كيهديدياي كورب و�ضوميتومو من �ليابان.

�لذي  باملز�د  �هتماما  و�رسكة  كون�ضورتيوما   90 من  �أكرث  و�أبدى 

�أطلقته �حلكومة لرخ�ضتني الإقامة �ضبكتي �ت�ضاالت �لعام �ملا�ضي.

وكانت �رسكة �الت�ضاالت �لوحيدة يف �لبالد �إىل �الآن، وهي موؤ�ض�ضة 

�ملا�ضي �رس�كة  �ل�ضهر  �أعلنت  �حلكومية،  و�ت�ضاالت ميامنار  بريد 

مع كيهديدياي كورب و�ضوميتومو من �ليابان.

وقالت �ل�رسكتان �ليابانيتان �إنهما �ضت�ضتثمر�ن نحو ملياري دوالر 

يف �ل�ضبكة �لقائمة.

منح  ثان  برتخي�س  �لفائزة  �لرنويجية  »تلينور«  جمموعة  وكانت 

ل�رسكة �أجنبية.

وقالت �ملتحدثه با�ضم تلينور هانا كنود�ضن �إن �ملجموعة �ضتطلق 

خدمات �الت�ضاالت �ل�ضوتية و�الإنرتنت يف �ضبتمرب/�أيلول يف �ملدن 

�لثالث �لكربى وتغطي 90 % من �ل�ضكان يف غ�ضون خم�ضة �أعو�م.

من  عقود  �إبان  م�ضددة  ل�ضيطرة  خا�ضعا  �الت�ضاالت  قطاع  وكان 

�حلكم �لع�ضكري حيث ظلت �حلكومة حتتكر �لقطاع وباعت خطوط 

ميامنار  �خلدمة  دخلت  عندما  �لدوالر�ت  باآالف  �ملحمول  �لهاتف 

قبل 15 عاما.

ونتيجة لذلك تقول �رسكة �الت�ضاالت �ل�ضويدية �لعمالقة »�إريك�ضون« 

�إن ن�ضبة �نت�ضار �لهاتف �ملحمول  يف ميامنار من �أدنى �لن�ضب يف 

�لعامل، و�أ�ضافت �أن �ل�ضبكة �لقائمة كانت تربط بني �أقل من 4 % من 

�ل�ضكان يف �لعام 2012.

شراء
�أردين  حكومي  م�ضوؤول  قــال 

�إن م�ضرتيات بالده من �لقمح 

و�ل�ضعري منذ بدء �لعام �جلاري 

وحتى �الآن بلغت 1.35 مليون 

مليون   427.54 بقيمة  طــن 

خمتلفة  منا�ضيء  من  دوالر 

وعلى فرت�ت �ضحن متباعدة.

تطوير
نحو  ��ضتثمار  �لكويت  تعتزم 

17 مليار دوالر، ما يعادل 4.6 
مليار دينار كويتي يف تطوير 

م�ضافيها �لنفطية حتت مظلة 

م�رسوع طموح ي�ضمى »�لوقود 

�فتتاحه  و�ملتوقع  �لبيئي« 

عام 2018.

بنوك
�خلليجية  �لبنوك  ت�ضتحوذ 

�لتى تتمتع بوفرة فى �ل�ضيولة 

على ح�ضة متنامية فى �ضوق 

�لقرو�س باملنطقة مع قيامها 

وتخفيف  �لــر�ــضــوم،  بخف�س 

من  �لب�ضاط  لت�ضحب  �ل�رسوط 

�لبنوك  بع�س  ــــد�م  �أق ــت  حت

�الأجنبية.

استثمار
�ملــحــروقــات  �ــرسكــة  تخطط 

ـــونـــاطـــر�ك« �ملــمــلــوكــة  »�ـــض

ال�ضتثمار  �جلز�ئرية  للحكومة 

�الأعــو�م  فى  دوالر  مليار   42
ن�ضاط  فــى  �ملقبلة  �خلم�ضة 

لرفع  و�لغاز  للبرتول  �ملنبع 

معادل  طن   225 �إىل  �إنتاجه 

بـــرتول مــن �ملــحــروقــات فى 

.2018

صادرات
ـــر �لــنــفــط �لــعــر�قــي  قـــال وزي

�لعر�ق  �أن  لعيبي،  عبد�لكرمي 

مليون   3.15 حــالــيــا  ينتج 

�لنفط �خلام  برميل يوميا من 

�ل�ضادر�ت  ت�ضل  �أن  ويتوقع 

مليون   2.6 �إىل  �ل�ضهر  ــذ�  ه

برميل يوميا.

دين
ك�ضفت بيانات �لبنك �ملركزي 

�ضايف  �رتفاع  عن  �مل�رسي 

�لدين �خلارجي للبالد �ملكتظة 

نحو  �القت�ضادية  بامل�ضكالت 

 17 �ملحلي  و�لدين  باملئة   18
باملئة خالل �لربع �لثالث من 

�ل�ضنة �ملالية �ملنتهية 2013-

.2014

صادرات
قطاع  يف  مطلع  م�ضدر  قــال 

�أكــرب  �ل�ضعودية،  �أن  �لنفط، 

م�ضدر للنفط �خلام يف �لعامل، 

�ملتعاقد  �لكميات  �ــضــتــورد 

�آ�ضيوي  مل�ضرت  كاملة  عليها 

�آب/  يف  �الأقــــل  عــلــى  ـــد  و�ح

عن  تــغــيــري  دون  �أغــ�ــضــطــ�ــس 

حزير�ن/ يوليو. 

قناة
عبد  �مل�رسي  �لرئي�س  �أعطى 

بدء  �إ�ــضــارة  �ل�ضي�ضي  �لفتاح 

مــو�زيــة  قــنــاة  مــ�ــرسوع حفر 

�أربعة  بكلفة  �ل�ضوي�س  لقناة 

مليار�ت دوالر، وهو �مل�رسوع 

�لرئي�س  تعهد  قد  كــان  ــذي  �ل

�ملعزول حممد مر�ضي بتنفيذه.

خسائر
�لـــعـــائـــالت  �آالف  قــــــررت 

ــة مــقــاطــعــة  ــي ــن ــطــي ــض ــ� ــل ــف �ل

ـــات �لـــتـــجـــاريـــة  ـــع �ملـــجـــم

�لعدو�ن  بدء  منذ  �الإ�رس�ئيلية 

لل�رس�ء  و�جتــهــت  غـــزة،  على 

�أنع�س  مما  �لقد�س،  �أ�ضو�ق  من 

�حلركة �لتجارية فيها.

مؤشرات
�لبور�ضة  مــوؤ�ــرس�ت  �ضعدت 

ــالن  �إع بعد  ــالل  خ �مل�رسية 

عبد�لفتاح  �مل�رسي  �لرئي�س 

�إنطالق  عن  �لبارحة  �ل�ضي�ضي 

قناة  »حمور  �جلديد  �مل�رسوع 

موؤ�رس  �ضجل  حيث  �ل�ضوي�س«، 

�إغالق  �أعلى م�ضتوى   EGX30
يومي له.
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اتحاد شركات يفوز بمشروع قناة السويس

�لقاهرة  �ضلطات  �إن  م�رس  يف  وع�ضكرية  حكومية  م�ضادر  ك�ضفت 

�ختارت حتالف �رسكات ي�ضم �لقو�ت �مل�ضلحة �مل�رسية و�رسكة د�ر 

و�لتموين  لالإمد�د  الإقامة منطقة �ضناعية ومركز عاملي  �لهند�ضة 

يف منطقة قناة �ل�ضوي�س.

�الأرجح،  على  بامل�رسوع  �ضيفوز  �لهند�ضة  د�ر  »حتالف  �أن  وقالت 

�لهند�ضية  �لهيئة  خالل  من  �ل�رسكة  يف  حملي  �رسيك  فاجلي�س 

للقو�ت �مل�ضلحة”. و�أ�ضافت »يريد �جلي�س �أن يتوىل �لبنية �لتحتية 

للم�رسوع نظر� العتبار�ت �الأمن �لقومي«.

لد�ر  �ل�ضعودي  �لفرع  �ختيار  �مل�رسي  �جلي�س  يف  م�ضدر�ن  و�أكد 

�لهند�ضة، لكنهما رف�ضا �الإدالء بتفا�ضيل عن �مل�رسوع قبل �الإعالن 

�لر�ضمي الإر�ضاء �مل�رسوع، و�لذي ُيتوقع �أن ي�ضدر قريبا عن �لرئي�س 

�لدفاع  وزير  من�ضب  �ل�ضابق  يف  �ضغل  �لذي  �ل�ضي�ضي  �لفتاح  عبد 

و�لقائد �لعام للجي�س.

�أن من بني �ملتناف�ضني على  �إىل  و�أ�ضارت �ضحيفة �ملال �مل�رسية 

م�رسوع قناة �ل�ضوي�س جمموعة ت�ضم »�ملقاولون �لعرب” وجيم�س 

كوبيت �أند بارترنز، وهي �رسكة ��ضت�ضار�ت عاملية. وي�ضم حتالف 

�أند كو �لعاملية. وكانت �لقاهرة قد دعت يف  �آخر �رسكة ماكينزي 

لنيل  عرو�ضها  تقدمي  �إىل  �رسكات  �حتاد   14 �لثاين  يناير/كانون 

�مل�رسوع.

و�ضعيًا �إىل جذب �ملزيد من �ل�ضفن وزياد�ت �الإير�د�ت، ت�ضعى م�رس 

لتطوير منطقة �لقناة عرب تطوير م�ضاحة 76 �ألف كلم2 على جانبي 

�لقناة يف م�رسوع �ضي�ضتغرق �ضنو�ت، و�ضيتم مبوجبه �إن�ضاء مناطق 

لوج�ضتية و�ضناعية يف �ملو�نئ �ملوجودة يف �إقليم قناة �ل�ضوي�س.

م�رسوعات  �إر�ضاء  يف  يرتدد  لن  باأنه  �رسح  �أن  لل�ضي�ضي  و�ضبق 

عمالقة من �ضاأنها �إنعا�س �قت�ضاد م�رس �ملتعرث على �جلي�س، و�لذي 

ن على �متد�د �لعقود �ملا�ضية ما ي�ضفها �لبع�س باإمرب�طورية 
ّ
كو

مثل  كثرية  قطاعات  يف  كبرية  �رسكات  خالل  من  �قت�ضادية 

�ل�ضيار�ت و�حلو��ضيب �للوحية و�ل�ضناعات �لغذ�ئية وغريها.

 %  40 من  �أكرث  على  ي�ضيطر  �مل�رسي  �جلي�س  �أن  �لبع�س  ويقدر 

% يف   2 �لن�ضبة بنحو  �ل�ضي�ضي قدر  �أن  �القت�ضاد �ملحلي، غري  من 

مار�س/�آذ�ر �ملا�ضي.

م�رسوع  �أن  �الأمريكية  بو�ضت  و��ضنطن  ل�ضحيفة  تقرير  ك�ضف  وقد 

بالرئي�س  �لع�ضكر  �إطاحة  ور�ء  كان  رمبا  �ل�ضوي�س  قناة  تطوير 

�ملعزول حممد مر�ضي يوم 3 يوليو/متوز 2013.

وتن�ضب �ل�ضحيفة �إىل خرب�ء �قت�ضاديني قولهم �إن �إبعاد �لقو�ت

ضعف
ــعــف �لــديــنــار  يــقــو�ــس �ــض

�ل�رس�ئية  ــوة  ــق �ل �لــتــونــ�ــضــى 

ملــو�طــنــى �لـــبـــالد، ويــعــيــد 

�الأزمــة  �الأذهــــان ذكــرى  �إىل 

بعد  ن�ضبت  �لتى  �القت�ضادية 

لكن   ،2011 �لعام  �نتفا�ضة 

قد  �لعملة  قيمة  �نخفا�س 

م�ضتقبل  �إىل  �ملرة  هذه  ي�ضري 

ماىل �أقوى.

انقطاع
�لطاقة  وز�رة  عام  �أمني  قال 

�الأردين  �ملــعــدنــيــة  ــــرثوة  و�ل

ــد�د�ت  �إم �إن  �ملعابرة،  غالب 

�لـــغـــاز �لــطــبــيــعــي �ملــ�ــرسي 

�لع�رسين  منذ  نهائيا  �نقطعت 

ما  �ملا�ضي،  �أبريل  �ضهر  من 

�لكهرباء  �رسكة  خ�ضائر  رفع 

5. 4 مليار دوالر. 

بطالة
ر�ضمية  �إحــ�ــضــاء�ت  �أظــهــرت 

�ملغرب  يف  �لبطالة  معدل  �أن 

�رتــفــع يف �لــربــع �لــثــاين من 

من   %  9.3 �إىل  �حلــايل  �لعام 

�لفرتة من  نف�س  % خالل   8.8
�لعام �ملا�ضي.

ستاد
ــة �أر�مـــكـــو  ــرسك ــت � ــرتط ــض ��

مقاول  كــل  على  �ل�ضعودية 

�مللك  “برنامج  يف  رئي�س 

ــاء �ملــالعــب  ــض ــ� عــبــد�هلل الإن

�ملناطق” توفري  �لرئي�ضة يف 

�ضتاد  لــكــل  عــامــل  �آالف   7
لـ11  �ألف عامل   77 مبجموع 

�ضتاد�ً.

دراسة
حديثة  بحثية  در��ضة  ك�ضفت 

“�ضي�ضكو”  �رسكة  �أ�ضدرتها 

�ضمن  �ل�ضعودية  �أن  �لعاملية 

يف  �لعامل  يف  بلد�ن   3 �أعلى 

�لبيانات  حركة  منــو  �رسعة 

�إىل  �الإنرتنت  بروتوكول  عرب 

جانب �لهند و�إندوني�ضيا.

تقرير
ك�ضفت وز�رة �لعمل �ل�ضعودية، 

�أنها  لها  حــديــث  تقرير  يف 

�ألف �ضعودي   332 وظفت نحو 

يف �لــقــطــاع �خلــا�ــس خــالل 

�رتفع  بحيث  �ملا�ضي  �لعام 

ــني بــالــقــطــاع  ــامــل ــع عــــدد �ل

مليون   1.4 نحو  �إىل  �خلا�س 

عامل.

وقود
مبجل�س  �الأزمــة  جلنة  �أعلنت 

و�ضول  عن  �ملحلي،  طر�بل�س 

�إىل  ليبيا”  “�أنو�ر  �لناقلة 

و�ملحملة  طــر�بــلــ�ــس  مــيــنــاء 

من  لرت  ماليني   9 من  باأكرث 

�ال�ضتعد�د�ت  و�أن  �لبنزين، 

جارية لتوزيعها على حمطات 

�لوقود.

استيعاب
�أعلن �جلهاز �لتنفيذي للت�رسيع 

ــد�ت  ــاع ــض ــ� ــتــيــعــاب �مل بــا�ــض

طفيف  �رتفاع  عن  �خلارجية 

تعهد�ت  مبلغ  ــايل  ــم �إج يف 

فقط   3  % بحو�يل   �ملانحني 

مليار   8.2 حــو�يل  �إىل  لت�ضل 

دوالر.

احتياط
�ملركزي  �جلز�ئر  بنك  �أفــاد 

�أن �حتياطي �لعملة �ل�ضعبة 

�الأول  �لن�ضف  خالل  �رتفع 

�إىل  لي�ضل   2014 �ضنة  من 

دوالر  ــار  ــي مــل  195 نــحــو 

مد�خيل  تر�جع  من  بالرغم 

�ملــورد  ت�ضكل  �لتي  �لنفط 

�الأ�ضا�ضي للعملة �ل�ضعبة يف 

�جلز�ئر.

تعليق
�أعــلــنــت �خلـــطـــوط �ملــلــكــيــة 

رحالتها  تعليق  عن  �الأردنية، 

بغد�د  �لعر�قية  �لعا�ضمة  �إىل 

تدر�س  �أن  على  �أمنية،  لــدو�ع 

��ضتئناف �لرحالت يف �ملجال 

�جلوي �لعر�قي.
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اقت�شاد دولي

ر للغاز �لطبيعي 
ّ
 تعد رو�ضيا �أكرب م�ضد

ن�ضبة  بلغت  �إذ  �الأوروبية،  �لدول  �ىل 

ت�ضدير �لغاز لعام 2013 منها 155.26 

بليون مرت مكعب، �ي ما يعادل 30 يف 

�الوروبية،  �لقارة  حاجات  من  �ملئة 

�لبالغة 510 بليون مرت مكعب.

وتق�ضم رو�ضيا �ضادر�تها �لنفطية �ىل 7 

دول �وروبية هي �أملانيا بن�ضبة 34.75 

بليون مرت مكعب، تركيا 28.86 بليون 

مرت  بليون   23.41 �إيطاليا  مكعب،  مرت 

مرت  بليون   8.78 هنغاريا  مكعب، 

مكعب، فرن�ضا 8.07 بليون مرت مكعب، 

و�لنم�ضا 5.90 بليون مرت مكعب.

خطوط  عرب  �ي�ضا  �أوروبا  وت�ضتورد 

و�خرى  �أوروبية،  دول  من  �أنابيب 

عربية، فالرنوج ت�ضدر بن�ضبة 118.24 

بليون مرت مكعب موزعة على بريطانيا 

بن�ضبة 30.33 بليون مرت مكعب، �أملانيا 

27.18 بليون مرت مكعب، هولند� 22.18 
بليون مرت مكعب، فرن�ضا 21.51 بليون 

مرت  بليون   6.75 بلجيكا  مكعب،  مرت 

مكعب و�إيطاليا 3.91 بليون مرت مكعب. 

�وروبية  م�ضادر  هناك  �ملقابل،  يف 

�خرى ذ�ت �إنتاج حملي بن�ضبة 151.94 

بليون مرت مكعب. فهولند� تنتج 76.02 

تنتج  وبريطانيا  مكعب،  مرت  بليون 

�ن  مكعب، يف حني  بليون مرت   46.28
�أملانيا تنتج 12.29 بليون مرت مكعب، 

مرت  بليون   11.21 تنتج  ورومانيا 

مكعب. 

م 
ّ
فتق�ض �الأوروبية،  غري  �مل�ضادر  �ما 

ت�ضدر  فقطر  عربيتني.  دولتني  على 

بقيمة  �مل�ضال  �لغاز  �أوروبا  �ىل 

31.44 بليون مرت مكعب، مق�ضمة على 
مرت  بليون   14.77 بن�ضبة  بريطانيا 

بليون   6.57 بن�ضبة  و�إيطاليا  مكعب، 

مرت مكعب. 

�لتي  �جلز�ئر،  هي  �لثانية  و�لدولة 

ت�ضدر غاز�ً طبيعيًا بقيمة 53.12 بليون 

مرت مكعب، موزعة على �إيطاليا 23.57 

 16.41 و�إ�ضبانيا  مكعب،  مرت  بليون 

بليون مرت مكعب.

للم�ضرتين  �لغاز  �ضعر  متو�ضط  وبلغ 

�لـ28  بدوله  �الوروبي  �الإحتاد  يف 

لعام  و�ضوي�رس�  تركيا  �ىل  باالإ�ضافة 

2013، ما يقارب 380 دوالر لكل 1.000 
مرت مكعب، و�لتي تبلغ قيمتها بالن�ضبة 

بليون   59 نحو  رو�ضيا  �إ�ضد�ر�ت  �ىل 

دوالر.

من أين تشتري كييف غازها؟
�أوكر�نيا  »كومر�ضانت«  �ضحيفة  نقلت 

عن م�ضدر يف وز�رة �لطاقة �الأوكر�نية، 

غاز  »نفط  �رسكة  �أن  ��ضمه،  تذكر  مل 

�لرو�ضي  �لغاز  فعال  ت�ضرتي  �أوكر�نيا« 

حتدث  �لذي  �ملخطط  وفق  �أوروبا  من 

�لرو�ضية  بروم  رئي�س �رسكة غاز  عنها 

ال  بالده  �أن  �عترب  لكنه  ميلري،  �ألك�ضي 

تخالف بذلك �أية قو�نني.

هذ�  يف  النرى  »نحن  �مل�ضدر:  وقال 

�أن  فما  للقو�نني،  خمالفة  �أية  �الأمر 

�الأوكر�نية  �حلدود  �لرو�ضي  �لغاز  يعرب 

طريق  من  مبا�رسة  �إليها  يعود  حتى 

�أرخ�س  �أوروبا وب�ضعر   مالك جديد من 

بـ7 % من �ال�ضتري�د �ملبا�رس من رو�ضيا، 

�لغاز  �أ�ضعار  �أن  بالتايل  يوؤكد  ما  وهو 

أوكرانيا تستورد الغاز الروسي من القارة العجوز أرخص!
من أين تستورد أوروبا غازها؟!
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�أوكر�نيا  �إىل  مبا�رسة  �مل�ضدر  �لرو�ضي 

�أعلى من نظريتها �الأوروبية«.

غاز  »نفط  �أن  �إىل  �مل�ضدر  و�أ�ضار 

بهذه  �الأوروبيني  ت�ضاعد  �أوكر�نيا 

�لطريقة على تنفيذ �رسوط عقد »خذ �أو 

�إدفع« �ملربم مع »غاز بروم« متجاهلة 

يف �لوقت نف�ضه وجود مثل هذ� �ل�رسط 

�ملخطط  لكن  بروم...  غاز  وبني  بينها 

قانوين«

ويف �ل�ضياق ذ�ته �أكد �خلبري �القت�ضادي 

ميخائيل كورت�ضيمكني �أن حقوق »غاز 

�أوروبا  �إىل  �مل�ضدر  غازه  على  بروم« 

حمطة  �لغاز  هذ�  يعرب  عندما  تنتهي 

�حلدودية  �لعابر  �لغاز  كميات  قيا�س 

بني �أوكر�نيا و�أوروبا وي�ضبح بالتايل 

�أنه  ومبا  �الأوروبية،  لل�رسكات  ملكا 

ح�ضب   - �الأوروبي  لالحتاد  م�ضموح 

�إعادة  �لعقود �ملربمة مع غاز بروم - 

فاإن  �مل�ضتورد،  �لرو�ضي  �لغاز  ت�ضدير 

يف  �حلق  كامل  ميتلك  �جلديد  �ملالك 

بيعه الأي دولة، مبا يف ذلك �أوكر�نيا«.  

وكان رئي�س �رسكة غاز بروم �لرو�ضي 

�رس�ء  �أم�س  و�ضف  ميلري  �ألك�ضي 

هذ�  وفق   �لرو�ضي  للغاز  �أوكر�نيا 

�أن  �لغاز  �إىل  �ملخطط  بالغ�س، م�ضري� 

�لرو�ضي ما �أن يدخل �حلدود �الأوروبية 

حلقة  عرب  �أوكر�نيا  �إىل  يعود  حتى 

كميات  قيا�س  حمطات  تلي  خارجية  

�لغاز �لعابر �حلدودية.

�الأوكر�نية  �حلكومة  رئي�س  وكان  

حديث  يف  �عترب  �أز�روف   نيكوالي 

�خلام�س  يف  �لرو�ضي  »مري«  لتلفزيون 

و�لع�رسين من �ل�ضهر �حلايل �أن عمالق 

�ليوم  يفقد  بروم«  »غاز  �لرو�ضي  �لغاز 

�أوكر�نيا، كاأحد �أكرب زبائه.

�لذي  �لغاز  »�ضعر  �أز�روف:  وقال 

ن�ضرتيه �ليوم من رو�ضيا هو 530 دوالر 

�ل�ضعر غري  لالألف مرت مكعب. مثل هذ� 

�أن  ذلك  على  زد  �الأ�ضو�ق.  يف  موجود 

هذ� �الأمر ��ضطرنا لتقلي�س ��ضتهالكنا 

هذ�  »هل  �آز�روف:  وت�ضاءل  �لغاز«  من 

رئي�س  و�أكد  بروم؟«  غاز  م�ضلحة  من 

�حلكومة �الأوكر�نية �ن بالده �ضتو��ضل 

د�عيا  �لغاز،  ��ضتهالك  تقلي�س  الحقا 

و�ختيار  �الأمور  مو�زنة  �إىل  بروم  غاز 

�أن  �إما  وقال:«  �الأجنع  �لتعامل  طريقة 

�أكرب  كمية  لبيع  �إمكانية  لديكم  تكون 

بيع  �أو  منخف�ضة،  باأ�ضعار  �لغاز  من 

�ح�ضبوها  مرتفعة،  باأ�ضعار  �أقل  كمية 

جيد�، و�ختارو� ما ينا�ضبكم«.

�إعادة  �ضنو�ت  منذ  �أوكر�نيا  وحتاول 

مع  �ملوقعة  �لغاز  �تفاقية  يف  �لنظر 

مرتفعة  �لغاز  �أ�ضعار  معتربة  رو�ضيا، 

للغاية وعقودها عقود عبودية مكبلة.

�الأوكر�نية  غاز«  »نفط  �رسكة  وطالبت 

من �جلانب �لرو�ضي مر�ت عدة بتقلي�س 

يف  رو�ضيا  من  �مل�ضدر  �لغاز  حجم 

�لعام �ملا�ضي من 52 �إىل 27 مليار مرت 

»غاز  �رسكة  رف�ضته  ما  وهو  مكعب، 

�أوكر�نيا  تطالب  �لتي  �لرو�ضية،  بروم« 

كميات  ثمن  دوالر  مليار�ت   7 بدفع 

عام  �أوكر�نيا  ت�ضحبها  مل  �لتي  �لغاز 

�تفاقية  يف  ب�رسط  عمال  وذلك   ،2012
�لعام 2009 يقول: »خذ �أو �إدفع«.

�الأوكر�نية  غاز«  »نفط  �رسكة  وتقول 

كميات  جميع  ثمن  عمليا  دفعت  �أنها 

رو�ضيا عام  ��ضتوردتها من  �لتي  �لغاز 

2012، معتربة مطالب »غاز بروم« غري 
عادلة.

قطر تصدر الى أوروبا 

الغاز المسال بقيمة 

31.44 بليون متر 

مكعب، مقسمة على 

بريطانيا بنسبة 14.77 

بليون متر مكعب، 

وإيطاليا بنسبة 6.57 

بليون متر مكعب
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اقت�شاد دولي

مستثمر أميركي يقاضي بنوكا 

لتالعبها بأسعار الفضة
 

رفع م�ضتثمر �أمريكي �أم�س �جلمعة دعوى ق�ضائية يف حمكمة 

�أ�ضعار  �لتالعب يف  مانهاتن �ضد ثالثة بنوك عاملية بتهمة 

�لف�ضة وم�ضتقاتها.

وقد قيدت �لدعوى با�ضم �ضكوت ني�ضول�ضن �ضد »دويت�ضه بنك« 

�ضكوتيا«  و»نوفا  �لربيطاين  �ضي«  بي  �أ�س  و»�أت�س  �الأملاين 

��ضتغالل  عرب  وم�ضتقاتها  �لف�ضة  باأ�ضعار  لتالعبها  �لكندي 

حتكمها يف �لتد�والت �ليومية للف�ضة بهدف جني �أرباح غري 

يف  �مل�ضتثمرين  ح�ضاب  على  �لدوالر�ت  مبليار�ت  م�رسوعة 

�ضوق �لف�ضة �ملقدرة قيمتها بخم�ضة تريليونات دوالر، و�لتي 

يتعامل فيها وفق �الأ�ضعار �لقيا�ضية.

وذكرت �الأنباء �أن كل من »دويت�ضه بنك« و»�أت�س �أ�س بي �ضي« 

رف�ضا �لتعليق على �لق�ضية، يف حني مل يت�ضن �أخذ ت�رسيحات 

من »نوفا �ضكوتيا«.

وجاءت هذه �لدعوى بعد �ضل�ضلة من �لدعاوى �ملنف�ضلة �لتي 

بنوك  فيها  �تهمت  و�لتي  �ملا�ضي،  مار�س/�آذ�ر  منذ  رفعت 

بالتالعب يف �أ�ضعار �لذهب �ملتد�ولة يوميا، وقد نفت خم�ضة 

بنوك رفعت �ضدها هذه �لدعاوى �لتهمة �ملن�ضوبة �إليها.

ت�ضتهدف  �لتي  �الأوىل  ني�ضول�ضن  رفعها  �لتي  �لدعوى  وتعد 

�لعام  يف  قويا  تذبذبا  �أ�ضعارها  عرفت  و�لتي  �لف�ضة،  �ضوق 

�جلاري، وهي ال تخ�ضع لرقابة تنظيمية وقانونية.

وكانت جلنة جتارة �لعقود �الآجلة لل�ضلع يف �لواليات �ملتحدة 

باأن  �دعاء�ت  ب�ضاأن  �ضنو�ت  خم�س  ��ضتمر  حتقيقا  �أجرت  قد 

�الآجلة  �لعقود  باأ�ضعار  تتالعب  �لعاملية  �لبنوك  �أكرب  بع�س 

للف�ضة، غري �أن �للجنة مل جتد �أي دالئل على وقوع جتاوز�ت 

فاأنهت �لتحقيق يف �ضبتمرب/�أيلول �ملا�ضي.

الأ�ضو�ق  بالن�ضبة  ح�ضا�س  وقت  يف  �لتطور�ت  هذه  وتاأتي 

�ملعادن �لنفي�ضة ككل، �إذ جتري جهات تنظيمية يف عدد من 

للذهب  �ليومية  �الأ�ضعار  ب�ضاأن كيفية و�ضع  �لدول حتقيقات 

و�لف�ضة يف �ضوق لندن، كما يبحث �لعاملون يف هذ� �لقطاع 

عن طرق بديلة لت�ضعري معامالتهم.

حرب
�إن  �لت�ضيكية  �حلكومة  قالت 

ــة ممــتــدة بني  ــاري حــربــا جت

ورو�ضيا  ـــي  �الأوروب ــاد  �الحت

»�ضتار  �إقامة  �إىل  تــوؤدي  قد 

فر�س  عقب  وذلك  حديدي«، 

�قت�ضادية  عقوبات  حزمة 

ب�ضبب  مو�ضكو  على  م�ضددة 

ودعمها  �لقرم  �إقليم  �ضمها 

�حلر�ك �رسقي �أوكر�نيا.

حكم
�لتحكيم  حمــكــمــة  حــكــمــت 

ــيــا  رو�ــض ــى  ــل ع يف الهـــــاي 

قيا�ضية  تعوي�ضات  بــدفــع 

دوالر  مليار  خم�ضني  تبلغ 

كــانــو�  ــن  ــذي �ل للم�ضاهمني 

يف  �ضابقا  �الأكرثية  ميلكون 

�لتي  �لنفطية  يوكو�س  �رسكة 

عليها  �ليد  مو�ضكو  و�ضعت 

قبل ع�رس �ضنو�ت.

كفاح
كافح �ليورو للبقاء فوق �أدنى 

�أ�ضهر  ثمانية  يف  م�ضتوياته 

مقابل �لدوالر، متاأثر� بهبوط 

�ل�رسكات  معنويات  موؤ�رس 

�أقوى  نهاية  قرب  �الأملانية 

�أ�ضبوع للعملة �الأمريكية منذ 

�آذ�ر/ مار�س.

إعانة
�جلديدة  �لطلبات  تر�جع عدد 

�لبطالة  �إعانة  للح�ضول على 

ــحــدة  فـــى �لــــواليــــات �ملــت

�أدنى  �إىل  �ملا�ضى  �الأ�ضبوع 

من  يقرب  مــا  منذ  م�ضتوى 

وهو  ون�ضف،  �ضنو�ت  ثمانى 

�أن تعافى �ضوق  �إىل  ما ي�ضري 

�لعمل يكت�ضب قوة د�فعة.

استقرار
قـــال يل تــ�ــضــوجن �ملــتــحــدث 

�لب�رسية  �ملو�رد  وز�رة  با�ضم 

ــي  ــاع ــم ــت و�لـــ�ـــضـــمـــان �الج

�ل�ضيني يف موؤمتر �ضحفي �إن 

مليون   7.37 �أ�ضافت  �ل�ضني 

�الأول  �لن�ضف  يف  وظيفة 

�لعام �حلايل مقارنة مع  من 

7.25 مليون قبل عام.

تسديد
قالت ثالثة م�ضادر فى قطاع 

�لنفط �إن �لهند �ضددت الإير�ن 

قيمة  دوالر  مــلــيــون   550
من  و�الأخــرية  �لثالثة  �لدفعة 

�الأمو�ل �لتى مت فك جتميدها 

بني  �ملوؤقت  �التفاق  مبوجب 

طهر�ن و�لقوى �لعاملية.

نمو
منو  �ن  ــات  ــان ــي ب �أظـــهـــرت 

ــار�ت �الجــنــبــيــة  ــم ــث ــت ــض �ال�

بد�أ  �ندوني�ضيا  يف  �ملبا�رسة 

هذ�  �لثاين  �لربع  يف  ينتع�س 

�لعام وخ�ضو�ضا يف قطاعات 

و�لتخزين و�الت�ضاالت  �لنقل 

بعد تباطوؤ يف �لربع �الول.

سعي
�لتنفيذى الأكرب  �أعلن �لرئي�س 

�رسكة ل�ضناعة �لطائر�ت فى 

�رسكته  �أن  �جلنوبية  كوريا 

مطار  بــنــاء  ل�ضفقة  ت�ضعى 

و�إ�ــضــالح  �لــعــر�ق  فــى  جديد 

ــ�ــرسرة من  �ملـــطـــار�ت �ملــت

�لقتال �لد�ئر هناك.

عجز
قال على باباجان نائب رئي�س 

عن  �مل�ضوؤول  �لرتكى  �لــوزر�ء 

ميز�ن  عجز  �إن  �القت�ضاد، 

ينخف�س  �جلارية  �ملعامالت 

ي�ضل  �أن  �ملتوقع  ومن  ب�ضدة 

�لناجت  من  باملائة  �ضتة  �إىل 

فى  �أقل  �أو  �الإجماىل  �ملحلى 

�لعام �حلاىل.

تراجع
ـــــال مـــ�ـــضـــدر فــــى جلــنــة  ق

فى  �حلكومية  �الإحــ�ــضــاء�ت 

�لبالد  �إنتاج  �إن  �أذربيجان، 

تر�جع  و�ملكثفات  �لنفط  من 

2.8 % فى �لن�ضف �الأول من 
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20 مليونا يعانون من انعدام 

األمن الغذائي في الساحل

من  )فاو(  و�لزر�عة  لالأغذية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  قدرت 

�ل�ضاحل  منطقة  يف  �لغذ�ئي  �الأمن  �نعد�م  من  فعليا  يعانون 

ترجيح  مع  �ضخ�س،  مليون  ع�رسين  من  باأكرث  و�ل�ضحر�ء 

�لو�ضع هناك ب�ضبب مو�ضم �جلفاف �حلايل و��ضتنز�ف  تفاقم 

�ملخزونات �لغذ�ئية.

�لتدخالت  �أخرت  �لتمويل  �أن ثغر�ت  �إىل  �أ�ضارت �ملنظمة  كما 

�لغذ�ئي، د�عية  �الأمن  �أن حتول دون تفاقم و�ضع  �لتي ميكن 

للمز�رعني  طارئة  م�ضاعد�ت  توفري  �إىل  �لدوليني  �ملانحني 

و�لرعاة �ملت�رسرين، كاأولوية ق�ضوى.  

دوالر  مليون  بـ116  متويل  توفري  �إىل  دعت  »فاو«  وكانت 

الإقليم �ل�ضاحل، غري �أنها مل حت�ضل �إال على تغطية 29 % من 

هذ� �ملبلغ.  

�لعاملي  �لغذ�ء  برنامج  هما  دوليتان  منظمتان  وكانت 

و�ضندوق �الأمم �ملتحدة للطفولة )�ليون�ضيف( دعتا يوم �جلمعة 

�ل�ضود�ن  جلنوب  �مل�ضاعدة  زيادة  يف  �الإ�رس�ع  �إىل  �ملا�ضي 

�حلرب  جتتاحه  �لذي  �لبلد  هذ�  يف  جماعة  ح�ضول  لتجنب 

ويهدد �جلوع ثلث �ضكانه.

ويعاين حو�يل مليون طفل تقل �أعمارهم عن خم�س �ضنو�ت من 

�ضوء �لتغذية �حلاد.

ويف �أعقاب زيارة قام بها م�ضوؤولون من �ملنظمتني �إىل جنوب 

�ل�ضود�ن، �أعربت �ملنظمتان عن تخوفهما من �أن ي�ضمح �لعامل 

بتكر�ر ما ح�ضل يف �ل�ضومال ويف �لقرن �الأفريقي قبل ثالث 

�ضنو�ت بال�ضبط عندما جتاهل �ملعنيون كثري� حتذير�ت مبكرة 

من ح�ضول جماعة حادة ومن تز�يد �ضوء �لتغذية.

�رسيعا  �لقيام  عن  �لتقاع�س  �أن  من  �لوكالتان  وحذرت 

باخلطو�ت �لالزمة، قد يوؤدي �إىل وفاة خم�ضني �ألف طفل من 

�ضوء �لتغذية هذه �ل�ضنة.

وتوؤكد �الأمم �ملتحدة �أن ثلث �ضكان �لبالد -�أي حو�يل �أربعة 

ماليني �ضخ�س- يو�جهون خطر �جلوع.

جنوب  يف  �لغذ�ئي  �لو�ضع  �أن  �لدويل  �الأمن  جمل�س  و�عترب 

�ل�ضود�ن بات »�الأ�ضو�أ يف �لعامل«.

�إنتاج  تر�جع  ب�ضبب   ،2014
�رسكة  تديرها  �لتى  �حلقول 

»بى.بى« �لربيطانية.

تباطؤ
�الأملاين  �ملركزي  �لبنك  �أعلن 

�القت�ضاد  �أن  )بوند�ضبنك( 

خالل  تر�جعًا  �ضجل  �لوطني 

�الأ�ــضــهــر �ملــا�ــضــيــة مــتــاأثــر�ً 

�القت�ضادي  �لقطاع  بتباطوؤ 

�لتقلبات  ب�ضبب  �الأقـــــوى 

�لعطالت  من  وعدد  �لعاملية 

�لعامة.

قسط
�لعملة  �حــتــيــاطــي  ــع  ــر�ج ت

�إىل  باك�ضتان  لــدى  �ل�ضعبة 

�أن  بعد  دوالر  مليار   14.5
مليون   120 ــدل  ــع مب هــبــط 

�الأ�ـــضـــبـــوع  خــــالل  دوالر 

بيان  ـــح  و�أو�ـــض ــي.  ــض ــا� �مل

�ضادر عن �لبنك �ملركزي �أن 

ت�ضديد  عن  جنم  �لرت�جع  هذ� 

�أق�ضاًطا للديون �خلارجية.

تعثر
ــه  ــي �أن ــريك ــن و�ــضــيــط �أم �أعــل

�أرجنتينيني  م�ضوؤولني  �لتقى 

��ضتثماريني  �ضندوقني  ومن 

للم�ضاربات كل على حدة يف 

نيويورك، من دون �أن يتمكن 

�إىل  �لتو�ضل  مــن  �جلانبان 

�تفاق حول دين �الأرجنتني.

خصخصة
�أظهر تقرير �أعدته �إحدى جلان 

�لربيطاين،  �لعموم  جمل�س 

�لربيد  خ�ضخ�ضة  �ضفقة  عن 

»رويــال  �لــربيــطــاين  �مللكي 

ميل«، �أن هذه �ل�ضفقة كبدت 

د�فعي �ل�رس�ئب �لربيطانيني 

�إ�ضرتليني،  جنيه  مليار  نحو 

ما يعادل 1.7 مليار دوالر.

خرق
ـــي. ـــي.�إن.ب ـــرتف بــنــك »ب �ع

يف  �لثانية  للمرة  باريبا«، 

ت�ضعة �أيام باأنه مذنب بالتاآمر 

النتهاك عقوبات �أمريكية يف 

حو�يل  قيمتها  ت�ضوية  �إطــار 

�أقــر  دوالر  مــلــيــار�ت  ت�ضعة 

فيها �لبنك �لفرن�ضي بانتهاك 

عقوبات.

تجميد
�ضتجمد  �أنها  ��ضبانيا،  �أعلنت 

�ملــطــار�ت  ��ضتخد�م  ر�ــضــوم 

م�ضعى  يف   2025 حــتــى 

�جلوي  �لنقل  حركة  لتعزيز 

بعد  �الجر�ء  وياأتي  �لبلد.  يف 

ن�ضف  حو�يل  �حلكومة  طرح 

�ملطار�ت  لت�ضغيل  �رسكتها 

)�ينا( �ملثقلة بالديون للبيع.

بيانات
�ضندوق  من  بيانات  �أظهرت 

�لنقد �لدويل ن�رست �أن �لدوالر 

�الأمريكي ظل �لعملة �ملف�ضلة 

حول  �ملركزية  �لبنوك  لدى 

من  �الأول  �لــربــع  يف  �لــعــامل 

ــرث  �أك بلغت  بح�ضة  ــام  ــع �ل

�جمايل  مــن  باملئة   60 مــن 

�الحتياطيات.

مخاوف
منظمة  �أ�ضدرته  تقرير  ذكر 

�لـــتـــعـــاون �القـــتـــ�ـــضـــادى 

�لنا�ضئة  �لــدول  �أن  و�لتنمية 

يجب �أن تعزز �إنتاجية �لعمل 

لديها للو�ضول �إىل م�ضتويات 

دخل تقارن بالدول �ملتقدمة. 

�أنخيل  �لــعــام  �الأمـــني  ــال  وق

�الإنتاجية  تعزيز  �ن  جوريا 

�أ�ضا�س لدعم �لنمو. 

غرامة
باريبا  بــي  �أن  بــي  بنك  ــر  �أق

بالذنب يف تهمتني جنائيتني 

وو�فق على دفع 8.9 مليار�ت 

يف  �ملتحدة  للواليات  دوالر 

�لنطاق  و��ضع  حتقيق  ــار  �إط

�لبنك  بـــاأن  مبــز�عــم  يتعلق 

�لــفــرنــ�ــضــي �نــتــهــك قــو�نــني 

�لعقوبات �الأمريكية
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فر�ص عمل

  فرص عمل 
لبنان

جتارة  يف  متخ�ض�ضة  لبنانية  �رسكة 

يف  ترغب  باجلملة،  �لطبية  �لتجهيز�ت 

�لعامل  يف  �أ�ضو�ق  �إىل  منتجاتها  ت�ضدير 

�لعربي و�أفريقيا.

لالإت�ضال:

Fanous Medical
Tel: 009611640321

Email: Fanosaah@terra.net.lb

استراليا
يف  من�ضاآت  متلك  ��ضرت�لية  �رسكة 

حموالت  ت�ضنيع  يف  متخ�ض�ضة  �ل�ضني 

�ل�ضم�ضية  �لطاقة  على  مل�ضخات  طاقة 

�أو  �لكهرباء  على  �ضغرية  �ضيار�ت  �أو 

و�أبو�ب  بو�بات  �أو  مرتية  م�ضخات 

�لزر�عية  للتجهيز�ت  �أو  �لكرتونية 

�إىل تعزيز ح�ضورها يف  و�ضو�ها، ت�ضعى 

�ل�ضوق �ملحلية من خالل عالقات جتارية 

مع م�ضتوردين �أو موزعني. 

لالإت�ضال:

DC Motors
Email: enquiries@empdcmotors

 Website: www.dcmotor-china.com

باكستان
حقل  يف  تن�ضط  باك�ضتانية  �رسكة 

ت�ضنيع �أدوية متنوعة حائزة على تقدير 

�عرت�فًا  �لباك�ضتانية  �ل�ضحة  وز�رة 

�لتي  �مل�ضتوى  �لعالية  بالتقنية  منها 

وبجودة  جتهيز�تها  يف  ت�ضتخدمها 

م�ضتوردين  عن  تبحث  منتجاتها، 

لبنانيني.

لالإت�ضال:

Glits Pharma
2/Tel: 0092515794371
Cell: 00923222507074

 Email: export@glitzpharma.net
 Website: www.glitzpharma.net

باكستان
كار�ت�ضي  مقرها  باك�ضتانية  �رسكة 

�أغطية  وت�ضدير  �ضناعة  يف  متخ�ض�ضة 

مبختلف  و�ملنا�ضف  �لنوم  غرف  �أ�رسة 

توريد  عن  تبحث  وهي  �الأحجام، 

منتجاتها �إىل لبنان.

لالإت�ضال:

KGC Limited
Tel: 009202136320577
Cell: 00923052416642

 :Email 
 mjunaidenterprises@gmail.com

customersupport@grpofcompanies.org
 Website: www.grpofcompanies.org

تركيا
�إنتاج  يف  متخ�ض�ضة  تركية  �رسكة 

�ملتخ�ض�ضة  �لنباتية  و�ل�ضتول  �الأزهار 

�إىل  ت�ضعى  و�حلد�ئق،  �لد�خلية  للمباين 

دخول �ل�ضوق �للبنانية.

لالإت�ضال:

Doga Peyzaj.LTd
Tel: 00902268148777

Email: Mehmet@hortiplants.com
 office@hortiplants.com

 Website: www.hortiplants.com

تركيا
�رسكة تركية متتلك حقوق توزيع مو�د 

م�ضاد لنزيف �لدم يعطي مفعواًل �أكيد�ً يف 

�للبنانية  �ل�ضوق  �إىل دخول  ثو�ن، تتطلع 

جتار  مع  �رس�كات  �إقامة  خالل  من 

وم�ضتوردين حمليني.

لالإت�ضال: 

.ECE Ltd
Tel: 00905354306439

Email: pinar@ecekalite.com
 Website: www.ankaferd.com

تشيكوسلوفاكيا
بناء  يف  متخ�ض�ضة  ت�ضيكية  �رسكة 

و�إعادة بناء �أبر�ج �لتربيد �لتي ت�ضتخدم 

�حلر�رة  نزع  �أجل  من  �ملاء  بتبخر 

�لعملية  يف  �مل�ضتخدم  �ل�ضائل  وتربيد 

�إىل درجة حر�رة قريبة من  �ل�ضناعية 

خم�ض�ضة  وهي  �لهو�ء،  حر�رة  درجة 

وت�ضعى  و�مل�ضانع  �لطاقة  ملحطات 

�ل�رسكة �إىل �إقامة �رس�كات مع مهتمني 

بن�ضاطها يف �ل�ضوق �للبنانية.

لالإت�ضال:

FANS، a.s
Tel: 00420234718900

 Email: praha@fansct.com
 Website: www.fansct.com
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تشيكوسلوفاكيا
�رسكة ت�ضيكية متخ�ض�ضة على ت�ضنيع 

وجتهيز معد�ت وجتهيز�ت من �أجل حرق 

و�ك�ض�ضو�ر�تها وبنائها  �لطاقة وغاليات 

موطئ  عن  تبحث  �لعميل،  طلب  بح�ضب 

مع  �لعمل  وعن  لبنان  يف  الأعمالها  قدم 

�رسكاء لبنانيني.

لالإت�ضال:

 PBS Power Equipment
 Tel: 00420568504320
 Email: kpleha@pbstre

 Website: www.pbspe.cz

روسيا
يف  متخ�ض�ضة  رو�ضية  �رسكة 

و�الإنذ�ر  �الأمن  �أجهزة  وت�ضنيع  ت�ضميم 

�إىل  ت�ضعى  �خلارجية،  و�ال�ضت�ضعار 

�رسكاء  مع  �لتجارية  عالقاتها  توطيد 

وم�ضتوردين ووكالء وموزعني يف �ل�ضوق 

�ملحلية.

لالإت�ضال:

ZAO Okhrannaya Technika
Tel: 0078412655316

Email: marina@forteza.eu.com
 Website: www.forteza.eu.com

رومانيا
يف  و��ضتثمارية  جتارية  )فر�س 

رومانيا(

تفتح رومانيا �أمام �مل�ضدرين �للبنانيني 

فر�ضة �لت�ضدير �إليها، مبا ي�ضمل منتجات 

�الأ�ضمدة  �أبرزها  متعددة،  قطاعات  يف 

�ملخ�ض�ضة  و�لرتبة  �مل�ضنعة  �لكيماوية 

�لناجمة  و�لنفايات  و�لطالء  للحد�ئق 

و�لكهربائية  �اللكرتونية  �لتجهيز�ت  عن 

و�خل�ضب  للتو�ضيب  �مل�ضنع  و�لبال�ضتيك 

�مل�ضنع وم�ضتح�رس�ت منع ت�ضاقط �ل�ضعر 

�اللكرتونية  و�الألو�ح  و�الأثاث  و�الأدوية 

يف  خدمات  �إىل  باالإ�ضافة  �ل�ضناعية، 

وحلقات  و�ملر�فئ  �لتجزئة  جماالت 

�لتدريب و�خلدمات �ال�ضت�ضارية من �أجل 

تطوير �ملبيعات و�لت�ضويق.

لالإت�ضال: 

 FRD center Market Entry Services
Romania

Tel: 0040214111459
Email: Europa@frdcenter.ro

مصر
�رسكة م�رسية متخ�ض�ضة يف �ضناعة 

ومو�د  �لن�ضيج  مل�ضانع  �لكيماويات 

مل�ضانع  �ضباغة  ومو�د  �لورق  ل�ضناعة 

ت�ضدير  عن  تبحث  و�جللود،  �ملنظفات 

منتجاتها �ىل �ل�ضوق �للبنانية.

لالإت�ضال:

لل�ضناعة  ح�ضن  �بر�هيم  جمموعة 

و�لتجارة 

هاتف: 0020224722328

فاك�س: 0020224722988

 بريد �لكرتوين

ibrahimhassangroup@hotmail.com  

 موقع �لكرتوين

www.dribrahimhassangroup.wix.com 

الهند
جماالت  متخ�ض�ضةيف  هندية  �رسكة 

�لدولية.  و�لتجارة  و�لت�ضدير  �ال�ضتري�د 

�ل�رسكة يف مومباي ودبي وهونغ  تتمركز 

�لزر�عية  �ل�ضلع  جتارة  يف  وتن�ضط  كونغ 

و�لذرة  و�لقمح  و�ل�ضكر  �الأرز  مثل  �لغذ�ئية 

و�خل�ضار  �ملتنوعة  و�لزيت  و�ل�ضويا 

عالقات  �إقامة  يف  ترغب  وهي  �لطازجة، 

جتارية مع م�ضتوردين وم�ضدرين لبنانيني.

لالإت�ضال:

Comexworld Commodities Co.

Website: www.comexworld.in 

www.comexglobal.net

 Website: www.market-entry.ro

رومانيا
يف  متخ�ض�ضة  رومانية  �رسكة 

مرتبطة  قطاعات  يف  م�ضخات  ت�ضنيع 

و�ملياه  و�لبرتوكيماويات  بالكيماويات 

و�ضو�ها،  �ل�ضفن  وبناء  و�لورق  و�لطاقة 

يف  جتارية  عالقات  �إقامة  �إىل  ت�ضعى 

�ل�ضوق �للبنانية. 

AVERSA Manufacturing s.r.l
Email: ofertare@aversa.ro

aversa@aversa.ro
 Website: www.aversa.ro

الكويت
بني  من  �ملن�ضاأ  حديثة  كويتية  �رسكة 

�لنفط  قطاع  يف  منو�ً  �الأ�رسع  �ل�رسكات 

�خلام،  �لنفط  من  خمزونًا  متلك  و�لغاز، 

ن�ضيطة وعالية  وهي تبحث عن �رسكات 

�خلربة �أو �أفر�د مهتمني مب�ضاعدتها لبيع 

منتجاتها �أو �لدخول يف �رس�كة معها.

لالإت�ضال:

.Decon Oil & Gas Ltd
مايكل برومويت�س

Tel: 00447031931846
Email: Michael.bromwich@

hotmail.com
Website: www.deconoiland.webs.

 com



�لعدد 141 �أيلول 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L136

معار�ص وموؤتمرات

ألمانيا / برلين
لتكنولوجيا  خم�ض�س  جتاري  معر�س 

�لنقل و�ملركبات 

)من تنظيم �رسكة مي�س برلني(

من 23 – 26 �أيلول 2014

فرنسا / باريس
معر�س خم�ض�س لل�ضيار�ت

)من تنظيم �آي �أم �ضي برومو�ضن(

من 4 – 19 ت�رسين �الول 2014

فرنسا / باريس
معر�س خم�ض�س الأدو�ت �لتجميل

)من تنظيم جمموعة �أنغورما(

من 6 – 8 �أيلول 2014

فرنسا / باريس
�لتقليدية  للمجوهر�ت  خم�ض�س  معر�س 

و�لف�ضية و�ملطلية

)من تنظيم معار�س ريد(

من 6 – 8 �أيلول 2014

فرنسا / باريس
ومعد�ت  لالإلكرتونيات  دويل  معر�س 

�الإ�ضاءة 

للنظم  �لدويل  �ملجل�س  تنظيم  )من 

�لكهربائية �لكبرية(

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 

منتدى بيروت للطاقة
بريوت/ فندق لورويال

)من تنظيم �رسكة �أم �ضي �إي غروب(

من 17 – 19 �أيلول 2014

 معرض ومؤتمر األمن 
في الشرق األوسط

بريوت/ �لبيال

)من تنظيم �رسكة �إينجما(

من 25 – 28 �أيلول 2014 

معرض بيروت للفنون
يقام يف �لبيال

)من تنظيم �رسكة �ضيدر�لي�س(

مابني  �نطالق  نقطة  �ملعر�س  ي�ضكل 

�ل�رسق و �لغرب.

من 18 – 21 �أيلول 2014 

معرض بيروت للطبخ
يقام يف �لبيال

هو�ضبيتاليتي  �رسكة  تنظيم  )من 

�رسفي�س(

من 6 – 8 ت�رسين �الأول 2014

معرض بيروت للشوكوال
يقام يف �لبيال 

هو�ضبيتاليتي  �رسكة  تنظيم  )من 

�رسف�س(

من 6 – 8 ت�رسين �الأول 2014 

من 25 – 29 �أيلول 2014 

فرنسا / باريس
معر�س خم�ض�س للمو�د �لغذ�ئية 

)من تنظيم �رسكة كوميك�ضبوزيوم(

من 19 – 20 ت�رسين �الأول 2014

فرنسا / باريس
معر�س خم�ض�س لالأقم�ضة

)من تنظيم بروميري فيزيون(

من 16 – 18 �أيلول 2014


